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indeholdende i alfabetisk Form

en nøiagt ig Beskrivelse a f  de i Handelen forekommende Va rer og Producter, 

en Fremstilling a f  deres Bestanddele, Sammensætning og Anvendelse, 

Oplysninger angaaende deres Productionssteder, Hovedmarkeder, Forfa lskninger, 

Forsendelsesmaader osv, osv.

U nder M edvirkning af ansete Fagm æ nd 

u d a r b e id e t

med særligt Hensyn til nordiske Forhold
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A a k a n d e  (Nupìiar, Nymphœa), T. See
rose, Wasserlilie, E. W ater lily, Er. Lis d ’étang, 
en Vandplante med flere Tommer tyk, i Dynd 
voxende R ørstok, langstilkede, paa Vandets 
Overflade svømmende, runde hjerteformede 
Blade og  store, smukke Blomster. Saavel den 
hvide A., ogsaa kaldet Nøkkerose (Nymphœa 
alba) som den gule A. (N. lutea) voxe vildt 
i Damme og  Indsøer i hele Europa; men det 
er hovedsagelig Roden af den førstnævnte 
der benyttes som et fortrinligt Surrogat for 
Galæbler i Garverier og  Farverier, ligesom 
den ogsaa anvendes til Blækfabrikation. 
Denne R od er udvendig a f en smudsigbrun 
Farve, indvendig gulagtig og  svampet, men 
lader sig  kun med Vanskelighed skære i 
Stykker. Den forekommer i Handelen i tør
rede Skiver, undertiden malet til Pulver, og 
har en bitter, sammensnærpende Smag. R ød 
derne indsamles om Efteraaret og  maa være 
godt udvoxede, da de som unge ikke have 
megen Kraft. 1 Sverig skal denne R od i 
Misvæxtaar være anvendt som Næringsmiddel 
a f den simplere Klasse. Roden af den gule 
A. har ikke stor Farvekraft og er indvendig 
næsten ganske hvid.

A a l  (A nguilla, Murœna), T. Aal, E. Eel, 
Fr. Anguille, en Fisk med et langagtigt, 
slibrigt, slangeformet Legem e med fladt Hoved. 
Den almindel ige Aal  eller Flodaalen,  som og 
saa benævnes Paal ing,  er af en blaalig, oliven
grøn eller graa Farve med en mørk Stribe 
langsad Ryggen. Den findes i Floder, Damme 
og  Sumpe næsten over hele Jorden og  kan 
naa en Længde af 4 à 6 Fod. Den hører 
egentlig hjemme i fersk Vand, men gaar dog 
stundom langt ud i H avet; ogsaa- paa det 
tørre Land kan den leve i længere T id  og 
begiver sig  da ofte op i Ærtem arker for at 
søge Næring. Flodaalen forekommer i Mængde 
ved Kysterne af Jylland, Pom mern og  M eck
lenburg, og  forsendes over Hamborg, Lübeck, 
Stettin etc. enten i røget T ilstand (Spickaal) 
eller marineret o : kogt og  derefter nedlagt i 
Olie, Eddike og  Kryderier, sædvanlig skaaren 
i Stykker og  sammenrullet ( W indaal). Saa
vel de røgede som de marinerede Aal maa 
opbevares paa et tørt og  køligt Sted, og  de 
sidstnævnte maa forsendes i lufttætte Fou- 
stager, som jevn lig  maa vendes. A f de hos

os forekommende Sorter maa nævnes Kiæp- 
aalen og  Grødeaalen,  som mest opholde sig i 
salt eller brakt Vand, samt Gaardaalen,  hvis 
spæde Unger igjennem smaa Vandløb begive 
sig  op i Søer og Damme, hvor de blive indtil 
de som udvoxede vende tilbage til Havet for 
at yngle. Paa disse Vandringer til Havet 
fanges Aalene i de saakaldte Aalegaarde. —  
Havaalen (A nguilla conger) er af graa Farve 
med hvide Pletter og  Sidelinier; den lever 
mest i de store Have, hvor den opnaar en 
Længde af 10 Fod  og  derover og  en V æ gt 
a f indtil 70 Pund, men dens K jød er langtfra 
saa godt söm Flodaa-lens.— Aalens Galde be
nyttes dels i Medicinen og dels til Tilbered
n ing af grøn Farve, ligesom  ogsaa til Over
føring af Kobberstik paa Glas. Aal eskind  af
giver et fortrinligt Materiale til Forfærdigelsen 
af Snore, Pidske etc., og benyttes ogsaa tør
ret a f Snedkere og Dreiere til at meddele 
Træet Politur. Aalef edt  (L iguor H epatis M u- 
stelæ fluviatilis) anvendtes tidligere i M edi
cinen, ligesom  det ogsaa endnu anvendes til 
at beskytte Staal im od Rust.

A a l e q r v a b b e  (Zoarces viviparus), T. 
Aalraupe, E. Eelpout, Fr. Lotte, er en i Eu
ropas nordlige Have levende Fisk med lang
strakt, slim et Krop og  bredt, sammentrykt 
Hoved. Den er af gulbrun, marmoreret Farve 
og  er meget afholdt paa Grund af dens vel
smagende K jød og  Lever. A f denne sidste 
udvindes en Olie, der benyttes som Aalefedt, 
o g  a f dens Blære tilberedes en Sort Husblas.

A a r b l e i c l i e r ,  en lyserød Vin, som voxer 
i Rliinpreussen ved Floden Aar; den er vel
smagende, men ikke meget holdbar.

A a r f  u g l e n ,  Urhøns, (Tetrao tetr ix ) 
er en til Hønseslægten henhørende F u gl med 
fjerklædt Hoved. Hannens Hale har en smuk 
Lyreform , og  dennes yderste F jer benyttes 
navnlig af Tyrolerne som Pryd paa deres 
Hatte. Den hører hjemme i de nordlige 
Lande og  parror sig  med Tiuren, hvorved der 
fremkommer en Bastardform, som i N orge 
kaldes Rakkelhøns. I  Forening med R yper 
og  H jerper udgjør A. N orges vigtigste IJd- 
førselsartikel af Fuglevildt.

A b a  eller Abats kaldes i Levanten et Slags 
K joler uden Æ rm er og  vide Benklæder af 
blaat, brunt eller rødt Bom uldstøi; fra Smyrna
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og  Salonichi forsendes de hyppig til det 
asiatiske Tyrki. Endvidere benævnes saaledes 
nogle grove, nfarvede uldne Tøier, som be
nyttes af de lavere Klasser og  som hoved
sagelig  tilvirkes i Salonichi, hvorfor de ogsaa 
kaldes Salonichas.  Disse Stoffer anvendes 
ligeledes til Indpakning af den fineste tyr
kiske Tobak.

Abaches eller Akbaches, blaa stribede 
Bomuldstøier til Haandklæder og  Servietter; 
tilvirkes navnlig i Macédonien, hvorfra de for
sendes til Havnene ved det sorte Hav.

A b a k a ,  s. M ani l l aham p.
Abalan, en fortrinlig  Sort Am brosin- 

mandler fra Egnen omkring Aix i Provence.
Abat chauvée kaldes i Frankrig en 

ordinair Uldsort, som klippes af døde Faar 
og  som kun er anvendelig til grove Tøier.

Abats, s. Aba.
A b a t/i, grove ostindiske Bom uldstøier af 

12 à 16 Al. Længde og  1%  Al. Bredde.
Abebrodtraeet, Baobab (Adansonia  

digitata) er et i Vestindien og  Afrika, navnlig 
i Senegambien og  Guinea, voxende smukt Træ, 
som kan opnaa en Alder af flere tusinde Aar 
og  som ofte naar et Omfang af indtil 90 Fod, 
uagtet selve Stammens Høide neppe over
skrider 10 à 12 Fod. Det bærer Grene af 
uhyre Længde, saaledes at Kronen kan be
dække indtil %  Td. Land; de hule Stammer 
bruges som B oliger a f Negrene. Det bærer 
melonagtige, velsmagende Frugter med haarde 
Skaller; ved at brænde disse fremkommer en 
Aske, der benyttes til Fabrikation af Sæbe 
sammen med Palmolie, Frøene ere omgivne 
af en kjødagtig  Marv af behagelig syrlig Smag, 
og  efterstræbes stærkt af Aber og  Dovendyr. 
Træets Bark er tyk og glat, a f graabrun Farve, 
og  har en saltagtig og kølende, men sammen- 
snærpende Smag. Den lugter som Pilebark 
og  anvendes med Held som et feberstillende 
Middel, især i Frankrig.

A b d ica , en Art vildt Sandeltræ fra Øen 
Candia, m eget haardt og  af rødlig  Farve, be
nyttes til Snedkerarbeide og  til Skibsbygning.

A b e l m o s k u s ,  s. Desm erkorn.
Aberdeen-fish (Laberdan) kaldes den 

Stokfisk eller Kabliau, som forsendes fra Aber
deen. I  H olland benævnes den paa skotsk 
Maade nedsaltede Kabliau Aberdan eller Zou- 
t en-Visch.  _

Ab eskimi anvendes til Tæpper og Muffer 
og  komme i Begelen fra det vestlige Afrika. 
De ere sædvanlig sorte eller graa og  have 
lange, tynde og glatte Haar. Under Navn af 
Abeskind sælges im idlertid stundom Skindene 
a f den sydamerikanske Mosehus- eller F lod 
rotte, hvilke navnlig forsendes i Mængde fra 
Buenos-Ayres.

Abies, s. Gran.
Abietin, langagtige Krystaller, som ud

vindes af Terpentin og  som ere uden L u gt og 
næsten uden Smag. E t andet Product er 
Ab ie t insyr e ,  en sur H arpix, som danner 
amorphe o : ikke krystalliserende Forbindelser 
med Alkalier.

Ablaque, en perlegraa Silke fra Smyrna, 
har et smukt Udseende, men benyttes ikke 
meget, da den ikke taaler varmt Vand.

Ablette (Cyprinus alburnus), T . Ukelei, 
Lauben, Agone, er en 5 à 7 Tommer lang Fisk 
med sølvfarvede, paa B yggen  blaa Skjæl. 
Den lever i Floder og  Indsøer næsten i hele 
Europa. A f dens Skjæl forfærdiger man i 
Frankrig saakaldct Per leglans (s. denne A r
tikel) eller Essence d ’Orient, som anvendes 
til Fabrikation af falske Perler.

Aborre (Perca vulgaris), en grønbrun 
Fisk med mørke Tværstriber, lever saavel i 
vore ferske Vande som i Havet i Nærhe
den af Kysterne, hvor Vandet er mindre salt
holdigt.

A b o t i c e l l a ,  s. Koraller.
Abouchouchon kaldes i Frankrig en 

Slags ordinaire uldne T øier, som mest for
sendes til Levanten.

Abraum salt kaldes det øvre Lag i 
Stensaltleierne i Stassfurt. D et indeholder 12 
til 19 pCt. Chlorkalium, og  tjener i de dervæ
rende Fabriker til Frem stillingen af rent Chlor- 
kalium, der finder Anvendelse ved Tilvirk
ningen af Salpeter og  kulsur Kali (kunstig 
Potaske) samt som Gjødningsstof.

Abranne, en rød Farve, som ogsaa be
nævnes Engel sk  Rødt ,  og  som kommer fra Øen 
W ight. Den benyttes ofte til Farvning af 
forskjellige Træarbeider, som derved komme 
til at ligne Mahognitræ.

Abrikos s. Apr ikos.
Abrod, Ambra,  Have-Ambr a {H erbaAbro- 

tani), T . Eberraute, Stabkraut, Gartheil, E. 
Southernwood, Fr. Aurone, er Bladene, og  
Stilkespidserne af den i Orienten og  det syd
lige Europa hjemmehørende, men ogsaa hos 
os i Haverne dyrkede Artemisia Abrotanum, 
en 2 à 3 Fod høi, buskagtig Bynkeart med 
graagrønne, fjersnitdeltc Blade med linie- 
formede Afsnit og  smaa gule Blomster. Plan
ten har en behagelig, stærkt krydret, citron
agtig  Lugt, en Jidt bitter Smag og  anvendes 
i Medicinen som et mavestyrkende Middel, 
im od Epilepsi etc. Den indeholder en tyk, 
grøn, ætherisk Olie,' Æ theroleum  Abrotani 
samt Bitterstof og  Garvesyre.

Abroliani, en Slags ostindisk, meget 
fint og  blødt Musselin.

Abrotanum , s. Abrod.  

Abrnsbøim er, Condur is,  Pat ernost er 
ært  eller Pat ernost erkorn,  kaldes de smukke 
røde Frøkorn af Abrus precatorius, som voxer 
i det tropiske Asien, Afrika og  Amerika; 
de benyttes til Rosenkranse, Halsbaand og 
anden Damepynt. I  Asien omsættes de i stor 
M ængde; Boden af Planten anvendes navnlig 
i Am erika som Surrogat for Lakritsrod.

Absinth en spirituøs Drik, hvis Hoved
bestanddel er den mørkegrønne Absintholie 
(s. Malur t ).  Efter Manges M ening har en 
stadig Nydelse af denne Drik en nedbrydende 
Indflydelse til Følge paa Nervesystemet. 

Absinthiin, s. Malur t .
Absusfrn, s. Chichimf rø.
Acaciesaft (Succus A caciæ ), forekom 

mer baade som ægte og  uægte. Den ægt e A.  
presses af Frugterne af den ægyptiske Acacie 
{M im osa nilotica), er rødgu l, haard, g lin 
sende og vanskelig at sønderbryde men let 
opløselig i Vand; den benyttes i Cairo til at
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farve Huder sorte og  forsendes til Europa i 
smaa Blærer af c. Vs Ponds Væ gt. En rin 
gere Sort tilberedes af Træets Blade. Den 
uægt e A.,  ogsaa kaldet tysk A., er den ind- 
dampede Saft af almindelige Slaaenbær, som 
tidligere vare officinelle under Navn af Acacie- 
frugter. Den forekommer i haarde, tørrede 
Tavler af brunrød Farve, har en syrlig, 
blommeagtig, snærpende Smag og  benyttes 
hyppig til Forfalskning af den ægte A.

A c a e i e t r æ e t  voxer i Nyholland, Afrika 
og Amerika og  henhører til Mimosernes gum mi- 
holdige Fam ilie. A f  Acacia Verek udvindes 
den arabiske Gum mi; af A. gum m if era en 
Gummi, som har Lighed med M astix; a f A. 
Catechu en inddampet, adstringerende Saft, 
som anvendes i Lægevidenskaben samt til 
Farvning og  Garvning (ae Catechu); A. Verek 
tilligem ed andre Acaciearter, t. Ex. A. vera 
levere foruden arabisk Gummi ogsaa den saa- 
kaldte Senegalgummi. Alle disse Gummier 
udflyde af Træernes Stammer. Vedet  a f  den 
ægt e A., A. vera, som voxer ved Floden Se
negal i Vest-Afrika samt i Vestindien, er 
mahognibrunt, tungt og  meget varigt, hvor
for det hyppig anvendes til Skibsbygning. 
Paa Cuba kaldes det Sabucu, og  i England 
Savico eller Savacu. Den uægt e A. ,  ogsaa 
kaldet amerikansk Slaaentorn, Eobinia pseu
doacacia, voxer vildt saavel i Am erika som i 
mange Egne af Europa og afgiver ligeledes 
et fast, seigt og  varigt Vpd al gulgrøn, glin 
sende Farve, som kan gives en god Politur 
og beitses i allo Farvenuancer; dog er det 
mere tilbøieligt til at revne end Vedet af 
den ægte A. D et anvendes m eget til Skibs
bygning i Amerika, ligesom  ogsaa tilD reier- 
og Stolemagerarbeide. I Frankrig fældes 
Træet sædvanlig hvert tredie eller fjerde Aar 
og benyttes da til Humlestænger, Vinranke
pæle etc., ligesom  det ogsaa paa Grund af 
sin Styrke ogB øie ligh cd  anvendes tilT øn d e - 
baand og  Skibsnagler. Ogsaa som Farve
materiale har dette Ved Betydning, idet del
a f samme udvindes en smukkere gul Farve 
end af Fustiktræ. Ligeledes tilberedes en 
gul Farve af Træets Blomster.

A c a d i è r e s ,  s. Hasselnødder .
A c a j a ,  Fr. Prunes de Montbain, er Frug

ten af det i Ostindien og  Sydamerika voxende 
Mombint ræ (Spondias M .); den benyttes i 
Medicinen, ligesom der ogsaa deraf kan til
beredes en berusende Drik. Vedet a f dette 
Træ er af rødlig  Farve, m eget let og  blødt, 
og  benyttes i England til Flaskepropper.

A c a j o i t h a r p i x  eller Cashew gum mi 
udvindes af det vestindiske og  brasilianske 
Cashew eller Nyretræ (Anacardium  occiden
tale), som afgiver det hvide M ahogni- eller 
Acajoutræ (se Mahogni). Den forekommer i 
langagtige, haarde, gule og gjennem sigtige 
Stykker, som vanskelig lade sig  opløse i 
Munden og  klæbe fast til Tænderne; den be
nyttes til Lakering af Meubler, men er sæd
vanlig fuld af Sprækker og  Luftblærer. Den 
af A. occidentale ved Indsnit i Stammen ud
flydende Saft, der ligner Kirsebærgummi, 
benævnes Gummi Acajou og  komm er fra 
Brasilien.

Acajounedder, Anacar d ie r  eller Eie- 
phant l us (T. Merknüsse, Elephantenläuse) ere 
de nyredannede Frugter af to forskjellige Træ 
sorter. De ost indiske,  som ogsaakaldesM alak- 
kabønner ,  hidrøre fra det ægte Acajoutræ (Se 
mecarpus Anacardium ) og  ere hjerteform ede, 
noget fladtrykte og  glinsende sortebrune; 
de vest ind i ske eller Caj ou voxe paa det vest
indiske Nyretræ (Anacardium  occidentale) og  
ere mindre flade og  hjerteformede, men for
øvrigt omtrent af samme Udseende. Imellem 
Skallen og  Kjærnen Andes en sortebrun, tyk, 
meget skarp Vædske, Cardo!  der senere ind
tørres til en Harpix og benyttes til Sort
farvning a f Bom uld, til Kattuntrykning og  
som Mærkeblæk paa forskjellige Tøier. Kjær- 
nerne ere i frisk Tilstand spiselige og  smage 
omtrent som Mandler. A f Frugten udvindes 
desuden Anacar d syr e ,  ,en hvid, krystallinsk 
Masse, som er opløselig  i Alkohol og  Æ ther, 
men ikke i Vand. Card o I er en klar, let 
stivnende, gul eller brunrød olieagtig Vædske, 
som benyttes i Medicinen istedetfor spanske 
Fluer som Vesicans (af Anacard. occident.) 
eller Pruriens (af A. orient.). D et er hoved
sagelig de ostindiske Frugter, som forsendes 
til Europa over London og  Amsterdam.

Acajoutræ s. Mahognit ræ.
Acanatræ , en fin, mørkerød Træsort, 

som kommer fra Ostindien.
Acapn, en brasililansk Træsort fra Pro

vinsen Para, anvendes til Vandbygnings- 
arbeider og  til Vaaningshuse.

Ac ar nag-il in ni i er den forhærdede, 
aromatisk lugtende, harpixagtige Saft af 
Bladene og  Kødderne af Atractylis gunmiifera, 
som voxer i Grækenland og  ved Middelhavet. 
Den anvendes undertiden i Medicinen til 
Plastre ligesom  Mastix.

Acaroidharpix , Bot anybayharp ix  
eller gul Gummi stammer fra en australsk 
Plante, der endnu ikke kan angives med Sik
kerhed. Den bedste Sort ligner Gummigut, 
er harpixglinsende, har et m uskelagtigt 
Brud, en krydret, sammensnærpende Smag 
og  en behagelig L u gt, naar den brændes. 
Den er ikke opløselig i Vand, men kun i A l
kohol, Æ tlier eller ætsende Alkalier. A f 
denne Gummi kan fremstilles Pik r insyr e ,  som 
den indeholder i rigeligt Maal, ligesom man 
ogsaa deraf kan udvinde Benzol, Benzoë og 
Canelsyre. Den føres sædvanlig til Europa 
over London.

Accis er en Benævnelse for Paraguay-Tho.
Acephala er Muslinger.
A cer s. Ahorn.
A c e t a s ,  Acet at er ,  kaldes de eddikesure 

Salte. —  A.  ammonici  s. Ammoniakvand, ed
dikesurt. —  A. bar i t i cus eller bar i cus s. Tung- 
spath. —  A. kal i cus s. Kali, eddikesur.

A c e t i n  s. Glycerin.
Acetom eter, et Instrument til at be

stemme Styrken af Eddikesyre uden Veining. 
Syren farves rød med Lakmus, tilsættes der- 
paa et vist Quantum Salmiakspiritus af en 
bestemt Styrke, hvorefter den røde Farve vil 
forandres til blaa. De paa Glasset anbragte 
Ciffere ville da angive Eddikesyrens Styrke, 
men en nøiagtig  Frem stilling a f Ammoniak-
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vand a f en bestemt Styrke er ikke uden 
Vanskelighed.

A ceton , Eddikeaand,  Eddikealkohol ,  
Oenylalkohol  (Spiritus pyroaceticus) tilbere
des i de chemiske Fabriker ved tør Destillation 
af et eddikesurt Salt, f. Ex. Blysukker, og 
senere Beatification af Destillatet. Det er en 
tynd, farveløs eller lidt gulagtig Vædske af 
en lidt sveden, ætheragtig L ugt og brændende, 
men strax efter kølende Sm ag: den er let 
antændelig og  dens specifiske Væ gt er 0,792. 
Den benyttes i Medicinen, især imod Lunge
sygdomme, og indgaar Forbindelse med flere 
andre Stoffer, saasom Alkalier, hvorved der 
fremkommer forsig ellige Salte og Dobbelsalte, 
der ere vigtige for Chemien, t. Ex. Chrom- 
og  Bromeddikesyrer. Sammen med Aceton 
dannes en anden farveløs vellugtende Vædske, 
som  kaldes Met acet on.  Acet onsyr e  er en For
bindelse a f Aceton med Myresyre.

Acetoilin, en af Ammoniak og  Aceton 
tilberedt, urinlugtende Vædske med en bræn
dende Smag. Den reagerer alkalisk, men an
vendes ikke meget.

Acetum  s. Eddike.  —  A. Al l i i  s. Hvidløg.
—  A.  ant ihyst er ieum s. Modereddike. —  A. 
ant imephi t ieum s. Pesteddike. —  A. aroma- 
t ieum s. Krydereddike. —  A. ant isept ieum s.
Køvereddike. —  A. chalybæat um s. Jerntinc- 
tur, eddikesur. —  A. camphorat um s. Cain- 
phereddike. —  A. Colchicum s. Tidløs. —  A. 

concent rat um s. Eddike. —  A. dest i l lat um s. 
Eddiko. —  A. Digi t al is s. Fingerbølurt. —  A. 
Dracuncul i  s. Estragoneddike. —  A. empyreu- 
mat ieum s. Træeddike. —  A. Lavandulæ s. 
Lavendeleddike. —  A. l ignorum s. Træeddike.
—  A.  Li l iorum conval l ium s. Lillekonval. —  
A. Myrrhæ  s. Myrrhaeddike. —  A. plumbieum 
s. Blyeddike. —  A. Rubi  idøei, s. Hindbær- 
eddike. —  A. Rut æ s. Budeeddike. —  A. 
Sat urninum  s. Blyeddike. —  A. Sci l læ  eller 
squi l l i t ieum s. Strandløgeddike.

A c e t y l s y r e  s. Eddikesyre.
Aceyta am eria, en mørkegrøn Harpix, 

kommer fra Nordamerika. Den har en bitter 
Smag, er let opløselig i Vinaand og  har ved 
at brændes en aromatisk, terpentinagtig Lugt. 
Den anvendes som Lægemiddel for gamle Saar.

Acliarratræ, en m eget fast Træsort fra 
Vestindien, benyttes navnlig i England til 
Udskæring af Kattun-Trykforme.

Achia, Achiar ,  Asi a  (Astchia Bamboes 
eller magna), kaldes forskjeUige i skarp Cocos- 
eddike, Peber og  andre Bryderier nedlagte 
Frugter og Planter, særlig de unge Skud af 
Bambusrøret, Melonskiver, Bønner, Eødder etc. 
De forsendes i Glas eller Lerkrukker fra 
Persien, hvorfra den bedste Sort erholdes, 
samt fra China, hvor de udgjøre en ikke 
uvigtig  Handelsartikel.

Achillea M illefolium  s. Røl l ike.
A c i d i m e t e r  s. Acet omet er .

Acidum  s. Syrer .  —  A. acet icum s. 
Eddikesyre. —  A. anemonieum s. Anemonsyre.
—  A.  ani lot inieum s. Indigo. —  A. arsenisieum 
s. Arsenik. —  A. arsenicosum s. Arsenik. —  
A. benzoicum s. Benzoesyre. —  A. borasieum 
eller borieum s. Borax. —  A. borussieum s. 
Blaasyre. —  A. but yrieum s. Smør. —  A. ca-

pr inieum s. Smør. —  A. carbonicum s. Kulsyre. 
A. cinchot annicum s. Chinasyre. —  A. ci t r i - 
eum s. Citronsyre. —  A. coccot annicum s.
Kino. —  A. crot onicum s. Granatini. —  A. 
el lagicum s. Gallussyre. —  A. f i l icicum s. 
Bregnerod. —  A. f orm icicum s. Myresyre. —  
A. gal l ieum s. Gallussyre. —  A. gal lot annicum 
s. Garvesyre. —  A. Hal ler i  s. Hallers Syre.
—  A.  hydrochlorat um s. Saltsyre. —  A. hy- 
drocyanicum s. Blaasyre. —  A. hydrof luor i - 
eum s. Flusspath. —  A. hydrot hionieum s. 
Svovlbrintvand. —  A. lact icum s. Melkesyre.
—  A. l igni  pyroleosum s. Træeddike. —  A. 
malieum s. Æ blesyre. —  A. margar inieum s. 
Hvalrav. —  A. melangal l icum s. Gallussyre.
—  A.  mimot annieum s. Catechu. —  A. mu- 
sieum s. Melkesukker. —  A. mur iat ieum s. 
Saltsyre. —  A. ni t r ieum og  ni t rosum s. Sal
petersyre. —  A. oleosum s. Hvalrav. —  A. 
oxal ieum s. Oxalsyre. —  A. oxymur iat ieum 
s. Chlorvand. —  A. phenyl ieum s. Carbolsyre.
— A. picroni t r icum s. Pikrinsyre. —  A. py- 
roci t r icum s. Citronsyre. —  A. pyroel lagicum 
s. Gallussyre. —  A. pyrogal l icum s. Pyro- 
gallussyre. —  A. pyrol ignosum s. Træeddike.
—  A.  querci t annicum s. E ge- o g  Garvestof.
—  A. sal icylosum  s. Spiræaolie. —  A. sil i - 
cicum s. Kiselsyre. —  A. sorbieum s. Æ ble
syre. —  A. st ibieum eller st ibiosum s. Spyd
glans. —  A. suber ieum s. Kork. —  A. suc-  
cinicum s. Kavsalt. —  A. sulphur ieum s. 
Svovlsyre. —  A. sulphurosum s. Svovlsyrling.
—  A. t annieum s. Garvesyre. —  A. t anningi- 
eum s. Catechu. —  A. t ar t ar ieum s. Vinsten
syre. —  A. ur ieum s. Urinsyre. —  A. uvieum 
s. Druesyre. —  A. valer ianieum s. Baldrian.
—  A. verat r ieum s. Nyserod. —  A. zoot ieum 
s. Blaasyre.

A c i n i  d i  p e p e ,  Peberkorn,  smaa Kugler 
af Maccaronideig a f en Æ rts Størrelse, t il
beredes fornem lig i Neapel og  benyttes som 
Melspiser.

A c m e l l a b l a d e  (F olia  Acmellce) ere 
Bladene a f det i Ostindien voxende Acinella 
mauritiana, anvendtes tidligere som et urin
drivende Lægemiddel samt im od Blæresten. 
Bladene maa være friske; de gamle ere ubruge
lige, da deres Kraft er bortdunstet. De be
nyttes ogsaa som The, men betales m eget dyrt.

A c o m a s t r æ ,  ethaardt, buxbomlignende 
V ed fra Ostindien, hvor det anvendes som 
Bygningstøm m er.

A c o n i t i n ,  en meget g iftig  Plantebase, 
som findes i Stormhatten, s. St orm hat .

A ç o r e s  kaldes i Frankrig en Slags graa, 
ublegede Lærreder, som især tilvirkes i D e
partementet Nedre Charente.

A c o r i  ere nogle sjeldne blaa Koraller, 
som  findes ved den afrikanske Kyst. 

A c o r u s  v e r u s ,  i n d i e n s  s. Kalmus.  

A c r e l e t s  s. Dadler .
A c r e m e n t s  kaldes i Frankrig de fra 

Levanten kommende saltede Oxehuder.
A c r o l e ï n ,  en skarp, farveløs Vædske, 

som fremkommer ved ufuldkommen Ophed- 
n ing af forskjellige Fedtstoffer; den irriterer 
Øinene og  Aandedrætsorganerne i høi Grad. 
Den er t. Ex. bekjendt fra Lugten a f et ud
blæst Tællelys.
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Actæ arod, af den i Nord Amerika 
voxende A c t æ a  r a c e m o s a ,  benyttes der i Me
dicinen under Navn af R a d ix  C ir iu ic i fu g æ  s e r 
p e n t a r i  eller A c t æ a  C k r is t o p h o r ia n æ , navnlig 
imod Klapperslangens Bid, og  anvendes og 
saa i Europa som Lægemiddel i Lungesyg
domme. Den er a f en Penneposes Tykkelse, 
har en svag, sødlig Lugt og  en bitter Smag. 
Den indeholder Stivelsem el, Sukker, Harpix, 
Vox, Fedt og  Garvesyre, ligesom  ogsaa et 
sort og  grønt Farvestof. Den i Europa vox
ende A c t a ia  s p ic a t a  (Druemunk) bærer sorte, 
g iftige Bær, som i Forening med Alun af
giver en varig sort Farve.

A d a m s l i g e n  s. Bananer.
Adam stræ, Bussisk Adamove Drewo 

(Adamsben) er en halvt forstenet Træsort, 
som findes i Jorden i Omegnen af det kas- 
piske Hav og kommer fra Astrachan. Det 
•er et m eget haardt og  fast Ved af sort Farve, 
har Lighed med Ibenholt og  tager im od en 
god Politur.

Adam sæ ble eller Parat l isæble,  a fM o- 
saiterne kaldet Esrogim ,  er Frugten af en i 
Ostindien hjemmehørende og  i Europa navn
lig  paa Sicilien , Calabrien, ved Genua og  i 
Montenegro voxende Afart af Cit ront ræet  
(Citrus medica). Det er omtrent af Størrelse 
som en Citron, er ovalt eller snarere pære
formet og  af gul eller grøn  Farve; Skallen 
er tyk og  ujevn og  har nogle Fordybninger 
foroven, som ligne Bid a f Tænder. Ifølge 
den jødiske Religion er det den Frugt, hvoraf 
Adam spiste i Paradis, og  Jøderne benytte 
den endnu til visse Ceremonier ved Løvsals
festen. Den forsendes især fra Livorno, Ge
nua og  Nizza i Kister paa c. 200 Stk., som 
enkeltvis ere om hyggelig  indsvøbte i Papir 
og  Blaar og  ombundne med Seilgarn; med 
enhver Kiste følger derhos en Attest fra den 
paa Productionsstedet boende Rabbiner om at 
Indsamlingen er foregaaet paa rette Maade. 
T il hvert enkelt Æ ble nedlægges endvidere 
nogle smaa grønne Qviste af et Slags P ile 
træ, hvilke kaldes Chodes,  samt nogle enten 
endnu grønne eller tørrede Palmegrene ( L n l l e f ) ,  
hvilke sidste dog  ofte forsendes særskilt. 
Da Adamsæbleme ikke holde sig  længe, maa 
de opbevares i en god , lu ftig  Kjælder og  i 
varmt Veir strax udtages af deres Omsvøb og 
om hyggelig  aftørres med et Klæde; navnlig 
maa de snarest m uligt befries fra de paa 
Frugterne ofte siddende Bladlus. De tykke, 
umodne, i Sukker nedlagte Skaller benyttes 
som Citronat eller Succade. Paradisæ ble 
kaldes ogsaa Frugten a f et i Rusland og  en
kelte Egne af Tyskland voxende Dværgæble
træ (Malus p ræ cox ) med gulgrønne, rød- 
plettede Frugter, ligesom  ogsaa de store, 
spiselige Frugter a f den i Sydamerika hjemm e
hørende, men ogsaa i Europa voxende T o 
matplante S o la n u m  ly c o p e r s i c u m , de saakaldte 
p o m m e s  d ’ a m o u r , der anvendes i Medicinen, 
undertiden benævnes Paradisæbler.

Adana s. Adenos.
Adansonietræ, Vedet af det i Afrika 

voxende Abebrødt ræ eller Baobab,  er let, blødt 
o g  korkagtigt med en svam pagtig Bark.

Adapangia s. Silke.

Adatais eller Ad dat is,  et Slags tyndt, 
ostindisk M usselin, som navnlig forfærdiges 
i Bengalen.

Adelheidsvand, Adelheidsquel le,  et
jodhold igt Mineralvand fra Adelheidskilden 
ved Tølz i Baiern, hvorfra det forsendes vidt 
omkring. D et anvendes særlig mod scrophu- 
løse Sygdomme.

Adelklever, Ædel l everur t  eller blaa 
Anemone (H erba Hepaticce nobilis), T . Edel- 
leberkraut, de glinsende grønne, trelappede 
Blade af I le p a t ic a  t r i lo b a  eller A n e m o n e  h e -  
p a t ic a  (Leverblomst), havde i Middelalderen 
stort R y  som M iddel imod Leversygdomme.

Adelsberger, en god, kraftig Rødvin, 
som avles i Omegnen af Ofen og  som har 
megen Lighed med Burgundervin, men don 
kommer ikke m eget i Handelen.

Adenos, Adana eller Søbomuld,  en fin, 
levantisk Bom uld, som mest forsendes fra 
Aleppo til Marseille.

Adiantum  Capillus Veneris s. 
Fruehaar .

Adiovenf r o  eller Aj avinf rø,  af dert i 
Ostindien hjemmehørende og  i Æ gypten  dyr
kede Skjærmplante P t y c h o t i s  A j o v a n ,  ligner 
Petersillie, benyttes stundom i Medicinen lig e 
som Kommen og  Annis. A f  dette Frø ud
vindes en ætherisk Olie, som dog ikke finder 
stor Anvendelse.

Adipinsyre fremkommer ved Indvirk
ningen af Salpetersyre paa Fedt eller O lie
syre og  krystalliserer i fine, straaleformede 
Prism er eller som krystallinske hvide Korn. 
Ved Tilsæ tning af Chlorluft til en Opløsning 
af denne Syre i Spiritus udvindes Ad ip insyre-  
æt her,  som er en gulbrun, olieagtig Vædske 
med en bitter, bidende Smag og  en æble
agtig  Lugt. Dens specifiske Væ gt er 1,001.

A d i p o c i r e ,  Fedtvox eller Ligvox, en 
fedtagtig eller voxagtig Masse, hvortil dyriske 
Legem er efterhaanden forvandles under Paa- 
virkning af Vand, t. Ex. L ig  i fugtige Grav
steder.

A djacie kaldes en D eig  a f m odne.D ad
ler; den forsendes i Kurve fra Havnene i den 
persiske Havbugt, især til Ostindien.

A d m o n t e r  s. Vitriol.
Adonis, en Plante af Ranunklernes Fa

milie med fine Blade og  gule eller røde B lom 
ster. De ere g iftige og  dyrkes mest som 
Zirplanter, men finde dog ogsaa Anvendelse 
i  M edicinen; A .  v e s i c u la t o r la  fra Cap benyttes 
saaledes som et blæretrækkende Middel.

A d r a g a n t i n  s. Bassorin.
Adrianopelrodt s. Tyr k i sk r ød t .
Adstringerende B ark s. Br asi l i e -  

bark.
Adular s. Feldspat h.
A e g a g r o p i l æ  s. Bezoar.
Aerom el s. Manna.
Aëropkane, et Slags fint Silkekrep, 

som tilvirkes i England.
Aerugo s. Spanskgr ønt .
A escnlin , en Bestanddel af H este

kastaniens Frugter, en Art Saponin, s. Hest e

kast anie.
A es nstnm  s. Kobber ,  brændt .

A e s  v i r i d e  s. Spanskgrønt.
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A ether s. Æther.
Aethiops antim onialis s. Kvi ksø l v  

og  Spydglands8af ran.  —  A. m ar t ial i s s.
Jernmor. —  A.  mineral is s. Kviksølv, sort 
Svovl. —  A. veget abi l is s. Plantemor.

Aethusa cynapinm s. Skarntyde.
Affensteiner V in , en ikke hyppig 

forekommende, m eget god hvid Vin fra 
Rheingau.

Affenthaler Vin , en god, svær, rød 
Markgräfler V in , som dyrkes i Omegnen af 
Landsbyen Affenthal i Baden.

Affinerie kaldes i Frankrig den fine, 
paa Ruller opvundne Staaltraad.

Affinering' kaldes Adskillelsen af Guld 
og  Sølv i Legeringer; dette sker ved Hjælp 
af stærk Svovlsyre, der opløser det i Lege
ringen værende Sølv og Kobber, hvorefter 
Guldet bliver tilbage. I de sidste 50 Aar 
har man affineret en Mængde gamle Mynter 
og  derved indvundet mange Millioner Kroner. 
Navnlig anvendes denne Fremgangsmaade 
endnu med sydamerikanske Pjastere, gamle 
M ynter og Smykker, Affald fra Guldsmed
værksteder etc.

Affium e er en Sort levantisk Hør, som 
kommer til Europa over Marseille og  Livorno.

A f f e d i l  s. Guldrod.
Affrican goods kaldes i England 

nogle til Forsendelse til Afrika bestemte 
Bomuldstøier, som især forfærdiges i Man
chester. De gaa i Handelen under forskj el
lige specielle Benævnelser, saasom Braw ls,  

Byram put s,  Cher ryder r ies,  Romals,  Niccan- 
ses,  Baf f as,  Pal lampores,  Tu r key  p laids etc.

A frikansk  eller veget ab i l sk  Krølhaar ,  
kaldes de sorte, glinsende Fibre af Stammen 
af Dværgpalmen,  C h a m æ r o p s  b u m i l i s ,  samt af 
en i Amerikas Skove voxende Snylteplante, 
T i l la n d s i a  u s n e o i d e s .  Det anvendes dels som 
Udstopningsmateriale og  dels til forskjellige 
Tøier, ofte i Forening med Kamelhaar.

A frikansk Rodtrse, Camt ræ eller 
Gabant ræ s. Rødt ræ.

A g a l — A g a l  s. Aga r - Aga r .
A g a l l o c h e t r æ  s. Ørnet ræ.
Agalm atolith s. Bi l l edst en.
A gar—Agar, en fra Java og  China 

kommende Drogue, som tilberedes af Tang
arter og  har Lighed med Husblas. Den 
kommer til Europa skaaren i flade firkantede 
Stykker eller som Baand eller Strimler sam
lede i Bundter, bolner ud i Vand uden at 
blive klæbrig og koges til en Gelée, som er 
uden L ugt og  Smag og  som anvendes dels 
som Appretur til Silketøi, ostindiske Musse
liner etc., og  dels til Klaring af Vin og i 
China til Spisevarer. Indiske Svalereder be- 
staa hovedsagelig af de samme Tangarter, 
sammenklæbede med Svalens Spyt eller 
Mavesaft.

A g a r i c n s  s. Bladsvam p.  —  A. albus
s.Lærkesvamp. —  A. chir urgorum  s. Fyrsvamp. 
—  A. Prunulus eller Orcades s. Mousseron.

A g a t  er en Halvædelsten bestaaende af 
forskjellige Qvartsarter, især Carneol og 
Chalcedon, som sædvanlig danne Hovedmassen, 
hvormed ofte er blandet forskjellige andre 
Stenarter, saasom Jaspis, Hornsten, Amethyst,

Flint, Qvarts etc. Efter de fremherskende 
Bestanddele benævnes den Carneol -  Chal ce
don- Jasp i sagat  etc., og  efter de m angfoldige 
Tegninger, som vise sig  i Stenen som en F ølge  
af de forskjelligt farvede Stoffer, hvoraf den 
bestaar, skjelner man imellem Baandagat  
med parallele Linier af forskjelige Farver, 
Fæ st ningsagat  med vinkelformede Linier, der 
ligne Fæstningsværker, Koralagat  med Aarer 
af rødt Jaspis eller Carneol, Melkeagat ,  hvid 
med lysere og  mørkere Tværstriber, Regnbue- 

agat ,  som viser Regnbuens Farver, naar L y 
set falder paa den; endvidere Ruin-  Træ - 

Mos-  Øie- Sk y -  Biodagat  og  flere andre. 
Bestaar Stenen af skarpt afsondrede, vexelvis 
lyse- og mørkebrune Lag, kaldes den Agat -  
onyx eller Onyxagat ,  som anvendes m eget til 
Camecr, der slibes saaledes, at den ophøiede 
F igur optræder hvid paa en mørk Grund. —  
A. er halvt gjennem sigtig , har en Væ gtfylde 
af 2,59 og kan gives en m eget smuk Politur. 
Den anvendes til Ringe, Ørelokker, Signeter, 
Daaser, Stokkeknappe og  allchaande P ynt- 
gjenstande, ligesom  ogsaa til Polersten, R ive
mortere, Vaser etc. og  er desuden et v igtig t 
Materiale for Mosaikarbeiderne. Ved forskjel
lige chemiske Operationer kan A. farves, hvori 
navnlig Agatsliberne i Fyrstendøm m et B ir
kenfeld besidde stor Færdighed. Ved smaa 
Slag paa Stenen kan der i dens Indre frem
bringes fine Sprækker, der bevirke et smukt 
Farvespil. —  Agat findes i Baden, Sachsen, 
Bøhmen, Ungarn, Ostindien, Sydamerika og  
Sibérien i Form  af Kugler eller Mandler, 
hvis Diameter kan variere fra 1 Tomm e til 
flere Fod, og som stundom ere hule og  ind
vendig besatte med Krystaller af Am ethyst 
og andre Mineralier. De smukkeste A. ere 
de saakaldte brasilianske, som komme fra 
Uruguay eller M ontevideo og  som næsten 
udelukkende anvendes i de store, med Vand
kraft drevne Agatsliberier i Oberstein og  Idar. 
Saadanne Sliberier findes ligeledes iE kathe- 
rinenburg i Sibérien. A. sælges sædvanlig i 
Pundevis, men har ikke høi Værdi, da der 
sjelden forekommer større Stykker uden Feil. 
Kunst ig Agat  tilberedes af Chalcedon ved 
Glødning og  F arvning; de deri anbragte T eg 
ninger forsvinde imidlertid, naar Stenen over
stryges med ætsende Syre. Den saakaldte 
i sl andske  Agat  er en glasagtig , stundom 
gjennem sigtig , sort Sten af vulkansk Op
rindelse, og  benævnes ogsaa Lavagl as eller 
Obsidian (s. d.)

Agathes blanches, hvide, aflange,, 
agatlignende Glaskoraller, som forfærdiges i 
Frankrig til Forsendelse til Guincakysten.

Agattræ er en m eget haard, rød Træ
sort, som kommer fra Afrika og  ligner Mahogni.

Agave {Agave, ogsaa feilagtig  kaldet 
A loe americana) er en med Aloe beslægtet 
og  ofte dermed forvexlet Plante, som hører 
hjemme i det tropiske Amerika, men nu o g 
saa findes i Vestindien, A lgier, Portugal, 
Spanien, Italien etc. Den har ingen Stamme, 
men 4 à 6  F od lange, 6  à 8  Tom m er brede 
og  4 à 6  Tommer tykke, trugform et bøiede 
Blade, der i Randen ere tandede og  besatte 
med Spidser eller Tom e. Fra Midten af den
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Roset, som dannes af Bladene, liæver sig den 
20 à 30 Fod  høie Blomsterstengel med arm
formede Sidegrene og  en M ængde store, gul
grønne, vellugtende Blomster, som indeholde 
megen sukkeragtig Saft. I Yæxthuse, hvor 
den hyppig dyrkes for sit smukke Udseendes 
Skyld, blomstrer den først efter c. 40 Aars 
Forløb, medens den i varme Lande blomstrer 
i en Alder af 10— 20 Aar ; efter Frugtm od
ningen bortdør hele Planten. I M exico til
bereder man en berusende Drik, som der er 
meget yndet og som kaldes Oct l i  eller Pulque,  
de tørrede Blade benyttes til Tagtæ kning og 
deres Skind eller ydre Hinde som Papir, 
Tornene som Naale, Trævlerne som Hamp, 
den kogte Marv dels som Næringsmiddel og 
dels som Sæbe, det tørre, afblomstrede Blom 
sterskaft som Bygningsm ateriale, og af Plante
saften tilberedes en Slags Sirup, der anvendes 
som Lægem iddel im od Lungesygdom m e; R o
den (R a d ix  A .) benyttes ligeledes i M edici
nen, og  det rødlige, sure K jød i de tykke 
Blade spises enten raat eller kogt; ligeledes 
anses de unge Blomsterskafter som en D éli
catesse. A f de 3 à 4 Fod lange Bladtrævler, 
som ligne Manillahamp, forfærdiger man ikke 
alene Snore og  Garn af alle Slags, men og 
saa Sække, Maatter, Kurve, Børster, Feiekoste, 
Crinoliner og  flere Slags grovere Tøier. De 
benyttes istedetfor Hestehaar, men ere mere 
seige og  varige end disse, om ogsaa deres 
Elasticitet er noget mindre, dog kun omtrent 
som Forholdet 9 :10 . Navnlig tilvirkes der 
af disse Trævler Toug til Skibsbrug, som ikke 
alene almindelig benyttes i Nordamerika, men 
ogsaa have fundet stor Anvendelse i England, 
Frankrig og  Belgien. Disse Skibstoug ere 
langt stærkere end T oug af Hamp, behøve 
ikke at tjæres, ere mere bøielige og  krympe 
kun 2  pCt. ind ved at læ gges i Vand, imedens 
Forholdet for Ham petoug er 9 pCt. Naar de 
blive vaade, bære de samme Yæ gt som i tør 
Tilstand, hvorimod Ham petoug derved tabe 
en Trediedel a f deres Styrke. A f en mindre, 
i M exico hjemmehørende Agave, der kaldes 
Pit a eller Zappara,  benyttes Trævlerne til 
finere Tøier samt til Forfærdigelsen af en 
meget smuk, overordentlig fast og  silkelig
nende Traad, som ligeledes benævnes Pita og 
som i Frankrig kaldes veget ab i l sk  Si l ke.  
Den er langt stærkere end Hamp, og  naar 
den anvendes til Maskiner til at løbe over 
Ruller, skal den kunne vare 10 Gange læn
gere end H am p; den er godt m odtagelig for 
alle Slags Farver. A f  Knoldene af en endnu 
mindre Agave-Art, som i M exico kaldes Mes
cale,  tilbereder man der en Slags Brændevin, 
V i n o  m e s c a l  eller A g u a d i e n t e  d e  M a g u e y . Fra 
Yucatan i Mellemamerika forsendes Agave
trævlerne under Navn af Sisal ,  Pi t o,  Henne- 
quin eller Coquise,  navnlig til Cuba, hvor de 
anvendes til Snore og  Kaffesække. I det 
sydlige Europa, hvor Agaveplanten hyppig 
benyttes som H egn omkring Marker og  Haver, 
væves Trævlerne til Tøier, Halstørklæder etc., 
som  paa Øerne i Middelhavet kaldes Zappares, 
og  navnlig tilvirkes der under dette Navn 
paa Øen Elba en m eget sm uk, glinsende 
Sort Traad. I  Frankrig og  England, saavel

som paa flere Steder i Tyskland, har man 
allerede begyndt at blande disse Trævler med 
Uld, Bom uld eller andre vegetabilske Stoffer, 
hvorefter de anvendes til Fabrikationen af 
smukke Meubeltøier, Baand, Klokkestrænge 
og andre Galanterivarer. I  Tyskland be
nævnes de stundom urigtigt Aloehamp,  lige 
som de ogsaa oftere forvexles med Mani l l a
hamp.  Rødderne af A . v iv ip a r a  i M exico 
indeholde en klæbrig, klar Saft, der med Held 
anvendes imod forskjellige Sygdomme, navn
lig  som et sveddrivende Middel.

A g e  eller Axin kaldes Fedtsubstantsen af 
en mexikansk Skjoldlus, der lugter som Ar- 
nicablomster. Dyrene dræbes i kogende Yand, 
hvorefter de æltes til en sm øragtig, mørkegul 
Masse, der kommer i Handelen i smaa Pak
ker, omviklede med Pisangblade og rød Bast- 
traad. Udsat for Luftens Paavirkning danner 
dette Stof hurtigt en orangerød, fast Hinde, 
som kan træde istedetfor Collodium, ligesom 
det ogsaa finder Anvendelse ved Tilberedning 
af forskjellige Slags Fernis.

Agenoisblom m er, en mindre god 
Sort franske Blommer fra Omegnen af Byen 
Agen  i det franske Departement L ot og  Ga
ronne; de forsendes sædvanlig over Bordeaux.

Agenoislæ rreder kaldes nogle uble
gede Hørlærreder af lidt over 2 Fods Bredde, 
som forfærdiges i og  omkring Byen Agen i 
Frankrig.

Agenoïsviii, en god Rødvin fra Om
egnen af Agen ved Øvre-Garonne; den hen
regnes til les v in s  du h a u t  p a y s  og forsendes 
over Bordeaux (s. Bordeauxvin).

Ager-A ger s. Agar -Agar .
Agerdopper eller Vaio ner,  T. Ecker- 

doppen, orientalische Knoppern, E. Yalonia, 
Fr. Avelanède, Gallon du Levant, ere Frugt- 
skaalene med eller uden Agern a f flere Slags 
Egetræer, navnlig Q u e r c u s  Æ g i l o p s  (Gede- 
skjægegen) eller Q u e r c u s  C e r r is  (Yaloniaegen), 
som voxe i Tyrkiet, Grækenland, Spanien og  
Syd-Frankrig. Do ere 2 à 3 Tommer i Gjen- 
nemsnit, udvendig besatte med spidse P igge  
og  indvendig laadne. De benyttes til Garv
ning, Farvning og  Tilberedning af Blæk lig e 
som Galæbler, men de ere kraftigere end 
disse, navnlig til Garvning. Naar Frugterne 
ere indsamlede, undergives de en svag Gjas- 
ring, hvorefter de store Frugtbægcre med 
Lethed befries fra de deri indesluttede Agern. 
Valoniamel  bestaar dog ofte foruden af disse 
Frugtskaale, der indeholde c. 45 pCt. Garve- 
stof, ogsaa af de knuste Agern, i hvilket T il
fælde Mængden af Garvestof sædvanlig kun 
er 20 à 27 pCt. Den bedste Sort Valoner 
kommer fra Smyrna, hvor man inddeler dem 
i ca rn a ta  og  a n d a n t e . De førstnævnte, som 
næsten ingen Agern indeholde, ere de bedste, 
men udføres kun sjelden; det er sædvanlig 
den sidstnævnte Sort, der forekommer i Han
delen. Fra Morea forsendes ligeledes V., af 
hvilke de bedste benævnes B r a c c io  di M a i n a ;  
disse ere at foretrække for de nysnævnte 
A n d a n t i  di S i u y r n a , imedens de fra M isso- 
lunghi ikke ere saa gode. De forsendes mest 
over Triest, Livorno, Marseille og Amsterdam 
i Sække eller Maatter og  maa opbevares paa
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tørre Steder. I  den nyere T id  indføres liyp
p ig  istedetfor disse den i deres Hjemstavn 
deraf tilberedte Extract, der synes at sknlle 
fortrænge dem.

Agerlum etræ s. Partridgetræ.
Agern, (Glandes Quercus, Semen Q.), 

Frugterne af Egetræet (Quercus pedunculata  
og  sessiliflora) anvendes ofte ristede som 
Kaffe im od Kjertelsygdomm e. De modne 
Frugter tørres og  kunne da opbevares i flere 
Aar. De brændes ved en svag og  senere 
stærkere Ild, indtil de have faaet en lyse
brun Farve, knuses i en Qværn eller M ølle 
og  males derpaa ligesom  almindelig Kaffe. 
A . anvendes ogsaa til Qvægfoder og til 
Brændevin, og  i N orge blandes de i Deigcn 
til Brød. De ere ægrunde og glatte og  inde
holde Garvesyre, Stivelse, Harpix, Olie og 
Sukker.

Agernolie kaldes en fra Provence 
kommende fed Olie, som dog ikke presses af 
Agern, men af Hasselnødder, s. Nødol ie.

Agernsukker (Quercit) ligner Mannit 
og krystalliserer i hvide Prismer.

Agneaux de Tar tarie eller de Per se 
s. Baranker .

Agnelins kaldes i Amsterdam en A rt 
finkruset, dansk Lammeuld, som især be
nyttes af Hattemagere. I  Frankrig og H ol
land betegnes undertiden ogsaa Baranker med 
dette Navn.

A gnskjæ l er den norske - Benævnelse 
for Blaamusl ingen.

Agolets ere nogle ordinarne Geværer, som 
forfæ rdiges i Lüttich, mest til Forsendelse 
til Afrika.

Agoniadine , et A lkaloid , som ud
drages • af Barken af et sydamerikansk Træ, 
P lu m e r i a  la n d l 'o i i a .  D et anvendes im od Feber 
og  Mavesygdom me og  skal navnlig kunne b i
drage til at regulere Functionem e i Uterus; 
det har en stærk dr astis a 'Virkning.

A gra, en vellugtende Træsort fra China 
og Japan, kommer kun sjelden til Europa.

Agraffe, en i Bijouterihandelen fore
kommende Benævnelse for smukt forarbeidede 
Smaagjenstande af Metal, navnlig Spænder. 
Agraffebaand kaldes Bomulds eller linnede 
Baand med islaaede Snøreringe.

Agragant s. Tragant.
A grest kaldes i Frankrig en Slags Ed

dike, der tilberedes af umodne Druer, navnlig 
a f Bourdelasdruer, som formedelst deres Syr
lighed ikke anvendes til Y in. Man bruger den 
dels som almindelig Eddike og  dels til Rens
n ing af Vox. Umodne, i Eddike nedlagte 
Druer, der nydes som Oliven, kaldes ligeledes 
Agrest eller V e r ju s  c o n fit . A f A. tilberedes 
ogsaa en Slags Sirup, der bruges til L im o
nade o. desi.

A g r i o k r i n o p u l v e r ,  et rødt, a f R ød 
derne af L ilior tilberedt Pulver, som giver 
en m eget holdbar Farve og  i Orienten an
vendes til Sminke.

Agrum  er kalder man i Italien de for- 
skjelligo Orangefrugter, saasom Appelsiner, 
Citroner, Pomerantsor, Bergamotter etc.

A g t  s t e n  s. Rav.
Aguadilla s. Tobak.

A  guaiuli Lai Balsam eller Mission s

balsam (B a lsamum missionum), den af Bla
dene af et i Paraguay voxende Træ udpres
sede og henkogte Saft. Den kommer kun 
sjelden til Europa, men anvendes i Sydamerika 
som et Universalmiddel im od Saar, Mave
sygdomme, Diarrhoe, Orme etc. 

Aguilatræ s. Ørnet ræ.
Aguilles, en Slags ordinaire Bomulds- 

tøier, som tilvirkes i Syrien, navnlig i Aleppo.
Agurk (Cucumis), T. Gurke, Fr. Con

com bre, Cornichon, E. Cucumber, den be- 
k jendte Frugt af den i hele Europa i Haver 
og paa Marker dyrkede, græskaragtige Plante 
C u c u m is  s a t i r a ,  der alt var kjendt af de gamle 
Rom ere og Grækere. Den nydes enten i 
umoden Tilstand som Salat, eller nedlægges 
dels i Saltvand med Dild, Vindrueblade etc. 
og dels i Yineddike med Salt, Peber og  andre 
Kryderier. Den førstnævnte Slags, som kal
des su r e  el ler sal t ede A., men som ikke ofte 
forsendes, maa ikke fremvise mindste Spor af 
at være fordærvede og  maa derfor hverken 
være bløde eller have nogen nbehagelig Lugt. 
T il de sidste, som kaldes Peberagurker ,  be
nyttes de ganske smaa, ikke fuldt udvoxede 
Frugter; der forsendes mange a f disse fra 
Nürnberg, Erfurt og flere Byer i Tyskland. 
Man maa passe nøie paa, at de ikke ere 
farvede grønne ved Hjælp af Kobber, hvilket 
vil give sig  tilkjende ved en livlig, græsgrøn 
Farve og en sammensnærpende metallisk Smag, 
ligesom  ogsaa et Knivsblad, som neddyppes 
deri, isaafald snart vil antage en rødlig  Farve. 
Saften a f de friske Agurker benyttedes tid 
ligere som et Lægemiddel i Lungesygdom me, 
ligesom ogsaa Kjærnerne, S e in e n  C u c u m e r is ,  
som henregnedes til de 4 kølende Frøsorter, 
benyttedes i Medicinen.

Agurkeurt s. Boras.
Ahorn (A cer) ogsaa kaldet Løn,  er et 

Træ, som  hører hjemme i den tempererede 
Zone, navnlig i Nordamerika, Asien, Mellem- 
og  Syd-Europa, men som ogsaa findes i vore 
Skove og hyppig plantes. A f  dens forskjellige 
Arter ere følgende de mærkeligste. 1. A l 
mindel ig,  hvid eller st orb ladet  Ä. eller Val -  
bi rk,  A . P s e u d o p la t a n u s ,  med Blom ster i hæn
gende Klaser, er et indtil 60 Fod høit og 
2 Fod tykt Træ, som især voxer i Mcllem- 
Europa og  kan blive flere hundrede Aar gam 
melt. Det har et fint, h vidt, undertiden 
flammet Ved, som dertil er m eget haardt og 
seigt. Det benyttes a f Snedkere, Dreiere, In 
strumentmagere, Vognfabrikanter, Bøssemagere 
o. fl., til alleslags finere Træarbeider, saasom 
Geværkolber, Knivskafte, V ioliner, Forte
pianoer etc,; ligeledes anvendes det til ind
lagte Træarbeider. I  Siebenbürgen forfær- 
diger man Træflasker deraf, som kaldes 
Tsutura og  særlig forsendes til Kronstadt. 
Ved at beitses med Skedevand og  overstryges 
med Sprit, blandet med Alcanna eller Aloe, 
antager dot en smuk Mahognifarve. Fri Luft 
taaler det ikke g od t; beskyttes det herfor, 
angribes det ikke let af Orm og  kaster sig 
ikke. En Slags flammet Ved af uregelmæssig 
voxede Stammor kaldes f r an sk  Ahorn,  og en 
anden Slags med marmorerede Aarer benævnes

i
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stundom Paaf uglet ræ.  2. Æren eller den 
tandbladede Ahorn (A. platanoides), hører 
mere hjemme i det nordlige Europa. B lom 
sterne i Halvskjærm. Denne Art er noget 
lavere a f Yæxt end den foregaaende, men 
Vedet ligner iøvrigt dette. —  3. Marklønnen,  
ogsaa kaldet Naur ,  A .  c a in p e s t i i s ,  er et min
dre Træ af 30 à 35 Eods H øide med et smukt 
aaret Ved, især i Rodstokken. D et er m eget 
haardt og  seigt, af rødgul Farve, benyttes 
ligesom Valbirken, men staar sig  bedre i fri 
Luft. D et voxer hyppig i vore Skove, navn
lig sydpaa. En Cubikfod voier sædvanlig 
e. 40 Pd. i tør Tilstand. —  4. Negundo A. 
hører hjemme i Nordamerika, men voxer og 
saa flere Steder i Europa; den har et aldeles 
hvidt, smukt Ved, som kaldes amerikansk Ahorn 
og benyttes m eget a f Instrumentmagere. —  
5. Sukkerahornt ræ et ,  A . s a c c h a r i n u i u , voxer 
navnlig i de vestlige Stater af Mellemamerika. 
I Saften af alle Ahornsorterne findes der 
Sukker, men denne Sort er især rig  derpaa 
og benyttes derfor hyppig til Sukkertilvirkning 
i Amerika, hvor der aarlig paa denne Maade 
produceres henved 10 M illioner Pund Sukker, 
hvoraf dog neppe noget endnu er forsendt til 
Europa som Handelsvare. Det skal i Smag 
næsten ganske ligne R ør- eller Runkelroe- 
sukkor, men er noget mere gult af Farve. I 
Canada skjelner man imellem m a p le  s u g a r  og 
p la in  s u g a r  efter 2  forskjellige Sorter af 
Ahorntræet. A f den af Træstammen ud
flydende Saft tilbereder man desuden Eddike, 
01 og  Brændevin, ligesom  ogsaa Ahornsyre 
udvindes deraf.

Ahornsukker s. Ahorn.

Alm a bær, grains d’Aoua, komme 
fra Ostindien og benyttes i Frankrig til deraf 
at tilberede en smuk og  varig gul Farve, s.
Skyt gul t .

Aim  Uld kaldes de fine, bløde Dun af 
en Art i Thibet levende Gazeller eller Sten
bukke; den forarbeides i Kaschmir til de 
fineste Shawler.

Aiclim etal er en Legering, bestaaende 
af 60 Dele Kobber, 38 Zink og 2 Jern.

Aiglefin kaldes i Frankrig en Fiskeart, 
som hos os benævnes K uller; den forsendes 
baade frisk, saltet, røget og  tørret.

A igretter ere de 7 à 8  Tommer lange 
Fjer, som hænge ned fra Hovedet og Nakken 
af flere Fugle a f Heireslægten. De erholdes 
dels fra Asien og  Ungarn af Sølvhei r en 
(Ardea alba), og  dels af den gr aa Heire {A . c i
nerea), der ogsaa forekommer som Trækfugl i 
det nordlige Europa. De sorte eller de hvide 
med sort Spids ere de kostbareste, derefter 
komme de graa, og  tilsidst de helt hvide, 
som faas fra Nordamerika, Asien og  det syd
lige Europa.

A igri, en lille grønligblaa, m eget liaard 
Sten, som i Afrika trækkes paa Bastsnore og 
benyttes dels som M ønt og dels som Prydelse.

A ig u ille t te s  kaldes i Frankrig Snore 
og  Lidser, som paa Enderne ere beslaaede 
med Blik.

A ila n ttr æ  s. Anghikat ræ.
A ir itr æ  s. Ibenholt ,  æt hiopisk.

Airstone, en fortrinlig  Hvæssesten fra 
Grevskabet A ir i Skotland.

Aiswasperwerdesi, en Slags Gelée, 
som tilberedes i Adrianopel og som man sætter 
stor Pris paa i Tyrkiet.

A jam  is, en Slags brogede Bomuldstøier, 
som forsendes fra Levanten til Frankrig og 
som særlig ere bestemte for den afrikanske 
Handel.

A j ousilke kaldes stundom Organsinsilke.
A k a c i e  s. Acacie.
A k  I m e  S ie s  s. A baches.
A keleie {Aquilegia), en i Europas og 

Asiens B jerg- og Skovegne vildvoxende Plante 
med lyseblaa Blomster, der tidligere benytte
des i M edicinen; nu anvendes kun undertiden 
Plantens Frø.

A k ri kaldes en grov, uren Bomuldssort 
fra Levanten.

A l a b a s t  eller kornet Gips er en Art
naturlig Gips, sædvanlig hvid, men under
tiden mer eller mindre gulagtig, rødlig eller 
graablaa, stundom med graa eller brune Aarer. 
Den er blødere end hvidt Marmor, hvormed 
den bedste har nogen Lighed, og  den lader 
sig  derfor m eget lettere forarbeide. Den 
bedste findes i Italien, navnlig i Omegnen af 
L ivorno, Sestri og  Volterra ved Florents, 
hvorfra den udføres enten i raa eller forar- 
beidet Tilstand under Navn af f l or ent insk  A.,  
ligesom  den ogsaa stundom benævnes Mischio.
I  Spanien findes ligeledes en meget smuk 
Sort, som kaldes Granada A.  Desuden fore
kommer A. i Tyrol, Galizien, Ungarn, Frankrig 
og  flere Egne af Tyskland, saasom i Sachsen, 
hvor den saakaldte Ber nst enal abast  eller 
Sukker kan t st en  brydes; ligeledes findes den 
i Hulerne i Harzens Kalkbjerge, hvoraf denne 
Sort har faaet Navn af Kal kal abast ;  den er 
hvidgul eller gulbrun, stundom plettet og  
stribet og  næsten gjennem sigtig. —  A. skæ
res eller dreies til mange forskjellige Smaa- 
sager, saasom Crucifixer, Statuer, Uhrfutte- 
raler, Vaser, Lysestager, Bordplader etc.; A f
faldet og de til Forarbeidning ubrugelige 
Stykker anvendes til Gips. Da A. ikke er 
uopløselig i Vand, maa de deraf forarbeidede 
Gjenstande ikke udsættes for den fri Luft 
eller for Fugtighed. Den tager godt imod 
Politur, og  dens hvide Farve kan forstærkes 
ved Hjælp af sur Vindruesaft. —  Pulver i 
ser e t  A.  kommer fra Italien og benyttes dels 
som Tilsæ tning til Blyhvidt og  dels til P ole 
ring af Metaller, ligesom  den ogsaa blandet 
med varm Lim  afgiver en m eget god Kit. —  
Kunst ig A. tilberedes af Gips, Alun, Æ g - 
lividc etc. i Forbindelse med hvid Oliefernis. 
I  Japan fabrikeres der af Rism el og  Gips en 
alabastlignende Masse, som er meget haard 
og  som kan poleres smukt. —  Det saakaldte 
Al ab ast r i t  er en Slags graa A ., som lige
ledes er godt modtagelig for Politur.

A  l a  c o u p e  eller aiguilles façon de 
Paris kaldes i Frankrig hulsplittede Synaale.

Alad jas ere svære, broget mønstrede 
ostindiske Tafter, som tidligere ofte kom til 
Europa. I  Levanten kaldes en Slags Kattun 
saaledes.

A  la fougère, en Slags broget stri-
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bede, linnede Baand, som forfærdiges i Au
vergne til Knæbaand og som forsendes til 
Elsas og  Schweitz.

A lagia, brogede Bomuldstøier, stundom 
blandede med Silke eller Uld, som væves i 
Grækenland, navnlig paa Morea, og som mest 
forsendes til Lilleasien.

Alalunga (O rcynus alalonga), en Art 
Makrel, som især lever i Middelhavet, hvor 
den findes i store Stimer sammen med Thun- 
fiskene. Den fanges ved Siciliens og Sar
diniens Kyster og  forsendes i saltet Tilstand.

A lana kaldes i Frankrig Trippelse.
Alangium , et ostindisk Træ med kir

sebærlignende, spiselige Frugter; dets Rod 
benyttes im od Bid a f giftige I)yr.

Alantin, Inul in eller Dahl in s. Aiant rod.
Alan trod (R a d ix  Inulæ, Enulæ  eller 

H elenii), den fingertykke, kjødagtige, grenede, 
udvendig gule og  indvendig hvide, kryder- 
agtig  lugtende og  bittert smagende Rod af 
den ægte Alant (in u la  Heleniuni), en Plante, 
som voxer i Mellem- og  Sydeuropas B jerg 
skove, men som ogsaa forekommer dyrket i 
Danmark. Den har on 3 à 5 Fod lxøi Stæn
gel, rynkede, paa Undersiden filtede Blade; 
Rodbladene af indtil 1 à 1 V2 Fods Længde 
og  henved 1 Fods Bredde, Stængelbladene 
mindre og  hjerteform ede; den bærer store 
gule Blomster. Rødderne indsamles af 2 til 
3 aarige Planter om Foraar et, og  de tykkere 
skæres paalangs i flade Stykker for at tørres. 
De indeholde et gult balsamagtigt Stof, som 
synker tilbunds i Vand og  som kaldes Alant- 
balsam eller Alant ol ie,  samt et fint, hvidt, 
stivelseagtigt Mel eller Pulver, som kaldes 
Alant in,  Inul in,  Elecampin,  Dat iscin,  Meny- 
ant bin,  Dahl in eller Alant st ivel sem el .  Det 
er let opløseligt i varmt, men kun meget 
lidet i koldt Vand, er uden Lu gt eller Smag 
og  anvendes i Medicinen som et nærende 
M elstof. Det kan ogsaa udvindes af Knol
dene a f Georginer og flere andre Rødder og  
adskiller sig  fra almindeligt Mel derved, at 
det blandet med varmt Vand ikke danner 
Klister eller bliver blaat ved Jod. Endvidere 
indeholder Alantroden Harpix, bittert Extrac- 
tivstof og  en ætherisk Olie. Alant campher ,  
som benævnes Helenin,  er i medicinsk H en
seende Rodens vigtigste Bestanddel, det kry
stalliserer i hvide, firsidede Krystaller. —  Den 
ungarske Alantrod, af m eget mørkt Udseende, 
kommer i Handelen uafskallet (R adix Inulæ  
cruda) og  er betydelig  billigere end de fleste 
andre Sorter. Alant vin,  der anvendes som 
et mavestyrkende Middel, tilberedes ved at 
udtrække Alantrod med Y in og  tilsætte Suk
ker og  Kryderier, og  paa lignende Maade til
bereder man ogsaa Alant brændevin,  Al ant øl  
og  Al ant si r up,  hvilket sidste Præparat ofte 
benyttes i Brystsygdomme.

Alaque s. Al icant evin.
A la tern , ogsaa kaldet St enl i nd eller 

Im mer grøn ( Rham nus alaternus), er en Art 
Korstorn eller Vrietorn, som egentlig hører 
hjemme i det sydlige Europa, men dog ogsaa 
findes i de nordlige Lande. Vedet benyttes 
til Snedkerarbeide, Bladene og  de grønne 
Grene til forskjellige til Uld- og  Bom ulds

farvning anvendelige Farvestoffer, ligesom  
ogsaa en Slags The eller Gurglevand tilbe
redes af Bladene; Bærrene tørres og  benyttes 
som Korsbæ r  eller Avignonbær,  s. Korsbær.

Alauchigum m i eller Al auchiharp ix,  
en fra Madagascar kommende tør, graalig, 
sort marmoreret Gummisort, som ikke lader 
sig pulverisere. Den har en aromatisk, peber
agtig L ugt og  en bitter Smag, men finder 
kun liden Anvendelse i Europa.

Alba flora er en hvid, fyrig  Malva
sier vin fra Øen Majorka.

Albanello, en fortrinlig  siciliansk Yin, 
som dog kun sjelden udføres.

Albano, en m eget g od , dels hvid og  
dels rød V in , som voxer ved Byen Albano 
i Kirkestaten ; den forbruges mest i selve 
Landet.

Albarrazin kaldes en udmærket Sort 
spansk Faareuld.

Alberm us er et uldent Stof, som for
færdiges i Levanten af Gede- eller Kamel
haar og  som mest udføres til Frankrig.

Albigeois kaldes i Frankrig en Slags 
Yaid, som dyrkes ved Byen Alby i Departe
mentet Tarn; en deraf tilberedt Pastelfarve 
benævnes pastel d 'A lbigeois. De sammesteds 
vævede ublegede Lærreder kaldes ligeledes 
Albigeois.

Albionm etal kaldes i England Bly, 
som overtrækkes med Tin, for at de deraf 
fabrikerede Kar og  Fade ikke skulle udøve 
en skadelig Indflydelse paa Sundheden.

A lbit s. Grani t .
Albolith, en væsentlig a f Magnesia be- 

staaende Cement, til hvis Frem stilling man 
især anvender M agnesit fra Frankenstein i 
Schlesien ved at brænde og  male dette, og  
derefter blande det med Kiseljord. Omrørt 
i Vand danner dette Cementpulver en Slags 
Gips, som egner sig  godt til alle Slags Or- 
namentarbeider; i Forbindelse med Chlormag- 
nesium bliver det til en overordentlig haard 
plastisk Masse. Selve Cementen er en m eget 
god K it , som ofte benyttes til at tætte 
Foustager.

Album in eller Æg hvide er i ren
og tørret Tilstand en gulagtig , gjennem - 
skinnende, i Vand opløselig, men i Alkohol 
uopløselig Masse uden Lu gt eller Smag, som 
coagulerer eller stivner ved en Varmegrad af 
c. 70° C., og som udvindes enten af Hønseæg 
eller af Blod. Den førstnævnte Sort, som 
fuldstændig fældes ved at rystes med Æ ther, 
tilberedes ren ved forsigtig  at skille Æ g 
hviden fra Blommen, pidske den godt, for
tynde den med Vand og  derpaa filtrere den 
for at fjerne de urene Substantser; ved en 
derpaa følgende Afdam pning i en Temperatur 
af ikke over 40 0 C. bliver Æ ghviden til
bage som gjennem sigtige, gulagtige B lade.—  
Blodalbumin adskiller sig væsentlig fra den 
forannævnte A. ved at den ikke fældes ved 
at rystes med Æ ther. Som bekjendt bestaar 
Blod dels a f en Vædske, som kaldes Plasma, 
og dels af en Mængde deri svømmende m i
kroskopiske Smaakugler eller Celler, der in 
deholde det røde Farvestof. Kort efterat 
B lodet er fjernet fra Legemet, størkner det

J
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og danner den saakaldte Blodkage, som be- 
staar af 2 Lag, af hvilke det øverste er den 
egentlige Blodkage, medens det nederste gul- 
agtige Lag er Blodvandet (Serum), ved hvis 
Afdampning Albuminen udvindes. Under 
Størkningen maa Blodet henstaa i fuldstændig 
Ro, da den mindste Bevægelse vil have til 
Følge, at endel af de smaa Blodceller ville 
gaa over i Blodvandet og  farve dette rødt, 
hvorved den deraf udvundne Album in vil tabe 
i Værdi. —  B egge de nævnte Slags A. an
vendes dels i Photographien og  dels i Kat- 
tuntrykkerierne til at befæste Mineralfarver 
paa Tøierne, den førstnævnte Sort til de lyse 
Farvenuancer og den sidstnævnte til de 
mørke. —  A. bliver hyppig paa Grund af 
dets høie Pris forfalsket med Dextrin, Gummi, 
Gelatine, Caseïn etc.

A l b u s k j æ l  (Patella) er en Art Hav
snegle, som lindes ved mange Klippekyster, 
hvor de tjene som Fødem iddel for de fattige 
Beboere.

A l c a l i  s. Al kal i .
A l c a n n a  s. Alkanna.
A l c a r r a z a s  ere uglaserede Lerkrukker, 

som forfærdiges i Spanien, hvor de benyttes 
som Vandkølere.

A l c a t i f  a s  kaldes i Spanien nogle ostin 
diske og  persiske Tæpper og Tapeter, ind
virkede med Silke, Guld og  Sølv.

A l c o r n o c o b a r k  eller Chabar robark 

erholdes af et ved Floden Oronocco i Syd
amerika voxende Træ, B o w d ic b ia  v i r g l l io id e s  •, 
Andre angive Stamplanten at være U u r c o n ia  
e r a s s i f o l i a  eller A lc i i o r n c a  la t i f 'o l ia ; den har 
en bitter, sammensnærpende Smag og  an
vendtes tidligere imod Lungesygdom m e. Den 
farver Spyt gult og  indeholder et Garvestof, 
en rødbrun Harpix uden Smag, et bittert 
Extractivstof og en krystallinsk Substants, Al- 

chornin.
A l c o u c l i e r  kaldes i England en Sort 

tyndt uldent Tøi som særlig forsendes til 
Amerika og Spanien.

A l c y o n i u m  s. Korkkoral .
A l d e h y d  (Alkohol dehydrogenatum ) er 

et cliemisk Overgangsproduct imellem Alkohol 
og Eddikesyre og erholdes ved en Iltning af 
Alkohol ved Hjælp af Brunsten og  Svovl
syre, ved Chlorvand eller Chromsyre. I ren 
Tilstand er det en klar, farveløs, let antæn
delig og m eget flygtig  Vædske, som har en 
Vægtfylde af 0,790— 0,805, koger ved 2 2 ° C. 
og  har en æ theragtig, næsten qvælende 
Lugt. I  Forbindelse med Platinsort giver 
den en m eget stærk Eddikesyre. For Che
mien er A. af stor V igtighed. Med Am m o
niak danner det Al dehydam m oniak , farve
løse, glinsende og gjonnem sigtige Krystaller 
med en stærk Lu gt a f Terpentin og  Am m o
niak; heraf fremstilles ig jen  flere andre che- 
miske Producter. —  Det dannes endvidere 
under Fabrikationen af Eddikesyre, og  be
nyttes som Tilsætning til forskjellige Slags 
Frugtæ there, ved Folieringen af Speilglas 
etc. —  Al dehydgrønt  er en fortræffelig grøn 
Farve, som fremkommer ved at opvarme svovl
sur Rosanilin med Aldehyd og  derefter un
derkaste det en Behandling med undersvovl-

syrlet N atron; denne Farve tager sig  dog 
bedre ud ved kunstig Belysning end ved D ag
lyset. —  A. benyttes ligeledes a f Photo- 
graphem e og  fabrikeres især i England, 
Frankrig, Tyskland og  Schweitz.

A le er en Slags stærkt, klart, gulagtigt 
01, ved hvis Brygning den første Gjæring 
hæmmes ved en lav Temperatur. Det brygges 
navnlig i England af lysebrun Bygm alt, hvid 
Hvedemalt, samt noget Humleextract og  brændt 
Sukker, og forsendes vidt omkring, undertiden 
i Foustager, men sædvanlig i Flasker, som 
ere tilbundne med Staaltraad og hermetisk 
lukkede med Harpix. Der gives flere Sorter, 
som benævnes dels efter Productionsstedet 
og  dels efter forskjellige tilsatte Ingredientser. 
Den bedste anses Burt on Al e fra Stafford
shire for at være; den er meget kraftig og  
skal indeholde henved 9 pCt. Vinaand. im e
dens de andre Sorter kun indeholde 5 à 6 

pCt. Dernæst haves London-Ale,  som ep den 
i Handelen mest forekommende, Windsor-Af e 
af m eget lys Farve, Welsh-Ale af fortrinlig  
Smag, China-Ale,  som er tilsat China, Am ber- 
Ale,  ganske gult, drikkes sædvanlig om V in 
teren varmt og  tilsat forskjellige stærke K ry- 
derier, o. fl. —  England producerer aarlig 
omtrent 15 Millioner Barrels (à 169 danske 
Potter), Nordamerika omtrent %  M illion. —  
Ogsaa i Holland, Tyskland og Danmark har 
man i de senere Aar brygget Ale, som ikke 
staar m eget tilbage for flere af de engelske 
Sorter.

Aleatico er en sød italiensk Vin fra 
Florents og  Elba, hvor den tilberedes ved 
Kunst ved at tilsætte Druesaften kogt M ost 
og  Rum.

Alegias eller Al l e j ar s,  en Sort ostin 
disk Musselin, blandet med Silke eller L in 
ned, kom tidligere ofte til Europa, men er 
nu fortræ ngt af engelske og  schweitser M us
seliner.

A l e m a n e t i s  s. All emag nettes.
Alem brothsalt, et Dobbelsalt af Kvik- 

sølvehlorid og  Chlorammonium; det er let op
løseligt i Vand og  benyttes ved Forgyldning.

Alen, T. Elle, Fr. Aune, E. Ell, et Læng- 
demaal, som benyttes i Danmark og  flere 
Lande, navnlig ved Maaling af Manufactur- 
varer. Den inddeles hos os i 2 Fod  eller 4 
Qvarter à 6  Tommer. I  de fleste andre Lande, 
hvor Alenmaalct endnu benyttes, deles den 
ligeledes i 2  Fod, men varierer dog ikke 
ubetydeligt med Hensyn til positiv Længde. 
100 Alen i Berlin ere saaledes lig  106%  
danske A., i Dresden 90 d. A., i Ham borg 
91, Frankfurt a. M. 87, Hannover 93, Lübeck 
91 % , München 132% , Stockholm 94% , L is
sabon (m ra) 175, Madrid 183, Livorno (brac- 
cii) 93, London 182, Rom  (canna) 317% , og 
i Petersborg (Arschin) 113%  danske Alen. 
Brabant er  A. s. B. Efter at den franske 
Meter nu er bleven det eneste i Tyskland 
lovlig  gjældende Længde-Maal, er Brugen af 
A len der næsten ganske ophørt. I  de Skan
dinaviske Lande er det ligeledes paatænkt at 

i afløse Alen-Maalet med Meteren. 1 dansk 
Alen —  0,6277 fr. Meter =  0,6864 eng. 

I Yard.
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Alençonner Brillanter kaldes 
nogle ved Byen af samme Navn forekom
mende Kiselsten, som ved en om hyggelig 
Slibning have megen Lighed mod Diamantor.

Alenconnes eller t o i les d’Alençon ere 
nogle raa, hjemmevævede Lærreder fra Om
egnen af denne By.

Alepine, et fint, kipret T øi med Kjede 
af Silke og  Islæt af fint, blødt Kamgarn. 
Oprindelig tilvirkedes det i Amiens, navnlig 
det sorte; men nu væves dette Stof baade i 
Frankrig, England og  Tyskland i forskjellige 
Farver og  i Stykker af 1 og 2 Al. Bredde. 
Det engelske er af haardere Kamgarn end 
det franske og tyske.

Alerztræ, et Slags Fyrretræ, som dan
ner hele Skove i Chili og  Bolivia, og som 
forarbeides til c. 6  Fod lange Bræder, der 
ere en v igtig  Udførselsartikel. Yedet er meget 
fast og  seigt og taaler Vandets Paavirkning 
ligesaa godt som Luftens. D og er det kun 
det røde Kjærneved, som kommer i Handelen 
og  anvendes til al Slags Snedkerarbeide m. m.

Alessandrini, syltede, tyndskallede 
Aprikoser af fortrinlig  Godhed, forsendes vidt 
omkring fra Malta.

Aletfisk s. Alose.
Alexandergrnnt, en Slags kunstig 

B jerggrønt af forskj ellige Farvenuancer, som 
fremkomme ved Tilsæ tning a f Eddike, V in 
ston, Tungspath etc.

A l e x a n & r i t  s. Chrysoberyl.
A lexine eller Al axin s. Alepine.
A leyor, en mørk Bødvin fra den spanske 

0  Minorca.
Alfenide, en nysølvlignende Legering, 

som i Regelen bestaar af 59 Dele Kobber, 30 
Dele Zink og 10 Dele N ikel; de deraf for
færdigede Gjenstande blive sædvanlig stærkt 
galvanisk forsølvede.

A l f  r a n k e  s. N atskygge.
Algarotpnlver eller b asi sk  Chlor -  

ant im on (M ercu rim  vitæ), en hvid Forbin- 
delso af Chlorantimon og  Antimonilte, dan
nes ved at fælde Chlorantimon med Vand og 
er i Medicinen bleven benyttet som et Bræk
m iddel; s. Spydglandssm ør .

Aigarovilla, en brun, bittersmagende 
D eig, som i Forbindelse med Jernsalte be
nyttes til at farve Sort med, særlig af H at
tem agere; den bestaar af de knuste F rø 
kapsler af en i Sydamerika voxende Acacie, 
I nga  M artha;.

A l g e r ,  Tang, T angarter kaldes en 
Mængde baade i fersk og  salt Vand over 
hele Jorden voxende Vandplanter, som ind
deles i forskjellige Ordener. T il A. henhøre 
saavel de Tangarter, som findes ved vore 
Kyster og som afgive et godt G jødnings- 
middel, som fiere andre Sorter, der dels an
vendes i M edicinen, saasom Caragken eller 
irlandsk Mos, Ormemos (Helm inthochortos) fra 
Middelhavet o. fi., og dels ere spiselige, t. Ex. 
den ved Skotlands Kyster voxende saakaldte 
søde Peber (Laurentiapinnatifida ), den ogsaa 
paa Island og  Færøerne som Fødem iddel be
nyttede Brunalge (L . esculenta), og den i 
Indien og China voxende Kuglekapsel (Sphce- 
rococcus), som udgjør en væsentlig Bestand

del af de indiske Fuglereder. A f Havalgernes 
Aske, som i Skotland kaldes Kelp og  i Frankrig 
Varek,  udvindes Jod og  Soda.

A lgiersk Metal er en lys Legering, 
som hovedsagelig bestaar a f T in  og  c. 5 Dele 
Kobber, stundom tilsat lid t Antimonium ; det 
er haardere end Tin og  vedligeholder derfor 
bedre sin Glans i poleret Tilstand. Det har 
en god Klang og benyttes til Skeer, Bord- 
klokker, Lysestager etc.

A lgier ske Aine indføres i de senere 
Aar i stor Mængde til Frankrig for derfra at 
forsendes videre til de europæiske Consu- 
menter. I  de sidste 3 Aar skal disse Vines 
Qvalitet have vundet betydeligt ved en om 
hyggelig  Behandling.

Algopkon, et af Apotheker Bernhard i 
Salzburg opfundet Middel imod Tandsmerter, 
er et grønt, spirituøst Fluidum til udvortes 
Brug. Det bestaar hovedsagelig af Alkohol 
og Sennopsolie, der er farvet grønt med 
Lakmus og Saftfan.

Alhennek s. Al kanna.
A li kaldes en fyrig , rød siciliansk Vin.
Alicantesælie, en m eget god  Slags 

spansk Sæbe, som tilberedes af Bom olie eller 
Mandelolie og Soda,

Alicante vin, en fortrinlig, m eget m ør
kerød, sød Vin, som dyrkes i den spanske 
Provins Valencia. Den bedste Sort forsen
des under Navn af V i n «  t in t o , navnlig ogsaa 
over H am borg; de ringere Sorter, saasom 
Forcelleda, Parrai, Blanquetti, Benicarlo o. fl. 
have en noget bitter Smag og  udføres derfor 
mest som Materiale til Brændevinstilvirkning.

A lici benævnes en Slags store Sardeller 
eller Laxørreder, som nedsaltes i Genua, hvor
fra de udføres i Mængde.

Alintatao, en smuk, gulagtig, ostindisk 
Træsort med mørke A ftegninger i Vedet, som 
benyttes til Snedkerarbeide.

A li§m a s. Skeblad.
Alizari eller Lizar i  s. Krap.
A l i z a r i n  er et Farvestof, som udvindes 

af den i den friske Kraprod indeholdte Rube- 
rythrinsyre ved Fugtning af Pulveret med 
Svovlsyre, og  paafølgende Sublimation, ogsaa 
ved Gjæring, ligesom det ogsaa kan frem
stilles a f Anthracen, en fast Kulbrinte
forbindelse, som forekommer i Stenkulstjære. 
Med Metalilter danner A. forskjelligt farvede 
og  i Vand og  alkaliske Vædsker uopløselige 
Forbindelser, hvilken sidste Egenskab navnlig 
betinger dets udstrakte Anvendelse i Kattun- 
trykkerierne og  i Tyrkiskrødt - Farverierne, 
hvor * det mange Steder næsten ganske har 
fortrængt de tidligere benyttede Krappræpa- 
rater. D et forekommer i Handelen i D eig- 
form og  fabrikeres navnlig i Tyskland, saa
som i Elberfeld og flere Steder.

A ljovar s. The.
A l k a l i  s. Ludsalt.
Alkaliblaat eller Nichoisonb laat  er

en i Vand opløselig Blaafarve, som udvindes 
af Triphenylrosanilin i Forbindelse med A l
kali. Den benyttes m eget sammen med Svovl
syre i Uld- og Silkefarverierne.

A lkalim eter er en Glascylinder, der 
forneden til et paa saunne anbragt Mærke
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fyldes med Syre (Svovlsyre eller Oxalsyreop
løsning af en vis Styrke) og  ovenover er ind
delt i  Grader (sædvanlig 100). Det benyttes 
til at udfinde, livormeget ætsende eller kulsur 
Alkali der indeholdes i et Fluidum eller' i 
raa Salte.

A l k a l o i d e r ,  P lantebaser eller o rg a 
niske Baser, kaldes nogle eiendommelige Stof
fer, som indeholdes i Planterne, sædvanlig i 
Forbindelse med Syrer. Endogsaa i m eget 
smaa Qvantiteter frembringe de ofte heftige 
Virkninger paa den dyriske Organisme, og 
flere A. indeholde Planterigets stærkeste Gfiter. 
De ere dels flygtige og  flydende, sansoni N i
cotin i Tobak og  Coniin i Skarntyde, dels 
faste, saasom Morphin og Narcotin i Opium, 
Strychnin i Rævekager, Atropin i Galnebær, 
Piperin i Peber, Chinin og  Cinchonin i Chi
nabark, Caffeïn i The og  Kaffe, Aconitin  i 
Stormhat, Codein, Corydalin, Colchicin, Da
turin, Emetin, Hyoscyam in, Pikrotoxin, Ve- 
ratrin o. fl. De fleste af disse A. ere Han
delsartikler, hvorfor vi specielt skulle omtale 
dem under deres respective Navne. De in 
deholde alle Kulstof, Brint og  Qvælstof, de 
faste tillige Ilt ; de ere uden Lugt, have en skarp 
bitter Smag og  lade sig let opløse i Vinaand. 
men ere tungt opløselige i Vand. De findes 
dog ikke altid færdigt dannede i Planterne, 
flere opstaa saaledes under Tilberedningen; 
de forene sig let med Syrer til virkelige 
Salte. I dyriske, navnlig sygelige Organis
mer fremtræde nogle færdigt dannede, f. Ex. 
T am in , der ogsaa kan fremstilles kunstigt. 
I  smaa Qvantiteter anvendes A. ofte i M edi
cinen; i større Mængde ere de meget stærke 

* Gifte.
A l k a l o ï t l f a r v e r  kaldes de ved Hjælp 

af Alkalier og andre organiske Stoffer fabri
kerede Farver, saasom Cochenille, Indigo, 
Chiningrønt, Chinolinblaat etc.

A l k a i m a ,  Alhenneh eller Sm inkerod, 
forekommer i to Sorter. Den æ gte A., R a d ix  
A lc a n n a ; v e r a ; eller o r i e n t a l is ,  er Roden af en 
i Afrika og  Ostindien hjemmehørende Busk, 
L a w s o n ia  a lb a  eller i n e r iu is , som dyrkes i 
hele Orienten. De graa, vellugtende Blade 
benyttes dels som et Lægemiddel og  dels til 
Farvning, idet de give en smuk og  varig 
orangegul Farve, som benyttes m eget af Øster- 
lænderne til Farvning af Huden og  Neglene 
(s. Henna). Roden er udvendig mørkerød, 
har en bitter, sammensnærpende Smag og 
afgiver et smukt rødt Farvestof ved at be
handles med Alkohol og  ætheriske Olier. A f 
de vellugtende Blomster tilberedes en Par
fume. I  Orienten er Roden en almindelig 
Handelsvare, hvorimod den kun sjelden kom
mer til Europa. —  Den uægte A ., ogsaa 
kaldet A lkanetrod, R a d . A l e .  s p u r iæ , hidrører 
fra den i Asien og Afrika, ligesom  ogsaa i 
det sydlige Europa voxende F arver Oxetunge 
eller rød 0., A n c h u s a  t i n e t o r i a , hvis Rodbark 
indeholder et rødt Farvestof, A lc a n n i n ,  An- 
Chusin eller Alkannarødt (s. Oxetunge), som 
anvendes m eget til Farvning a f Lakfernis, 
Olie, Ost, Pomade, Salve etc., ligesom  den 
ogsaa benyttes i Kattun- og  Silkefarverierne 
til Violetfarvning. Denne Farve er dog  ikke

m eget holdbar og  lider navnlig ved at ud
sættes for Sollyset. Den fra Konstantinopel 
kommende A. giver en smukkere, men mindre 
holdbar Farve end den franske.

A l k a r s i n , en ildelugtende, i Luften 
selvantændelig Vædske, som udvindes ved 
Destillation af eddikesurt Kali og  Arsen
syrling. Ved langsom Iltning danner A. A l- 
kargen (Kakodylsyre).

A l k e  (A lca  torda) er en sort og hvid, 
krumnæbbet Søfugl, som opholder sig  ved de 
nordligste Landes Kyster.

A l k e r m e s  s. Kermes. —  A. kaldes 
ogsaa en fin, a f forskjellige Kryderier tilbe
redt, og  med Kermes rødfarvet Likør.

A l k o h o l  s. Vinaand.
A l k o h o l o m e t e r  s. Aræom eter.
A l l a h a t i s  kaldes nogle fine, glatte eller 

stribede ostindiske Bom uldstøier og Musseliner.
A l l a  T o l l o s a  benævnes i Italien en 

Slags Halstørklæder af Organsinsilke, omtrent 
2 Va Fod i Qvadrat.

A l l é g e a s  s. Alegias.
A l l e h a a n t l e  s. Piment.
A l l e h e l g e n s t r æ  s. Rødtræ.
A l l e j a ,  lette Silkestoifer, som tilvirkes i 

Syrien og  Damascus, men kun-sjeldnere komme 
til Europa.

A l l e m a g n e t t e s  eller Alem anetis kal
des i Italien og  Marseille nogle hvide, ble
gede Lærreder, som særlig væves i W ur
tem berg.

A I  1 e l i m i n i s i : a r n i s k ,  Roden af A l 
l iu m  v i c t o r i a l i s ,  runde, aflange L øg  a f brun
gul Farve og  hvid løgagtig  L u gt, benyttedes 
tidligere til Saarforbinding, men anvendes 
nu ikke mere.

A l l e r a n d  s. Champagnevin.
A l l i n g e r  kaldes smækkre Fyrretræes- 

Sparrer.
A l l i u m .  Løg. —  A. asealonieum  s. Char

lotten —  A. fistufosum s. Pibeløg. —  A. s a 
tivum s. H vidløg.

A l l o x a n  og A l l o x a n t i n  s. Murexid,
A l m a n d i n  s. Granat og  Spinol.
A i m  eller Æ l m  (Ulmus) ,  T. Ulme, 

Rüster, Fliegenbaum, Fr. Orne, E. Elm, or et 
i Mellem- og  Sydeuropa hjemmehørende Træ 
med langagtige, takkede, haarede Blade og 
smaa rødgrønne Blom ster; det voxer ogsaa 
her i Landet og anvendes hyppig til at danne 
Alleer. A f de forskjellige Arter ere de mærke
ligste: den storbladede A. eller Ypern ( U. 
m ontana), voxer næsten i hele Europa og  
naar en H øide af indtil 80 F od ; den sm aa- 
bladede A. (U . cam pestris), K ork A. (U . 
suberosa) o. fl. Naar Træet er udvoxet, har 
det et hvidgult, m eget haardt og  seigt Ved, 
der navnlig benyttes af Bøssemagere, V ogn- 
og  Maskinfabrikanter. A f nogle Arter anven
des den indre Bark eller Bast af de unge 
Grene, C o r te x  C im i i n t e r i o r ,  som er m eget 
slim holdig, i Medicinen og som et b lødgjø - 
rendc Middel paa Saar. I  tørret Tilstand er 
den lysebrun, læ deragtig, V* à 1 Lin ie tyk, 
seig og  g lat; den er uden Lugt, men har en 
skarp, bitter Smag.

A l m e y  s. Zinkoxyd.
A l m i s s a ,  en m eget god sødlig V in fra
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Spalatro i Dalm atien; den deles i to Sorter, 
Muskateller og Prosecco.

Alm uda, et Vinmaal i Lissabon =  17%  
dsk. Potter.

Alnus s. EI.
Aloë er den indtørrede Saft af flere Arter 

a f Planten af samme Navn, navnlig af den al * 
mindel ige eller vest ind i ske A.  (A . vulgaris 
eller g e r f  oliata vera) og  af den røde eller 
arab iske A.  (A . soccotrina ). Den første, som 
voxer i Ost- og  Vestindien, Afrika og  det 
sydlige Europa, har tykke, bleggrønne, c. 2 
Fod lange, tornede Blade og  gule, grønstri- 
bede eller røde Blomster. Den sidstnævnte 
voxer navnlig paa den øst for Afrika belig 
gende engelske 0  Socot ora,  og  findes ogsaa 
i Capstaten og  Vestindien, men i Europa kun 
i Drivhuse. Den har en næsten armtyk, træ
agtig Stengel af 2 til 6  Eods H øide, flade, 
takkede, sædvanlig hvidplettede Blade og  skar
lagenrøde Blomster. —  Bladene af begge disse 
Sorter A. indeholde i Cellerne under Over
huden en Mængde Krystaller af oxalsur Kalk, 
og  imellem disse Celler Saftgange med en 
bitter, klæbrig Saft, der flyder ud, naar der 
gjøres et Indsnit i Bladene, hvorpaa den op
samles og  tørres i Luften eller indkoges. 
Den indtørrede Saft er sprød, gjennem sigtig 
i Kanterne og  ofte bedækket med et grønligt 
Støv. Denne Slags A. er den bedste, men 
gaar kun sjelden i Handelen. Derefter stam
pes Bladene sammen til en Slags G rød, som 
man lader henstaa rolig  i flere U ger, i hvil
ken T id  der vil danne sig et Skum paa sam
mes Overflade. Naar dette fjernes, vil man 
øverst finde den reneste og  klareste D el af 
Saften, som kaldes a . l u c i d a :  det derefter fø l
gende Lag er noget mørkere, og  under dette 
findes ig jen  den tykke og  mindre rene Saft. 
—  De i Handelen forekommende Aloesorter 
ere følgende: 1) Soccot r insk,  af rødgul eller 
brunlig Farve, med et glinsende, harpixlig- 
nende Brud, en ubehagelig bitter Smag og 
en aromatisk, myrrhalignende Lugt. T id 
ligere kom don over Smyrna som tyrkisk; 
men siden M onopolet i Ostindien er ophørt, 
forsendes den over Bombay i Baller paa c. 
60 Pd., sædvanlig i H uder, og  disse Baller 
ig jen  nedpakkede i Foustager eller Kister. 
Massens indre Del er ofte meget blød , hvil
ket anses som et Tegn  paa dens Renhed, og 
i London udsondrer man derfor stundom denne 
blødere Saft og former den i tyndere Styk
ker, hvorved den rødlige Farve bedre kommer 
tilsyne. —  2) Lever  A. ( A .  h e p a t ic a )  kommer 
fra Grækenland, mest fra Barbados, i Græs
karskaller paa 30 til 100 P d .; den er mindre 
gjennem sigtig  end den forrige Sort, er brun 
med mørkere Aarer, har den samme bittre 
Sm ag, men stærkere Lugt og  giver et smud
siggult Pulver. En ringere Sort forekommer 
under Navn af a . b a r b a d e n s is ;  den er meget 
mørk og  tem melig uren, og  forsendes sæd
vanlig i Foustager med Jernbaand, vog. 7 à 
800 Pd. Den er meget virksom og  benyttes 
navnlig meget i England af Dyrlægerne. —  
3) Capsk A. (A . capensis, ogsaa kaldet A . 
lucida), fra det gode Haabs F orb jerg , ligner 
meget den Soccotrinske, men er mørkere,

brunlig, stundom grøn lig , glinsende og  g jen 
nem sigtig  og  ligeledes lidt haardere og  mindre 
ren; Stykkerne ere gjerne bedækkede med et 
grønligt Pulver. Den er ikke stærkt afdam- 
pet for ikke at skade dens smukke brune 
Farve, er om Vinteren af et smukkere U d
seende end om Sommeren, og  giver et gu l
grøn ligt Pulver. Denne Sort er den i Han
delen mest forekommende; den forsendes i 
Fade paa 4 à 500 Pd. eller i Kister paa 150 
à 200 Pd. —  Hest e A. (A . caballina) er den 
ringeste og ureneste Sort og  anvendes kun 
af Veterinairer; den er glansløs, næsten sort 
af Farve og oftere blandet med andre Sub- 
stantser, saasom Sand, Træpinde, Bladrester 
og  lignende. —  5) Curaçao A. fra den vest
indiske 0  af samme Navn ligner Soccotrin, 
men bliver i Varmen m eget tør , mat og  
brun. —  A. anvendes m eget dels i M edicinen 
som Afføringsmiddel og  dels som Farvemate
riale, ligesom  man ogsaa deraf udvinder det 
saakaldte Aloebi t t er ,  et haardt, mørkegult, 
gum milignende Præparat, hvoraf man ved 
Hjælp af Salpetersyre kan frem stile kunst ig 

Aloebi t t er  (A loesyre , P olychrom syre) som 
opløser sig i kogende Vand med en smuk, 
purpurrød Farve, der bruges til at farve Uld 
varig sortbrun og  Silke rødbrun. Med Alka
lier dannes heraf de aloesure Salte med en 
sm uk, purpurrød Farve. H eraf fældes ig jen  
et Pulver af samme Farve, som kaldes Aloe
purpur ,  og som paa Silke afgiver en Farve, 
der modstaar baade Sæbe og  Syrer. Aloefar
verne ere meget holdbare og  tilberedes sær
lig  i Frankrig. —  Endvidere tilvirkes af A. 
et inddampet, brungult U ddrag, Aloë-Ext ract ,  
E xtr . A . aquosum  eller A . depurata , som 
føres i Apothekerne. —  A f A. uddrager man 
ogsaa Aloïnet  som smaa klare, lysegule, 
prismatiske Krystaller. —  Ved at behandle 
A. med Salpetersyre fremkommer endnu flere 
chemiske Produkter, saasom Chrysam m in-  
s y r e , et grønliggult am orpht eller kry
stallinsk Pulver; Al oët insyre,  som danner 
orangefarvede, m eget bittre Krystaller; Aloë* 
r esinsyre,  brune Salte; Chr j sod in  er violet 
og  fremkommer ved Behandling med V itriol
o lie ; Chrysid in er blaat og dannes ved A m 
moniak og  Svovlbrint af Chrysamminsyren. 
A lle  disse Stoffer ere v igtige for Farverierne.

A lo è  a m e r ic a n a  se Agave.
Aloëbitter, A loësyre, A loïn  etc. 

s. Aloë.
A lo ë h a m p  s. Agave.
A l o ë t r æ  s. Ørnevedt ræ.
A lose, Al et f i sk  eller Mai f i sk  (Clupea 

alosa), en til Sildeslægten henhørende, lien- 
im od 2 Fod lang og 3  à 4 Pund tung Fisk, 
som lever dels i de store Have og  dels ogsaa 
i flere større Indsøer, saasom Bodensøen og 
Gardasøen ; fra disse gaar den i Legetiden op 
i Floderne, hvorfor man ogsaa fanger den i 
Rhinen, Donau, Mosel etc. Fra England og 
Nordamerika forsendes den i stor Mængde 
enten saltet eller røget, navnlig til Spanien 
og Italien. Ogsaa i frisk Tilstand er den 
m eget yndet, navnlig i det sydlige Europa, 
og  i Orienten er Rognen af A. en Handels
artikel.
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Alouchigum m i s. Al auchigummi.
Aloxe, en fin Burgundervin af 2den Klasse 

fra Byen af samme Navn ved Beaune. Den 
bedste Sort kaldes C o r to u .

Alpacas kaldes i England nogle smukke 
Tøier af Alpacauld, som navnlig tilvirkes i 
Omegnen af Bradford. Kjeden er enten Or- 
gansinsilke eller Bomuldsgarn, Islætten A l
paca garn, begge af fin Qvalitet. Yaren er 
meget blød, har en mat Silkeglans og  ligner 
i Forbindelse med Bom uld Orleans, med Silke 
Alenine; den forekommer i alle Farver.

Alpacauld eller Pakould er den fine, 
silkeagtige, indtil 12 Tommer lange Uld af 
flere sydamerikanske Lamaarter, navnlig af 
den i Peru og  Bolivia hjemmehørende Alpaca 
eller peruvianske Faar (camelus paco  eller 
auchenia p.), som er den mindste Art af 
Lamaslægten og  som nu ogsaa lever paa E ng
lands og Skotlands Bjerge, hvor det dog kun 
er lykkedes at acclimatisere de mindre gode 
Facer. Derim od har man havt større Held 
med sig  i denne Henseende i Australien, 
hvortil Alpacaen overførtes fra Peru for en 
Snes Aar siden, og  hvor den trives særdeles 
godt, saa at der nu fra Sidney og  N y Syd 
Wales aarlig udføres Uld til en Værdi af flere 
Millioner Lstr. —  Alpacaulden er gul eller 
brun af Farve, m eget elastisk, fri for Fedt- 
substantser og  staar i Glans neppe tilbage 
for den smukkeste Gedeuld fra Thibet, om 
den ogsaa i Finhed ikke kan maale sig  med 
Viounnauld. England udfører aarlig flere 
Millioner Pund af denne Uld, hvoraf hvert 
Dyr giver 6  à 8  Pd. om Aaret. Garnet kan 
spindes til Nr. 20 0  og anvendes derfor til de 
fineste Tøier. —  Skindet af Alpacaen benyt
tes i Peru til Læder og  undertiden ogsaa til 
Pelsværk.

Alpagattes ere Sko, som forfærdiges 
i Spanien af gammelt Tougværk og som B e
boerne af Pyrenæerne betjene sig  af, naar de 
bestige Bjergene.

Alpagnauld erholdes af en i Peru le
vende Gedeslægt og  benyttes ofte til at blan
des med Vigogneulden.

Alpakam etal er en Slags galvanisk 
forsølvet N ysølv , som navnlig anvendes til 
Beslag paa finere Snedker- og  Dreierarbeide.

Alpebalsam  kaldes de unge Skud, 
Blade og  Blom ster af forskjellige Sorter af 
Alperosen, navnlig af R h o d o d e n d r u m  C h r y s a n -  
th iim  eller f c r r u g i n e u i u .  Denne Plante voxer 
i det østlige Sibérien og  paa Kamschatka 
ligesom ogsaa paa Alperne i Schweitz; dens 
Blade ere mørkebrune, have en bitter, sam- 
mensnærpende Sm ag og  anvendes i M edicinen 
mod Gigt, Lamhed etc.

Alpeklnver (Tr i f ol ium  alpinum) voxer 
paa de høieste B jerge i Schweitz og  Italien ; 
den har store, søde Bødder, purpurrøde B lom 
ster ; Boden forekommer i Handelen under det 
tyske Navn »Bergsüssholz«.

Alperhabarber, Munker habarber  eller 
uægt e Rhabarber  (Rurnex alpinus og P ati- 
entia) voxer vildt paa Bjergene i Sydeuropa; 
den har en tyk, udvendig brun og  indvendig 
gul Bod, som i Styrke har stor L ighed med

den ægte Bhabarberrod,. og  som nu mest be
nyttes af Veterinairer.

A l p e s a l t  s. Gletschersalt.
Alqnifou s. Blyglans.
Alrunerod eller Tryl lerod,  (R a d ix  M a n 

d r a g o r a )  af M a n d r a g o r a  a u t u in n a lis  o g v e r n a l i s ,  
som voxer i Orienten og  Middelhavslandene. 
Boden er ofte tvespaltet og anvendtes i ældre 
Tider dels som Opium og  dels til overtroisk 
B rug, idet man deraf udskar og  opbevarede 
som en Slags Husguder forskjellige Figurer, 
der kaldtes Galgemænd eller Guldmænd.

Alse s. Alose.
Altenburger Jord kaldes en klar, 

brændt Kalkart, som pulveriseres og benyttes 
til at polere med. —  Al t enburger  Lim er en 
Slags Fuglelim , som tilberedes ved A. og for
sendes som  Handelsvare.

Althæarod, T. Eibischwurzel, af A l -  
t h æ a  o f f ic in a l is ,  en næsten i hele Europa paa 
fugtige Enge og  i Skovkanterne voxende, til 
Katostfamilien henhørende Plante. Den kan 
blive over 3 Fod h ø i, har ægformede, bløde, 
filtede, graagrønne Blade, lyserøde eller hvide 
vellugtende Blomster og  en lang, fingertyk, 
sødlig slimet Bod. Saavel Boden som Bla
dene og  Blomsterne anvendes m eget i M edi
cinen, da de indeholde meget Slim , navnlig 
den førstnævnte. Med Sukker tilberedes deraf 
Al t hæasaf t ,  og  med Gummi arab., Vand og 
Sukker den saakaldte Regi i sse,  med Æ ghvide 
og  Sukker A t h e a p a s t a ,  som alle ere hostestil
lende og  brystlindrende Midler. Boden inde
holder Planteslim, P ectin , Asparagin, Olie, 
Sukker, Stivelse, Æ ble- og  Phosphorsyre ; den 
er 10 à 12 Tom. lang og  maa tages op af 
Jorden, naar den er 2 à 3 Aar gam m el, da 
den før den T id  er for vandet og  senere for 
træagtig ; den er udvendig brun og  indvendig 
hvid og næsten uden Lugt. I  Droguerihan- 
delen forekommer den sædvanlig af skallet 
(mundata) eller skaaren i Tærninger; den 
bedste Sort er den franske, der er m eget hvid 
og  undertiden malet enten til grovt Pulver, 
der benyttes til Kreaturer, eller til fint P u l
ver, der bruges i Medicinen. Den finder og 
saa Anvendelse i forskjellige teckniske Øiemed, 
saasonx til den saakaldte Sneglepomade, til 
Klaring af Lim , til at lime Papir, som Appre
tur paa Tøier etc. Ved en A fkogning af 
Blomsterne med Tilsætning af Alun eller T in 
salt fremkommer en smuk blaa Farve.

Althaea rosea s. Katost.
A ltpfeifer er en fortrinlig Vin fra 

Tyrol.
Alnm en s. Alun.  — A.  plumosum s.

Asbest.
Alum ina acetica etc. s. Ler j ord.
Alum inium  er et Metal, hvis Ilte er 

Lerjord og  hvis kiselsure Salte ere alm indeligt 
Ler. Det er hvidt som Sølv, meget blødt og 
strækkeligt og har en god Klang, hvorfor det 
anvendes meget til Klokker og musikalske In 
strumenter, ligesom  der ogsaa deraf forfærdi
ges cliirurgiske Instrumenter, fine Vægtskaale, 
Skeer, Gafler, Knivskafter og  forskjellige B i- 
jouterisager. Dets Vægtfylde er 2 ,5 til 2,60; 
dets Sm eltepunct ligger mellem Sølvets og 
Zinkets, og  det er ikke flygtigt. Det rene A.
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ilter sig ikke i Luften, selv ved Sm eltning, 
og  angribes næsten ikke af Svovlsyre lige- 
saalidt som af Salpetersyre ved almindelig 
Temperatili', og kun yderst langsom t ved K og 
n ing; det lader sig derimod opløse i Saltsyre 
og Kalilud. A. taaler ikke godt at legeres 
med andre Metaller; tilsætter man f. Ex. 
halvt Jern eller Kobber, lader det sig  næsten 
ikke bearbeide. Vi o Kobber g jør det skjørt 
som Glas og  sort i Luften. En Tilsæ tning 
a f Guld eller Sølv forøger ligeledes dets Skjør- 
hed, dog ikke i saa høi Grad som en BÌan- 
ding med Kobber. 400 Dele A. og  5 Dele 
Sølv kan forarbeides som rent A., som det da 
vil overgaa i Glans. En Tilsætning af Vi o 
Guld betager A. dets Strækkeliglied, men for
øger dets Haardhed. Ved Tilsætning af en 
lille D el A. til andre Metaller ville disse blive 
forbedrede; V20 -A-. giver f. Ex. Kobber en 
større Haardhed og  en guldlignende Farve, 
imedens Vi o giver det en bleg Guldfarve og 
g jør det meget haardt og  strækkeligt, lige
som ogsaa denne Legering lader sig  polere 
næsten ligesaa fint som Staal. Sættes 5 Dele 
A. til 100 Dele Sølv, bliver dette ligesaa 
haardt som det til M ønter anvendte Sølv. A. 
udvindes ofte af det bekjendte fra Grønland 
kommende Mineral Kryolitli. —  A f  A. frem
stilles ogsaa en Metaltraad, som benyttes til 
Epauletter, Broderier etc., og som skal være 
60 pCt. billigere end Sølvtraad.

Almniniuntbroitce er en guld lig 
nende Legering af 90 Dele Kobber og 10 
Dele A. Den udmærker sig  ved Haardhed 
og  Seighod og benyttes derfor ofte til Tap- 
leier; men for at denne Legering skal være 
holdbar, navnlig hvad Udseendet angaar, maa 
dertil anvendes ganske ren A.

A l e n i l i !  s. Alun.
Allim nattoi, et tæt uldent Stof, sæd

vanlig sort eller mørkebrunt, forfærdiges i 
Bøhmen og Ø sterrig, navnlig iL in z , til Brug 
for de Geistlige og Alumnerne paa de ca- 
tholske Seminarier.

A l n i t  (Sulphas aluminico kalikus eller 
Alumen) er et af Lerjord, Svovlsyre, Vand 
og  et Alkali (K ali, Ammoniak eller Natron) 
bestaaende Dobbeltsalt af en eiendommelig 
sød lig , sammensnærpende Smag. I  kogende 
Vand lader det sig let opløse, men kun van
skeligt i koldt. D et forekommer undertiden 
som et færdigt Naturproduct i store, hvide 
eller graagule, halvt gjennem sigtige, som of
test octaëdriske, men stundom ogsaa hexaë- 
driske Krystaller; men sædvanlig fremstilles 
det ved Kunst af forskjellige Mineralier, som 
benævnes Aluner t ser .  Til disse høre Al un
st en eller Alum it ,  som bestaar af Kali, Ler
jord  og Svovlsyre; Al unsk i f e r  af Kiseljord, 
Lerjord og Svovljern, og  Alunj ord af Svovl
kis og  jordagtigt Brunkul, hvilken sidste un
dertiden indeholder færdigt dannet A. Ved 
at ophede læ r med Svovlsyre erholder man 
svovlsur Lerjord (forekommer færdig dannet 
i Naturen som Alum init); heraf kan man til
berede A. med Tilsæ tning af svovlsur Kali 
eller Ammoniak. Efter en foreløbig  Bræn
d in g , men stundom ogsaa uden en saadan, 
udsættes Alunertserne i længere T id  fo rL u f-

! tens Paavirkning, hvorved de overgaa i en 
Forvittringstilstand, hvilket dog ikke er nød
vendigt for Alunstenens Vedkommende. De 
brændte eller forvittrede Ertser udludes der- 
paa med Vand, Luden concentreres ved Gra
dering og  Afdam pning, og  ved Tilsæ tning 
af Kali- eller Ammoniaksalte, f. Ex. Chlor- 
kalium fra Stassfurt, Sæbesyderflus, Glasgalle, 
kulsur Ammoniak etc. fældes da A. som et af 
Krystalkorn bestaaende Mel (Alunmel). E f
terat dette er udvasket i koldt Vand, opløses 
det i varmt Vand, og  ved en derpaa følgende 
A fkøling  vil A. skyde frem i Krystaller. 
Disse Ertser afgive saaledes svovlsur Lerjord 
og  et let opløseligt Salt, som ved at forbin 
des med svovlsur Kali eller Ammoniak danner 
det tungere opløselige Alun. Dette inddeles 
i følgende 3 Hovedarter: 1) Ka l i alun bestaar 
af 9,95 Kali, 10,83 Lerjord , 33,71 Svovlsyre 
og  45,51 Vand. D et krystalliserer i regel
mæssige, gjennem sigtige Octaèdre, ofte med 
afstumpede H jørner og  Kanter, af neutralt 
Fluidum derimod i Tærninger (cubisk Alun); 
det er uden L ugt og  af en sød lig -sur, sam
mensnærpende Smag. 100 Dele Vand af 2 0 0 

C. opløse 15,8 Dele af denne Alunsort. D et 
har et glasagtigt Brud, forvittrer lidt efter 
lidt i Luften og overdrages i tør Luft med 
en m elagtig Skimmel. Ved at ophedes smel
ter det i Begyndelsen, men ved fortsat stær
kere Varme blærer det sig  op , idet det da 
ganske mister sine vandagtige D ele, og  det 
danner da en hvid , svam pagtig Masse, som 
kaldes brændt  Alun {Alum en ustum  eller 
Sulphas aluminico kalicus ustus). —  2) Am 
moniakalun,  som bestaar af 3,75 Ammoniak, 
11,34 Lerjord, 35,29 Svovlsyre og  49,62 Vand, 
ligner i Udseende ganske den forannævnte 
Sort. Ved en jevn Opvarming afgiver den 
ligeledes Vanddelene og  forandres til brændt 
A lun ; men ved stærkere Ophedning udvikler 
den svovlsurt Ammoniak og  lader da ren Ler
jord  tilbage. 100 Dele Vand af 2 0 ° C. op
løse 13,7 Dele deraf. T il denne Categori maa 
ogsaa henregnes den saakaldte nat ur l ige A. 
fra Tscherm ig, som findes i det i de dervæ
rende K løfter forekommende Brunkul. Den 
meste i Handelen forekommende A. bestaar 
af en Blanding af Kali- og  Ammoniakalun, 
hvilken sidste dog ogsaa forekommer i næsten 
ren Tilstand. Ved at ophede A. med Kali 
giver Ammoniaken sig strax tilkjende ved 
sin stikkende Lugt. —  3) Nat ronalun ligner 
i Udseende de forannævnte Sorter og  bestaar 
af 6,80 N atron, 11,21 Lerjord , 34,89 Svovl
syre og  47,10 Vand. D et forvittrer i tør 
Luft, men er langt lettere opløseligt i Vand 
end begge de ovenstaaende Sorter. Under 
disse 3 Hovedafdelinger falde følgende i H an
delen hyppigst forekommende Arter: a. Ro

m ersk A. af Alunsten fra Tolfa, tilvirkes og 
saa i Toscana. Det er en sædvanlig cubisk 
krystalliseret Kalialun af rødlig  Farve og  med 
en meldækket Overflade; ved en Opløsning i 
Vand løsner det rødlige Mel s ig , og  Varen 
viser sig da næsten ganske fri for Jern. 
Denne Sort foretrækkes derfor særlig af Far
verne og  er ogsaa den dyreste, skjøndt en
hver anden Sort jernfri Alun er ligesaa an-
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vendelig. Den erholdes fra Civita vecchia, 
Livorno og  M arseille, men eftergjøres stun
dom ved at give ordinairtA . en rødlig Farve. 
—  b. Levant isk  eller t y r k i sk  A. ligner m eget 
den sidstnævnte, men er langt mere kalkhol- 
dig; den benævnes ogsaa Rock A. og  kommer 
fra Lille  Asien over Triest og  Livorno. —  
c. Fr ansk  A. er i Regelen Ammoniakalun 
i lyse Krystaller; det er sædvanlig noget 
jernholdigt og  forsendes i Fade paa 800 à 
1000 Pund. D og  fabrikeres der ogsaa i Frank
rig aldeles jernfrit A. —  d. T y sk  A. er af 
fortrinlig Qvalitet og  næsten jernfrit. B e
tydelige Alunværker findes ved Bonn, Eisle
ben, Reichenbach i Schlesien, Kommotau i 
Bøhmen etc. —  e. Engel sk  A. er sædvanlig 
mere jernhold igt end de forrige Sorter og  til
virkes af Skifer, som navnlig findes i Skotland 
og i Yorkshire. —  f. Sve nsk  A.  forekommer 
hyppigt i Handelen; det erholdes ligeledes af 
Skifer, er rent og  klart og tilvirkes navnlig 
ved Calmar og  Christianstad. —  g. Ungersk 
A. fra Saltværkerne ved Munkatsch er af ud
mærket Qvalitet og kommer den romerske A. 
meget nær. —  Værdien af A. staar i Forhold 
til Varens Renhed, og  navnlig maa den for 
at anvendes til Farvning saavidt m uligt være 
fri for Jern. Selv de bedste Sorter indeholde 
im idlertid sædvanlig smaa Qvantiteter Jern
oxydsalt, som krystalliserer paa samme Maade 
som A. og  som kun vanskelig lader sig  skille 
derfra; men der forekommer dog ogsaa i Han
delen aldeles jernfrit A., som derfor ogsaa 
staar i høi Pris. En Prøve kan foretages 
med en Opløsning af Kaliumjerncyanyr (gult 
Blodludsalt) i  Vand og  opløse A. dermed; 
fremkommer der da et blaat Bundfald, vil dette 
være et Bevis paa Jernets Tilstedeværelse. 
Viser den blaa Farve sig  først efter 1 eller 2 
Timers F orløb , vil A. allerede være af for 
trinlig Godhed; men forbliver Opløsningen 
ufarvet efter at have henstaaet i 24 Timer, 
vil dette være et Bevis paa, at Varen er fuld 
kommen ren. —  A. finder udstrakt Anvendelse 
til technisk B rug, navnlig i Kattuntrykke- 
i'ierne, Hvidgarverierne, Papirfabrikerne, til 
Maler- og  Lakfarver, til Rensning af Talg og 
Olie, til Fortinning og  Forsølvning, til at 
stanse Gjæringcn i F lu ida, Dyre- og Plante- 
legemer, som ikke benyttes som Næringsm id
ler etc. I England anvender m anA . som T il
sætning til 01, i Frankrig blandes det i B rø 
det for at gjøre det hvidt. Endvidere bruges 
det i Medicinen som et sammentrækkende 
Middel, og brændt A. som et let Æ tsem id
del. —  A. virker hovedsagelig i Forhold  til 
det Qvantum svovl su r  Ler j ord,  som det inde
holder. Dette Salt fremstilles derfor ogsaa 
særskilt ved Behandling af Ler med Svovl
syre, og kommer i Handelen under Navn af 
concent reret  A.  (A lum inat, Sulfat, Sulphas 
aluminicus), sædvanlig i firkantede Plader med 
ipresset Fabrikmærke. A f mange Fabrikanter 
foretrækkes denne Sort med Rette for den 
krystalliserede A. Svovlsur Lerjord er i frisk 
Tilstand gjennemskinnende og  saa seig, at 
den lader sig  skære i Stykker. Den har en 
stærk bittersød Smag og  er vanskeligere at 
-erholde ganske jernfri, end Alun. De iH a n - 
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delen forekommende Sorter af dette Salt inde
holde ofte svovlsurt Natron, men deres Ind
hold af Lerjord er saa varierende, at de ikke 
godt lade sig  anvende istedetfor Alun, og 
navnlig ikke i Farverierne. D og  fremstilles 
der i flere Fabriker, navnlig i Kjøbenhavn og 
Berlin, aldeles ren svovlsur Lerjord af grøn 
landsk Kryolith og jernfri Svovlsyre. Yed 
Glødning med Kalksten, K ogning med brændt 
Kalk, Uddrag med Yand og  Tilledning af 
Kulsyre tilvirker man deraf ren Lerjord, som 
da opløses i Svovlsyre; som Biproduct erhol
der man kulsurt Natron. —  Ogsaa af Bauxi t ,  
et væsentlig jernoxydholdigt Lerjordhydrat, 
tilbereder man i den nyere Tid svovlsur Ler
jord  eller Alun og Soda, —  Yed Afdampning 
giver den af Kryolith ved Kalk erholdte Op
løsning af Lerjord i Natron det saakaldte 
Nat r ium-Alum inat ,  som i de senere Aar for
sendes fra Frankrig og  England som en for 
Farverierne m eget værdifuld Lerjordforbin
delse. —  Under Navn af Chromaiun fore
kommer der ogsaa i Handelen et Dobbeltsalt 
af svovlsur Chromilte og  svovlsur Kali; det 
vindes t. Ex. som Biproduct ved Tilberedel
sen af flere Anilinfarver, Alizarin etc. Det 
danner m eget mørke Krystaller, som i 7 Dele 
koldt Yand give en smuk violet Farve; ved 
at opvarmes bliver Opløsningen grøn ; den 
anvendes i Farverierne. —  A f Alun indførtes 
til Danmark i Aaret 1875 c. 3,170 Ctr. og  i 
1876 c. 5,092 Ctr., hvoraf 1517 fra Belgien, 
1042 fra England, 934 fra Sverig og  1600 fra 
Tyskland. T il Sverig beløb Indførselen i 
1876 c. 17,000 Ctr., hvoraf 11,000 fra E ng
land og  over 4,000 fra Frankrig. N orge har 
i de senere Aar indført c. 2,000 Ctr. aarlig.

Alunbeitse er en Opløsning af eddike
sur Lerjord, som fremstilles i Kattuntrykke- 
rierne ved at blande en Alunopløsning med 
en Opløsning af eddikesurt B ly (Blysukker), 
hvorved der afsætter sig svovlsurt B ly som 
Bundfald.

Alimlrvidt er almindelig hvid Alunjord, 
som anvendes til Farvning.

A l u n l æ d e r  s. Læder.
Alim rødt, en A rt Engelskrødt af ild 

rød, zinnoberlignende Farve, tilberedes i Alun
fabrikerne af hedt Alundynd.

A lunskifer, Alunsten etc. s. Alun.  
Alzurin s. Emeraldin.
A m a b o u k ,  en Slags simpelt Lærred, 

som forfærdiges i Irland; i raa Tilstand an
vendes det som Paklærred og halvbleget til 
Skjorter for Matroser etc.

Am adis kaldes i Frankrig nogle i Dour- 
dan forfærdigede hvide eller sorte Halværmer, 
som ere til at knappe ved Haandleddet; un
dertiden benævnes ogsaa en Slags Læder
handsker saaledes.

Am algam  kaldes enhver Legering at 
Kviksølv med et andet Metal. I Naturen 
findes ikke sjelden A. med Guld og  Sølv; af 
letsm eltelige Metaller dannes A. let, imedens 
det er mere vanskeligt at danne det af tungt- 
sm eltelige. Yed at opløse Tin  i Kviksølv 
fremkommer Tinam algam ,  som anvendes til 
Speilbelægning og som sædvanlig indeholder 
70 Dele T in  og 30 Dele Kviksølv. A. af
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Guld og Sø l v  benyttedes tidligere m eget til 
Forgyldning og  Forsølvning, idet man ved at 
ophede de dermed bestrøgne Gjenstande bragte 
Kviksølvet til at fordampe; nu anvendes det 
mest til at udskille ædle Metaller af fremmede 
Blandinger. D et saakaldte Kienm ayerske A., 
som anvendes til Belægning af Electriser- 
maskinens Puder, bestaar af 1 D. Tin, 1 Zink 
og  2 Kviksølv; Vism ut ham algam  (80 D. V is- 
muth og  20 Kv.) tjener til Belægning af 
Glaskugler; A. til Indsprøj t ning a f  anat o
m iske Præ parat er  bestaar af 7 D. Tin, 4 
Bly, 12 Vismutli og 20 Kviksølv. E n  Blan
ding af 3 D. Vismutli, 3 Tin  og  l ’ /2 ophedet 
Kviksølv giver Mussi vsøl v eller uægt e Maler -  
SØlv,  og  et A. af 12 D. Kviksølv og  1 D. 
Zink benyttes til uægt e Forgy ldning a f  

Kobber .

Am alinsyre s. Caf feïn.

Am am êe, et tæt, glat Bom uldstøi, som 
forfærdiges i Ostindien, navnlig i Bengalen.

Am anonzi, en af de fineste Sorter le
vantisk Bomuld.

Am arantfarve, en mørkerød, næsten 
violet Farve, som tilberedes af en Fernambuk- 
D ecoct i Forening med Alun, Soda og  Gummi.

A m a r a n t t r æ  s. Purpurtræ.
Am aratræ er det haarde, næsten sorte 

Ved af et i  Guyana voxende Træ, som af 
Indianerne kaldes Banina;  det benyttes til 
Skibsbygning.

Am arawntta, en ordinair Sort ost
indisk Bomuld, som i England mest benyttes 
til Lysevæger.

A m a r e l l ç r  s. Kirsebær.
Am arelurt (Gentiana amar ella), en 

paa B jerg- og  Skovsletter voxende Plante, 
som navnlig forekommer hyppig i Sverig, 
hvor den paa Grund af sin bittre Smag stun
dom benyttes til Ølbrygning istedetfor Humle ; 
den anvendes ligeledes i Medicinen.

Am arillo s. Vinhat ico.
Am arilsten s. Smergel .
Am arin s. Mandelol ie,  bi t t er.
A m a z o n s t e n  s. Nephrit.
Am backtræ , et m eget let, korkagtigt 

Ved af et i Nubien sædvanlig i Vand vox
ende Træ; af Landets Indvaanere anvendes 
det til Underlag for Tømmerfiaader.

A n i  h a l a  s. Lak.
A m b e r  s. Storax.
A m b e r g u l t  s. Okker.
A m b e r u r t  s. Katteurt.
A m b i s ,  en fra Vestindien kommende 

M usling, af hvis Skaller man forfærdiger 
kunstige Tænder.

Am boina Palm em el benyttes med 
H eld som Lægemiddel imod forskjellige Un
derlivssygdomme. D et kommer især fra de 
molukkiske Øer, hvor det tjener som Nærings
m iddel; udrørt i Sukkervand har det en 
meget behagelig Smag.

Amboinatræ ogsaa kaldet Lingoat ræ 
eller Cayabocah,  er et meget smukt oghaardt 
Ved med fine brune Aarer, som benyttes me
get i China og Ostindien til alle Slags fint 
Snedkerarbeide. Man skjelner mellem rødt 
og  hvidt, ligesom der ogsaa findes en tredie

Sort, som kaldes Stentræ og  som er saa fast 
og tungt, at det synker i Vand. •

Ambra, f l ydende s. St orax.
Ambra, graa,  plet t et ,  ædel (A . grisea , 

vera  eller ambrosiaca), Fr. ambre gris, E. am
bergris, findes sædvanlig svømmende i Havet 
i store Stykker paa 1 à 3 Pd. —  stundom 
langt større —  i Nærheden af Madagascar, 
Surinam, Java og  Japan. Man var tidligere 
uvis om dets Oprindelse, men denne Usikker
hed er i de senere Tider tildels hævet, efterat 
man oftere har fundet Ambra i Tarmkanalen 
af Kaskelotten (physeter macrocephalus) un
der saadanne Omstændigheder, som gjøre det 
høist sandsynligt, at dette Product kun er 
en sygelig, Galdesten lignende, A fsondring i 
D y rets Indre, hvilken Form odning ogsaa har 
vundet Bekræftelse ved de Undersøgelser, som 
ere foretagne med Hensyn til dets chemiske 
Sammensætning. A. er en af Fedt og et 
flygtig t, vellugtende Stof bestaaende, fast, 
uigjennem sigtig og  let sønderbrydelig Masse 
af lysere eller mørkere graa Farve, ofte med 
lyse Striber. Ved at opvarmes udbreder den 
en behagelig Lugt som har noget tilfælles 
med Lugten af Benzoë og  Mosehus, bliver 
blød ligesom  Vox og  lader sig  let gjennem - 
stikke med en Naal. Et Bevis paa dens God
hed er, at der Intet bliver siddende paaNaa- 
len , naar denne trækkes ud, og  at der a f 
Aabningen udsveder en Draabe vellugtende 
Olie. God A. maa ligeledes, naar den an
tændes paa en Plade af Platina, forbrænde 
fuldstændigt uden at efterlade nogen Aske. 
Den smelter ved 53° R., forflygtiger ved en 
høiere Varmegrad, er let antændelig og  lader 
sig  opløse i Æ ther og  ætlieriske Olier. Den 
egentlig vellugtende Bestanddel i A. er Am- 
bra'in eller Am braf edt ,  der lader sig frem
stille som en glinsende hvid, krystallinsk Sub- 
stants, som er letsmeltelig, men som ikke 
danner Sæbe i Forbindelse med Alkalier. Ved 
Indvirkning af Salpetersyre paa Ambrain frem
kommer Am br ainsyre ,  som krystalliserer i 
hvide Blade og  indgaar gulagtige, uopløselige 
Forbindelser med Saltbaser. Tidligere be
nyttede man A. i M edicinen, men nu anven
des den i Regelen kun til Fabrikationen af 
Røgelser og vellugtende Essentser. —  Paa 
Grund af den høie Pris, hvormed Ambra be
tales, forfalskes og  eftergjøres den oftere, 
navnlig i Holland, ved at sammensmelte Lan- 
danum, Benzoë etc. —  Ringere Sorter ere 
den hvide A.  eller Fugleam bra og den sor t e 
eller Ræveambra (A .nigra vera), som er 
flydende og  derfor ogsaa kaldes Liquidam bra.

A m b r a ,  gul s. Rav.
Am bra, Have-, s. Abrod.
Am braolie vindes ved Destillation a f 

Ambra og Vand; den er lysegul og  vel
lugtende.

Am bratræ s. Sandel t ræ.
Ambréades, uægte Ravkoraller, som i 

Frankrig forfærdiges af Glascom position og  
som mest forsendes til den afrikanske K yst 
ved Senegal.

A m b r e t t e  s. Desmerkorn.
A m erikansk Olie s. Ricinusol ie.
Am erikansk Stivelse s. Ar row mel .



Am e rsfor t e r  Diamanter . 19 Ammoniak.

Am ersforter Diam anter s. Kr y 
st al .

Am ertis eller Amier t j es,  en Sort rifar
vet Kattun fra Bengalen.

A m ethyst, et af Manganilte farvet 
Bjergkrystal af violet Karve, som ofte spiller 
i det Rødlige, Gule og Blaa; jo  mørkere og 
mere ensfarvet den er, desto høiere vurderes 
den. De smukkeste findes paa Ceylon og i 
Spanien ; don forekommer dernæst ogsaa i 
Ostindien, Ungarn og Sachsen. Yed Lys viser 
A. sig forskjelligfarvet, og ved Glødning taber 
den efterhaanden ganske sin Farve, idet den 
først bliver gul, derpaa grøn  og tilsidst farve
løs. Den anvendes som Smykkestene til Binge, 
Brystnaale etc. og  slibes saavel i B oset- som 
Brillantform. Ogsaa større Gjenstande for
færdiges deraf, saasom Daaser, Vaser, Knap
per etc. For at forhøie dens Glans gives den 
stundom et Underlag af blaa eller grøn Folie. 
Mange i Handelen som A. forekommende Stene 
ere im idlertid Kunstproducter, som i Ud
seende ikke staa m eget tilbage for den natur
lige Sten. Naar A. i sit Indre er gjennem - 
dragen af haarformede Krystaller af Straalsten 
eller andre Mineralier, kaldes den Haaram e
t hyst .  Den saakaldte or ient al ske A. er en 
violet Saphir af større Haardhed og  Glans 
end den almindelige A.

Am ia, en gul, seig, gjennem sigtig  Har- 
pix, som i Lu gt og  Smag ligner Rhabarber. 
Den vindes af Balsamspoppelen, som voxer i 
Nordamerika og Sibérien.

A m i a n t  s. A sbest.
A m i d a m  s. Stivelse.
Am id s. Ammoniak,  f l ygt ig.
Am iens eller Am ens,  et fast, kipret 

uldent Stof, som først blev tilvirket i Byen 
af samme Navn, men senere ogsaa i Tysk
land og  England; det erstattes nu sædvanlig 
af Thibets og Merinos.

Am iertjes s. Am art i s.
Am il én s. Amylén.
Am insyre dannes a f tierbasiske Syrer, 

idet deres sure Ammoniaksalte afgive en vis 
Mængde Vand.
Ammey eller Am mifrø {F rue tus A m 

meos) kaldes de ægdannede Frøkorn af to 
forskjellige Plantesorter, nem lig den store 
eller almindelige Am mey (Ammi majus), og  
den lille Sison (P tychotis coptica), hvoraf den 
saakaldte cretiske Kommen (Fructus Ammeos 
veri eller eretici) erholdes (T. Mohrenkümmel) ; 
den sidste voxer vildt paa Creta og  i Æ g y p 
ten. Frøet har en kryderagtig, bitter Smag 
og en stærk Lugt, og  anvendtes tidligere i 
Medicinen som et mavestyrkende Middel.

Am m oniak, f l ygt igt  Ludsa l t  eller f l yg
t ig Alkal i ,  er en let, skarp, lu ltagtig  og urin
lugtende Substants, som ved 40" R. eller 
+  10 ° under et Tryk af 7 Atmosphærer for
tætter sig  til et ætsende, stærkt alkalisk re
agerende Fluidum med en Væ gtfylde af 0,76. 
Ammoniak absorberes af Vand og  i Forening 
dermed danner den Sal m iaksp i r i t us eller 
Ammoniakvand.  I  naturlig Tilstand kommer 
A. ikke i Handelen, men er af stor V igtighed 
for Chemien. En Forbindelse af A. med Kul
syre giver det bekjendte Hj or t et aksal t ,  en

Forbindelse med Saltsyre er Sal m iak  (s. S.). 
A. bestaar af 1 Atom  Qvælstof og 3 Atomer 
Brint, hvilke sidste enten tildels eller ganske 
kunne erstattes af enkelte Metaller eller Ra
dikaler, idet 1, 2 eller alle 3 Atomer Brint 
derved udskilles af Forbindelsen. Paa denne 
Maade opstaar der hele Rækker af nye L e
gemer, som ved Fjernelsen af et Atom Brint 
kaldes Amider ,  af to Imider,  og af alle tre 
Ni t r i  I er.  A. forener sig directe med Syrer.

Am m oniakalnn s. Alun.
A m m oniak , ar sen i k su r  (Arsenias  

ammonicus eller Ammonicum arsenieum) frem
kommer ved at mætte en concentreret Op
løsning af Arseniksyre med Salmiakspiritus. 
D et er et farveløst Fluidum, som danner fir- 
sidede Prismer, der ere g iftige og let for 
dunste i Luften. Det anvendes i Medicinen.

Am m oniak, bal d r iansur  (Valerianas  
ammonicus eller A. valerianieum .) fremstilles 
ved at mætte Baldriansyre med ren Am mo
niakluft. Det krystallisere]- i smaa Prismer 
af glinsende hvid Farve, lugter og smager 
osteagtigt og  anvendes i Medicinen.

Am m oniak, benzoësur  (Benzoas am
monicus eller A. benzoicum ) vindes ved at 
mætte den rene Benzoesyre med Ammoniak. 
Det danner smaa, kornede, i Vand let op
løselige Krystaller; det neutrale krystalliserer 
i fjeragtige Naale, som opløses i fugtig  Luft. 
Benzoësur t  Ammoniakvand fremstilles ved 
Sammenblanding af en Opløsning af kulsur 
Ammoniak i Vand og  ren Benzoesyre og  an
vendes saavel i Chemien som i Medicinen.

Am m oniak, borsur ,  en Opløsning af 
Borsyre og  A. benyttes navnlig ved Maling 
paa Glas og  Porcellain.

A m m oniak , brombr int esur ,  hydro- 
b rom sur  eller Brom-Ammonium (Brom etum  
ammonicum  eller Ammonium bromatum) er
holdes ved at mætte og afdampe Brombrinte- 
syre med A., hvorved der fremkommer hvide, 
tærningformede Krystaller af en skarp, salt
agtig  Sm ag, som adskilles og  blive gule i 
Luften. De ere let opløselige i Vand, men 
neppe i Vinaand, og  anvendes i Chemien og 
Photographien.

Am m oniak, chi  o r s ur  {Chlor as ammo
nicus eller A. chloricum ) danner fine Naale 
af en skarp og  stikkende S m ag, som paa 
glødende Kul brænde med en rød Flamme 
og  explodere; anvendes i Chemien og P hoto
graphien.

Am m oniak, chrom sur  {Chromas am
monicus eller A . chromicum), krystalliserer i 
m eget smukke Naale af en mørk, orangerød 
Farve og  er af V igtighed for Malere, Farvere 
og  Photographer.

Am m oniakcockenille fremstilles 
ved at overgyde pulveriseret Cochenille med 
Salmiakspiritus og  lade Massen henstaa rolig 
omtrent en Maaned, hvorpaa den med T il
sætning af Lerjordhydrat opvarmes i en K je- 
del, indtil Ammoniaklugten ikke længere 
mærkes, hvorefter den stryges paa Lærreds
stykker. Den kommer ogsaa i Handelen i 
Deigform, men tilberedes sædvanlig af Far
verne selv.

Am m oniak, dobbelkulsur {A. bicarbo-
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nicum), er et lividt, krystallinsk Salt uden 
L ugt og  erholdes ved at lede Kulsyre til 
kulsur Ammoniak; Ammoniak, hal vanden 
kulsur er Hjortetaksalt.

Am m oniak, f luorb r in t esur  (F lu oré- 
tum ammonicum  eller A . fluoratum  eller hy- 
drofluoricum ) erholdes ved at ophede Salmiak 
og  Fluornatrium i en tæt tillukket Platin- 
skaal. Der fremkommer da et hvidt, i Yand 
let opløseligt Sublimat, som angriber Glas og 
anvendes i Photographien.

Am m oniakgum m i er en slimet 
Harpix af gulbrun Farve og en ubehagelig 
Lu gt samt skarp og  bitter Smag. Den er
holdes af en i Persien og Armenien voxende 
Skjærmplante, Dorema amiuoniacuiu, hvorefter 
den er benævnt, da den i Realiteten ikke 
staar i nogensom helst Forbindelse med A m 
moniak. Den forekommer i Handelen i 2 
Sorter, nem lig 1) i Korn eller Taar e r  ( in g ra 
nis eller lacrymis) som smaa hvide, faste, i 
Bruddet glinsende, sædvanlig sammenklæbede 
runde K orn , der vanskelig lade sig  pul
verisere uden i Kulden. I Yand blive de 
bløde og  opløses tildels, og paa glødende Kul 
brænde de med en hvid Flamme og  en egen 
ubehagelig Lugt. —  2) I Klumper  eller Brød 
(in  massis eller pane), som ere større, gul- 
agtige og  ofte indeholde hvide, mandelagtige 
Stykker, som benævnes Mandeigummi (G. 
amygdaloides). Denne Sort er im idlertid 
ofte blandet med Jord, Plantedele etc. og 
vurderes derfor ikke saa høit som den først
nævnte. —  Ammoniakgummien kommer dels 
over Triest, Livorno, Marseille eller London 
i Kister paa 2 à 300 Pd., dels over Peters
borg  i store, i Siv indpakkede Kager af 140 
til 180 Pd.s Væ gt, som ere mindre rene end 
den førstnævnte Sort. For at rense A., pul
veriseres den i Kulden, hvorefter de urene 
Bestanddele fjernes ved Sigtning. D et der
ved fremkomne Pulver, som dog snart ig jen  
klæber sammen til en Masse, sælges under 
Navn af renset  Am m oniakgum m i (G. A . de- 
puratum). Den anvendes i Medicinen baade 
til indvortes Brug paa Grund af dens Virk
ning paa Slimhinderne og som urindrivende 
M iddel, og til udvortes Brug til Plastere. 
Med Yand tillaves deraf en Slags Emulcion, 
som kaldes Ammoniakmelk,  og  ved Destilla
tion on ætherisk Olie, Ammoniakol ie.

A m m o n i a k ,  kulsur, s. Lugtesalt og 
H jortetaksalt.

A m m o n i a k n a t r o n , phosphorsur s. 
Phosphorsalt.

Am m oniak, oxalsur(OæaZas ammonicus 
eller A . oxalieum ) erholdes ved at mætte 
Oxalsyre med Ammoniakvand eller kulsur A. 
og  fordampe Opløsningen til Krystallisation. 
Saltet udskilles som vandklare, glinsende Naale 
a f en skarp og  bitter Sm ag, der ere giftige. 
Det lader sig  opløse i 28 Dele Vand, er uop
løseligt i Vinaand og  ved Ophedning ad
skilles det i forskjellige flygtige Producter 
(Oxamid, kulsur Ammoniak etc.)

Am m oniak phosphor sur  (A.pliospho- 
rieum), farveløse, tavleformedc Krystaller uden 
L u gt og af en kølig, saltagtig Smag, op 
løselige i Vand, men ikke i Vinaand.)

A m m oniak purpur sur  s- Murexid.
A m m oniak r avsu r  (Succinas ammo

nicus eller A . succinicum) erholdes ved at 
mætte ren Ravsyre med Ammoniak eller kul
sur Ammoniak og  danner farveløse, pris- 
matiske Krystaller, som fordampe i Luften ; 
de have en skarp, bitter Sm ag, ere uden 
Lugt og  let opløselige i Vand.

Am m oniaksalve (Linim entum  vola
tile) bestaar af 3 Dele Oliven- eller Valmue
olie og  1 D el Ammoniakvand og er et kaustisk 
Middel, som anvendes i Medicinen. Det til
beredes ogsaa med Tilsætning af Campher 
eller Sæbe, eller begge i Forening, og  med 
Vinaand istedetfor Olie. Det danner da L in .  
a in iiio n ia tu iii -c a iu | )h o r a tiim  og  L in . s a p o n a t u m -  
c a in p h o r a t iim  eller B a lsa m iiit i  O p o d e ld o c  s. 
Opodeldoc.

Am m oniaksalt s. Salm iak.
Am m oniak svovl b r in t esur  s. Svov l 

ammonium.
Am m oniak svo v l su r  (Sulphas ammo

nicus eller A. sulphuricum) et skarpt, salt- 
agtig-bittert smagende Salt i langagtige, vand
klare, rhombiske Krystaller, udvindes ved at 
opløse kulsur Ammoniak i Svovlsyre og  lade 
Opløsningen krystallisere. Det bliver hyppigst 
fremstillet af Gasvandet, der blandes med 
brændt Kalk og den herved dannede Am m o
niakluft ledes da i Svovlsyre.

A m m oniak svovl syr l e t  (Sulphis am
monicus eller A . sidphurosum) fremkommer 
ved M ætning af Ammoniak med Svovlsyrling. 
Det danner egentlig et Flu idum , hvoraf der 
dog kan udskilles Krystaller. Disse tiltrække 
Luftens Ilt og  blive da t il svovlsur Am m o
niak, hvorfor de maa opbevares godt. De 
smage ligesom  svovlsur A. saltagtig kølende 
med en Bism ag af Svovl, og anvendes i 
Chemien.

Am m oniak ur insu r  ( Uras ammonicus 
eller A . urieum) findes i Fugles og Slangers 
Excrementer og  i Guano. D et fremstilles ved 
at mætte Ammoniak med Urinsyre eller h yp 
pigere af Guano. Dette Præparat er uop
løseligt i koldt Vand, lader sig opløse i ko
gende Vand, men udskilles ig jen  i Kulden. 
D et anvendes i Medicinen saavel til indvortes 
som udvortes Brug.

Am m oniak vinsur  (Tartras ammonicus 
eller A. tartarieum ) dannes ved at mætte 
kulsur Ammoniak ved Vinsyre og er et hvidt, 
i Vand let opløseligt Pulver.

Am m oniakvand (Solutio Am m oniaci 
eller A . liquidum) eller Salm iaksp i r i t us,  er en 
Opløsning a f Ammoniakluft i Vand og  bruges 
særdeles m eget i Chemien, Techniken og  i 
Medicinen som oplivende Lugtevand og  ud
vendig som afledende Middel i forskj ellige 
Sammensætninger, saasom tyk Campherolie, 
Opodeldoc etc. D et anvendes ogsaa til P ie t
og  Vaskevand. S. Salm iaksp i r i t us.

Am m oniakvand, ci t ronsur t  er en 
Opløsning af kulsur Ammoniak med Citron
syre; det anvendes i Medicinen.

Am m oniakvand edd ikesur t  eller 
neut ral  f l ydende edd ikesur  Am m oniak (S o 
f f i o  A cetatis ammonici eller L iqu or A . ace' 
tid )  er et vandklart Fluidum af en saltagtig,



stikkende Smag og  frugtagtig L u gt; det dannes 
ved M ætning af kulsur eller Æ ts-Amm oniak 
med Eddikesyre. Blandet med en lige Del 
Vand giver det de saakaldte Minderer s Draa- 
ber (Spiritus M indereri), der anvendes i M e
dicinen som et sved- og  urindrivende Middel.

Am m onium  s. Ammoniak.  — A. ace- 
t icum s. Ammoniakvand, eddikesurt, —  A. car-  
bonicum pyro-oleosum s. Hjortetaksalt. —  A. 
carb.  siccum s. Ludsalt, flygtigt. —  A. hydr o-  
sulphurat um s. Svovlammonium. —  A. l i qui 
dum s. Salmiakspiritus. —  A. muriat icum 
Salmiak. —  A. purpur icum s. Murexid. —  A. 
subcarbonicum  s. Hjortetaksalt. —  A. succi- 
nicum s. Hjortetakspiritus, ravholdig. —  A. 
t ar t ar icum s. Ammoniak, vinsur. —  A. ur icum 
s. Ammoniak, urinsur. —  A. val er ianicum s. 
Ammoniak, baldriansur.

Am om im  s. Piment .
Amorpha (A. fra gra n s)  er en i Ha

verne forekommende Buskvæxt med vellug
tende Blomster. I  Bladene a f flere Arter 
indeholdes en rødgul Farve, som i Forbindelse 
med Alun giver et smukt Citrongult.

A m o u r  eller Lacs d’Amour,  en Sort 
Dreil, som tilvirkes i Frankrig i Caen og  
sammes Omegn.

A m o u r e tte  kaldes en fin , haard og 
tung Træsort af gulrød Farve; den har 
megen Lighed med M ahogni og  kommer fra 
Antillerne.

A m p h ib o l s. Hornblende.
A m u r c a  kalder man Bundfaldet af 

Oliven- og  Bom olie; det anvendes i Frankrig 
til Fabrikation af ordinair Sæbe.

A m y g d a lin , et Stof, som findes i 
bittre Mandler saavel som i Kjernerne og 
Bladene a f Laurbærkirsebærtræet og  sand
synligvis i Kjernerne af alle Arter af Sten
frugtfamilien. A f Mandler udvindes det ved 
at behandle det Tiloversblevne efter Udpres
ningen af den fede Olie med kogende Alkohol 
og Fordam pning. D et danner smaa, hvide, 
perlemoderglinsende, skjælagtige Krystaller, 
som ere uden L u gt og  som i Begyndelsen 
have en søtilig, men senere bitter Smag. I 
Forbindelse med Emulsin gaar det over til 
Blaasyre, der er g iftig . Ved K ogning med 
Alkalier, saaledes med Barytvand, danner det 
Amygdal insyre,  en sur, farveløs, gum m ilig
nende Masse. —  A. er let opløseligt i Vand 
og varm A lkohol, destrueres ved Ophedning 
og benyttes i M edicinen.

Amygdalae s. Mandler.
A m ylalkohol s. Fuselol ie.
A m yléit, on Kulbrinte, der fremstilles 

af Fuselolie og  Svovlsyre, er et m eget be
vægeligt, farveløst Fluidum med en Lugt 
som raadden Kaal; det har en Væ gtfylde af 
0,659. I England og  Frankrig benyttes det 
som Bedøvelsesm iddel istedetfor Chloroform, 
men skal i Virkning staa tilbage for samme.

A m y l i l t e h y d r a t  s. Fuselolie.
Am ylou eller Amylum s. St ivelse.
A m y l u m  M a r a u t æ  s. Arrowmel.
Am ylæ ther er et vellugtende chemisk 

Præparat, som det er forbundet med Vanske
lighed at fremstille. Amylest er  eller Amyl -  
oxyd, eddikesurt, myresurt, smørsurt etc., ere

ere egentlig officinelle, finde de dog en ud
strakt Anvendelse i technisk Henseende til 
Parfumerier, Likører etc. De tilberedes i de 
chemiske Fabriker.

Am yrin s. Elemi.
A m y r i s  s. Balsamt ræ.
Anabasses, blaa- og  hvidstribede uldne 

Tæpper eller Tøier, som forfærdiges i Om
egnen af Konen samt i Belgien og  Holland, 
navnlig til Forsendelse til de afrikanske Kyster.

Anacardier s. Acaj ounødder.

Anacardsyre, træ s. Acaj ou.

Anaconitisk Sæ b e  eller Ancona 
Sæbe tilberedes i Ancona af Olie og  Soda 
og forsendes i betydelige Qvantiteter over 
Foligno og  Civita vecchia til alle europæiske 
Lande; anvendes i Silkefarverierne.

Anacoste eller Anascot e,  et Slags kipret 
Uldtøi, som særlig forfærdiges i Holland for 
den japanesiske Handel.

Anadanitos eller Munequi t as kaldes i 
Spanien paaklædte Dukker, som forsendes fra 
Frankrig til Spanien, Portugal og  Amerika.

Anagallis s. Arve.
Anagyris eller Stinktræet, en i det 

sydlige Europa voxende Busk af 5 à 6  Fods 
H øide; dens ildelugtende Blade anvendes af 
de franske Læger som et drastisk Afførings
middel.

A nalcim , et a f K iselsyre, Lerjord, 
Natron og  Vand bestaaende, halvt gjennem - 
sigtigt, rødligt Mineral, som krystalliserer re
gulært og  hvis Haardhcd er 5,5; det findes i 
Tyrol, Italien og  paa Færøerne.

Ananas er Frugten af den i Afrika og 
Sydamerika hjemmehørende og  til Ost- og 
Vestindien forplantede almindelige Ananas
plante (Brom elia Ananas), som i Europa kun 
dyrkes i Drivhuse. Den har talrige, blaagrønne, 
i Randen tornede Blade, imellem hvilke der 
fremskyder et 1 til 2 Fod høit Skaft, 
i hvis Spids den sammentrængte og  af k jød- 
fulde Bær bestaaende, sammenvoxede F rugt
stand befinder sig. Frugten er m eget afholdt 
paa Grund af sin aromatiske Smag, men kan 
have skadelige Virkninger, naar den nydes i 
større Mængde. Ved Gjæring kan man af 
Saften tilberede en fortræffelig vinlignende 
Drik (s. Ananasvin). A. forsendes saavel frisk 
som nedlagt i Sukker fra det sydlige Europa, 
Vestindien og  Amerika. I Frankrig, saavelsom 
i L eipzig , Berlin, N ürnberg, Erfurt og flere 
Steder i Tyskland dyrkes m eget smukke Ana
nas, som forsendes vidt omkring nedpakkede 
i Kister eller Kurve. Der findes baade gule, 
rødlige og  hvide Afarter.

Ananaessents hidrører ikke fra den 
forannævnte Frugt, men er kun en Opløsning 
af Smørsyreæther i 8  à 10 Dele Spiritus. 
Den anvendes i Conditorier og Parfumerier 
samt til E fterligning af Rumbouketten og 
Araksbouketten.

Ananasham p eller Pinna bestaar af 
Basttrævlerne af de forskjellige Arter af 
Planten; den kommer fra Vestindien og Syd
amerika og  anvendes til tem m elig fine Tøier.

I
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Ananasolie . 22 Anemonsyre.

Ananasolie, prop i onsur  eller sm ør sur  

Amylæt her,  s. Frugt æt her.
Ananaspomade, -sæbe,  s. Cocos- 

nødol ie.
Ananastoier kaldes de saavel i  lange 

Stykker som i Tørklæder forekommende Stof
fer, der tilvirkes i Ostindien af Bladtrævlerne 
af en Ananasart, Brom elia pygmæa. Bladene 
udblødes i Tand ligesom  Hør, blive derefter 
ristede og brudte, og  afgive da enham pagtig  
Traad, som er godt skikket til Yævning. I 
Manilla kaldes de deraf tilvirkede Tørklæder 
Pinnas.  I Amerika og  paa Kysten af Afrika 
forfærdiger man ogsaa Snore og  Beb af disse 
Trævler.

Ananasvin tilberedes navnlig i Mexico 
og  paa Martinique ved G jæring af Frugten 
uden Iblanding af A lkohol; den egner sig 
godt for Syge, og kan træde istedetfor Ma
deira.

Ana paini atræ kaldes Vedet af et i 
Guyana voxende Træ ; det er m eget fast og 
seigt og  anvendes især til Bygningstøm mer. 
Træets Bark bruges af Indianerne som et 
Lægemiddel.

Anascote s. Anacost e.
Anatte eller Anat t o s. Qrlean.
Ancliiovis eller Ansj os (Clupea eller En- 

graulis encrasicolus) er en lille, til Silde
slægten henhørende Fisk, som adskiller sig 
fra Silden ved at dens Snude er forlænget 
lidt frem foran Munden. Den hører egentlig 
hjemme i Middelhavet, men forekommer i de 
fleste europæiske Have. Den bliver 6 à 8 

Tom . lang, er blaabrun paa B yggen  men for
øvrigt sølvglinsende. Den forekommer i Han
delen saavel saltet som nedlagt i Olie, sjeld- 
nere røget. I  Frankrig afskærer man først 
Fiskens Hoved paa Grund af dets bittre Smag. 
Den har megen L ighed med Sardellen, men 
denne sidste er større og  fladere og  bedækket 
med Skjæl, der dog let falde af. Fra Norge er 
Udførselen af A. betydelig , navnlig fra Ber
gen, Stavanger, Christiansand og  Christiania ; 
dog  maa det bemærkes, at den i de nordlige 
Have under dette Navn forekommende Fisk ikke 
er den virkelige A., men en Art Smaasild, 
de saakaldte Brislinger (Clupea Sprattus). 
Disse fanges i Garn, især ved Norges Syd
kyster og i de derværende Fjorde, sædvanlig 
i Maanederne August og  September. De 
sorteres strax af Fiskerne, saaledes at de B ris
linger, som ere skarpe eller takkede under 
Bugen, nedsaltes, krydres med Laurbærblade, 
Peber, Nelliker etc. og  forhandles under Navn 
af A., imedens de andre kaldes Græ ssi ld og 
som oftest nydes stegte, ligesom  man ogsaa 
af den ringeste Sort presser en Slags Tran, 
der egner sig godt til at benyttes i H vid- 
garverierne. —  Den egentlige Å., som ogsaa 
kaldes den sydlige og  som anses som den 
bedste, kommer fra Middelhavet over Livorno, 
Genua, Triest etc. ; den spanske er imidlertid 
den mindst holdbare, da den let bliver tran
net. —  For at kunne holde sig  maa nedsaltede 
A. være ganske bedækkede med Lage og  ikke 
udsættes for Luftens Paavirkning; etK jende- 
tegn paa deres Godhed er, at de ere haarde, 
udvendig hvide og  indvendig rødlige, og  at

de ikke have nogensom helst ubehagelig Lugt. 
—  Ogsaa for Danmarks Vedkommende vilde 
upaatvivlelig Brislinge- eller Ansjosfangsten 
kunne blive en betydelig  Indtægtskilde, idet 
der navnlig ved Jyllands Vestkyst Andes 
umaadelige Stimer af disse Fisk. Vel ere 
Forholdene her ikke saa gunstige for Fang
sten, som ved Norges af m angfoldige Fjorde 
indskaarne Kyster ; men under en kyndig  Led
ning og støttede a f en mindre Kapital vilde 
sikkerlig de vestjydske Fiskere dog kunne 
indhøste betydelige Fordele derved. En v igtig  
Omstændighed ved Brislingefangsten er, at 
Fiskene ikke optages af Vandet førend 1 à 2 
D øgn efterat de ere fangede i Garnene, for 
at de i dette Tidsrum  kunne give den tid
ligere indtagne Føde fra sig  (i N orge kaldes 
disse Excrementer Aat ).  Optages Fiskene 
strax efter Fangsten og  nedsaltes, uden først 
selv at have afgivet denne Aat, ville de selv 
med den om hyggeligste Behandling kun være 
holdbare i meget kort Tid. Der haves til 
den nævnte Hensigts Opnaaelse m eget store 
Garn eller Net, som ere saaledes indrettede, 
at de kunne snøres sammen omkring en fan
get Brislingestim e.

Anclm sa, Anehusin s. Al  kanna.
Anconstansk Sæbe , en Sort fin, 

italiensk Sæbe, der tilberedes af Bom olie.
Ancone« kaldes en Sort tørrede Pærer 

(Perlepærer) fra det sydlige Frankrig.
Andalusit eller St anzai t  er en af Ler- 

og Kiseljord bestaaende Smykkesten af tredie 
Bang. Den er usm eltelig for Blæserøret, af 
mørkerød, ferskenblomstfarvet, brunlig eller 
gulgraa, sjeldnere grønlig  Farve, og  har et 
glaslignende Udseende. Den har ikke stor 
Værdi og findes i Spanien, Tyrol, Sachsen, 
Baiern, Skotland og  paa Øen Elba, ligesom  
den ogsaa forekommer indvoxet i Lerskifer 
ved Nannestad i N orge; g jennem sigtig  grøn 
A . stammer fra Brasilien.

Anclaolie, O le u m  A n d æ , udpresses af 
Frøet af en i Brasilien voxende Plante, A lid a  
g o iu e s i i  ; den er klar og lysegul, uden Lu gt 
eller Smag, af Consistents som Olivenolie og  
har en Væ gtfylde af 0,927. Den anvendes i 
Medicinen.

Andonilles s. Tobak.
Anem onsyre udvindes af A .  P u ls a t i l la

eller p r a t e n s i s ,  en i det nordlige Europa 
voxende Giftplante med laadne, doppeltfj erede 
Blade og  violette eller mørkeblaa, indvendig 
grønlige, klokkeformedø, nikkende Blomster. 
Den er blandet med et brændende skarpt, 
flygtigt Stof, som ved Tilberedning af Ex- 
tracten irriterer Synet og Aandedrættet. Den 
tørrede Urt, H e r b a  P u ls a t i l la ;  i i i g r i c a i i t i s ,  føres 
kun sjelden i Apothekerne, fordi den ved at 
tørres sædvanlig taber sin K raft; derimod 
afkoges den friske Urt med Vand, ligesom  
der af den udpressede Saft tilberedes en 
brunlig, g iftig  Extract eller Tinetur, hvilke 
begge dog sædvanlig kun anvendes i H o- 
møopathien. —  Urten indeholder en flygtig, 
cam pheragtig Olie og  et skarpt Stof, Ane

moni  n eller Pulsat i l l ecam pher ,  som med A l
kalier danner en gjennemskinnende brun 
Masse, Anem oninsyre.

j



Anethum foeniculum. 23 Angost urabark.

Anethum  foeniculum s. Fennikel .
— A. graveolens s. Dild.

Angelicaolie (Æ theroleum  Angelicas) 
er en ved Destillation af Roden og  Frøet af 
A n g e l i c a  o f f ic in a lis  tilberedt ætlierisk Olie, 
der anvendes som et pirrende, fordelende og 
nervestyrkende Lægemiddel, ligesom  den ogsaa 
benyttes som Tilsætning til Likører og  Par
fumer. Den er letflydende, lysegul og thai
en bitter Smag og en eiendommelig, krydret 
Lugt.

A n g e l i c a r o d ,  Angel i k r od eller En
gel rod (R ad ix Angelicas) hidrører hovedsa
gelig  fra en paa fugtige Steder i Nordeu
ropa voxende, 4 à 5 Fod høi Plante, Æ del- 
Angelica, A .  a r c h a n g e l i c a  eller o f f ic in a l is .  
Roden er lang og  tem melig tyk, spindelfor
met, meget trævlet, udvendig brun eller rød
gul, indvendig hvid og gul prikket, har en 
moskusagtig L ugt og  en i Begyndelsen sødlig, 
men derefter krydret, brændende og  bitter 
Smag. Naar man om Foraaret g jør  Indsnit 
i den friske Rod, udflyder der en gulagtig, 
harpixagtig Saft, som or dens kraftigste B e
standdel. Da disse Rødder let skimle, maa 
de tørres med Omhu og ikke udsættes for 
Fugtighed hverken ved Opbevaringen eller 
Indpakningen. Ved langveis Transport vil 
det dertil være hensigtsm æssigt at forsyne 
de Foustager, hvori de forsendes, med Huller 
rundtomkring, hvorved de ville være mindre 
udsatte for at blive ormstukne. Ved Ind- 
kjøbet, maa man agte paa, at Rødderne ere 
seige og  ikke let lade sig brække over, og 
at de ikke ere ormstukne; naar de skæres i 
Skiver, bør de have en stærk Lugt og  mange 
gule Harpixprikker. Den forekommer næsten 
i  hele Europa, hyppig i Skandinavien, Island 
og Lapland, hvor den anvendes baade i M e
dicinen og til Syltning, hvilket sidste navnlig 
gjælder de unge Stængler. A f de tyske Sorter 
erholdes den bedste fra Sachsen, navnlig fra 
Schneeberg, ligesom  ogsaa fra Bøhmen og 
Schlesien; fra Thüringen kommer en ringere 
Sort. iOgsaa den spanske R od er af fortrinlig  
Godhed; desuden faar man den ogsaa fra 
Frankrig, Italien og  Schweitz. Plantens F rø 
korn, som paa den ene Side ere flade og  paa 
den anden convexe, ere lysegrønne, have en 
krydret L ugt og  Smag, og  besidde de samme 
Egenskaber som Roden, hvis vigtigste Be
standdele ere en ætlierisk O lie, en skarp, 
blød Harpix og  et bittert Extractivstof. F or
uden Rødderne indsamler man ogsaa Plan
tens Stængler, F i s t u la  A . ,  som anvendes som 
et Husmiddel enten ristede paa Kul, kogte i 
Melk eller bestrøede med Sukker. —  Som 
andre äf A. tilberedte Præparater kan nævnes 
Angel icavand,  A.  balsam,  A. ext ract ,  A.  sp i 
r i t us,  og den er Hovedingredientsen i den 
saakaldte St ah l s A.  sp i r i t us,  E s s e n t i a  a l e x i -  
» h a n iia c a  S tafalii og  i Raspails Sundhedslikør, 
ligesom den ogsaa benyttes som Tilsætning 
til flere andre aromatiske Essentser og  Mave- 
likører. Ved at behandle Angelicabalsam med 
Kalilud udvinder man Angel icin,  Angel ica-  
syre og  en Harpix; den førstnævnte danner 
fine, g jennem sigtige, farveløse Krystaller. 
Angelicasyren findes ogsaa i Roden af flere

andre Planter og  krystalliserer i store, lang
agtige, farveløse Søiler eller Naale af en aro
matisk Lu gt og  syrlig Smag. Med forskjel- 
lige andre Syrer danner den ig jen  nye, for 
Chemien vigtige Forbindelser. Desuden findes 
i Roden Garvestof, Sukker, Stivelsemel, Pek
tinsyre og  nogle Salte. Den vi lde Â. eller 
Vand-Angel ik (ri. silvestris), med hvide eller 
blegrøde Blomster, forekommer ofte i Dan
mark i fugtige Skovegne; men dens Rod har 
langt mindre Kraft end den fornævnte, hvor
med den oftere findes blandet. I  den nyex-e 
Tid  forekommer der ogsaa i Handelen en 
anislugtende R od under Navn af A .  b r a s i 
li e n s is, hvis Oprindelse er ubekjendt.

Angelinabark eller Ormebark,  C o r te x  
A n g e l in a s  eller G e o ll 'r o y a , erholdes af to i 
Sydamerika hjemmehørende Træer, G e o f l ïo y a  
r e t u s a  fra Surinam og  G . in e r iu is  fra Jamaica. 
Den har en svag, ubehagelig Lugt og en 
bitter Smag og anvendes pulveriseret imod 
Orm.

Angelots s. Ost.
A n g h l k a t r æ  eller Ai lant t ræ,  et smukt, 

fast Ved af rødlig Farve med brede, mørke
røde eller gule Striber og  Flammer, stammer 
fra Afrika, men forsendes til Europa fra Bra
silien; det anvendes til finere Snedkerarbeide.

Angola kaldes en Art langagtige Drue
rosiner af fortrinlig  Godhed, som komme fra 
Bologna.

Angolatræ s. Rødt ræ.
Angorahaar, u l d  s. Kamelhaar.
A n coratam elo  t kaldes smukke, tætte, 

læ rredsagtig vævede Stoffer, som enten bestaa 
ganske af Angoragarn eller have Silke i Kjeden. 
De ere m eget udbredte i hele Orienten og 
forsendes til Europa over Konstantinopel og  
Smyrna.

Angorasliaw ler s. Shawler .
Angoriske K aninkaar, Si lkehare-

haar,  er Ulden af den angoriske Kanin. Denne 
er større end de almindelige Kaniner og  har 
et meget fint, blødt og langt kruset Haar, 
som sædvanlig er hvidt, men ogsaa under
tiden graat, sort eller rødligt. Dyrene klip
pes ikke, men kæmmes eller ruskes 7 à 8 

Gange om Aaret, og  man erholder da hver 
Gang c. 1 1l<i Lod Uld af hver Kanin. Disse Haar 
anvendes til Handsker, Strømper, Hatte, etc.

Angosturabark, ægte, (Cortex A n 
gosturas veras) er Barken af et i  Sydamerika, 
navnlig ved Orinoco voxende, 50 à 70 Fod 
høit Træ, G a lip c a  o f f ic in a l is  eller C u s p a r ia  
f e b r i f u g a ,  som nu ogsaa er forplantet til flere 
af de vestindiske Øer. Den kommer sæd
vanlig i glatte, svagt krummede, sjelden rør
formede Stykker af 3 à 6 Tomm ers Længde, 
1 à 2 Tom. Bredde og  c. 1 Linies Tykkelse, 
er udvendig ofte bedækket med et gu ligt 
Korklag, der let kan brækkes fra, selve Bar
ken er lys okkergul, paa den indvendige Side 
rødgul, i  Bruddet lys-kanelfarvet og  harpix
agtig  glinsende; i frisk Tilstand giver den 
et Rhabarber lignende Pulver, som senere 
bliver okkergult. Den har en ubehagelig 
bitter Smag og  en krydret, skarp og  sam- 
mensnærpende Eftersmag, hvorved den kan 
skjelnes fra den uægte. Dens L u gt er svagt
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krydret, men mærkes først tydeligt, naar den 
er pulveriseret. E t concentren t Udtræk er 
klart og  mørkt orangefarvet, men bliver gult 
ved at fortyndes med Y and, hvorved den 
ægte Bark ligeledes adskiller sig fra den 
uægte, men navnlig ved at et A fkog af den 
ægte Bark med svovlsurt Jern kun farves 
lidet mørkere; senere fremkommer der en 
rødlig  Grums, medens den uægte med Jern
salte bliver fældet næsten sort; den anvendes 
i Medicinen. Den ægte A. kommer mest fra 
Øen Trinidad ; dens chemiske Bestanddele ere : 
Angosturabitter eller Angosturin, ogsaa kaldet 
Cusparin, en rødbrun, krystallinsk, bitter Sub- 
stants, ætherisk Olie, bitter Iiarpix, Gummi, 
Kautschuk og  Salte. —  Den uægte A. (Cortex  
Angosturæ spuriæ  eller ferru g in eis), stam
mer sandsynligvis fra Bræknødtræet, S t r y c h n o s  
n u x  v o m ic a , E. Krähenaugenbaume, eller fra 
en i Vestindien hjemmehørende Strychnosart, 
da den kun forekommer sammenblandet med 
den ægte. Den skjeines fra denne derved, at 
den er tykkere, paa Ydersiden besat med 
smaa rustfarvede Vorter, indvendig sm udsig
gul, graa eller sort med rødlige Pletter, i 
Brud det hvidgul eller lysebrun og  m elet; 
fremdeles forekommer den sædvanlig i ure
gelmæssige Stykker af større Bredde end 
Længde, ofte sammenrullede og  mere udad- 
bøiede end de ægte, ligesom  den ogsaa i 
Pulverform  er mere lysegul. Sm agen har 
intet K ryderagtigt ved sig, og  navnlig er 
Eftersmagen hverken skarp eller brændende, 
saaledes som Tilfældet er med den ægte, men 
dog ubehagelig bitter. Farven af det con
centrer ede Udtræk er smudsig brun og  bliver 
ikke gul ved at fortyndes med Vand. Den 
indeholder Strychnin og  B rucin , er derfor 
m eget g iftig  og  af samme Virkning som 
Brækrod. D et fortjener dog at bemærkes, at 
denne Forfalskning a f den ægte Angostura
bark ikke i de senere Aar har vist sig  i den 
europæiske Handel.

Angoum oisvine ere gode røde og 
hvide Vinsorter fra det franske Departement 
Charente; de forsendes hyppig til Norden 
over Kochelle. De bedste ere de fra Cognac, 
Aubeterre, Koclxefoucault og  Angoulème.

A n g H  i l i e 11 e s  kaldes i Frankrig og  Ita
lien nogle smaa nedsaltede Aal.

A n g u r i e r  eller Vandmeloner ere Frug
terne af C u c u m is  A n g u r i a ,  C u c u r b it a  C i t r i l lu s  5 
de staa imellem Meloner og  Græskar og voxe 
i det sydlige Europa. Deres Saft benyttes 
til Eddike.

A n h y d r i t  ogsaa kaldet Muriaeit, Kar- 
stenit, Pengit, er et Mineral, som bestaar af 
svovlsur Kalk (Gips) uden Vand. I krystal
linsk Tilstand lader den sig  kløve i tærning- 
formode Stykker, hvorfor den ogsaa benævnes 
Tærningspatli ; men den forekommer ogsaa 
kornet, tæt eller stænglet. Dens Farve er 
hvid, rødlig  eller blaalig, dens Haardhed 3— 3,5, 
og dens Udseende glinsende eller glasagtigt. 
Den har nogen Lighed med Kalksten, men 
bruser ikke med Syrer. Den tætte, farvede 
kan poleres smukt, hvorfor den stundom an
vendes til architectoniske Forziringer ; men 
naar den udsættes for Veirligets Indvirkning,

Anilin.

optager den Vand og forvandles til Gips. A . 
findes især i Stensalt- og  Gipslagene i Østerrig, 
ved Stasÿurth, Segeberg, Lüneburg etc.

A n il s. Indigo.
Anilin  (Anil inol ie) er en Bestanddel af 

Stenkulstjære og  tjener til Frem stilling af en 
Mængde af de smukkeste Farvestoffer, af 
hvilke vi nedenfor skulle anføre de vigtigste. 
A. udvindes i større Mængde udelukkende af 
N itrobenzol (s. Benzin);  men det er stedse 
blandet med Toluidin. I  ren Tilstand er det 
en vandklar, olieagtig  Vædske med en ube
hagelig , aromatisk L ugt og  en aromatisk, 
brændende Sm ag; det koger ved 182 °, op
løser Svovl, Phosphor, Campher og Colopho- 
nium, og  har en Vægtfylde af 1,03. Det blev 
opdaget i Aaret 1826 i Destillationsproduc- 
terne af Indigo, hvoraf dets Navn skriver sig  
(1anil er Navnet paa In d igo ; det udledes af 
det arabiske an, nil (Indigo) eller fra Sanscrit : 
n ila = blaa). Ved Indvirkning af forskjellige 
Stoffer paa Anilinolie fremkomme m eget 
smukke Farver, som anvendes til Farvning 
af Silke, Uld, Bomuld, Fjer, Elfenben etc. 
Disse Farver lade sig  med Lethed fæste til 
de fra D yreriget hidrørende Stoffer, saasom 
Uld og Silke, idet de directe forbinde sig  
dermed, imedens dette ikke er Tilfældet med 
de vegetabilske Trævlestoffer, med Hensyn til 
hvilke der aldeles ingen Affinitet er tilstede 
i denne Henseende. De maa derfor først 
fugtes med en Beitse (Mordants), som ind- 
gaar en uopløselig  Forbindelse med Farve
stofferne, og  hertil benyttes Garvestof (Tan
nin, Sumakdecoct etc.), Albumin, Casein, for 
skjellige Metalsalte etc. De vigtigste Anilin 
farver ere følgende: AitiliiirotlUfFuchsin, 
Azalein, Solferino, Magenta, Kubin, Koseïn 
etc.) er den i Vand opløselige Forbindelse af 
en farveløs Base, Rosani l in,  med en Syre, 
sædvanlig Saltsyre (F u ch sin ), Eddikesyre 
(Koseïn) eller Salpetersyre (Azale'in). A ni
linrødt kom tidligere i Handelen i Deigform , 
men nu erholdes det i smaa Krystaller, som 
enten ere grønne, guldglinsende eller rød 
lige. En stor Del af det i Handelen fore
kommende Anilinrødt er frem stillet ved Hjæ lp 
af Arseniksyre og kan derfor selvfølgelig ikke 
anvendes til Farvning af Likører, Conditori- 
sager etc., som kun maa farves med giftfri 
Fuchsin , som er fremstillet ved Hjælp af 
Tinchlorid eller Kulsuperchlorid. i  Pund 
Fuchsin vil være tilstrækkeligt til Farvning 
af 200 Pund Uld. A f det ved Fuchsintil- 
virkningen fremkommende Affald fabrikeres bil
ligere røde, gule og brune Farver, saasom 
Grenadin, Georgine, Orseilline, Xanthin, W ie- 
nerbrunt. —  A nilin  violet (Anilinpurpur, 
Indisin, Anileïn, Kosolan, Violin, Tyralin, Har
malin, Phenameïn) er et violetsort, kobber
glinsende, krystallinsk Pulver, som frem 
stilles enten af svovlsurt Anilin og  . dobbelt 
chromsurt Kali (Perk ins Violet  eller Mauveïn),  
eller ved en Blanding a f saltsur Rosanilin, 
Anilinolie og  Kalibichromat (Violet  imperial);  
fremdeles ved Ophedning af Fuchsin til 160 
à 170 0 R ,  ved Ophedning af Anilinolie med 
et Rosanilinsalt (gammel Violet ,  Nonparei l ,  
Mono- og Diphemyl-Rosani l in),  eller endelig
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ved at ophede Fuchsin i lukkede Kar med 
Jodyrer eller Bromyrer a f Alkoholradiealerne 
(Æt hyl ,  Met hyl eller Amyl),  hvorved frem
kommer dot saakaldte Ny- eller Jodviolet ,  Hof 
mans Violet ,  Dahl iaviolet  etc. Da de 2 de 
sidstnævnte Metliodcr ved en længere Op- 
hedning give Anilinblaat, kan man paa denne 
Maade fremstille Y iolet enten med rødlig eller 
blaalig Farvetone. I de senere Aar har man 
i Farverierne sædvanlig benyttet Jodviolet 
(Æ thylviolet), fordi denne giver en meget 
levende Farve og er opløselig i Vand; men 
i den nyeste T id  er den for en Del bleven 
fortrængt a f den af Poirrier i Paris i Han
delen bragte Violet  de Par is,  som ogsaa be
nævnes Met hylviolet .  Den fremstilles directe 
af Anilin, Saltsyre og  Træspiritus (M ethyl
alkohol), eller af Tinchlorid og  M ethylanilin 
ved et m eget stærkt Tryk. Disse i det Eøde 
eller Blaa spillende violette Farver kaldes i 
Alm indelighed Sedanf arver .  —  Aiiilhi- 
blaat (Azulin, Azurin, Bleu de Paris, de 
Lyon, de Parme) er et rødbrunt Pulver med 
svag Kobberglans, og  erholdes ved at op
hede et Bosanilinsalt med Anilinolie (Triphe- 
nylrosanilin), eller ved Ophedning af Fuchsin 
med Jodyrer, Brom yrer eller Toluidin (Jod- 
blaat, Triæthylblaat). Bleu de nui t  eller Bleu 
de lumière kaldes en Slags Anilinblaat, som 
viser sig  ren blaa saavel ved D aglyset som 
ved kunstig Belysning. Bleu soluble er en 
anden Slags, som ved Behandling med Svovl
syre er bleven opløselig i Vand. Denne egner 
sig særlig for Silke og  U ld ; men ogsaa for 
Bomuld kommer der i den senere T id  fra 
Belgien en opløselig blaa A., som dertil har 
det Fortrin, at den dermed farvede Bom uld 
ikke smitter af efter Tørringen, hvilket er 
Tilfældet med al den i Sprit opløselige A. 
Den smukkeste i Vand opløselige blaa A. er 
Nicholsonblaat  eller Alkal iblaat ,  som bestaar 
af forskjellige Syrer af Triphenylrosanilin for
bundne med Alkali. —  Anilingrønt (Eme- 
raldin, Smaragdgrønt, Viridin, Jodgrønt, Me- 
thylgrønt) Aldehydgrønt ,  fremkommer ved at 
opvarme svovlsur Bosanilin med 'Aldehyd og 
derefter behandle det med svovlundersyrlot 
Matron, hvorved det opløses og  bliver an
vendeligt til Farvning ; det er imidlertid meget 
foranderligt og  benyttes endnu ikke m eget til 
Uldfarvning. Jodgrønt  dannes ved at behandle 
eddikesur Bosanilin mod Jodæthyl og Træ
spiritus; men det farver næsten altid blaalig 
grønt, og er nu næsten ganske fortrængt af 
Met hyl grønt ,  der som en F ølge af Jodbespa
relsen ved Frem stillingen er m eget billigere 
og farver langt smukkere; det er opløseligt 
i Vand og  farver Silke og Bomuld udmærket 
smukt. —  Anilinbrim t (Havanabrunt, 
Bismarckbrunt, Maron- eller Kastaniebrunt) 
fremkommer ved Ophedning uf Fuchsin med 
saltsur Anilin. —  Anilinsort dannes ved 
Indvirkning af oxyderende M idler paa salt
sur, vinsur eller chlorsur A n ilin ; det an
vendes navnlig i Kattuntrykkerierne og  frem
bringes paa Grund af sin Uopløselighed di
recte paa de Tøier, som skulle farves, ved at 
paatrykke disse en Blanding af Anilinsalt med 
chlorsur Kali, Salmiak og  Svovlkobber. —

Anilingraat dannes ligeledes paa selve 
Tøierne ved at paatrykke samme en Blan
ding af vinsur Anilin, Salmiak, chlorsur Kali 
og vinsur Chromoxyd-Kali. —  Anilinfarverne 
udgjøre allerede nu en betydelig Exportar
tikel fra Europa til China, Japan, Ostindien 
etc. De tilberedes i Frankrig, England og 
Tyskland, men forekomme ikke sjelden i for
falsket Tilstand; ogsaa i Stockholm  er for 
nogle Aar siden anlagt en Fabrik. Værdien 
af de Anilinfarver, som aarlig produceres i 
Europa, var allerede for et Decennium siden 
over 40 Millioner Kroner, og  man har be
regnet, at der i de senere Aar hver Dag til
virkes over 20,000 Pund i Europa.

Aniltræ s. Anist ræ.
A n i m a  R l i e i  s. Rhabarber .
Aniinegnmm i, ogsaa kaldet Flodhar- 

pix og  Courbar i l harp ix (R esina Anim e), er 
den dels ved Indsnit i Træet og dels a f sig 
selv udflydende Harpix af Animet ræet  (H y-  
menæa Courbaril) ,  som  voxer i M exico, 
Vestindien og Sydamerika. I  dets Frugter 
findes der et spiseligt M el, og dets Blade 
anvendes i Medicinen imod Orm. Maar Gum
mien er indsamlet, smeltes den sammen og 
kommer derefter i Handelen i uregelmæssige, 
rundagtige eller kantede, med hvidt Støv be
dækkede og  let sønderbrydelige Stykker af 
bleggul eller rødlig  Farve, som er noget 
mørkere paa Gummiens Yderside; den bedste 
og reneste Sort er den hvidgule. Den har 
en mastixagtig Smag, har en harpixagtig og  
ved at brændes paa Kul behagelig Lugt, op
løses let i Vinaand, langsommere i fede og 
ætheriske Olier, men ikke i Vand, og  bliver 
blød ved at tygges. En stundom forekom
mende brun Sort er af ringere Qvalitet. D es
uden gives der endnu den or ient alske og 
æt hiopiske A., som ogsaa benævnes den ægte 
og  som sandsynligvis hidrører fra andre Plan
ter; men denne Sort kommer sjelden eller 
aldrig til Europa. A. anvendes til Bøgelse, 
Fernisser, Segllak, Plastere etc. og  kommer 
sædvanlig fra Amerika over London og A m 
sterdam. Undertiden er den blandet med 
Copal, som imidlertid let skjeines derfra, da 
Copal er mindre støvet og  kun vanskeligt 
lader sig  opløse.

Anis (Fructus  eller Semen A nisi vul
garis) er Frugterne af Anisplanten, Pimpi
nella Anisuin, som er hjemmehørende i Æ g y p 
ten og  Orienten og  dyrkes i mange Egne af 
M ellem- og  Sydeuropa, i Tyskland navnlig i 
Thüringen, i Omegnen af M agdeburg og Halle, 
i Mähren, Franken etc. Frugten er 1%  à 2 
Linier bred og halvt saa lang, oval, paa den 
ene Side flad og paa den anden rund og  
stribet, af en graagrøn Farve, har en beha
gelig  krydret Lugt, som er eiendommelig for 
hele Planten, og  en sødlig aromatisk, lidt 
skarp Smag. God Anis bør bestaa af aldeles 
tørre, fulde og store Korn, som maa have en 
frisk grøn lig , ikke sm udsiggrøn og  aller
mindst sort Farve, ligesom  det ogsaa maa 
paases, at Varen ikke er blandet med Avner 
og  Stilke eller med Støv og  Jord, hvilket 
sidste ofte er Tilfæ ldet, idet der imellem 
Frøkornene findes aldeles lignende tildannede



Jordklumper; Forfalskningen opdages im id
lertid let ved at kaste en Prøve i Vand, 
hvorved Jordklumperne ville opløses. L ige 
ledes forekommer A. stundom befugtet med 
Vand, hvorved den snart vil blive varm, 
skim let og fordærvet. Yed at afveie 1 Lod 
Anis og  tælle de deri indeholdte Frøkorn, 
bør Antallet af disse beløbe c. 240 Stkr. ; 
naas ikke dette Tal, vil det i Kegelen være 
et Bevis paa, at Varen enten er fugtig  eller 
blandet. Ved Opbevaringen følger man de 
samme Begler som ved K orn ; navnlig maa 
man sørge for, at den henligger paa et tørt 
Sted. Den bør jevnlig  røres, og  saafremt 
den opbevares i Foustager, maa disse være 
tæt tillukkede og a f og  til omstyrtes, navnlig 
om  Foraaret ; den vil paa denne Maade kunne 
holde sig  i længere Tid, endogsaa i flere Aar ; 
men jo  længere den opbevares, desto mere 
taber den ogsaa i Styrke. —  Den spanske 
An is af graagrøn Farve, som navnlig dyrkes 
i Omegnen af Alicante. Jaen og  Martos, an
ses for at være en af de bedste Sorter, om- 
endskjøndt Frøkornene ere smaa. —  Den i t a
l ienske A. eller Albi-A.  af meget lys Farve, 
kommer over Livorno og  Marseille fra Apu
lien, Toscana, Sicilien og  Malta og  vurderes 
ligeledes h øit, særlig paa Grund af dens 
Storkornethed. —  Fr ansk  A. eller Touraine-A.  
af mørk Farve og  med smaa Frugter dyrkes i 
de sydlige Departementer, navnlig i Omegnen 
af Toulouse, M m es og  M ontpellier; men 
den forbruges mest i Landet selv. —  A f den 
t yske A. foretrækkes den frankiske, navnlig 
fra Bam berg; dog komme ogsaa m eget gode 
Sorter fra Thüringen, M agdeburg og  Halber
stadt; men Frøkornene ere kun smaa og  o f
tere blandede med Stilke og  andet Affald. —  
Polsk  og r ussi sk  A., mørk og lille, kommer 
over Danzig og  kan omtrent lignes med den 
tyske, men anses dog for at være den rin 
geste Sort. —  Anis indeholder ætherisk og 
fed Olie, Harpix, Sukker, Bassorin, forskjel- 
lige Salte, Gummi og  Syrer; det anvendes 
som Kryderi til mange Spise- og Drikkevarer, 
til Anissukker, men særlig til Likører, som 
ogsaa tilberedes af den af samme uddragne 
Olie (s. Anisolie), hvoraf Aniscampher ud
skiller sig i hvide og klare Krystaller. Ofte 
overtrækkes A. ogsaa med Sukker og Lakrits- 
saft og forsendes som smaa Kugler, der i 
Italien kaldes Diavolini. I  Medicinen anven
des den i flere Lægemidler, og  i Silkefarve
rierne til at gjøre den sorte Silke blød. —  
St j ernanis s. S.

A  n  i s a r a  k  s. Ar ak.
A i i i s a v i i e r ,  T. Anisspreu, ere de ved 

Behandlingen af Frøkornene affaldende Kap
sler og  Stilke, som indeholde noget Olie og 
derfor anvendes til Fabrikation heraf.

A u i s k a r k  (Cortex A nisi stellati eller 
C. Lavola) hidhører fra Stjernanistræet og 
ligner Frøet i L u gt og  Sm ag, men forekom
mer kun sj elden.

Anisette er den oprindelig franske Be
nævnelse paa de med Anis eller Anisolie til
beredte Likører, som i Mængde forsendes fra 
Frankrig i Kurveflasker; en fortrinlig  Sort er 
den saakaldte A. de bordeaux. Ogsaa fra

Danzig erholdes en fin Anisbrændevin, som 
anbefales som et mavestyrkende Middel.

Anisolie {Æ th eroleum A nisi) er den 
ved Destillation af Anis med Vand udvundne 
ætheriske Olie. Den er gulhvid, meget mild, 
lugter og  smager som Anis og  størkner —  
naar den er uforfalsket — allerede ved -p 10 ° 
B . til en krystallinsk Masse. I  Anisfrugten 
findes der en dobbelt O lie, idet Skallerne 
indeholde en ætherisk, og  de hvid'e, fra Skal
lerne befriede Korn tillige en fed Olie. T il
stedeværelsen af fed Olie kan man kjende paa, 
at en paa Papir anbragt Draabe maa fordampe 
fuldstændig over en Kulild, uden at efterlade 
en Fedtplet; ogsaa størkner den vanskeligere 
end den rene og  lader sig  ikke, saaledes som 
denne, blande med 4 à 6  Dele Alkohol. Den 
destilleres navnlig i Thüringen (Erfurt, M ag
deburg etc.) i stor M ængde, men kom
mer ogsaa fra Busland. Den anvendes i 
Medicinen samt til Tilberedning af Likører, 
ligesom  den ogsaa tjener til Frem stilling af 
Anissvovlbal sam  (Balsanmm Sulphuris ani- 
satum). —  Ved Udpresning vinder man ogsaa 
af Anis en fed Olie af grøn lig  Farve, som 
im idlertid ikke er m eget brugbar. —  A f Olien 
erholdes ved Iltning med Chromsyre eller for
tyndet Salpetersyre Anissyr e,  ogsaa kaldet 
Badiansyre, som danner tunge, farveløse, 
glinsende Krystaller; endvidere Anisin,  farve
løse Prismer, som næsten ikke ere opløselige 
i Vand. Der udvindes endnu flere Stoffer af 
A., som anvendes i Chemien. Opheder man 
Anissyre med Kali eller Baryt, danner den, 
ligesom  Gautheriaolie, Anisol ,  et farveløst, 
tyndt, letbevægeligt Fluidum , som har en 
meget behagelig aromatisk Lu gt og  en V æ gt
fylde af 0,99. Med Baser danner Anissyren 
anissure Salte.

A n is o l ie , o s t in d is k  s. Stjernanis.
A n i s t r æ  eller Ani l t ræ  er det lysegraa 

Ved af det i Ostindien voxende Stjernanis- 
træ, l l l iciui i i  aiiisatum, og anvendes til Sned
ker- og  Dreierarbeide.

A n i s n i n  s t e l l a t i m i  s. Stjernanis.
A  n i  t i n  s. Indigo.
A n j  O l i v i n e  ere lettere og  derfor ogsaa 

billigere franske Vine. A f de røde Sorter 
anses de fra Alonnes og  Cham pigné-le-sec 
for at være de bedste; af de hvide de fra 
Clos-Morin^ Perrière og Pailleux.

A n i m i i n e  er et mineralsk Product, som 
ligner Pibeler og  som udvindes i forskj ellige 
chemiske Fabriker, hvor der erholdes saltsur 
Kalk som Affald, ved Tilsætning a f Svovl
syre, hvorved det udskilles som et Bundfald. 
D et anvendes i Papirfabrikationen til at give 
Papiret større Tyngde, Fylde og  Glans, lige 
som denne hvide Substants —  som egentlig 
er en Slags kunstig Gips —  ogsaa benyttes 
til Frem stilling af flere billige Farvestoffer 
samt til Forseglingslak. I  den senere Tid 
har A. for en D el, navnlig i Papirfabrika
tionen, fortræ ngt andre lignende Stoffer, saa- 
som Caolin, Chinaclay etc.

A n n a m  er en Vægtenhed, som benyttes 
paa Øen Ceylon t ilV e in in g  af Bis, er omtrent 
lig  2%  Ctr.

A n n u i t o  eller Anot t a er en Slags ren-

Annatto.Anisarak.
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set, halvfìydende Orlean, som benyttes til 
Farvning af Ost, s. Orlean.

Annouratræ eller Sergeant t ræ kom
mer undertiden fra Surinam til Holland og  
anvendes til Bjelker og  Brædder.

Anodonta eller Dammusl ingen er al
mindelig i Nordeuropa i Damme med leret 
Bund.

Anodyna kaldes i Almindelighed smerte
stillende M idler, som virke paa Nerverne og 
forringe Ømfindtligheden ved Krampeanfald 
etc., sansoni Opium, Chloroform o. s. v.

Anodyne necklaces s. Tandper ler.
Anonm ra, en Slags Skjoldkrebs, som i 

Henseende til Form  og Anvendelse staar im el
lem de egentlige Krebs og  Krabberne.

Anona er et i det tropiske Amerika og 
i Afrika hjemmehørende Træ med store ujevne, 
skjælbeklædte, kjødfulde og  velsmagende F rug 
ter, der anses som de bedste og  sundeste i 
Tropelandene, hvor ligeledes Træets Blade og 
Frø anvendes paa forskjellig Maade i M edi
cinen. De vigtigste Arter ere: Tschir im aj a- 
t ræet  (A. Cherimolia) fra Peru, med de mest 
velsmagende Frugter; A. inumala med store, 
stundom 2  à 3 Pund svære og  1 Fod lange 
pæreformede Frugter, og A. squamosa med 
mindre Frugter. Træet voxer nu i de fleste 
varme Lande.

Anonaceæ ere en Slags i Tropelan
dene voxende Træer eller Buske med sam- 
menvoxede, som oftest bæragtige og  spise
lige Frugter, der ogsaa anvendes i M edici
nen; af de forskjellige Arter ere de vigtigste: 
Anona, Uvaria, Artabotrys etc.

Aliotta s. Annat t o.
Anse Hi o. je Pæ rer ere Frugterne af 

et i Sydamerika og  Vestindien voxende Træ; 
de komme i Handelen syltede og spises i 
Spanien og  i Italien ligesom O liven , Ka
pers etc.

Ansjoser s. Anchiovis.
Anterits, Vestetøier af Floretsilke, som 

væves i Levanten.
Anthémis arvensis s. Markkami l le.  

— A. Cot ula eller f oet ida s. Kamille, stin
kende. —  A. nobi l is s. Kam ille, romerk. —  
A. Pyret hrum s. Bertramrod. —  A. t inet or ia
s. Farvekamille.

A n t l l i a r i n ,  a f Anthiaris toxicaria, et
paa Java og  andre ostindiske Øer voxende 
Træ; krystalliserer i fine hvide Skjæl, er uden 
Lugt, let opløseligt i Vinaand, mindre let i 
Vand. Selv i ringe Mængde virker A. som 
en dræbende Gift, hvorfor ogsaa et Extract 
af Planten, der indeholder denne Gift, af de 
Indfødte benyttes til F orgiftning af P ilespid 
ser, s. Ant j ar.

Anthipates eller sor t  Glaskoral ,  s. 
Ant ipat hes.

Anthokyan er et blaat, violet eller 
rødligt Farvestof, som indeholdes i flere B lom 
ster, navnlig i blaa; det er opløseligt i Vand 
eller Vinaand af 50— 6 0 ° , men uopløseligt i 
Æ ther og fede Olier. Med Syrer farves A. 
rødt, med Saltbaser grønt.

Anthopliylli s. Krydernel l iker .
Anthophyllit eller Bronci t ,  en Slags 

Hornblende ; et af K iselsyre, Magnesia og

Jernilte bestaaende Mineral i krystallinske 
Masser af bladet eller straalet Structur, af 
gulbrun eller mørkebrun Farve; det findes i 
Grønland, N orge o. fl. St.

Anthos s. Rosmarin.
Anthoxaiithum odoratum , Gulax,  

s. Tonkagræs.
Aiithoxanthin er et af gide Blom 

sterblade udvundet gult Farvestof, som er 
opløseligt i Vand og  Vinaand, og  som med 
Svovlsyre farver dybt mørkeblaat.

Anthracén s. Al izar in.
A nthracit, Kulbiende eller Glanskul,  

er et Slags Stenkul. Det er dannet af For
verdenens Plantestoffer, indeholder ingen Har- 
pix, benyttes som Brændmateriale, frembrin
ger en m eget stærk Hede og  forbrænder med 
en kort hvid Flamme, giver hverken B ø g  eller 
Aske, da det næsten ganske bestaar af Kul
stof, men behøver en meget liøi Temperatur 
til at indlede Forbrændingen. Det findes i 
Nordamerika, Nyholland, England, Frankrig 
og N orge (ved Kongsberg). Det er utydeligt 
krystallinsk, sædvanlig jernsort, stundom smukt 
broget med graalig sorte Aarer og  har i det 
friske Brud en metallisk Silkeglans.

Anthraeolith eller Ant hraconi t  (svensk 
Orst en) er en tæt, uigjennem sigtig , med Kul
stof blandet Kalksten, hvis Hovedbestanddel 
er kulsur Kalk. Den forekommer i Norge, 
Sverig, Tyskland og  paa Bornholm , og  be
nyttes stundom til architektoniske Arbeider 
under Navn af sort Marmor {nero antico eller 
Lucul lan).

Aiithrakokali er et i de senere Aar 
i Medicinen anvendt Præparat, som forekom
mer i to Arter. Den simple,  A .  s im p le x , til
beredes ved at blande fint stødt Brunkul med 
over Ilden smeltet caustisk Kali ; den svovlede,  
A . s t i lp h u r a t u m , dannes paa samme Maade, 
men tilsættes noget renset Svovl. B egge ere 
sorte Pulvere af stærk alkalisk Sm ag, lade 
sig tildels opløse i Vand, som derved bliver 
mørkebrunt, og  maa vogtes for Luftens Paa- 
virkning, da de ellers blive fugtige.

Antichlor kalder man de Midler, hvor
ved Chlor fjernes fra blegede Tøier. Man 
anvender dertil svovl undersyr l et  Nat ron ft. 
s u b s i i l j ih u r o s u iu , som erholdes fra de che- 
miske Fabriker i England, Tyskland etc., 
enten krystalliseret eller som en vandklar 
Vædske af en stikkende Lugt. T il samme 
Brug benyttes ogsaa svovlsyrlet Natron, T in- 
chloryr og  flere andre Stoffer. A. anvendes 
i stor M ængde i B legeriem e, i Papirfabri
kerne, i Photografien , som Mordant i lvat- 
tuntrykkerierne, til Frem stilling af Antim on
zinnober etc.

Antiloon s. Chalon.
Antilopehorn og  Ant i lopeskind ud- 

gjøre v igtige Handelsartikler i Afrika og Ost
indien ; de førstnævnte benyttes til alle Slags 
Dreierarbeide, de sidstnævnte til Læder og 
Pelsværk.

Antim onium  s. Spydgl ans.
Antim onziim ober frem stilles a f en 

Opløsning af Brækvinsten eller Antim on
chlorid ved Paavirkning a f undersvovlsurt 
N atron; det danner et pragtfuldt, camiinrødt,



g iftig t Pulver og  egner sig særlig til Olie- 
og  Y andmaling.

A n t i p a t h e s  eller sort Koral, ere horn
agtige, grenede, ibenholtsorte Buske, som voxe 
paa Havbunden i de varmere Have. Benæv
nelsen sorte Koraller bruges ogsaa om en
gelske Stenkulsperler.

A u t i q v i t e t e i *  eller Oldsager  kaldes 
i Alm indelighed mange mindre Kunst- eller 
Brugsgjenstande, som hidrøre fra længst 
svundne Tider. I  Frankrig , England og  Ita
lien udgjøre de en ikke ubetydelig Handels
artikel, men eftergjøres ofte, navnlig i Ita
lien og  Frankrig, saa skuffende, at selvK jen - 
dere ikke kunne skjelne saadanne eftergjortc 
Gjenstande fra ægte Oldsager.

A ntjar eller Upas Ant j ar  er en stærk 
G ift a f en i det østlige Asien voxende Plante, 
A n t i a r i s  t o x i c a r i a ;  den benyttes af de Ind
fødte til F orgiftning af deres Pile, s. Ant hi- 
arin.

A n t o m a l i t ,  oct aëdr i sk Korund eller 
Gahnit ,  er en Æ delsten, som foruden Lerjord 
indeholder meget Zinkilte; dens Farve og 
Glans er imidlertid for ubetydelig til at den 
kan anvendes til Smykker.

Antophylli eller Modernel l iker,  s. Kry- 
dernel l iker.

Apallachetlie s. Parag uayt he.
Apatit er et hovedsagelig af basisk phos- 

phorsur Kalk, Fluorcalcium, og  Chlorcalcium 
bestaaende Mineral af hvid , gul, grøn eller 
rød Farve, med en glasagtig  Glans og  en 
Væ gtfylde af 3,17— 3,25. Det er halvt gjen- 
nem sigtigt og tem m elig skjørt og  slibes un
dertiden som Smaragder. Hvor det forekom
mer i større M ængde, benyttes dot til kun
stig G jødning. Det findes i Spanien, Schweitz, 
Norge, Grønland o. fl. St. Den gule A. kal
des Phosphor i t ,  den grønne Moroxi t  eller 
Aspargesst en.

Apiin s. Persi l le.
A pio! er et som Surrogat for Chinin 

anbefalet olieagtigt Præparat af Persillefrø; 
det er en farveløs Vædske af samme Lu gt og 
Smag som Persille og  har en Væ gtfylde af 
1,078. Det er ikke flygtigt, lader sig  ikke 
opløse i Vand, men med Lethed i Alkohol, 
Æ tlier og Chloroform.

Apium  graveolens s. Selleri.
Aplom  s. Grossular .
Apocyuin s. Bingelur t .
Apopliyllit, et halvt gjennem sigtigt 

Mineral, som forekommer i Grønland, Sverig, 
Tyrol og  paa Færøerne. D et krystalliserer i 
farveløse, qvadratiske Prismer, har en gias- 
agtig  Glans og  en Haardhed af 4— 5. Det 
kaldes ogsaa A lb in  og I c h t h y o t h a lin .

A p o s te m u r i s. Scabiose.
Appelsiner ere Frugterne af Appelsin

træet (Citrus A urantium  sinensis), en Afart 
afPom merantstræet, hvorfra det adskiller sig 
ved sine sammenbøiede Blade. Det er egent
lig  hjemmehørende i China, men voxer i alle 
Tropelandene og i det sydlige Europa. Disse 
bekjendte, saftfulde Frugter forsendes i stor 
Mængde til de nordlige Lande fra Sicilien 
(navnlig fra Messina), Malta, Genua, Nizza, 
Gardasøen etc., sædvanlig i Kister, som inde

holde 3 à 400 Stkr. Den mindste Sort A. 
kaldes Mandar ineoranger ,  som anses for at 
høre til de bedste, hvortil ogsaa maa henreg
nes en tid lig  moden Sort, som kaldes August a- 
roli.  —  A f de aromatisk lugtende Skaller 
tilberedes en velsmagende Likør og  en ætlie- 
risk O lie, Appelsinol ie eller Port ugalol ie,  
Oleum eller Æt heroleum Port ugal ,  der meget 
anvendes til Parfumer og  Likører.

Applomacles kaldes nogle blaa- og 
hvidstribede Lærreder, som forfærdiges i B el
gien og navnlig forsendes fra Gent.

Appretur kaldes i Væverierne, Kattun- 
trykkerierne og Klædefabrikerne den Behand
lin g , som de forøvrigt færdige Stoffer under
kastes for ved kunstig Tilsætning a f andre 
Stoffer at give Varerne større Væ gt og F y l
dighed, en forhøiet Glans og et mere tilta
lende Udseende. Bomuldsvarer blive i A lm in 
delighed svedne for at fjerne allo paa Tøiets 
Overflade fremragende Trævler; ere de im id
lertid bestemte til at trykkes, blive de forin 
den ved Udvaskning befriede fra den Tøierno 
ved Vævningen bibragte Appretur. E fter der
næst at være blegede, trykkede og  stivede, 
mangles de med den saakaldte Kalander, en 
Slags Bulle, som ved et. stærkt Tryk fjerner 
alle Ujevnhedcr i T øiet, trykker Traadene 
flade og meddeler dem Glathed og  Glans. 
Linnede Varer blive hverken svedne eller over- 
skaarne, men komme i Handelen dels raa og  
dels vaskede, blegede, farvede og trykkede, 
hvorefter de, med Undtagelse af de raa, m ang
les, sammenlægges og  presses. Klæde rues 
og  overskæres, decateres, børstes og  presses. 
Kamuldsvarer blive ofte svedne og  overskaarne, 
stundom vatrede eller gaufrerede, d. e. ved 
Presning forsynede med Mønster. Silkctøier 
blive sædvanlig kun pressede glatte øg  sam
menlagte; dog blive lette Tafter og Atlasker 
ofte bestrøgne paa Bagsiden med en i en 
Gum miopløsning dyppet Svamp og  derefter 
tørrede, hvorved de erholde en Stivhed i L ig 
hed med de bedre Stoffer. For at forhøie 
Glansen lader man ogsaa disse gummerede 
Tøier gaa igjennem en Kalander med ophe
dede Metalvalser.

Aprikoser, ogsaa kaldet Mar i l ler ,  ere
Frugterne af Aprikostræet, P r u n u s  a r m e n ia e a ,  
som stammer fra Asien, men voxer i alle 
varme og  tempererede Lande. I vort Clima 
dyrkes det kun som Espaliertræ og naar en 
H øide af 15 til 20  Fod. Dets Ved har megen 
L ighed med Blommetræets og  anvendes til 
Dreier- og Snodkerarbeide. Ved Dyrkning og 
Forædling er der fremkommet flere Arter, 
hvis Frugter ere forskj ellige med Hensyn til 
Størrelse, Smag og  Farve. N ogle have en 
sød, andre en bitter Kjærne, som begge an
vendes som Mandler. Frugterne forsendes i 
Mængde fra Triest, L ivorno, Genua etc. 
skaarne i Skiver og  enten tørrede eller ned
lagte i Sukker eller Brændevin, ligesom  de 
ogsaa anvendes til Kager, Marmelade, Is etc.

Apyrit s. Turmal in.
Aqua s. Vand.  —  A. Calc is s. Kalk. —  

A. carmel i t ana s. Melissespiritus. —  A. Florum 
Til ise s. Lindetræ. —  A. f or t is s. Salpetersyre. 
— A. Mel issæ composi t a s. Mefissespiritus.

Aqua.Ant i path es.
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—  A. m uriatica s. Chlorvand. —  A. Naphae
s. Pommerants blomstvand. —  A. Regia s. K onge- 
vand. —  A. Rosarum s. Rosenvand.

A q u a  B i n e l l i  var tidligere et meget 
bekjendt blodstillende Middel, som Opfinde
ren, Dr. Binelli i Piem ont, solgte til meget 
høi Pris. D et formodes at være fremstillet 
ved Destillation af forskjellige Lægeurter, 
men dets egentlige Sammensætning har man 
ikke kunnet opdage. Man anvender nu oftere 
i dets Sted en svag Opløsning af Kreosot.

A q u a  I i U c i æ  eller eau de Luce, tilbe
redes af 1 Del ren Ravolie, opløst i 24 Dele 
Alkohol og blandet med 96 Dele Salmiak
spiritus ; det benyttes som et oplivende Lugte
middel ved Besvimelser etc.

A q u a m a r i n  s. Beryl.
A q u a r a i b a i f o a l s o m  s. Balsam.
A q u a r e l f a r v e r  eller Vandfarver kal

des de mest gjennem sigtige Farver, som 
blive udrevne med Yand istedetfor med O lie; 
som de v igtigste af disse kan nævnes: Ber- 
linerblaat, Indigo, chinesisk Zinnober, Sepia, 
Kraplak, Kremserhvidt, Gummigut, Saftgrønt 
etc. Som Bindemiddel tjener sædvanlig Gummi 
arabicum eller en Blanding af 1 V2 Del heraf 
med 1/2 D el Senegalgummi og  1 Del i varmt 
Vand opløst hvidt Kandis.

A q u a  T o f a n a  eller acquetta di Napoli, 
di Perugia er den bekjendte, hovedsagelig af 
Arsenik bestaaende Giftdrik, hvormed der i 
Italien er begaaet mange skændige Mord. 
Angaaende dens Tilberedning og Virkninger 
paa Organismen er man endnu ikke kommet 
til noget bestemt Resultat.

A q u a v i t  s. Likør.
A q u i l a  a l b a  s. Calomel.
A q u i l e g i a  v u l g a r i s  s. Akeleie.
A r a b i a s  eller Arabiennes ere nogle i det 

sachsiske Lausitz og  i Schlesien tilvirkede, 
sædvanlig hvid- og  rødtærnede Lærreder af 
Linned eller Bom uld; de forsendes mest til 
Sydamerika i Kister paa 25 hele eller 50 
halve Stykker, som hvert har en Længde af 
c. 68 Alen.

A r a b i n  s. Gummi arabicum .
A r a b o t r s e  er en fin , tung, mørkerød 

Træsort fra Brasilien; det kommer undertiden 
til Hamborg i 8  à 10 Tom. tykke Stammer 
og anvendes til Dreierarbeide.

A r a c h i d o l i e  s. Jordnød.
A r a g o n i t ,  Fr. spath calcaire, E. cal

careous spar, er et af kulsur Kalk bestaaende, 
sædvanlig farveløst og  mer eller mindre gjen- 
nem sigtigt Mineral, som krystalliserer i rhom
biske Prismer, har en glasagtig Glans, en 
Haardhed af 3,5— 4 og en Væ gtfylde af c. 3,0. 
A. forekommer hyppig, men ikke i store Mas
ser, i England, Tyrol, Sibérien, paa Island 
og ved Bjørnsknude i Jylland. Den islandske 
Dobbelspath er fuldkommen gjennem sigtig  og 
anvendes i Optiken, imedens den tyrolske er 
blaagrøn og  forarbeides til Vaser og  andre 
Kunstgj enstande.

A  r a i n s  kaldes en Sort stribet eller tær- 
net ostindisk Taft.

A i * a k ,  Arrak eller R ack kaldes i Ostin
dien enhver spirituøs D rik ; i  Europa forstaar 
man derved kun den i Ostindien af Ris og

Sukker, med eller uden Tilsætning af Palme
eller Cocossaft, destillerede Brændevin. Sæd
vanlig tilberedes den af uskallet R is, Areca- 
nødder (af Arecapalmen, A. Catechu) ,  Saften 
af Cocos- og  andre Palm er, Banantræet etc. 
E fter Destillationen opbevares den mindst et 
Aar (i Batavia flere Aar) nedgravet i Jorden 
i store, godt tillukkede Krukker; jo  længere 
den paa denne Maade beskyttes for Luftens 
og  Varmens Paavirkning, desto fortrinligere 
bliver den. God Arak maa være klar, ren og 
lysegul, samt indeholde mindst 52 à 54 pCt. 
Alkohol ; Smagen maa være behagelig og kraf
t ig , uden dog at efterlade en brændende F or
nemmelse paa Læberne, da den isaafald maa 
antages at være tilsat Molusker eller H olo- 
thurier (en Slags Bløddyr eller Søorme). En 
udmærket fin Sort tilvirkes paa Ceylon af 
Jagary eller Palmesukker af Saften a f Pal- 
myrapalmen (Borassis flabelli/ormis) , men 
kommer kun sjclden til Europa. —  Goa-Arak 
kommer fra do portugisiske Besiddelser paa 
Malabarkysten, hvor den tilvirkes i 3 Sorter, 
nem lig enkelt destilleret {api), som mest con 
su m ers  af Chineserne, dobbelt destilleret 
{api avi), som udføres til Europa over E n g 
land, og  tre Gange destilleret, som næsten 
aldrig kommer til Europa. —  Batavia A. fra 
Øen Java er stærkere end den sidstnævnte, 
men ikke fuldt saa god ; den er næsten vand
klar, indeholder ingen Cocossaft og forsendes 
hovedsagelig over Amsterdam i Foustager, 
som holde 14 à 15 Ankere og som benævnes 
Legger. —  Vestindisk A. fra Domingo, Ja
maica, Guadeloupe etc. forekommer ligeledes 
ikke sjelden i Handelen og  kan i Godhed 
næsten maale sig  med de forannævnte Sor
ter. —  Pariere A. er m eget stærk, tilberedes 
i Madras, men kommer kun sj elden til Eu
ropa, hvilket ligeledes gjælder den i Colomba 
paa Ceylon tilvirkede Quilone A. —  Under 
Navn af Anis A. forekommer i Handelen en 
over Stjernanis destilleret Sort, som navnlig 
tilboredes i Madras og i Holland. —  Forbru
get a f Arak er m eget betydeligt i Europa, 
navnlig i Søstæderne; man drikker den enten 
ublandet eller tillavet til Punsch. Man til
bereder ogsaa en kunstig Rum deraf, idet man 
sætter fuselfri Korn- eller Kartoffelspiritus til 
smaa Qvantiteter Arrak. —  Kunstig Arak 
forekommer ikke sj elden i Handelen, og  naar 
den er godt tilberedt og  har henligget en 
T id , er den ret god og  vil vanskelig kunne 
skjelnes fra de mere ordinaire ægte Sorter. 
De Ingredientser, som benyttes dertil, ere 
følgende: Ris, renset Brændevin, Eddikeæther, 
stærk Vineddike, Garvebark, Egebark, Peru- 
balsam, Alantrod og  Saffran. Tilvirkningen 
sker sædvanlig saaledes: 8  Potter ren Sprit 
blandes med ligesaam eget Vineddike og  de
stilleres langsom t; 1 Pd. Ris (helst uskallet) 
koges i Vand, indtil det danner en tyk D eig, 
hvori der blandes 3 Lod pulv. Alantrod, 2 
Lod pulveriseret Garvebark og  1 Lod pulv. 
Egebark, hvilket A lt formes til en Kage, som 
indsvøbes i Lærred og  ophænges i R øg  i 4 à 
5 Dage, indtil Massen er gjennem røget, hvor- 
paa den stødes og  overgydes med kogende 
Vand. Ved at tilsætte et tilstrækkeligt Qvan-



tum Gjær bevirkes en Gjæringsproces, efter 
hvilken der endnu tilsættes 1 Lod Gar vebark, 
og  efter den fornødne Klaring og Afdestille- 
ring iblandes der nu 1 Lod Eddikeæther og  
20 Draaber Perubalsam. Efter en ny Omde
stillation fortyndes Materialet med Vand for 
at erholde den forønskede Styrke, og  naar det 
da fyldes paa en Foustage, indlægges der i 
denne 2 Lod Egebark og  %  Lod Saffran. 
Efter 3 Maaneders Forløb vil denne kunstige 
Arak være af ret god Qvalitet og  vil vinde 
ved at henligge længere.

Araeacha ere de gule, hvide eller røde 
Rodknolde af en fra Santa Fé og  Caracas i 
Sydamerika stammende Skjærmplante, A . e s c u 
le n t a , som dels voxer vildt paa Bjergene og 
dels dyrkes paa Grund af sine som Kartofler 
spiselige Rødder, der indeholde m eget M el
stof og  blive 8  à 9 Tom. lange. Man har 
forsøgt at forplante A. til England og  Frank
rig  og  benytte Rødderne som Kartofler, men 
har opgivet det igjen.

A m i i g o e s  kaldes i England nogle far
vede, sædvanlig røde eller grønne, som P er
ler slebne Sten, der mest forsendes til Afrika.

Arancini ere de smaa umodne, tørrede 
og  oversukkrede Pomerantser eller Pom erants- 
skaller, som især forsendes fra Genua og be
nyttes som et mavestyrkende Middel.

Arariba rosa eller Ir i r ìba rosa er et 
smukt fast Ved fra Brasilien af rødgul eller 
orangegul Farve. Ved at poleres med Schel
lak bliver det silkeagtigt glinsende og naar 
det er udsat for Luftens Paavirkning lidt efter 
lidt ganske rødt. Træets Baric afgiver lige
ledes en smuk rød Farve.

Araucaria er en Plante,slægt, der hører 
til Naaletræerne, med K ogler af et Menneske
hoveds Størrelse og spiseligt Frø. De v ig
tigste Arter ere A . b r a s i l i e n s is  fra Brasilien, 
A . i lu b r ic a ta  fra Chili og  A . e x c e ls a  og  ( h m -  
n in g h a m l fra Nyholland; disse sidste kunne 
blive indtil 200 Fod høie og  benyttes til 
Skibsbygning. Alle disse Træer indeholde 
vellugtende Harpixer.

Arbascio, et grovt, langhaaret, sædvan
lig  brunt Stof af ordinaire Faare- og Gede- 
haar, tilvirkes i det europæiske Tyrki og  for
sendes mest til Spanien og  Italien, hvor det 
anvendes til Klædningsstykker for Matroser og 
Bønder.

A r b o i s ,  en god rød eller hvid Vin fra 
Omegnen af Arbois i Franche-Com té. Den 
hvide er især a f en behagelig sød, champag
nelignende Sm ag, men taaler ikke at forsen
des langt. —  Under samme Navn tilberedes 
ogsaa dersteds en Sort m eget god Ost.

Arbusei* s. Vandmeloner.
Arbutus, Arbutin s. Melbær.
A  r e a m ; o  11 kaldes i Frankrig en Harpix, 

som udvindes af forskjellige Slags Naale- 
træer, i s æ r a f P i n u s  t a e d a ;  ved K ogning frem 
kommer saakaldet falsk Colophonium (brai 
see).

A r c a n n a t r æ ,  en rødbrun eller lyserød 
Træsort, som kommer fra Haiti og  anvendes 
til Dreier- og Snedkerarbeide.

Arcanum  kaldes et Lægem iddel, hvis 
Tilberedning og Sammensætning holdes hem

melig, men som af Opfinderen udgives for at 
kunne helbrede forskjellige Sygdom me og  
derfor sædvanlig udbydes til Salg til en liøi 
Pris. Lettroende blive bedragne med saa- 
danne Arcana, som ofte ere virkningsløse og 
stundom skadelige; nu bliver Salget af dem 
i de fleste Lande strengt coptrolleret a f 
Øvrigheden. Iblandt de endnu forekommende 
A., som dog tildels ere baade værdiløse o g  
unyttige, skulle vi som Exempler nævne : 
Algophon,  et Middel imod Tandsmerter, Es
sent ia ant ipht hisica.  imod Epilepsi, Pint ers 
Ørepiller, Kummerf elds Badevand, Lapisant e 
febri l is,  en Universalbalsam, Revalent a ar a 
bica.  ligeledes et som Universalbalsam anbe
falet, hovedsagelig af Lindsemel bestaaende 
Pulver etc.: endvidere de mangfoldige Haar- 
tineturer og  Haarbalsamer, som endnu stedse 
udbydes til Salg til høi Pris, men som i 
Regelen ere aldeles virkningsløse.

A r c e t s k  M e t a l ,  ogsaa kaldet Roses 
Metal,  bestaar a f en Blanding af 1 Del Tin, 
1 Del B ly og  2 Dele Vismuth, stundom med 
Tilsæ tning af lidt Kviksølv; det benyttes ti! 
P lom bering a f Tænder, A ftryk af Modeller etc.

Archaugelica s. Angel icarod.
Archifou s. Blyglans.
A r c h i o t t e  s. Orlean.
Arco eller Ar cot  s. Messing.
A rcy, en Burgundervin af ringere Qva

litet, som forsendes fra Auxerre.
Ardauue, Ar dasse s. Si lke.
A r e d a s ,  Græst af t  ere indiske, silke- 

agtige Stoffer, som væves af forskjellige g lin 
sende Plantetrævler, s. Chinagræs.

A r c  kan odder ere Frugterne a f den i 
Ostindien voxende Areka- eller Betelnødpalme 
(A. Catechu), som naar en Høide af 30 til 
50 Fod og  bærer vellugtende Blomster og  
bæragtige, ovale Stenfrugter af et Dueægs 
Størrelse, med trævlet K jød og  tyndskallede 
Stene, som ere sammenvoåede med Frøets 
Skal. De umodne Frugter, som almindelig 
kaldes Betelnødder, bruges i Ostindien og 
China omtrent paa samme Maade som Skraa- 
tobak hos os, idet Kjærnerne, som ere hvide 
og  a f en Muskatnøds Størrelse og som have 
en syrlig, sammensnærpende Smag, skæres i 
smaa Stykker og indvikles i Betelblade 
(Chavica B etle) med en Art Muslingekalk, 
Chou nam, eller med Nelliker og  Cardemome, 
hvorefter de af Indvaanerne tygges baade 
D ag og Nat, dels for at bevirke en vellug
tende Aande og dels for at befæste Tand- 
kjødet og  styrke Maven. Næsten Enhver 
bærer derfor de saaledes tilberedte Areka- 
nødder, som da kaldes Si r i  Pinang,  hos sig  i 
smaa zirlige Daaser. Nødderne sælges enten 
modne eller umodne; de første have en mild 
og aromatisk Smag og  tørres i hel Tilstand, 
imedens de sidste først skæres i smaa Stykker. 
A. indeholder m eget Garvestof (Catechugarve- 
syre), et rødt Farvestof, som giver Tænderne 
en rød og  Tandkjødet en stærk brunlig Farve; 
de udgjøre en v igtig  Handelsartikel i Ost
indien, hvor der t. Ex. fra Sumatra, aarlig 
skal udføres over 100,000 Centner; til Europa 
komme de dog sjelden eller aldrig. De be
nyttes ogsaa i Ostindien til at blande imellem

i
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Chocolade, til Tilberedning af Arak, til Farv
ning etc.

Åre liga, Sukkerpaim en (A. saccharifera ) 
voxer i Cochinchina og  paa Molukkerne. A f 
Saften af Blomsterkolberne tilbereder man 
saavel Sukker som en vinlignende Drik. 
Marven benyttes som Sagomel, ligesom  ogsaa 
Frugterne ere spiselige, og  de stærke, lieste- 
haaragtige Trævler anvendes til Tougværk, 
grove Tøier, Tagtæ kning etc.

A renilla  s. Kobbersand.
Areom eter s. Araeometer.
A rgali If aar leve i Centralasiens B jerg 

lande; de have et brunt, men ikke loddent
Skind, ere noget større end vore Faar, og
begge K jøn ere forsynede med store væder- 
agtige Horn.

A r g a n o l i e  tilberedes i Marokko af 
Frugten af et der hyppig voxende Træ, 
Elaoedeiidron Argan. Den har en bitter Smag 
og benyttes som Olivenolie.

Argantræ s. Jernt ræ.
Argentan s. Nysølv.
Argentin s. Bri t anniamet al .
Argentine kaldes et lysegraat, af me

tallisk Tin bestaaende Pulver, som benyttes 
til Frem stilling af saakaldet Sølvtryk paa 
Meubelstoffer, Kattuner etc., som Bindem iddel 
ved Trykningen anvendes en Opløsning af 
Caseïn.

Argentine croisée , et ensfarvet 
Halvsilkestof, som forfærdiges i Frankrig af 
Silke og Bomuld.

Argentim i s. Sølv.  —  A. bromat um s.
Bromsølv. —  A. cyanat um s. Cyansølv. —  A. 
fol iat um s. Bladsølv. —  A. f ulm inans s. Knald
sølv. _  A. mur iat icum eller chlorat um s.
Sølvchlorid. —  A. oxydat um ni t r icum s. Knald
sølv og  Helvedessten. —  A. vivum s. Kviksølv.

Argiroiile, en Legering af Zink, K ob
ber og Nikkel, henhører til Nysølvsfabrika
terne.

Argot eller Ar gal  er raa Vinsten.
Argot ets kalde Geværfabrikanterne i 

Lüttich de slette F lintløb, som forsendes til 
Kysten af Guinea,

Argonges, en Slags tætvævet fransk 
Hørlærred, som navnlig forfærdiges i Om
egnen af St. Maio.

Aricin er et Alkaloid, som forekommer 
i Aricabarken og  i den saakaldte China de 
Cusco-B ark, og som udvindes paa samme 
Maade som Chinin. Det krystalliserer i g lin 
sende hvide Naalo, or aldeles uopløseligt i 
Vand, opløseligt i Alkohol og  Æ ther, let 
opløseligt i Syrer, hvormed det danner Salte 
af en meget bitter Sm ag; med conc. Sal
petersyre farves det intensivt grønt. Det 
anvendes stundom i Medicinen.

A r i d n s  s. Aredas.

Ariilns IHyristicæ s. Muskat blomme.  

Aristolochia s. Fødselsur t .
Arkansas Slibesten ere Oliesten, 

som ligne uglaseret Porcellain og  bestaa af 
Chalcedon. De benyttes til den lineste Kniv
slibning, ere 7 à 8  Tom. lange og  2  à 8  Tom. 
brede, og  indføres i de senere Aar oftere til 
Europa Ira Nordamerika.

Arles eller Ar iesien kaldes en A rt fin 
spansk Snustobak, som fabrikeres i Frankrig.

A r le t , en Sort Kommen, som er en be
tydelig  Handelsartikel i Ostindien; dér gives 
tre Sorter deraf, nem lig hvidt, sort og  
smaat A.

Arm agnac, en hvid Gascognevin, som 
især udføres over Bayonne og Bordeaux. L ige 
ledes benævnes saaledes en Slags af hvide 
Druer tilberedt Druebrændevin.

Arm enisk Jord s. Bolus.
Arm enisk Sten s. Lasurst en.
Ariniak kaldes i Rusland en Slags Ka- 

melot, som forfærdiges af Kamelhaar i Goii- 
vernementet Astrachan af Tartarer, som be
nævne det Biaza.

Arm oisin, Ital. ermesino, et Slags 
tyndt Foertaft, mest ensfarvet og af liv lige 
Farver, forfærdiges saavel i Italien som i 
Frankrig og Tyskland. Haiv-Arm oisins ere 
tyndere og  lettere Tøier, som navnlig væves 
i Avignon, hvor der ogsaa tilvirkes nogle 
svære A., der kaldes renforcés og forekomme 
saavel ensfarvede, som stribede og  mønstrede. 
Lignende Tøier kom tidligere fra Ostindien 
under Benævnelsen Ar ains og  Damaras.

Arimi rer er Fællesnavnet for et Slags 
Tøier, som forekomme under mange specielle 
Benævnelser og som danne Overgangen fra 
de glatte til de mønstrede Stoffer. Uden at 
være egentlig mønstrede, charakterisere de 
sig  ved en eiendom melig Brydning i den 
regelm æssige glatte Vævning, der danner en 
M ellem ting imellem glat og kipret Stof.

Arnica s. Bj ergvolver lei .
Arno tto s. Or lean.
Arom atiske Forbindelser kaldes 

i Chemien en Række organiske Legemer, som 
grupperer sig  om Benzoesyren og  som sæd
vanlig have en aromatisk Lugt, saasom Bitter- 
mandelolie etc.

Aronrod eller Arum rod,  ogsaa kaldet 
tysk Ingefær, R a d ix  eller T u b e r à  A r i ,  ere de 
fingertykke, ægrunde, udvendig brunlige og 
indvendig hvide Rodknolde af den plettede 
Arum eller danske Ingefær ( /i .  maculatimi), 
som voxer i Europas og  Amerikas Skove paa 
fugtige og  skyggefulde Steder. Bladene ere 
spidse og brunplettede, Blomsterne hvidgrønne, 
Bærrene skarlagenrøde og Frøkornene haarde 
og  netformede. Roden kommer sædvanlig i 
Handelen skrællet, tørret og  trukken paa 
Snore. I frisk Tilstand indeholder den en 
skarp og  brændende Saft, som endogsaa kan 
være dræbende; men ved Tørringen taber den 
sin Kraft, og dens Indre bliver da til et 
hvidt M elstof, som i England og  Frankrig 
benyttes istedetfor Vaskesæbe, ligesom  man 
ogsaa tilbereder Stivelse deraf; i Handelen 
gaar den under Navnet Port land-Arrow root  
eller Port land-Sago.  —  Desuden indeholder 
A. Sukker, Gum mi, Bassorin, fed Olie og 
Extractivstof ; den bruges i Medicinen imod 
Brystsygdomm e og Fordøielsessvagheder. A f 
Boden tilberedes et Extract samt et hvidt 
Pulver, som kaldes Aronin og  som bestaar af 
1 Del A. og 2 Dele svovlsur Kali. —  Roden 
af A r u m  ita lic u iu  er en større A rt og  fore
kommer i Handelen skaaren i Skiver. Paa
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Grund af det i Roden indeholdte M elstof kan 
den ogsaa anvendes til Brændevinsbrænding.
—  A .  e s c u le i it u in  og A .  v ir g in ic u iu  ere tvende 
spiselige Sorter, som kunne nydes enten som 
Kartofler eller tørres i Solen, males og  bages 
til Brød. En amerikansk Art, A . s e g u iu u in  
anses som giftig , men der tilberedes deraf 
en skarp Lud, der anvendes ved Sukkerraf
fineringen.

A r q u e b u s a d e v a n d  (Aqua s cl op eta-
ria  spirituosa ) erholdes ved Destillation af 
Spiritus over forskj ellige aromatiske Urter, 
o g  benyttes i Medicinen som Badevand og 
som  fordelende Middel ved Contusioner.

A r q u i f o u  s. Blyglans.
A  r r a k a n  s k  H a m p  s. Jute.
A rrasgarn , dobbelttraadet Garn af 

farvet Uld, anvendes til Tæpper og  grovere 
Tøier, som derefter benævnes Arrastøier.

A r r a t e i  eller Libra er det portugisiske 
P und; 32 A. =  1 Quintal (Centner) =  1171/2 
danske Pund.

Arroba er ligeledes en Væ gt i Portugal 
=  29,370 d. Pund; 1 Quintal =  4 A. —  I 
Spanien er 1 A. —  23 d. Pund; det anvendes 
ogsaa der som Yinmaal og or da =  16,70 
d. Potter, og som Oliemaal =  13 d. Potter.

Arrow m el, Vest i ndisk Salep,  Pi lerod- 
mel,  indiansk eller am er ikansk St ivelsemel ,  
A r r o w r o o t  (Am ylum  A rrow ), erholdes af R ød 
derne af forskjellige Planter; den amer ikanske 
eller egent l ige Arrowroot hidrører fra M a r a n t a  
a r u n d in a c e a  og  i n d i c a , som voxe i Surinam 
og  paaBcrm udasøerne; den øst er landske eller 
ost indiske A. fra C u r c u m a  a n g u s t i f o l i a  og  l e u -  
c o r r k iz a  i China, eller fra T a c c a  p in n a t if id a  i  
Australien, hvilken sidstnævnte Sort ogsaa 
komm er til Europa under Navn af ot ahei t isk 
Salep.  Under Navn af Arrowroot forsendes 
ogsaa fra Amerika rent Kassavamel ,  som er
holdes af Planten J a t r o p h a  M a n ih o t  (s. Kassava).
—  A. er et fint, velsmagende og  i Særdeles
hed let fordøieligt Stivelsemel, som derfor 
ofte anvendes som Næringsmiddel for Børn, 
Reconvalescenter og  Brystsvage, i hvilke H en
seender det navnlig staar i stor Anseelse i E ng
land. I den nyere Tid er det blevet m eget 
v igtig t for Photographien, idet man forsyner 
Papir til større Lysbilleder med et Overtræk 
af Arrowroot (s. Papir). D et forekommer ofte 
blandet med almindeligt Stivelsemol og  Sago
m el; men Forfalskningen opdages let ved at 
opløse det i kogende Vand. Det uf or f alskede 
har da ikke den eiendommelige Stivelselugt 
og  vil ved at afkøles ikke blive klistret, men 
kun slimet. Undertiden er det ogsaa blandet 
med Kartoffelstivelse; det er da tem m elig 
grovkornet og opløses næsten fuldstændig med 
en dobbelt Væ gt concentren t Saltsyre, im e
dens ren A. da kun vil danne uigjennem sigtig 
Gelée. A f  3 Dele Arrowmel og  1 D. stødt 
Sukker tilbereder man i Holland et Pulver, 
som forekommer i Handelen under Navnet 
Gumma.  —  De bedre Sorter A. komme sæd
vanlig i Blikdaaser over London og  Hamborg, 
de ringere i Eoustager eller Kister. Ved Op
bevaring m aaA. om hyggelig holdes borte fra 
alle Sager, som have en stærk L u gt, da det 
i denne Henseende er m eget m odtageligt.

Arrundelolie kommer fra Ostindien 
og  anvendes stundom som et Afføringsm iddel; 
det tilberedes af de der voxende Purgerkorn, 
men kommer kun sjelden til Europa.

Arschin er den russiske Alen =  1,18 
d. Alen.

Arscot eller Arschot ,  Er. serge d ’Arscot, 
er et fint, kipret uldent T øi fra Belgien.

Arsenicum  s. Arsenik.  —  A. ci t r inum
s. Auripigm ent. —  A. nat ivum porosum s.
Fluesten. —  A. rubrum s. Realgar.

Arsenik (Arsenicum ) er egentlig  et 
Metaloid a f en blygraa, udvendig mørkt an
løbende Farve, en stærk Glans og  en kornet, 
undertiden bladet Samm ensætning, m eget 
sprødt og  ikke haardt, hvorfor det let lader 
sig pulverisere. D et fordamper allerede ved 
en Varmegrad af 326° C. uden at smelte, og 
udbreder da en eiendommelig, hvidløgagtig 
L u gt, der dog allerede fremkommer, naar 
det rives eller opvarmes. Ved Fordam p
ningen sublimerer det i smaa Krystaller; 
ved en høiere Varmegrad brænder det med 
en violet Flamme og  under Udvikling af 
tætte hvide Dampe af den ovennævnte Lugt. 
I Naturen findes det dels gediegent som 
saakaldet Fluest en (T. Eliegenstein eller 
Scherbenkobalt), dels i Forbindelse med 
Svovl som Svovl k i s,  Aur ipigment  og  rød 
Realgar ,  og  dels sammen med Kobber, Kobolt, 
Nikkel etc. som Arsenikblom st er  eller Phar -  
makol it h.  D et metalliske A. benyttes mest 
til Legeringer med andre Metaller, især med 
Kobber til flere Slags Hvidkobber  (s. d.). og 
ligeledes med Platina, Bly, K obolt og  Tin. 
D et g jør  i Alm indelighed de Metaller, hvor
med det blandes, mere sprøde og  letflydende; 
men i stærk Hede undviger A. let ig jen . I 
M edicinen anvendes det m eget under for
skjellige Former, dels som Syrling (Fowlers 
Draaber) og  dels som Syre (Pearsons Draa- 
ber); navnlig føres i Apothekerne sor t  A. 
eller Fluest en (s. d.), gul A.  eller Aur ip ig
ment  (s. d.), rød A. eller Realgar  (s. d.), og 
hvid A. eller Arsensyr l i ng,  som ogsaa be
nævnes egent l ig Ar senik,  Hyt t erøg,  Rot t e
krudt  eller Gif tmel (Arsenicum  album eller 
Acidum  arsenicosum ). Dette forekommer 
allerede i Naturen som de saakaldte Ar sen i k 
blomst er,  men tilberedes dog mest kunstigt 
enten ved at røste Arsenikkis i særlige G ift
hytter eller som Biproduct ved forskjellige 
Fabrikationer. D et fremkommer, naarA . ved 
Forbrænding eller ved R østning under Luftens 
Paavirkning forvandler sig  til hvide Dampe, 
som sætte sig  fast paa alle koldere Gjenstande 
som et fint hvidt Pulver og  da opsamles i 
dertil indrettede Trærør, de saakaldte G ift
fangere. D et renses derpaa fra fremmede 
Iblandinger og  smeltes i lukkede K jedlcr til 
en hvid, glasagtig Masse, som kaldes Ar sen i k 
glas,  og  som kommer i Handelen enten i 
hele Stykker af et porcellainsagtigt Udseende 
eller pulveriseret. D et er uden Lugt, men 
har en m odbydelig metallisk Smag, et g lin 
sende Brud, fordamper ved langsom Op- 
hedning og  lader sig  opløse i 12 Dele ko
gende Vand og  80 Dele koldt. Med Salt- 
baser danner dot forskjellige arseniksure og



Arsenikj od.

syriede Salte og anvendes paa denne Maade, 
særlig med Kobber, til Fabrikation a f for
skjellige grønne Farver, saasom Scheeles-  
grønt ,  Schweinf ur t ergront ,  Mit is- eller Ki rch- 
ber gergrønt  etc. Særlig benyttes det nu til 
Fremstilling af Ani l in f arver  (s. Anilin). End
videre tilberedes deraf den i Farverierne og 
Kattuntrykkerierne ofte anvendte arseniksure 
Kali, en gul, klæ brig Vædske af en ubehage
lig  Lu gt og  Smag. D et benyttes fremdeles 
til at fjerne Farvenuancerne i Krystalglas, 
som Tilsætning til Beitse ved Fabrikationen 
af Filthatte, som G ift til at ødelægge skade
lige Dyr og Insecter, til Conservering af ud
stoppede Dyr, som Middel imod Svamp i Træ, 
til Balsamering af døde Legemer, til Polering 
af Staal og andre Metaller, t il Fabrikation 
af Emaille og  i den nyere Tid som Tilsæt
ning ved Tilvirkningen af Støbestaal, samt 
navnlig i Medicinen. Da Arsenik saavel i 
denne som i enhver anden Form er en stærk 
G ift, maa man ved Behandlingen og Opbe
varingen af samme iagttage den største F or
sigtighed. Yed indtrædende F orgiftnings
tilfælde med A. anses frisk fældet Jernoxyd- 
hydrat i stærke Dosisser som den virksomste 
Modgift, hvorfor der ogsaa i de fleste A po
theker stedse haves Forraad heraf. Denne 
Arsensyrling er en Forbindelse af 8 Atomer Ilt 
og 2 Atom er Arsen. —  Arseniksyre,  A c id u m  
a r s e n is ic u m , der bestaar af 5 Atomer Ilt og 
2 Atomer Arsen, forekommer allerede i Na
turen, er en hvid , fast Masse næsten uden 
Smag, men er langt mere g iftig  end foran
nævnte. Der fremstilles forskjellige Præpa
rater deraf, som anvendes i Kattuntrykkerierne 
og ved Fabrikationen af Anilinfarver. Med 
Zink og svag Svovlsyre giver A. og dets Ilt- 
forbindelser Arsenikbr int e,  en g ilt ig , ilde
lugtende Luftart, der er a f Betydning som 
Kjendemiddel paa A. i Forgiftningstilfælde.
—  Forbindelserne af A. med Svovl ere Auri
pigment og  Realgar; men det kan ogsaa træde 
i Forbindelse med Jod, Brom, Fluor, Phos
phor, saavelsom med Metallerne, hvorved frem
kommer A. Bly, A. Jern, A. Kobber etc. —  
Omendskjøndt A. er en af de stærkeste G ift
sorter, nydes det dog i enkelte Egne af Eu
ropa, saasom i Tyrol og  Steiermark, som et 
Middel til at styrke Legem et; men denne 
Nydelse af A. maa anses som m eget skadelig 
for Sundheden.

Arsenik jod  eller Jod-Arsen (H yd ro- 
joclas ar cenici, Jodur etum a.) tilberedes ved 
at lade 5 Dele Jod sublimere med 1 D el A r
senik, hvorved der fremkommer glinsende røde 
Skjæl af metallisk Smag, men uden Lugt. 
Dette Præparat er giftigt, tungt opløseligt i 
Vand og anvendes i M edicinen.

Arseniksurt Chinin, er hvidt, tungt- 
opløseligt i Vand og er en Forbindelse af 
Chinin og  Arseniksyre; det anvendes i M e
dicinen.

Artem isia Abrotanuni s. Abrod.
— A. Absint hium s. Malurt. —  A. Dracun- 
culus s. Estragon. —  A. vu lgar is s. Bynke.

Artim ino, en hvid Muskatelvin, som 
dyrkes i Toscana og  sædvanlig forsendes paa 
Flasker.

A rtiskok (Cynara Scolymus, Cardun- 
culus), er en i det sydlige Europa og  i det 
nordlige Afrika vildvoxende, tidselagtig Plante 
med en 3 à 4 Fod høi Stængel, store kjød- 
fulde Blomsterkurve og  lyserøde Blomster. 
Den dyrkes i Frankrig og  England, ogsaa 
hertillands, for de unge Blomsterkurves Skyld, 
af hvilke Blomsterleiet og  Bægerbladene ny
des som Salat eller anden Gemyse. Den ud
pressede Saft, S u c c u s  C y n a r æ , blandes med 
Vin og  anbefales som et godt Middel imod 
Skjørbrug.

Artocarpns incisa s. Brødf rugt t ræ.  
Arnm rod s. Aronrod.
A rve (Anagallis arvensis) en lille Plante 

med smukke, høirøde Blomster, voxer m eget 
hyppig imellem Sæden. Under Navn af 
H e r b a  A n a g a l l i d i s  har den været anvendt i 
M edicinen og  indeholder et hvidt krystal
linsk S tof a f brændende skarp Smag, som 
kaldes C y c la m iii .

Araeometer, Flydevægt  eller Gradst ok 
er et Redskab, som benyttes til at bestemme 
baade faste og flydende Legem ers Vægtfylde. 
Man har to forskjellige Slags heraf, nem lig 
1) med uforanderlig og  2 ) med foranderlig 
Vægt, Den første bruges navnlig til at be
stemme Væ gtfylden af Vædsker og  bestaar 
af en foroven smallere cylindrisk Stilk, der er 
inddelt i Grader, svarende til en vis Væ gt af 
den Vædske, som Apparatet fortrænger ved 
at nedsænkes i samme; forneden er det ud
blæst til et bredere Rør, der i sin nederste 
Ende er forsynet med en Ballastkugle, hvor
ved dets lodrette Stilling i Vædsken sikkres. 
Instrumentet er indrettet saaledes, at Graderne 
enten angive Væ gtfylden eller Procentindhol
det f. Ex. af en Blanding afV inaand og Vand, 
af forskjellige Salte og  Vand, af Sukker og 
Vand o. s. v., og da et Legeme, som flyder 
i eller paa en Vædske, synker saa dybt i 
denne, at det Qvantum Vædske, hvis Plads 
det indtager, veier nøiagtig det samme som 
Legem et selv, vil der i en mindre væ gtfyldig 
Vædske udfordres en større Mængde af denne 
til at æqvivalere Legemet, som altsaa da vil 
synke dybere, end i et mere væ gtfyldigt 
Flu idum ; hvilket for de nævnte Instrum en
ters Vedkommende grunder sig paa, at f. Ex. 
Brændevin har desto mindre, men en Salt
opløsning desto større Vægtfylde, jo  mere de 
indeholde af det virksomme Stof. F lyde
vægte med foranderlig V æ gt bestaa ligeledes 
af et hult, ofte kugleformet, foroven med en 
Stilk forsynet Apparat, som forneden bærer 
en Ballastkugle, fyldt med H agl eller Kvik
sølv, der tjener til at holde det opret, paa 
hvis øverste Ende en Skaal er anbragt. Ved 
at læ gge Væ gt herpaa kan Apparatet ned
sænkes i Vædsken indtil et paa Stilken an
bragt Mærke. Størrelsen af den Vægt, som 
udfordres hertil angiver da Vægtfylden. Med 
dette kan man ogsaa bestemme faste Stoffers 
Vægtfylde, idet man først veier det omspurgte 
Stof i den øverste Skaal, hvorved man erfarer 
dets Væ gt i Luften og dernæst i V and; vod 
at anbringe det i en i dette Øiemed under 
Ballastkuglen anbragt Skaal og paalægge Væ gt 
paa den øvre Skaal indtil Mærket naar Van-

J. H jo r t h: Varelexikon.



dets Overflade faar man dets Vægttab i Vand 
at kjende. Vægttabet i Vand divideret i dets 
Væ gt i Luften angiver da Vægtfylden. Det 
Aræometer, som benyttes til at bestemme 
Styrken af Brændevin, kaldes Alkoholomet er  
og  bestaar af det ovenfor beskrevne Glasrør, 
hvis Stilk er forsynet med en Inddeling, som 
enten directe angiver, hvorinange Rumfang 
eller Procent Vinaand den paagjældende 
Vædske indeholder, eller som kun er en vil- 
kaarlig Gradeinddeling, som engang er ved
tagen og  hvis Betydning er bekjendt. Vi 
skulle her kortelig omtale de for Tiden mest 
brugelige Alkoholometere. I Danmark be
nyttes i Almindelighed Spendrups A., som 
er inddelt fra 16°, hvormed han betegnede 
den stærkeste Spiritus, man dengang kunde 
vinde i Brænderierne ved Destillation, sva
rende til 93,25° Tralles og af Vægtfylde 
0,825. Ved Blanding af forskjellige Maaldele 
af denne og Vand ved 9° Reaumur fremkom 
Graderne. Saaledes vil f. Ex. Brændevin af 
9° Spendrup ved den nævnte Temperatur be- 
staa af en Blanding a f 9 Maaldele Spiritus 
af Vægtfylde 0,825 og 7 Maaldele Vand. Se
nere har man givet Spendrups A. en saadan 
Udvidelse at 18Va0 betegner vandfri Alkohol. 
Jo mere Vinaand der findes i Blandingen, 
som skal prøves, desto dybere vil Grade
stokken synke, og et desto høiere Antal 
Grader vil altsaa Scalaen udvise. Brænde
vinens Varmegrad maa imidlertid tages med 
i Betragtning ved denne Gradering; thi da 
Varmen udvider Vædsken, vil den ogsaa gjøre 
denne mindre vægtfyldig, saa at Instrumentet 
vil synke dybere og angive en større Styrke 
end Blandingen virkelig har. Instrumentet 
viser altsaa kun rigtig t ved den Temperatur, 
ved hvilken dets Inddeling er bestem t; der
som Varmegraden er høiere, maa den Styrke
grad, som Scalaen angiver, formindskes, og  i 
modsat Fald forhøies. I  dette Øiemed er 
Aræometret forsynet med et Thermometer, 
hvorpaa der ved hver Grad er angivet, om 
den Styrkegrad, som Scalaen udviser, skal for
høies eller formindskes med x/4, x/2, 3/4 0

eller mere i Forhold til den Temperatur, som 
Blandingen har. Brændevin, som viser 8 ° 
efter Spendrup, er en Blanding af omtrent 
lige Rumfang Vinaand og Vand. Overstiger 
Blandingens Styrke ikke 50 à 60 Procent, 
kaldes den Brændevin; er den stærkere, be
nævnes den Spr i t .  Ved Brugen af dette A. 
maa det nøie iagttages, at Instrumentet 
svømmer lodret i Vædsken og ikke støder an 
im od Væggen af den Cylinder, som sædvanlig 
benyttes til Graderingen, og at Gradestokken 
overalt berøres af Vædsken, for at ikke L uft
blærer, som kunne fæste sig til Glasrøret, 
skulle gjøre Resultatet feilagtigt. —  I Tysk 
land brugte man tidligere St oppanis og Rich
t ers Brændevinsprøvere, som ere inddelte i 
100 Grader og  angive Indholdet af absolut 
Alkohol i Vægtprocenter; men da Spiritus 
sædvanlig sælges efter Maal, benyttes nu 
næsten altid Tral l es A., som angiver, hvor- 
megen Alkohol en Vædske indeholder efter 
Maalet. Dette Instrument, som er indrettet 
efter en Temperatur af 12,44° R. =  15,55 C.

=  60® F., er ligeledes forsynet med et Therm o
meter til Corrigering af den forefundne Grade
styrke. Ved Spiritus af 70 pCt. Tralles for
staas en Blanding af normal Temperatur, 
hvori Instrumentet synker indtil den med 70 
betegnede Streg, og 100 Dele (Potter etc.) 
heraf ville da indeholde 70 Maaldele ren A lko
hol og 30 Maaldele Vand. —  I  Fr ankr ig be
nyttes nu sædvanlig den lovbefalede Centesi- 
mal-Spiritusmaaler af Gay-Lussac,  som an
giver Volumenprocenterne ved en Normal
temperatur af 59° F. =  12° R. I Handelen 
bruges im idlertid hyppig endnu Baum és A., 
der kun afviger ubetydeligt fra et ligeledes 
oftere forekommende A. a f Cart ier .  Spiritus 
af 18— 22° Cart, kaldes i Frankrig e a u  d e  v ie  
s im p le , af 22— 32° Cart, e a u  de v ie  d o u b le ;  
de stærkere Brændevine benævnes e s p r i t  de  
v in . Eiendom melig for den franske Spiritus
handel er den paa et ældre Aræom eter be
grundede. Inddeling af Spiritus i 12  Qvalite- 
ter, som man betegner ved følgende Brøker:

5/e 4/5 SU \  3/ö % 7* 7u 7« % 7s 79,,
der benævnes: du  c in q  s ix , du q u a t r e  c in q  etc. 
Forskjellen imellem disse Brøkers Tællere og 
Nævnere angiver, hvormeget Vand man skal 
tilsætte enhver a f disse Spritsorter for at 
fremstille 18gradigt Brændevin efter Cartier; 
af 5/6 maa man saaledes tilsætte 1/6 Vand af 
Væ gten; 3 Pund 3/ç og 2 Pund Vand give 
5 Pund 18gradig Spiritus o. s. v. Det i den 
franske Handel for raffineret Sprit af 95°/0 

Gay-Lussac sædvanlig forekommende Udtryk 
er 3/„ (trois s ix ); V insprit gaar under Be
nævnelsen t r o is  s ix  b o n  g o û t  eller t r o is  s ix  
d e  L a n g u e d o c , tysk Sprit kaldes %  de B e r lin .  
I  en gros Handelen benyttes imidlertid næsten 
stedse det Gay-Lussacske A., som kun afviger 
c. 1 Grad fra Tralles A., saa at t. Ex. 96° 
Gay-Lussac ere lig  95° Tralles. —  I England 
danner en Spiritus af en Vægtfylde af 0,9186 
Udgangspunktet {p ro o f  spirit) ;  dersom den 
er stærkere kaldes den o v e r  p r o o f , svagere 
u n d e r  p r o o f ;  20  over proof betyder, at man 
til 100 Dele saadan Spiritus maa sætte 20 
Dele Vand for at erholde 120 Dele p r o o f  
s p ir i t .  —  Til Samm enligning skulle vi exem
pelvis anføre følgende Forhold :

Tralles. Richter. Baumé. Spendrup.
100 pCt. 100 pCt. 47,5 Gr. 181/* Gr. .

90 pCt. 85,75 pCt. 38,5 Gr. 15,5 Gr.‘«
80 pCt. 73,59 pCt. 33 Gr. 13,5 Gr. '
54 pCt. 46,32 pCt. 21 Gr. 9 Gr.

• A f  andre Aræometere skulle vi endnu kun 
anføre: Ølprøveren,  som dog ikke kan angive 
Øllets Styrke nøiagtigt paa Grund af det til
satte Sukker, Dextrin etc.; Sal t spindelen,  som 
bruges til at prøve Mængden af Kogsalt i en 
Saltsole; Saccharomet eret ,  hvorved Graden 
af Sukkerets Sødhed bestemmes; Ludprøveren,  
som angiver Ludindholdet af et Fluidum ; 
Most prøveren,  Lact omet eret  (Mælkeprøveren) 
etc. Selvfølgelig kan man construere Aræo- 
metre til at angive Procent af enhver Vani ske, 
hvis Procentindhold er afhængig af Væ gt
fylden, men Inddelingen paa disse forskjellige 
Instrumenter maa være særskilt indrettet for 
hver Art.

Aræometer. Aræometer.



Asa  dulcis. 35 Asketræ.

A s a  d u l c i s  s. Benzoë. —  A. foetida
s. Dyvelsdræt.

A s a n d ,  stinkende s. Dyvelsdræk. —  A.
vellugtende s. Benzoë.

A s a r u m  e n r o p æ n m ,  Asarin, Asa- 
rum cam pher s. Hasselurt.

A s b e s t ,  Amiant, Fjeralun, Jordhør, B jerg
silke, Byssolyt (Amiantum  eller Alum en plu- 
mosum) er et til Hornblænde eller Augit hen- 
hørende Mineral, som bestaar af lange, fine, 
krystalagtige Trævler, som ere mere eller 
mindre bøielige, hvilket navnlig er Tilfældet 
med den saakaldte modne eller bøielige A., 
som sædvanlig benævnes Amiant eller Fjer
alun. Denne er enten ganske hvid eller af 
en gulagtig  graa eller grøn glinsende Farve, 
er meget blød og bøielig og bestaar af lange, 
parallelt liggende Trævler, som let kunne skilles 
fra hverandre og  ofte ikke engang ere sam
menhængende. Den bestaar hovedsagelig af 
Magnesia, Kalk og  Kiselsyre, har en Væ gt
fylde af 1,5— 2,3, og  lader sig ikke opløse i 
Syrer. Disse Trævler kunne spindes til Garn, 
hvoraf man kan forfærdige uforbrændelige 
Tøier, som allerede vare kjendte i Oldtiden, 
da man benyttede dem til Klædningsstykker 
for Lig, som bleve brændte, for deri at kunne 
opsamle de Dødes Aske. Ved at bankes og 
udvaskes skilles Trævlerne ganske fra hver
andre, kæmmes med en fin Jernkam og  spin
des derpaa sammen med Bom uld eller Hør, 
idet Traaden stadig vædes med Bomolie. Det 
saaledes spundne Garn lader sig væve ligesom 
alt andet Garn, og man har endogsaa til
virket Kniplinger deraf, som i Udseende neppe 
kunne skjælnes fra andre af mellemfin Traad. 
De vævede Tøier udvaskes først med Sæbe 
for at fjerne Olien, og glødes derpaa over en 
Kulild, hvorved den iblandede H ør eller Bomuld 
vil forbrænde og Asbesten alene blive tilbage. 
I  Længden kunne disse Stoffer dog ikke ganske 
modstaa Ilden, idet de da blive skjøre og let 
lade sig sønderrive; ved en m eget'h øi Varme
grad smelter ogsaa A. til en hvid Emaille. 
I Italien forfærdiger man paa den nævnte 
Maade af A. mange mindre Gjenstande, san
soni Baand, Belter, Snore, Handsker, Lampe- 
skjærme etc., ligesom den ogsaa anvendes til 
Beklædningsmiddel for Slukningsmandskabet 
ved Ildebrande. I  Sverig har man anvendt 
A. til brandfrit Tagtækningspap, og  paa Cor
sica blandes den imellem Pottemagerier, hvor
ved de deraf forfærdigede Kar blive lettere 
og mere poreuse. Man har ogsaa forarbeidet 
A. til det saakaldte cypriske Papir, som dog 
ikke er meget holdbart og  paa Grund af sin 
Haardhed og Ujevnhed ikke egner sig til 
Brug. —  A. forekommer sammen med Ser
pentin, Gneis og  Glimmerskifer i Bjergene i 
Schweitz, Italien, Ungarn, Tyskland, paa 
Corsica etc. —  De øvrige Arter Asbest, nem
lig den almindelige eller talkagtige, Bjergtræ 
og Bjerglæder eller Bjergkork, hvilken sidste 
Sort findes i N orge i Kongsbergs og Aren
dals Gruber, finde kun ringe Anvendelse, da 
de fattes Amianthens væsentlige Egenskaber.

A s c i m i *  s. Achia.
A s c l i o t t e  s. Orlean.
A s e p t i n  er Navnet paa forskjellige Bor-

syrepræparater, der i Handelen som oftest 
forekomme som Pulver, men dog ogsaa i op
løst Tilstand. D et benyttes navnlig som T il
sætning til forskjellige Spisevarer, saasom 
Suppe, Melk, kogt og raat K jød og Fisk etc. 
og bevirker, at disse, navnlig om Sommeren, 
kunne holde sig i længere T id  friske. Man 
skjelner imellem enkelt A. og samm ensat A., 
hvoraf det første især bruges som Tilsætning 
til flydende Fødevarer, imedens det sidste 
tjener til Conservering af faste, som K jød og 
lignende. —  Præparat-A . benyttes istedetfor 
Spiritus til Opbevaring af Naturalier og til 
Præparering af Dyre- og Fugleskind.

A s k  s. Asketræ.
A s k e  kaldes de mineralske Bestanddele, 

som blive tilbage, naar organiske Stoffer op
brændes. Hovedbestanddelene af Træaske ere 
Kalkjord og  kulsur Kali; ofte indeholder den 
ogsaa Kisel- og andre Jordarter, svovl- og 
saltsur Kali, Magnesia, Jem , M angan, Svovl 
og  Phosphor; Asken af de fleste ved Havet 
voxende Planter indeholder Natron, og i Tang
asken findes Jod og Brom (s. Kelp og  Varek- 
soda). A. finder udstrakt Anvendelse i mange 
Retninger, navnlig til Frem stilling af Potaske 
og Natron, til Fabrikation af Sæbe, Glas og 
Fajenee, til Salpetertilvirkning, i Farverierne, 
til Blegning af Lærred, som Gjødningsmiddel 
etc. T il flere af disse Processer benytter 
man dog nufortiden hellere Potaske, Soda 
eller Glaubersalt.

A s k e b l y  s. Vismuth.
A s k e d r a g e r  s. Turmalin.
A s k e r o d  s. Diptamrod.
A s k e s a l t  s. Potaske.
A s k e t r æ  er det gulagtige, undertiden 

flammede Yed af den i Europas og det nord
lige Asiens Skove voxende almindelige Ask 
(.F raxinu s excelsior), som ogsaa forekommer 
hyppig i Danmark. Dette Træ voxer meget 
hurtigt, skal kunne opnaa en Alder af indtil 
200 Aar og en Høide af 100 à 150 Fod. 
Vedet finder megen Anvendelse som Gavntræ 
og benyttes især af Vognfabrikanter, H ju l
magere, Maskinbyggere og Bøssemagere, 
undertiden ogsaa af Snedkere og Dreiere, og 
afgiver desuden m eget gode Tøndebaand; men 
skjøndt det er fast og  meget seigt, har det 
dog ikke stor Varighed som Bygningstøm mer. 
Som Brændselsmateriale staar det noget til
bage for Bøgebrænde ; Asken deraf indeholder 
megen Potaske,, omtrent 10 à 12 pCt. Bla
dene ere, saavel friske som tørrede, et godt 
Foder for Faar, ligesom de ogsaa paa Grund 
af deres sammensnærpende og bittre Smag 
undertiden benyttes som Surrogat for grøn 
The eller blandes derimellem. Træets Bark, 
C o r te x  F r a x in i , indeholder noget Garvestof og 
har en slimet, bitter Sm ag; den anvendes 
dels til Farvning og i Garverierne,_ og dels 
er den ogsaa bleven anvendt i Medicinen som 
Surrogat for Chinabark imod Vexelfeber, 
Vattersot, Gulsot etc. —  Afarter af den al
mindelige Ask ere; Hængeasken, F r a x in u s  
p e n d u la , med nedad voxende Grene ; den kru
sede A., F r . e r is p a , med mørkegrønne, krusede 
Blade; Manna A., F r. O r n u s , et 20 Fod høit, 
i det sydlige Europa vildtvoxende Træ, a f
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hvis Stamme der udflyder en sød, i Luften 
størknende Saft, som er den bekjendte Manna, 
der anvendes i Medicinen (s. Manna).

Asklepias syriaca s. Si lkeplant e.
Asm aim shäuser er en fortrinlig  og 

m eget yndet rød Bhinskvin af Druer, der 
voxe ved Landsbyen Asmannshausen tætved 
Büdesheim i Bheingau. Yinranken er for
plantet hertil fra Burgund, og den har derfor 
i Smag megen L ighed med Burgundervin, 
men overgaar dog mange Sorter af denne 
i Velsmag. Man lader først de knuste 
Druer gjære i flere Uger i tæt tillukkede 
Fade, aftapper derpaa det Flydende, udpres
ser Besten og blander disse 2de Producter 
sammen. Den holder sig godt i henved 4 Aar, 
men derpaa aftager den i Godhed, ligesom 
den ogsaa efter den T id  bliver lysere, idet 
det røde Farvestof bundfalder. Den ægte A. 
stammer kun fra et meget lille D istrict og 
staar derfor i høi P ris; men under samme 
Navn sælges ogsaa Ingelheim er og Lorchvine 
til ringere Pris. Man dyrker ogsaa ved A s
mannshausen en hvid V in , som dog ikke er 
saa god som den røde.

Asp (Cyprinus aspius) er en til Karpe
familien henhørende Fisk, som findes i Bus
land, . Tyskland og det østlige Sverig; den 
kan naa en Væ gt af 10 à 12 Pd. og er ual
m indelig graadig. Dens Svømmeblære præ
pareres undertiden til en simpel Sort Husblas.

Asp eller Bævrepoppel (Populus tremula) 
er en A rt Poppel, som voxer i hele M ellem- 
og  Nordeuropa; den trives godt i enhver, dog 
især i fugtig  Jordbund og naar allerede i en 
Alder af 25— 30 Aar en H øide a f c. 70 Fod. 
I  Danmark er A. vildtvoxende og  bliver ikke 
saa h ø i, men danner hyppig lavere Krat
partier, f. Ex. paa de jydske Heder. Bladene 
ere glinsende grønne paa Oversiden og lyse- 
graa eller næsten hvide underneden, have 
lange, tynde Stilke og  sættes derfor let i Be
vægelse af det mindste Vindpust, hvoraf 
Navnet Bævreasp eller Bævrepoppel kommer. 
D et bløde, lette, seige og ligeaarede Ved er 
hvidt eller gulagtigt, stundom flammet; som 
Bygningstøm m er og Brændselsmateriale hen
hører det til de sletteste Vedarter, hvorimod 
det benyttes til Snedker- Dreier- og Billed- 
huggerarbeider, ligesom  de tørre, meget varige 
Bræder paa Grund af deres Hvidhed anvendes 
til Gulve. Da det godt taaler Fugtighed, 
forfærdiger man Vandkar og  Truge af de 
større Stammer, og  Grenene afgive gode 
Humlestænger. A f Barken udvinder man et 
Bitterstof, Sal icin,  som er opløseligt i Alkohol 
og Eddikesyre, men ikke i Vand. Knopperne 
anvendes som Gemmæ Popul i  i Medicinen.

Aspalattræ, af A q u i la r i a  i i ia la c c e n s is  
paa Malakka, er et tungt, harpixholdigt Ved 
af gul eller brunlig Farve og med graa Bark; 
det kommer til Europa i 10—-12 Tom. lange 
Stykker eller Spaaner og anvendes til fine 
Snedkerarbeider og til Parfumerier. D et har 
stor Lighed med Aloetræ, hvormed det ofte 
forvexles, men kan ikke maale sig  med dette 
i Styrke og Varighed. —  Grønt  Ibenholt  
kaldes ogsaa undertiden Aspalattræ, s. Iben
holt, grønt.

Aspernla oderata s. Skovmærke.
A sphalt, Jordbeg,  Bj ergharp ix  eller 

Jødebeg (Asphaltum , Bitum en juäaicum \  
er et harpixlignende, brændbart mineralsk 
Stof af brunlig eller sort Farve og med et 
musklet, glinsende, begagtigt Brud. Dets 
specif. Væ gt er 1,1— 1,2, dets Haardhed =  2, 
det smelter ved Vandets Kogepunct, er let 
antændeligt og brænder med en stærk Flamme 
og en tyk, qvælende B øg, samt efterlader da 
noget Aske. D et er uopløseligt i Vand, lader 
sig  tildels opløse i Vinaand og med Lethed 
ved Hjælp af Varme i forskjellige fede og 
ætheriske Olier, saasom Terpentinolie, L in- 
og Ham peolie, Stenolie, Photogen etc. ligesom 
ogsaa i ætsende Kalilud. Om dens Oprindelse 
vides Intet med Sikkerhed; den er en Blan
ding af harpixagtige Substantser og flygtig  
Olie og antages at være dannet ved en efter- 
haanden foregaaet Iltning af Jordolie. A. 
findes hyppig i Jorden, t. Ex. i  flere Egne 
af Frankrig og Schweitz, i Tyskland, Dal
matien, Albanien og Sydamerika, samt i stor 
Mængde i Palæstina paa Overfladen af det døde 
Hav, hvortil den i flydende Tilstand strøm 
mer fra forskjellige Kilder sammen med Van
det; paa Overfladen af Havet størkner den til 
Klumper, som af Vind og  Strøm føres til 
Strandbredderne, hvor den da indsamles og 
bringes i Handelen. Paa Øen Trinidad findes 
ligeledes en Asphaltsø, som skal være uud
tøm melig. Den forannævnte A. kaldes sy r i sk  
eller Levant iner  og  anses endnu for at være 
den bedste Sort; den har en ren sort Farve 
og kommer til Europa over Marseille og  Triest 
fra Smyrna, Alexandrien og Constantinopel. 
Am er ikansk A. kommer i stor Mængde fra 
Sydamerika, navnlig fra Bredderne af Orinoco ; 
den er sortebrun og er næsten ligesaa god 
som den syriske. —  Tidligere benyttedes A. 
meget til forskjelligt Brug, saasom til vand
tæt Kit, til Bindemiddel ved Murværk, sorte 
Lakfernisser, sort Lak, uudsletteligt Blæk, 
Æ tsm iddel for Kobberstikkere, Overstrygning 
af Skibe, Tougværk, Læder, Træ og  Jern 
(hvortil anvendtes en Opløsning a f 12 Dele 
smeltet Bav, 2 Dele Colophonium og 2 Dele 
Asphalt i 6  Dele Linoliefernis og 12 Dele 
Terpentinolie), ligesom  ogsaa i renset Tilstand 
til photograpliisk Brug. For endel Aar til
bage begyndte man derpaa at anvende A. 
blandet med Kalk, Sand og  fint Grus til Be
læ gning af Fortouge, Broer, Forstuer og 
Stalde, ligesom ogsaa til Tagtæ kning; navnlig 
benyttedes hertil en ved Byen Seyssel  i det 
franske Departement de l ’Ain forekommende, 
af Asphalt gjennemtrukken Kalksten. Ved 
Hjælp af kogende Vand udvindes heraf den 
rene A., hvoraf 10 Dele blandes med 90 Dele 
pulveriseret, asphaltholdig Kalksten, og naar 
Møssen er bleven tør, males den fin, blandes 
med noget Sand og hældes da i smeltet T il
stand paa de Steder, hvor den skal tjene som 
Belægning. I  den nyere Tid  anvendes den 
naturlige A. langt sjeldnere end tidligere, og 
man benytter nu hyppig saakaldet kunst ig 
Asphal t ,  som udvindes af den som Biproduct 
ved Gasfabrikationen udvundne Stenkulstjære 
med en Iblanding af Kalk, Svovl og Sand;
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men dette Product staar dog langt tilbage 
for naturlig A. i Styrke og Varighed. —  I 
Medicinen anvendes A. til Salver og Plastere, 
ligesom man ogsaa deraf udvinder en Olie 
(iOleum Asphalti) af en skarp, m odbydelig 
Lugt og Sm ag, der i retificeret Tilstand 
bruges som Lægemiddel im od Svindsot. —  
Asphal t -Mast ix forekommer i Handelen i Ka
ger paa c. 50 Pd. og  er en Blanding af pul
veriseret Asphaltsten og B jergtjære; smeltes 
denne sammen med noget mere Bjergtjære 
og c. 60 pCt. Sand, egner den sig godt til 
Brolægning paa Cementbeton.

A sphodelin , Aspodillerod s. 
Guldrod.

Asprino, en fyrig  italiensk V in  fra Om
egnen af Capua i Neapel.

A s s e lo r m e  s. Bænkebider.
Assy ne træ, en Slags Egetræ fra E g 

nen omkring det kaspiske og sorte Hav, er 
noget mørkere end almindeligt Egetræ og 
overordentlig haardt, hvorfor det anvendes til 
forskjelligt Værktøi, Ruller etc., ligesom  og 
saa til Skibsbygning. Det kommer især fra 
Trapezunt i Planker paa 2 à 3 Tommers 
Tykkelse.

Astar, en Sort let Musselin fra L ille 
asien; det bedste fører Navn af Dagbezi,  den 
næste Sort kaldes Thadirbezi  og den ringeste 
Churumbezi.

A s t e r i e  s. Saphir.
A sti, en behagelig sød V in , som dyrkes 

ved Byen af samme Navn i Piem ont; den 
aftappes paa Flasker ligesom  Champagne, men 
mousserer ikke saa stærkt, og forsendes i 
Mængde navnlig til Schweitz, men holder sig 
ikke m eget længe.

Astrachanskind s. Baranker .
Astragjelrod (R a d ix  Astragali) _ er 

Roden af A s t r a g a l u s  e x c a p u s , som voxer vildt 
i flere Egne af Thüringen, ved Frankfurt 
a. d. Oder, i Ungarn etc.; den bærer talrige 
gule Blomster uden Stængel. Roden er spin
delförmig, saa tyk som en lille Finger, ud
vendig brun, indvendig hvid, har ingen Lugt, 
men en sammensnærpende Smag og anvendtes 
tidligere i Medicinen som et M iddel imod 
Syphilis. Frøet af den i det sydlige Europa, 
navnlig Middelhavslandene hjemm ehørende og 
ogsaa i M ellem-Europa dyrkede A s t r a g a l u s  b o ë -  
t ic u s  afgiver i ristet Tilstand et godt Kaffe
surrogat og forekommer i Handelen under 
Navn af Ast ragalkaf Fe eller Svensk  KafFe. — 
De fleste Arter A. findes i Mellemasien, iblandt 
andre den ægte eller syr i ske  Tragant hbusk 
(A. verus v. gum m ifer), af hvis Stamme der 
udflyder en Saft, som hærdes i Luften og 
kaldes Tragant hgumm i ; en mindre god Sort 
udvindes ogsaa a f den græske Tragant h (A. 
creticus). I  Danmark forekommer den sød- 
bladede A. (A. glycyphyllos), som ogsaa kal
des vild Lakr i t s paa Grund af Bladenes lakrits- 
agtige Smag.

A takam it s. Kobbersand.
Atchiabanes, en Sort ordinairt ost

indisk Kattun.
Atham anta cervarfa s. Hj ort erod.
A tlas, Fr. Satin, E. Sateen, er et kiper

vævet Silketøi, hvori hver enkelt Kjedetraad

paa Retsiden løber over Islættraade, hvis For
bindelse saaledes sker ved Krydsning over 
eller under én Kjedetraad. Men imedens 
denne Krydsning ved Kipervævning ved 
hvert Indskud kun flytter sig  én Traad frem, 
sker det her for flere Traade, og Følgen  heraf 
er, at Tøiet ikke fremtræder som stribet, men 
med en glat og glinsende Overflade, idet de 
enkelte Bindepuncter ikke bemærkes ligeover- 
for den langt større Flade af Retsiden, hvor 
Traadene ligge frit ovenpaa Kjeden, og jo  
større Antallet af disse fritliggende Traade 
er, desto glattere vil Tøiet selvfølgelig vise 
sig  for Øiet. Den simpleste Maade for Atlas
vævning er den fembundne, hvor der gaar 4 
Traade op og 1 Traad ned, eller omvendt; 
derefter kommer den ottebundne eller otte- 
skaftede, ligesom man ogsaa har 10  eller 12  

skaftet A. D et femskaftede anvendes især til 
Stoffer af Uld og  Bomuld, hvorimod det otte- 
skaftede sædvanlig benyttes til Silkestoffer, 
fordi den Glans og Lysbrydning, som man 
ønsker frembragt paa Stoffet, fremtræder desto 
stærkere, jo  mere compliceret Afbindingen er ; 
det otteskaftede A. vil saaledes besidde langt 
større Glans end det femskaftede. Ogsaa an
vendes hyppig Bomuldsgarn til Islæ t i A., 
fordi det næsten ganske kan komme til at 
ligge paa Bagsiden af Tøiet, og  de enkelte 
Puncter paa Forsiden næsten ikke ville kunne 
opdages, navnlig paa Grund af den Appretur, 
som sædvanlig gives T øiet efter Vævningen 
og  som bestaar i at børste og gummere 
Retsiden, saa at de fritliggende Silketraade 
skyde sig sammen over Afbindingspun eterne. 
Paa denne Maade bliver det m uligt at skaffe 
svære, rigtudseende Atlasstoffer til billige 
Priser, imedens saadanne Tøier af hel Silke 
ere m eget kostbare. Disse sidste gives sæd
vanlig ingen Appretur og kaldes da s a t in s  
s a n s  a p p r ê t . Det letteste og- tyndeste A., som 
kaldes H atte- eller Papiratlas, benyttes til 
Foer i Mandshatte og er ofte forsynet med 
pressede Mønstere samt stærkt gummeret. 
M ønstret og blom stret A. væves paa Jacquard- 
maskiner; desuden har man det ogsaa stribet, 
brocheret, malet o. s. v. Tidligere ansaas de 
italienske, og navnlig de florentinske glatte 
Atlastøier for at være de bedste; men nu fa
brikeres de ligesaa smukke i Frankrig, E ng
land og Tyskland. Florents leverer endnu 
stedse et udmærket Fabrikat; men ogsaa i 
Venedig, Turin og  Genua tilvirkes fortrinligt 
A., hvormed det fra Mantua og Lucca ikke 
kan maale sig i Godhed og Udseende. A f 
franske Fabriker levere de i Lyon og  Tours 
den bedste A., i Tyskland forfærdiges lige
ledes fortrinlige Varer i W ien, Berlin, Elber
feld, Crefeld etc. I England væves meget 
smukke, sædvanlig svære Tøier, som dog i 
Regelen ere saa dyre, at de ikke kunne con- 
currere med de andre Landes Fabrikata. I 
China, Frankrig og Italien forfærdiges en 
Sort T øi af Silke og Bom uld eller af F loret- 
silke og  Linnedgarn; dets egentlige Navn er 
Si r sakos,  men det sælges ofte under Navn af 
Atlas. Halvsi lke-At l as forekommer i mange 
forskjellige Sorter med iblandet Bomuld, Uld 
eller L inned; det saakaldte t yr k i ske A.  h a r
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Kjecle a f Bomuld og Islæt af Silke, imedens 
det bryggiske A. liar Kjede af Silke og Islæt 
af Uld. Ligeledes væves der baade i Frank
rig, Tyskland og England mange saadanne 
blandede Atlasstoffer, som gives forskjellige 
Navne, saasom Last ing,  Kalmank,  Sat in,  At - 
lasdrei l ,  Meubeldamask etc.

Atlasbær s. Røn.
Atlaserts s. Malachi t .
Atlaslæ der s. Læder.
Atlaspapir s. Papir.
A tlassten , At lasspat h,  T. Faserkalk, 

E isenblüte, er en Art kulsur Kalksten af 
hvid eller rødlig  Farve, af trævlet eller com pact 
Consistents og perlemorsagtig Glans ; den 
findes i drypstensagtige, kugle- eller nyre
formede faste Masser i Stenkulsbjerge og 
Kalkstenshuler, i Særdeleshed i England, Un
garn og T yrol; dens Vægtfylde er 2,7 og 
dens Haardhed =  3. Den lader sig smukt 
polere og  anvendes derfor til forskjellige b il
lige Nipssager, saasom Ringe, Ørelokker, 
Daaser etc., hvis smukke Udseende dog snart 
taber sig. Man søger stundom at efterligne 
den med matslebet Glas, men disse Fabrikata 
have ikke den samme silkeagtige Glans.

Atlastræ , Sat int ræ  eller Ferolet ræ,  af 
det i Vestindien, Guyana, Florida etc. vox- 
ende Træ F e r o l i a  g u y a n e n s i s ,  er en smuk 
hvid , gulagtig  eller rødlig, meget haard og 
tung Træsort med smalle Aarringe og et fint 
Speil, som ved at poleres antager et g lin 
sende, atlasagtigt Udseende. D et gule fore
kommer hyppigst og kaldes stundom Cit ron
t ræ. Det anvendes til finere Snedker- og 
Dreierarbeide og erholdes enten i smaa fir
kantede Stykker af 6— 7 Tommers Tykkelse, 
eller i større, bredere Blokke af 4— 7 Fods 
Længde og l x/2 Fods Tykkelse. Det røde A. 
er en ringere Sort og  angribes let af Træ
orme. I  England forekommer en meget smuk 
og haard Art af dette Ved under Navn af 
ost in di sk Sat int ræ,  der stammer fra C h lo r o -  
x y lo n  S w ie t e n ia , hvilket Træ ogsaa afgiver en 
meget god Harpix. Vest indisk Sat int ræ er 
mindre haardt, blegere men endnu kostbarere. 
Snedkerne kalde ogsaa undertiden Kjærne- 
vedet af Blommetræ med fine, brune Aarer 
Atlastræ; men disse Aarer tabe sig , naar 
Træet udsættes for Luften uden at være 
fernisseret.

Atropa Belladonna s. Galnebær.
Atropin er et m eget g iftig t Alkaloid, 

som indeholdes i Galnebær {A tropa  B ella 
donna). D et danner farveløse, gjennem sigtige, 
silkeglinsende Naale, er uden L u gt, men har 
en ubehagelig bitter og kradsende Sm ag; i 
koldt Vand og Æ ther er det kun tungt op
løseligt, lettere i kogende, og letopløseligt i 
Alkohol. Med Syrer giver det neutrale Salte. 
Mest tilberedes svovl sur t  og baldr iansur t  A .; 
disse ere let opløselige i Vand. Den først
nævnte Sort, som er den hyppigst benyttede, 
er blød og farves gul ved Paavirkning af Luft 
og Lys._ Ved Guldchlorid farves A. svovlgult 
krystallinsk, ved Jodtinctur rødt, og  ved 
Platinchlorid og Pikrinsyre gult. D et er 
chemisk identisk med det meget kostbare 
Daturin, hvorfra det neppe kanskjælnes; med

Auqulli.

Svovlsyre blive begge først røde og  derefter 
sorte. —  A. anvendes navnlig i Øienkliniken ; 
det har en bedøvende Indvirkning paa Øie- 
nerverne og udvider derved i høi Grad P u 
pillen. Indvendig har det været brugt imod 
Kighoste og i Krampetilfælde, men selvfølge
lig  kun i ringe Dosis, da x/100 Gran allerede 
er tilstrækkeligt til at fremkalde F orgiftnings
tilfælde hos Voxne. Svin æde im idlertid Galne- 
bærrødder uden Skade, og Kaniner Bladene.

A ttar kaldes den i Lilleasien og især i 
Persien a f Rosenblade tilberedte Rosenol ie,  som 
næsten ganske forbruges i Orienten (s. R.).

Attikbæ r (Baccæ Ebuli) ere de sorte, 
tre eller firdelte Bær a f Sommerhylden eller 
Dværghylden,  S a m b u c u s  E b u lu s , en 2 — 4  Fod 
høi Busk, som voxer i Kratskove og  ved 
Gjærder. Frugterne bestaa af runde, sorte, 
glinsende Bær, der indvendig ere rødbrune 
og saftfulde og  have en bitter syrlig Sm ag; 
der tilberedes af disse en Drik, R o o b  E b n li ,  
som anvendes i Medicinen. Bærrene anvendes 
ogsaa til Blaa- og  Sortfarvning, samt end
videre til Blækfabrikationen.

Aubagnevin er en stærk, rød Provence- 
vin, som udføres over Marseille.

Aubignyvin er en rød Y in  af m iddel- 
maadig Qvalitet fraDepartem entetØvre-M arne; 
den udføres især til Belgien og  Holland.

Aiicheniahaar ere de lange, silke
bløde Haar af de paa Sydamerikas Høisletter 
levende Lamaer, s. Vigogneuld.

Auersbergergrunt , en lysegrøn 
Farve, som tilberedes af 8  Dele kulsur K ob
beroxyd og  1 Del Yinsten.

A u git, Pyroxen,  en A rt Hornblende, er 
et af M agnesia, Kalk, Kiselsyre og Jernilte 
bestaaende Mineral af en glinsende, sorte
grøn eller sortagtig Farve, en Haardhed af 6 

og en Vægtfylde a f 8,2— 3,5. D et er en
væsentlig Bestanddel af flere plutoniske B jerg 
arter, og findes navnlig i Frankrig, Piem ont, 
Norge og Sibérien.

Augsburger Arbeide kaldes nogle 
i Augsburg a f 131ødigt Sølv forfærdigede 
Sølvgjenstande, som ere stemplede med en 
Grankogle, og som tidligere vare m eget ud
bredte.

Augsburger Ii»erred kaldes de i og 
omkring Augsburg tilvirkede Halvlærreder 
med Bomulds Kjede og  linned Islæ t; de for
sendes mest til Italien i Stykker af 70 Alens 
Længde og 6 Qvarters Bredde.

Augustaroli kaldes de italienske 
Sorter Appelsiner og Citroner, som modnes 
meget tid lig  og ere af fortrinlig  Qvalitet, 
hvorfor de ogsaa staa i høiere Pris end de 
almindelige.

Augustine er et af Silke _ og Bom uld 
bestaaende Stof, som navnlig fabrikeres m eget 
i Omegnen af Rouen.

Augy er en ringere Sort Burgundervin.
Aunisvin en god fransk Rødvin  fra 

Dep. Nedre Charente.
A u g n i l i , en Sort ordinairt, med Bom uld 

blandet Lærred, som tilvirkes i Syrien; de 
bedre Sorter ere sædvanlig farvede blaa, de 
groveste benyttes kun til Sække.
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Aures eller Fleuret s d’Aure kaldes en 
Slags franske, klædeagtig vævede, kiprede og 
meget varige uldne Stofler.

A urosvin, en Art god Bordeauxvin, 
som kommer i Handelen i smaa F o ustager.

A u r i c u l a e  J n d a e  s. Hyldesvamp.
A u r i n ,  Farvest of  s. Anil in.
Aurin, rød s. Tusindgyldenur t .
A u r i n ,  vi ld s. Gudsnaadesur t .
Auripigm ent, Operment ,  gult  Ar sen i k  

eller Kongegult ,  T. Bauschgelb, F. & E. Or
piment, er et m eget g iftig t Mineral, som be- 
staar af 61 Dele Arsenik og 39 Dele Svovl; 
dets Haardhed er 1,5— 2, dets Vægtfylde 3,5. 
Det forekommer i Naturen i nyre- eller drue
formede Stykker af bladet Textur og  af en 
smuk citrongul eller rødbrun Farve, som 
stundom falder i det Graa som en F ølge af 
iblandet Skifer eller andre Stenarter. IB ru d - 
det har det en smuk metallisk Glans og er i 
tynde Blade bøieligt. Man sorterer det sæd
vanlig efter Farven; det gule er det dyreste, 
derefter kommer det grønlige og det røde, 
hvilket er den ringeste Sort og sælges under 
Navn af Realgar  (s. B .). —  A. er blevet be
nyttet som Oliefarve, især i Vox dugsfabrikerne, 
men ogsaa i Farverierne, hvor dog nu Chrom- 
gult hyppigere anvendes i dets Sted. F int 
malet kommer det i Handelen under Navn af 
Kongegult .  Den bedste Sort er den persiske,  
som bestaar af storbladede Masser og for
sendes over Triest og  Sm yrna; den chinesiske 
er mindre glinsende og  forekommer i drue
formede Masser; af europæiske er den se r 
biske eller bosniske bedre end den ungarske 
og wal lachiske.  Jo mere Arsenik A. inde
holder, desto rødere er dets Farve; man blan
der det ogsaa med andre Farver, t. Ex. Ber- 
linerblaat, og anvender det oftere til Farvning 
af Træ, hvorved dette kommer til at ligne 
Buxbom. I Arsenikhytterne tilbereder man 
det ogsaa ved Kunst, og denne A. er endnu 
mere g iftig  end den naturlige; begge Slags 
anvendes dog i Medicinen til Salver og andet 
udvendigt Brug. I  Garverierne benytter man 
pulveriseret A. blandet med Æ tskalk og Vand 
til at borttage Haarene paa Huder; det kaldes 
da Rhusma.  Det maa anvendes strax efter 
Sammensætningen, da Kalken ellers bliver 
fugtig  af Luften og  taber sin ætsende Kraft.

Aurum  s. Guld. —  A. fol iat um s. Blad
guld. —  A. j odat um s. Jodguld. —  A. mur ia- 
t ieum cryst al l i sat um  og l iquidum s. Guld- 
chlorid, krystalliseret. —  A. muriat ieum na- 
t ronat um s. Guld, saltsurt. —  A. Sulphur is 
s. Svovlantimon.

Ausbruch s. Ungarske Vine.
Au-Tai s. The.
Autourbark eller Lot ourbark ligner 

Canelbark, men er noget tykkere og blegere; 
den stammer fra en i Indien voxende Plante 
S y m p lo c o  r a c e m o s a  og anvendtes tidligere i 
Frankrig ved Tilvirkning af rød Carmin. 
Den indeholder meget Stivelsemel, men intet 
Garvestof.

Auvergnevine høre til de simplere 
franske V ine; da de ikke kunne holde sig 
længe, benyttes de sædvanlig kun til at blande 
med andre Vine.

Auvernat des gronais, ogsaa kal
det casse-t êt e,  er en meget svær, mørk, vel
smagende Bødvin fra Omegnen af Biois ved 
Loire; den er bedst, naar den har ligget 2 å 3  
Aar og anvendes da enten til Dessertvin eller 
til Blanding med lettere og lysere Vinsorter.

Auxerrevin, en meget god, let og 
holdbar Burgundervin fra Omegnen af Auxerre 
ved Floden Y onne; de bedste Sorter ere fra 
la Chairette og  Migraine.

A uxeyvin , er en rød Burgunder af 
anden Klasse.

A vaka eller Abaka s. Mani l lahamp.
Avalouvin, en særdeles god Burgunder

fra Omegnen af Avalon i Dep. Yonne. Sær
lig  fin og behagelig er første Klasse fraAuet, 
du Baux og  Bouvre; disse Sorter sælges ofte 
for Beaunevin, forsendes over hele Europa og 
taale godt Søreisen. A. af anden Klasse er 
en god Bordvin.

Avancier eller Avender,  en Sort damask
agtig vævet Lærred til Duge og Servietter, 
sædvanlig med smaa runde M ønstre; det til
virkes særlig i Courtray i Belgien.

Avanturin eller Avent ur in,  en A rt 
Qvarts, sædvanlig rød eller brun, undertiden 
ogsaa g røn , gul eller blaalig, med et smukt 
Farvespil eller Guldskjær, der enten hidrører 
fra smaa isprængte Glimmerdele indvendig, 
eller fra Lysets Brydning i de fine og  .næsten 
usynlige Bidser, som findes paa Ydersiden. 
D et findes i Sibérien, Spanien, Skotland og 
Frankrig og anvendes til forskjellige B i
jouterisager; i N orge forekommer Avanturin- 
Feldspath ved Kragerø og Tvedestrand. I  
Italien forfærdiger man kunst ig A., saakaldet 
Guldf lus,  der ofte er smukkere end det natur
lige ; det er en rødbrun Glasflus med iblandede 
kobberglinsende Krystaller. Man forfærdiger 
deraf flere Smaagjenstande, som staa i tem melig 
høi Pris, fordi de ikke forekomme hyppig. 
A. pulveriseres ogsaa til Strøsand, ligesom  en 
Slags Lerkar med i Glasuren brændte Glim 
merblade ogsaa benævnes A.

A va Peber (P iper methystieum ), er 
Frugten af en paa Sydhavsøerne voxende 
Peberplante, af hvis Bødder der tilberedes en 
narkotisk, berusende Drik.

Avelanèctes kaldes i Frankrig de le
vantiske Galæbler.

Avender s. Avander .
A v i g n o n b æ r  s. Korsbær.
Avignontaft eller Avignon,  en Art 

tyndt Silketøi, som forfærdiges i Byen af 
samme Navn.

Avise, en god rød eller hvid Champagne
vin fra Dep. Marne.

A vnbog, Hvidbøg (Carpinus Betulus), 
T. Hainbuche, Weissbuche, Hornbaumbuche, 
er et i den største Del af Europa voxende 
Træ, som i et Aarhundrede naar en H øide 
af 60— 70 Fod og en Tykkelse af 2— 3 Fod. 
Det forekommer hos os spredt i Bøgeskovene, 
men har kun ringe Betydning som Høiskovs- 
træ, hvorfor det sædvanlig borttages ved den 
første H ugning; paa Grund af Skuddenes 
kraftige Yæxt anses det derimod som et me
get godt Stævningstræ. D et har en glat 
graalig Bark og et fast, seigt, fint hvidt og
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lidt poreust Ved, som anvendes til forskjellige 
Gjenstande, som kræve Styrke og  Varighed. 
Navnlig forfærdiger man deraf Valser, H ju l
kamme til M øllehjul, Geværkolber, Vognhjul, 
Axler, Pieiler, Hammerskafter til Jernværker 
og andre Maskindele. Under aaben Himmel 
og  paa fugtige Steder holder det sig  dog ikke 
godt, ligesom  det heller ikke egner sig til 
Bygningstøm m er, da det let angribes af Orm, 
hvorimod det afgiver et fortrinligt Brændsels
materiale, 4er endogsaa er at foretrække for 
Vedet af K ødbøgen, til hvilket det forholder 
sig  som 1 0 8 :1 0 0  ; det giver 1 à 1 1/2 pCt. 
Aske, som indeholder 10 à 12 pCt. Potaske. 
Barken benyttes til Gulfarvning, og de tørrede 
Blade skulle afgive et Surrogat for The. De 
vingede Frø, der sædvanlig ere tilstede i 
Mængde, tabe let deres Spireevne og maa 
derfor enten saas snarest m uligt efter M od
ningen om Efteraaret, eller opbevares i fugtig  
Jord Vinteren over.

Avoirdupoids, den engelske Handels
vægt, efter hvilken visse Varesorter udelukkende 
skulle veies; den er modsat Troyvægten, der 
benyttes tilV ein in g  af ædle Metaller, Mønter, 
Æ delstene og Medicamenter. 175 Pund Troy 
=  144 Pund avdp. ; 100 Pund A. =  45,359 
Kilogram =  90,718 danske Pund.

Avoknttræ (Laurens p erfea ), et i 
Brasilien hjemm ehørende Træ af Laurbær- 
slægten, har et smukt, flammet Ved, der an
vendes til indlagt Arbeide; Frugten er spise
lig  enten raa, eller nedlagt i Peber, Salt etc. 

A xin  s. Age.
A xinit er en smuk, gjennemskinnende 

Sten af rødbrun eller violet Farve, der stun
dom spiller i det Blaa eller Grønne. Den 
bestaar af Kalk, Ler- og K iseljord, Borsyre, 
Jern, Mangan, er haardere end Glas, har en 
Vægtfylde af 3,25, og forekommer i forskj el
lig t farvede Krystaller, navnlig skjæve rhom 
biske Prismer med skarpe Kanter. Den smuk
keste findes i Oisons i Dauphiné; dernæst 
forekommer den ogsaa i Tyrol, Sachsen (navn
lig  ved Thum , hvorfor denne ofte kaldes 
Thumersten), i  Schweitz, Ungarn, Sverig, 
N orge (ved Kongsberg) etc. De smukkeste 
Stykker slibes som Taffelsten og anvendes til 
Ringe, Naale etc.

Axm insters ere en Slags afpassede 
uldne Fodtæpper med en tyk og tæt F løiels 
Retside og en af grove linnede Traade dannet 
Bagside, og Mønsteret dannet af farvet U ld
garn. De ere en Efterligning af tyrkiske 
Tæpper, tilvirkes i Axminster i Devonshire 
og  sælges efter engelsk Qvadratfod.

Axungia er Fedt. —  A. Cast orei  s. 
Bævergeilfedt. —  A. Lepor is,  Harefedt. —  
A. Medul læ Bovis,  Oxemarvfedt til Pomade. 
— A. Pedum Taur i ,  Oxeklovefedt. —  A. Porci ,  
Svinefedt. —  A. Ursi ,  Bjørnefedt.

A y kaldes efter Byen af samme Navn i 
Dep. Marne en af de fineste Sorter Champagne
vin ; den forekommer baade hvid og rød, 
hvoraf den førstnævnte regnes til første Klasse, 
den røde til anden.

Aya-pana (Eupatorium  Aya-pana), en 
i Brasilien, navnlig i Provinsen St. Paola 
vildtvoxende Plante af aromatisk Lu gt og 
slimet bitter Smag, anvendes som M odgift, 
navnlig imod Bid af g iftige Slanger, ligesom 
ogsaa imod Skjøbug, Fnat etc. I  Europa 
haves den i Drivhuse.

A y a c  s. Gultræ.
Ayritræ  s. Ai rit ræ.
A z a l e  s. Krap.
Azalea er en navnlig i Nordamerika 

voxende Lyngplante; A . p o lit ic a  fra Landene 
ved det sorte Hav er en narkotisk Giftplante.
A za le ïn  s. Anilin.

Azederach, Pat ernost er t ræ s. Ze- 
derach.

Azerbes kaldes i Marseille de sønder- 
brudte Muskatnødder.

Azero litræ er det faste Ved af det i 
det sydlige Europa, navnlig i Lombardiet 
voxende Azerolitræ, C r a t æ g u s  a z a r o l u s ;  det 
anvendes til mindre Dreier- og  Snedker- 
arbeider.

Azor, en Slags tykt og langhaaret Kal
muk , som tilvirkes i de bøhmiske Klæde
fabriker.

Aziilin eller Azur in s. Anil in.
Azum bre, et spansk Vinmaal =  2,09 

d. Potter.
Azur s. Lasurst en og  Ul t ramarin.  
Azzalon s. f 'St aal .



B a a n d , T. Band, Fr. Buban, E. Bibbon, 
kalder man et smalt, fladt, vævet Tøi, som 
adskiller sig fra andre vævede Tøier ved dets 
Smalbed og  dets oprindelige Bestemmelse til 
Sammenbinding, imedens B. dog nu (fornemlig 
af Silke) ligesaa hyppig benyttes kun som 
Pynt til Sløifer, Besætninger etc. Man har 
Baand fra 1 Linie til 4 à 5 Tommers Bredde 
af Hør, Bom uld, Uld, Silke eller disse Stoffer 
blandede. B. af H ør og  Bom uld kaldes Bænd
ler; Silkebaand haves fra den simpleste til 
den mest complicerede Væ vning, saavel ens
farvede som brogede. T il Vævning af ikke 
altfor brede, almindelige B. benyttes den saa- 
kaldte M øllestol, et Slags Maskinvæv, som sæt
tes i Bevægelse ved Haandkraft og  som kan 
levere 10— 40 Baand af forskjellig Bredde 
paa engang. T il bredere og kunstigere B. 
bruges en Haandvæv, som benævnes Skud
stolen. B. forekomme i m angfoldige Sorter; 
dels benævnes de efter det Stof, hvoraf de 
ere forfærdigede, og dels efter deres Farve, 
Mønstre, Bestemmelse etc., i hvilken Henseende 
vi henvise til de specielle Artikler: Bomulds- 
baand, Floret baand,  Lærredsbaand,  Fløiels- 
baand, Si l kebaand og uldne Baand.

B a a n d a g a t  s. Agat .
B a a n d b lo m s t e r , kunstige Blomster 

af Silkebaand til Damepynt.
B a a n d fis k  (Tænioidei) ere nogle lang

strakte, stærkt sammentrykkede Fisk med flade 
Sider og smaa glinsende Skjæl. T il disse 
høre Vaagmæren eller Sølvqvelt en (Trachyp- 
terus), som forekommer ved Kysterne af Is
land og det nordlige Norge og  som kan blive 
6— 8 Fod  lang, 1 Fod høi og 1 à 2 Tomm er 
tyk; af denne Fisk kan der udvindes en stor 
Mængde Fedt. En anden Art, som ligeledes 
findes ved de nordiske Kyster, er Si ldekongen 
{Gymnetrus Grillii), som kan naa en Længde 
af 9— 10 Alen.

B a a n d j e r n  s. Jern.
B a a n d s t a g e r  ere lange, smalle og 

overalt omtrent lige tykke Grene af et seigt 
Ved, som senere flækkes og anvendes til 
Tøndebaand; de bedste faas af Baandpilen 
og Hasselen og udføres i Mængde fra Sverig 
og Norge.

B a b i n e r  kaldes russiske, brune Katte
skind, som benyttes t ilF o e r  i Pelse og Huer. 

B a b l a h ,  Babulah eller indisk Gal lus
kaldes Frøbælgene af den i Asien voxende 
A c a e ia  c i n e r a r e a ;  de komme fra de franske 
Besiddelser i Ostindien til Frankrig, hvorfra 
de forsendes over Bordeaux og Kouen. De ere 
3— 6 Tom. lange og bedækkede med et graat 
F ilt, men komme sædvanlig i Handelen itu- 
brækkede; de anvendes i Farverierne istedet- 

Galæbler. Foruden denne ægte ostindiske 
B. komme endnu 2 Sorter fra Afrika, nem lig: 
a- Senegal  B., som paa Stedet kaldes Neb- 
Neb, Frøbælgene af A c a c i a  v e r a , af mere gul
l i g  Farve end den forrige og uden det filt- 
a£ t i g e  Overtræk, o g  b. Af r i kansk  B. af Mi 

mosa nilotica fra Æ gypten , Nubien og  flere 
Egne i det Indre af Afrika, hvor Planten 
kaldes Sount  og  Bælgene Gionni,  og  hvor 
disse benyttes til Garvning, skjøndt de kun 
indeholde c. 16 pCt. Garvesyre, altsaa langt 
mindre end Galæbler og andre Garvestoffer. 
I Frankrig anvendes B. meget i Silke- Uld- 
og Bomuldsfarverierne til at farve Tøi graat, 
brunt eller sort, ligesom  det ogsaa giver en 
smuk gul Nankinfarve, hvortil Chineserne 
alt længe skulle have anvendt det. Ogsaa 
Skallerne a f Frøet benyttes til Farvning.

Baboucher, broderede Silke- eller 
Saffians Morgensko, som bruges m eget i Øster
landene i Husene, men som ogsaa forfærdiges 
flere Steder i Europa, saasom i Sachsen.

Bacabaolie, en lysegrøn, sødlig Olie, 
som udvindes af Frugten af on i Brasilien 
voxende Plante, Oenocarpus Bacata, som kun 
har været kjendt i Europa i det sidste D e
cennium; denne Olie benyttes baade som 
Lampeolie og istedetfor Olivenolie.

Bacallao er den spanske Benævnelse 
paa Kabliau og Stokfisk.

Baccse, Bær. —  B. Acaciæ  s. Slaaenbær.
—  B. Al kekengi  s. Jødekirsebær. — B. Ebul i  
s. Attikbær. —  B. Hederæ s. Epheu. —  B. Il ici» 
aquif ol i i  s. Christtorn. —  B. Juj ubæ s. Bryst
bær. —  B. Juniperi  s. Enebær. —  B. Myr t i l -  
lorum s. Blaabær. —  B. Occycoccos s. Tra
nebær. —  B. Rhamni cat har t icæ s. Korsbær.
—  B. Rubi  idæi s. Hindbær. —  B. Pruni  
spinosæ s. Slaaen. —  B. Rubi  nigr i  s. Sol
bær. —  B. Sam buci  s. Hyld. —  B. Sorb i  s. 
Køn. —  B. Solani  nigr i  s. Natskygge. —  B. 
Spinæ cervinæ s. Korsbær.

Baches et toiles à bases m é
talliques kaldes nogle fra London og 
Paris kommende vandtætte Presenninger, som 
ere overdragne med en metallisk Fernis, og 
som ere tjenlige til Jernbanewaggons, til 
Transport af Sukker etc.

B aciller eller Bacul i  ere tynde Stæn
ger, som tilberedes af virksomme pulveriserede 
Lægemidler, der laves til en D eig ved Hjælp 
af Tragacanthslim. —  B. Liquiri t iæ,  Lakrits- 
baciller. —  B. ad f ormacem,  Ovnlak.

B a c i l l i ,  en Sort russisk Bladetobak, som 
især benyttes til Snustobak, forsendes over 
Kiga, Danzig og Kønigsberg.

Badana kaldes i Mexico en Slags blødt, 
bøieligt Gedeskind.

Baddam , bittre Mandelkjerner, som i 
Indien bruges som Skillemynt.

Baden ske Vine ere meget gode hvide 
og røde Vine, som navnlig forsendes til 
Schweitz og Frankrig, hvor de hyppig be
nyttes til Forskæring af Burgunder. Man 
skjelner imellem overlandske og nederlandske; 
til de førstnævnte henhøre den fortrinlige Af 
f ent haler,  samt Markgräf ler  og Hochberger ,  
som ligeledes høre til de hedste Sorter. 

Badesvam pe s. Svampe.
B a d ia n  s. Stjernanis.
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Badigeon er en Slags Kit, som bestaar 
af malet Gips og Lim  og som bruges til R e
paration af Stenhuggerarbeide.

Bari i « c  l i c o r i  t  (Sorghumrødt ) er et
Farvestof, som udvindes af Stænglerne af det 
chinesiske Sukkerrør, S o r g h u m  s a c c h a r a t u m ,  
efter dettes Benyttelse i Sukker- eller Spiri
tusfabrikerne; det lader sig opløse i Alkohol, 
Syrer og Alkalier, og giver i Forening med 
Tinbeitse en holdbar Farve paa Silke og Uld.

Badm etal eller Knapmet al ,  en i E ng
land benyttet Blanding a f gamle Brudstykker 
a f Kobber, Bly, Tin, Zink, Jern etc., som 
mest forarbeides til forskjellige Slags Knapper.

Bados, en rød Bordeauxvin af simpel 
Qvalitet.

Balfeta« eller Baf t as,  en Art hvide og 
tæt vævede ostindiske Bom uldstøier, som i 
Europa sædvanlig forsynes med trykkede M øn
stre, men nu sjelden forekomme.

B a g a s s e  kaldes de udpressede tørrede 
Sukkerrør, der benyttes som Brændselsmate
riale og ofte ere af stor Betydning paa Pro- 
ductionsstedet.

Bagm an, en fra Ispahan kommende Rod 
af 1 à 2 Tom. Tykkelse og 8 à 10 Tom. 
Længde, udvendig rødbrun, indvendig hvid
gul og uden L u gt; den benyttes i Persien 
som et stimulerende Middel.

Baguette« s. Boy.
Banam atræ s. Rødt ræ.
Bahar, en paa flere ostindiske Øer al

mindelig V æ gt; den saakaldte store B. =  504 
d. Pund bruges til Yeining afK ryderier, den 
lille B. =  420 d. Pd. benyttes til Y eining af 
Silke, Zinnober, Elfenben, Kviksølv etc.

Baigue«, en A rt nederlandske, kiprede 
Uldtøicr, som dels væves glatte, dels noprede; 
de forekomme baade som enkelte og som 
dobbelte.

B ailleul, en fortrinlig, i Frankrig meget 
yndet Sort Ost, som tilberedes i Omegnen 
af Bailleul i Nærheden af Dunkerque.

Bailloque« eller Bayoques kaldes i den 
franske Handel de af Naturen fierfarvede 
Strudsfjer, som ere mindre værdifulde end 
de hvide.

B a i « a l t  s. Salt.
Bai«onge, et Slags Galæbler, som fin

des paa Rosmarinen i Orienten og som der 
spises.

B aix , en god Roussillonvin fra Dep. 
Isère.

Baize Flonel s. Larga afelpao.
Bajaderer benævnes sædvanlig smaa 

lette Shawlstørklæder, ligesom ogsaa nogle 
tynde Sommortøier.
' Baladine Face« ere nogle engelske 

fine og stærke Snørebaand af Silke, Linned 
eller Bomuld.

Balançons kaldes i Frankrig korte til- 
lm gne Sparrer af Grantræ.

B a la n i  M y r is t ic æ  s. Bennød.
Bala« eller Balais s. Rubin.
B a la s t r i  kaldes i Venedig nogle guld

virkede Stoffer, som især forsendes til L e 
vanten.

B alata er den indtørrede Melkesaft af 
den i Guyana voxende S a p o t a  M u e l le r i ,  og er

i de senere Aar forsøgsvis bragt til Europa 
fraB erbice for at anvendes som Guttapercha, 
som den ligner meget.

Balaustier s. G r a n a t b lo a is t e r .
Baldrian (Valeriana ) er cn Planteslægt, 

hvoraf flere Arter finde Anvendelse i M edi
cinen. Navnlig er dette Tilfæ ldet med al 
mindel ig eller Læge B. (P . officinalis, sylvestris  
eller minor), T. Katzenbaldrian eller Speer
krautwurzel, som voxer i hele Europa i B jerg 
egne og  paa fugtige Steder. I  Danmark fore
kommer den som vildtvoxende paa fugtige 
Enge, ved Grøfter og  Aaløb og  er udvendig 
glat gu lagtig , indvendig hvid. Denne har 
kun ringe Virkning og  benyttes ikke synder
lig t i Medicinen, derimod anvendes den paa 
tørre, navnlig høitliggende Steder voxende 
Bj ergbaldr ian,  R a d . V a l .  in o n ta u æ , hvis R ød 
der udvendig ere brune, indvendig blegbrune 
med kortere og færre, ikke glatte Trævler; 
den anses for at være kraftigere, end den, 
som voxer i fu gtig  Jordbund og  er den, som 
er officinel i Pharmacopoeerne. Den bestaar 
af en Mængde traadformede Trævler, som 
have deres Udspring fra en kort, cylindrisk 
Rodstok. I  frisk Tilstand besidder den kun 
en ringe L u gt; men denne fremkommer stærkt 
ved Tørring og er da ubehagelig og  gjennem - 
trængende. Den engelske B. voxer sædvanlig 
i tørre, klippefulde Egne og anses som den 
bedste Sort; i Tyskland findes en næsten 
ligesaa god Sort i Thüringen. Den Indiske 
B., N a r d u s  in d ic a , stammer fra V a le r ia n a  J a -  
ta iu a n s i  eller S p ic a , som voxer paa Indiens 
B jerge. Denne Plante har filtede, lysegrønne 
eller purpurrøde Blade, smaa, lyserøde B lom 
ster og en axformet Rod af Størrelse som en 
lille F inger og af cn stærk, behagelig L u gt; 
den anvendes im idlertid ikke m eget, fordi 
den sædvanlig er ormædt. Roden af den 
c e l t i s k e  eller Alpe B., N a r d u s  eller S p ic a  
c e l t ic a , bestaar af lange, med tynde, gulagtige 
Skjæl besatte Trævler og har en behageligere 
Lugt og  en skarp, krydret Smag, dens æthe- 
riske Olie bliver undertiden anvendt til Par
fumer; den findes især i Schweitz og Steier
mark. A f svagere Virkning er den st ore B., 
ogsaa kaldet Ther iakrod af V a le r ia n a  P k u ,  
som voxer paa Bjergene i Mellem - og Syd
europa. —  Baldrian er et fortrinligt krampe
stillende, nervestyrkende, pirrende, sved- og 
urindrivende Middel, som anvendes i mange 
Sygdomme. Ved Destillation erholder man 
deraf cn gulgrøn, tyndtflydende, ætherisk Olie 
af campheragtig Lugt, Æ t h e r o le u m  V a l e r i a n « ,  
som navnlig kommer fra England, Schweitz, 
Thüringen, Bøhmen og Sachsen. —  Baldr ian- 
syre,  A c id u m  Val., er cn farveløs Vædske af 
olieagtig Consistcnts og  af cn stærk, stik
kende Lu gt og en syrlig , brændende og  til- 
sidst sødlig Sm ag; den udvindes i Mængde 
af Kartoffelfuselolic (Am ylalkohol), ligesom 
den ogsaa findes i Tran og forskjellige F edt
stoffer, og  afgiver med Alkalier og  Metalilte 
baldriansure Salto. —  Baldr ianext ract  er 
mørkebrun, lugter som Katteurin og har en 
modbydelig Smag. —  Baldr iant inct ur  ud
vindes ved Digestion med reetificeret Vinaand, 
æt her isk Baldr iant inct ur  erholdes ved D ige-
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stion med Æ th er; ligeledes tilberedes en am- 
m oniakalsk Tinet ur  med Ammoniakvand. 
Foruden ætlierisk Olie og Baldriansyre inde
holder Eoden Gummi, Harpix, Stivelse, et 
Extractivstof og  Salte. —  Baldr ianæ t her  ud
vindes af baldriansurt Natron, Yinaand og 
Svovlsyre og  er en vandklar, olieagtig  Vædske 
af en pirrende, frugtagtig Lu gt og af en 
Vægtfylde af 0,894; den er kun opløselig i 
Alkohol, Æ ther og  Olier. Val e r ianesur t  
Amyi i l t e vindes ved Behandling afV aleriara- 
syre eller valerianesurt Natron med Svovlsyre 
og surt chromsurt Kali og  paafølgende D e
stillation. D et er en olieagtig  Vædske af 
stærk og behagelig L ugt af Æ bler ; den hører 
til de saakaldte Frugtessentser og  anvendes 
navnlig til Likører og  Drops.

Balkonders kaldes i Norge nogle tem 
melig svære Sparrer a f 12 à 14 Fods Længde.

Balland, en fin Kødvin fra Dep. Sarthe, 
forsendes m eget til Udlandet.

Ballate kaldes paa Sicilien den i store 
Stykker forekommende Soda, ligsom  ogsaa en 
hvid og  sort A rt fra Philippinerne, hvilken 
sidste især udføres til China.

B allanka, et af Faareuld og  Gedehaar 
vævet sort Tøi, som navnlig tilvirkes i Linz 
i Østerrig.

B alle kaldes i Alm indelighed enhver i 
Lærred, Maatter, Pap, Straa etc. indpakket og 
med Snore eller Jernbaand omvunden C ollo; 
specielt betegnes med denne Benævnelse i 
Handelen en bestem t Qvantitet af _en̂  vis 
Varesort, saasom: 1 B. Papir er 10 Kis à 20 
Bøger à 24 Ark (Trykpapir 25 Ark); i Klæde
handelen er 1 B. 12 Stkr. à 32 AL, i Lær
redshandelen 12 Stkr. à 30 Al., i Læderhan
delen 20 Roller eller '220 Stkr. Ruslæder eller 
30 Stkr. Pundlæder. Med Hensyn til Bom 
uld varierer Vægten i de forskjellige Lande; 
i Amerika t. Ex. veier 1 B. 400— 500 Pund, 
i Ostindien og  China 150— 200 Pund. For 
Bomuldsgarn er Vægten i England 240 P d .; 
1 B. Uldgarn holder 60 Pakker à 4 Pd.

Balletin  s. Tin.
Ballinges, en Sort T ø i af Halvuld og 

Linnedgarn, tilvirkes i det franske Dep. la 
Manche.

B alljern  eller Boi l j ern,  et Slags stærkt, 
men grovt Stangjern fra Sangerhausen, kan 
kun anvendes til større, massive Gjenstande.

Ballons kaldes store, kugleformede Glas
flasker med kort Hals, som benyttes til F or
sendelse af stærke Syrer, saasom Svovlsyre, 
Saltsyre etc. De omvikles i Reglen fast med 
Straa i aabne Kurve, og  forfærdiges nu saa 
store, at de kunne rumme 60 Potter og  kunne 
indeholde 3 Ctr. Svovlsyre.

Ballot kaldes i A lm indelighed en mindre 
Balle; i Glashandelen betegnes dermed en 
Qvantitet af 25 Bundter Taffelglas à 6 Tav
ler, men af farvet Glas kun 12%  B. à 3 
Tavler.

Ballote (B . lanata  eller L eonurus la- 
natus) T. W olfstrap eller Herzgespann, er en 
i Sibérien voxende Plante med stilkede haand- 
formig delte Blade, der paa Overfladen ere 
mørkegrønne, korthaarede, paa Underfladen 
hvidfiltede, og  med store laadne Blomster.

Den besidder en ubehagelig tjæreagtig Lugt 
og har en bitter skarp Sm ag; den anvendes 
navnlig i Rusland som et kraftigt urin drivende 
M iddel imod Vattersot, og  forsendes i Kister, 
som ere emballerede i Dyreskind.

Balnot, en m eget god Sort Burgundervin.
B a l s a m  (Balsamum ) kaldes i Alminde- 

hed i Pharmacien tyktflydende, stærkt lug 
tende Vædsker, som tidligere tilberedtes i 
Mængde, navnlig til udvortes Brug. A f disse 
kunst ige Balsamer ere nu kun faa i B rug; 
af større V igtighed ere derimod de nat ur 
l ige B., som ere stærkt lugtende, hovedsage
lig  af Harpix og  ætherisk Olie bestaaende 
Sekreter, som flyde ud af forskjellige Træer og 
Buske enten af sig selv eller efter Indsnit i 
Stammerne. Ved Destillation med Vand fra
skilles den ætheriske Olie, imedens Harpixen 
bliver tilbage i fast Form ; ligeledes forandres 
Balsamen ved efter Udflydningen at hensidde 
paa Træerne i Tidens Løb, dels ved F or
dampning af den ætheriske Olie, dels ved 
Balsamens Iltning i Luften til Harpix. De 
anvendes m eget i Medicinen, saavel til ind
vortes som udvortes B ru g, og  navnlig til 
forskjellige Salver og Plastere. Man skjelner 
sædvanlig imellem de B., som indeholde Ben- 
zoësyre, og  dem , hvori denne ikke findes. 
T il den førstnævnte Categori henhøre Peru- 
balsam,  Tolubalsam  og f lydende St or ax  (om 
ogsaa denne ikke benævnes Balsam); til den 
sidsnævnte Aguar aibai  eller Missionsbalsam,  
canad isk  og  karpat isk  B., Copaiva- Mekka- 
og  Muskat balsam ,  Terpent in,  Rocasi r a B., 
ungar sk  B. og  Zacconbalsam  eller Zaccon- 
Olie, af hvilke Sorter de vigtigste skulle blive 
særlig omtalte under deres Hovedbenævnelser. 
—  A f kunst ige Balsamer skulle vi anføre: 
Munkebalsam eller Jesui t erdraaber ,  Opodel
doc og Svovlbalsam  o. fl., hvilke Sorter lig e 
ledes skulle blive beskrevne i særlige Artikler.

Balsam , brasiliansk s. Copaiva- 
balsam.

Balsam , canadisk (B . Canadensé), 
T . Canad. B. eller unachtcr B. von Gilead, 
en gjennem sigtig, i Begyndelsen hvidlig, men 
senere gul Terpentin af en behagelig, 
stærk Lugt og en bitter, balsamisk Sm ag; 
den erholdes ved at gjøre Indsnit i Barken 
paa det i Nordamerika voxende canadiske 
Grantræ Abies balsaniea. Den kommer over 
London i Glasflasker, som  indeholde c. 1%  
Pund, og benyttes dels i Medicinen og  dels 
til Tilberedning af saakaldet Krystalfernis, 
Transparentpapir etc., ligesom den ogsaa 
bruges til Opfriskning af gamle Oliemalerier 
og til mikroskopiske Præparater.

Balsam granen s. Gran.
B alsam , karpatisk , ogsaa kaldet 

Cedro-Balsam (Balsamum Carpathicum  eller 
Libani) erholdes af den i Ungarn og  Tyrol 
voxende Cembrafyr, Pimis Cembra, (T. Z irbel
fichte) ; den ligner den canadiske, men er 
mere tyndtflydende, klar, guldgul og af en 
behagelig L ugt og  Smag. Den anvendes nu 
ikke m eget; s. ogsaa Krumholt ol ie.

Balsam , orientalsk s. Mekkabal sam.
Balsam poppel eller Balsam asp {Po- 

pulas balsamea), et i Nordamerika og  Sibérien
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hjemmehørende Træ af Poppelslægten; dets 
Knopper ere om Foraaret fulde af en gul, 
klæbrig Balsam af en rhabarberlignende Lugt, 
som anvendes i Medicinen til Tilberedning 
a f Poppelsalve (Unguentum Populi).

Balsam , ungarsk s. Krumholtolie.
Balsam ved (.Xylobalsamum ) kaldes de 

fingertykke, skjøre, med ujevne Knaster be
satte Qviste og Smaagrene af det i Orienten 
voxende Balsamtræ, Balsainodendron Gilea- 
dense, hvoraf den ægte Mekkabalsam erholdes. 
De have en rynket, rødgraa Bark, som er 
grøn paa den indvendige Side, og  udbrede 
en meget behagelig L ugt ved at antændes. 
Sædvanlig ere dog de tynde Stykker, som 
komme til Europa, ikke ægte.

Balsam æ bler kaldes de græskaragtige 
Frugter af det i Amerika hjemmehørende, 
men ogsaa i Europa dyrkede tr æ  Momordica 
balsamina. De ere ægformede, vortede og 
gule eller røde; naar de ere modne, springe 
de enten op af sig  selv eller ved en let Be
røring og  kaste da de takkede Frøkj ærner 
langt fra sig. Ved at overgyde de modne, 
knuste Frugter med en fed Olie tilbereder 
man Balsamæbleol ie,  som anvendes imod 
Boldenskab, Brandsaar etc. og som tidligere 
forskreves fra Holland.

Balsatræ, en m eget let, hvid Træsort 
fra Sydamerika, anvendes i W ien til Ind
fatning af Blyanter.

Balzorins kaldes i Frankrig nogle tynde 
Tøier med Kjede af Silke og  Islæt a f Kam
garn , ligesom ogsaa en Slags med Ultra
marin trykkede, lette Kattuner og Musseliner.

Bam barrasm ør eller Bam bulsm ør  s. 
Galamsmør.

Bam boches kaldes i Frankrig tynde 
Bambusstokke.

Bam boo, en Slags engelsk, uglaseret 
Porcellana af brungul Farve og form et som 
flettede Bambusrør.

Bam bus, en Sort tærnet, stribet eller 
mønstret Bom uldstøi til Benklæder og Veste, 
forfærdiges i og omkring Manchester, ligesom 
ogsaa i Bøhmen.

Bam busror (Bam busa arundinacea), 
en i Tropelandene voxende træagtig Græsart, 
som naar en H øide af 50— 60 Fod og  hvis 
Stamme kan blive indtil 2 Fod tyk. B. voxer 
særdeles hurtigt og  danner hele Skove ved 
Flodbredderne i Ostindien. I en H øide fra 
Jorden af c. 20 Fod  skyder Stammen en 
Mængde Grene eller K ør opad og  til Siden, 
beklædte med smaa lancetformede Blade. 
Røret er indvendig hult, har et m eget let, 
men fast, seigt og  bøieligt Ved og en grøn 
Bark, som ved at tørres bliver gul og g lin 
sende, og  som har mange ringformede, regel
mæssige Afsatser eller Led, hvorfra der ud- 
voxer enkelte Blade ; i  Nærheden af Koden ere 
disse Led tættere ved hinanden end høiere 
opad Stammen. Navnlig i China og  Ost
indien benyttes Bambusrøret paa m angfoldige 
Maader, saasom til Bygningstøm m er, til 
Skibsbygning, til Stole, Borde, Sengesteder, 
Skjærme, Kar, Daaser, Vandrør etc., og  kløvet 
eller spaltet bruges det til Maatter, Kurve, 
Seil, Ankertouge, Snore etc. Imedens Køret

er ungt, udsveder der af Leddene en hvid 
Saft, som indeholder megen Kiselsyre med 
noget Kalk og  Kali og som størkner i Luften 
og  da danner det saakaldte Tabax eller Ta- 
baschir ,  en A rt Sukker, der bestaar af smaa, 
blaahvide, perleglinsende, uregelmæssige Brud
stykker, som Araberne og  Perserne sætte 
megen Pris paa og  som ogsaa anvendes som 
Lægemiddel i flere Sygdomme. Naar de unge 
Skud af B. komme frem af Jorden, ere de 
hvide og  bløde som Asparges, og de nydes 
derfor i China og  Ostindien som Salat eller 
nedlagte i skarp Eddike med Peber under 
Navn af Achia eller At chia (s. A.). De unge 
Grene anvendes til Piberør, som i Handelen 
kaldes Miskol s.  De spidse, skarpe Blade be
nyttes dels til Indpakning af Varer og dels 
til Tagtækning, og de ydre Trævler af Røret 
stampes i China til en Masse, hvoraf man 
fabrikerer Papir. De til Europa kommende 
Rør, der hovedsagelig anvendes til Spadsere
stokke, lette Stole, Fiskestænger etc., ere 
unge, tynde Grene, som sædvanlig erholdes 
fra London og  Hamborg. En mindre Bam- 
busart er det brune eller hvide Peberrør, 
s. P.

Bananei*, Adamsf igen,  Pi sang eller 
Paradisf igen,  ere Frugterne af det i Trope
landene hjemm ehørende Banantræ, M usa  pa 
ra disia ca , som har en i Jorden skjult, hori
zontal Rodstok, hvorfra der udskyder 20— 30 
Fod høie, ranke Skud med en tilsyneladende 
lige og  udelt Stamme, der im idlertid bestaar 
af tæt omkring hverandre rullede Bladskeder 
og  foroven har en palm eagtig Krone af m eget 
store, tykke, mørkegrønne Blade, fra hvis 
Midte Blomsterskaftet udskyder. Frugten 
indeholder i umoden Tilstand m eget Mel, som 
dog snart forvandler sig til Sukker; den er 
enten agurkedannet, pæreformet eller kantet, 
omtrent 1 Fod lang, har et sødt, velsmagende, 
figenagtigt K jød (der dog undertiden kan 
have en syrlig, bitter og  melet Smag), og 
anvendes baade hel- og  halvmoden og  enten 
raa eller tilberedt paa forskjellige Maader som 
et almindeligt, næsten uundværligt Nærings
middel af Landets Indvaanere, som spise den 
raa eller bagt og ofte benytte den til B rød 
bagning; den er ogsaa for mange Egne en 
ikke uvigtig  Handelsartikel og  forsendes i 
store Qvantiteter; den egner sig  imidlertid 
ikke til at tørres og kan derfor ikke opbevares 
i længere Tid. En anden Art B. er M usa  
sa pie ntuin med en sortplettet Stamme, m ør
kere Blade og  en mindre, men m eget sødere 
Frugt. —  B egge Arter høre oprindelig hjemme 
i Asien, men dyrkes nu i de fleste tropiske 
Lande; naar Planten har sat Frugt, afhugges 
den, hvorefter de unge Rodskud hurtigt voxe 
frem og  ofte ig jen  begynde at bære Frugter 
efter 3 à 4 Maaneders Forløb. A f Frugterne 
tilberedes ved Gjæring en Slags Vin, og  ved 
Afkogning en kølende Drik. Saavel Frug
terne, som Rødderne og Saften af Stammen 
anvendes ogsaa i Medicinen im od forskjellige 
Sygdomme. De 6— 9 Fod lange Blade be
nyttes til Indpakning, Tagtækning o g  til 
Fabrikation af flettede Arbeider. De lange 
Taver af Bladskederne afgive den bekjendte
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Manil lahamp,  som dog navnlig erholdes af 
den især paa Manilla voxende Hamppisang,  
M usa  t e xt il is,  som. der dyrkes i stor Mængde 
og som i de senere Aar har vundet stor Be
tydning for den europæiske Industri.

Bancrofts Beitsem iddel s. Tin- 
oxydul ,  svovl -sal t sur .

Bandanos eller Bandannas kaldtes op
rindelig nogle ostindiske, flerfarvede eller 
trykkede Silkelommetørklæder, der kom sam
menvævede i 7 Stykker pr. Pakke ; disse T ør
klæder tilvirkes nu ligesaa gode i England, 
Frankrig og Tyskland. N u forstaar man 
sædvanlig ved B. engelske trykkede Bom ulds
tørklæder; de fremstilles ved en Forening af 
Farvning og  Blegning, idet hvide Mønstre 
frembringes paa farvet Grund ved at presse 
Tøierne fast imellem 2 gjennem brudte Metal
plader, over hvilke der udgydes en Chlorkalk- 
opløsning, som trænger igjennem  de udhullede 
Plader og borttager Farven paa de tilsvarende 
Steder. Efter denne Operation kunne atter 
andre farvede Mønstre paatrykkes Tøierne. 
Stundom bruges ogsaa Benævnelsen B. om 
nogle ostindiske Silketøier af samme Stof 
som de førstnævnte Lommetørklæder.

Banderole kalder man en Priscourant, 
som er ledsaget af Prøver af forskj ellige 
Manufacturvarer.

B a n d e s  eller Bandelet t es kaldes i Frank
rig Lærreds- og Bomuldsbaand, navnlig saa- 
danne, som anvendes til Saarforbindinger.

Bandoler, en god fransk Bødvin fra 
Provence.

Bandoline, en tyk , slim et Yædske, 
som tilberedes ved at overgyde Qvædekj ærnor 
eller Loppefrø eller ogsaa Traganthgumm i 
med Vand, frasi Frøet efter nogen T id  og 
derpaa parfumere Vædsken; den benyttes af 
Damer til at glatte og sammenholde Haaret.

B an g, en i Ostindien m eget yndet be
rusende Drik, som tilberedes af den der vox- 
ende Hamp (Bang) (s. Hamp, indisk).

Bankatin, Malacca Tin eller Brenkas 
er den reneste og  bedste Sort Tin, der fore
kommer i Handelen; det kommer fra Ost
indien i flade, med to Haandtag forsynede 
Barrer af 40— 125 Punds Y æ gt og  anvendes 
især til Speilfolie.

Bankebyg, T. Graupen, Gerstel, E. 
Pearl-barley, Fr. Orge mondé, kaldes de paa 
Grubbeqværnen eller Skalqværnen afskallede, 
mer eller mindre afrundede Bygkorn. Ved 
Hjælp af Sigter med større eller mindre H ul
ler sorteres Grynene efter deres Størrelse og 
betegnes sædvanlig med Numere, saa at Nr. 000 
er den fineste Sort, hvorefter kommer Nr. 00, 
0, 1, 2, 3, 4 etc. T il de mindste B. blive 
Kornene ofte først spaltede, men de have da 
sædvanlig et mindre godt Udseende, idet de 
ere mere langagtige end runde. Den fineste 
Sort B. kaldes i Alm indelighed Per legryn,  
hvilken Benævnelse dog egentlig kun tilkom 
mer de smaa uspaltede Bygkorn, som enkelt
vis kun danne ét Bankebygskorn, og  som ere 
ganske runde og  i Midten have en fin gul 
Stribe. Disse kom tidligere hovedsagelig fra 
Ulm, men eftergjøres nu mange Steder. 
Hol l andsk B.  er en Mellemsort, som forsendes

i Sække paa c. 200 Pd. Ere Kornene blot 
afskallede, uden at være berøvede deres Form, 
kaldes de i Tyskland Gri ize;  en M ellemsort 
imellem disse og Mel benævnes Gries;  af 
Hvede haves saaledes W iener-Gries. I  Dan
mark skjeines imellem gr ovt  og  f int  Banke
byg, hvoraf den første Sort sædvanlig kun 
bruges som Skibsproviant. Man maa nøie 
paase, at B. er aldeles tør og  fri for Midder, 
Klumper, Sand eller Støv, ligesom de friskeste 
og hvideste Korn anses som de bedste; de bør 
opbevares paa et tørt Sted og  ikke gj emmes 
over et Aarstid. Kunst ig B. tilberedes af 
Kartoffelmel med Æ ggeblom m er eller kun 
farvet gult med Saffran, og  er egentlig det 
Samme som kunstig Sago (s. d.).

Bam iettes kaldes i Frankrig nogle af 
fintspaltet Kastanietræ flettede Kurve. I  den 
sydamerikanske Handel betegner B. et be
stemt Antal Kreaturhuder, nem lig 2 store 
eller 3 smaa Oxehuder eller 4 Kohuder, sam
lede i et Bundt.

Bantina (Seta B .) kaldes i Genua en 
Slags raa Silke, som omtrent har samme 
Værdi som den calabriske Mellemsort.

B a o b a b  s. A bebrødtræ .
B a q n i e r s  er den ringeste Sort Bom ulds

garn fra Sm ym a.
Bara can er den franske Benævnelse for 

Berkan (s. d.).
Baranker eller Baranj er ,  Fr. Agneaux 

de Perse eller de Tartarie, kaldes i Rusland 
alle Faareskind i Alm indelighed; i Pels vare
handelen forstaar man im idlertid hermed kun 
de fintkrusede, glinsende Skind af nyfødte 
eller ufødte Lam ; de komme fra Rusland, 
Polen, Tartariet etc. og ere meget søgte saa- 
vel i Rusland som i China og hele Orienten. 
De graa krøllede kaldes i Rusland Mer l uschki ,  
de fineste krøllede Baklat ui .  Lammene ind- 
sys strax efter Fødselen fast i grovt Lærred, 
som daglig befugtes med varmt Vand, og  be- 
stryges flere Gange om Dagen med den flade 
Haand i en bestem t Retning. Efter fire 
Ugers Forløb aftages Lærredet, og saafremt 
Skindet da er tilstrækkelig kruset, slagtes 
Lammet, hvorefter det igjen  indsys i Lærred 
og underkastes den samme Behandling en 
Tidlang. Navnlig besidde Kalmukerne, K ir- 
giserne og Tartarerne stor Færdighed heri og  
tilberede derfor en Mængde saadanne Skind, 
som de derpaa lade garve og tilberede i de 
orenburgske Byer. Stundom dræber man 
Moderfaaret kort førend Lammet skal fødes, 
skærer dette ud og  erholder da et meget kort- 
haaret, fint, glat og  atlasglinsende Skind, som 
vurderes høist, naar det er sort; de fineste 
Skind af denne Slags benævnes Schm oser .  
Smukke Baranker staa endogsaa i Rusland 
og andre Egne, hvor de tilveiebringes, i høi 
P ris; de bedste Sorter betales med 8— 10 
Kroner pr. Stk. I  Handelen sorterer man 
B. dels efter deres Farve og  dels efter Ste
derne, hvorfra de komme. De smukkeste 
Sorter ere de buehar iske,  af sort, graa eller 
blaalig Farve med smukke, ensartede Krøller, 
og  af disse sættes der ig jen  mest Pris paa 
de sorte, speilglatte, der stundom ere blom
strede ligesom  Damask; derefter komme de
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per siske,  som ere graa, smukke og  meget 
bløde, men som ogsaa ere m eget kostbare og 
mest gaa til Tyrkiet. Dernæst gives der 
endnu flere andre Sorter, saasom r ussiske,  
sorte og  hvide; t scher kessiske,  sorte; kir -  
gisiske,  smukke sorte, forekomme hyppig; 
kalm ukiske,  hvide, brune eller brogede, høre 
til de ringere Sorter; kr im ske eller t aur i ske,  
sorte, hvide, graa eller rødlige, komme lige 
ledes ofte i Handelen. —  Ogsaa i Danmark, 
paa Island, i Polen og  Italien tilbereder man 
Lammeskind paa den ovennævnte Maade ; men 
de kunne langtfra maale sig  med de russiske. 
Kalmukerne sammensy de mindre Skind
stykker, som erholdes a f Lammenes Ben, og 
sælge dem som Pelsværk. De i Europa hyp
pigst forekommende B. ere de sorte, g lin 
sende Ast r ak an 8k i n d , som henhøre til de 
billigere Sorter; de sælges enten efter Stykke
tal i hundredevis, eller sammensyede til Pelse, 
som kaldes Tuluper .  De i t al ienske B. kaldes 
sædvanlig Basset t e.  —  Der forekommer og 
saa uægt e Baranker ,  som ere farvede og 
ofte have en skuffende L ighed med de ægte.

B a r a s  eller Rapper,  en ordinair Sort 
graat Paklærred, som forfærdiges i Bøhmen 
og  Sachsen og  forekommer i Stykker af c. 
30 Al. Længde.

B arata, en mørkebrun, vellugtende Træ
sort fra Guyana.

B arathea, et halvuldent, crepagtigt 
K joletøi med Islæt af kort, blød Kamuld, 
væves især i England, men ogsaa i Frankrig.

Barattesbaand eller Floret baand,  en
Sort simple Silkebaand, som væves lærreds- 
agtig  af Floretsilke, ofte med Kjede af Bom 
uld; de ere ikke saa glatte som andre Silke
baand, fordi Knuderne paa Florettraaden stedse 
kommer tilsyne. (S. Fr isolet baand. )

Barhado, en god Rødvin  fra den til 
Dalmatien hørende 0  Arbe, forsendes mest 
til Italien.

Barbarisk Guiiuni s. Gum. arab.
Barbatim aabark , af Inga Coclio-

carpos i Brasilien, er udvendig gulbrun og 
indvendig brunlig, plettet og  trævlet, hvorved 
den adskiller sig fra den sammensnærpende 
Brasiliebark. Den er uden Lu gt og har en 
bitter, slimet Smag.

Barbe (C yprinm  Barbus), en til Karpe
slægten henhørende Fisk, der lever i de fleste 
mellemeuropæiske Floder, men ikke i Dan
mark. Den er olivengrøn paa R yggen , hal
en Længde af 4— 5 Fod, kan veie 8— 12 Pd., 
og  har et velsmagende, let fordøieligt K jød. 
Dens Svømmeblære benyttes som Husblas.

Barb era y kaldes i Frankrig en Slags 
Ost, som tilberedes i Troyes i Dep. Allier og 
som er m eget yndet i Paris.

Barbotine kaldes i Frankrig levantisk 
Ormefrø.

Barcallao er den spanske Benævnelse 
paa Stokfisk eller Laberdan, der fanges ved 
Sydamerikas Kyster.

Barcelona V in , en stærk, fyrig  
Rødvin, som udføres til Holland, Ham borg 
og  det sydlige Frankrig, hvor den ofte be
nyttes til Forskæring af de lettere franske 
Vine.

Barchent, Barchet ,  Olmerdug eller 
Bommesi,  er et kipret, tæ t, sædvanlig af 
Bomulds- og  Linnedgarn vævet S tof, hvis 
ene Side er ru eller ligesom laadden, idet 
Islættraadene ligge mere fri paa den ene end 
paa den anden Side, saa at de kunne op- 
kradses. D et forekommer i flere Sorter efter 
dets Finhed, Styrke og  Vævningsmaade, og 
enten som hvidt, stribet, tærnet, farvet eller 
trykket. Hvidt  B. er helt af Bom uld og væ
vet i 3 eller 4 skaftet K iper med en blød, 
uldagtig Luv. De engelske B. ere stærkt 
opkradsede, hvilket ikke er Tilfæ ldet med de 
danske, hvorfor disse ogsaa ere stærkere. —  
Bol st er  eller Dynevaar  er tæt vævet, sædvanlig 
treskaftet, med raa eller bleget linned Kjede 
og  Bomulds Islæt samt røde eller blaa Tvær
striber. Foer-B.  er mindre tæt vævet, som 
oftest firskaftet, og  forekommer baade raat, 
bleget og  sortfarvet; en Art deraf forarbeides 
til Voxdugstæpper. Bomulds Mul t um er tæt
vævet, farvet og opkradset enten paa den ene 
eller paa begge Sider; det overskæres ligesom  
Klæde og  benyttes som Foer i Klædnings
stykker; i England kaldes det Be av ert e en og 
det finere Moleskin.

Barchilla er et spansk Kornmaal, som 
i Valencia er lig  17 %  danske Potter, i A li
cante 21.

B a r d e r  s. Fiskeben.
Bardiglio, en Sort hvidt, rødt eller 

broget florentinsk Marmor fra Romagnadalen ; 
det er haardere end det carrariske.

Barège, et fint, aabent og gazeagtig 
vævet Stof, som stundom bestaar ganske af 
Silke, men sædvanlig enten har Kjede af 
Silke og Islæt af Kamgarn, eller Kjede af 
Bom uld og Islæt afU ld. Det tilvirkes navn
lig  i Frankrig og Tyskland og forekommer 
saavel hvidt, som farvet, trykket, tærnet etc.

Barfoul, en Sort Bomuldstøi, forfæ r
diges af nogle afrikanske Vegerstam mer og 
hjem bringes undertiden af europæiske Skibs- 
capitainer.

B ariga s. Campher  og Si lke.
Baril, et i Italien, Spanien, paa de jo -  

niske Øer og  flere Steder brugeligt Maal for 
flydende Varer, især for Vin. 1 B. er i Rom  
lig  60 V2 danske Potter, i Livorno 47, i Neapel 
45,15, paa Sardinien 34,78, i Catalonien 
166,38, i Buenos Ayres 78,67, paa de joniske 
Øer 75,24 d. P.

B arilla eller Bar igl i a s. Soda.
Barilon, et Vinmaal i Catalonien =  31 

d. Potter.
Barinm  s. Baryt .
Bark, Garvebark ,  T. Lohe, Fr. Tan, 

E. Tanning bark, er den itubrudte, stampede 
eller udtrævlede Bark af forskjellige Træer, 
som indeholde mere eller mindre Garvesyre; 
den anvendes i Garverierne for at give Huder 
og  Skind en større Styrke og  Tæthed. Den 
vigtigste Barkart til Garvning er Egebark,  
Cortex puerais, som navnlig erholdes af den 
almindelige Eg, men ogsaa af andre Sorter. 
Barken aftages sædvanlig om Foraaret, naar 
den indeholder mest Saft; de unge Stammer 
afgive den bedste Sort, som kaldes Spei l bar k  
og som indeholder 16 pCt. Garvesyre (Ege-
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garvesyre), imedens B. af gamle Egetræer 
kun indeholder 9 à 13 pCt. Den virksomste 
Del er den indvendige hvide Bast, som sidder 
paa Stammen; den ydre grovere Bark bidra
ger ikke m eget til Garvningen og bortskæres 
derfor undertiden og benyttes som Brændsel. 
Man har i Handelen raa,  hakket  og malet  B. 
og skjelner imellem den grove, knudrede, 
haarde og kraftløse, som hidrører fra gamle 
Træer, og den glatte af de unge Stammer. 
Den fmtmalede B. er at foretrække for den 
grovtmalede, skjøndt nogle Garvere afvexlende 
benytte begge Slags. Era det nordlige Tyskland 
og Holland forsendes betydelige Qvantiteter til 
England, som langtfra producerer tilstrække
ligt til eget Brug. Den bedste Bark er ud
vendig hvidgraa og indvendig rød lig ; paa 
Træsiden er den ru, tør og  skjør, og  efter 
Malingen eller Stampningen maa den beholde 
sin eiendoinmelige Lugt. Førend den for
sendes, maa den tørres om hyggelig  og  under 
Transporten beskyttes imod Fugtighed, hvor
for den maa pakkes m eget fast. A f dansk 
Egebark anses den lollandske som den bedste, 
men ogsaa paa Sjælland erholdes god ung 
Bark, som navnlig er tjenlig  til Saalelæder. 
Pra Sverig og N orge indføres ikke ubetyde
lige Qvantiteter til Danmark; disse Sorter 
ere omtrent af samme Godhed som den danske. 
— I Medicinen benyttes et A fkog af ‘ E ge
bark til Bade, Omslag, Indsprøitninger etc. 
paa Grund af dens sammensnærpende og  gar
vende Egenskaber; der erholdes ligeledes deraf 
en smuk brun, og  med Jernvitriol en varig 
sort Farve. —  A f andre Barksorter, som an
vendes til Garvning, skulle vi nævne følgende : 
Kast aniebark af det ægte Kastanietræ, hvis 
indre hvide Bark indeholder over 13 pCt. 
Garvesyre; det hermed tilberedte Læder skal 
være stærkere og mere bøieligt end det, som 
er garvet med Egebark. B. af det vilde Ka
stanietræ benyttes ogsaa undertiden, men 
indeholder kun henved 2 pCt. Garvesyre. 
Granbark indeholder c. 4 pCt. og  benyttes 
især til Garvning af Kalveskind; Elmebark 
2,70 pCt. anvendes ikke m eget; Bi r kebark  
med 1,66 pCt. bruges m eget i N orge; Rød
bøgbark,  c. 2 pCt. farver Læderet rødbrunt; 
Poppelbark af den italienske Poppel, 3,12 pCt. 
(ogsaa Birkebark), anvendes tilligemed Birke
tjære til Ruslæder, hvoraf dette har sin eien- 
dommelige L u gt; Pi lebark.  2,88 pCt., benyt
tes til Handskeskind, især af de unge Grene ; 
Lærket ræbark,  1,66 pCt., giver Læderet en 
lyserød Farve; El lebark,  g jør det rødbrunt 
og meget haardt. Foruden disse Sorter be
nyttes undertiden til Garvning Barken af 
Ahorn,  Hassel t ræ,  Slaaent orn,  Blommet ræ,  
Ki rsebært ræ etc.; men ingen af alle de nævnte 
Sorter forekomme dog som Handelsartikler 
i den Udstrækning som Egebark.

B arkextract, am erikansk s. 
Hemlockext ract .

Barkkoraller kaldes ogsaa H orn
koraller s. Koral ler .

Barlind s. Taxus.
Barmener V arer kaldes de i denne 

By og Omegn vævede Bomulds Baand og 
Bændler, samt uldne og Halvsilkebaand, der

benyttes til Sadelbaand, Sele- og  Stroppe- 
baand, Forklædebaand samt Kante- og  Be- 
sætningsbaand. De benævnedes tidligere 
Hernhut erbaand efter dette Samfund, der 
først ved sin Vinskibelighed gav denne In 
dustri sin Betydning.

Barokperler s. Per ler .
Barrage, en Slags mønstret Dvæ lg af 

H ør- eller H am pegarn, ofte ogsaa blandet 
med Bomuld, anvendes til Dækketøi og Haand- 
klæder og  forfærdiges i Normandiet. Efter 
Byen Caen, hvorfra det sædvanlig forsendes, 
benævnes disse Lærreder i Forhold til deres 
F inhed: gr ands Caens,  moyens C. og  pe
t i t s C.

B arral, et Oliemaal i Spanien =  64 
d. Potter.

Barras kaldes i Frankrig og  N ord
amerika den ordinaire Fyrreharpix; den re
nere og  hvidere kaldes Galipot .  En Sort 
raat Paldærred benævnes ligeledes B.

Barratta, en sort, vellugtende Træsort, 
fra Guyana i Sydamerika.

Barrège s. Barège.
Barrel, et engelsk Rummaal for flydende 

Tarer; 1 B. T in  =  31%  Gallons, 01 36 G., 
Eddike 34 G .; 1 Gallon =  4 7/10 d. Potter.

B arrer kaldes i Handelen og  M ynt- 
væsenet langagtige Stykker uforarbeidet Guld 
eller Sølv; de ere sædvanlig af 12 à 14 Tom. 
Længde og  3 à 4 Tom  tykke og  brede; de 
ere i Regelen forsynede med islaaede Mærker, 
som angive deres Indhold af ædelt Metal. 
U dgjør dette ikke Halvdelen af Barren, kal
des Massen Bil lon,  som altsaa er ringere end 
12 karatigt Guld eller 8 lød igt Sølv. De 
større Bankers Beholdninger bestaa sædvanlig 
i Barrer.

Barrique, et Vinmaal i Bordeaux =  
228 franske Litres —  236 danske Potter.

Barro de Bstremoz;, en m eget fin, 
vellugtende rød Bolus, hvoraf man i Portugal, 
forfærdiger smaa, zirlige Kar og Skaale, der 
undertiden ere besatte med brogede Smaasten.

Barsae, Haut barsac,  en fortrinlig  hvid 
Bordeauxvin fra Dep. Gironde.

Bartree, et Slags afrikansk Sandeltræ 
fra Angola, anvendes til Farvning af for- 
skjellige Tøier, t. Ex. Bandannos-Tørklæder.

Barutiuersilke, en Sort levantisk 
Silke fra Beirut, kommer over Smyrna til 
Italien og  Frankrig, hvor det navnlig an
vendes til Fabrikation a f Tresser.

B aryt samt Præparaterne deraf s. Tung- 
spat h.

Barythvidt s. Blanc f ixe.
Baryxylon ruf um , et i det sydlige 

Asien voxende høit Træ med et rødligt, me
get fast og  tungt Ved, som kaldes Jernt ræ 
og  hovedsagelig anvendes til Maskiner, In 
strumenter og fint Snedkerarbeide.

Basalt, en meget haard, finkornet, blaa- 
sort eller blaagraa Bjergart, som bestaar af 
en inderlig Blanding a f Augit, Feldspath, 
Magnetjernsten, tilligem ed Olivin, Zeolith etc. 
og  noget Vand, saaledes at de enkelte Be
standdele neppe kunne skjelnes i Bruddet. 
Den har en Væ gtfylde af 2,7— 3,4, er saa 
haard at den giver Gnister for Staalet og  er
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stundom magnetisk; ved Forvitring giver 
den en m eget frugtbar, mørkfarvet Jordbund. 
Yed Opbedning fordunster Vandet, hvorved 
Stenen bliver lettere; i Ilden bliver den skjør 
og  smelter tilsidst. Den forekomm er især 
som Udfyldning i Gange i andre Stenarter, 
dog ogsaa i egne Gange i Gneis, Syanit, 
Sandsten etc., ligesom ogsaa i afsondrede 
Stykker som Søiler af 1 Fods til flere Favnes 
Længde og  fra 2 Tommer til 8 Fod tykke 
og med 3, 4, 6 eller 9 Sider, og  den kaldes 
da Sei lebasal t .  Den findes endvidere i runde 
eller fladtrykte Kugler fra en Æ rts til en 
Bombes Størrelse (Basal t kugler ) ,  og  stundom 
ogsaa i skiferagtige Plader (Basal t ski f er ).  
Undertiden forekommer den med forskjellige 
tydelig isprængte Mineralier, saasom Olivin, 
Glimmer, A ugit etc. og  kaldes da Basal t -  
porphyr.  Dens Oprindelse hidrører fra den 
ældre vulkanske Periode, og  den findes paa 
mange Steder i Tyskland, især ved Rhinen 
imellem Cøln og Mainz, i Ungarn, Italien, 
Frankrig, Spanien, England, paa Island, Ota- 
lieiti etc. Den porøse Basalt, som brydes ved 
Rhinen i Nærheden af Andernach, giver de 
bekjendte fortrinlige rhinske Møllesten. For
øvrigt anvendes B. som Bygningssten, især 
til Fundamenter, til D ør- og  Vinduesposter, 
som V ei- og Brolægningssten, til Probersten, 
Tapleier, Riveskaalc, Am bolte e tc .; endvidere 
til Forfærdigelse af mørkegrønne Glasflasker 
og  sort Hyalith, til Vandkalk og  vandtæt 
Cement, ved Jernudsmeltning som Tilslag etc.

Basaltes eller Basal t  Wedgewood,  en 
Art engelsk W edgew ood (s. d.) af smuk sort 
Farve og  stor Haardhed, modstaar alle Syrer 
og  bruges ogsaa som Probersten.

Basane kaldes i Frankrig det tynde, 
brune Kalvelæder og  de paa samme Maade 
tilberedte Lammeskind, som anvendes til Ind
binding a f Bøger, Stolebetræk, forskjelligt 
Sadelmagerarbeide, Handsker, Blæsebælge, 
Kaardeskeder, Tapeter etc. De ere i Frank
rig  en betydelig  Handelsartikel og  inddeles i 
følgende Sorter: Ba za nes ta nnées eller de
couche, som ere garvede paa sædvanlig Maade ; 
kun behandles de ikke saa længe med Bark 
som andre Kalveskind; de anvendtes tidligere 
til Tapeter, men bruges nu ikke m eget; B. 
condrées blive beitsede med Kalk, planerede 
og derpaa behandlede med varmt Vand og  
Bark; B. chippées tilberedes paa dansk Maade 
og  anvendes især til Handsker; B. pa ssées 
en in es qui s behandles med Garvermyrten, for
færdiges især i og  omkring Lyon  og  Limousin 
og  forsendes hele Frankrig over; de fore
komme i alle Farver; B. Abid e s tilberedes 
med Alun og bruges især af Bogbindere; de 
ere grønne eller violette og  ru paa den ene 
Side. En Sort hvidgarvede Faareskind, som 
tilberedes i Paris, L yon , Nantes og  flere 
franske Byer og som anvendes til Benklæder, 
Skjødskind etc. kaldes ogsaa uegentlig Ba
sanes.

Baschauer s. Tobak.
Baschi, en Slags Arak, som brændes af 

Ris og Sukkerrør paa Basehiøerne i det 
ehinesiske Hav.

Bas de bouchon kaldes i Frankrig en

Bast .

Sort Strømper, som væves af 3, 4 eller 6traa- 
det engelsk Garn.

Baseler L,ærreder ere de smukt 
vævede, varige, hvide og broget stribede eller 
tærnede Lærreder, som forfærdiges i Basel og 
Langenthai i Canton Bern.

Basil ikum nrt (Ocymum Basilicuni) 
stammer fra det tropiske Asien og Afrika, 
men dyrkes i alle Verdensdele. Den glatte, 
stilkede med smaa, ægrunde, takkede Blade 
forsynede Urt, har en eiendommelig krydret 
Lugt og  Sm ag, og  benyttes især i Frankrig 
som Kryderi paa Spiser og  til Fabrikation 
af Snustobak; i Medicinen anvendes den kun 
sjelden. Ved Destillation udvindes deraf en 
gulgrøn ætherisk Olie, som bruges til Par
fumerier.

Basin eller Bazin,  et hvidt, kipret Bom - 
uldstøi, som undertiden er blandet med lin 
ned Garn, og  som tilvirkes i forskjellige Sor
ter og Bredder, især i Frankrig, men ogsaa 
paa flere Steder i England, Tyskland og 
Flandern. D et forekommer enten glat eller 
med bredere eller smallere Striber, undertiden 
opkradset paa den ene Side og  mønstret som 
Pique, og  benyttes til Sengetæpper, Over
træk, Underklædningsstykker etc. —  Flere 
andre lignende Tøier, saasom Cammas, Piqué, 
W allis, D im ety etc. benævnes ogsaa under
tiden 'Basin.

Basinas kaldes i Frankrig det ydre, 
løse Spind paa Silkecoconerne, som falder af 
ved Afhaspningen og benyttes som Floret- 
silke, hvorfor Floretsilkebaand ofte benævnes 
Basines.

Basin royal, et Slags fint, stribet, 
hvidt Dvælg, som væves i Oberlausitz.

Basm a, en Sort Sirts fra Levanten, for
sendes i stor Mængde til Asien, ligesom  det 
ogsaa tilvirkes i Frankrig og Sehweitz og 
navnlig forsendes til Smyrna.

Basselisse s. Haut el isset apet er .
Bassette kaldes i Italien Lammeskind, 

der ere farvede som Baranker.
Bassetti eller Bassot t i ,  en Slags italiensk 

Maccaroni.
Bassoragnmmi s. Gum. arab.
Bassorin er en Planteslim , som først 

opdagedes i Bassoragumm i, men som ogsaa 
forefindes i Traganth (den kaldes da Adra- 
gant in) samt i flere andre Plantestoffer, saa
som Kirsebærgummi, Saleprod etc. Den fore
kommer ikke i ren Tilstand, men stedse i 
Forbindelse med andre Stoffer, navnlig med 
Gum m i, hvormed den tidligere forvexledes. 
Den lader sig fremstille som et fast, hvid
gult, gjennem sigtigt, skjørt Legeme uden 
L ugt eller Smag og  med et muskelagtigt 
Brud. Naar den koges længere T id  i Vand, 
opløses den omsider og  forbliver opløst deri, 
og naar den af dampes til Tørhed, afgiver den 
en i Vand opløselig Gummi. I fortyndede 
Syrer opløses den og omdannes tildels tü 
Gummi og  Sukker. Den benyttes i Tech
niken, men ved sin ringe Opløselighed i Vand 
stiller der sig  Hindringer i Veien for An
vendeligheden i flere Henseender af de Gummi' 
sorter, hvori den forefindes.

B a s t  kaldes den traadagtige Væv, som

i
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hos tofrøbladede Planter findes imellem Plan
ternes Ved og Bark. Den er sædvanlig hvid
lig , har et trævlet, ofte ogsaa net- eller 
maskeagtigt Udseende og bestaar af flere Lag, 
hvis Antal f. Ex. hos Lindetræet beløber sig 
til 12. Da den ikke let raadner og  er tem 
melig seig, anvendes den til forskj ellige flet
tede Arbeider, saasom Reb, Sække, Sko, 
Hatte, Sigtebunde, Tæpper, Cigarbaand (s. 
Basttræ), og  især til Maatter (s. d.), samt i 
Gartneriet til Opbinding af Planter. Navnlig 
er det Basten af P ile- og  Lindetræer, som 
benyttes saaledes, og de a f den sidstnævnte 
Sort forfærdigede Reb og Snore ere især 
tjenlige for Piskere samt til Ophængning af 
vasket Tøi, da dette- ikke tilsmudses deraf. 
Hatte a f Linde- V idie- og Poppelbast komme 
fra Italien, Paris, W ien etc. Bast forarbeides 
ogsaa til Papirmasse. I  flere Egne af Rus
land, hvor der ofte findes store Skove af L inde
træer, er Tilberedelsen af Basten en betydelig  
Erhvervskilde for Indbyggerne. I  Mai Maa- 
ned drage de i Mængde ud i disse Skove, 
bygge sig  H ytter og begynde Arbeidet ved 
at gjøre Indsnit i Træerne fra oven nedefter, 
hvorved Barken løsnes af den tilstrømmende 
Saft og falder af i Juli. Naar Træerne ere 
fældede, afskalles Basten, hvorpaa den rødes 
(blødes i Vand) til i October, da den tørres 
paa Stænger og føres hjem paa Slæder. 
Basten af Stammerne er den bedste og kal
des Lub eller Lubock;  af Grenene kaldes den 
Mot schalo.  Trævlerne forarbeides da især til 
Maatter (Ragoscha) hvoraf der i Rusland 
aarlig tilvirkes 15— 20 M illioner af Basten al 
over 1 M illion Lindetræer, eller til Sække 
(Kul i),  ligesom  ogsaa til Seildug og  Sko for 
Almuen. - -  I Ostindien forfærdiges meget 
smukke Tøier a f den fine, silkeagtige Bast 
af forskjellige Planter, idet man behandler 
den som H ør og  da væver den enten ublandet 
eller i Forbindelse med Silke, undertiden og 
saa med fine Gede- eller Kamelhaar. Navnlig 
kalder man det af Plantebast og  Silke be- 
staaende og  sædvanlig i Form af Lomme
tørklæder, Foulas eller Foulards (s. d.) til 
Europa kommende Stof fortrinsvis Bast .  
AndreSorter af disse Tøier ere: Biambonnes,  
Cherquemol les,  Font alonqes.  Ni l las,  Pinasses,  
Romals,  med Hensyn til hvilke vi henvise 
til disse Artikler.

Bastancini kaldes nogle hvide, løst 
vævede, blaaligt stivede Slørlærreder, som 
især tilvirkes i Bøhmen og  Schlesien og  for
sendes til Italien. De ere henved 20 Alen 
lange, sammenlagte i firkantet Bogform  og 
indpakkede i blaat Papir med 8 Stkr. i hver 
Pakke.

Bastard ci tron ei*, en Slags runde 
Citroner fra Sicilien, forsendes grønne for 
bedre at conserveres paa Reisen.

Bastarde elle)' Bât arde kaldes i Frank
rig en Sort uægte V igogneuld, ligesom og 
saa en Slags sort levantisk Faareuld fra 
Aleppo.

Bastard Ibenholt s. Salmoni t ræ.
B a s t a r d j a s i n i n  (Philadelphus coro- 

nanus) s. Pibeved.
B a s t a r d k o r a l l e r  kaldes de af Ba-
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stardrav forfærdigede Perler eller Koraller, 
som især forsendes til Afrika.

Bastardrav s. Rav.
Bastardnld kaldes dels Ulden af saa- 

danne Faar, som stamme fra en Blanding af 
forskjellige Racer, dels ogsaa en forfalsket 
Sort V igogneuld (s. d.).

Bastardvin, en spansk Vin, som staar 
den bekjendte Pedro Ximenes m eget nær.

Basterei kaldes i Holland en Sort Can- 
dissukker, som staar imellem det gule og 
det hvide.

Basternsukker eller Bast ar d sukke r  
s. Sukker .

Basters, Gransparrer fra N orge af 12 
— 16 Fods Længde og 3— 4 Tom. Tykkelse.

Basthanip eller Passham p s. Hamp.
Bastliatte og  Bast p lader  s. Spar t er l e.
Bastkul kaldes undertiden de trævle- 

agtige Brunkul (s. d.).
Bastm aatter s. Bast  og Maat t er .
Bastoncini s. Est opi l las.
Baststræ , det  vest indiske (Hibiscus 

elatus) er et paa Cuba og Jamaica voxende 
Træ med store røde og  gule Blom ster; det 
naar en Høide af 50 Fod, og Stammen et 
Omfang af 8 Fod. Vedet er et fortrinligt 
Gavntræ, som poleret har stor Lighed med 
mørkegrønt Marmor. Basten sondrer sig 
ligesom  Lindebast i tynde Lag og  anvendes 
til Tougværk, Maatter og  navnlig til de be
kjendte Cigarbaand, som stedse ere farvede. 
I  Vestindien kaldes Træet Tul ipt ree eller 
Mount ain-Mahoe.

B ataloni, Bat anones,  en Sort lyseblaa 
Tøier med Kjede af Hamp og Islæt af Bom 
uldsgarn, væves i Natolien og forsendes over 
Smyrna, undertiden ogsaa til Frankrig, hvor
fra de sædvanlig gaa til Vestindien.

Batard, en hvid Burgundervin af 2den 
Klasse.

Batate (Convolvulus B atatas  eller B a 
tatas edulis), en i det varme Amerika hjem 
mehørende Urt, som nu dyrkes i alle Trope
landene og  flere Steder i Sydeuropa. R od 
stokken bærer indtil 1 Fod lange, knolle- 
dannede Rødder, som udvendig ere rødgule 
og  indvendig hvidgule og  have en Smag, der 
minder om Kartoffelens, men den er sødere 
og mere behagelig. Disse Rodknolde (Bat a
t as,  Pot at es,  Camot es) spises ligesom  Kar
tofler hos os, og  af M elet bages B rød , lige
som der ogsaa heraf udvindes en spirituøs 
Drik, som kaldes Mobby (i Portugal Mar -  
mot la). I Spanien henkoges de og  forsendes 
eller nydes som andre Grønsager til K jød- 
spiser. Ogsaa i Tyskland har man forsøgt 
paa at dyrke denne Plante, men uden Held, 
da den er perennerei) de og  ikke kan udholde 
Vinteren. Den giver en meget rig  H øst og 
indeholder 67 pCt. Vand. 1 Amerika til
beredes a f Rødderne med Tilsæ tning af Pal
memarv en fortrinlig Sago, som endogsaa 
staar over den ostindiske; den bedste Sort 
erholdes fra Rio.

Bataviagrunt eller Fr isisk-Grønt ,  en
af Kobbervitriol og  Ammoniak tilberedt 
Farve, som har megen Lighed med Bruns
vigergrønt.
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J B a t l i - c o a t m g , en Sort korthaaret, 
tykt og fast, paa begge Sider opkradset D yf- 
fel, oprindelig vævet i Bath i det vestlige 
England; det bruges saavel hvidt som farvet 
til Dame Underskjørter og andre Underklæd
ningsstykker, samt til Reisetæpper og Kapper. 
Fra England forsendes der meget deraf til 
Amerika ; det forfærdiges ogsaa i de sachsiske 
Fabriker.

B a t h e n g e l .  s. Gamander.
B a t l i m e t a l ,  en hvidgul Com position af 

55 Dele Kobber og 45 Dele Zink, anvendes 
i England ofte til Knapper.

B a t i s t  kaldes de fineste, halvt gjennem - 
sigtige, men dog tæt vævede Lærredssorter, 
hvortil der anvendes den bedste og om hyg- 
geligst tilberedte Hør. Tidligere tilvirkedes 
de næsen udelukkende i Belgien og  Nord- 
frankrig af fortrinlig  Qvalitet, men nu be
nævnes flere fine Lærreder, som fabrikeres 
i Schlesien, W estphalen, Bøhmen, Østerrig 
og  Irland, ligeledes Batist eller Batistlærreder, 
ved hvilken sidste Benævnelse der hos os 
sædvanlig forstaas de tættere og finere Sorter. 
Markedet for disse Yarer er Spanien, Por
tugal, Vestindien og Sydamerika. De franske 
Batisters Finhed bestemmes efter Antallet af 
de saakaldte »G ange« (comptes), af hvilke 
enhver har 200 Kjedetraade; de fineste Sorter 
have 30, de ringeste 20 Gange. Efter Væv- 
ningsmaaden skjelner man imellem treSorter: 
Batistes claires, dem estaabne, demi claires, 
noget tættere og grovere, og hoilandées, tem 
melig fast og tæt vævede. De forekomme 
som oftest glatte, men dog ogsaa stribede 
eller mønstrede. Stykkerne holde sædvanlig 
22— 25 Alen og forsendes sammenlagte i fir
kantet eller langagtig  Form  og  indpakkede i 
blaat, gult eller skifersort Papir; halve Styk
ker indpakkes særskilt 2 og  2 sammen. 25 
Stkr. kaldes et Sortiment. —  Lignende Tøier 
af Bomuld kaldes Bomuldsbatist eller Bom 
ulds-Kammerdug, imedens der ved ægte Kam
merdug kun forstaas de fineste Sorter H ør
garns B. Bom ulds-Batist kaldes ogsaa Bom. 
Musselin, Cambrik eller Nainsook og  fore
trækkes hyppig, efterat Fabrikationen af Bom 
uldsgarn i den nyere Tid har naaet en saa 
høi Grad af Fuldkommenhed, for den ægte 
Traadbatist, som er betydelig  dyrere, men 
ogsaa af langt større Varighed. Bom ulds
batist er mere aabent end Cambrik, tættere 
end Jaconnet og  noget sværere end Linon, 
men omtrent af samme Finhed. En Sort 
uldent Musselin kaldes ogsaa i Frankrig Ba
tist (B . de laine).

B a t i s t e  à  l i v r e t  eller Batiste unie,
kaldes i Frankrig det schlesiske Slørlærred.

B a t i s t m u s s e l i n  s. Cambrik.
B a t n a s ,  en Sort trefarvot Kattun, som 

forfærdiges i Østerrig.
B a t t e n s  ere 3— 4 Tom. tykke og  7— 8 

Tom. brede Fyrreplanker, som komme fra 
Norge.

B a u d e r o u x ,  en Sort malede, ostindiske 
Lommetørklæder, komme til Europa over 
Frankrig.

B a u g a ,  et fransk, halvuldent Tøi, be- 
staaende a f Hørgarn og  ordinair Uld.

B a u r a c h ,  borsurt Natron s. Borax.
B a u x i t ,  et jernoxydholdigt, navnlig i 

Frankrig forekommende Lerjordhydrat, hvoraf 
der i den nyere T id  tilberedes svovlsur Ler
jord  eller Alun.

B a v a  kaldes i Italien det fineste, ud
søgte Hvedestraa til Straahatte.

B a y ,  Bayes, Bayettes eller Baguettes 
s. Boy.

B a y e t a s  d e  P e l l o n  s. Barga afelpao.
B a y o n n e  v i n  kaldes de fyrige Gascogne- 

vine, som sædvanlig bruges til Forskæring af 
de lettere franske Vine og som mest for
sendes over Bayonne.

B a y o q u e s  s. Bailloques.
B a y r e u t h e r  V i t r i o l  s. Vitriol, 

blandet.
B a y r a m  (Spiritus M yrciœ  acris), E. 

Bay water eller Bay spirit, tilberedes i Vest
indien af Bladene og  Frugterne af Ainoinis 
eller M yre la  a cris,  et der voxende Træ af 
Myrtefamilien, ved Destillation med Rom . B. 
er et farvefrit eller gu lagtigt Flu idum , som 
benyttes dels til Fabrikation af Toilet- og 
Parfumesager, og dels i Medicinen til ud
vortes Brug til Indgnidning af Huden im od 
Værk i Lemmerne samt efter Stød eller 
Slag.

Baysalt s. Salt.
B a y u t a p a u t s  kaldes nogle ordinaire, 

rødt og  hvidt eller blaat og hvidtstribede 
Bomuldstøier, som væves i Frankrig og  mest 
forsendes til Afrika.

B a y w o o d  s. Mahogni, Honduras.
B a z i n  s. Basin.
B d e l l i u m  eller Maldacon (Gummi B del

lium) er en Gummiharpix. Man skjelner 
im ellem  den ostindiske, som skal udvindes 
af Ba lsa m odendron M uk ul og  B. Commiphora ,
der navnlig voxe i Arabien og  Deccan, og 
den afrikanske, af H eude lot la  Afric a n a  i Se
negal. Værdien af den ostindiske Bdellium 
er 1IS ringere end den afrikanske og adskilles 
fra denne sidste ved at være blandet med 
papiragtige Barkstykker, den har en afvigende, 
grøn lig  Farve og  svagere Lugt. Den fore
kommer i uregelmæssige, matte, halvt gjen- 
nem sigtige Stykker af rødlig  eller kastanie
brun Farve og  med voxagtigt B rud; den har 
en svag Lugt og en bitter myrrhaagtig, aro
matisk Smag. Den er tildels opløselig iV in -  
aand og  Vand, brænder som Harpix og  ud
breder da en behagelig myrrhalignende Lugt. 
Den findes ofte blandet i den virkelige, langt 
dyrere Myrrhagummi, hvorfra den vanskelig 
lader sig skille, og den forfalskes stundom 
med arabisk eller Kirsebærgummi. Den kom 
mer fra Triest, Livorno eller Marseille, an
vendes nu kun sjelden i Medicinen, men mest 
til Parfumerier og  Røgelser.

B e a r n e r v i n e ,  lette røde og  hvide 
Bordvine fra Dep. N edre-Pyrenæ erne, for
sendes hyppig til Nordeuropa over Bayonne; 
den bedste Sort kaldes Jurançon.

B e a u f o r t s ,  en Sort tætvævet Hampe- 
seildug, der væves i Dep. Maine og  Loire, 
dels til Brug for de franske Coffardiskibe, og 
dels til Forsendelse til Spanien; de finere
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bleges ogsaa i Larochelle og forsendes til 
Colonierne.

B eaujolaisvine ere m eget gode Bord
vine fra Omegnen af Beaujeu i Rhonedepar- 
tementet. De have en smuk, livlig  Farve, 
en behagelig Smag og  Bouket, blive hurtig 
drikkelige og  holde sig  læ nge; de taale og 
saa en Tilsæ tning af Vand uden at tabe for
meget af deres Styrke og gode Smag. Der 
produceres aarlig over 50,000 Fade, hvoraf 
Størstedelen gaar til Paris, hvor denne Yin 
sælges under Navn af M acon og Nedre- 
burgunder.

Beaune, en af de fortrinligste Sorter 
rød eller hvid Burgundervin fra Dep. Côte 
d ’Or; de bedste Sorter af samme ere: Cham
bertin, M ontrachet, Clos de Y ougeot, Riche- 
bourg, Romané etc.

Beausoleil eller Beausol er gode, fy 
rige, tildels søde Yine fra Dep. L ot; de for
sendes i stor Mængde over Montauban og 
Bordeaux til det nordlige Europa og  til Syd
amerika.

Beaver, Fr. Castor, T. Biber, er op
rindelig Navnet paa Bæverskind (s. d.), men 
nu forstaas herved et Slags tykt blødt Bom - 
uldstøi, som væves firskaftet med en Islæt 
af Mulegarn, som er m eget tykkere endK jede- 
traadene; det opkradses paa den ene Side, 
trykkes da med billige Farver og anvendes 
som Foerstof.

Beaverteeu ligner Beaver, men er 
meget tykkere, vævet femskaftet og  opkradset 
paa begge Sider, saa at det har L ighed med 
blødt uldent T øi (s. Barchent).

Bebeerin, et Alkaloid, der udvindes af 
Ncctandra  Rutila ci,  som voxer i Guyana, frem
træder som et amorpht, gulagtigt eller farve
løst, glinsende, bittert Pulver. D et anvendes 
i Medicinen (ligesom ogsaa svovlsur og salt
sur B.) og erstatter ofte Chinin. D et lader 
sig let opløse i Yinaand, Æ ther og  fortyndet 
Svovl- og Saltsyre, men kun vanskeligt i 
Vand. D et reagerer alkalisk og  med Syrer 
giver det derfor Salte, som dog ikke kry
stallisere. —  I Barken findes Bebeerinet bunden 
af Bebeer insyr e eller Beb i rusyre,  der kan 
fremstilles som hvide Krystaller, der honilyde 
i Luften, smelte ved 15 00 og  sublimere ufor
andrede ved 200°. Med Kali og  Natron dan
ner den let henflydende Salte. Barken inde
holder desuden Garvesyre og  Gummi og  vir
ker omtrent som Chinabark.

Bebi kaldes nogle sædvanlig blaa Bom - 
uldstøier, som tilvirkes i Syrien og  forsendes 
fra Aleppo og  Said til Marseille, hvorfra de 
som oftest gaa til Afrika.

Becfig’ues, smaa Sangfugle (især Sylvia  
hortensis og  Smaafugle af lignende Størrelse), 
fanges i stor M ængde i liere Egne af Frank
rig, i Nizza, paa Malta etc. og  forsendes ned
lagte i Eddike og  aromatiske Urter eller i 
M el, navnlig til Italien, hvor de ere en me
get yndet Spise.

B è c lie  d e  n ie r  s. Trepang.
Beefwood s. Bot anybayt ræ.
Beg, T. Pech, Fr. Poix, E. P itch , er en 

sort, brun, rød eller gul Harpix, som paa 
forskjeilige Maader udvindes af Naaletræerne.

Den almindelige sorte eller brune B eg (P ix  
solida , nigra) erholdes a f Fyrre- og  Gran
tjære ved Indkogning i aabne Kjedler. Den 
indeholder Brandharpix i Mængde, er haard 
og skjør i Kulden, bliver blød, klæbrig og 
deigagtig ved 83° R., smelter let og er da 
tem melig tyndtflydende, hvorfor den egner 
sig godt til Kalfatring af Skibe; endvidere 
anvendes den til at befæste Haarene i Børster 
og Pensler, til Fakler, vandtæt K it og  under
tiden ogsaa til Plastere. Den lader sig  op
løse i Alkohol, Terpentinolie samt i ætsende 
og kulsure Alkalier. Den sorte Beg, som bru
ges af Skomagerne, er sædvanlig blandet 
med Talg. Den saakaldte f ede Beg inde
holder endnu Oliedele og  er derfor blødere 
og  mindre skjør end Glasbeg eller t ør  Beg,  
hvoraf Olien er uddragen. Yed Glas beg eller 
Beg harpix (R esina flava  eller cocta), for- 
staar man dog ogsaa en Slags B. af lysere 
Farve, som ved Destillation a f Terpentinolie 
bliver tilbage i Kolberne. Paa samme Maade 
tilberedes Burgunderbeg (P ix  eller R esina  
Burgundica ) som er en hvid eller gul Har
pix af Pin u s P ice a  og P in u s Pina st e r,  og  som 
forekommer lysere eller mørkere. Den an
vendes til flere Slags Fernis, gul Sæbe, P la
stere etc., ligesom ogsaa til Lodning og  Fortin 
ning af Smede, Blikkenslagere og andre Haand- 
værkere, samt til Udforing af Karrene ved 
Fabrikation a f baiersk 01. I  England efter- 
gjøres den ved at sammensmelte Terpentin 
og  Harpix tilligem ed noget Yand. St enku l s
beg (P ix  Lithranthracis) erholdes ved at 
afdampe Stenkultjære; den bestaar af Brand
harpix, Paraffin og Naphtalin, er haardere, 
men mindre seig og  klæbrig end almindelig 
Beg, og  benyttes til Fabrikation af Asphalt. 
Hvid Tyrolerbeg eller Ba i e r sk  B., bliver til
bage efter Destillationen af tysk Terpentin. 
—  Den almindelige B eg  tilberedes iøvrigt i 
alle Lande, hvor der findes store Skove af 
Naaletræer; som den bedste anses dog den 
svenske, der forekommer i 3 Sorter, Kron- 
Wasa-  og ord inai r  B eg ; derefter kommer 
den norske, tyske, russiske etc. Fr ansk  B. 
kommer mest fra Bayonne i Kager paa 50—  
100 Pund; r u ssi sk  fra Archangel i Fade paa 
c. 300 Pund, tysk fra Bøhm en, Østerrig, 
Schwartzwald etc. i Fade paa 1— 8 Ctr. eller 
i smaa Foustager paa 20— 30 Pund. Ogsaa 
fra Nordamerika forsendes store Qvantiteter, 
navnlig til V estindien , Spanien og Portugal 
i Tønder paa 200 Pund; denne Sort er i 
Godhed lig  den russiske. (Se ogsaa Fyr re-  
harpix.

Begblende eller Beguran s. Uran.
B e g g a r s  J L a c e ,  en Sort Traadbaand 

og  ordinaire vævede Kniplinger, som tilvirkes 
i Holland og forsendes til England og  Amerika.

Begkul s. St enkul .
B e g o l i e  s. Terpentinolie.
Begopal s. Opal.
Begpap eller Begpapir tilberedes lige 

som Papir, kun at det Materiale, som an
vendes dertil er Affald af tjæret Tougværk 
istedetfor Klude. Det fremstilles ogsaa ved 
Overstrygning af grovt Papir med Stenkuls
tjære. D et er m eget stærkt, modstaar godt

4 *



Begsod. 52 Beitse.

Vand og  bruges til Indpakning, navnlig af 
Staalvarer. Begpapir ,  Gigt papir  eller Su n d 
hedspapir  kaldes ogsaa almindeligt Papir, som 
er overstrøget med forskjellige irriterende Stof
fer, saasom sort Beg, Terpentin, Colophonium, 
spanske Fluer etc., og som anvendes imod 
Gigtsmerter.

Beg-sod eller Glanssod,  en mørkebrun, 
glinsende Skorpe, som afsætter sig i Skor
stene ved Forbrænding af Træ. Man til
bereder deraf en brun Farve, Bist e r  (s. d.), 
og  med koldt Vand erholdes af denne Sod et 
Fluidum, hvori saltet K jød kan dyppes, hvor
efter det kan holde sig  meget længe. Den 
benyttes ogsaa ved Afbrændingen af pressede 
Metalplader, som skulle overstryges med Guld
fernis, samt i Skriftstøberierne.

Belieimodder (B alani myrepsicæ  
eller Nuces Beh en), ere Frugtkj ærnerne af 
et i Ostindien, Arabien, Øvreægypten voxende 
og i det tropiske Amerika dyrket Træ, M o
rin g a antera  eller pte rygospe rm a ,  i hvis lang
agtige Frøkapsler de trekantede eller rund- 
agtige Nødder findes. De ere af Størrelse 
som Hasselnødder og have en tynd, graa, let 
sønderbrydelig Skal, der indeholder en olie
agtig, bittert smagende Kjærne, hvoraf man 
ved Udpresning erholder omtrent Fjerdedelen 
af deres Væ gt Behenol ie,  Oleum  Behen, en 
fed, mild, sødlig, gjennem sigtig  Olie uden 
Lugt og af en smuk gul Farve. Den størk
ner ved den ringeste Kulde, og naar den for
falskes med andre Olier, bliver den let harsk, 
imedens den i ren Tilstand ikke let er udsat 
herfor. Den benyttes især til Forfærdigelse 
af Pomader, Haarolie, Salver og  Lignende, 
ligesom ogsaa til Udtrækning af vellugtende 
Blomster, hvis L ugt den da antager (Franske 
Blomsterolier f. Ex. Jasminolie),- endvidere 
bruges den hyppig til Forfalskning af for- 
skjellige ætlieriske Olier. Den indeholder 
Behensyre og  Mor ingasyre.

Beibazar, en Art urene Gedeliaar af 
anden Qvalitet fra Levanten, maa udvaskes 
godt med Sæbe førend de benyttes til Væv
ning.

B e i g e ,  egentlig Baigues,  et sort, brunt 
eller graat kipret uldent Stof, som navnlig 
tilvirkes i Omegnen af Poitiers og  Laudon; 
de grovere Sorter anvendes af Landalmuen, 
de finere til Damekjoler ere for Tiden meget 
i Brug.

B e i l i k  kaldes i Tyrkiet en Slags grovt 
Klæde, som anvendes til Soldaternes Unifor
mer og  som forsendes fra Salonichi.

Beisbær s. Peber,  spansk.
Beitse eller Mordant s kalder man for

skjellige skarpe, alkaliske eller undertiden 
sure Stoffer, hvormed man giver Overfladen 
af mange Legem er et forandret Udseende, 
ligesom den ogsaa anvendes meget i Farve
rierne, hvor den tjener til at meddele saavel 
animalske Træviesto ffer, saasom Silke, Uld. 
Haar, Fjer, Ben etc., som Plantefibre, saa
som Bomuld, Hør, Hamp, Træ etc. saadanne 
Egenskaber, at de let og  holdbart kunne op
tage det paagjældende Farvestof. Dette lader 
sig  nem lig kun sjelden uden Beitsning for
binde saa fast og varigt med de vedkommende

Trævlestoffer, at det er istand til at modet aa 
Paavirkningen af Lys, Vand, Sæbe og  svage 
Syrer-. Det er saaledes for at forbinde Far
verne holdbart med Fibrene, at man anvender 
Beitse, der for Størstedelen bestaar af A l
kalier, alkaliske Jordarter, tunge Metaloxyder 
og  basiske Metalsalte. En gjentagen U d
vaskning af Gjenstandene er nødvendig, da 
en for stærk Beitsning er skadelig for Far
ven; dette er navnlig Tilfæ ldet med de ani
malske F ibre , som ikke taale megen B. 
Alun benyttes især meget til B. B. anven
des enten særskilt eller forbindes med Farve
stoffet; sjeldnere paafører man først Farven 
og senere B. Ved Sortfarvning bruges først 
et Jernsalt som B., hvorefter Stoffet be
handles med garvestofholdige Opløsninger, 
hvorved den ved Forbindelsen af Jernilte og 
Garvestof fremkomne sorte Farve fæstner sig 
paa Stoffet. Æt sbei t ser  eller Enlevager  an
vendes for at opløse og fjerne Farven paa 
enkelte Steder af allerede farvede Tøier; for 
Indigo bruges navnlig Chromsyre, for Krap 
benyttes Chlor. V il man trykke Mønstere 
paa farvede Tøier, anbringes B. for den nye 
Farve, som derefter kun vil fæste sig  paa de 
Steder, hvor B. er anbragt; saadanne B. 
kaldes Over t r ykbei t ser .  Ved Farvning af 
Træ, Horn eller Ben kaldes selve Farvevæd- 
sken B., og  hvor man bruger to Vædsker 
efter hinanden, kaldes den første Angreb.  
B. anvendes hyppig paa Træ, enten for at 
give dette en vilkaarlig, om ogsaa ikke na
turlig Træfarve, eller for at give simple inden
landske Træsorter Udseende af kostbare uden
landske, eller endelig for at give ensfarvet 
Træ et flammet eller noget aaret Udseende. 
Træ, som skal beitses, maa først slibes vaadt; 
med eddikesur Jernbeitse bliver det sort efter 
et Angreb af Brunspaan, ligesaa ved chrom- 
sur K ali, og brunt med Skedevand i For
bindelse med Aloe eller Jern vitriol; hvidt Træ 
farves gult med Safran i Spiritus. Nødde- 
træsbeitse frembringes ved Paatrykning al 
overmangansurt Kali. Horn beitses sort 
ligesom  T øier med Jernvitriol og  Galæbler eller 
Brunspaan, og brunt til Efterligning af Skild
paddeskaller ved Kalk, Potaske og Mønnie. 
Ved Farvning af Ben benyttes Cochenille, 
Fernambuk etc. En meget god Træbeitse 
anbefales i den nyere Tid, bestaaende af en 
Opløsning i Vand af lige Dele dobbelt chrom- 
surt Kali og  Oxalsyre. —  Beitsning kaldes 
ogsaa den chemiske Indvirkning paa iltede 
Metalsager, f. Ex. Blik eller Traade, der ere 
blødgjorte ved Glødning, og  det anvendes da 
for at fjerne Glødskallen, hvortil sædvanlig 
benyttes fortyndet Svovlsyre. Jern kan dog 
let opløses af saadan Syre, førend Glødskallen 
er fjernet, hvilket kan forhindres ved Glycerin- 
—  Endvidere anvende Hattemagerne en Op
løsning af Kviksølv i Skedevand med Til
sætning af ætsende Kviksølvsublimat og  Ar
senik til Beitsning af Harehaar paa Skindene 
og derved gjøre dem mere egnede til F ilt
ning. En Beitse til Boning af Gulve til
beredes i Tyskland og Frankrig (hvor den 
kaldes Enca ust ique )  ved at koge gult Vox med 
en Opløsning af kulsurt Natron.



Bekkasiner s. Snepper.
Belaayebark eller Belaché af et paa

Madagascar voxende Træ ligner Chinabark, 
bar en ren bitter Smag og  en chinaagtig 
Lugt; den er udvendig rynket og gulbrun 
med lyse Pletter, indvendig lysegul og trævlet.

Belcliette eller Belehrt e,  en Slags 
spansk Uld af seconda Qvalitet fra Omegnen 
af Sarragossa.

B e l e m n i t  s. Peliom og Vættelys.
B e l e s m e s  eller Bellesmes, en Slags 

grovt Hampelærred til Madrasser og  Pak
ning, tilvirkes i Frankrig i Byen af samme 
Navn.

Bellacosa eller Bel cosses kaldes nogle 
paa jden Scio forfærdigede med Guld og  Sølv 
gjennemvirkede Silketøier.

B e l l a d o n n a ,  Galnebær (Atropa B el
ladonna), T. Tollkirsche, W olfskirsche eller 
Wuthbeere, er en i Mellern- og  Sydeuropas 
Bjergskove voxende, 4 til 6 Fod høi G ift- 
plante med ægformede, kortstilkede, helran- 
dede, paa Oversiden mørkegrønne og under
neden lysere Blade af en Haands Størrelse, 
klokkeformede, violetbrune Blomster og sort- 
agtige, kirsebærlignende, torummede, g lin 
sende Bær med en rødlig Saft og on 
Mængde brunlige Frøkorn. Roden er peren- 
nerende, cylindrisk, flerdelt, grenet, liar en 
bedøvende, ubehagelig honningagtig  L ugt og 
en bitter Smag, og har i Udseende nogen 
Lighed med Althearod eller Burrerod. Hele 
Planten indeholder en stærk narkotisk Gift 
(Atropin s. d .); men saavel Roden som Bla
dene anvendes hyppig i Medicinen som smerte- 
og krampestillende Midler, t. Ex. imod Hunde
galskab, i Sindssygdomme og i Øiensygdomme. 
Af Planten tilberedes et grønligt, g iftig t E x
tract. B. er ogsaa funden vildtvoxende i 
Danmark.
I f B e l l e s i n e s  s. Belesnae«.
- B e l l o u n e s  s. Figen.
S3B  e l m  o n  t i n ,  en Slags Paraffin, som i 
England udvindes af Ragoon-Stenolie og an
vendes til Lys.

B e l u g a ,  ogsaa kaldet Hvidfisk ( D el-
phinus leueas eller Cetus albicans), en Art 
Delphin af hvidlig Farve med brune Pletter, 
hen ved 9 Alen lang, lever i de Grønlandske 
Farvande, men forekommer ogsaa i Nordsøen 
og Flodm undingerne der; den afgiver ikke 
ubetydeligt Spæk ( l  à 3 Tdr. pr. Stk.), K jødet 
nydes m eget af Grønlænderne og  dens Skind 
(Matak) foretrækkes endogsaa for Hvalens. 
Beluga eller B jeluga kaldes ogsaa i Rusland 
Husblasstøren.

B e l v e i t e r e r o s m e r ,  en Slags Drue
rosiner fra Calabrien, forsendes især fra L i
vorno til England, sædvanlig trukne paa 
Traade.

B e l z a m i r e ,  et Lærredsstof med ivævede 
Silkeblomster, tilvirkedes tidligere i Frankrig.

B e n  af større firføddede Dyr, saasom 
Heste, H ornkvæg, H jorte etc. ere et vigtigt 
Materiale til Forarbeidning af mange Gjen- 
stande og  benyttes navnlig af Dreiere, In 
strumentmagere, Snedkere og andre Haand- 
værkere. D et er hovedsagelig Pibebenene af 
Fodleddet paa Hornqvæget, som benyttes, da

de høiere liggende L ed , Laarbenene, ere for 
haarde og  skjøre og  ofte ikke af ensartet 
Masse; Benene af Bagfødderne ere stærkere 
og  bedre end af Forfødderne. Naar begge 
Enderne ere afsaugede af B., renses de for 
Marven, der bruges til Pomade, Smørelse etc., 
hvorefter de bleges enten ved en længere 
K ogning i Potaskelud eller ved Solens og 
Luftens Paavirkning; de kunne da blive lige- 
saa hvide som Elfenben. H est eben  ere tættere 
og  haardere end Oxeben, men lade sig  van
skeligere bearbeide og ere ikke saa lette at 
erholde. H jor t eben ere de hvideste og fine
ste, men temmelig skjøre; de benyttes især 
til Klaviaturer og til Knivskafter. El sd yr -  

ben ere hvide som Elfenben og  blive ikke 
gule; men de ere vanskelige at erholde. Sæ l 
hundeben bruges af Grønlænderne til alle 
Slags Yærktøi, Knive etc. —  Oxeben farves 
ved at rense dem for de indeholdte Fedtsub- 
stantser og derefter behandle dem med fortyndet 
Skedevandsbeitse eller anden opløst Farve. 
Yed at knuse og  m aleB. paa Møller erholdes 
Ben m el ,  som anvendes m eget til kunstig 
G jødning ved Tilsæ tning af Svovlsyre og 
under Navn af su r  ph osph or su r  K al k ; friske 
B., som endnu indeholde Fedtstoffer og  Gelée, 
ere at foretrække hertil. A f B. tilberedes 
ogsaa Ben lim (Patentlim) ved Extrahering 
med Vanddampe eller Saltsyre. Endvidere 
anvendes B. til Fabrikation af Berlinerblaat, 
Phosphor, Salmiak etc. og til de under Ar- 
tikelen Hjortehorn anførte Præparater. —  
Danmark udfører store Qvantiter B .; i Aaret 
1875 beløb Udførselen sig  til over 3 Millioner 
Pund, hvoraf Størstedelen gik til England.

B e n a s k e ,  Ben jord eller h vi d t  Spodium  
erholdes ved at forkulle Ben i aabne Kar, 
hvorved der fremkommer et hvidt Pulver, der 
hovedsagelig bestaar af phosphorsur Kalk og 
anvendes til Polering af Guld og Sølv, til 
Fabrikation af Melkeglas, Glasflusser og uægte 
Diamanter, til Lakering, som Raamateriale 
ved Phosphorfabrikationen etc.

S
e n e d i c t r o d  s. Nel l i k erod.  
e n f e d t  udvindes ved at udkoge knuste 

Ben med Vand, og anvendes ligesom andre 
Fedtstoffer til Maskinsmørelse, Vognsmørelse, 
grøn Sæbe etc. (s. Oxeklovefedt).

B e u g l a s  eller Melkeglas er en mælke
hvid , halvt gjennom sigtig  Glasmasse, der 
især anvendes til Lam pekupler; det erholdes 
af almindelig Glasmasse ved Tilsætning af c. 
10 pCt. Benaske og noget Mønnie, 

B e n i c a r l o ,  en mørkerød, kraftig Vin 
fra den spanske Provins Valencia, forsendes 
m eget til Bordeaux, Cette og det nordlige 
Europa og  benyttes særlig til Forskæring af 
lettere Vine.

B e i i k e n t i j n t r æ , en gul eller brun 
Træsort fra Surinam, kommer undertiden til 
Holland, hvor det anvendes til Snedkerarbeide.

B e n k u l ,  d yr i sk e Kul, Ben sor t  eller Sp o 
dium erholdes ved at forkulle i lukkede Kar 
Ben, som først ere rensede for alle K jød- og 
Fedtsubstantser, ligesom ogsaa som Residuum 
ved den tørre Destillation af Ben. De have 
en dyb sort Farve og anvendes derfor fint 
malede til Malerfarve, Skosværte etc. og  be-

I



nævnes da stundom brændt  Elfenben,  skjøndt 
der kun sjelden findes Elfenben deri, og  dette 
desuden ikke er meget bedre end Productet 
af andre Ben. Da de besidde den Egenskab 
at binde Lugtestoffer og  at optage Farve
stoffer i deres Porer, benytter man dem ofte 
til Affarvning af forskjellige Yædsker, og 
navnlig anvendes de i stor Maalestok i Suk
kerraffinaderierne til at affarve Sirupen og 
samtidig befri den for Kalk; til dette Brug 
males de ikke fint, men kun af Størrelse som 
Æ rter. Naar man med fortyndet Saltsyre 
uddrager en Del af den i B. indeholdte phos- 
phorsure og  kulsure Kalk, bliver deres P orø 
sitet og  derved ogsaa deres Kraft som A f
farvningsmiddel betydelig  forøget, og ved 
om hyggelig  Udvaskning og  Glødning kunne 
de allerede engang brugte B. gjøres anvende
lige igjen. Som Gjødningsmiddel kunne de 
ikke maale sig  med Benm el; dog anvendes de 
i Raffinaderierne brugte Benkul, som ogsaa 
stundom kaldes Sukker ku l ,  ofte hensigts
mæssigt dertil paa Grund af den Æ ghvide 
og  andre dyriske Stoffer, som indeholdes deri. 
B. maa have en ren sort Farve, som hverken 
maa være brunlig eller graa, da dette vil 
tyde paa, at de ikke ere tilstrækkelig for
kullede, og  de ere da hverken tjenlige som 
Affarvningsmiddel eller til Farve-; koger man 
dem i destilleret Yand, maa dette ikke blive 
farvet, og  gløder man dem i en D igel, maa 
de hverken give R øg  eller Flamme. De bed
ste B. erholdes af Elfenben, ligesom der og 
saa faas en meget god Sort af Bedeben; den 
anvendes særlig til Bogtrykkersværte, Olie
farver etc.

Benlim  s. Lim.
Benolie, T. Knochenöl, Klauenfett, s. 

Oxeklovef edt .
Bensort s. Benkul .
Benved (Euonym us), T. Spindelbaum, 

en næsten i hele Europa i Kratskove vox- 
en de, træagtig Buskvæxt af 18— 20 Fods 
H øide; den bærer smaa gulgrønne Blomster 
og  purpurrøde, tre eller firkantede Frøkapsler. 
Den voxer vildt i  Danmark og  Norge, har et 
bleggult, fint, fast og seigt Yed, som benyttes 
til Y ifter og  andet finere Dreierarbeide, til 
Polering af Guld- og  Staalarbeider, Rensning 
af Uhrværker, Tandstikkere etc. Kullene af 
B. anvendes dels som Tegnekul og dels til 
Krudtfabrikation. De hvide Frøkom  frem
kalde Afføring og  Opkastning, ligesom de 
ogsaa anvendes til at fordrive U tøi hos Husdyr.

Benzaldehyl er Hovedbestanddelen af 
Bittermandelolie s. Mandler.

Benzin, som ogsaa tidligere kaldtes 
Benzol  (s. d.), hvorfra den dog er forskjellig, 
er de først overgaaende flygtige Dele ved 
Stenkultjærens Destillation imellem 60— 120° 
eller vel endogsaa indtil 18 00 ; den er en farve
løs , let fordunstende og  eiendom m eligt, ikke 
ubehageligt lugtende Vædske af en V æ gtfylde 
af 0,70— 0,85. Den anvendes m eget som P let
vand, til Handske vask, til Frem stilling af 
Nit robenzol  (s. d.), hvoraf atter udvindes 
Ani l in (s. d.), som Opløsningsm iddel for en 
Mængde Stoffer som Kautschuk, Harpixer 
etc., til Borttageisen af Fedtpletter paa F jer

og  andet mere. Den udvindes i det Store af 
Stenkulstjære, idet man ved Destillation af 
denne opsamler de indtil 200° overgaaende 
Dele (let Stenkulstjæreolie); disse behandles 
først med lidt Svovlsyre og  derefter med en 
lille Qvantitet Natronlud og underkastes atter 
Destillation, hvorefter det Fluidum, som gaar 
over imellem 60 og  120° er det sædvanlige 
i Handelen forekommende Benzin, der inde
holder Benzol, Toluol, Cymol og andre K ul
brinter og  renses ved Destillation i eiendom- 
melige Apparater, som ere construerede efter 
samme Princip  som de søileformede A lkohol- 
Destillationsapparater. Fuldstændig forskjel
lig  herfra, men dog hyppig forvexlet hermed 
ere de først overgaaende Dele a f Destillatet a f raa 
Petroleum, som i Handelen gaar under Navnet 
Pet roleumsbenzin,  Napht a,  Pet roleumsæt her ,  
Ligroin,  Gasol in.  Den benyttes til lignende 
T ing  som  Benzinen. Den forekommer meget 
afvigende i Henseende til Kogepunct, V æ gt
fylde og  Renhed og  bestaar sædvanlig a f en 
Blanding af forskjellige Kulbrinter, hvoraf 
navnlig skal nævnes Capronylbrint, Butyl- 
brint, Am ylbrint etc. Den adskiller sig  fra 
Benzin og  Benzol allerede ved sin mindre 
behagelige Lugt, som ligner Petroleum, men 
navnlig ogsaa ved sit Forhold  til 9 0 ° ’s V in- 
aand, hvori det er uopløseligt, medens de 
førstnævnte tvende med Lethed opløses deraf. 
Ligeledes udvikler den kun forholdsvis liden 
R øg  ved Forbrænding, medens Benzin og  
Benzol brænde med stærk osende Flamme.

B enzoë, Benzoegumml eller Benzoe- 
harp ix  {R esina B . eller A sa dulcis) er en 
Harpix, som ved Indsnit i Barken udvindes 
af Benzoëtræet {S tyra x B enzoin ), som især 
voxer paa Java, Sumatra og  i Siam. Den flyder 
ud af Træet som en hvid eller a f ældre Træer 
som en lysbrunlig Melkesaft, størkner i L u f
ten og  antager da en rødbrun eller gulagtig 
Farve; den bedste er den først udflydende 
Saft af unge Træer under 10 Aar, men denne 
forekommer kun sjelden i Handelen. Æ ldre 
Træer give mørkere Benzoe. God B. er gjen- 
nemskinnende i Kanterne, har et glinsende 
musklet Brud, en m eget behagelig, vanille
agtig  L ugt og  en sødlig , krydret og  noget 
skarp Smag. Den smelter let og  den vel
lugtende R øg, som den udvikler, fortætter sig 
paa kolde Legem er til silkeglinsende hvide 
Krystaller, som ere Benzoesyre.  Benzoe 
indeholder ofte en Mængde hvide og  gule 
iblandede, større eller mindre Korn, som have 
nogen Lighed med itu brækkede Mandler; den 
bedste i Handelen forekommende Sort kaldes 
derfor Mandelbenzoë {R . B . amygdaloides), 
idet den næsten ganske bestaar a f saadanne 
sammenkittede Mandelstykker, saa at den i 
Bruddet viser sig  lysebrun med store hvide 
Pletter. Ord i nai r  B. mangler enten ganske 
eller tildels disse hvide Mandler, ligesom den 
ogsaa er urenere og  indeholder Træstumper, 
Bast etc., som den førstnævnte Sort dog 
ikke altid er fri for at indeholde. Der fore
kommer ogsaa en sortebrun Sort ganske uden 
Pletter og m eget uren; denne er i Regelen 
forfalsket. Prima B. er sædvanlig i England 
3 Gange saa dyr som Secunda og  6 Gango
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saa dyr som den ringeste Sort. Man skjeiner 
imellem Singapore,  Penang eller Sum at r a 
og Siam  B., af hvilke den sidstnævnte er den 
officinelle Sort, hovedsagelig paa Grund af at 
den indeholder m eget Benzoesyre, imedens 
de andre Sorter indeholde Canélsyre. B. 
lader sig næsten ganske opløse i Æ ther og 
Vinaand med de fremmede Iblandinger som 
Residuum; m ed»Vinaand giver den Benzoë
t inct ur,  som danner en melkeagtig Vædske 
ved at fortyndes med Vand, idet Harpixen 
da udskiller sig  i m eget findolt T ilstand, og 
som under Navn af Jomf rumelk,  la it  virg in a l,  
benyttes til Hudens Forskjønnelse. Den 
sammensatte Benzoëtinctur indeholder des
uden ogsaa Aloe og  Perubalsam. I  Siam- 
Benzoë findes som omtalt en eiendommelig 
Syre, Benzoesyre,  Benzoylsyre eller Benzoë- 
blomst er,  Acidum  be nzolcum  eller Flore s Bcn- 
zoes, 12— 18 pCt., som udvindes enten ved 
Sublimation eller ved K ogning med Natron, 
F ælding med Svovlsyre og  Krystallisation. 
Den erholdes ogsaa ved Iltning af Bitter- 
mandelolie, ved Behandling af Chlorbenzoyl 
med Vand, ved Paavirkning af Salpetersyre 
paa Anis- og  Canélolie etc. Endvidere vin 
des den af den i Hesteurin forekommende 
Hippursyre, hvoraf den hyppig tilberedes til 
technisk Brug. Den bestaar a f fine, sølv- 
glinsende, naaleformede Krystaller, som lade 
sig opløse i m eget Vand og i Vinaand, der da 
brænder med rødlig, gnistrende og  blussende 
Flamme, og  som fordampe ved at ophedes 
paa en Blikplade uden da at efterlade noget 
Residuum ;,  Smagen er baado sur og sødlig, 
lidt skarp og  kradsende. I  aldeles ren T il
stand har den ingen L u gt; ellers lugter den 
af Vanille. Dens Dampe ere skarpe og stik 
kende og fremkalde Hoste og  Taarer; i Han
delen har den ofte en gulagtig Farve af noget 
iblandet Olie. E t meget lignende Stof findes 
ogsaa i Vanille, hvorpaa det ofte fremtræder 
udvendig som fine, hvide Naale, samt i Pcru- 
og Tolubalsam og i Storax. Ved Destillation 
af Benzoë, Storax og  Alkohol erholder man 
Benzoëbalsam , og med Alkohol og rygende 
Saltsyre Benzoëæt her,  en aromatisk, skarp, 
farveløs, olieagtig  Vædske af krydret Smag. 
— Man erholdør Benzoë i Kister, som sæd
vanlig indeholde et stort, i Bast indpakket 
Stykke paa 100— 200 Pund, mest over L on 
don og Hamborg, men ogsaa fra Triest og 
Livorno. Den anvendes i M edicinen, men 
isærdeleshed til Parfumerier af alle Slags. 
Benzoesyren benyttes m eget saavel i M edi
cinen mod Bryst- og  Halscatharrher, samt i 
forskjelligo Blæretilfælde etc. som ogsaa i 
Chemien, for hvilken sidste den er bleven af 
stor V igtighed paa Grund af den Mængde 
Forbindelser, som den kan indgaa; navnlig 
anvendes den m eget i den nyere T id  ved 
Fabrikation af Anilinfarver og til Tobaksauce,

Benzoëtinctur, sam m ensat  s. Saar -  
balsam.

Benzol, Phenylbr int ,  tidligere, saaledes 
af Opfinderen M i t s c h e r l i c h ,  kaldet Ben
zin (smign. iøvrigt denne), er et farveløst 
Fluidum, som størkner ved Frysepunctet til 
en hvid krystallinsk Masse og koger ved 81°;

I ved 15° har den en Væ gtfylde af 0,850. Den 
I besidder en eiendom melig krydret Lugt, der 
! fjernt erindrer om Rosenolie. Den er let 
I antændelig og  brænder med en stærkt lysende 

og  osende Flamme. Den er let opløselig i 
Alkohol, Æ ther, Træspiritus etc. men ikke i 
Vand; den opløser Jod, Phosphor, Svovl, især 
i Varmen, endvidere Fedtstoffer og ætheriske 
Olier, Harpixer, forskjellige Alkaloider, saasom 
Chinin, Morphin og  Strychnin. Med rygende 
Salpetersyre giver den ligesom  det ved 80° 
destillerede Benzin Nitrobenzol (s. d.) og 
fremstilles i ren Tilstand ved tør Destillation 
af Benzoesyre med Kalk i Overskud. Den 
rene Benzol har stor Anvendelse i den ana
lytiske og  techniske Chemi, dels som Opløs
ningsmiddel, dels som Materiale til Frem 
stilling af forskjellige chemiske Præparater.

Berberin s. Berber isse.
B e r b e r i s k  G u m m i  s. Gum. arab.
Berberisse (B . vulgaris), T. Berbe

ritze, Sauerdorn, Essigbeerstrauch, Fr. Epine 
vinette, E. Barberry, er en i Europa og 
Vestasien baade vildvoxende og  i Haver dyr
ket Busk af 5— 10 Fods Høide, med æg
formede, tornede og  syrlig smagende Blade, 
gule, drueformede Blomster og  aflange røde 
eller stundom violette Bær. Disse indeholde 
en sur, men velsmagende Saft, der har megen 
L ighed med Citronsaft og  ogsaa kan benyttes 
istedetfor denne, ligesom  den ogsaa kan bru
ges til Fabrikation af Eddike og  Brændevin; 
med Alun giver den en høirød Farve, som 
benyttes til Farvning af Tøier og  Papir. 
Bærrene bleve tidligere anvendte til deraf at 
tilberede en Sirup, hvilket nu dog kun sjel- 
den sker; derimod bruges et af Buskens R od 
bark tilberedt bittert Alkaloid, som danner et 
a f m eget fine, mikroskopiske Naalekrystaller 
bestaaende, silkeglinsende, gult Pulver uden 
Lugt, men af en intensiv bitter Sm ag; det 
fører Navn af Berber in.  Med Syrer danner 
det mange Salte og  Dobbelsalte, som ere 
krystalliserende, for det meste gule og have 
bitter Smag. Vedet af de udvoxede Stammer 
og Rødder er meget haardt, har en liv lig  gul 
Farve og modtager en god Politur, hvorfor 
det anvendes til finere Dreier- og Snedker- 
arbeide, ligesom  ogsaa til Skomagerpløke, 
Rivetænder etc, Rødderne, og  navnlig disses 
indre mørkegule Bark, give en gul Farve, 
som benyttes til Beitse og Politur, ligesom  
ogsaa til Farvning af Læder og Tøier. De 
unge Blade, der smage som Syrer, nydes i 
Holland som Salat. —  I  den nyere Tid  fore
kommer ogsaa i Handelen et Extract af flere 
indiske Berberisarter, saaledes af B e rbe ris L y-  
ciuin, som indeholder ligesaa meget Berberin 
som B, vu lga ris.

Bergam otte kaldes i Frankrig en 
Slags grove, lærredsagtig vævede, uover- 
skaarne Uldtøier.

Bergam otter eller Bergamot ci t roner ,
ere de pæreformede, fladtrykte, guldgule 
Frugter af det i Italien, Sicilien og  det syd
lige Frankrig voxende Bergamot t ræ,  Cit rus 
I l e rga mi a, som er en Afart af Pomerantstræet. 
De have et syrligt, bitteragtigt K jød og  tynd 
Skal og komme især fra Calabrien, Sicilien,
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Lombardiet og Nizza. Paa Grund af den i 
Skallerne indeholdte ætheriske Olie benytter 
man dem til Fabrikation af Bergamot ol ie 
eller Bergamot essent s,  Æt he role um  Berga m o, 
som udvindes ved at sønderskære og  udpresse 
Skallerne paa de modne Frugter. Den er 
lysgrøn eller gullig  og tyndtflydende og har 
en behagelig, krydret og  lidt bitter Smag og 
en eiendommelig, pom erantsagtig, varig og  
meget behagelig Lugt, hvorfor den anvendes 
til Parfumerier, Pomade, Haarolie etc. Den 
tilberedes mest i Sicilien, men ogsaa i Cala- 
brien og det sydlige Frankrig , og  forsendes 
i indvendig fortinnede Kobberflasker af 50 — 
BO Punds Indhold fra Messina, Marseille, 
Triest og Livorno. Dens Væ gtfylde er 0,885 
og  den fryser vod lidt under 0 °. Man prøver 
dens Renhed ved at gnide nogle Draaber 
imellem H ænderne; den maa da ikke udvikle 
nogensom helst fremmed Lugt. Den er ikke 
sjelden forfalsket med den af Appelsinskaller 
udvundne ætheriske Olie, Æt he role um  P ort n -  
ga ll i ,  og  stundom med en eller anden fed 
Olie, hvilket kan opdages ved at lade den 
fordampe paa et Stykke hvidt Papir, den 
maa da ikke efterlade nogen olieagtig  P let; lige 
ledes ved at ryste den sammen med Vinaand; 
er Tilsætningen kun ringe, vil den blive 
uklar og  melkeagtig, imedens ved Iblanding af 
en større Qvantitet den fede Olie vil svømme 
ovenpaa og Bergamotolien ganske opløse sig. 
Forfalskning med Alkohol opdages paa samme 
Maade som med Pomerantsolie (s. d.).

Bergensfisk s. Kabl iau.
B e r g e r a c ,  en velsmagende hvid eller 

rød Vin fra det franske Dep. Dordogne, ud
føres over Bordeaux"og kaldes i FrankrigTog- 
saa Pe t it  Champagne.

Bergsträsser, en hvid Vin, sædvanlig 
af god Qvalitet, dyrkes i Egnen imellem 
Darmstadt og  Heidelberg.

Beri 11, en Art tyndt farvet eller trykket 
Flonel, som tilvirkes i flere Egne af Tysk
land.

Berkan eller Perkan,  et tæt, fastvævet 
uldent Stof, som oprindelig kun tilvirkedes af 
Kam elgam, men nu sædvanlig væves af stærkt 
snoet, haardt, som oftest tretraadet Garn. 
Man har det sort eller af andre Farver og 
af forskiellig F inhed; men det er for en stor 
Del i den senere T id  fortræ ngt af andre let
tere og  billigere Tøier af endnu smukkere 
Udseende; dog  anvendes det sorte endnu ofte 
til Præstekjoler. Tidligere tilvirkede man 
ogsaa, navnlig i Brüssel og  Antwerpen, Halv- 
silke-Berkans.

Berkowitz, det russiske Skippund, har 
10 Pud à 40 Pund =  828 d. Pd.

Berlinerblaat (Cyanetum fe rro so  
fe rr ieu m , Coeruleum berolinense) ogsaa kal
det Par i serb laat ,  Diesbacher-  Engel sk-  Er 
langer-  Pr eussisk -  St aal -  Mirol i - eller Turn- 
bul ls-BIaat ,  er en a fJern  og  Cyan bestaaende 
blaa Farve, som blev opdaget i Aaret 1704 
af Diesbach i Berlin  og  nu fremstilles i 
Mængde i de fleste Farvefabriker, navnlig i 
Tyskland og  England. Farven er smuk blaa 
i alle Nuancer lige til blaasort, og  saa hold 
bar, at den neppe angribes af fortyndet

Skedevand, hvorimod den ikke taaler Kalk og 
ætsende Alkalier. Den bestaar i Regelen af 
tærningformede Stykker eller smaa Plader, 
som for de finere Sorters Vedkommende sædvan
lig  have en violet eller rødlig Metalglans lig e 
som Indigo; dette er især Tilfæ ldet, naar B. 
udvaskes med Saltsyre og  fremstilles chemisk 
rent ved Hjælp af gult Blodludsalt. Styk
kerne ere skjøre, uden Lugt »eller Smag og  
maa med Lethed afgive Farve; Bruddet er 
fint, mat og  musklet, hos de ringere Sorter 
mere jordagtigt. Den lysere Farve frem
bringes som oftest ved Tilsæ tning af Lerjord 
eller undertiden ved Stivelse. D et maa ikke 
klæbe ved Tungen," ikke bruse med Syrer, og 
naar det koges med Vand, maa det ikke blive 
klæ brigt, hvilket vil være Tegn paa; at det 
er tilsat Mel. De rødlige Sorter kunne skil
les fra Indigo derved, at dette sidste ved at 
ophedes udbreder en mørkviolet Damp, hvor
imod Berlinerblaat kun ryger og  giver et 
okkeragtigt Residuum ; Indigo lader sig heller 
ikke paavirke af Ammon, saaledes som B. 
De tilberedes sædvanlig ved at fælde en Op
løsning af calcineret Jern vitriol eller salpeter
surt Jernilte med Blodludsalt, og  ved de 
Heste Sorter tilsættes Jernopløsningen Alun 
i større eller mindre Qvantitet. Den reneste 
Sort uden Lerjord kaldes i Alm indelighed 
Par iserb laat  eller Engelskblaat ;  Er langer -  
blaat  er en ringere Sort. B. anvendes baade 
til Olie- og Vandfarve, samt til Trykning paa 
Lærred, Bomuld, Uld og  Silke; i sidste T il
fælde tilberedes det som oftest under selve 
Farvningen, idet Tøiet beitses med et Jern- 
tveiltesalt og udfarves i gult Cyanjemkalium. 
hvorved B. udskilles i selve Fibrene; ved 
Tilsætning af Gult og R ødt frembringes og 
saa smukke grønne og  violette Farver. End
videre benyttes det ved Fabrikation af broget 
Papir, til Decorationsmaleri, til blaat Blæk 
ved at opløses i Oxalsyre, til Vaskeblaat etc. 
Det saakaldte Turnbul lsblaat  erholdes ved en 
Fælding af rødt Blodludsalt med Jern vitriol
opløsning, og  er lysere og  noget klarere i 
Farven end almindeligt B.

Berline reo fit, en af Rødtræ og  Alun 
i flere Nuancer tilberedt rød Farve, der fore
kommer i Stykker ligesom  Berlinerblaat og 
anvendes til Farvning af Tapeter, M aling i 
Værelser etc. En rød Farve, som bruges til 
Polering og  almindelig benævnes Pariserrødt 
og  bestaar af Jerntveilte (s. d.), bliver under
tiden ogsaa kaldet Berlinerrødt.

Berm uda herry s. Sæbet ræ.
Berner Ost kaldes undertiden i Tysk

land Emmenthalor Ost.
Bernsten s. Rav.  —  B. sor t  s. Gagat.
Berryvlne ere gode, men ikke meget 

holdbare røde og hvide Vine fra det franske 
Dep. Cher; den bedste Sort er fra Sancerre 
og  forsendes mest til Paris.

Bertramrod (R ad ix Pyrethri), T. 
Speichelwurzel, Johanniswurzel, er Roden af 
Bertramurten, Anacycliis officinarum. Den er 
af en Penneposes Tykkelse, valseform et, ud
vendig graa og indvendig hvid og  seig, for 
oven med nedhængende Bladstilke og  Blad
rester; den har en skarp, brændende Sm ag;
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i frisk Tilstand har den en stærk, modbyde
lig  Lugt. Den indeholder en skarp Harpix 
og en ætherisk Olie samt skarp fed Olie, 
Gummi, gult Farvestof og  Inulin. Man skjel- 
ner imellem den almindelige eller tyske, R. 
P .  g e r m a n i c a ,  der er den ovenfor beskrevne, 
og den rom erske, R . P .  r o m a n i ,  af A n a c y c l u s  
P y r e t h r u m ;  den førstnævnte voxer i Bøhmen, 
Schlesien, Thüringen og dyrkes især i Mængde 
ved M agdeburg; den sidstnævnte, som er 
mere grenet og  tykkere og uden vedhængende 
Bladrester, kommer fra Toscana. Den an
vendes i Medicinen som et irriterende, Sali
vation fremkaldende Middel, imod Lamhed i 
Tungen, ligesom  ogsaa til Nysepulver, som 
Tilsætning til Eddike for at bibringe denne 
en skarpere Smag etc. Den benyttes ogsaa 
imod Tandsmerter til Bertram tinctur, der 
tilberedes enten med Svovlæther eller rec- 
tificeret Yinaand.

B e r y l ,  en Afart af Sm aragden, fore
kommer i sexsidede Prismer med Længde
striber; den er vandklar og  af gulagtig, grøn 
lig, blaaliggrøn eller hvid liggrøn Farve, har 
en livlig Glans, en dobbelt Straalebrydning 
og en Haardhed af 7,5— 8 . Den gule kaldes 
fortrinsvis B eryl, den rene, lyshimmelblaa 
eller blaagrønlige benævnes sædvanlig Aqua
marin, og den gulgrønne Aquam arin-Chry
solith ; af disse Sorter sættes der mest Pris 
paa Aquamarin a f blaagrøn Farve. De 
smukkeste B. i store Krystaller findes i S i
bérien ved Nertschink, Mursinsk og  Minsk, 
endvidere ved B io Janeiro i Brasilien i F lod 
sandet og  derfor mest afrundede. Den rene, 
gjennemsigtige B. benyttes som Smykkesten, 
men staar dog i Værdi langt under Smarag
den; de urene Varieteter anvendes kun til 
Fremstilling af Beryljord, som er Iltet af 
Beryllium (s. d.). Ogsaa i Frankrig, Spanien, 
Tyskland, Irland, S verig og Nordamerika fore
kommer B., men af en uren Farve og  mindre 
gjennemsigtige. —  Den blaagrønne Saphir 
kaldes undertiden orientialsk Aquamarin. 
Baade i Beryl og  Smaragd findes den rene 
Beryljord, som kan udskilles chemisk deraf; 
den danner et hvidt, i Syrer opløseligt Pul
ver uden Smag og er af Interesse for Che
mien, hvor den kaldes Berylilte; dens V æ gt
fylde er 2,967. Med Syrer danner den Bo- 
rylsalte, hvoraf Chlorberyllium benyttes til 
Frem stilling af Beryllium (s. d.).

B e r y l l i u m ,  ogsaa kaldet Glycium eller 
Glycinium, er et til Magniumgruppen hen
hørende sjeldent Metal, som dog ikke fore
kommer frit i Naturen, men som kiselsure 
Salte (s. Beryl).

B e s c l i l ik , en tyrkisk Sølvm ynt =  5 
Pjastre =  c. 79 Øre.

B e s s e m e r  S t a n i  s. Staal.
B e s t g o d s  s. Tobak.
B e t a  v u l g a r i s  s. Runkelroe.
B e t e l  eller Betelpeber {P iper Betle), en 

i Ostindien hyppig dyrket peberagtig Plante, 
hvis Banker løbe henad Jorden eller sno sig 
opad Mure, Træer etc. Den har spidse, 4— 6 

Tom. lange og  2— 4 Tom. brede Blade med 
ophøiede, rødlige Aarer og  a f en krydret, 
skarp Sm ag; i Ostindien blive de af de Ind

fødte bestandig tyggede ligesom Skraatobak, 
idet de vikles om Frugten af Arekapalmen, 
de saakaldte Arekanødder (s. d.). Bladenes 
Saft farver Spyttet rødgult og  farver ogsaa 
Tænderne gule, men den giver en vellugtende 
Aande. A f fattige Folk tygges de ofte for 
at stille H ungeren, og  desuden anvendes de 
ogsaa som et Lægemiddel imod ondartede 
Bylder. B. dyrkes overalt i Ostindien i store 
Plantager og er der en v igtig  Handelsartikel.

B e t h i l l e s ,  en Slags hvide, ostindiske 
Musseliner, som forsendes hele Asien over, 
men som i Europa nu ere fortrængte af de 
engelske og sachsiske Musseliner.

B e t o n  er en Blanding af hydraulisk Kalk 
og  skarptkantede Sten og  egner sig fortrin
lig  til Fundamentarbeider under fugtig  Jord 
eller i Vandet. Den tilberedes kort førend 
den skal benyttes og hældes da ud, og stampes 
fast sammen som en tyk, doigagtig Masse, der 
strax efter bliver stenhaard og kan modstaa 
et m eget stærkt Tryk. Ved Trærammer 
gives Massen den Form, som man ønsker, 
og Operationen faar derved megen Lighed 
med Støbning.

B e t o n i e u r t ,  den bittre, kradsende, 
ubehageligt smagende Urt af B e t o n i c a  o f f i c i 
n a l i s ,  en navnlig i Mellemeuropa paa Skov
egne voxendo og  ogsaa i Haver dyrket Plante 
med purpurrøde Blomster, der ere sammen
trængte i en axlignende Blomsterstand, og 
med langstilkede, haarede, ved Grunden hjerte- 
formede Blade, der i Banden ere grovt saug- 
takkede. Den anvendes særlig til Brystthe, 
ligesom  ogsaa i Dyrlægevidenskaben. Den 
udpressede Saft er bleven benyttet som Læ ge
middel imod Koldbrand, og et deraf tilberedt 
Plaster imod Saar i Hovedet.

B e u g l e ,  et tæt, grovt uldent Stof, som 
tilvirkes i Frankrig.

B e u t e l t u c h  eller Sigteflor kaldes nogle 
løstvævede, gjennem sigtige Tøier af fast- 
snoede Traade af L inned, U ld , Bom uld eller 
Silke, undertiden ogsaa af Haar. Det an
vendes navnlig til Sigtning af Mel i Møllerne, 
men ogsaa til andre Sigtebunde, til Vindues
jalousier, som Stramei til Brodering etc. I 
Tyskland væves det som oftest af Uldgarn, 
navnlig i Berlin, W ien, Breslau etc., i Styk
ker paa 30 indtil 60 Alen og  af større eiler 
mindre Finhed og Tæthed, der betegnes ved 
Numere, af hvilke de fineste gaa til Nr. 20. 
Det forfærdiges ogsaa i Frankrig a f Uldgarn 
under Navn af E t a m i n e  à h lu t e a u  eller B o u i l l o n ,  
saavel til Forbrug i Landet som til Forsen
delse til Udlandet. D et bedste fabrikeres i 
Bheims i 7 forskjellige Bredder og  i Stykker 
af c. 24 Alens Længde, som ere mimererede 
fra Nr. 7— 20, imedens ethvert Numer igjen 
bestaar af 3 Qvaliteter, f in , middelfin og or- 
dinair. Det forekommer ogsaa farvet til F lag 
dug, Livskjærf for Matroser etc. og kaldes da 
B a n d e r o l e s .  Silke Beuteltuch væves mest i 
Stykker paa c. 15 à 16 Alens Længde og 1 
Alens Bredde i Lyon og Bheim s og  bruges 
meget i de amerikanske og  ungarske Møller. 
Under Navn af f o i l e  à  t a m i s  tilvirkes der ogsaa 
i flere Egne af Frankrig B. af H ø r -o g  Hampe-
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garn; men dette er langtfra saa stærkt som 
det uldne. —  B. af Hestehaar s. Sigtobunde. 

B e v e r a g e  s. Cider.
B e x e t t a  eller Sminkelapper  (Bezetta  

rubra , B . coerulea ), Pr. Tournesol, Ital. Be- 
zette da tingere, ere smaa Stykker T ø i af 
Bom uld eller L inned, gjennemtrukne af rød 
eller blaa Parve; de benyttes dels til Smink
ning og  dels til Farvning af Spisevarer, saa- 
som Conditorsager; ligeledes blive de røde 
Sminkelapper, navnlig i Holland benyttede 
til Farvning af Ydersiden af Ost. De 
erholdes navnlig fra Venedig, Nürnberg, 
Augsburg, Schweinfurth etc. i Pakker paa 
Yt, V2 eder 1 Pd. ; de røde, som ere farvede 
med Cochenille eller Kerrnes, ere de dyreste; 
de blaa ere sædvanlig farvede ved Inddyp- 
ning i Saften af C ro t o n  t i n c t o r i a ,  hvorved de 
først farves grønne, men ved Paavirkning af 
Urin og  Kalk overgaar Parven til blaa; sjeld- 
nere blive de røde øg  blaa farvede med Lak- 
mus. De ere dog  nu næsten ude af Brug.

B e z i è r e s  M u s k a t e l l e r ,  en ordinair 
Sort hvid og  rød Muskatvin fra Languedoc; 
den sælges ofte for Lunel, Prontignac og 
Rivesaltes.

B e z o a r  eller Bezoar st en , ere runde, 
haarde Concretioner, der findes i Indvoldene 
paa forskjollige Drøvtyggere, især af Anti
lopearterne ; de bestaa hovedsagelig af or
ganiske Bestanddele, have hverken Lu gt eller 
Smag, men udbrede en behagelig Lugt, naar 
de brændes. I  Orienten benyttedes de tid 
ligere meget i Medicinen, navnlig som en 
fortrinlig  M odgift (hvoraf Navnet Bezoar; af 
det arabiske Ord »badezahr« M odgift), og  de 
udgjøre endnu en ikke uvæsentlig Handels
artikel i Orienten, skjøndt de ikke staa i saa 
stor Anseelse som forhen; de betales i F or
hold til deres Størrelse. B. af Aberne vur
deredes liøist, derefter kom B. af Pindsvinet 
og  af Bøffeloxen. Den occident al ske B. fin
des hos Lamaet og  Vicunjaen, den or ient alske 
hos Gazellen, Bezoargeden etc. Den euro
pæiske eller t yske B., som ogsaa kaldes 
Gemsekugler  (Æ gagropilæ ) forekommer i af
lange Kugler paa î  à 2 Tom. og  findes hos 
Gemser, Stenbukke etc.; den bestaar af 
Plantefibre og Dyrehaar, overtrukne med ot 
læ deragtigt Dække af indtørret Slim. I Eu
ropa findes de nu kun i Raritetssamlinger 
og ere ofte uægte, idet de forhen hyppig 
bleve eftergjorte. — Under Navn af Bezoar-  
dieum animale anvendes undertiden i M e
dicinen den tørrede Lever og H jertet af H ug
ormen (V ipera Berus).

B i a m b o n n e s ,  ostindiske Tøier af en 
Slags Træbast og  sædvanlig farvede brune 
eller mørkegule; de ere vel ikke saa bløde 
og glinsende som Silketøi, men langt varigere.

B i a s  eller Bøs,  et ordinairt hvidt Boin- 
uldstøi, som væves i Sibérien af Kalmuker, 
Bueharer etc.

B i a s s e  eller Payasse er en Slags raa 
Silke^ fra Levanten.

B i a z a  s. Armiak.
B i b e r  kaldes en Slags tykt, ikke over- 

skaaret Uldtøi, som ligner Kalmuk, mon dog 
ikke er saa langhaaret som dette. D et væves

af stærkt, men kun lidet snoet Garn, saavel 
glat som kipret, er sædvanlig a f mørk Farve 
og  anvendes til Vinterfrakker. A f Bom uld 
s. Beaver.

Bibernelle, blodstillende Kvæsurt 
(Sanguisorha officinalis) er tidligere bleven 
benyttet i Medicinen som et blodstillende 
Middel.

Biboras natriens s. Borax.

Bicarbonas natriens I S .nhhln1'
Bicarbonate o f Soda j
Biclvroinas Italiens s. Kal i  chrom- 

surt .
Bidery kaldes en M etallegering, be- 

staaende af 117 Dele Zink, 16 Dele Kobber 
og  6  Dele B ly  og T in ; den benyttes i Ost
indien til Forfærdigelsen af Vaser, Bæ
gere etc.

Bielefelder Bærreder s. Lærred.
Bigareder ere Frugterne af en i Syd

frankrig, Spanien og  Portugal voxende Afart 
af Pomerantstræet (Citrus B igaradia), den 
saakaldte bi t t re Orange eller O r a n g e  a r n e r . ;
de have en bitter, syrlig , ikke behagelig 
Smag. A f  Skallerne udpresser man i Frank
rig  en ætherisk Olie (Æ theroleum  Corticum  
Aurantii), men navnlig anvendes Blomsterne 
til Tilberedning af Pom erant sblomst vand 
(Aqua F lorum  Naphæ, Aqua F lorum  A u 
rantii) og  til Frem stilling af en ætherisk 
Olie, Nerol iol ie (Æ therol. F lorum  A uran tii 
eller N eroli amar ufri).

Bignon tra* eller learantræ  (B ignonia  
Catalpa), er Vedet a f et i Japan voxende 
Træ ; det er sort eller hvidt, marmoreret, 
meget haardt og  anvendes til Finering.

Bigorrevine, røde og hvide Vine fra 
Dcp. Øvre-Pyrenæerne, have megen Lighed 
med Bearnervinc. De bedste Sorter dyrkes 
ved Aubarède, Mun og Peyriguère.

Bijouteri var er kaldes forskjellige 
Smykker og  Pyntgjenstando af Guld, Sølv, 
forgyldt Bronce etc. og  ofte forzirede med 
ægte eller uægte Æ delstene eller Perler; de 
franske B. forfærdiges mest i Paris og  Lyon, 
de tyske i Wien, Berlin, Hanau, Augsburg 
etc. B. af poleret Staal forfærdiges bedst i 
Frankrig, navnlig i Paris, hvor saadanne 
Staalsmykker stundom ere kostbarere end 
lignende Guldsmykker af samme Vægt. Ved 
Jern B. forstaar man lignende Smaagjenstande 
af Støbejern. —  Guld B. forfærdiges af 22 

lige ned til 3 à 4 Karats Guld og  bestaa ofte 
kun af tyndt Blik og  Traad. I  Frankrig har 
man dog 3 ved Loven foreskrevne Legeringer, 
som skulle anvendes, nem lig 920, 840 og  750 
Tusindedele (c. 22 , 20 og  18 Karat), der an
gives ved de paa de vedkommende Gjenstande 
prægede Zifiere 1, 2  og  3. For Sølv B. gives 
der kun 2 Legeringer, nem lig 950 og  800 
Tusindedele (15 V5 og  12 4/s lødigt). D et til 
Guld B. anvendte M etal er blandet med Sølv 
eller Kobber og  undertiden ogsaa med Jern, 
A lt efter den Farve, som man vil give Gul
det; 3/4 Guld og  1U Sølv giver det saakaldte 
grønne Guld, o r  v e r t ;  rødt Guld, o r  r o u g e ,  
erholdes a f */4 Guld og  x/4 Kobber, og blaat 
eller graat Guld, o r  b l e u  eller g r i s â t r e ,  af
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3/4 Guld og  1li Jern. Den matte, men livlige j 
gule Farve tilveiebringes ved K ogning af 
Gjenstanden i en Opløsning af Salt og Sal
peter med en Tilsætning a f Saltsyre. A lle  
ægte B. forsynes i Frankrig mod 3 Stempler, 
nemlig Fabrikantens, Probermesterens og  det 
ovennævnte Numer med en H ane; dog maa 
herfra undtages de fineste Smaagjenstande, 
paa hvilke intet Stempel kan anbringes. Sølv 
B. tabe sig  hurtig i Luften, navnlig det mat
kogte Sølv, som ikke kan oppudses ig jen  ved 
Polering. Sølvfiligranarbeide benyttes m eget 
i de senere Aar, navnlig til Damebrocher ; det 
bestaar af fine enten runde eller flade Traade, 
som bøies efter Mønstre. Den første Sølv- 
legering anvendes sædvanlig til større Gjen- 
stande, saasom Bordservicer etc., den anden 
til mindre Sager. Forgyldte B. kaldes i 
Frankrig Vermeil .  —  B. forekomme enten 
massive eller hule og  da fyldte med Bly, Lak 
eller Kit, hvilket hyppig er Tilfældet med de 
tyske Varer, medens det ikke er tilladt i 
Frankrig. —  Uægt e B. fabrikeres a f Tombak
blik og forgyldes galvanisk; Indfatningen af 
Smykkestene sker sædvanlig i Sølv baade i 
de ægte og uægte B., og  enten à jour eller 
i en Kasse med underlagt Folie, som dels 
tjener til at forhøie Stenens Glans og  dels til 
at forandre dens Farve.

Bilirubin og  Biliverdin er et brunt 
og et grønt Farvestof, som indeholdes i Galden.

Billebo, Vandf ennikel  eller Hest edræber  
(Oenanthe Phellandrium), en 2 à 3 Fod høi 
Plante med hvide Blomster, voxer almindelig 
i Danmark i Damme og Indsøer og  anses for 
at være g iftig  for Heste. Dens Frugter ere 
officinelle under Navn af Fr uc t us Phel landr i i .  
De indeholde en ætherisk Olie, Harpix og 
fed Olie og benyttes i Medicinen som sti
mulerende Middel, i Mave- og Brysttilfælde etc.

Billedsten, Pagodit ,  Agalm at ol i t h eller 
chinesisk Fedt st en,  Fr. Pierre à magots, E. 
Steatite, figure stone, er et halvt gjennem - 
sigtigt, afK isolsyre, Lerjord og  Vand, tillige
med mindre Mængder Kali og  Kalk bestaaende 
Mineral af graa, gul, grønlig, sjeldnere rødlig 
Farve og  med et mat, voxglinsende, fedtet og 
grovtsplintret Brud; det kommer fra China 
forarbeidet til Gudebilleder, Figurer, Skaale 
etc., men en lignende Sort findes ogsaa i Eu
ropa, saasom i Ungarn og  Siebenbürgen. Det 
er meget blødt, saa at det lader sig let be- 
arbeide, har en V æ gtfylde af 2,8, og  forvexles 
ofte med Fedtsten. —  I Antiqvitetshandfelen 
forstaar man ved Billedsten eller Li t hogly- 
pher Stene, som af Naturen ere saaledes 
dannede, at de have L ighed med andre Gjen- 
stande, saasom Dyr, Dele af det menneske
lige Legeme etc.; men de forekomme ofte 
eftergjorte.

Billinges eller Bal langes,  en A rt Tøicr 
med Kjede a f Linnedgarn og  Islæt af Uld, 
tilvirkes i Frankrig og  England baade glatte 
og kiprede.

Billon kaldes en til Mønter bestemt 
M etallegering af Sølv og  Kobber, hvori der 
findes mere Kobber end Sølv og som altsaa 
er slettere end 81ødigt Sølv. En Legering 
af Guld og  Sølv, som indeholder mindre end

2/3 af hvad den bør bestaa af, kaldes lige
ledes B., hvilken Benævnelse ogsaa benyttes 
om de paa Grund af et for ringe Gehalt til 
Indsm eltning bestemte Mønter.

B im a s t r æ  s. Rødt ræ.
B in d e l l i  kaldes i Italien guld- og sølv 

indvirkede Border og  Tresser af Silke; de 
tilvirkes navnlig i Mailand og  kaldes ogsaa 
venet ianske Border ,  men forfærdiges nu o g 
saa paa flere Steder i Tyskland.

B in e l l i s  T a n d  s. Aqua Binel l i .
B in g e lu r t  (H erba M ercurialis annua), 

T. Hundskohl, er en ved Gjærder, i Haver 
og  paa Marker, i Danmark kun s jelden vox- 
ende Giftplante, som tidligere benyttedes i 
Medicinen dels som Omslag og  Klystermiddel 
og dels ogsaa til indvortes B rug; den har 
ægrunde, lancetformede og  takkede Blade, og 
en lang, grenet Rodstok , som ved at hen
ligge i Luften antager en blaa Farve, hid- 
rørende fra et indigolignende Farvestof, hvor
for den anvendes til Farvning. En i Ost
indien, Nordamerika og  Sibérien voxende Art, 
IH. Apocynuiii, afgiver Bast til Tøier, Net, 
Tougværk etc. og  benyttes ofte istedetfor 
H am p, som den overgaar med Hensyn til 
Trævlernes Glans.

B i o x a la s  Ita lie n s  s. Syresal t .
B i-Q u e r c i t r iq u e , et Præparat af 

Quercitroner, forekommer som et gult Pulver, 
der har 4 Gange mere Farvekraft end disse; 
kommer i Handelen over England.

B i r k  (Betula) er et paa den nordlige 
Halvkugle hyppig voxende Træ, som i de 
tempererede Egne naar en H øide a f 50— 60 
F od , imedens det i det høie N orden, hvor 
det trives godt indtil 7 0 °  nordlig  Bredde, 
hvor ingen andre Træer kunne voxe, kun 
fremtræder som et lavt, buskagtigt Træ, der 
im idlertid er til stor N ytte for Beboerne af 
disse Egne. Dette gjælder navnlig Hvidbirken,  
der som ot Fællesnavn omfatter Vort ebi rken 
og  den klæbr ige Bi r k  (B . verrucosa  og  odo
rata), som danner Grænsen for al Trævæxt 
im od N ord, imedens den paa Alperne og 
Æ tna voxer i en H øide af 5— 6000 Fod 
over Havet. I  Danmark er Birken sjelden 
vildtvoxende, men plantes ofte i Haver og 
Lystskove; en lavere A rt med dunhaarede 
Grene og  Blade voxer derimod oftere i Moser 
og  fugtige Kratskove. Den klæbrige Birk 
har en glat og  hvid Yderbark, tykke og  kun 
sjelden hængende Grene, klæbrige Knopper 
og  Blade. Den vortede Birk har slankere og 
tyndere Stamme, ligeledes med den bekj endte 
hvide Bark, og  tyndere ofte hængende Grene, 
som i ung Tilstand ere besatte med talrige 
gjennem sigtige Yorter. Hvidbirken har et 
haardt, bøieligt og seigt Ved, som afgiver et 
fortræffeligt Brændsolsmateriale, der forholder 
sig til Bøgeved som 8 2 :1 0 0  og  giver % — 1 
pCt. Aske, der indeholder 11— 12  pCt. P o t
aske. A f dette Ved erholdes m eget gode 
K ul; men det anvendes ogsaa hyppig  til 
Snedker- Dreier- og  Vognmagerarbeide, samt 
til Agerdyrknings- og  Kjøkkenredskaber. A f 
Roden og  Knasterne erholdes et smukt flam
met Ved, Val b i r k  (T. Birkenllader), der navn
lig  anvendes til indlagt Arbeide og til P ibe-
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hoveder (saasom de bekjendte Ulmer P.). A f 
de tynde Grene forfærdiger man gode Tønde- 
baand og  af de unge Qviste Feiekoste, Kurve 
etc. Barken benyttes i S verig og  Norge til 
Tagtækning, ligesom  man ogsaa baade i disse 
Lande og  i Busland deraf forfærdiger ret 
smukke Snustobaksdaaser samt Sko, Kurve 
etc. I Misvæxtaar har man i Sverig og 
N orge malet baade Vedet og  Barken til Mel 
og benyttet det som Blandingsstof ved Brød- 
bagning. Barken anvendes endvidere til Gul
og Brunfarvning, samt til at give de for- 
skjejlige Sorter Rødtræ en smukkere og  va
rigere Farve, og den indvendige mørkebrune 
Bark er et meget godt Garvemateriale. B la
dene ere spidse og takkede, glinsende lyse
grønne og vellugtende; de kunne tilligem ed 
de unge Grene benyttes til Qvægfoder lige
som ogsaa til Gulfarvning; endvidere tilbereder 
man deraf et A fkog, som ved Indkogning 
med Alun, Lerjord eller Kridt giver en Art 
Skytgult. Træets Frø modnes allerede i Juli 
og bør saas snart efter, da det ved at op
bevares til nap s te Foraar taber meget i Spire
evne. Saavel Barken som Bladene ere stun
dom bievne anvendte i Medicinen som urin- 
og  ormdrivende Midler samt som udvortes 
Middel imod Gigt, og af de unge Knopper 
udvindes ved Destillation en Olie, Bir ke- 
baisam,  der har Lighed med Copaivabalsam. 
Tør Birkeaske benyttes til Pudsning af mørkt 
anløbet Glas, og giver med Fyrreharpix en 
god Lud til B legning og Beitsning af Lær
red. Birkesod,  som tilberedes i Polen, L i- 
thauen etc., giver en smuk, dybsort B og 
trykkersværte. De vigtigste Producter ere 
dog Bi r kesaf t  og Birket j ære,  som vi senere 
skulle omtale særskilt. — ved tør Destillation af 
Barken udvindes den nedenfor omtalte Bi r k e 
ol ie (s. d.). —  Dværg B. (B . nana) er en lav 
Busk, som voxer i hele Norden (i Grønland 
indtil 72°) og er den Busk, som i Skandi
navien gaar længst op imod Snelinien. —  
Papi r -  eller Kanobir k (B . papyracea ) ligner 
Hvidbirken og  voxer navnlig i Canada og 
Landene ved Hudsonsbugten; af dens Bark 
forfærdiger man der Kanoer og  mange andre 
Gjenstande. —  A f andre Arter skal endnu 
kun anføres nogle mindre hyppig forekom
mende, saasom den sor t e B., der i Amerika 
anvendes til Tilberedning af Sukker, Poppel 
bi rken,  Hængebirken etc. 

B i r k e c l i a m p a g i i e  s. Birkesaf t .
Birkelauge (L ota  abyssorum) kaldes 

en Slags store Torsk, som leve paa dybt 
Vand ved Norges Kyster, og som naa en 
Længde af 4 à 5 Fod.

Birkeler er en i Sverig og paa Fær
øerne forekommende Lerart, der anvendes i 
Pottemagerfabri kationen; ved Brændingen
bliver den m eget haard og sædvanlig lyserød. 

Birkeolie s. Birket j ære.
B i r k e s a f t  eller Bir kevand udvindes i 

Mængde, naar man i Februar eller Marts, og 
helst i Tøveir, borer 1 à 2 Tom. dybe Huller 
i ikke for gamle Birketræers Stammer, hvor
efter der i Løbet af 24 Tim er af et saadant 
Træ udflyder 30 à 40 Potter Saft, som navn
lig  nydes i Rusland som en behagelig og

kølende Drik, der kan opbevares i et helt 
Aar i Foustager eller Stenkrukker i kolde 
K jældere; den anvendes ogsaa i Medicinen 
til forskj ellige Kure i Løbet af Foraar et. 
Ved Gjæring tilbereder man deraf Birkevin 
eller Birkechampagne,  ligesom ogsaa Saften 
giver en god Eddike; ved at indkoge den 
forsigtigt indtil Tørhed erholder man en 
Slags Manna deraf.

Birketjæ re eller Birkeol ie {P y roleum  
Betulæ , Oleum Betulce moscoviticum  eller 
Balsamum lithavicum), ogsaa kaldet Dæg- 
gerol ie,  Deggut  og Dagget ,  er den ved tør
Destillation af Træet (saaledes som Biproduct 
ved Fabrikationen af Trækul) vundne sortbrune 
Tjære. A f den ydre, hvide, meget fede Birke
bark vindes ogsaa en lignende tjæreagtig Olie, 
der im idlertid er af langt bedre Beskaffenhed. 
Den er i Begyndelsen rødbrun, klar og let
flydende, men bliver senere tykkere og m ør
kere af Farve, og har en stærk, ubehagelig 
Lugt. Den første benytter man i Rusland 
navnlig til Garvning af Juchter, som be
fugtes dermed paa Kjødsiden, ligeledes til 
Ruslæder (s. d.) hvorved dette erholder sin 
eiendoimnelige Lugt og særlige Egenskaber. 
T il dette Brug tilvirkes der derfor Birketjære 
i stor Mængde i Rusland, og den finder des
uden Anvendelse til Vognsm ørelse, til Over
strygning af al Slags Træarbeide, og  benyt
tes som et Husmiddel af Befolkningen i for
skj ellige Sygdomme.

Birkevand s. Birkesaf t .
lUrininghamer Varer kalder man 

de i Birmingham, Soho etc. fabrikerede korte 
Varer, især forgyldte eller pletterede Lamper, 
Gaskroner og  Kandelabre, der ere bekjendte 
for deres smukke Udseende og  Prisbillighed, 
og forsendes over hele Verden.

B i s a m  s. Moskus.
B i s n  n i  k o r n . Bisam f rø,  Abelm oskus-  

f rø eller Desmerkorn (Semen Abelmoschi), 
T. Ambrette, ere de nyreformede, sammen
trykkede, stribede, brune Frøkorn af en i 
Ost- og  Vestindien, - paa Martinique og  i 
Æ gypten  voxende Halvbusk, H i b i s c u s  A b e l -  
m o s e h u s ,  en Plante af 4 — 6  Fods H øide med 
gule, indvendig purpurrøde Blomster. F rø
kornene have indvendig en hvidgul Marv og 
ere af en krydret, lidt bitteragtig , fedtet 
Sm ag; naar man gnider dem imellem Hæn
derne eller lægger dem paa glødende Kul, lugte 
de som Moskus; men i fri Luft holder L u g 
ten sig ikke længe. De vestindiske ere de 
bedste og  erholdes fra Bordeaux, Marseiile, 
Amsterdam og Hamborg. De anvendes navn
lig  til Parfumerier, Røgelser etc., sjeldnere i 
Medicinen, og i Amerika som Middel imod 
Klapperslangens Bid. I Vestindien forfær
diger man H als- og Armbaand deraf, og i 
Æ gypten  parfumere Qvinderne deres Klæder 
med det pulveriserede Frø. Andre Arter af 
denne Plante, saasom A .  c s c u l e n t u s  og l o u -  
g i f o l l u s ,  afgive nærende og velsmagende Spiser.

Bisampuiiffe ere de paa Moskusrotten 
under Halens Rod liggende 2de Kjertier, som 
indeholde en stærkt af Moskus lugtende Vædske, 
der benyttes til Parfumerier ligesom  Bæver- 
geil og Moskus.
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Bisamnødder kaldes undertiden Mu
skatnødder.

Bisam skind, af Bisam - eller Moskus- 
rot t en,  ogsaa kaldet Desmanen (M yogale  
moschata eller Castor moschatus), et insekt
ædende D yr af Spidsmusenes Familie, af 
Størrelse som en lille Kanin, med en flad, 
spids, bevægelig Tryne, meget smaa Øine, 
ingen synlige Øren og en sammentrykt, med 
Skjæl besat, næsten haarløs Hale. Den lever 
i Nordamerika, navnlig i Kanada (ligesom 
ogsaa i Sibérien), ved Indsøer og Floder, 
hvor den bygger sig. bikubeformede Hytter 
af Ler og  Siv med en Indgang under Vand- 
speilet og  ernærer sig af Vandplanter. Dens 
fine, rødbrune, sjeldnere sorte Skind udgjør 
tilligemed Bæverskindene Hovedartiklerne fol
den nordamerikanske Pelsværkshandel. Alene 
de engelske Hattemagere benytte aarlig over 
l /2 M illion af disse Skind til F ilt, hvortil de 
afgive et fortrinligt Materiale; desuden an
vendes de hyppig til Pelse, Muffer, Huer etc. 
Den stærke Moskuslugt hos disse Skind for
svinder under Forarbeidningen. Bisam rot t e
haler  benyttes til at lægges imellem Pels
værk for at holde skadelige Insekter borte 
derfra.

Bischofsberger s. Johannisberger.
Biscoter, en Slags Sukkerbrød, som 

bages af fint Mel, Mandler, Sukker og Æ g.
Biscuit er et fransk Ord, som ordret 

oversat betyder: 2 Gange kogt, bagt eller 
brændt. Benævnelsen bruges dels om ugla- 
seret Porcellain og dels om forskjellige Sorter 
Brød. I førstnævnte Henseende er Benæv
nelsen imidlertid ikke ganske correct, idet 
baade glaseret og  uglaseret Porcellain , som 
bekjendt, brændes to Gange; men den be
nyttes dog stedse om saadanne mindre Por- 
cellainsfigurer eller Statuetter, som efter den 
første Brænding ikke dyppes i Glasur, men 
strax bringes i Blankovnen for at underkastes 
den anden Brænding, hvorefter de faa et 
mat, marmorlignende Udseende. —  A f Brød
sorter omfatter Benævnelsen Biscuit alt til 
Opbevaring i længere Tid  bestemt, haardt- 
bagt Brød, ligefra den groveste Skibstvebak 
til det fineste Dessert- og Thebrød. Imedens 
den hollandske Benævnelse paa den først
nævnte Sort, Beschuit, er gaaet over i det 
danske Sprog som Beskøi t er ,  hvorved for
staas almindeligt Skibsbrød til Proviant paa 
længere Eeiser, hidrører Navnet Kiks,  hvor
med man betegner en Sort finere Thebrød 
fra det engelske C akes.. Hertillands tilvirkes 
saavel Skibsbrød som enkelte Sorter finere 
Thebrød i flere Byer, navnlig i Kjøbenhavn, 
Odense og  Hobro : men uagtet de danske 
Biscuitfabriker virke under en høi Toldbe
skyttelse, idet alle fra Udlandet indførte 
Biscuits, som enten ere iblandede Kryderier 
eller som ikke have den almindelige runde 
Tvebaks- eller Kiksform, efter de for Tiden 
gjældende Bestemmelser, ere belastede med 
en Indførselstold af c. 14 Øre pr. Pd., indføres 
dog næsten hele Landets Forbrug af de finere 
Biscuits fra England, hvor t. Ex. H untley & 
Palmers verdensbekjendte Fabrik i Nærheden 
af London beskæftiger flere tusinde Ax-

beidere, og leverer henved 20 0  forskjellige 
Sorter B. til Priser lige fra 3 d. til 2 Sh. 
pr. Pund.

B isette, en Sort ordinaire, smalle 
Traadkniplinger, som forfærdiges af Land
befolkningen i det franske Dep. Seine og 
Oise.

Biskopessents kaldes det spirituøse 
Uddrag af friske Pomerantsskaller, som ere 
fratagne den hvide Marv. Ved at blande den 
med Eødvin  erholder man den bekjendte Drik 
Biskop.  Yed Biskopext ract  forstaar man et 
Udtræk af Pomerantser, af Sirups Consistents, 
der tilberedes ved at koge Biskopsessents 
med Yand, Sukker og  Y in ; men denne er 
ikke saa kraftig som Essentsen ; begge Sorter 
benyttes som Lægemidler.

B islint, en Art smalle Lærredsbaand. 
som tilvirkes i Westphalen.

B i s m a l v a  s. Althæarod.
Bism arckbrunt s. Anil inbrunt .
Bismuth s. Vismut h.  —  B. ni t r ieum 

præcipi t at um eller subni t r i eum s. Vismuth- 
hvidt. —  B. valer ianieum s. Yismuthoxyd, 
baldriansurt.

Bisonhaar s. Bøf feluld.
Bisonhorn s. Horn.
Bisquain kaldes i Frankrig de med 

Ulden garvede Faareskind.
Bissonata ere ordinaire, klædeagtig 

vævede Uldtøier, sædvanlig brune eller sorte, 
anvendes særlig til Klædningsstykker for 
Munkene i Spanien og  Italien ; de forfærdiges 
i Frankrig, Bøhmen etc.

Bister, Chemiskbrunt  eller Nøddebrun! ,  
en brun, gjennem sigtig, ikke g iftig  Vand
farve, som tilberedes af den Glanssod, som 
afsætter sig navnlig i den nedre Del af Skor
stene. Denne Sod glødes, pulveriseres, sigtes 
og  udvaskes med Yand indtil dette ikke læn
gere farves deraf. D et fine Bundfald, der 
danner sig i Vandet, slemmes, blandes med 
Gummivand og  formes i smaa Tavler i tørret 
Tilstand. Denne Farve benyttedes tidligere 
m eget til Tuschtegninger, men er nu for en 
stor Del fortrængt af Sepia,  som erholdes af 
Blæksprutten. Den smukkeste B. erholdes 
fra Paris.

Bitchem are, en Sort nedsaltet tør 
F isk , som har Lighed med Stokfisk; den 
fanges ved Kysterne af Cochinchina og  er en 
ikke uvigtig  Handelsartikel i China.

Bit kaldes i Vestindien de spanske Sølv- 
realer.

Bitartras kaliens s. Vinst en.
Bitterjord s. Magnesia.
Bitterkløver s. Bukkeblade.
Bitterkarse s. Skeur t .
Bittermandel olie s. Mandelol ie.
Bittermandelvand (Aqua A m yg- 

dalarum amararum ) fremstilles ved D estil
lation af knuste bittre Mandler, hvoraf den 
fede Olie er udpresset; det indeholder Blaa- 
syre og  Bittermandelolie, og forekommer enten 
concentreret eller fortyndet. D et førstnævnte 
benyttes lige som Laurbærkir sebærvand 
(Aqua Laurocerasi), der er destilleret af -Bla
dene af P r u n u s  L a u r o c e r a s u s ,  i Medicinen 
som et beroligende hostestillende Middel, det



sidstnævnte kaldes ogsaa Kirsebærkjærnevand 
(eller Ferskenkjøerne vand) (Aqua Cerasorum).

B i t t e r r o c l  s. Enzian.
B i t t e r s a l t ,  Saidschützer eller Sedlitzer 

Sa lt, ogsaa kaldet engelsk eller Epsom Salt, 
svovlsur Magnesia (Sulphas magnésiens, 
M agnesia sulfurica, Sal anglicum  eller ama- 
rum), er et i farveløse, lige rhombiske Søiler 
og  Pyramider krystalliserende Salt; sædvanlig 
vindes det dog ved forstyrret Krystallisation 
(Troublering) og fremtræder da som smaa 
glinsende, let henfaldende Krystaller og be- 
staar af 16,26 Magnesia, 32,52 Svovlsyre og 
51,22 Vand; det er let opløseligt i Vand og 
har en bitter, saltagtig Smag. D et findes 
dels i Havvandet og  i mange Kilder, navnlig 
ved Epsom i England, Saidschütz, Friedrichs
hall ved Coburg, Seidlitz og Piillna i Bøh 
men etc., og  dels udvindes det i flere Salt
værker af Moderluden, saaledes navnlig i den 
sidste T id  i store Mængder i Stassfurth og 
Leopoldshall, hvor det vindes af det der i 
overordentlig stor Mængde forekommende A f- 
faldsproduct, Chlormagnium. Det fremstilles 
ogsaa kunstigt af Talkskifer, D olom it, M ag
nesit etc. med concentrent Svovlsyre, hvor
ved den udviklede Kulsyre benyttes til kun
stige Mineralvande. D et i Handelen fore
kommende B. er ofte blandet med Glauber- 
salt, hvilket kj endes paa den mindre bittre 
Smag og  det pulveragtige Udseende, som 
Overfladen antager og paa at Saltet kogt med 
Vand og  kulsurt Baryt farver Lakmospapir 
stærkt blaat. D et anvendes meget i M edici
nen som afførende M iddel; desuden benyttes 
det til Frem stilling af kunstig kulsur M ag
nesia og  andre Magnesiapræparater, ligesom  
ogsaa i Farverierne og  Tøitrykkerierne som 
Beitse- eller Appreturmiddel.

B i t t e r s p a t h  s. Dolomit.
B i t t e r s t o f  kaldes i Alm indelighed bit- 

tertsmagende, i Vand og Vinaand opløselige 
Planteextractivstoffer, som sædvanlig ikke kunne 
krystallisere; de ere som oftest ledsagede af 
andre Stoffer og fremstille en gul eller brun, 
efter Udtørring sprød lugtløs Substants, som 
tiltrækker Fugtighed af Luften. Kunstige B. 
kalder man nogle Producter, som fremstilles 
ved Indvirkning af Salpetersyre paa forskjel- 
lige organiske Substantser, saasom Aloe, 
Myrrha, Silke, Indigo etc.

B i t t e r s o d ,  B ittersød-N atskygge (Sola
num D ulcam ara) en næsten i hele Europa 
paa fugtige Steder, i og ved Aaer og Bække 
voxende slyngende Halvbusk med hjulformede, 
violette Blomster og  aflange røde Bæ r; en 
anden Art med hvide Blomster og  hvid- og 
gulplettede Blade dyrkes i Haver. Plantens 
tynde Stilke føres i Apothekerne under Navn 
af Stipites D u l c a m a r a ;  de have en i Be
gyndelsen bitter og derefter sød Smag og i 
frisk- Tilstand en bedøvende L u gt, som næ
sten ganske forsvinder, naar de ere tørrede. 
E t deraf tilberedt brunt Extract af en bitter
sød Smag er offieinelt.

B i t t e r t r æ  s. Quassia.
B i t t e r v a n d  s. Mineralvand.
B i t u m e n  s. Stenolie. —  B. judaieum 

s. Asphalt.

B i x a c e e r  benævnes en stor Plante- 
familie, som bestaar baade a f Buske og Træer, 
af hvilke navnlig maa fremhæves B i x a  o r e l l a n a ,  
det ægte Orleantræ, som mest voxer i Syd
amerika. Det har hjerteformede, haandnervede 
Blade, Blomsterne have femdelt Bæger og  
rosenrød femdelt Krone. Frugten bestaar af 
brunrøde, udvendig piggede Kapsler, som inde
holde en Mængde Frø, der ere omgivne af 
en blød, skarlagenrød Frøhud, hvoraf der til
beredes Orlean (s. d.).

B i x i n  s. Orlean.
B j e r g a s k e  s. Bjergblaat.
B j e r g b a l d r i a n  s. Baldrian.
B i  e r g b a l s a m  eller Bjergnaphta kal

des den reneste Sort Stenolie, saaledes som 
denne forekommer flere Steder i Lermergel 
eller Sandsten og  hyppig udflyder heraf blan
det med Vand. D et er navnlig ved Baku i 
Persien, i  Kaukasus, i Europa navnlig i Ga
lizien, Ungarn, paa Øen Zante etc., at denne 
Olie vindes. Den er hvidgul eller gullig  og 
fluorescerer ved paafaldende Lys, har en Væ gt
fylde af 0,753 og efterlader kun lidt Rest ved 
Fordam pning. Den er meget let antændelig 
og  kun opløselig i Æ ther og fede Olier, 
medens den selv opløser andre Harpixer og 
Kautschuk og forbinder sig  med ætheriske 
Olier. I Orienten staar den i høi Pris. Den 
benyttes til udvortes Brug i Medicinen og  til 
deri at opbevare Kalium- og  Natriummetal, 
som herved beskyttes imod Iltning. Sammen
lign  iøvrigt Jordolie.

B j e r g b e g  s. Asphalt.
K j e r g b l a a t ,  Mineralblaat, Kobberlasur, 

Kobberblaat eller B jergaske, Fr. Cendres 
bleues, E. Verditer, mountain blue, en mine
ralsk, lyseblaa Malerfarve, som enten fore
kommer naturlig eller fremstilles ved Kunst. 
Den naturlige, som fremkommer ved M aling 
og Slemning af Kobberlasur, en blaa, af ba
sisk kulsur Kobberilte bestaaende Erts, til
beredtes tidligere i Mængde i T yrol samt i 
Frankrig i Chessy ved L yon ; men den fore
kommer nu næsten ikke mere, idet det kun
stige B. lader sig  fremstille ligesaa smukt og 
langt billigere ved Fælding af en Kobber
saltopløsning (almindelig saltsurt eller sal
petersurt Kobber) med Kalkmælk. Den be
staar saaledes a f Kobberiltehydrat tilligem ed 
Kalk. Tørret har dette Product, som er g if
tigt, en smuk, himmelhlaa Farve, der er tem 
melig varig; i Syrer opløser det sig  under 
Opbrusning med blaa eller grøn Farve, im e
dens det ved Glødning bliver sort. D et an
vendes især til M aling af Kalkvægge og  i 
Tapetfabrikationen, men ogsaa som Oliefarve; 
det findes ofte forfalsket med Berlinerblaat 
og  Zinkilte. I  Frankrig bliver en stor Del 
af dette Product ikke tørret, men solgt i 
fugtig  Tilstand under Navn af c e n d r e s  b l e u e s  
e n  p â l e  til Tapetfabrikanterne, som foretrække 
det for det tørrede B. (c. b. en pierres). De 
lysere Sorter indeholde m eget Kalk og be
nævnes derfor ogsaa Kalkblaat; den bedste 
og fineste SortB . fabrikeres i England under 
Navn af Engelskblaat og  kommer i Handelen 
i Foustager paa 1 Centner.

B j e r g B o m n l « !  eller Escalem berg kal-

Bjergbomuld.Bit terrod.
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des en Sort ordinair levantisk Bom uld, som 
kommer i Handelen over Smyrna og Marseille, 
dog kun sj elden.

B j e r g g r ø n t ,  Ungarsk Grønt ,  Tyroler -  
grønt ,  Sk i f e r gr ønt  eller Kobbergrønt ,  Pr.
Cendres vertes, E. Mountain eller Sanders 
green, er en g iftig , grøn Earve, som hoved
sagelig bestaar af basisk kulsur Kobberilte 
og som forekommer naturlig som Malachi t  
(s. d.) eller som et Bundfald, der ved Luftens 
Paavirkning afsætter sig i det kobberholdige 
Grube vand ved Neusohl og Herrengrund i 
Ungarn, ligesom  ogsaa paa flere Steder i 
Tyrol. Det tyrolske B., som langtfra er 
saa godt som det ungarske, deles i tre 
Sorter: Malachi t grønt ,  Ol iegrønt  og  Grund
farve.  Det meste B., som kommer i Han
delen, tilberedes imidlertid ved Kunst i Farve- 
fabrikerne, sædvanlig ved Fælding af svovl
sur Kobberilte med kulsurt Natron eller Kalk 
og med Tilsæ tning enten af Magnesia og 
andre Jordarter eller af forskjellige Salte, 
navnlig Yinsten eller K ogsalt samt Eddike, 
hvorved Farven bliver smukkere. Det fore
kommer i Handelen enten som smaa Korn 
eller som Pulver; naar det er pulveriseret 
meget fint, benyttes det kun til Vandfarver 
og kaldes da St øvgr ønt  eller Vandgrønt  (T. 
Wiesengrün). E fter de større eller mindre 
Qvantiteter af Kalk, Tungspath, Yinsten etc., 
som ere anvendte ved Tilberedningen, frem
træder B. med forskjellige Farvenuancer og 
benævnes da Glansgrønt ,  Br ixnergrønt ,  Mi 
neralgrønt ,  Al exandergrønt  etc. (s. d.). Naar 
det stryges paa en frisk Kalkvæg, bliver 
Farven blaa.

B jerggult kaldes en Slags gul Jern
okker.

B j e r g h ø r  s. Asbest.
B jergkalk  kaldes en til den ældste 

Kulformation henhørende Kalksten, som hyp
pig forekommer i England, Frankrig og 
Amerika, sædvanlig blandet med en Mængde 
forstenede Saltvandsdyr.

B jergkork , Bj erglæder,  Bj ergpapi r ,  
Bj ergsi lke ere forskjellige Benævnelser paa 
Asbest  (s. d.).

Bjergkrystal s. Kryst al .

® j e i *g : m é l ,  Bj ergmelk eller Maanemelk 
(Lac Lunæ ) er en svam pagtig, porøs, let 
sønderbrydelig, mager og stærkt affarvende 
Masse af hvidgraa eller hvidgul Farve, som 
findes i B jergkløfter og Klipperevner paa 
flere Steder i Schw eitz, Ita lien , Tyskland, 
Sverig etc. Det bestaar af kiselsur Magnesia, 
kulsur Kalk, Lerjord og  Jernforilte, og  fore
kommer dels løs i matte, støvlignende Dele 
og dels sammenklumpet. Det anvendtes tid 
ligere i M edicinen, men nu kun sjelden; 
blandet med Kalk bruges det som H vidte
kalk, fremdeles som Gjødningsmiddel paa 
fugtige og  kolde Marker, samt til Fabrikation 
af Mur- og  Tagsten, der ere saa lette, at de 
flyde paa Vand og  dertil ere meget slette 
Värmeled ere.

Bjorgnaplita s. Bj ergbalsam.

Bjergolie s. Jordolie.
Bjergpolei s. Polei.
Bjerg,salmiak kaldes den naturlige

Salmiak, der fremtræder som et Product af 
vulkanske Udbrud.

B j e r g s m o r  eller Stensm ør er et De-
structionsproduct af det naturlige Alnnskifer ; 
det er i Begyndelsen blødt, smøragtigt, senere 
haardere voxagtigt og  fedtet at føle paa. Det 
findes ved Irtisch i Sibérien, ved Reichen
bach, ved W etzelstein ved Saalfeld og  bestaar 
af en Blanding af svovlsurt Lerjord, Jern- 
forilte, Kali, Natron, Kalk, Magnesia og Vand.

B j e r g s i i k k e r f o a l s a m  s. Sukkertræ - 
harpix.

B j e r g s æ b e ,  T. Bergseife eller Bock- 
seife, er et leragtigt Mineral, en Slags Bolus 
af brun eller graabrun Farve, og  bestaar af 
kiselsur Lerjord i Forbindelse med Jernilte 
og  Vand. Den er mat, blød og fedtet at 
føle  paa, har et glinsende Brud og  springer 
itu i Vand med en knækkende Lyd, hvorefter 
den danner en seig, pulveragtig Masse, uden 
dog at blive plastisk saalodes som Ler. Man 
finder den i Bøhmen, Polen, Nassau, Gotha, 
Skotland o. fl. St. og  benytter den til Vask- 
ning af grove Tøier.

B j e r g t j æ r e ,  Asphaltolie eller Maltha 
er en sort, seig, uren og  neppe flydende B jerg 
olie, som ved Paavirkning af Luften forvand
ler sig  til B jergbeg eller Asphalt; den har 
en stærk jordbegagtig L ugt og  bestaar af 
Stenolie blandet med Asphalt og  hyppig i 
Forbindelse med Sand og  Smaasten. Den 
findes især i Galizien, Dalm atien, Elsass, 
Croatien, Neufchatel og flere Steder i Tysk
land, saasom ved Harzen etc. Den anvendes 
ligesom  almindelig Tjære til Overstrygning 
af Skibe, Tougværk og  M ure, til Fabrikation 
af sort Fernis til Jernvarer, vandtæt Kit, og  
til Destillation af Stenolie.

B j e r g v o l v e r l e i  (A rn ica  montana) 
voxer paa Bjerge og  Heder flere Steder i 
Europa og forekommer ogsaa i Danmark, især 
paa de jydske Heder. Dens 2 å 4 T o m . lange 
Rod, Radix Arnicae, benyttes i Medicinen, 
indvortes im od Nervetilfælde, Lamhed, Krampe, 
G igt etc. og  dens smukke gule Blomster, 
Flores Arnicae, blive i Medicinen m eget be
nyttede som A fkog eller Tinetur til Bade
middel ved Contusioner. Den har en aro
matisk Lugt og  Smag og indeholder som 
virksomme Bestanddele navnlig A m ich i og 
ætlierisk Olie.

B j e r g v o x  eller O zokerit, en Slags na
turlig Paraffin, er blødt, bøieligt og  strække- 
ligt, af gulbrun Farve, gjennemskinnende, 
glinsende som Vox og  med en bituminøs 
L u gt; det er let antændoligt og brænder med 
en klar Flamme. D et findes i Sandstenslag 
i Nærheden af Stenkuls- og  Stensaltleier, 
f. Ex. ved Slanik i M oldau, hvor man an
vender det til Lysestøbning; ved tør D e
stillation kan man ogsaa udvinde Paraffin 
deraf. I den nyere T id  har man lært at 
rense dette Stof, og  i Galizien og  Østerrig 
findes store Fabriker beskæftigede hermed. 
Det rensede Product, der fører Navnet Cere- 
sin har megen Lighed med V ox og  har alle
rede faaot en udstrakt Anvendelse som Sur
rogat for dette.
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Bjergæ g kalder man raa, ægformede 
Halvædelstene, saasom Am ethysten o. fl.

Björnefedt (A xun gia  Ursi), Fedtet 
af den europæiske B jørn , anvendes navnlig 
til Pomade.

B jørneklo, almindel ig (H eracleum  
Sphondylium), er en ogsaa i Danmark vildt- 
voxende Plante, som tidligere anvendtes i 
M edicinen; dens unge Skud benyttes i Rus
land som Kaal, og a f Roden vindes Brænde
vin og  Sukker, ligesom  den ogsaa der an
vendes som Tilsæ tning ved Ø lbrygning.

Bj orner od (R ad ix  M ei athamantici) 
er Roden af Bjørnefennikelen A t l i a m a n t a  M e i n » ,  
en paa Bjergsletterne i Sehweitz, Tyskland 
og  Frankrig voxende Skjærmplante. Den er 
6 à 12 Tom. lang, fra en Penneposes til en 
Fingers Tykkelse, trævlet foroven paa Grund 
af vedhængende Rester af Rodbladenes Nerver, 
udvendig mørkebrun, indvendig lys gu llig  og 
har en i Begyndelsen sødlig, senere bitter, 
krydret Smag. Den anvendes endnu stundom 
i Medicinen som et mavestyrkende, sved- og 
urindrivende Middel, imod Forslim eiser samt 
som Lægem iddel for Dyr.

Bjørneskind erholdes af de forskj el
lige Arter Bjørne, af hvilke vi her skulle 
nævne de vigtigste. Den almindel ige Land
bj ørn,  U r s u s  a r d u s ,  lever i det nordlige 
Europa, Asien og  Amerika, og  forekommer 
ogsaa i de store Skove i Tyrol og Sehweitz; 
dens langhaarede Skind er sort eller rød
brunt, og  i den unge Alder har D yret sæd
vanlig en hvid Stribe om Halsen. Den ame
r i kanske B. eller Bar ibal  er glinsende sort, 
den store gr aa B., U. f e r o x ,  lever paa N ord
amerikas K lippebjerge og  Prairier, og har et 
Skind med lange, men ikke tætte brune Haar 
med graa Spidser; den hvide Landbj ørn,  U. 
s y r i a e u s ,  fra Libanon og  Bjergene i Kasche- 
m ir; Isbj ørnen eller Polarbj ørnen,  U. m a r i n u s ,  
med hvidgul, langhaaret Pels, lever ved P o 
larhavet ved Kysterne af Sibérien, Spitsbergen 
og Grønland, men ikke paa Island. En A f
art af den russiske B. har guldgule, g lin 
sende Haarspidser og  kaldes derfor Guld
bj ørnen;  dens Skind sfaar i høi Pris. —  De 
sorte canadiske Bjørneskind, som komme til 
Europa over England og  Ham borg ere m eget 
dyrere end de brune og rødlige fra Polen, 
Rusland og  Sverig, som sædvanlig forsendes 
over Petersborg og  Odessa. Amerika pro
ducerer aarlig omtrent 15,000 Bjørneskind, 
hvoraf Størstedelen gaar til London, Asien 
1700, Rusland, Sverig og Grønland 2300 Stk.
—  Angaaende Vaskebj ørnen s. Y.

Blaabær (Bnccce M yrtilloru m ), T. 
Heidelbeeren, Schwarzbeeren eller Bickel
beeren, Fr. A irelles, E. Bilberries, de be- 
kjendte, blaasorte, saftige og  velsmagende Bær 
af den i hele Nord- og  Mellemeuropa samt 
Nordasien voxende Blaabærbølle, Vaccinili») 
Myrtillus. Denne Halvbusk har en H øide af 
Va— 1 Fod, bærer ægformede, takkede og  paa 
begge Sider grønne Blade og  klokkeformede 
eller krukkeformede Blom ster; Bærrene ere 
indvendig røde og  udvendig næsten sorte med 
en b laa D u g ; de spises enten friske eller til
beredte paa forskjellig Maade, ligesom der

Blaar.

ogsaa tilberedes Y in , Brændevin og Eddike 
deraf. I  Medicinen benyttes de som et kø
lende Middel imod Skjørbug og  Forraadnelse 
og tørrede imod Diarrhoe. Ogsaa anvendes 
de meget til Farvning af røde Yine og  L i
kører, til hvilket Brug store Qvantiteter Saft, 
hyppig i concentreret Tilstand og  tilsat Sprit 
for at gjøre det holdbart (det saakaldte Blaa- 
bærext ract ) samt tørrede B. forsendes til 
Frankrig, Rusland, Levanten og andre Lande ; 
de give Yinen en naturlig Farve og  en vis 
Corpus, uden at denne Iblanding er skadelig 
i nogen Retning, imedens den uden Vanske
lighed kan opdages ved en Opløsning af ed
dikesurt Bly, som bevirker et grøn ligt Bund
fald i ren Yin, et violet i den med Blaabær 
blandede, og  et rødt i den med Fernambuk 
farvede Yin. B. anvendes ogsaa i Farverierne ; 
med Alun giver Saften en varig violet Farve 
paa Uld, og med ulæsket Kalk, Salmiak og 
Spanskgrønt en smuk purpurrød Farve for 
Malere. Bladene af Planten benyttes stun
dom som T h e, og  hele Busken, undtagen 
Roden, i Garverierne.

Blaabærspiritns eller Blaabærbræn- 
devin tilberedes især paa Schwartzwald og 
ved Rhinen ved Gjæring af Bærrene i tæt til
lukkede Kar og  paafølgende D estillation; den 
er ikke m eget stærk, men har en behagelig 
Aroma og anses som en sund Drik. 

Blaafarve s. Smalt e.
Blaafisk kaldes i Grønland de unge 

Svartsider, en A rt Sælhunde (s. d.).
Blaahai (Squalus Galens) er en i 

Kattegattet og Vesterhavet levende Fisk af 
4— 6 Fods Læ ngde; den kan spises fersk eller 
tørret, og  af dens Lever koges Tran.

B laajenijord lindes i Naturen, sæd
vanlig ovenpaa opskyllede Lag af Lerjord, og 
forekommer i W urtemberg, Thüringen, Sve
rig, N orge og  flere Steder. Den bestaar 
hovedsagelig af phosphorsur Jernoxydul og 
anvendes som Malerfarve baade med Vand og 
O lie; Farven kan baade være lyseblaa og 
mørk indigoblaa.

B laakjæ ft (Sébastes dactyloyterus), en 
ved Norges Vestkyst levende, aborrelignende, 
rød Fisk af c. I Fods Længde.

B l a a n m s l i n g - , almindel ig (M ytilus  
edulis) Askes i Mængde ved vore Kyster, 
hvor den findes siddende fast paa Pæle, Tang 
etc. Den spises sædvanlig stuvet, men er 
undertiden giftig . Den st ore B. (M . modiola) 
er større og  Andes paa dybere Vand. 

B l a a m æ n d  s. Sælhundeskind.
Blaa Piller bestaa hovedsagelig af 

blaa, svovlsur Kobberilte-Am moniak og  an
vendes i Medicinen som et krampestillende 
Middel. De engelske »blue  pil is«  indeholde 
metallisk Kviksølv.

Blaar, T. Heede, W erg, ere de korte, 
uredte, grove o g  ofte med Skjæver blandede 
Taver af H ør og Hamp, som efter H eglingen 
af disse Stoffer blive tilbage i Heglerne. 
Som oftest blive de heglede endnu engang 
og  derefter spundne til Garn, hvoraf der 
væves Paklærreder og  andre ringere Sorter 
Lærred, der ofte blandes med H ør- og  Ham- 
pegam  eller med simpelt Uldgarn. Lang B.,



Blaarbomuld.

som er kartet paa Maskiner, giver fortrinligt 
Garn, og det er i Blaargarn at Maskinspinde- 
rierne have deres H ovedfortrin ; i England 
spindes et fint Blaargarn, som kaldes Tow- 
garn,  af Hørblaar (s. Linnedgarn). Kort B. 
benyttes til Kalfatring af Skibe og  til Papir
fabrikation. Den bedste Hampeblaar kommer 
fra B iga og  kaldes Tors.  De ved Skjæt- 
ningen fra Hørren faldende, m eget urene 
Taver kaldes Skj æt t eblaar  og anvendes mest 
til Gulvkludetøi og Paklærred. Bussisk 
Hampeblaar kommer mest fra K ønigsberg; 
den bestaar næsten mere af Hamp end af 
Blaar, men er dog sædvanlig snoet i løse 
Strikker; Kar t e bl aar  er en m eget ringere Sort. 
Uldblaar kaldes de korte Uldbaar, som ved 
Kæmningen af lang Uld blive siddende i 
Kammen som Affald.

Blaarbom uld kaldes tilberedt H ør
blaar, som enten alene eller i Forbindelse med 
Bomuld spindes til Garn, hvoraf der i Frank
rig og Tyskland væves en Slags Barchent. 
Naar Blaarene ere heglede aldeles rene, læ g
ges de i 24 Tim er i stærkt Saltvand, og efter 
derpaa at være udvaskede, koges de i 3 Dage 
i Sæbesyderlud. De blive derefter tørrede, 
blegede og kartede til en Y at, som vikles 
paa en Træcylinder, omgives med Papir og 
hensættes i en halv Tim e i en ikke altfor 
varm Bagerovn, hvorpaa de spindes efter at 
være formede til Baand paa Finkarten.

Blaarlærred er det ordinaire, af H ør
eller Hampeblaar vævede Lærred af forskjel- 
lig  Styrke og Godhed; den bedste Sort af 
godt renset Hørblaar er ligesaa god som de 
ringere Sorter Hørlærred. Sækkelærred,  som 
er mere ordinairt, væves navnlig i Schlesien, 
Westphalen, Bøhmen, Busland, Polen og  paa 
Øen Bugen, baade af H ør- og  Hampeblaar. 
De simpleste ere Paklærrederne,  som fore
komme i flere Sorter; til disse henhøra- det 
tidligere omtalte Bar r as (s. d.).

Blaavand eller St røb laat  s. Smalt e.
Blaasten kaldes ogsaa blaa Vitriol 

s. Vit r iol .
B l a a s u r  K a l i  s. Blodludsalt.
Blaasyre, Cyanbr int syre,  Hydrocyan- 

syre (Acidum  h yarocyanicum , borussicum  
eller zooticmn ) er et m eget g iftig t Stof, som 
ikke findes færdigdannet i Naturen, men op- 
staar af am ygdalinholdige Plantestoffer f. Ex. 
bittre Mandler samt Kjærnerne, Blomsterne 
og Bladefie af flere til Blom m e- og  Mandel
slægten henhørende Planter, navnlig Bladene 
af Kirsebærlaurbærtræet ved Indvirkning af 
Emulcin og  Vand. Den vindes ved Macera
tion af bittre Mandler, Fersken- og  Blomme- 
kjærner med Vand og -paafølgende Destillation 
(s. Bittermandelvand), samt ved Destillation 
af Cyankviksølv med Saltsyre eller af B lod
ludsalt med Svovl- eller Phosphorsyre. Paa 
den sidste Maade tilberedes sædvanlig Blaa- 
syre i de chemiske Fabriker, men den kom
mer dog kun i Handelen til Lægebrug efter 
at være fortyndet med Vand og lidt Spiritus, 
og kaldes da vandhold ig,  medicinsk eller 
Scheelsk B. I  vandfri Tilstand er B. en af 
de stærkeste Gifter og  dræber hurtig , saavel 
naar den tages ind, som naar den kommer i

J. H jo r th : Varelexikon.

Berøring med ydre Saar. Den er en farve
løs, vandklar, af Cyan og  Brint sammensat, 
i Vand og  Vinaand let opløselig Vædske af 
bedøvende L ugt og  en skarp, brændende 
Sm ag; ved Lysets Paavirkning decomponerer 
den let, idet den farves rødlig  brun under 
Udskilning af en kulagtig kvælstofholdig Masse, 
og den maa derfor opbevares i sorte Glas; 
den er let antændelig, brænder med en hvid, 
klar Flamme, koger ved +  26,5°, stivner til 
en fast, hvid, krystallinsk Masse ved 15 °, 
og har en Væ gtfylde af 0,697. Ved F or
tynding med Vinaand holder B. sig længere 
og  har da en L ugt som bittre Mandler, men 
er ogsaa i denne Tilstand en stærk Gift, som 
dræber hurtigt ved at lamme Nerverne; i 
m eget smaa Qvantiteter anvendes den im id
lertid i Medicinen, navnlig i Brystsygdomme. 
Som Midler imod de skadelige Virkninger af
B. benyttes Jernsalte, fortyndet, ætsende Sal
m iakspiritus, brændt Magnesia, kolde Over
gydninger og  i Særdeleshed sort Kaffe. —  Med 
Metaller forbinder B. sig  til Cyanmetaller; af 
V igtighed er dens Forbindelse med Kali og 
Jern, Ferrocyankalium, gult eller rødt B lod
ludsalt (s. d.) og  Berlinerblaat (s. d.).
B l a a t  I b e n h o l t  s. Pu rpu r t ræ.
B l a a t r æ ,  Cam pech et ræ eller Blodt ræ 

(.H cem atoxylon campechianum), E. Logwood, 
Fr. Bois de Campêche, et ved Campeche- 
bugten hjemmehørende og  i Vestindien og 
andre Tropelande plantet; 20— 45 Fod høit 
Træ med en som oftest krumbøiet, uanselig 
Stamme med sortebrun, rynket Bark, under 
hvilken der ligger en hvid Splint; indenfor 
denne findes det mørkerøde, faste, trange, 
grovtrevlede Ved, som har en eiendommelig, 
ikke ubehagelig Lugt og  en sødlig og ad
stringerende Smag, en høi Grad af Varighed 
og  en Væ gtfylde af 0,913 til 1,058. De i 
Handelen forekommende Stykker veie sæd
vanlig 40— 100 Pund og ere 3 å 5 F o d  lange; 
af disse er den hvide Splint og Barken som 
oftest borttagne, saa at de udvendig ere af 
en sm udsig, brunrød Farve, der i Længden 
bliver næsten sort; indvendig er det friske 
Ved rødbrunt og  af en violagtig  Lugt. U n 
dertiden forsendes det dog ogsaa med Splin 
ten og  kaldes da alm in del igt  eller u sk al l et
B., imedens det sædvanlige uden Splint kal
des sk al le t . De største eller tungeste Styk
ker ere de mest værdifulde. Et A fkog deraf 
med Vand har en mørkerød Farve, som i 
Luften efterhaanden bliver brun og  endelig næ
sten ganske sort. Syrerigjøre den lyserød, Kali 
eller Alun purpurrød eller blaaviolet, og  ved 
Salte og  andre Stoffer kunne forskjellige 
Farver skaffes tilveie, saasom Graaviolet med 
Lerjordbeitser, Graat eller Sort med Jern- 
beitser, Blaat med Blysukker etc. Vedet an
vendes meget i Farverierne og  mest til Sort
farvning, uagtet Farven ju st ikke er m eget 
holdbar; det benyttes endvidere til Blæk
fabrikation samt ogsaa til Snedkerarbeide, da 
det modtager en smuk Politur. Det ind- 
dampede vandige Udtræk giver B l a a t r æ e x t r a ct  

(s. d.), af hvilken et gult, let opløseligt, krystal
linsk Farvestof, H æm atin  eller H æm at oxylin , 
kan fremstilles ; ved Paavirkning a f fu gtig  Luft
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og  af Ammoniak forvandler dette sig  til 
Hæmat eïn,  der i tørret Tilstand liar en 
mørkegrøn Metalglans og  med Alkalier kan 
antage rød», violette eller blaa Farvenuancer 
ved at indsuge Ilt a f Luften. —  Blaatræ fore
kommer enten hugget, høvlet, raspet eller 
m alet; det høvlede foretrækkes for det hug
gede, fordi Stykkerne ere mere ensartede og 
Farvestoffet lettere kan uddrages af disse, 
naar de ogsaa ere høvlede paatværs i begge 
Ender. Ligeledes foretrækker man det ras
pede for det malede, fordi det sidstnævnte 
lettere taber sig  o g  desuden hyppig  er blan
det med Splint, Sand etc. —  B. opbevares 
bedst paa et noget fugtigt Sted, hvor det 
ikke er udsat for Sollyset eller for Lufttræk; 
det mørkeste anses som det bedste, men ved 
Indkjøb maa man vogte sig  for, at den mørke 
Farve ikke hidrører fra for m egen Fugtighed ; 
i Alm indelighed er det raadeligst at kjøbe 
helt Træ og  selv lade det raspe. —  I Han
delen forekomme fire Hovedsorter, nemlig
1. Det  egent l ige Campechet ræ,  kaldes i H am 
borg  m exicansk  eller Laguna Campeche og  
i Triest Sp an sk  Blaat ræ.  Denne Sort, der 
anses som den bedste og farverigeste, er ud
vendig af en m ørk, brunrød Farve og  ind
vendig orangerød; det forsendes i store, 60 
— 100 Pund tunge Stykker, som i den ene 
Ende ere skarpt tilspidsede, hvilket kaldes 
det spanske Snit. En ringere Sort fra Cam- 
pechebugten benævnes Tabasco efter U d
skibningsstedet. 2. Hondurast ræ fra Syd
siden af Halvøen Yucatan ved Hondurasbug- 
ten er ikke saa tungt og fast som det forrige, 
da det sædvanlig er a f yngre Træer; Farven 
er dertil m eget lysere, mattere og  mindre 
livlig, og  Stykkerne, som ere behandlede med 
det saakaldte engelske Snit, o : glat afsaugede 
ved begge Ender, ere mindre. 3. iam aica- 
t ræ har L ighed med Sidstnævnte, men Styk
kerne ere som oftest smaa og  feilfulde og 
Farven bleg, mat og  lysebrun; de have lige 
ledes engelsk Snit, men staa kun i ringe 
P r is , da de ikke ere rige paa Farvestof. 
4. Domingot ræ er den simpleste Sort, da det 
baade udvendig og indvendig er mat og  blegt 
a f Farve og  indeholder mindst Farvestof; paa 
Grund af dets Prisbillighed er dot dog en 
ofte søgt Vare. De tvende sidste Sorter be
nævnes ogsaa Blaatræ fra Antillerne. F or 
uden disse Sorter skal endnu kun nævnes det 
fra Martinique og  Guadeloupe kommende 
Blaatræ, som sædvanlig er snoet og revnet 
og  derfor anses som m eget ordinairt.

B l a a t r æ b l æ k  s. Blæk.
Blaatræ extraet tilberedes i de se

nere Aar hyppig, især paa de Steder, hvor 
Træet voxer, saasom i M exico og  Yucatan, 
ved Udkogning af Vedet ved Hjælp af Vand
dampe, og  bringes sædvanlig i Handelen som 
et fast Extract a f sortebrun Farve og  med 
glinsende Brud. D et forekommer enten som 
runde Klumper eller som flade Kager i Træ
kasser, lader sig  opløse i Vand og  efterlader 
da et sortebrunt Bundfald, hvis større eller 
ringere Qvantitet bestemmer dets Godhed. 
Da det kun udgjør c. 15 pCt. af Træets V æ gt 
og  ikke let er udsat for at fordærves, vilde

det vistnok paa Grund af de billigere Trans
portom kostninger være fordelagtigst at for
skrive dette Extract istedetfor Vedet, saa- 
fremt man kunde være sikker paa at erholde 
det i uforfalsket Tilstand. Dette er im idler
tid ingenlunde Tilfældet, idet man har bragt 
i Erfaring, at det i Europa, navnlig i Frank
r ig  med Omhu tilberedte lignende Extract 
indeholder langt mere Farvestof end det ame
rikanske, som ikke desto mindre forskrives i 
store Qvantiteter over England. Extractet 
forekommer ogsaa i flydende Tilstand.

B l a c k p o i n t e  eller Cont rebordé kaldes 
i Frankrig en Slags Glaskoraller, som mest 
forsendes til den afrikanske K yst og  hvoraf 
der gives flere Sorter.

B l a c k w o o d  eller sort Botanitræ er et 
m eget fast og seigt V ed , hvis Oprindelse 
ikke bestemt kjendes; i frisk Tilstand er det 
blaasort, men efter kort Tids Forløb bliver 
dets Farve kulsort. Det erholdes fra St. 
Mauritius og  Isle de France, men skal ogsaa 
voxe paa Madagascar. D et forekommer sæd
vanlig i krumme, knortede Stykker og  an
vendes til Dreierarbeide, men giver m eget 
Affald ved Forarbeidningen.

B l a d g - r o n t ,  Chlorophyl er et i grønne 
Plantedele forekommende Farvestof, som er 
opløseligt i Vinaand, men ikke i Vand; det 
indeholder et gult, krystallinsk Stof, Phyl- 
loxantin, og  et blaat ukrystallinsk Phyllo- 
cyanin, a f hvilke Træernes visne Blade kun 
indeholde det førstnævnte.

B l a d g u l d  eller Bogguld (Aurum  fo lia -  
tum), T. Blattgold eller geschlagenes Gold, 
E. Leaf gold, kaldes de fine og tynde Blade, 
som forarbeides a f Guldslagerne og  anvendes 
til Forgyldning af Metaller, Porcellain, Træ, 
Bind til B øger etc. Ægt e Bladguld kommer 
i Handelen med forsk] ellige Farvenuancer, 
saasom Bødt, Orange, C itrongult, Grønt eller 
Hvidt. Citronguld bestaar af en Legering af 
7 D. Guld og  1 D. Sølv, Grønguld af 8  D. 
Guld og  1 D. Sølv, og  'Hvidguld a f 1%  D. 
Guld og 1 D. Sølv; Orange- og  Rødguld 
indeholder foruden Sølv ogsaa Kobber. Rent 
Guld forarbeides undertiden ogsaa til Blad
guld  ; men det kan ikke hamres saa tyndt som 
det legerede, skjøndt Bladene af det fineste 
Guld ere saa tynde, at der maa læ gges c. 
20 0 ,0 0 0  ovenpaa hverandre, førend en saadan 
Pakke naar en Tom mes Tykkelse. Den til 
B. bestemte Legering støbes i Stænger, som 
udhamres til Folie a f 1/ioo Tom. Tykkelse; 
dette klippes i Stykker af en Qvadrat- 
tommes Størrelse, og  disse læ gges da imel
lem  Pergamentsblade og  hamres atter, indtil 
de ere saa tynde som Postpapir, hvorefter de 
paany udhamres i den saakaldte Guldslager
form, som bestaar af 6 à 800 af Oxcblindtarme 
tilberedte Blade, der ere præparerede med 
Husblas, Æ ghvide, Canel, Brændevin etc. og  
sammenlagte som en B og. De herved frem
komne uregelm æssigt dannede Blade klippes 
nu i Qvadrater a f forskiellig  Størrelse og  
læ gges imellem Bladene i en lille B og  af 
fint Silkepapir, der er overstrøget med pul
veriseret Bolus, og  12 saadanne Smaabøger 
kaldes en Pakke eller en B og, som i Syd-
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tyskland indeholder 252 Blade og  i N ord
tyskland 300 Blade. Guldslageren forsyner 
enten de enkelte Smaabøger eller hver Pakke 
udvendig med et Stempel, som betegner de 
forskjellige Sorter og  garanterer for Varens Ge
halt. D et Affald, som fremkommer ved Beskæ
ringen af Bladene kaldes Schawin eller Schäbig 
og indsmeltes ig jen  eller anvendes til Fabri
kation af ægte Guldbronce.— A f B. ere følgende 
de vigtigste Sorter : Dobbel t guld eller Fabr i k- 
guid er det stærkeste Bladguld og  bestaar af 
aldeles rent Guld; det benyttes af Guld- 
arbeidere til varm F orgyldning og til For
gyldning af Sølv- og  Kobbertraad; Finguld 
benyttes især af Malere og  inddeles i flere 
Numere efter Bladenes Størrelse; Bredguld  
anvendes til Forgyldning af den Sølvtraad, 
hvoraf de ægte Guldtresser forfærdiges, og 
er af Dukatgulds F inhed; Fr anskgu ld  er ble
gere a f Farve og  bruges mest a f Bogbindere; 
sødhalvslaaet  B .; høihalvslaaet  B. med T il
sætning af Kobber og af rødlig  Farve; mid- 
delhalvslaaet  B. med mindre Kobber og  der
for blegere; IVI eli em g uld (Zwischg'old) bestaar 
paa den ene Side af Guld og  paa den anden 
Side a f Sølv, benyttes til b illig  Forgyldning, 
saasom af Bogbindere etc. —  Hovedfabrika
tionsstederne for B. ere N ürnberg, Fürth, 
Augsburg, Dresden, W ien og  Berlin. —  
Uægte Bladguld (Goldschaum) udhamres lige 
ledes til ganske tynde Blade af en Legering 
af Kobber og  Zink; 24 Smaabøger udgjøre 
en B og ; det anvendes til uægte Forgyldning, 
navnlig af Træ, og fabrikeres især i Nürn
berg. —  Affaldet af ægte og  uægte B. rives 
sammen med H onning eller Gummi i Skaller 
og benyttes a f Malere under Navn af Mus- 
l ingeguid (s. Broncef arver) .

B l a d î n d i g o  kaldes en af ordinair In 
digo, Kridt, Smalte etc. tilberedt blaa Farve, 
som forekommer i smaa firkantede Tavler.

B l a d k u l  s. St enkul .
B l a d s v a m p  eller Kj odsvamp (A garicus), 

en af talrige Arter bestaaende Svampefamilie, 
som foroven har en hvælvet Skive eller saa- 
kaldet H at, som bæres af en i Jorden vox- 
ende, valseformet Stok og som paa Under
siden er forsynet med tynde, lodretstaaende 
Plader eller Blade. Flere Arter ere giftige, 
som A .  l u u s c a r i u s  (s. Fluesvam p), men ad
skillige kunne ogsaa benyttes som Nærings
midler, saaledesA. c a m p  e s t r i  s  (s. Champignon).

B l a d s o l v  (.Argentum  fo lia tu m ) forfær
diges af Guldslagerne paa samme Maade som 
Bladguld, men kan ikke udhamres saa tyndt 
som dette. Ægt e B. benyttes m eget til Skilderi- 
og Speilrammer, som derefter gives et gu ld 
lignende Udseende ved O verstrygning med en 
gul gjennem sigtig Lak; endvidere bruges det 
til Fabrikation af det under Bladguld anførte 
Mellemguld, samt t il ægte Sølvbronce. Do 
vigtigste Sorter ere: Svæ rdf egersølv af det 
fineste Sølv c. 4  Tom. i □ ,  ordinai r t  B., 3 
Tom. og Kleinsølv,  2 Tom. En A rt sværere 
B., som i  Frankrig benævnes A r g e n t  p l a q u é ,  
benyttes til Belæ gning af det til sølvplette
rede Gjenstande bestem te Kobber. —  Uægt e 
B. bestaar af T in  og  Zink eller Vism uth og

forekommer ligeledes i Smaabøger paa 25 
Blade. Musl i ngesølv s. Broncef arver .

Bladtin s. St aniol .
Blanc kaldes i den franske Manufactur- 

handel alle blegede og  ublegede Linned- eller 
Bom uldstøier ; denne Betegnelse svarer saa- 
ledes til det danske Udtryk: hvide Varer.

Blancards, en Art middelfine, stærke 
franske Lærreder, som væves i Dep. Calvados 
og  Oise af halvbleget Garn og bleges i Rouen, 
hvor de da i begge Ender stemples med 
Byens Yaaben. De ere en knap Alen brede 
og  Stykkerne pleie at holde 125 A len; de 
forsendes mest til Sydamerika og Vestindien.

Blanc de baleine kaldes i Frankrig 
Hvalrav.

Blanc de lard er en hvid Sminke
farve, som bestaar af basisk salpetersurt 
Vismuthilte.

Blanc de M endon, d’Or leans,  de 
Troyes s. Kr idt .

Blanc de neige, en Slags hvide 
franske Glaskoraller i Form  af Bygkorn, for
sendes til den afrikanske Kyst. Se ogsaa 
under Bly hvidt .

Blanc de plomb en écaille er
den franske Benævnelse paa Skiferhvidt 
(s. d.).

Blanc d’Espagne s. Kr idt  og  Vi s
mut hvidt .

Blanc l i x ,  Permanent hvidt  eller Bar yt -  
hvidt  er enten et m eget fint malet Tung- 
spathpulver, eller fremstilles kunstigt ved 
Fæ lding som svovlsur Baryt; det erholdes 
saalcdes som et værdifuldt Biproduct ved 
mange chemiske Processor og fremkommer 
livergang Svovlsyre bringes i Forbindelse med 
et opløseligt Barytsalt. D et er fuldkommen 
hvidt og  forandrer sig  ikke i L uften ; det er 
betydelig  billigere end Blyhvidt. Sædvanlig 
forekommer det i Deigform  ( b l a n c  f ix e  e n  
p â t e )  med 20 à 30pC t. Vand. D et anvendes 
mest som Vand- eller Lim farve ved Fabrika
tionen af Tapeter og  farvet Papir. T il Olie
farve egner det sig ikke, da det ikke dækker 
godt, naar det rives med Oliefem is. D er
im od benyttes det særdeles m eget som For
falskningsmiddel a f alle Slags Farver, navn
lig  revne, for at gjøre dem mere vægtfulde. 
D et anvendes ogsaa i Papirfabrikationen for 
at gjøre Papiret tungere.

Blanchette, en hvid fransk V in , dyr
kes ved Floden Sendre og  udføres over R o
chelle.

Blanchettes kaldes en Slags piem on- 
tesiske Trøfler.

Blankets s. Senget æpper .
B lanketter kaldes de af Metalplader 

udhuggede runde Skiver, som ere bestemte 
til Knapper etc., men som endnu ikke ere 
prægede.

Blanksvæ rte tilberedes paa forskjellig 
Maade, dels som en flydende og  dels som en 
fast, blød Masse; det bestaar som  oftest af 
Bensort, Sirup og  Svovlsyre, hvilket sidste 
Materiale dog kun maa være tilstede i ringe 
Mængde, da det ellers angriber Læderet. O g
saa af Kautschuk tilbereder man B., som gjør 
Læderet sm idigt og  vandtæt.

5*



B l a n q u e t t e  er Navnet paa to for
skjellige Sorter fransk Yin, den ene fra Pro
vence, den anden fra det tidligere Gascogne.
B. kaldes ogsaa en Art ordinair Soda, som 
tilvirkes i det sydlige Frankrig, navnlig i 
Omegnen af Frontignac, af forskjellige Salt
planter; den indeholder 3— 8  pCt. kulsurt 
Natron.

B l a q u e t s ,  T. Druckwalzentücher, kal
des i England de svære, tætvalkede Uldtøier, 
som benyttes i Tøitrykkerierne til at føre 
Tøierne frem under Trykvalserne og  som Un
derlag ved Trykningen; de maa derfor i 
Bredde gansko svare til de Valser, til hvilke 
de skulle anvendes.

B l a n s e l  s. Kobolt.
B i e g e k a l k  s. Chlorkalk.
B l e g e k r i d t  er. en hvidgraa, finkornet 

og løs Kalkstep, hvori der ofte findes Lag 
af F lin t; den forekommer paa flere Steder i 
Jylland, saasom ved Daugbjerg og Mønsted, 
hvor der aarlig brydes over 10,000 Tdr. til 
Kalkbrænding.

B l e g e v a n d  s. Chlorkalk.
B l e g e  v æ  t i s k e r  kaldes forskjellige 

farveløse Fluida, der forekomme i Handelen 
og  benyttes til B legn ing; a f saadanne skulle 
vi nævne den Javelleske Lud {Eau de Ja
velle), som anvendes til Bom uld og  som 
fremstilles ved Blanding af en Chlorkalk- 
opløsning med Glaubersalt og  afgyde den 
over Bundfaldet staaende klare Vædske; end
videre det saakaldte B a u  de L a b a r r a g u e ,  som 
bestaar af i Vand opløst underchlorsyrlet Na
tron i Forbindelse med en Sodaopløsning og 
kaustisk N atron; den fremstilles ved en Sam
menblanding af Chlorkalkopløsning med Soda.

B l e g h v i d t  s. Blyhvidt.
B l e g t o i e r ,  en Slags grove H ør- eller 

Hampelærreder fra W estphalen, enten raa 
eller halvblegede, anvendes dels som Pak
lærred og  dels som Underlag ved B legning 
af fine Tøier samt til Voxblegning.

B l e i c l i e r t  er en lyserød Yin, som dyr
kes ved Ehinen og  Aar o g ' som mest for
bruges i H olland; flere Sorter lyserøde Vine 
benævnes ligeledes B. eller Schiller.

B l e i l i v i d t  s. Blyhvidt.
B l e n d e  er et i ren Tilstand af 67 Dele 

Zink og  33 Dele Svovl bestaaende, skjørt 
Mineral, som forekommer i England, Sachsen, 
Bøhm en, Ungarn, Amerika og flere Steder i 
N orge ; det er enten gult, grønt eller rød
brunt, har en Haardhed af 3— 4 og en Væ gt
fylde af c. 4, er glinsende og  stundom gjen- 
netnsigtigt. Denne Erts, som stundom findes 
blandet med andre Metaller, saasom Jern, 
Kadm ium , Kobber, Antim on etc., anvendes 
til Frem stilling a f Zink og  M essing, og  op
træder krystallinsk eller i tæt Tilstand i 
Bjergværkernes Gange og Leier.

B i e n  d e  B y o n ,  de Paris, de Parme, 
de lumière, de nuit, B. soluble s. Anilin.

B l i k .  kalde's alle til tynde Plader ud
hamrede eller udvalsede M etaller; men sæd
vanlig _ forstaas dog ved denne Benævnelse 
Jernblik. Ham ring anvendes kun sj elden tip. 
Fabrikation af Blikplader, saasom til Blad- • 
guld og Folie, hvorimod den almindelige

Fremgangsmaade er at lade de til Blik be
stemte sværere Metalplader gaa imellem 2 
glatte Jern- eller Staalvalser, som under 
Valsningen kunne nærmes mere og mere til 
hinanden. N ogle Metaller valses glødende, 
andre kolde; Jernblik valses glødende, imedens 
Staalblik valses koldt; Kobberblik til For- 
liudning af Skibe valses først glødende og 
senere koldt, Zinkblik halvvarmt. Forøvrigt 
henvise vi til de specielle Artikler om de 
forskjellige Slags Blik.

B l i s t e r  {M erluccius vulgaris) er en 3— 4 
Fod lang Torsk, forekommer i Kattegat og 
ved de norske Kyster, hvor den kaldes Kul
mund; den har et mere ordinairt K jød end 
de almindelige Torsk, hvorfor den sædvanlig 
beredes til Tørfisk. —  Blister kaldes ogsaa 
en i Dyrlægepraxis anvendt trækkende Salve, 
tilberedt a f spanske Fluer og Euphorbium.

B l o d i g l e r  {H irudo medicinalis og o f 
ficinalis), Fr. Sangsues, E. Leeches, henhøre 
til Ledormenes Familie, hvoraf der gives flere 
Arter, som alle ernære sig  enten af Orme og  
smaa Vanddyr eller af det B lod , som de ud
suge af større Dyr. De ere af forskiellig  
Størrelse og have et blødt, m eget udvideligt 
og  sammentrækkeligt Legeme, saa at de med 
stor H urtighed kunne skifte Omfang og  F  orm 
i forbausende Grad. Huden er hos det sunde 
D yr eiendom melig glinsende og  fløielsagtig, 
paa B yggen  brungrøn eller sortgrøn med 
rustagtige eller sorte Pletter, Streger og 
Bande, paa Bugen grøn lig -gu l eller graalig- 
grøn med sorte Pletter, hvilke sidste dog 
ikke findes hos den ungarske B. Den medi
cinske B. ogsaa kaldeft den graa Igle, S a n 
g u i s u g a  m e d i c i n a l i s ,  lever i Damme og  lang
somt flydende Bække i hele det nordlige Eu
ropa. Den ungarske B., ogsaa kaldet den 
grønne Igle, lever i Bække i Mellemeuropa. 
B egge anvendes som bekjendt til at suge 
Blod af-Mennesker i Sygdom me, hvor Aare- 
ladning af on eller anden Aarsag ikke er an
vendelig. Naar en Igle har suget sig  mæt, 
kan den leve i over et halvt Aar uden Næ
ring og  vil i dette Tidsrum ikke kunne be
nyttes ig jen , saafremt man ikke ved at stryge 
den med Fingrene eller ved at bestrø Dyret 
med en Blanding af fint Salt og Aske nøder 
den til at give det indsugede Blod fra sig ; 
en Igle a f 4 til 5 Tom. Længde kan indsuge 
næsten 2 Lod Blod. Den hyppige Anvendelse, 
som der gjøres i M edicinen af Igler, har for
mindsket deres Antal betydeligt, og  man har 
derfor saavel i Frankrig som i Tyskland, lige 
som ogsaa her i Danmark ved V iborg, indrettet 
kunstige Damme, hvor de opdrættes og hvor
fra de forsendes i stor M ængde; navnlig ud
føres store Qvantiteter til England, hvor de 
kun sj elden forekomme. De opbevares bedst 
i Lerkrukker i E egn- eller Flodvand, som om 
Sommeren maa fornys daglig og om V in - 1 

teren ugentlig med ikke altfor koldt Vand; 
om Vinteren bør de henstaa paa et tem pere
ret, om Sommeren derimod paa et køligt og  
skyggefuldt Sted. De forsendes sædvanlig i 
Lærredsposer, som ere nedlagte i fugtigt Mos 
i Kurve; Igler af Middelstørrelse anses som 
de bedste. I  smukt, klart, varmt eller koldt

é
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Veir ligge Iglerne sædvanlig rolige paa Bunden 
af det Kar, hvori de - opbevares, imedens de 
vise sig meget livlige, naar der forestaar Storm, 
Kegn eller Sne, saa at de paa denne Maade 
ere en Slags Veirpropheter. —  D en i  stille- 
staaende Sumpe forekommende større Hest e
igle med grønlige Pletter kan ikke anvendes 
til Sugning, fordi den i Saaret afsætter en 
Slim, der kan foraarsage langvarige Betæn
delser.

Blodkul (Carbo animalis) er det qvæl- 
stofkoldige, stærkt affarvende Kul, som bliver 
tilbage ved Forkulning af Blod. B . kaldes 
ogsaa den Blanding af størknet B lod og fint 
Benkul, som erholdes i Sukkerraffinaderierne 
efter Klaringen og Filtreringen af det op
løste Børsukker, og som er m eget søgt som 
et fortrinligt Gjødningsmiddel.

Blodludsalt, gul t  (blaasurt) Kal i ,  Ka- 
l i umj erncyanyr,  Fer rocyankal i um  (Gyanetum  
ferroso  kalicum , K a li fe rro so  hydrocyani- 
cum  eller K a li f e r r o  Borussicum ) er et 
chemisk Product, som fremstilles ved Sm elt
ning og Glødning i Jernkar af dyriske Stof
fer, Blod, Horn etc. eller dyriske K ul med 
kulsur Kali og Jernfilspaaner, derpaa følgende 
Udkogning med Vand, Afdam pning og  K ry
stallisering. Det bestaar af store, firkantede, 
paa Hjørnerne og Kanterne afstumpede, citron
gule Søiler eller Tavler af en bittersød, og 
senere saltagtig Smag-; det er opløseligt i 4 
Dele koldt og  2 Dole kogende Vand, men 
ikke i Alkohol, og forvittrer i varm Luft. 
Det er ikke g iftig t, men med fortyndede 
Syrer giver det Blaasyre. Med forskjellige 
Metalsalte danner det en Mængde Ferrocyan- 
metaller; en Forbindelse med Jerniltesalte 
giver Berlinerblaat. Naar der ledes Chlor 
ind i en Opløsning af dette gule Blodludsal t ,  
opstaar det røde Blodfudsait ,  ogsaa kaldet 
Gmelins Sal t ,  Kal iumj erncyanid,  Ferr idcyan- 
kal ium eller rødt  b laasur t  Ka l i ,  som bestaar 
af store rubinrøde, bronceagtig glinsende 
Søiler eller rødgule, naaleformede Krystal
masser, der give et gult Pulver a f en sam- 
mensnærpende, saltagtig Smag og  lade sig  
opløse i 38 Dele Vand, men ikke let i A l
kohol. Forbindelser a f det røde B. med tunge 
Metaller giver et uopløseligt, forskjelligt far
vet Bundfald, saasom med Jernforilte blaat 
(Berlinerblaat), med Kobber gulbrunt, med 
Kobolt rødbrunt, med Sølv pomerantsgult etc. 
—- Begge de nævnte Arter B. anvendes hyp
pig i Farverierne, endvidere til Fabrikation 
af Blaasyre, Berlinerblaat og  andre blaa Far
ver, ligesom  ogsaa i Chemien som Beagens- 
m iddel, især for at opdage Tilstedeværelsen 
af Jern. B. erholdes fra chemiske Fabriker. 

Blodrod s. Torment i l lerod.
Blödsten, Hæmat it ,  t rævlet  Rødj ern- 

st en eller rød Glaskopf ,  er et naturligt Jern
ilte og en a f de mest righoldige Jernertser, 
bestaar af 70 Dele Jern og 30 Dele Ilt. Den 
er af en mørk staalgraa eller brunrød Farve 
med blodrødt Strøg, danner drue- eller nyre
formede Masser med trævlet, straaletBrud og 
findes hyppig i Frankrig , England, Spanien, 
Tyskland, Irland og N orge; den spanske skal 
være den bedste. Den anvendes mest til

Udsmeltning af Jern, men ogsaa i pulveriseret 
Tilstand som Slibemiddel og i hele Stykker 
til Polering af G uld, Sølv og  forgyldte Me- 
talgjenstande ligesom Polerstaal. Pulveriseret 
bruges den ogsaa som Anstrygningsfarve, og 
tidligere anvendtes den i Medicinen til ind
vortes Brug som et blodstillende Middel og 
til deraf at fremstille forskjellige opløselige 
Jernsalte. I England og  Tyskland, navnlig i 
Harzbjergene, forekommer B. ofte blandet med 
Ler og kaldes da rød Ler j ernst en,  hvis For- 
vittring danner det røde Jernokker, der an
vendes som Malerfarve. En meget finkornet 
Art, som navnlig findes i Baiern og  Thürin
gen, benyttes som Bødkridt. .

Blodsvump s. Fyrsvamp.
Bloisvine ere gode røde og hvide Vine 

fra Egnen omkring Biois i det franske Dep. 
Loir og  Cher; de røde kaldes Yins noirs og 
benyttes meget til Farvning af de hvide Vine, 
som kun behøve at tilsættes 10 pCt. deraf 
for at blive røde.

B lok lak  s. Lak
Bloksæfoe kaldes undertiden den rus- ■ 

siske Sæbe, som forsendes i store Stykker 
paa 80— 100 Pund.

B loktin  kaldes det engelske Tin, der 
er støbt i Pander og  kommer i Handelen i 
firkantede Blokke paa c. 300 Pund. Ost
indisk B. (Bankatin eller Brenkas) bestaar 
af mindre og  fladere Klodser paa c. 100 Pd.

Blom m  efor ænde vin , som i de sla
viske Lande benævnes Sl iw ow it za eller Racky,  
tilberedes sædvanlig af de almindelige blaa 
Blommer, men ogsaa af andre Blommer og stun
dom af Slaaen. Med Tilsætning a f lidt Vand 
knuses Frugterne medKjær'nerno til en D eig , 
der blandes med noget Gjær, hvorefter man 
lader Massen gjære i en Kjælder i Kar, hvis 
Laag ere tilklinede ined Ler for at holde 
Luften ude, og efter endt Gjæring destilleres 
den i en almindelig Brændevinskjodel; ofte 
tilberedes den ogsaa af tørrede Blommer. 
Den er hvidgul af Farve, har on behagelig 
Lugt og  smager næsten som Bum med en fra 
de knuste Kj ærner hidrørende Bismag af 
Persico. Den er en m eget yndet Drik i 
Østerrig og U ngarn, hvor den tilvirkes i 
Mængde saavel til Forbrug i Landet som til 
Udførsel. I  flere Lande tilbereder man ogsaa 
Blommevin af Saften af de fra Kj ærner be
friede Blommer ved K ogning og  Gjæring.

Blom m em os (Boob Prunorum ) til
beredes ved at koge almindelige blaa Blom 
mer med Vand og presse K jødet gjennem  et 
D ørslag; det blandes derpaa med Sukker og 
inddampes til det danner en Grød. V ed Fa
brikationen af B. i det Store indkoger man 
sædvanlig det sigtede Fluidum uden Tilsæt
ning af Sukker. Den til Forsendelse bestemte 
B. indkoges altid stærkere end den, som snart 
skal sælges; undertiden indkoger man den 
ogsaa saa stærkt, at man kan danne Kager 
deraf, som man tørrer fuldstændig i en Ba
gerovn og som da kunne forsendes langt; for 
at bruges behøve disse Kager kun at opløses i 
varmt Vand. B. føres ogsaa i Apothekerne, 
sædvanlig m ed en Tilsæ tning af 1j6 Sukker. 
Den forekommer som Handelsartikel overalt,
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livor der findes mange Blommer, navnlig i 
Ungarn, Østerrig, Bøhmen, Thüringen etc.

itlonim er eller Svedsker ,  T. Pflaumen, 
Zwetschon, Pr. Prunes, E. Plums, ere Frug
terne a f de forskjellige Varieteter af Blomme
træet {Prim us). Dette stammer fra Orienten, 
men er blevet kultiveret i største Delen af 
Europa, ligesom  det ogsaa mange Steder 
findes forvildet. Man skjelner sædvanlig
imellem runde B., der indeholde en kort, tyk 
Sten (hertil henhøre f. Ex. Mirabellen, Reine- 
clauden og  Myrobalanen etc.) og  ovale B., der 
indeholde en lang flad Sten (hertil f. Ex. 
Svedskeblommer, Damascenerblommer og
Brignolerb(omnier etc.) og  kalder, navnlig i 
Sydtyskland, de første fortrinsvis Blommer 
og  de sidstnævnte Svedsker .  H yppigst dyr
kes i Tyskland og Østerrig Varieteter af den 
sædvanlige blaa B. (P r. domestica), fordi den 
baade lader sig  forplante med størst Lethed, 
bærer rigeligst, taaler et koldere Klima bedst 
o g e r  den mest anvendelige; den voxer næsten 
overalt. Era Ungarn, Bøhmen, Thüringen etc. 
forsendes B. i stor Mængde i frisk Tilstand til 
de nærliggende Lande; men navnlig ere de 
enten i særegne, dertil indrettede Ovne eller 
i almindelige Bagerovne t or rede eller bagt e
B. samt Blommemos (s. d.) Gjcnstande fol
den større Handel. I  Tyskland tørres de 
som oftest med Stenen, og  de kaldes da sæd
vanlig, ligesom  de i Frankrig paa samme 
Maade tilberedte B., Brunel ler ,  som forsendes 
nedlagte i Æsker, navnlig til Badestederne, 
hvor de benyttes som Compot. F ør Tørrin 
gen maa B. være ganske modne, da de ellers 
let erholde en bitter Sm ag; de maa dertil 
være store, kjødfulde, blanke og ikke for 
stærkt tørrede, da de ellers let faa en brændt 
Sm ag; de maa under ingen Omstændigheder 
have en stikkende, syrlig Smag eller Lugt, 
hvilket vil være Tegn paa, at de have begyndt 
at gjære. Efter nogen Tids Forløb, sæd
vanlig inden et Aar, bedækkes de med et 
hvidt, m elagtigt L ag , som hidrører fra det 
udsvedende Sukker; skjøndt dette ikke lige 
frem skader V a ren , faar denne dog der
ved et mindre smukt Udseende, hvorfor man 
stundom vasker Blommerne for at de skulle 
se friskere ud, men denne Proces giver dem 
en uren, doven Smag og bevirker, at de let
ter^, ere udsatte for at fordærves. Store 
Qvantiteter tørrede B. forsendes fra Tysk
land til England, Rusland og  Skandinavien; 
de største og bedste ere de t yr k i ske B. fra 
Nedre Donau, hvoraf ogsaa mange forsendes 
til Amerika. Frankr ig producerer flere B. 
end Tyskland, og  navnlig udgjøre de en v ig 
t ig  Udførselsartikel i de sydlige og  vestlige 
Departementer, ligesom  der ogsaa forbruges 
mange i selve Landet. D et er dog ikke saa
m eget de blaa B., som her dyrkes, men for- 
skjellige finere Sorter, som trives bedre i 
Frankrig end andre Steder. I  de nordligere 
Egne tørres de i Ovne, i de sydlige kun ved 
Solens Varme. Den almindelige franske Be
nævnelse paa tørrede Blommer er P r u n e s  eller 
P r u n e a u x .  Man skjelner imellem P r u n e s  d ’ e n t e  
o : podede Blommer, som ere de saftigste, 
sødeste og  bedste, og  P r u n e s  c o m m u n e s ,  der

ere af almindelige Blommetræer og have rin 
gere Værdi. I Handelen forekommer: Pr,  
noi r s og  rouges,  af hvilke de første ere de 
bedste og  sædvanlig om hyggelig bages flere 
Gange i den hver Gang lidt stærkere op
varmede Ovn; som oftest anvendes hertil de 
blaa Damascener-Blommer fra Dep. Indre og 
Loire, Maine og Loire og  Vienne. P r .  r o u g e s ,  
som ogsaa kaldes p e t i t s  P r .  n o i r s  ere en rin
gere Sort. —  De almindelige blaa B. tørres 
især i Omegnen af Metz og Nancy og  kaldes 
C o a t c h e s ;  de ere vel tem melig store, men 
have ingen særlig god Smag og  ere som of
test ikke godt behandlede ved Tørringen. —  
En Sort af Pr. d ’ente er Peau de serpent  
(Slangehud), de forhandles hovedsagelig fra 
Byerne Marmande, Agen, Tonneins og  Clairac 
og  forsendes i Mængde til Paris og Bordeaux. 
De undergaa først en let Tørring i Solvarme 
og derefter en fuldstændigere i en Ovn, og 
inddeles i to Sorter efter deres Størrelse, ø : 
efter det Antal, som der gaar paa et K ilo
gram, og herefter retter Prisen sig. Efter 
det Sted, hvortil de ere bestemte, forsendes 
de enten i hele, halve, qvart eller ottende
dels Kister, de første af c. 200 Pds. Vægt, 
eller i Fade paa 2 à 400 Pund. Det samme 
Træ giver, naar det ikke podes, de saakaldte 
Pr.  communes,  som ligeledes komme fra Dep. 
Tarn, L ot og  Garonne i to Sorter, af hvilke 
de smukkeste forsendes i Fade {barils), hele 
og  halve Kasser, deringere i smaa Foustager ; 
ogsaa a f disse forbrugos mange i Paris, hvor 
de kaldes P r u n e s  d e  B o r d e a u x ;  men de kunne 
langtfra maale sig  med de forannævnte Pr. 
d ’ente. —  Prunes de St .  Cat har ine,  de saa
kaldte Cat hr ineblommer,  benævnes i Frankrig 
sædvanlig Pruneaux de Tour s og  komme fra 
Dep. Vienne, Indre, Loire etc.; de ere flad
trykte, men runde, og have tørrede det samme 
hvide Støvdække som de have i frisk T il
stand. De forekomme i tre Sorter og  for
sendes i Vidiekurve paa 6  à 10 Pund, den 
ringeste Sort ogsaa i Fade paa c. 80 Pund. 
—  I  det sydøstlige Frankrig, navnlig i Dep. 
Nedre Alperne dyrkes særlig Perdr igonblom- 
merne,  som staa i liøi Pris og  som i tørret 
Tilstand afgive de bekjendte Sorter Pist ol les 
og  Br ignol l es;  de sidste inddeles igjen, efter
som de ere mer eller mindre gule af Farve, i 
d o u b l e  l l e u r e t  og s i m p l e  I l e u r e t ,  hvoraf de 
første forsendes i Æ sker paa 1 P und, og  de 
sidste sædvanlig i Kister paa 100 à 150 Pd. 
I  Tyskland kaldes Brignolles Brunel ler ,  hvil
ken Benævnelse dog ikke maa forvexles med 
det franske P r u n e l l e s ,  der betyder Slaaen. 
Pist ol les ere uden Kjærner og forsendes i 
smaa Kister paa 25 à 30 Pund eller i zirlige 
Papæsker paa 1 Pund eller Smaapakker paa 
3/4 Pund. Der forekommer, endnu en Sort 
Perdrigonblommer, som kaldes Pruneaux à 
noyau og som kun ere skrællede uden at 
Kjærnerne ere udtagne; de adskille sig  derfor 
fra de i de nordlige Departementer forekom 
mende Sorter kun ved den Maade, hvorpaa 
de tørres, hvilket i Provence stedse sker ved 
Solvarme; de forsendes i Kister paa 30— 60 
Pund. I  Dep. Nedre Alperne tilberedes endnu 
en udsøgt Sort under Navn af Pruneaux
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f leur is:  disse Blommer bibeholde endnu det 
hvide _ Støv og den fine D uft efter Tørringen. 
—  Mirabel ler  (P. syriaca) ere smaa gule 
Blommer, som komme fra M etz og Ehin- 
egnene, enten syltede eller tørrede; de kaldes 
undertiden tyske Svedsker.

Blom m etræ, Yedet af detalm indelige 
Blommetræ, P r u n u s  d o m e s t i c a ,  er m eget haardt 
og  seigt, aaret og  af rødbrunlig Farve; ved 
at overstryges med Kalkvand bliver Farven 
dybere. D et anvendes hyppig til Snedker- 
og Dreierarbeide, men taaler ikke godt at ud
sættes for Luften, da det let slaar s ig ; af 
Barken udflyder der en Gummi, som inde
holder Bassorin. Yedet af det almindelige 
Kragetræ (P r. insititia ), som er v ildvoxende 
i en stor Del af Europa, henregnes ogsaa 
hertil.

Blom ster, nat ur l ige s. Flores.
B l o m s t e r ,  kunstige, forfærdiges a ffor - 

skjellige Stoffer, saasom Papir, Silke- eller 
Bom uldstøi, F løiel, Silkeormens Cocons (ita
lienske Blom ster), Straa, Fjer, Guld- og  Sølv- 
lalxn etc. Enten søger man ved Fabrikatio
nen at efterligne naturlige Blomster og  med
deler dem da ofte ved Hjælp af ætheriske 
Olier en tilsvarende Yellugt, eller man dan
ner de saakaldte Phantasiblomster, som da 
ofte sættes i Forbindelse med Frugter, Druer, 
Ax etc. Stilkene bestaa sædvandlig af Jern
eller Messingtraad, omviklede med Silke eller 
Papir, Bladene tildannes og  presses ved Hjælp 
af egne Maskiner, og Knopperne dannes enten 
a fY o x  eller sanunensnoet Bom uld. De smuk
keste kunstige B. forfærdiges i Paris; dog 
findes der i mange af de større Byer i Tysk
land, ligesom  ogsaa i Kjøbenhavn, Fabriker, 
der tilvirke kunstige B.. som ikke staa meget 
tilbage for de franske.

B I o m s t e r L t t g  eller Zwiebler  af H ya
cinther, Narcisser, Tulipaner, 'Crocus etc., 
samt Bodknoldene af Georginer, Iris, Tube
roser o. fl. udgjøre en betydelig  Handels
artikel for Kunstgartnerne, navnlig i Haar
lem og flere andre hollandske Byer, som endnu 
have Ord for at levere de bedste L ø g , af 
hvilke dog fortrinlige Sorter ogsaa tiltrækkes 
paa flere Steder i Tyskland.

Blom stertræ kaldes en Slags fra M o
lukkerne kommende Yed med blomsterlignende 
A ftegninger; det benyttes t il fint Dreier- og 
Snedkerarbeide.

Blonder s. Knipl inger .
Blom lylærred kaldes i Schweitz en 

Art Dreil med ivævede hvide, blaa og røde 
Blomster, som navnlig tilvirkes i Bern; lige 
ledes en blaa Lærredsvare med paatrykte 
hvide og  røde Blomster, som især væves i 
Kanton Argau.

Blnstkrap benævnes den fineste hol
landske Krap.

B ly {Plumbum), Fr. Plomb, E. Lead, ei
et Metal af blaagraa Farve og  mat Udseende, 
meget blødt, saa at det let kan gjennem - 
skæres med en Kniv, og har da i Snittet en 
stærk Metalglans, som kan holde sig  i aldeles 
tør Luft, men som i fugtig  Luft snart løber 
an og overtrækkes med et tyndt Lag Bl y ’ 
underi l t e.  D et lader sig  med Lethed bøie

uden at knittre, men besidder næsten ingen 
Elasticitet og  derfor heller ingen Klang ; man 
kan udvalse det i tynde Plader, men kun. 
vanskelig fremstille det i Traadform ; e n B ly - 
traad af en halv Linies Tykkelse brister alle
rede ved en Y æ gt af 4 Pund. Paa Papir 
giver det en tydelig  Streg, har en svag, eien- 
dom melig Smag, en Væ gtfylde af 11,85— 11,45 
og  smelter ved 262 til 822° C.; ved en m e
get liøi Temperatur er det flygtigt, men det 
lader sig dog ikke destillere. D et forekom
mer kun meget sjelden gediegent (saasom 
paa Madeira, ved Perote i M exico og  ved 
Carthageiia i Spanien), og  findes da enten i 
hele Klumper eller i traad- eller haarformet 
Skikkelse, ligesom  ogsaa undertiden i Lava. 
H yppigst udvindes det af det naturlige Svovl
bly, Blyglans,  et stærkt metalglinsende, b ly 
farvet, undertiden broget anløbet Mineral af 
bladet Textur og tærningformet Krystallisa
tion ; det bestaar af 8 6,6  B ly og 13,4 Svovl, 
men indeholder ogsaa ofte Sølv og stundom 
Spydglans, Zink, Jern, Kobber eller Selen. 
Desuden forekommer det ogsaa forbundet meel 
I lt  og Syrer som kulsurt, phosphorsurt, svovl
surt, chromsurt etc. Blyilte, som dog kun 
har ringe Betydning med Hensyn til U d
vindingen af B ly. Blyglans findes i mang
foldige Bjerge og underkastes forskjellige Pro
cesser, som dels gaa ud paa at udskille det 
i samme indeholdte Bly, og dels paa at vinde 
det i Malmen forekommende Sølv. Dette sker 
enten ved B østn ing af Ertsen og dennes Sm elt
n ing med Kul og Kalkflus, ofte ogsaa med 
Tilslag af Jern, hvorved der fremkommer Bly, 
Værkbly,  Slagge og smeltet Svovlbly (B ly 
sten), hvilket sidste atter røstes og smeltes, 
eller ved at smelte urøstot Blyglans med Jern 
i Schachtovne, hvilket giver Svovljern, B ly  
og  Slagge. B ly  lader sig sammensmelte med 
flere Metaller i alle F orhold ; dog optager det 
ved Sm eltningen kun 1%  pCt. Zink og neppe 
Vi o pCt. Jern. Naar B ly  smeltes i Luften, 
overtrækkes det med en tynd, i Begnbuens 
Farver spillende H inde; borttages denne, vil 
den strax fremkomme ig jen, indtil endelig al 
M etallet er forvandlet til et grovt Pulver, 
Bl yaske  (s. d.). I  Yand ilter B ly  sig lang
som t under Luftens Adgang t il et Hydrat. —  
D et meste B ly  udvindes i Spanien og England ; 
i  det førstnævnte Land udgjør den aarlige 
Production c. 1,700,000 Cent,, som hoved
sagelig  findes i de sydlige Skraaninger af 
Sierra Morenas Bjerge og i Alpujarrasbjergene, 
hvorfra Middelhavets Nærhed begunstiger For
sendelsen, Englands Production beløber sig 
til c. 1,400,000 Cetn., hvoraf omtrent Halv
delen vindes i Grevskabet Cumberland og de 
omliggende Districter, */4 i Wales, og  Besten 
i Skotland og Irland. Frankrig producerer 
om trent 820,000 Ctr., Nordamerika 600,000 
Ctr., Preussen 570,000 Ctr., Østerrig og U n
garn 150,000 Ctr., Belgien 108,000 Ctr., 
Sachsen 85,000 Ctr., Italien 80,000 Ctr., B u s
land 16,000 Ctr., Sverig 12,000 Ctr. I  de 
nordamerikanske Fristater Illinois, Jowa etc. 
findes der næsten uudtøm m elge Leier, hvor
for Productionen her er i stadigt Tiltagende. 
Ogsaa i Norge forekommer B lyglans paa flere
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Steder, saasom ved Jarlsberg, Eids vold og 
Kongsberg, som oftest paa Gange; det er 
stundom saa sølvholdigt, at Ertsen brydes 
ene for Sølvets Skyld. Naar Blyglansen saa- 
ledes holder 10 Qvint Sølv paa hvert Centner 
M alm , henregnes den til Sølvertserne, og 
under normale Eorhold vil da det udbragte 
Sølv alene kunne bære Omkostningerne ved 
Ertsens Bearbeidelse. —  Det i Handelen fore
kommende B ly er næsten aldrig aldeles rent, 
men sædvanlig blandet med større eller min
dre Qvantiteter Sølv, Jern, Kobber, Spyd
glans, Arsenik etc., hvilket ofte g jør flere af 
de almindelige Sorter ubrugelige til forskjel
lige Fabrikationer. —  Den bedste Sort B ly er 
Vi l lacherb ly fra Bleiberg ved Y illach i Kärn- 
then; det indeholder hverken Jernilte eller 
Sølv og egner sig  derfor særlig til Fabrika
tion af Blyhvidt og  til Undersøgelse af Sølv
legeringer. H ertil hører det saakaldte Jomf ru- 
bly,  som er det reneste og som allerede ved 
Bøstningen af Ertsen flyder ud af Ovnen; 
D et er m eget strækkeligt og  lader sig  med 
Lethed valse. D et kommer i Handelen i af
stumpede Pyramider eller Blokke (Mulden) 
a f en Væ gt a f 200— 250 østerrigske Pund 
( =  c. 224— 280 d. Pund), hvilken Væ gt er 
angiven med islaaede romerske Tal. T il de 
reneste Sorter maa endnu henregnes Frei- 
bergerb ly fra Sachsen og det spanske Bly,  
hvilke Sorter forekomme i halvrunde Blokke. 
Mindre rent er det bøhmiske og ungarske 
Bly, som erholdes enten i lange, smalle P la
der paa 4— 5 Pund eller i Kugleafsnit af 
c. 12 Tom. Diam. og 6  Tom. Høide ; disse 
Sorter ere sædvanlig mer eller mindre blan
dede med andre Metaller og derfor ofte ikke 
technisk anvendelige. D et Samme kan siges 
om Harz- eller Goslaerbly,  som er meget 
blødt og bøieligt og  som ofte forsendes val
set i Kuller, især til Frankrig, Italien og 
Holland. —  Engel sk  Bl y  er meget rent og 
kommer i Handelen i Mængde, sædvanlig 
over H ull i Blokke paa 120 Pund; det an
vendes m eget i H olland til Fabrikation af 
Blyhvidt. D et bedste og blødeste B ly fra 
H ull er mærket W . Blacket, derefter følge 
Mærkerne Darlington, Kønisberry, C. B. og 
A. D. Engelsk B ly  a f første Qvalitet maa 
anses som henhørende til de bedste fore
kommende Sorter; men der findes ogsaa m in
dre godt engelsk Bly, som især forsendes 
over L iverpool, saasom Fl i n t - w o r k s ,  L e a d -  
w o r k s ,  B n c k l e y  o. fl. —  Sp an sk  Bly fore
komm er hyppig i Handelen; da det i Regelen 
er af fortrinling Godhed og paa Grund af 
Havets Nærhed ved Productionsstederne kan 
leveres til en billig  Pris, udføres der be
tydelige Qvantiteter deraf, sædvanlig i Blokke, 
som ere mærkede med Producenternes Navne, 
f. E. Figuerroa, Goorman, W . Baron etc.; en 
Slags haardt spansk B ly  er mærket Linarés. 
—  Det  f r anske Bl y er blødt og bøieligt og 
forsendes i Blokke paa 100 P u nd , ofte mær
kede med Bogstavet P . De fleste franske 
Blyertser ere m eget sølvholdige, saa at Væ r
dien af det tilstedeværende Sølv ofte kan ud- 
gjøre 2/s af B lyets Værdi. —  Ved Afdrivnin
gen af B lyet fra Sølvet vindes der navnlig

ved Harzen en med Antimon, Kobber, Arsenik 
og  Jern stærkt blandet Blysort, som kaldes 
Abst r i chbl y (plomb a ig re , plomb d’écume), 
dette B ly  er sprødt, haardt og noget klang
fuldt, og  anvendes m eget til Fabrikation af 
H agel og  Bogtrykkertyper, samt til at be
fæste Jernhager ved Vandbygningsarbeider. 
E t lignende Product er det saakaldte Hart bly,  
som er m eget jernholdigt. —  Som Metal an
vendes B ly i mange Retninger, saasom til 
Tagtækning, Kør, Kender, Figurer, til Ud
foring af Blykamre i Svovlsyrefabriker, til 
Pander i Jern- og Vitriolfabriker, til tynde 
Plader til Indpakning af The og  Tobak, le 
geret med Antimon til Bogtrykkertyper, med 
en ringe Mængde Arsenik til Hagel, med Tin 
til Lodning og til Kandestøbervarer, til Slag
lod, til Sølvets Affinering, som Tilsætning til 
forskjellige gule Metalcom positioner, ligesom  
ogsaa til Fabrikation a f mange Farvesorter og 
chemiske Præparater. B ly iltes med stor 
Lethed ; det besidder 5 Iltningsgrader, nem lig 
Blyunder i l t e;  Blyi l t e,  som forekommer som 
Massikot, gul Ilte, B ly g lød  eller Sølverglød; 
Blyhalvandeni l t e eller Blymel lemi l t e danner 
et rødgult P u lver; Blydobbel t i l t e eller Mønnie,  
et skarlagenrødt, og  Blyover i l t e,  et mørke
brunt Pulver. B ly  træder i Forbindelse med 
Brom, Chlor, Jod, Svovl, Phosphor, Natrum, 
Kalium etc. og finder ogsaa Anvendelse i M e
dicinen, navnlig til udvortes Brug. Der gives 
en stor Mængde Blypræparater, som føres i 
Apothekerne. B ly er saaledes en væsentlig 
Ingrediens i de fleste Plastre og  i en stor 
Del Salver. En mangesidig og  v igtig  A n 
vendelse gjøres der af "de forskjellige Blyilter, 
saasom Blyaske,  Massicot ,  Blyglas,  Søl ver 
glød,  Mønnie,  Blyhvidt ,  Bl ysukker ,  Blyeddike 
etc., med H ensyn til hvilke Præparater vi 
henvise til de paagjældende særlige Artikler. 
Sølverglød anvendes ogsaa i Glasindustrien 
og  til Glasurer, men da disse sidste ere n oget 
opløselige i fortyndede Syrer ville de ikke 
være uden Fare ved Benyttelsen af saadanne 
Kar i Husholdningen. Som M odgift imod 
Blyforgiftninger anvender man svovlsure Salte, 
saasom Alun, engelsk Salt eller Glaubersalt, 
ligesom  ogsaa Ricinusolie til A fførin g ; som 
Brækmidler benyttes Melk, Zinkvitriol og  svovl
holdige M idler; im od Blykolik bruges Opium, 
udvortes Indgnidning med Olie etc.

B l y a n t  eller Graphi t  (Flumbago Carbo 
mineralis), T . Reissblei, Aschblei, Pottloth , 
Fr. Crayon noir, Plom bagine, E. Blacklead, 
er et sortegraat, affarvende, metalglinsende og 
uigjennem sigtigt Mineral, som har en Haard- 
hed a f l — 2 og en Væ gtfylde af 1,8— 2.4. Det 
bestaar hovedsagelig af Kul og  er forurenet 
med Jernilte, Kiselsyre, Lerjord og  undertiden 
med Titanilte; det er saa blødt, at det kan 
skæres med en Kniv, og  brænder ved en stærk 
Hede. D et forekommer undertiden i smaa 
Krystaller, men som oftest i tæ t Tilstand 
indspræ ngt i forskjellige Bjergarter, saasom 
Gneis, Glimmer, Skifer etc., men er sædvanlig 
blandet med Lerjord, Kiseljord, Svovl eller 
Kobber, ligesom ogsaa hyppig med Svovl
antimon , hvorved det bliver haardt og  
skjørt. D et anvendes til Fabrikation a f
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Blyanter (s. d.) og Smeltedigler (Passauer), 
til Kakkelovnssværte, til Smørelse af Trælijul 
i Maskiner, ved Tilberedning af Staal, til 
Strygeremme, til Polering og Slibning, i Gal
vanoplastiken etc. Den bedste Graphit kom 
tidligere fra Borrowdale i det engelske Grev
skab Cumberland, hvor de fortrinlige engelske 
Blyanter bleve skaarne directe ud af Raa- 
materialet; men disse Gruber ere nu næsten 
udtømte. I  den nyere T id  har man fundet 
særdeles god G. ved Baikalsøen i Sibérien; 
Udbyttet a f denne Grube leveres ifø lge Over
enskomst til den bekj endte Faberske Fabrik 
af Blyanter i N ürnberg; ved Jenisei tindes 
Graphitleier af ringere Qvalitet. Ogsaa Ost
indien, navnlig Ceylon, producerer en særdeles 
god G., hvoraf store Qvantiteter forsendes til 
Europa over London; ogsaa Kanada leverer i 
de senere 'Aar en m eget god G. I  Østerrig 
findes ligeledes mange Graphitleier af for- 
skjeilig Qvalitet; Udbyttet deraf anslaas til
100,000 Ctr. aarlig, hvoraf c. 30 pCt. komme 
i Handelen i hele naturlige Stykker og c. 70 
pCt. i slemmet Tilstand. G. findes end
videre i Bayern, Bøhmen, Schlesien etc., samt 
ringere Arter i Spanien, Frankrig, Sverig, 
Grønland og N orge, i hvilket sidste Land 
det navnlig forekommer i Mængde ved Jerne- 
stad paa Langøen.

Blyantspenne eller Blyant er,  T. B lei
stifte, Fr. Crayons, E. Blacklead-pencils, ere 
tynde, af Graphit bestaaende og  i Træ ind
fattede Stænger, som benyttes til Tegning 
og Skrivning. Kun ved Borrowdale i E ng
land findes der en saa fin og  ren Graphit, at 
den uden videre Tilberedelse kan skæres eller 
sauges i Strimler og indfattes i Træ ; men 
for ikke ganske at tømme de derværende 
Gruber, udtages der kun hvert 6te eller 7de 
Aar en vis mindre Qvantitet deraf, saa at de 
deraf i den lille B y  Keswick forfærdigede 
Blyanter ere m eget dyre, skjøndt der nu paa 
flere andre Steder produceres Blyanter, der 
omtrent ere ligesaa gode. Man kjonder de 
ægte engelske Blyanter paa, at Graphiten er 
meget tæt, ensartet og glinsende, at de mere 
lade sig  skære end skrabe, at de lade sig  
spidse m eget fint, at Spidsen kun langsom t 
slides uden at knække, og  at de uden at 
man trykker stærkt frembringe mørke, skarpe 
Streger, som ikke lade sig udviske med L et
hed ; naar man holder dem til Lyset, antændes 
Graphiten ikke, men kan i det H øieste kun 
bringes til at gløde. A lle  andre Blyanter 
forfærdiges a f pulveriseret, om hyggelig  renset 
og slemmet Graphit, som sammenklæbes til 
en Masse ved Hjælp a f fint slemmet Ler, der 
blandes med G. i vaad Tilstand; Massen 
presses da i Forme, tørres og  skæres med 
fine Sauge i tynde Stænger, der glødes i 
lukkede Beholdere og derefter med Lim  fast- 
gjøres i Træindfatningerne. Tidligere blan
dede man ogsaa Graphitpulveret med Colo- 
phonium, Schellak eller endnu oftere med 
Spydglans, og  til de simplere Sorter B. an
vendes endnu stundom disse Blandinger. —  
I Tyskland forfæ rdiges fortrinlige Blyanter, 
navnlig i Stein ved Nürnberg af A. W . Faber, 
til hvem hele Productionen af den ved Bai

kalsøen i Sibérien beliggende Alibertgrube 
contractmæssig er overdragen; af Hardtmuth 
i W ien, Rehbach i Regensburg o. F l. Ogsaa 
i Kjøbenhavn fabrikeres særdeles gode B ly 
anter, saasom af C. W . Frost og  Sørensen & Co. 
—  De ordinaire Sorter B. indfattes sædvanlig 
i Lindetræ, H vidbøg eller Ahorn, de middel
fine i vestindisk Cedertræ, Sukkerkistetræ 
(Cedrela odorata), de fineste i virginsk Ceder
træ (Juniperus virginianå)-, undertiden la
keres de sorte eller brune, hvilket hyppig 
sker i de Faberske Fabriker. B. forekomme 
baade runde, firkantede og  sexkantede, og  af 
forskjellig Tykkelse; stundom bestaar Indfat
ningen ogsaa kun af Sivrør. De sorteres i 
Forhold  til deres Haardhed i 3 eller 4 N u
mere, som i Regelen findes paatrykkede et
hvert B. Gode B. maa hverken hensmuldre 
i Vand, smelte i Ilden eller brænde med 
Flamme; det Første vil være et Bevis paa, 
at de ere tilberedte med Gum mi- eller L im 
vand, det Sidste paa at de ere tilsatte Spyd
glans, Colophonium, Svovl eller Schellak 
efter de tidligere brugte ufuldkomne Me- 
thoder.

Blyaske (Cinis Plumbi), en Blanding 
af Bly, B lyilte og  Blyunderilte, fremkommer 
først som en Hinde paa Overfladen af Bly, 
naar dette smeltes under Luftens Paavirkning; 
denne Hinde aftages med et Jern, hvorefter 
der strax ig jen  vil danne sig en ny Hinde 
paa det smeltede Bly, og  man vedbliver da 
at aftage disse Hinder saa længe, indtil alt 
B lyet er forvandlet til Aske; naar denne er 
bleven kold, sigtes den til et fint Pulver. 
Den anvendes til Glasur i Pottemagerierne, 
til Fabrikation af Emaille, til Blyglas i Glas
hytterne, og undertiden ogsaa ved Blyhvidt- 
fabrikationen. En hvid Glasur erholdes ved 
at tilsætte til en vis Qvantitet Blyaske halvt 
saameget Stensalt og  ligesaam eget fint Sand ; 
en grøn Glasur ved en Blanding af tre Dele 
B., to Dele Sand og  noget Kobberhammer- 
skjæl.

Illy  eddike (Solutio Subacetatis plum- 
bici, E xtra c  tum eller Acetum  plumb ieum  eller 
saturninum), basisk  edd ikesur t  Bly,  er en 
mættet Opløsning af B lyilte i Eddikesyre og 
tilberedes enten ved at digerere en Blysukker
opløsning med fint pulveriseret Sølverglød, 
eller ved at rive Blysukker fint sammen med 
Sølverglød og  derefter sammensmelte Blandin
gen over et Dampbad og udkoge den med Yand.
B. er en klar, siruplignende Yædske af en sødlig, 
sammensnærpende Sm ag; ved Luftens Paa
virkning bliver den uklar. Den anvendes i 
Farverierne, ligesom  ogsaa til Frem stilling af 
B lyhvidt og i Photographien; i Medicinen be 
nyttes den kun til udvortes Brug. 20 Gram 
deraf give med 80 Gram Spiritus og  2 Pund 
Yand det officinelle Blyvand (s. d.).

B ly , gar vesur t  (Tannas plumbicus) frem 
kommer ved Fælding af en Opløsning a f ed
dikesurt B ly  med en Garvesyreopløsning. Som 
fu gtigt Bundfald anvendes det til udvortes 
Brug i Medicinen.

B lyglans, T. Bleiglanz, Glasurerz, Ga
lena, Fr. Alquifoux, Arquifou, Galène, E. 
Lead glance, Potters ore, et a f B ly  og Svovl



Blyglas, Blyhvidt .

bestaaende M ineral med en Haardhed af 2,5 
og en Væ gtfylde af 7,4— 7,6; det forekommer 
saavel i tæt Tilstand som isærdeleshed i kry
stallinske, bladede Masser i England, Spanien, 
Tyskland, Frankrig, Norge etc. B. er af blaa- 
graa Farve, metalglinsende, skjørt og let at 
kløve ; det er den vigtigste og mest udbredte 
Blym alm til Udvinding af Bly, og  indeholder 
ofte indtil %  pCt. Sølv. B. forekommer i 
Handelen enten i Stykker eller pulveriseret 
(Schlich), snart i ren Tilstand og snart blan
det med andre Blyertser t. Ex. kulsurt B ly ; 
af sidstnævnte Slags er Glasurmalmen fra 
Rhinpreussen, a f rødlig Farve og indeholdende 
en Mængde kulsur Blyilte. Saavel Blyglans 
som Glasurmalm anvendes til Glasering af 
Lerkar istedetfor Sølverglød, til Strøsand paa 
Legetøi etc. De bedste Sorter komme fra 
Skotland, Spanien og Italien.

B lyglas ( Vitrum Plunibi eller Saturni), 
er en Slags gulgrønt, gjennem sigtigt Glas, 
som vindes ved fuldstændig Sm eltning af 
B lyilte med Kiselsyre. D et anvendes til Gla
sur paa Lerkar, til Fabrikation af Flintglas 
og Glasflusser, til Farvning af Porcellain  etc. 
Smeltet Sølverglød eller M assicot benævnes 
ogsaa Blyglas.

Blyglasar, som anvendes til Glasering 
af Lerkar, bestaar af en Blanding a f pulveri
seret Sølverglød eller B lyglans, fint Sand, 
Ler og  Vand, hvori Karrene neddyppes, tørres 
og  ophedes; under Brændingen træder K isel
syren i Forbindelse med B lyiltet og Leret 
og danner Glasuren. Dersom B. ikke er god, 
navnlig naar den indeholder forlidet K isel
syre, kan det være farligt at opbevare syrlige 
Spiser i saadanne Kar, hvorimod en god B ly- 
glasur ikke angribes a f svage Syrer.

Blyglad, Sølverglød,  Blyilte  {Oxydum  
plumTricum, L ithargyrum ), T. Glätte, B lei
glätte, Silberglätte, Fr. Litharge d ’argent, 
E. W hite litharge, er et krystallinsk, med 
Kobberilte og  andre Metalilter blandet, smel
tet Blyilte, som hovedsagelig vindes som B i- 
product i Sm eltehytterne ved Blyets A fdriv 
ning fra Sølv. Det bestaar af rødliggule 
eller graagule, paa flere Steder stærkt glin 
sende, tunge Masser, som lade sig  knuse til 
smaa glinsende Skjæl, eller af rødgule, løse 
Dele, som kun hist og her vise skinnende, 
glim m eragtigo Puncter; undertiden erholdes 
det ogsaa i store Blade. Foruden Kobberilte 
indeholder det sædvanlig ogsaa lidet Sølv. 
Ved at henligge i Luften bliver det mat og 
skjørt ved at optage Kulsyre, og  det bruser 
da, naar det overgydes med Syrer. D et B., 
som  dannes i Begyndelsen ved Afdrivningen, 
er mørkt og  tem melig urent; det kaldes 
sor t  B.  (Abst r ich)  og  forarbeides mest til 
Hartbly, men kommer ogsaa i Handelen som 
en ordinair Sort B. Naar B. er a f smuk 
rødlig Farve, saaledes som det engelske, kal
des det undertiden Guldglød; det gule be
nævnes Sølve rglød;  den røde Farve hidrører 
fra Tilstedeværelsen af Kobber. B. erholdes 
bedst fra England, dernæst ogsaa fra Harzen 
(navnlig fra Goslar), Freiberg, Ungarn og 
Schlesien. D et forsendes fra Tyskland i smaa 
Træfoustager paa 1— 5 Ctr., fra England i

større Fade paa c. 10 Ctr. B. anvendes i 
Mængde til Fabrikation af B lyhvidt, Bly- 
sukker og Mønnie, til Glasur paa Lerkar, T il
beredelse af Oliefernisser og Mineralfarver, 
Underlag for Forgyldning og  Forsølvning, 
samt i Medicinen til forskjellige pharmaceutiske 
Præparater, navnlig Plastere.

B lygult eller Massicot  er rent, usmeltet 
B lyilte; det erholdes ved Ophedning a f kul
surt eller salpetersurt B lyilte og danner et 
gult Pulver, ligeledes ved Ophedning af B ly
aske, som i Rødglødhede smelter til en glas
agtig  gul M asse, som benævnes Blyglas 
(s. d.).

B lyhagel s. Hagel.
Bly hvidt (H ydratocarbonas plumbicus, 

Plumbum carbonicum, Cerus.sa), Fr. Blanc de 
ceruse, de neige eller de plom b, E. W hite 
lead, er kulsur Blyilte i Forbindelse med en 
større eller mindre Qvantitet Blyiltehydrat. 
Det vindes efter den saakaldte hollandske 
Methode ved at henlægge tynde, sammen
rullede Blyplader i 10— 12 Tom. høie, gla
serede Lerkar paa nogle i samme anbragte 
Afsatser eller Hylder, saaledes at de ikke 
komme i Berøring med den Eddike, hvormed 
den underste Halvdel af Lerkarret er fy ldt; 
Karrene tildækkes derpaa med tæt sluttende 
Blylaag og  nedgraves i H estem øg eller Garve- 
bark. Dersom man nu lader dem henstaa 
roligt under en Temperatur a f 30— 40°, ind
til Blypladerne ere fuldstændig forvandlede 
til B lyhvidt, erholder man det fineste, det 
saakaldte Skife rhvidt  (s. d.), som endnu har 
bibeholdt Blypladernes Form  og  derfor er 
ganske rent. I Alm indelighed udtages dog 
Pladerne tidligere, allerede efter 4 à 5 Ugers 
Forløb, og man afskraber og maler da den 
derpaa siddende Skorpe a f B. Da B. er g if 
tig t og det ved Afskrabningen fremkommende 
Støv er m eget skadeligt for Arbeiderne, idet 
Indaandingen af samme letteli g  fremkalder 
en farlig Sygdom, Blykolik, har man i den 
nyere T id  opfundet en Maskine, hvori P la 
derne valses imellem to i Vand staaende 
Messingcylindere, der løsrive og  knuse det 
paa Pladerne siddende B. D et rene B. for
mes med Gummivand eller Stivelsevand til 
Kager eller aflange, firkantede Stykker, som 
forsendes indpakkede i blaat Papir under 
Navn af Kremserhvidt  eller Kremnitzerhvidt  
(s. d .); de almindelige Sorter formes i smaa, 
kegleform ede Toppe, som ligeledes indpakkes 
i blaat eller graat Papir, men som dog ogsaa 
forsendes uindpakkede i Foustager. —  En 
nyere Fremgangsmaade til Fabrikation af B- 
er at lede en Strøm af Kulsyre igjennem 
Blyeddike, hvorved Blyet udskilles som kul
surt Bly, og  hvorved der bundfældes en me
get hvid og fin Sort B., som im idlertid dæk
ker mindre godt end det paa den hollandske 
Maade tilberedte, da det kun indeholder lidet 
Blyiltehydrat og efter mikroskopisk Under
søgelse bestaar a f ufuldkommen krystallinske 
gjennemskinnende Smaadele, imedens det sæd
vanlige B. er amorpht. Denne Methode kal
des den franske eller Clichyske efter en lille 
B y  af samme Navn, hvor den først blev an
vendt. En væsentlig forbedret Anvendelse
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af clette Princip ligger til Grund for en 
nyere engelsk Methode, hvorefter Sølverglød 
bringes i D eigform  ved en Opløsning af ed
dikesurt Blyilte,' og derefter i Træbeholdere 
bringes i -Berøring med Kulsyre, som er dan
net ved Forbrænding af Cokes; efter nogle 
Dages Forløb er Massen forvandlet til B ly 
hvidt, som da males og slemmes med Vand 
og tørres. —  Det i Handelen forekommende
B. er hyppig blandet med K ridt, Gips, Ler, 
svovlsur Blyilte eller især med Tungspath. 
Disse Forfalskninger ere im idlertid ikke van
skelige at opdage, idet rent B. opløses fu ld
stændig i stærk fortyndet Salpetersyre, im e
dens Tungspath, Ler etc. forblive uopløste, 
ligesom B. forfalsket med K ridt giver et hvidt 
Bundfald i den salpetersure Opløsning med 
tilsat Æ tskali i Overskud. —  Godt B. maa 
være saa tungt som muligt, aldeles hvidt og  
meget blødt og  fint at føle paa imellem F in 
grene; det maa derhos være tørt og lade sig 
trykke itu med Anvendelse af lidt Kraft, men 
dog ikke altfor let. Undertiden giver man 
det en lille Tilsætning af Berlinerblaat, In 
digo eller Bensort og  kalder det da Per le
hvidt ;  ogsaa gives det stundom et grønligt 
Skj ær med Spanskgrønt. T idligere ansaas det 
venet ianske og det hol landske B. for at være 
det hedste; men nu levere de engelske, franske 
og tyske Fabriker en omtrent ligesaa god 
Vare. Venet iansk B. kaldes i Østorrig en 
Sort, som bestaar af lige Dele rent B. og 
Tungspath; Ham burger  B. bestaar af 1 Del
B. og 2 I). Tungspath. I  Tyskland findes der 
navnlig Fabriker i Schlesien, vedBhinen(I)outz), 
i Harzen (Osterode), i Bayern (Schweinfurt) ; 
endvidere i W ien, Klagenfurt og  Villach i 
Østerrig. —  B. anvendes til mange Slags 
Malerfarver, saavel L im - som Oliefarver; men 
da det i Længden under Paavirkning af den 
i Luften indeholdte Svovlbrinte omdannes til 
sort Svovlbly, bliver Farven efterhaanden 
mørkere, og  tildels af denne Grund er B. i 
den nyere T id  for endel fortrængt af Zink
hvidt og andre mere holdbare hvide Farver.
B. anvendes endvidere til Forfærdigelsen af 
Emaille, Flintglas, Pergam ent, K it, Glasur 
samt i Medicinen til Blysalver og Blyplastre. 
—• Pat t isons Blyhvidt  tilberedes umiddelbart 
af Blyglans paa flere Steder i England, hvor
ved der tillige udvindes det i Mineralet inde
holdte Sølv og  Svovl. Denne S ortB . dækker 
godt, men har et lidt brunligt Skjær, som 
dog neppe kan bemærkes, naar der tilsættes 
en ringe Qvantitet Sort eller Blaat. (Se o g 
saa Blyi l t e,  kulsur t ).

B l y i l t e  s. Blyglød.
B l y i l t e ,  borsur t ,  et hvidt Pulver, som 

dannes ved at blande en Opløsning af Borax 
med en Blysukkeropløsning; det smelter til 
et klart, farvefrit Glas, som  benyttes i Op
tiken.

B l y i l t e ,  chrom sur t  s. Chromgult .
B l y i l t e ,  eddikesur t  s. Blysukker .
B l y i l t e ,  kiselsur t ,  er Hovedbestand- 

delen af Flintglas, Krystalglas og  Glasur.
B l y i l t e ,  kul sur t  (Carbonas plumbicus), 

findes i Naturen som en Blyhvidterts, men 
tilberedes ogsaa kunstigt. Dette sker ved at

opløse almindeligt Blysukker i destilleret Vand, 
filtrere det og  tilsætte saameget i destilleret 
Vand opløst kulsurt N atron, som der be 
høves til Fældingen; det tørrede Bundfald 
fremtræder da som et hvidt, meget tungt 
Pulver. (So ogsaa Blyhvidt ).

B lyilte, salpetersurt ,  tilberedes ved at 
opløse B ly i Skedevand og afdampe det, hvor
ved det danner smukke hvide Krystaller af 
en sød lig , sammensnærpende Smag. D et er 
g iftig t og  anvendes i Chemien og i Medicinen, 
samt til Frem stilling af forskjellige Farver, 
saasom Chromgult.

B lyilte, spydglanssur t  s. Neapelgult .
B lyilte , svovlsurt  eller Blyvit r iol,  fore

kommer i Naturen i England, Sibérien, Hartz- 
bjergene etc. som vandklare, grønlige, gule 
eller graa Rhombekrystaller, men erholdes 
ogsaa som Biproduct ved Tilberedningen af 
eddikesur Lerjord; det fremtræder da som et 
tungt, hvidt Pulver, der er uopløseligt i Vand, 
men opløseligt i  Kalilud, ikke i Syrer. I  B e
røring med Svovlbrint bliver det sort; det 
anvendes til Frem stilling af rent B ly , til 
Glasur, til Forfalskning af B lyhvidt etc.

Blyjodia, Blyj odur  s. Jodbly.

B ly o verilte er et brunt Pulver, som 
erholdes ved Behandling af Mønnie med 
Salpetersyre, hvorved Blyoverilte udskilles og 
salpetersurt B lyilte opløses ; det benyttes 
stundom til Sats paa Tændstikker; se for
øvrigt Mønnie.

Blyplastere eller Blysæbe ere F or
bindelser af Oliesyre og B lyilte ; de erholdes 
ved at opvarme Olien med Sølverglød med 
eller uden Vand. Ved K ogning med Vand 
fremkommer det hvide B., ved stærkere Op- 
hedning uden Vand det brune. B. (Em pia- 
strum  O xydi plum bici eller Empi, commune) 
anvendes m eget i Medicinen og  tilberedes 
sædvanlig ved at ophede 5 Dele pulveriseret 
Sølverglød og  9 Dele Bom olie under stadig 
Omrøren og  draabevis Tilsætning af varmt 
Vand.

Blypulver tilberedes ved at strø pul
veriseret Kul i smeltet Bly, hvorved hele 
Massen bliver pulverform et; naar den da er 
afkølet, fjernes Kullet ig jen  ved Slemning. 
D et benyttes af Pottemagerno til forskjellige 
Glasurer.

Blyroclt kaldes undertiden en fin Sort 
Mønnie.

B lyrog kaldes en hvid , ved Sm eltning 
af B ly  forflygtiget Forbindelse af kulsurt 
Bly, Antimonilte etc .; det afsætter sig som 
et Pulver i Røgkanalerne til de Ovne, hvori 
B lyet smeltes, og anvendes til Malerfarve.

Blyror støbes af B ly, hvorefter de træk
kes og  valses, eller de bestaa af sammen
loddede Plader; de benyttes dels til Vandrør 
og  dels til chemiske Arbeider. E t B lyrør af 
1%  Tom. Diameter og 2 Liniers Tykkelse 
kan udholde et Vandtryk, som svarer til en 
Vandhøide a f 1000 Fod, hvilket vil være lig t 
et Tryk af c. 450 Pund pr. □  Tomme.

B lysalt s. Blysukker .

B lysukker, Blysalt  eller eddikesurt  
Blyilte  (Acetas plumbicus, Plumbum aceti- 
eum, Saccharum Saturni), Fr. Sucre ou sel
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du Saturne, E. Sugar or salt o f lead, er et 
neutralt, eddikesurt Blyiltesalt, som tilberedes 
ved at opløse Sølverglød eller B ly i Eddike 
og  afdampe den filtrerede Opløsning til K ry
stallisation. I  ren Tilstand danner det farve
løse, skjævrhombiske, søileformede Krystaller 
af en sødlig, metallisk, sammensnærpende 
Smag, som ere let opløselige i Vand og Vin- 
aand og  tem m elig godt holde sig  i Luften; 
udsættes de imidlertid i længere T id  for 
Luftens Paavirkning, forvandles do efter- 
haanden til et hvidt Pulver, hvorfor B. maa 
opbevares i tæt tillukkede Beholdere. Ved 
stærk Ophedning smelter det og efterlader 
metallisk Bly. D et tilberedes i chemisko 
Fabriker samt ogsaa ofte i Blyhvidtfabri- 
kerne. D et i Handelen forekommende B. er 
sjelden fuldkommen rent, men indeholder 
sædvanlig lidt kulsurt B ly ilte , hvorved 
det bliver uigjennem sigtigt og ikke klart op
løseligt i Vand. Undertiden har det et grøn 
lig t Skjær, der hidrører fra det i Sølver
gløden indeholdte Kobber; en gulagtig  Farve 
antager det stundom af Eddiken, hvilket 
t. Ex. er Tilfæ ldet med det hollandske, der 
tilberedes med mindre ren Spirituseddike, og 
en brunlig Farve viser sig, naar det er t il
beredt med raa Træeddike. Ved Omkrystal
lisation heraf vindes et hvidt Salt. Ligesom  
alle Blysalte er det m eget giftigt. D et fa
brikeres navnlig i England, Holland og T ysk
land, men forfalskes stundom med en T il
sætning af eddikesur Kalk ; findes der sal
petersurt Bly deri, sprutter det paa glødende 
Kul. —  B. anvendes meget til Beitsning i 
Kattuntrykkerierne, fremdeles i Farverierne, 
til Fabrikation a f forskj ellige Malerfarver, 
saasom Chromgult, Chromrødt og Blyhvidt, 
til Frem stilling a f andre eddikesure Salte, 
saasom eddikesur Lerjord, Jerntveilte, Kobber
ilte etc., ved Tilberedning af Fernis, i P hoto
graphien, som Reagensm iddel, navnlig for at 
opdage Tilstedeværelsen af Svovlbrinte; det 
anvendes ogsaa i Medicinen, navnlig til ud
vortes Brug, efter at være omkrystalliseret og 
føres i Apothekerne som renset, eddikesurt 
Blyilte, Acetas plumbicus, Plumbum aceticum 
depuratimi.

Blysæbe s. Blyplast e r .

Blytraad kaldes i Handelen den tyn 
deste Sort Jerntraad.

B ly træ er en grenet eller bladet U d
skillelse af krystalliseret B ly, der fremkommer 
ved at hænge et Stykke Zink i en svag B ly 
opløsning.

B lyvand er en Opløsning af Blysukker 
i destilleret V and, eller en Blanding af 
Blyeddike, Spiritus og destilleret Vand; i 
første Tilfælde benyttes 4— 5 Gram. Blysukker 
til 1 Pæ gl Vand, i sidste 15 Gram. Blysukker 
til 1 P ot Vand og  30 Gram Vinspiritus. D et 
saakaldte Goulardske Vand eller det officinelle 
Blyvand (Solutio Subacetatis plum bici diluta, 
Aqua saturnina ) er en Blanding af 1 Del 
Blyeddike, 4 Dele Spiritus og  45 Dele de
stilleret Vand. B. anvendes i Medicinen som 
et sm ertestillende, kølende og fordelende ud
vortes Middel ved Contusioner, Hævelser og

Blæk.

Betændelser, til Øienvand og til Badevand 
ved Forbrændinger og  Saar.

B lyvitriol s. Blyilte,  svovlsurt .

B l y z i i m o b e r  s. Mønnie.
B læ k , T. Dinte, Tinte, Fr. Enere, E- 

Ink, er den bekjendte farvede Vædske, som 
benyttes til Skrivning og undertiden ogsaa til 
Tegning. H yppigst anvendes sor t  Blæk,  som 
er en Forbindelse af Galæblernes Garvestof 
og Gallussyre med Jernilte; det tilberedes 
ved at blande en vandig Extract af Galæbler 
med en Opløsning af Jernvitriol, hvorved der 
fremkommer et sort Fluidum, der gjerne til
sættes en Qvantitet Gummi. Hovedbestand- 
delene af Blæk ere saaledes Galæbler, Jern
vitriol, arabisk Gummi og Vand; dog til
sætter man sædvanlig nogle flere Ingredient- 
ser, f. Ex. Campechetræ. Blandingen af Gal- 
æbleextraet og Jern vitriol er i sig selv kun 
lidet farvet og  bliver først ved Luftens Ilt 
m ørk; men for at gjøre Farven endnu sortere, 
smukkere og  varigere, tilsættes f. E. Blaatrøe 
og Kobbervit riol i Forening, begge dog i 
smaa Qvantiteter, ligesom  ogsaa Spanskgrønt 
g jør  B. m ørkere; endvidere benyttes som T il
sætning Indigoopløsning,  Sukke r  etc. Alun 
i ringe Qvantitet kan ogsaa benyttes; men 
form eget heraf g jø rB . blegt og rødligt. Ved 
at benytte Eddike istedetfor Vand forhindres 
B. fra at skimle ; men det bliver derved mindre 
sort og Skriften bliver tidligere gulagtig , og 
man g jør derfor bedst i kun at tilsætte en ringe 
Qvantitet deraf. Ved at benytte 0 1  kan man 
vel spare endel af Gum mien; men dette B- 
bliver lettelig for tykt, tørrer vanskeligt og 
er tilbøieligt til at skimle. Ved Tilsætning 
af Krydernelliker forhindrer man bedst B. fra 
at skimle, ligesom  ogsaa Kviksølvpræparater 
have samme V irkning; men disse gjøre B. 
giftigt. Ved Tilberedningen af B. kan Gal
æblerne vel for endel erstattes af andre 
garvestofholdige Plantedele, saasom Cam- 
pech etræ , Cam pecheextract, Agerdopper, 
Torm entillerod, Egebark, Granatæbleskaller, 
Sumak, unge Myrthestilke og Blade etc.; 
men ingen af disse Stoffer med Undtagelse 
af de tvende førstnævnte give saa sort 
Blæk som Galæblerne, og selv af disse maa 
man vælge de bedste, tunge oghaarde, sorte- 
graa Aleppiske Sorter, naar man vil produ
cere godt Blæk. A f dette forlanger man, at 
det hverken maa være for flydende eller for 
tykt, at det med Lethed slipper Pennen, at 
Skriften snarest m ulig viser sig  sort og  at 
den ialfald paa Papiret stedse bliver' mørkere 
og  ikke blegere og at den hurtig tørres, men 
dog fæstner sig  til Papiret, saa at den ikke 
kan udviskes, imedens den dog heller ikke 
maa trænge for dybt ind deri og endnu min
dre slaa ig jennem ; B. maa derhos ikke skimle 
og Skriften maa med Tiden hverken blive 
gul eller brun. —  A f de mangfoldige, ofte 
complicerede og  fra hverandre afvigende An
visninger til at tilberede godt sort Blæk skulle 
vi her anføre nogle enkelte: 1) 360 Gram
(c. 3/4 Pund) grovt stødte, tyrkiske Galæbler 
overgydes med l s/4 P ot kogende Vand, hen
sættes paa et varmt Sted, f. Ex. paa Skor
stenen, og  omrøres h yppig; efter 8  Dages
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Forløb tilsættes VI i  P ot Eddike, hvorpaa 
Blandingen atter henstaar 8  Dage. N u til
sætter man 180 Gram (c. 3/g Pund) Jern
vitriol og ligesaameget Gum. arab., opløste i 11 
Potter Regnvand eller kogt Yand. Hele Pro 
cessen foregaar i utildækkede Kar; skulde 
Blækket vise T ilbøielighed til at skimle, til
sættes lidt Nellikeolie eller bedre Kviksølv- 
sublimatopløsning. 2) 2 Pund bedste Gal
æbler, Va Rund Jernvitriol, 60 Gr. Alun, 30 Gr. 
Spanskgrønt og 180 Gr. Gum. arab., A lt grovt 
stødt, blandes med en Haandfuld Salt i et 
uglaseret Lerkar; 2 smaa Potter god Øl
eddike hældes derpaa, og naar Blandingen har 
henstaaet nogle Dage under jevnlig  Omrøring, 
tilsættes 2 Potter Regnvand, hvorefter man 
lader den digerere i 8  Dage udsat for Solens 
Yarme eller en jevn Ovnvarme. Det Flydende 
hældes da af, og det Tilbageblevne tilsættes 
endnu 60 Gr. stødte Galæbler, 1 P ot Øleddike 
og 1 P ot Regnvand, hvorefter man igjen 
lader det digerere i 8  Dage under flittig Om
røring, og nu blandes det sidsnævnte Fluidum 
med det førstnævnte. 3) 16 Dele fint stødte 
Galæbler blandes med 8  Dele Gum. arab., 10 
Dele Jernvitriol og  I D .  Krydernelliker og 
tilsættes 100 D. Regnvand; efter 10— 12 Da
ges Henstaaen i et aabent Kar og jevnlig 
Omrøring, afhældes det Flydende og fil
treres, hvorefter der endnu kan tilsættes 
et concentreret A fkog af 3— 4 Dele Cam- 
pechetræ. —  Copierblæk tilberedes sæd
vanlig ligesom  almindeligt B. men gives en 
Tilsætning af Sukker eller Glycerin. En for
trinlig Sort erholdes ved i en Porcelainsskaal 
at koge 1 Del Alun, 2 D. Kobbervitriol og 
4 D. Campechetræextract med 48 D. Regn
vand, indtil A lt er fuldstændig opløst, hvor
efter Yædsken filtreres igjennem  tæt Lærred; 
den er af rødlig  Farve, men maa opbevares i 
tæt tillukkede Glas. —  Alizar inblæ k er ofte 
almindeligt B., affarvet med Oxalsyre og til
sat en Indigoopløsning; en særdeles god 
Sort tilberedes saaledes : 42 Dele Galæbler fra 
Aleppo og 3 Dele hollandsk Krap udtrækkes 
varmt med saameget Yand, som er nødven
digt dertil, og filtreres, hvorpaa der tilsættes
5,2 D. Jernvitriol, 2 D. træeddikesur Jern
opløsning og  1,2 D. Indigoopløsning. Denne 
Sort Blæk kan godt anvendes som Copierblæk 
naar det tilsættes Sukker; det flyder mørke- 
blaat eller grønligt fra Pennen, men Skriften 
bliver snart aldeles sort; det skimler ikke og 
afsætter intet Bundfald. —  Anilinblæk be
staar af Campechetræextract, Syresalt, Gummi 
og dobbelt chromsurt Kali. —  Farvet  Blæk  
kan tilberedes af ethvert i Yand eller deslige 
opløseligt Farvestof, naar man kan holde 
dette svævende i Yædsken. Det hyppigst 
forekommende er rødt  B.,  hvoraf et udmærket 
Product kan tilveiebringes saaledes: Stødt 
Cochenille koges med Yand og noget C re i n o r  
tartar i og tilsættes A lkali, indtil det bliver 
violet eller blaaligt; et Stykke jernfrit Alun 
ophænges da ved en Traad i Yædsken og  be
væges frem og  tilbage deri, indtil denne har 
naaet den høieste Grad af Rødlied, hvorpaa 
det tages op igjen. En m eget smuk, men 
kostbar Sort rødt B .  erholdes ved Opløsning

af ægte Carmin i Ammoniakvædske og  T il
sætning af lidt Gummislim. Mindre godt er 
det, som tilberedes af Fernambuk, da det 
navnlig har den Feil, at det efter en Tids 
Forløb bliver brunt paa Papiret, ligeledes det, 
som fremstilles ved Opløsning af rød Anilin 
i Yand. —  Blaat  B . er enten en Opløsning 
af Berlinerblaat i Oxalsyre, eller af Indigo i 
Vitriololie, hvortil dog maa tilsættes pulveri
seret Kridt for at mætte Syren og  betage den 
dens ætsende Virkning. Ogsaa af vandop
løselig  blaa Anilin kan man fremstille blaat 
Blæk ved Opløsning i Yand og  Eddike. —  
Grønt  B.  tilberedes af Indigo, Gummi og 
Pikrinsyre eller ved Opløsning af Jodgrønt i 
Y and, gult  B. af Alun og Gummigut. —  
Chemisk B.  eller Mærkeblæk til Linned etc. 
bestaar af opløst salpetersurt Sølv (Helvedes
sten), Gum. arab. og  Saftgrønt; ved A n 
vendelse deraf maa det paagjældende Sted 
paa T øiot først befugtes med en Opløsning 
af kulsurt Natron eller Soda og Gummi. 
Herved dannes kulsurt Sølv, som ved at paa- 
virkes af Dagslyset i nogle Tim er bliver me
tallisk, uudsletteligt Sølv; ialfald vil det ikke 
let kunne udslettes uden ved Hjælp af Jod
kalium eller Cyankalium. Det fremstilles og 
saa ved at blande en Opløsning af vinsurt 
Sølvilte i Ammoniakvand, med Gummi og 
Lakm os; dette er det saakaldte engelske  
Mærkeblæk,  hvormed man strax kan skrive 
paa det glatstrøgne Tøi. En anden Sort godt 
Mærkeblæk tilberedes ved at opløse mintralsk 
Chamæleon i Yand; det danner en uudslette
lig  Skrift paa T øiet uden at skade dette. —  
Endnu skulle vi kun omtale det saakaldte 
sympathet iske B., hvormed man paa Papiret 
kan frembringe en under almindelige Om
stændigheder usynlig Skrift, der først bliver 
synlig under Paa virkning af Yarme, Syrer 
eller andre Stoffer. D et tilberedes paa for- 
skj ellige Maader, saasom ved at opløse B ly 
eller Yism uth i Syrer; hvad der skrives med 
denne Opløsning, er usynligt, indtil Papiret 
bedækkes med et med opløst Svovllever be
fugtet Stykke Trækpapir. En anden Maade 
er at opløse Kobber i Saltsyre og  fortynde 
Opløsningen i Yand; Skriften forsvinder i 
Luften, men viser sig ig jen  gu l, naar den 
udsættes forVarm e. En fortyndet Opløsning 
af Chlorkobolt danner en lignende Sort B., 
som først bliver synligt med blaa Farve, naar 
Papiret opvarmes; tilsættes en Draabe Chlor- 
jern, bliver Skriften grøn.

I S l æ k p u l v e r  er et grovt Pulver, som 
bestaar af de faste Bestanddele, som findes i 
sort Blæk; ved at overgydes med Regnvand 
eller kogt Yand afgiver det godt Blæk, hvor
for det oftere medtages paa Reiser. D et kan 
tilberedes ved at blande 16 Dele fint stødte 
Galæbler med 9 Dele hvidt, brændt og  pul
veriseret Jern vitriol, 15 Dele stødt Gum. arab. 
og 5 Dele stødt Kandissukker.

B l æ k s p m t t e b e n ,  Merskumsben,  hvidt  
Fiskeben eller Hval f iskeskj æl  (Os Sepiæ) er 
det benede Rygskjold af den navnlig i M id
delhavet hyppig levende Blæksprutte, S e p i a  
o f f i c i n a l i s ;  det ligger under Dyrets y d re R y g - 

I skind og lades tilbage af de Rovfisk, som for-
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tære det eller ved dets Død. D et findes 
derfor ofte svømmende i Vandet og  opfiskes 
men samles hyppigst, naar det er opskyllet 
paa Stranden; det erholdes ogsaa ved at 
fange og  dræbe Fisken, hvis K jød spises i 
Italien og det sydlige Frankrig. Skallen er
6— 15 Tom. lang og 4— 6 Tom. bred, noget 
bøiet, tykkere i Midten end ved Kanterne og 
har paa Oversiden et tyndt, glinsende, ben- 
agtigt Lag, hvorunder der befinder sig  en 
M ængde hvide, bladformede, ovenpaa hver
andre liggende Skjæl, der danne en porøs, 
næsten svam pagtig Masse. B. er derfor meget 
let, tørt og skjørt, af hvid eller gulagtig 
Farve og bestaar hovedsagelig af Kalkjord; 
stødt giver det et hvidt Pulver, der ligner 
Pimpsten. D et benyttes til Afslibning og 
Polering af fine Træ- og  Metalvarer, til A f- 
strygning af Hatte, til fint Tandpulver, Støbe
forme for Guldarbeidere, som Tilsætning til 
forskjellige Jordfarver, med Husblas til Kla
ring  a f V in , til Lakfabrikation etc. B. er
holdes fra Triest og Venedig og ligeledes fra 
H olland; de itubrækkede Stykker ere betyde
lig  billigere end de hele.

B l æ r e ,  T. Blase, Fr. Vessie, E. Bladder, 
udpustede og  tørrede Urinblærer af forskjel
lige Pattedyr, bruges til at binde over Glas 
med Syltetøi etc., hvorfra man vil holde L u f
ten ude, ligesom ogsaa til Opbevaring af fine 
Farvevarer; Oxeblærer og  Svinoblærer bruges 
saaledes til at opbevare Safiran, Oliefarver, 
Tobak etc. Svømmeblæren af den islandske 
Torsk kaldes der Sundmaver  og anvendes til 
Lim kogning, ligesom der af Svømmeblæren af 
Støren i Rusland tilberedes Husblas (s. d.).

B l æ r e l b n s l k , t ræagt ig (Colutea arbo- 
rescens), en 5 à 8  Alen høi Busk, som hører 
hjemme i Frankrig , Italien og Sydtyskland, 
men som ogsaa dyrkes i Haver i de nordligere 
Lande; den har sit Navn af de rødlige, blære- 
formede Frøbælge. De ægrunde Blade an
vendes som afførende Middel og  kaldes derfor 
ogsaa falske  Sennesblade  (s. Sennesblade). 
Busken har et gulagtigt, liaardt og fast Ved, 
som benyttes til Dreierarbeide og indlagt 
Træarbeide.

l i l æ r e g r ø n t  s. Saftgrønt.
B i æ r e l i a r p i x  s. Fyrreharpix.

B l æ i æ s t a a l  eller Gementstaal,  E. B li-
stersteel, dannes ved Glødning i flere Dage i 
ildfaste Lerbeholdere af godt Smedejern ved 
Hjælp af grovt Kulpulver, som er tilsat Aske 
og noget Salt; Kullet trænger da ind i Jer
net og forvandler det til Staal, som er be
dækket med Blærer, hvorfra Navnet hidrører; 
ved derpaa at smeltes i D igler forvandles det 
til Støbestaal. D et fabrikeres navnlig i E ng
land i Sheffield, Birmingham etc.

B l æ r e s æ l  (Gystophora borealis) er en 
graa, sortplettet, 3— 4 Alen lang Sælhund, 
som lever i Ishavet, navnlig ved Kysterne a f 
Grønland, hvor den fanges og  anvendes til 
Tilberedning af Spæk, ligesom  ogsaa dens 
Skind benyttes til forskjelligt B rug; i Ham
borg , Amsterdam og  flere Steder sælges de 
største af disse Skind under Navn af Klap- 
miitzen.

B l æ r e t a n g  (Fucus vesicolosns) er en

Tangart, som bærer en Mængde med Luft 
fyldte Blærer, Sporehusene; den voxer i de 
nordiske H ave; ved at brænde den og  udlude 
Asken erholder man Soda og  Jod.

Bobinet, Fr. Tuli anglais, er et knip- 
lingeagtigt, af smaa aabne Masker bestaaende 
T øi af fint snoet Silke eller Bomuldsgarn. 
D et væves paa en meget com pliceret Maskine, 
som i Aaret 1809 blev opfunden i England 
af en Strømpevæver ved Navn John Heath- 
coat, som erholdt Patent paa samme. Efter 
mange tidligere F orsøg  paa maskinmæssig at 
efterligne de ved Haandarbeide tilvirkede 

• kostbare Kniplinger, opfandt man allerede i 
Midten af det forrige Aarhundrede en Ma
skine, hvorpaa der kunde væves et aabent 
T øi med runde Huller, det saakaldte Pettinet. 
Dette S tof havde imidlertid den Feil, at Ma
skerne under Brugen, og  navnlig i Yask, let 
forskød sig  og blevo uregelmæssige, og det 
er derfor nu næsten ganske fortrængt a f B o
binet, som er langt fastere og  varigere. 
Imedens almindeligt vævet T øi dannes af 2 
Systemer af Traade og Strømpevæv kun af 
1, fremkommer B. ved en Forening af 3 Sy
stemer a f Traade; det ene af disse udgjør 
K jeden og  løber altsaa paa langs af Tøiet, 
imedens de 2  andre Systemer bestaa af skraat- 
løbende Islættraade, der omslynge K jede- 
traadene og krydse sig  med hinanden i M el
lemrummene imellem disse, hvorved der dan
nes sexkantede Huller eller Masker. I den 
første Tid  vævede man kun glat B., hvorpaa 
der da oftere blev syet eller broderet M øn- 
stere; men efterat det for c. 40 Aar siden 
var lykkedes at sætte Jacquardmaskinen i 
Forbindelse med Bobinet-Væ vestolen, kom 
man efterhaanden saavidt, at ethvert M ønster 
kunde væves i Tøiet. Paa disse Maskiner, 
som stadig have undergaaet Forbedringer og  
nu sædvanlig1 drives ved Damp, tilvirkes der 
Kniplinger, som kun en Kjender vil kunne 
skjelnc fra de ved Haandarbeide kniplede, 
imedens do selvfølgelig  ere langt billigere 
end disse. E fter Mønstrene gives B. for
skjellige Navne, saasom Rosenbobinet, K rep
bobinet, Fancynet etc. D et hyppigst fore
kommende B. er vævet af Bomuld i forskjel
lige Bredder; det er sædvanlig hvidt, stun
dom sort, sjeldnere af andre Farver; hertil 
benyttes tvundet Garn af den bedste Sea Is 
land Bomuld. D et væves ogsaa af Uldgarn, 
dels glat til Dame Slør, dels som Blonder til 
Besætning paa Dame K joler og Mantiller. 
Omegnen af Calais leverer de bedste og  b il
ligste saavel i Uld som i Silke, men de fa
brikeres ogsaa i Sachsen og England. De 
smalle Strimler, som kaldes E n t o i l a g e s ,  væves 
saamange paa engang ved Siden af hverandre, 
som der er Plads til paa Maskinen; Kanterne 
af hver Strimmel udstrammos under Væv
ningen ved tykke Løbetraade, som udtrækkes 
senere, hvorefter enhver Strimm el har sin 
egen selvstændige Kant. Naar de ere vævede 
a f Silke, kaldes de sædvanlig Blonder. —  I  
England findes c. 4000 Bobinetmaskiner, som 
tilvirke umaadelige Qvantiter deraf til utrolig 
billige Priser, navnlig i Derby og N otting
ham. Frankrig har c. 2000 Maskiner, og i
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Østerrig og  Bøhm en findes der ogsaa ad
skillige.

B o b n k s k i i i d  s. Murmeldyrskind.
B o c c a d i l l o s  benævnes i Spanien det 

saakaldte Jaaerske Lærred.
B o e e a g e s ,  en Slags damaskagtig Lær

red, som navnlig forfærdiges i det franske 
Dep. Calvados.

B o c r a s s i n i .  fine, letvævede hvide Bom - 
uldstøier, som forfærdiges i Grækenland og 
især forsendes til Tyrkiet.

B o c k s b e n t e l  kalder man de korte, 
runde, bredtrykkede, stærke, korthalsede Y in 
flasker, hvori den bedste Sort »Steinwein« 
forsendes ; denne Y in  voxer paa Steinberg ved 
Würzburg.

B o  e q u e  r a l e r  kaldes i Ham borg de 
farvede Foerlærreder.

B o d i a s s e  er en ordinair Sort chinesisk 
Silke, hvoraf der gives fem Sorter, som be
tegnes med Bogstaverne A — E.

B o g b i n d e r c l o t k  eller Bogbinder 
Shirting er en fin Bomulds Shirting, der far
vet og presset i smaakornede M ønstre og  for
synet med en stærk Lim  Appretur, især i 
England benyttes til Indbinding a f Bøger, da 
dette Stof er stærkere og varigere end Papir 
og tillige billigere end delvis Anvendelse af 
Skind til R y g  og Hjørner. D et fabrikeres 
navnlig i Manchester i alle Farver og sælges 
i Ruller paa 36— 38 Yards Længde og 36— 38 
Tom. Bredde.

B o g g u l d  s. Bladguld.
B o g g y  s. Sunnhamp.
B o g h e a d  K u l  eller Torbanehill-Kul 

kalder man en beg- eller harpixagtig K ul
skifer, som findes i Skotland ved Batligater 
Linlithgow etc. Skjøndt den sædvanlig be
nævnes Kul (Boghead Cannelcoal), er den 
dog væsentlig forskj ellig fra virkelige Sten
kul; den er brun, haard og ikke let at bryde 
itu. Den er let antændelig og  brænder med 
en klar, blussende Flam m e; da den afgiver 
mere og bedre Belysningsgas end nogen an
den K ulsort, er den bleven en betydelig  
Handelsartikel.

B o g h v e d e  {Fagopyrum ), T. Buchweizen, 
Heidekorn, Fr. Sarrasin, blé .noir, E. Buck
wheat, Brank, en til Skedeknæfamilien hen
hørende, oprindelig i Asien hjemmehørende 
Plante, som i Korstogenes T id  blev forplantet 
til Europa, hvor den nu voxer i alle Lande 
paa lette og  mindre kraftige sandede Jorder 
og Heder. Almindelig B. (Fagopyrum  escu- 
lentum) har hvide eller rødlige Blomster og 
trekantede, mørkebrune, smaa oldenlignende 
Frøkorn, som indeholde et hvidt, m eget næ
rende M el, der afgiver et godt Fødem iddel; 
i Italien anvendes det saaledes til Polenta 
(s. d.). Det benyttes ogsaa som Foderstof til 
Kreaturer (dog ikke gjerne til Svin), Fjerkræ 
etc., samt til Brændevinsbrænding. Planten 
saas om Foraaret og  høstes om Efteraaret; 
den voxer hurtigt og  kan* benyttes som Grøn
foder for Faar samt som Grøngjødning* for 
Rugen, naar man nedpløier den i Blom 
stringstiden. A f Blomsterne samle Bierne 
megen N æ ring, og flere Steder dyrkes den 
alene af denne Grund. A f Straaet kan ud

vindes Potaske, og af Urten en holdbar blaa 
Farve. —  A f B. erholdes Boghvedegryn, som 
ere et v igtigt Næringsmiddel i de Egne, 
hvor B. dyrkes, ligesom de ogsaa forsendes 
som Handelsvare ; de nydes navnlig i Form  af 
Grød og  Væ lling; disse Gryn ere bedst, naar 
B. tærskes og skalles strax efter Indhøstnin- 
gen. Slesvigske og fyenske Gryn ere be- 
kjendte for deres Godhed; fra Fyen erholdes 
navnlig de ved en egen Behandling paa M øllen 
dannede Rullegryn, som sædvanlig ere af for
trin lig Qvalitet. Uskallede Boghvedegryn 
kaldes i Rusland og det sydlige Sverig Hede
korn eller tyrkisk Korn. En anden A rt er 
den tartariske B., Polygonum tartarieum, med 
mindre og  mere tykskallede Frøkorn med tak
kede Kanter; den taaler bedre Kulde og 
Uveir end den almindelige B., og  dens St-raa 
er et godt Foderstof, ligesom  ogsaa Grynene, 
som stundom kaldes polske Gryn, afgive en 
nærende Spise. Man finder den ikke sjelden 
i Danmark som vildvoxende imellem Sæden.

B o g s t a v t r æ ,  T. Lettern- Schlangen- 
Schlitten eller Muskatenholz, er Yedet af et 
i Guyana voxende Træ , som efter Nogles 
M ening skal være E p i d e n d r o n  s e r i p l i u n ,  efter 
Andres P i r a t i n e r a  g u i a n e n s l s .  D et er rød 
brunt med sorte og  purpurrøde Pletter og 
A ftegninger, der snart ligne Bogstaver og 
snart Slangeskjæl og som stundom give det 
Udseende af en gj ennemskaaren Muskatnød. Det 
er m eget fast, haardt og fint, kan modtage 
en smuk Politur og anvendes derfor til fint 
Snedker- og Dreierarbeide, Spadserestokke etc. 
—  N ogle andre Træsorter kaldes ligeledes 
Slangetræ (s. d.).

B o g t r y k k e r f a r v e  eller Bortrykker
sværte tilberedes paa forskjellige Maader, 
saasom af b lyfri Linoliefernis, hvori der er 
blandet fintrevet, udglødet K ønrøg, fin renset 
Sod (Lampenruss, hvilket skal være den 
fineste Sort), Frankfurtersort (s. d.) eller andre 
lignende Stoffer, eller ved at gløde tørret 
B lod eller Hornspaaner med kulsur Kali, ud
lude det dannede Cyankalium og  rive det 
kulagtige Residuum med Vand; den bestaar 
ogsaa stundom  af m eget fint pulveriseret, med 
kulsur Kali blandet Kul, der erholdes v ed F or- 
kulling a fY ingjæ r. Den tilberedes paa mange 
Steder i Tyskland, Frankrig og England og 
forekommer sædvanlig i tre Sorter, nem lig 
stærk (den sorteste), middelstærk og svag. 
De samme Fabriker tilberede som oftest og 
saa andre Farver til Trykning, saasom røde, 
blaa, grønne etc. —  God B. maa være aldeles 
sort og  hverken g jøre Trykken mat eller 
blank; den maa dertil være stiv og aldeles 
fin , saa at intet Kornet eller Grynet kan 
føles ved at gnide den imellem Fingrene; 
ved at henstaa maa den ikke blive tør eller 
overdrages med en Hinde. —  T il Danmark 
indførtes i Aaret 1876 c. 970 Ctr. B., hvoraf
c. 467 fra Tyskland, 170 fra Frankrig, 65 fra 
England, 16 fra Sverig  og Resten fra uan- 
givne Steder.

B o g t r y k k e r t y p e r ,  Skrifter eller 
Lettre, i Fagsproget kun bekjendte under 
Navnet Bogstaver, FY. Caractères dïm prim erie,
E. Printing types, ere de af en vis Metal-
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legering støbte Prismer, som tjene til ved 
Trykning at fremstille skrevne Sager. Paa 
den ene Grundflade ere de forsynede med et 
ophøiet Præg, som danner det Bogstav eller 
Togn, som skal trykkes; dette Præg maa selv
fø lgelig  være omvendt for at kunne give et 
ret Aftryk. De støbes hovedsagelig af det 
saakaldte Abst r ichbly (s. Bly) eller alminde
lig t B ly med en Tilsætning af 18— 25 pCt. 
Antimon, hvorved Metallet bliver haardere, 
hvortil sædvanlig føies nogle pCt. T in  for at 
forbinde Metallerne nøiere. En fortrinlig  L e
gering til Støbning af B. bestaar af 100 Bly, 
25 Antimon, 6  T in  og  % Kobber, og til Ste
reotypstøbning 100 Bly, 15 Antimon og 10— 12 
Tin. De betydeligste Skriftstøberier findes i 
Tyskland, Frankrig og  England, men Typerne 
kunne ikke anses som nogen almindelig Han
delsartikel, da de i Reglen kun støbes efter 
Bestilling af Bogtrykkerne. Prisen beregnes 
pr. Centner eller pr. Pund og er selvfølgelig 
høiere, jo  mindre Skriften er. Sædvanlig 
have imidlertid Støberierne, navnlig til Brug 
for Bogbindere, smaa Beholdninger a f nogle 
Pund af hver Sort færdige, som indeholde 
alle til hver Slags Tryk nødvendige 'B o g 
staver, Tegn, Stempler etc. og  som sælges 
til bestemte Priser under Navn af Bogbinder 

pakker.  —  B. forekomme i mangfoldige Sor
ter, som især i den nyere T id  ere bievne 
yderligere forøgede med mange Arter mod 
forandrede Former og alleslags Forziringer. 
Hovedsorterne ere: Fraktur,  de saakaldte 
danske Bogstaver; Ant iqua,  de sædvanlig lod
ret staaende latinske Typer, og Kursiv,  de 
skraat liggende latinske Bogstaver, der ig jen  
hver for sig indbefatte forskjellige Grader 
eller Størrelser, der benævnes efter Keglen, 
hvorpaa de ere støbte. Desuden haves ogsaa 
saakaldet danske, tyske og  latinske Typer 
med Præg af de almindelige Bogstaver, som 
anvendes til Skrivning (Skriveskrift), ligesom  
der ogsaa af fremmede Sorter navnlig haves 
Typer med russiske, græske og orientalske 
Præg. I  Forhold  til Størrelsen inddeler man 
B. i følgende Sorter, idet vi begynde med de 
mindste: Diam ant, P erle , Nonpareille, Petit, 
Bourgeois, Corpus, Cicero, lille og grov 
Mittel, Tertia, Text, Dobbelm ittel, lille og grov 
Kanon, Missal og Sabbon; de følgende kaldes 
med en fælles Benævnelse Plakat skr if t e r ,  
ligesom Graderne fra M ittel opefter kaldes 
Tite lskrif te r.  Petit, Bourgeois og Corpus, 
som ere de mest benyttede Grader, benævnes 
Brødskr if t e r .  Under ovennævnte Grader eller 
Størrelser findes der ig jen  en Mængde for- 
skjellige Variationer af Skriftsorter; den æld
ste og  mest bekjendte er Schw abacher ,  der 
fra Begyndelsen var den eneste Skrift man 
havde til at udhæve eller adskille enkelte Ord 
eller Sætninger; dernæst Gothisk,  der atter 
har en Uendelighed af Varitationer; Fed og  
Halvfed saavel til Fractur som Antiqua. —
I Kjøbenhavn findes to særdeles gode Skrift
støberier (Fries og  Simmelkjær); hovedsagelig 
beskæftige disse sig  dog kun med Støbning 
af Brødskrifter.

B oi s. Boy.
B oja s. Krap,  levant isk.

B o k a s , en Slags ostindiske Bomulds 
Tørklæder, sædvanlig af blaa Farve.

Boklæ rreder, T. Buchleinen, Bookjes, 
kaldes en Slags løstvævede Hørlærreder af 
middelmaadig Qvalitet, som væves i Bøhmen, 
Lausitz etc. og som have faaet dette Navn, 
fordi de ere sammenlagte i Bogform . De ere 
sædvanlig blaa, undertiden ogsaa røde, tær- 
nede eller stribede, og  væves i Stykker paa 
c. 72 Alens Læ ngde; disse skæres ig jen  i tre 
Dele, lægges fladt sammen i Form  af en bred 
Bog, presses stærkt, glittes paa Ydersiden og 
bringes saaledes i Handelen. I  Tyskland 
noteres Prisen for 3 Trediedelsstykker, og  de 
forsendes sædvanlig i Kister paa 100 saadanne 
eller 8 3 '/3 hele Stykker over Ham borg til 
Amerika og Vestindien, hvortil Afsætningen 
dog nu ikke er saa stor som tidligere.

Bolbecs kaldes nogle raa og  blegede 
Lærreder, som væves i Omegnen af Byen af 
samme Navn i det franske Dep. Nedre Seine 
i Nærheden af Havre.

Boldus, en Slags hollandske Baand, 
som især forfæ rdiges i og  omkring Her- 
zogenbusch.

Boletus, Rørsvamp.  —  B. cervinus s.
H jortespring. —  B. edulis s. Stensvamp. —  
B. igniarius s. Fyrsvamp. —  B. Lar icis s.
Lærkesvamp.

B o l i  kaldes i Medicinen en Slags bløde 
Piller, som ere m eget større end sædvanlige 
P iller og som ere bestemte til kun at synkes 
en ad Gangen.

B o l l ,  et engelsk Kornmaal =  6  Bushels ; 
1 Quarter —  8  Bushels =  2,1 d. Tdr.

B ollen  kaldes i Holland de raa Diamanter.
B o l l e t r i t r æ  eller Hestekjodtræ, en

m eget tung, fast Træsort fra Surinam; i frisk 
Tilstand har det Lighed med raat K jød, men 
bliver blegere i L uften ; det benyttes mest 
til Valser o. desi.

Bologneserflasker ere smaa tykke 
Glasflasker, som ved efter Pustningen at af
køles hurtig blive saa skjøre, at de kunne 
springe med et Knald, naar man blot t. Ex. 
kommer et Par skarpe Sandskorn deri og 
ryster dejn, imedens de ere tem m elig stærke 
im od ydre Vold.

Bologneserflor s. Krep.

Bologneserkridt er fint, meget let 
og  slemmet Kridt, som forsendes i Kageform 
og anvendes til Polering a f Metaller. 

Bologneserspatli s. Tungspath.

Bolognesersten dannes kunstigt ved 
Glødning* af pulveriseret Tungspath eller 
svovlsur Baryt, navnlig af Bologneserspath, 
der med Traganthslim er form et til smaa 
Cylindere. Den forekommer i straaleformede 
eller nyreformede Masser i Naturen i de ter
tiære Lag f. Ex. ved Bologna, og  skal ogsaa 
være funden paa enkelte Steder i Danmark. 
Den har den Egenskab at lyse i Mørke, naar 
den først enten er bleven stærkt ophedet eller 
kun en Tidlang har været udsat for Sollyset, 
hvorfor den ogsaa kaldes Lysst en s. Tungspath.

B olster s. Barchent .

Boltings kaldes i England aabne Tøier 
a f tykke, tvundne Traade til Flueskabe, Træk
vinduer etc.
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B o l n s ,  hvid Pibeler  (B . alba), er en 
Lerjord af hvid eller gulagtig Farve, som 
forekommer hyppig i Mähren, Schlesien, Norge, 
paa Øen Elba o. fl. St. Den anvendes til P o 
lering, som Grund ved Forgyldning og  F or
sølvning af Træ, til Aftrykning a f Segl og 
Mynter, til Fjernelse af Fedtpletter, i M edi
cinen samt til Fabrikation a f Segljord (s. d.) 
og til Fabrikation af de saakaldte Kridtpiber 
og til Pibehoveder etc.

Bolus, rød (B . rubra), ogsaa kaldet 
Jernler,  Fedtler etc. er en Lerjord der inde
holder megen Jernilte, af rødbrun eller rød 
gul mat Farve, en Vægtfylde af 1,5— 2 og 
en Haardhed =  2. Den er i fu gtig  Tilstand 
fedtet at føle paa, klæber ved Tungen, er 
ikke g iftig , springer i smaa Stykker i Vand 
med en knittrende L yd  og  henfalder da til 
Pulver uden at blive blød. Den findes i 
tætte Masser med fladmusklet Brud i de 
vulkanske Basaltbjerge i Schlesien, Böhmen, 
Sachsen etc. Den anvendes som Farve, til 
Polering af Metaller, Glas og slebne Stene, 
som Polim ent af Forgyldere, til Fabrikation 
af forgyldt Papir, til Kit, Former, Pibehoveder, 
Anstrøgsfarve og  undertiden til Pottemager- 
glasur og  anvendes ligeledes a f og  til i M e
dicinen. Desuden forekommer der endnu fø l
gende Sorter: a) Arm enisk eller or ient alsk  
Bolus,  arm enisk Jord (B . armena), er a f en 
smuk, bleg- eller gulrød Farve og glat og blød 
at føle paa; den ligner meget den førstnævnte 
Sort, men er lysere i Farven, kom tid 
ligere kun fra Orienten, men findes nu ogsaa 
paa flere Steder i Bøhmen og  Frankrig af 
samme Godhed. Den anvendes ligesom rød 
B., men benyttes ogsaa stundom i Medicinen 
som syrefordrivende Middel. —  b) Lemnisk B.  
{Terra Lemnia), er blød, gulbrun eller mørke
brun, findes navnlig paa den tyrkiske 0  Lim no 
eller Stalimene (forhen Lenmos), og benytte
des tidligere i Medicinen under Navn af 
Maltheserj ord,  Mariamelk,  rød Seglj ord eller 
Terra sigillat a rubra,  hvilken sidste B e
nævnelse hidrørte fra, at don, for at fore
bygge Forfalskning, forsendtes i smaa, for
seglede Kugler eller Kager med et paatrykt 
Stempel efter Stedet, hvorfra den kom , saa- 
som on Halvmaane, et Kors, tre Taarne etc. 
— c) B. f r a  Sie na eller Sie naj ord,  forekom
mer enten raa under Navn af T e r r a  d ' I t a l i a  
af en smuk lysegul Farve, eller brændt eller 
calcineret af rødbrun Farve under Navn af 
T e r r a  S i e n a  eller Mahognibrunt .  Den kommer 
fra Toscana over Triest eller Livorno og  be
nyttes især til Frescomalerier og  som Farve 
til bruno Kobberaftryk.

B o l z a s  eller Bolsas,  et tæt, dreilsvævet 
Bomuldstøi, enten hvidt eller med gule, røde 
eller blaa Striber, kommer undertiden til 
Europa fra Ostindien.

B o m b a s i n ,  Bombazet  eller Bomesine,  
har sit Navn af det latinske b o m b y c i m i s  o : 
silkeagtig, og var oprindelig et kipret Silke- 
tøi, der tilvirkedes i Mailand og  benyttedes 
som Foerstof; senere forstod man derved nogle 
hel uldne, glatte Foerstoflér, der vævedes 
baade i England, Frankrig og  Tyskland, men 
som ere fortrængte a f andre lignende Tøier.

J. H j o r t h : Varelexikon.

Bombasin kaldes nu i Frankrig et 3 eller 
4kipret T ø i med Kjede a f Organsinsilke og 
Islæt af blødt Kamgarn, ligesom ogsaa stun
dom et fint, bom m esiågtigt Bom uldsstof; 
Bommezet  derimod kaldes et glat, tem melig 
løst vævet T øi af grovt, haardt, engelsk Kam
garn. I Tyskland forstaar man sædvanlig ved 
Bombasin enten et glat, uldent Stof a f utvun- 
det Kamgarn, eller kipret Halvsilketøi med 
Kjede a f Bastsilke og Islæt af Bomuld. I  
England væves i Omegnen af Norwich under 
Navn af Bombazine et a f S ilke-K jede og 
Uld-Islæt bestaaende, sædvanlig sort Stof, 
der benyttes m eget til Sørgekjoler for Damer.

Bonibnx s. Uldtræet.

Bom bayliam p s. Hibiscushamp.

Bom m es, en hvid Bordeauxvin af første 
og  anden Klasse, dyrkes meget i Dep. G i
ronde.

Bom m esi s. Barchent .

Bom olie s. Olivenolie.
Bom uld, T. Baumwolle, E. Cotton, Fr. 

Coton, er et fint, til Spinding tjen ligt Træv- 
lestof, og  bestaar a f den haarformede Beklæd
ning af Frøene, hvormed Frugtkapslerne af 
forskjellige til Slægterne Gossypium henhørende 
Planter ere fyldte. Allerede Herodot omtaler 
en Plante i Indien, der bar Uld. Ligeledes 
bliver i Jødernes Historie omtalt et Stof som 
kaldes Byssus; N ogle have anset dette for et 
Stof, der var vævet a f gult Bom uld, medens 
Andre have antaget det som frembragt ved 
Væ vning af de uldagtige Haar af enBræ gne- 
art. K ort efter Christi Fødsel bragtes Bom 
uldsplanten ved Araberne til Æ gypten, derfra 
til Italien, men den blev først dyrket i Spa
nien efter Arabernes Indfald, derpaa paa S i
cilien , i Italien og i Grækenland; Columbus 
fandt de Indfødte i Am erika klædte i Bom 
uld. Bomuldsplanten voxer nu i de fleste 
varme Lande og  findes mest imellem 4 3 0 

nordlig og 4 3 0 sydlig Bredde, navnlig i Asien, 
Ost- og Vestindien og  Amerika, ligesom  o g 
saa i det sydlige Europa, saasom i Nedre- 
italien, Tyrkiet, paa Sicilien, Malta etc. Det 
nordligste Sted i Europa er paa Krim. Den 
oprindelige Plante var Bomuldst ræ et  (B om - 
bax) som voxer i Ostindien, Am erika og  flere 
Egne af Afrika. Ulden af dette Træ er im id
lertid for kort til at spindes og heller ikke 
aldeles hvid, hvorfor den nu mindre kommer 
i Handelen; sædvanlig anvendes den til Stop
ning af Madrasser, Meubler o. desi. Der gives 
flere Arter af dette Træ, hvoraf de vigtigste 
ere: Bomuldstræet  eller Silkebomuldst ræ et  
{B om bax pentanclrum ) , som voxer i Ost
indien; Uldtornebusken (B . Ceiba), i
Vestindien; det syvbladede Uldtræ {B . 
h ephtaphyllum), i Sydamerika etc. —  Den 
Bomuld, som udgjør den egentlige H an
delsartikel, hidrører fra forskjellige Planter 
af Slægten G o s s y p l u m ,  hvoraf der atter gives 
flere Arter, der dels voxe som Buske og  dels 
som én- eller fleraarigo urteagtige Planter. 
A f  disse ere følgende de mærkeligste: Den 
t ræ agt ige  Bom uldsbusk {G ossypium  arbore- 
um), en 12— 15 Fod liøi Busk, som navnlig 
dyrkes i Ostindien, Arabien, Æ gypten , Syd
amerika, Vestindien, samt nogle Egne af
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Spanien; a f de tem melig store, gule B lom 
ster fremkommer der brune Frugtkapsler af 
Størrelse som Valnødder. Disse aabne sig, 
naar de ere bievne modne, og den smukke 
hvide og fine Bom uld viser sig  da i deres 
Indre. Den første H øst, som afgiver den 
længste og  bedste Bom uld, finder Sted i 
Marts Maaned, den anden i April. Forat 
Bomulden ikke skal falde ud af Kapslerne, 
lader man disse indsamles og bringes i Hus, 
saasnart de ere modne. E t amerikansk 
Bomuldstræ giver omtrent 4000 Kapsler, 
hvoraf der kan plukkes 40 Pund med Frø 
og  Skaller blandet Bom uld eller c. Netto 
10 Pd. ren Bomuld. Den gule Bom ulds
plante (Gr. religiosum ) , voxer især i Ost
indien og  China, ligesom ogsaa paa enkelte 
Steder i Æ gypten , paa Malta etc.; den af
giver en gulagtig  eller rødlig Bomuld, hvoraf 
den ægte ostindiske Nankin forfærdiges. 
Den barbadensiske  Bom uldsbusk (Gr. barba
dense), voxer navnlig i Vestindien og  Syd
amerika og  afgiver en m eget smuk hvid 
Bomuld. Den ur tagt ige  Bomuldsplante (Gr. 

herbaceum), er den mest udbredte og mest 
benyttede Art. Den dyrkes i hele Levanten 
og  Ostindien, saavel som i det sydlige Europa, 
navnlig i T yrk iet, paa Sicilien og Malta. 
Den er en enaarig Plante med c. 2 Fod høie 
Stængler, der foroven dele sig  i Grene med 
gule, rødstribede Blom ster; de af disse frem 
kommende runde, tre til femdelto Frugt
kapsler ere saa store som en lille Valnød og 
indeholde langagtige Frøkorn af en stor Æ rts 
Størrelse. Den laadne Bomuldsplante (G. hir- 
sutum) dyrkes især i Sydamerika og  Caro
lina. Den bærer ovale, firdelte Frøkapsler af 
Størrelse som et middelstort Æ ble og giver 
en m eget rig  Uldhøst. —  Bom ulden udtages 
af Kapslerne med Hænderne, hvorimod den i 
Regelen sondres fra Frøkj ærnerne og Kaps
lerne ved Hjælp a f de saakaldte Eg rener 
m askiner  (saw gin  eller cotton g in ), som 
hovedsagelig bestaa af en horizontalt lig 
gende, med Saugblade besat Cylinder, ved 
hvis Omdreining den paa en R ist underneden 
liggende Bom uld afri ves fra Kj ærnerne, hvor
efter den yderligere renses paa en grovere og 
en finere Kartemaskine. En saadan Maskine 
kan daglig  rense 2 à 300 Pd. Bomuld. Naar 
Bom ulden er tilstrækkelig tørret, presses den 
fast i Baller eller Sække for at indtage saa 
lidt Plads som m uligt og for at være bedre 
beskyttet im od Indtrængen af Fugtighed. I 
Nordamerika, ligesom  ogsaa i Ost og  Vest
indien, presses den ved hydraulisk Kraft saa 
fast i Lærreds Emballager, der da sædvanlig 
veie 320 Pd., at den synes at danne et haardt 
Legem e. Ballernes Væ gt varierer i de for- 
skjellige Productionslande og  udgjør i R ege
len for de sydamerikanske Staters Vedkom
mende 400 Pd. engelsk Væ gt =  385 Pd. d. 
V ., for Brasilien 158 Pd., for Æ gypten  444 Pd., 
Indien 335 Pd., China og  Japan 295 Pd. —  
Bomuldens Godhed beror hovedsagelig paa 
dens Længde, Renhed, Finhed og  Blødhed, 
om ogsaa den ene eller den anden af disse Egen 
skaber kan være mere eller mindre v igtig  ved 
dens Anvendelse til forskjelligt technisk Brug.

A f  en god Bomuld fordrer mansærlig, at den 
er fr i for de smaa Knuder eller Knopper, som 
ofte vise sig  paa Haarene i Form  af hvide 
Puncter og som ikke lade sig  fjerne selv ved 
den om hyggeligste Kartning. D et enkelte, 
m eget fine Bomuldshaar viser sig  igjennem  
Mikroskopet at være et fladt, gjennem sigtigt, 
baandformet, hist og  her skrueformet snoet 
Rør, der er noget bredere ved Rodenden end 
i Spidsen. Bomulden tager med Lethed imod 
alle Slags Farvestoffer og  destrueres vanske
ligt. En m eget v igtig  Egenskab er Længden 
af Haarene, og  man skjelner i denne H en
seende iinollem den langhaarede  Bomuld 
(longue soie, E. longstapled) og den kor t -  
haarede (courte soie, E. shortstapled), af hvilke 1 

Sorter den første udgjør den mere værdifulde 
Vare, som i Regelen har en Haarlængde af 
11 til 15 Pariser Linier, imedens man til den 
sidste henregner Bomuld af 7 à 11 Liniers 
Længde. Andre Betegnelser for de for
skjellige Qvaliteter ere: fine (m eget god), 
g o o d  (god), f a i r  (smuk), m i d d l i n g  (middelgod), 
I n f e r i o r  (simpel).

I  de europæiske Spinderier forarbeides 
mest følgende Bom uldssorter: den nord

am e r ikanske  (hvorunder ogsaa forstaas den 
mexicanske),  den ost indiske ,  levant iske,  
afr ikanske  (ægyptiske), sydam er ikanske ,  . 
vest indiske  og europæiske.

1) Den nordamerikanske Bomuld er et a
Fristaternes vigtigste Producter, idet den der 
dyrkes i stor Mængde og  sædvanlig af ud
mærket Qvalitet, hvorfor den ogsaa i Regelen 
finder god Afsætning til lønnende Priser, og 
sikkrer den indenlandske Fabrikation de nød
vendige Raastoffer, udon at denne behøver at 
være afhængig a f fremmede Lande. I denne 
Henseende have de forenede Stater cn stor 
Fordel frem for England, hvor man allerede 
længe har næret F rygt for, at det Tidspunct 
snart kan indtræde, da man ikke vil kunne 
erholde Bom uld nok fra Amerika til Brug i Lan
dets m angfoldige Fabriker. D et vigtigste Mar
ked for de nordamerikanske Bom uldssorter er 
New orleans,  som i det Hele taget er den første 
Markedsplads i Verden for denne Varesort; 
derefter følge Charleston, Mobile, Savannah, 
Newyork etc. Iblandt de forskjellige Sorter 
staar Georgia øverst i Rækken, imedens der 
dog maa skj eines imellem to fra hinanden 
m eget forskjellige Arter, nem lig den lange 
og den korte Georgia. Den førstnævnte dyr* 
kes ved Kysterne og  paa de i Nærheden af 
samme liggende lave Øer, paa hvilke sidste 
navnlig den under Navnet Se a- Island be- 
kjendte smukkeste Bom uldssort voxer. Den 
er meget lang, overordentlig fin, kraftig, ren, 
glinsende hvid og har en Haarlængde af 1-' 
til 16 Linier. Ogsaa ved Floridas Kyster i 
dyrkes denne Sort, men dog ikke saameget 
som tidligere. Dens Frøkjærner ere sorte og 
adskilles langt lettere fra Ulden, end Tilfældef 
er med de andre amerikanske Sorter, hvis 
Kj ærner sædvanlig ere grønlige. Den er sa* l 
fin, at den kan spindes til Garn Nr. 300 og 
endnu høiere. Man inddeler den i :  fine elh'r 
prima, m iddling eller soft og  stained elH'r 
inferior, hvilken sidste Sort har gule Plettet
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som man mener hidrører fra Frost og fugtigt 
Veir. Den forsendes i lange runde Baller 
paa c. 300 Pd. —  Den korte Georgia kom
mer mest fra Landets Indre og fra de høiere 
liggende Egne, hvorfor den ogsaa ofte be
nævnes Upland.  Den er langt kortere og 
ogsaa mindre ren end den forannævnte, men 
dog tem m elig fin og regelm æssig og har en 
gulagtig Farve. Den inddeles i prima, se
conda og tcrtia, af hvilke de 2 de førstnævnte 
Sorter kunne spindes til Nr. 40 ; desuden 
forekommer der ogsaa undertiden en fjerde 
Sort af ringere Qvalitet. Denne Bom uldssort 
kaldes ogsaa stundom Savannah,  fordi den 
sædvanlig udføres over denne Plads. —  Syd-  
og Nordcarolina er betydelig  bedre end den 
korte Georgia, og i Almindelighed ren, fin, 
hvid og regelmæssig af Qvalitet, om den og 
saa maaske kan anses for at være noget let. 
Den kommer sædvanlig over Charleston, hvor
for den ogsaa undertiden benævnes efter 
denne By. —  Mobile er ren, noget gulagtig 
af Farve, Haarene tem melig lange og egale, 
men ikke m eget fine, Haarlængden 8  à 10 
Linier. —  Louisiana er en smuk, ren, fin, 
blød og lidt gulagtig Bomuld, som dog under
tiden indeholder endel sorte og  grønne F rø- 
kjærner, som kun med Besvær kunne skilles 
derfra. Man inddeler den i Prima, Secunda, 
Tertia og Quarta; de bedre af disse Sorter 
kunne spindes til Nr. 80 eller 90. Den for
sendes mest over New Orleans, ligesom 2de 
andre gode Sorter, Missisippi og Ar kansas.  
—  Alabam a er i Kegelen smuk hvid, ligesaa 
lang som Louisiana, men ikke saa fin og 
egal. —  Tennessee er en a f de ringeste 
Sorter og viser sig ofte tem m elig uren; dens 
Haar ere korte, svage, grove og  glansløse, og 
de simplere Arter have en graablaa Farve, 
hvorfor den mest benyttes i selve Landet til 
Fabrikation af ordinaire Tøier. —  Vir gin ia  
ligner Mellemsorten af Georgia og  kan spindes 
til Nr. 40. —  Missour i kan benævnes temme
lig god, Kentucky middelmaadig, og T e xas 
middelfin. —  A lle  de sidstnævnte Sorter ud
føres sædvanlig over New Orleans under 
Navn af Mobile og  Tennessee. —  Den mexi

canske  Bomuld vilde som en Følge af det 
varmere Klima kunne maale sig  fuldkommen 
med mange af de ovennævnte bedre Sorter; 
men Indvaanernc i Landet forstaa endnu ikke 
at rense den tilbørlig  og  sammenpresse den. 
Haarene i den til Europa kommende Molinos 
ere gule og temmelig fine, men ikke stærke; 
deres Længde er noget forskjellig, i A lm in 
delighed kun 7 à 8 Linier.

2 ) Den sydam e r ikanske  Bomuld kan anses 
som den bedste af alle de Bomuldssorter, der 
komme til Europa; navnlig ere de brasilianske 
Sorter udmærkede og foretrækkes som oftest 
endogsaa for den bedste nordamerikanske 
Bom uld, skjøndt de ikke altid ere aldeles 
rene som en F ølge af en mangelfuld Be
handling. De vigtigste Sorter ere følgende:
a. Brasiliansk,  Pernambuco eller Fernambuk,  
en meget fin, blød, lang, kraftig og ren B om 
uld af en smuk, lidt gulagtig  Farve, er m eget 
egal, lader sig  spinde til de fineste Garn
sorter og staar i Pris med de bedre nord

amerikanske Sorter; dens Haarlængde er 12 
til 16 Linier. Den kommer i Regelen over 
London, ligesom  de fleste sydamerikanske 
Sorter. —  Ceara eller Sia r a  inddeles i 2 

Sorter, a f hvilke den bedre næsten kan stilles 
ved Siden af Pernambuco i runde Baller; 
dog  forekommer den sjeldnore end den anden 
Sort, som er af en betydelig  ringere Qvalitet 
og  kun lader sig  spinde til Nr. 60. Ballerne 
ere mærkede med et kronet C. —  Bahia er 
m eget fin og blød, saa at den kan spindes 
til Nr. 250 og  derover; dog  er den mindre 
ren end Pernambuco og  indeholder stundom 
umoden Bom uld. Haarenes Længde er 11 à 
14 Linier. —  Alag oas er ligesaa smuk som 
Pernambuco, men den er mindre ren. —  
Maranham ,  Maranon eller Maranhao fore
kommer i 3 Sorter, af hvilke den bedste kan 
lignes med Bahia, hvorimod begge de andre 
ere urene og sædvanlig blandede med umoden 
Uld. Ballerne ere mærkede med M. J. og en 
Krone. —  Minas novas,  lang, fin og silke
agtig, mon sædvanlig blandet med umoden 
Uld, lader sig  spinde ligesom  Bahia. —  Se r -  
tawo ligner den sidstnævnte, men er endnu 
mere uren og  sm udsighvid. —  Minas geraes 
er ringere end begge de sidstnævnte Sorter; 
den er vel temmelig lang, men haard, b leg 
gul og uegal med mørke Pletter. —  Rio Ja

neiro kan omtrent stilles ved Siden af den 
forrige Sort; den er sædvanlig uren, har 
grove, tykke Haar, og er blandet med mange 
gule U ldtotter; der gives imidlertid en bedre 
Sort, som er renere og  mindre nuanceret hvad 
Farven angaar. —  Par a er glinsende, men 
lidt gu lagtig , har tem m elig gode Haar af 9 
à 11 Liniers Længde; den lader sig spinde 
til Nr. 80, men den er m eget uren. Den 
forsendes i ovale, ikke snørede Baller af 150 
til 250 Punds Vægt. —  Paraibo,  Sant os og  
Maçeio ere 3 Sorter, som omtrent ligne den 
sidstnævnte. —  b. De columbiske Sor t e r  ere 
kun ringere end de brasilianske, fordi de ind
høstes og  renses med mindre Omhu og  derfor 
give meget Affald. De mest bekjendte af disse 
ere: Car r ae as,  Laguayra,  Porto-Cabe llo,

Carthagena,  Var inas,  Valencia etc. —  c. De 
guyaniske  Sor t e r  udmærke sig  særlig ved 
Renhed og om hyggelig  Behandling og  blive 
derfor godt betalte, omendskjøndt de ikke 
have saa lange Haar som de fleste af de bra
silianske. Sur inam  er hvid , glinsende og 
kraftig, men ikke saa fin som Pernam buco; 
den kan spindes til Nr. 200 og  forekommer 
dels i store, næsten ganske rene Totter, og 
dels i urene mindre. Demerary er lang, fin 
og  silkeagtig, kan spindes til Nr. 200, man 
er af forskjellig Qvalitet; den bedste kan 
sammenlignes med Pernambuco. —  Berbica  
ligner meget den sidstnævnte, men er ikke 
saa lang og  mindre ren. —  Essequebo er i 
det Hele taget af ringere Qvalitet end begge 
de forannævnte. —  Cayenne forekommer i 2 
Solder, den ene med lange og den anden med 
korte Haar; førstnævnte Slags har kraftige 
og regelmæssige Haar af en glinsende, hvid 
gul Farve, sidstnævnte er mindre fin , men 
derimod haardere og mere uegal. Skjøndt 
begge disse Sorter sædvanlig ere tem m elig
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rene, ere dog Haarene næsten stedse besatte 
med smaa Knopper. —  d. De peruanske  
Sor t e r ,  hvortil ogsaa de fra Republiken 
Bolivia  henregnes, have smukke, bløde og 
lange Haar og  kunne spindes til Nr. 80. De 
mest bekjendte af disse ere Lima eller Peru,  
udmærket smuk, fin og  lang, saa at den kan 
lignes ved Bahia; der forekommer dog ogsaa 
en hvidgraa, uren, kortere Sort af ringere 
Qvalitet. —  Piara er bleggul, tem m elig ren 
og  ensartet, men ikke fin. —  Car iaco,  hvid, 
langhaaret og glinsende, ligner Surinam.

8) Den vest indiske  Bomuld er af fortrinlig  
Godhed og staar ‘ endogsaa over de fleste 
amerikanske Sorter. Qvaliteten varierer no
get fra de forskj ellige Øer, men som oftest 
vil denne Bomuld i Godhed kunne maale sig 
med de bedre Sorter Sea-Island, og  den 
vilde endogsaa kunne overgaa disse, saafremt 
der ved dens Indhøstning og  Rensning blev 
anvendt større Omhu, end Tilfæ ldet er. De 
vigtigste Sorter ere følgende: Port orico,  den 
bedste vestindiske Bom uld, er glinsende hvid, 
har lange, bløde og faste Haar, der dog 
stundom ere blandede med Frøkorn; Produc- 
tionen af denne Sort er im idlertid ikke be
tydelig. Den findes i 2 forskjellige Sorter, 
nem lig Port orico og  Guayanilla,  af hvilke 
den sidste er den fortrinligste. —  Bart hélémy 
staar den forannævnte m eget nær i Godhed; 
den har lange, silkoglinsende Haar, der spille 
lidt i det Rødlige, men den forsendes hoved
sagelig kun til Sverig. —  Domingo eller Hait i 
forekommer af forskiellig Qvalitet; den bedste 
Sort foretrækkes undertiden for Prima- 
Georgia. Denne Bomuld er gulagtig, temme
lig  ren, har lange fine Haar og  kan spindes 
til Nr. 1 0 0  og  høiere; men den er ikke let 
at spinde. —  Cuba eller Havanah er bleg
gul, kraftig og noget haard; sædvanlig er 
den ogsaa uegal og  uren, men dog ikke van
skelig at rense. Den deles i Prima og Se- 
cunda og lader sig spinde til Nr. 4 0 .  —  Ja
maica har lange og  fine, men smudsiggule 
Haar og  er noget uren, men lader sig  dog 
let spinde til Nr. 9 0 .  Man deler den i  g r e e n -  
s e e d ,  som er den bedste Sort, s l m i l i - c o t t o »  
og  c o m m o n  J a m a i c a ,  hvilken sidste Sort er 
grov og kraftig, men den har meget skjøre 
Frøkorn og  er vanskelig at rense, hvorfor den 
ikke staar i nogen høi Pris. —  St .  Thomas 
er omtrent af samme Godhed som Domingo, 
men Productionon deraf er kun ubetydelig. 
—  St .  Mart in,  lang, fin og af bleggul Farve, 
forekommer ligeledes kun sjelden. —  Curaçao 
ligner den sidstnævnte, men har haarde og 
blandede Haar. —  Barbados har lange glin 
sende Haar, er stundom noget uren og blan
det med umoden Uld, lader sig spinde til 
Nr. 1 0 0  og har nogen Lighed med Guaya
n illa .—  Grenada ligner den foregaaende, men 
har m indreVærdi, da den er mere gulflammet ; 
spindes til Nr. 6 0 .  —  Trinidad,  Tortola og 
Montserrat  kunne omtrent stilles i Lighed 
med D om ingo; dog ere de af mere ensartet 
Consistcnts, have fine, lange Haar, men spin
des kun til Nr. 6 0 .  —  Car iacou og  St.  Vin
cent  ere mindre gode Sorter; Haarene ere af 
ulige Længde, temmelig haarde og meget

urene, spindes til Nr. 50. —  Bahama er hvid 
og langhaaret, men haard, tør og m eget uren. 
—  Guadeloupe og  Mart inique høre til de 
bedreSorter; deres lidt i det Rødlige faldende 
Haar ere lange og  silkebløde og kunne spin
des til Nr. 100.

4) Ost indisk Bomuld kan vel ikke i G od
hed maale sig med den nordamerikanske, idet 
den sædvanlig er mere korthaaret (9 à 12 
Linier) og mindre ren, men den er derfor 
heller ikke i saa høi Pris. Næstefter Amerika 
afgiver Ostindien den meste Bom uld til de 
europæiske Markeder, ligesom der ogsaa for
sendes en Mængde deraf til China. Den be
nyttes meget til Strømpegarn under Nr. 40. 
Man dyrker i Ostindien 3 Hovedarter, nem lig 
Barrhe a,  Numah og Munoah,  som alle ere 
meget forskjellige baade med Hensyn til 
Godhed og Mængde. U dbyttet af 1 Acre 
Land i Indien er kun fra 70 til 100 Pd. ren 
Bomuld. D et ostindiske Hovedmarked er 
Bom bay. De i Europa hyppigst forekommende 
Sorter ere følgende: Bengal er egentlig den 
ringeste Sort, som produceres, men forekom
mer dog i forskjellige Qvaliteter, af hvilke 
den ordinaireste i Regelen sendes til China. 
Den er sædvanlig gulagtig, fin og  egal, men 
har m eget korte og tørre Haar, hvorfor den 
kun lader sig  spinde til Nr. 50, hvilket lig e 
ledes kan siges om den saakaldte Scinde.  
Begge disse Sorter anvendtes tidligere kun 
til Haandspinding paa Grund af deres korte 
Haar; men da Bom ulden under den nord
amerikanske Borgerkrig steg til en forhen 
ukjendt Pris, nødtes ogsaa Maskinspinderiet 
til at benytte de ringere Sorter, og sidenden 
T id  er Forbruget af de bedre Sorter af ost
indiske Qvaliteter tiltaget og er nu meget 
betydeligt. —  Madras og  Tinevelly ligne 
Bengal, men ere mere egale og  rene og lade 
sig derfor spinde til Nr. 90. De anvendes 
dog sædvanlig kun til grovere Garn og Vat. — 
Surat e  eller Bombay er mere værdifuld end 
de forannævnte Sorter, da den er blødere og 
længere og  derfor mere skikket til Fabrik- 
brug. Den er graagul af Farve, men hyppig 
tem melig uren og  blandet med Sand og Blade, 
navnlig de ringere Sorter. Den stammer fra 
Egnene omkring Dollerah,  Dharivar,  Broach,  
Be r ar  ogOmravut tee  og benævnes undertiden 
derefter. Den bedste Sort, som i England 
kaldes t o o u i e l ,  er derimod ren og  opnaar der
for stundom de samme Priser som amerikansk 
Bomuld, imedens de almindelige ostindiske 
Sorter sædvanlig kun koste 3/fi af hvad der 
betales for de fleste amerikanske. Den for
sendes i hele, halve og  2/3 Baller af 160 til 
450 Pd.s Væ gt og snørede 16 Gange med 
stærke Snore. —  Bourbon er fra Isle de 
Bourbon i det indiske Ocean og er fremfor 
den øvrige indiske Bomuld i Almindelighed 
af udmærket Beskaffenhed, saavel hvad Styrke 
som Finhed angaar, om den end er temmelig 
kort i Fibrene og ikke altid ganske ron. 
Manilla fra Philippinerne kommer i lysegule 
Sivmaatter, som ere ombundne med flækkede 
Rør. Haarene ere snehvide og glinsende* 
men af ulige Længde og oftere blandede med 
umodne Totter. —  Den persiske  Bomuld Hg'
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ner meget den ovennævnte Dollerah, er tem 
melig lang og kraftig , liar en mat Glans og 
graahvid Farve, og  kommer i de senere Aar 
ikke sjelden til Europa. —  Chinesisk Bomuld 
kan enten være gul eller hvid. Den først
nævnte Sort, som kaldes Bhaugulpore,  kom
mer af G o s s y p i u n i  r e l i g i o s u m , der voxer i 
Omegnen a f Nankin. Den udføres kun sjel
den til Europa, men anvendes mest i selve 
Landet til Forfærdigelsen af det bekjendte 
gule Nankin. Den hvide chinesiske Bom uld 
er derimod i de senere Aar kommen i den 
europæiske Handel. Den kan omtrent stilles 
lige med Mellemsorterne af den ostindiske 
Bomuld, som den sædvanlig overgaar i H vid 
hed og  Blødhed, hvorimod den ikke er saa 
lang og stærk. Hverken chinesisk eller japa- 
nesisk B. har i Aaret 1877 været noteret 
paa Liverpools Prisliste; Im porten af disse 
Sorter maa derfor have været aldeles be
tydningsløs.

5) Le vant isk Bomuld kaldes sædvanlig den 
Bomuld, som voxer i Lilleasien, Syrien, det 
europæiske Tyrki, paa de græske Øer og  paa 
den joniske 0  Cerigo. Fra disse Steder for
sendtes tidligere megen Bomuld til Europa; 
men disse Sorter hieve derpaa for en Tid 
næsten ganske fortrængte af denbaade bedre 
og billigere amerikanske og ostindiske B om 
uld, som ogsaa egner sig  langt bedre til 
Maskinspinding. Den store Bomulds-Krisis, 
som den nordamerikanske K rig  medførte, 
havde im idlertid til Følge, at Orientens B om 
uld atter blev søgt, hvorfor Dyrkningen deraf 
siden den T id  er tiltagen betydeligt. A f de 
forskjellige Sorter ere følgende de vigtigste: 
Smyrna Bomuld kaldes i Alm indelighed al 
den Bom uld, som udføres over denne By, og 
som mest voxer i Natolien. Den inddeles i 
flere Sorter, af hvilke den bedste benævnes 
Subudj a eller Alto-Subudj a; den er glinsende 
hvid, temmelig lang, ganske ren og lidt kru
set. En noget ringere og mere uegal Sort 
kaldes Uso-Subudj a.  Forøvrigt inddeler man 
Stnyrna-Bomulden i Landbomuld,  som voxer 
i det Indre af Landet, og  Søbomuld,  som 
dyrkes paa Øerne og de nærliggende Kyster. 
Den sidstnævnte er den bedste, og  til denne 
henregnes ogsaa den paa Halvøen Gallipoli 
paa den europæiske Side af Dardanellerne 
avlede Bomuld, som ogsaa undertiden kaldes 
Dardanelbomuld.  Den under Benævnelserne 
Kirkagaz  og  Kinir  forekommende Bomuld er 
omtrent a f samme Qvalitet som den sidst
nævnte, men mere graalig og uegal. D er
imod ere de syriske Sorter Acre ,  Said,  Aleppo 
og Alexandret te smukke, hvide og  fine, men 
temmelig korte, hvorfor de sædvanlig kun 
lade sig spinde til Nr. 40. —  Den cypr iske  
Bomuld,  som tidligere var den bedste i hele 
Levanten og som paa Grund af Haarenes 
Længde, Blødhed og  smukke hvide, lidt i det 
Rødlige spillende Farve var særlig yndet i 
Italien, har i den senere T id  tabt sig  meget 
med Hensyn til Qvaliteten, hvorfor U dførse
len deraf er aftagen betydeligt. Man ind
deler den i 4 Sorter efter deres Godhed, 
nemlig f i o re ,  b u o n  m e r c a n t i l e ,  p a s s a b i l e  og  
c o m m u n e ,  af hvilke den sidstnævnte kun lader

sig spinde til Nr. 30, de første til Nr. 40. 
Den forsendes i Baller af Haardug af c. 400 
Punds Yægt. —  Macedonisk Bomuld kaldes 
sædvanlig den i det europæiske Tyrki avlede 
smukke hvide, men temmelig korte og grove 
Bomuld. Den er noget kruset og ikke let at 
spinde, hvorfor den kun egner sig til de 
lavere Num ere; men der indføres dog ikke 
ubetydelige Partier deraf over Triest og den 
østerrigske Industri faar hovedsagelig deraf 
sin Forsyning. Den bedste Sort, som ud
tages a f Frøkapslernes Midte og renses om 
hyggeligt, kaldes Tschesma.  En anden me
get god Sort henæsnes Uxur eller Uschur;  
den kaldes ogsaa T iendebom uld, fordi den 
strax efter Indliøstningen udtages af Land
mændenes Forraad som Skatteafgift af de 
vedkommende Embedsmænd, der da sælge 
den for Regeringens R egn ing; den forsendes 
i Baller mærkede med et af Seilgarn syet 8 . 
—  Salonichi og T r ica la  kunne omtrent stil
les ved Siden af den forrige Sort, hvilket o g 
saa kan siges om Cantar,  hvilken sidste Sort 
dog er langt om hyggeligere behandlet og 
renset, da den voxer paa de høiere Em beds- 
mænds private Eiendomme. Den forsendes i 
Baller med et paasyet f  som Mærke. —  Taxi I i 
kaldes den Bom uld, som Landmændene maa 
afgive til Regeringen i Udpantningstilfæ lde; 
den er af ringere Qvalitet end de foran
nævnte Sorter. —  N ogle endnu simplere 
Sorter benævnes Cira;  de ere i Regelen 
korthaarede og  grove. —  T il den levantiske 
Bom uld henregnes ogsaa den paa Morea dyr
kede; den er smuk, glinsende hvid , ren og 
fin og  kan i Regelen maale sig  i Godhed med 
god Subudja.

6) Afr ik an sk  Bomuld voxer ofte vildt i 
flere Egne af denne Verdensdel og  er som 
oftest af fortrinlig  Qvalitet, navnlig den A bys- 
sinske. De i det Indre af Afrika voxende 
Sorter komme im idlertid ikke i Handelen 
endnu; men dette vil vistnok blive Tilfæ ldet 
i en nær Fremtid, da saavel Jordbunden som 
Klimaet i disse Egne ere særlig gunstige for 
Dyrkningen. Som en af de vigtigste Sorter 
maa nævnes den æ gypt iske  Bomuld,  som 
inddeles i 3 Arter, nem lig Jumel Mako eller 
common egypt ian,  Se a - Isla n d - M a k o  eller 
Se t alunga og  alexandrinsk.  Den førstnævnte 
bærer Navn efter Franskmanden Jum el, som 
i Aaret 1820 paabegyndte Dyrkningen af 
samme af indført Pernam bucofrø; men den 
kan i Godhed langtfra maale sig  med den 
sydamerikanske Bom uld af dette Navn. Den 
har vel fine, stærke og  tem melig lange Haar, 
men de ere a f en sm udsiggul Farve, af ulige 
Længde og  som oftest m eget urene. Den saa- 
kaldte Sea-lsland-Mako,  hvis Dyrkning paa- 
begyndtes i 1828 af indført Frø af den 
amerikanske Sea-Island, er den længste af 
alle Bom uldssorter; den har smukke, fine og 
bløde Haar, lader sig  spinde til Nr. 180, men 
er ofte uren og  blandet. Den forsendes mest 
over Marseille, Liverpool, Triest og  H am borg 
i firkantede, 10  à 12  Gange snørede Baller 
paa c. 245 Pund, af hvilke der aarlig udføres 
c. 300,000. —  Den alexandr inske  Bomuld er 
den ringste af de ægyptiske Sorter, har korte,
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haarde Haar, er meget uren, men derfor og 
saa betydelig  billigere end de andre Sorter.
I  Æ gypten  dyrkes der endnu en Slags brun 
Makobomuld af Farve som Nankin; men den 
produceres kun i ringe Mængde. —  I Æ g y p 
ten er Productionen tem melig stabil, da der 
kun findes bestemte Strøg i Nildalen, udover 
hvilke B. ikke kan dyrkes; den aarlige H øst 
varierer imellem 40 og 50,000 Baller à 500 
Pund eng. Y. —  Senegal Bomuld fra det 
vestlige Afrika er kort, tem m elig hvid , men 
skjør og  uren; den kan sammenlignes med 
de ringere vestindiske Sorter, men kommer 
ikke m eget i Handelen. —  Paa Secheileøerne  
dyrkes ligeledes en ret god Bomuld, som dog 
kun sjelden kommer til Europa. —  Algie r sk  
Bomuld er m eget langhaaret, hvid og  blød ; 
da den dyrkes under meget gunstige klima
tiske Forhold , og  Productionen paa forskjel- 
lige Maader understøttes af den franske R e 
gering, vil den uden Tvivl blive mere og mere 
efterspurgt. —  Ogsaa paa Cap,  navnlig i Om
egnen af Port Natal, har man i de senere 
Aar begyndt at dyrke Bomuld.

7) Den europæiske Bomuld (under hvilken 
Benævnelse ikke er indbefattet den tyrkiske 
og  græske, hvilke Sorter ere omtalte ovenfor) 
dyrkes navnlig i Spanien, Neapel, paa Sicilien 
og  Malta. Den spanske  Bomuld voxer i Om
egnen af Granada, Sevilla, M otril etc., men 
kommer ikke m eget i Handelen, skjøndt den 
kan taale Samm enligning med de bedre ame
rikanske Sorter. Den har lange, fine og  bløde 
Haar a f lidt gulagtig Farve, er vel stundom 
noget uren, men spindes dog til Nr. 200. 
Sevilla- og Valenciabomuld ere de ringeste 
Sorter. —  Neapolit ansk Bomuld forekommer 
i flere Sorter; den bedste, som dyrkes ved 
Castellamare og Della Torre, er glinsende 
hvid, fin og  ren, men ikke stærk og  ikke 
altid af ensartet Længde. Pugliano, Bari, 
Taranto, Basilicato ere ringere Sorter, lige
som ogsaa Lecce, der forekommer i tre Qva- 
liteter, af hvilke de tvende ere hvide og den 
3die rødlig. Derefter følge de forskjellige 
Sorter fra Calabrien som de ordinaireste. —  
Sici l ian sk  Bomuld dyrkes mest ved Søkysten 
i D istrictet Terra nuova samt i Notodalen. 
Den bedste kaldes Biancavilla fra Omegnen 
af M essina; den er glinsende hvid , noget 
grovere og  kortere end Castellamare og  kan 
om trent staa ved Siden af Louisiana, men er 
ikke altid ganske ren. Man skjelner imellem 
følgende Sorter: c o t t o n e  t o rd o  (urenset Bom 
uld), som tages lige ud af Kapslerne og  sæl
ges sammen med Frøkornene, hvorfor den 
mest bruges i selve Landet, m a g a l u c i o  (renset), 
hvorfra Frøet er fjernet og  f ior di r o b a  (ud
søgt), den bedste og  fineste, som udtages af 
Kapslernes Midte. En endnu simplere Sort 
end de forannævnte benævnes c o t t o n e  d a  v e l a .  
—  Paa Malt a dyrkes 2 Sorter Bomuld, en 
hvid og en brunlig, begge med fine, bløde, 
men ikke m eget lange Haar. A lt, hvad der 
produceres, spindes im idlertid paa selve Øen 
til smukt, fint Garn, som udføres til Triest 
og  Italien.

8 ) Aust r alsk  Bomuld har endnu ikke

i vundet stor Betydning for Handelen, men vil 
sikkerlig efterliaanden finde større og  større 
Marked. Den dyrkes i N y-Syd-W ales ved 
Hunterfloden i Queensland, det nordlige N y- 
seland og flere Steder, og  avles af indført 
Sea Islandfrø. Den er smuk hvid og g lin 
sende og har lange, fine og  bløde Haar.

I hvor betydelig  en Mængde Bomuld der 
end aarlig produceres paa hele Jordkloden, 
er Productionen dog neppe tilstrækkelig til 
at fyldestgjøre det stedse voxende Forbrug af 
denne vigtige Handels- og  Nødvendigheds
artikel; th i om ogsaa Bom uldsdyrkningen 
efterhaanden har taget et stærkt Opsving i 
flere Lande, og Tilførselen til Europa fra 
Ostindien i de senere Aar er tiltagen be
tydeligt, har paa den anden Side den store 
Udbredelse af Maskinspinderiet —  hvortil der 
kun kan benyttes Bom uld af en vis Længde 
og  Styrke —  næsten ganske fortrængt mange 
af de tidligere hyppig benyttede Sorter, im e
dens samtidig Totalforbruget ju st ved Ma
skinspinderiet er voxet i en overordentlig 
Grad. I  Nordamerika, som har leveret H o- 
vedqvantiteten af al den Bom uld, som er 
forbrugt i Europa, udgjorde Bom uldshøsten 
iA a r e t l8 2 4 : 509,000 Baller, i 1840: 2,175,000 
Baller, i 1860: 8,850,000 Baller, i 1875:
3.800.000 Baller og  i 1876 4,669,000 B aller; 
regner man hertil Brasilien med c. 140,000 
Vestindien med 12,000, Æ gypten  med 110,000 
og Ostindien med 500,000 Baller, vil den 
samlede H øst af Bom uld i et Aar kunne an- 
slaas til over 5 Millioner Baller à 3— 4 Ctr., 
altsaa til 15 à 20 Mill. Ctr., og  naar man 
anslaar Værdien af 1 Ctr. lavt til c. 35 Kr. 
i Gjennemsnit, vil saaledes Totalværdien af 
den Bomuld, som produceres i 1 Aar, om
trent udgjøre 600 Millioner Kroner. —  E ng
land forbruger omtrent de to Trediedele af 
al den til Europa ankommende Bom uld og  
beskæftiger i Spinderierne flere Millioner 
Mennesker; alene i Lancashire Andes der 
over 1900 Firmaer beskæftigede med denne 
Industri med en Kapital, som anslaas til 60 
Mill. Pd. Sterling; Forbruget i Manchester 
og  Omegn er nu fra 50 til 60,000 Baller om 
Ugen. I  Aaret 1873 fandtes der i England 
over 40 Mill. Spindler eller Teno i Virksom 
hed, imedens Antallet i Frankrig i samme 
Aar kun beløb c. 5 ’ /2 Mill., i Tyskland 3 Mill, 
og i de nordamerikanske Fristater c. 9 Mill. 
—  Danm arks Indførsel af Bom uld er selv
følgeligu betydelig ; i det sidste Decennium er 
der saaledes kun indført i Gjennemsnit 4 à
600.000 Pd. aarlig, hvoraf ig jen  Størstedelen 
er forsendt uforarbeidet til Udlandet. Norges 
Indførsel har været noget større og  har i de 
senere Aar udgjort 4 à 5 Mill. Pund aarlig, 
imedens Sve r igs Indførsel af Bom uld i Aaret 
1874 udgjorde over 22  M ill, og  i 1875 c. 14 
Mill. Pund. —  De vigtigste Exporthavne for 
Bom uld ere: N#w-Orleans, Mobile, Galveston, 
Charleston, Savannah, Bombay, Calcutta og 
Alexandria; de betydeligste Handelspladser  
ere: L iverpool, N ew -York, Canton, Havre, 
London, Glasgow, Am sterdam, Rotterdam, 
Marseille, Smyrna, Genua, Barcelona, Bremen,
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Hamburg, Triest og  Wien. —  Værdien for 
de forskjellige Sorter Bom uld liar i Aaret 
1877 i England været pr. Pund:

Amerikansk Sea Island................
Florida, F iji, Tallita]....................
P eru v ian sk .....................................
Orleans, Mobile, Upland, T e x a s .. 
Pernambuco, Bahia, Santos, Ma-

ranham.........................................
Æ g y p t is k .......................................
Smyrna og G ræ sk ........................
Vestindisk og  La Guayra............
Afrikansk.........................................
Surat, Dharivar, Broach, Comtah 
Dhollerah, Scinde, Bengal, Om- 

ravuttee, Madras, Tinnovelly og 
W estern.......................................

16 — 27 d. 
13 — 18 - 
9 - 1 2 *  - 
6 —  7 -

7i  -
7 f-1 0 §  - 
5 | -  6  -

H -  7 -
K 5 ___  ß l  .

5 i —  6  -

4 | -  6 -

Ifølge statistiske Opgjørelser i det engelske 
Blad »Econom ist« bidrager aleno N ord-Am e
rika i de senere Aar med 72 pCt. til For
bruget af Bomuld i England, Indien med 
12x/2 pCt., Æ gypten  9 x/2, Brasilien 4 /4 pCt. 
og hele den øvrige Del a f Jordkloden kun 
med l x/4 pCt.

Bomuld, blodst illende er et nyt Præ
parat, som har vundet megen Ancrkjendelse 
som et Forbindingsmiddel ved mindre og 
større Saarskader. Man renser amerikansk 
Bomuld a f bedste Qvalitet fra alle uvedkom
mende Bestanddele og  lader den derpaa koge 
en Tim e i en 4 pCt.holdig Sodaopløsning, 
hvorefter den udvaskes flere Gange og tørres, 
hvorved den vil blive befriet fra alt Fedtstof. 
Bomulden neddyppes nu i en Jernchlorid- 
opløsning, hvorpaa den udpresses, tørres i 
Luften og  kartes. Naar den lægges paa 
Saar, bringer den Blodet til at størkne; ved 
større Saar anvendes Lærred udenom Bom 
ulden.

Bomulds Alfald, E. Waste. D et ved 
Rensningen af de forskjellige Sorter Bom uld 
fremkomne Affald er et Product, der atter er 
Gjenstand for Handel og Mediet for selv
stændige Industrier, dels som H ovedstof og 
dels som Hjælpestof. L igesom  det raa Ma
teriale staar dette Affald i høiere eller lavere 
Pris i Forhold  til dets Beskaffenhed og  A n 
vendelighed. Affaldet af de bedste Sorter 
bruges til at blande imellem de ringere Sor
ter Bom uld for at spindes til grovere og 
simplere Sorter Garn; de hvideste og  letteste 
Qvaliteter { f ly ) til Vatfabrikationen, og  A f
faldet af de simplere Sorter til Spinding af 
grovt Garn, der benyttes til Lysevæger eller 
som Skudgarn {w eft) i grove Tøier, der fore
komme m eget i Handelen og  ere Gjenstand 
for en betydelig Gren af den textile Industri. 
Det allerkorteste Fnug af Affaldet, som viser 
sig for kort til at kunne spindes, benyttes i 
Papirfabrikationen til Iblanding i den Masse, 
hvoraf Trykpapir tilvirkes.

Bomuldsf roolie {Oleum Gossypii), 
ogsaa kaldet Niggerolie,  komm er hovedsagelig 
fra Amerika, men ogsaa fra Æ gypten  og 
Algier. Den erholdes ved Udpresning a f de 
ved Bomuldsdyrkningen i stor Mængde af
faldende og  til andet Brug uanvendelige F rø 
korn af Bomuldsplanten. Tidligere bortkaste

des Frøet, fordi man ikke forstod at raffinere 
den deri indeholdte Olie, som i raa Tilstand 
er ubrugelig, undtagen maaske til V ogn 
smørelse etc. Efterat man im idlertid i de 
senere Aar har fundet en practisk Maade, 
hvorpaa denne Olie kan raffineres, er den 
bleven en ikke ubetydelig Handelsartikel. 
Den forsendes sædvanlig til London og  Mar
seille i  Fade af forskjellig Størrelse, og  man 
skjelner imellem 4 Sorter. Den raa Olie er 
uklar, tykflydende og  mørkebrun, afsætter en 
seig Slim og  udgjør den ringeste Handels
vare; dens V æ gtfylde er 0,920. Ved Raffine
ring fremstiller man heraf tre andre Sorter, 
af hvilke den reneste er lysegul og har en 
Smag som Nødder. Den udføres i meget be
tydelige Qvantiter fra England til Italien og  
det sydlige Frankrig, hvor den anvendes til 
Forfalskning af Olivenolie, hvormed den for
øvrigt kun har en overfladisk Lighed. I 
chemisk Henseende grænser den nærmere til 
Valmueolie, da den ligesom  denne henhører 
til de tørrende Olier. I  renset Tilstand er 
den et godt Belysningsmateriale i Lamper, 
ligesom  den ogsaa benyttes til Sæbefabrikation 
og  i andre techniske Øiemed.

B o m u l d s g a r n  eller Bomuldstvist ,  Fr. 
Coton filé, E. Cotton yarn, twist, er Bomuld, 
spundet til Garn eller Traad. Allerede paa 
Productionsstedet befris Bomulden ved Egre- 
neringsmaskiner tildels for Frøkornene og 
andre iblandede Substantser, hvorefter den 
ved Hjælp af hydrauliske Presser pakkes saa 
fast sammen i Baller, at et Rum  af 12 à 13 
Cbfd. indeslutter en Væ gt af 5 à 600 Pund. 
Paa Grund af denne Sammenpresning er det 
nødvendigt, at Bom ulden før Spindingen un
derkastes en Løsnings- og Rensningsproces, 
hvilket først sker i en Valsemaskine, som 
kaldes Ulven eller Dj ævelen (the cotton ope
ner), der bestaar af en med 4 Tromler for
synet Maskine, hvori der indvendig findes 6 

à 8  Rækker flade Tænder af 2 " Br., 2 1l f ‘ 
H øide og i en Afstand fra hverandre af 2 x/2". 
Indeni en saadan Tromle bevæger sig  atter 
en med flade Jerntænder besat Cylinder, som 
med en Omdreining a f 1000 Gange i hvert 
M inut opløser Bom ulden til ligesom  en Strøm 
af Fnug, imedens Sand, Frø og Skaller falde 
igjennem  nogle i Bunden anbragte Riste ned 
i et forneden tillukket Rum, hvorfra atter 
Sandet udsondres, imedens F rø og  Skaller 
samles for at benyttes til deraf at udpresse 
Olie. Støvet og de lettere Fnug samles i 
Støvkassen, de sidstnævnte for at anvendes 
til Papirfabrikation. En saadan Maskine, der 
i Regelen er 40" bred, kan rense omtrent
30,000 Pd. Bomuld om U gen, og jo  bedre 
Bom ulden renses paa denne, desto bedre vil 
Garnet ogsaa blive. Fra denne føres Bom 
ulden over i S'agm askine n  (the first sprea
der) i hvilken den føres frem imellem smaa 
Valser og  bankes stærkt a f to Jernvinger, 
der ere anbragte paa en Axel, som dreier sig  
rundt med en Hastighed af 1350 Gange i 1 
Minut. E fter derpaa at være bearbeidet paa 
Vatmaskinen,  der behandler Bom ulden til en 
sammenhængende Vat, bringes den først paa 
en grovere, og dernæst paa en finere Kar te -
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og  en Væ gt a fe . lO Q vin t; paalangs igjennem 
Spolen er et aabent H ul for at den lige kan 
anbringes paa Skyttens Gren. —  Forsendelsen 
af Garn i Pakker sker i Baller paa 100— 120 
Pakker à 10 P und; dog sendes til M iddel
havet og hele Orienten mest Baller paa 20 
Pakker à 5 Pund, for at de lettere kunne trans
porteres paa Lastdyr til det Indre a f Lan
dene. —  St r ikke gar n  spindes af en ren og  
blød Bom uld og er kun lidet tvundet, omtrent 
en Omdreining pr. Tom m e; for at benyttes 
til Strikning blive 2, 3, 4 à 6 Traade tvundne 
sammen. Forsendelsen til Udlandet sker i 
Pakker paa 10 Pd., bleget og farvet 5 Pund, 
imedens man i den engelske Industri fore
trækker at modtage Garnet fra Spinderierne 
paa store Spoler eller B obbins, hvilket er 
mere øconom isk og  letter Forsendelsen paa 
Jernbanerne, der sædvanlig sker i store Kurve. 
—  Sygar n  tilvirkes a f den bedste og  længste 
Bomuld paa særegne Fabriker, hvor baade 
Spinding, Doublering, B legning og Farvning 
foregaar. Dette sammentvundne Garn er 
stedse 2, 3, 4 eller 6traadet, opvundet paa 
Træruller af forskjellig Længde, forsendes i 
Pakker paa et Dusin Ruller og sælges pr. 
Gros Ruller. —  Tvundet Garn bruges ogsaa 
som Kjedegarn til Væ vning a f Seildug eller 
i de D istricter (f. Ex. Yorkshire), hvor der 
fabrikeres halvuldne Varer, til at væves med 
Uld Islæt, hvortil en stærkere Kjede er for
nøden. Endvidere bruges ubleget tvundet 
Garn fra 4 til lötraadet, ja  endogsaa op til 
64traadet, til Fabrikation a f Fiskenet, i hvil
ken Henseende det i de senere Aar for en 
stor Del har fortrængt Linnedgarnet, navnlig 
til Fiskeri af mindre Fisk i Floder og Ind
søer. —  T il de. finere Numere W atergarn kan 
benyttes langhaaret Bomuld af bedste Sort, 
imedens den korthaarede anvendes til Mule- 
garn og  de grovere Sorter Watergarn. D et 
spundne Bomuldsgarn haspes og  sorteres efter 
dets Finhed; denne sidste betegnes ved N u
mere, som  angive, hvormange Strænge der 
gaa paa et Pund. For at opnaa en bestem t 
Længde af disse Strænge (T. Schneller, E. 
Hanks, Fr. Echeveaux), maa Garnhaspens 
Omfang være nøiagtig  udmaalt. I  England,  
hvis System med Hensyn til Betegnelsen af 
Bomuldsgarns Qvalitet næsten overalt tjener 
som Rettesnor, tænker man ' sig et engelsk 
Pund og læ gger til Grund en Garnhaspe, 
hvis Omfang er 1 ̂  Yard eller 54 engl. Tom. 
=  2,185 danske Alen. 80 Traade, som hver 
have en Længde af I 1/, Yard eller 4%  eng. 
F od , udgjøre et Fed (T. Gebinde, E. Lea, 
Skein), og  7 saadanne Fed en Stræng, saa at 
1 Stræng Garn er 840 Yards lang (= 7 6 8 ,6  
Meter) og  vil veie 1 Pund, saafremt den er 
a f Nr. 1. Garn af Nr. 50 er altsaa en Traad 
af 840 Yards Længde, som veier ! /bo  af et 
engelsk Pund. D et samme System anvendes 
i Øst e rr ig og  Tyskland.  I  Frankr ig er 
Haspens Omfang en Ubetydelighed større 
end den engelske; 70 Traade udgjøre der et 
Fed, og  10 Fed  en Stræ ng, som holder 1000 
Meter eller næsten 1094 engl. Yards ; Numeret 
antyder, hvormange Strænge der gaa paa 
Va Kilogram ( =  1 dansk Pund). For at ud-

maskine  for saavidt m uligt at læ gge Bom 
uldstaverne parallelt og  trække dem fra hin 
anden. Kartemaskinerne afgive Bomulden som 
baandformet Vat af et Par Tommers Bredde, 
og da Tilrettelægningen af de enkelte Traade 
i Baandene betinger Finheden og Godheden 
af det Garn, som skal produceres, maa disse 
Baand om hyggeligt strækkes eller lameneres 
paa de saakaldte St ræ kkemaskiner ,  hvilket 
sker ved at sammenlægge 6 à 8 saadanne 
Baand og  føre dem igjennem flere Par Valser, 
af hvilke de efterfølgende have en større 
H urtighed end de foregaaende og derfor for
længe Baandene. Denne Strækning gjentages 
4 à 8 Gange efter Traadens Finhed, hvorpaa 
Bomulden er færdig til den egentlige Spin- 
ding, som bestaar i en ofte m eget betydelig  
Forlængelse og Udtrækning af Baandene, en 
Dreining eller Snoning af samme, og  en Op- 
vinden af den saaledes snoede Traad. Dette 
Arbeide kaldes Grovspinding eller, naar det 
gjentages flere Gange, Forspinding.  Traadens 
Fuldendelse sker endelig ved Finspindingen,  
som foretages enten paa den saakaldte Water-  
eller Drosse lm askine ,  som producerer det 
stærkeste og mest snoede Garn, der i Regelen 
anvendes til K jede- eller Rendegarn, eller paa 
Mulemaskinen,  ogsaa kaldet Mule-Jenny,  hvor
paa der spindes en blødere, ikke saa stærk 
snoet Traad, der mest benyttes som Islætgarn. 
D og  spindes undertiden ogsaa Kjedegarn, 
navnlig de grove Numere, paa Mulemaskinerno, 
hvilket sædvanlig er Tilfæ ldet i Tyskland, 
hvor der endnu forholdsvis kun findes faa 
Drosselmaskiner; dette Garn kaldes Medio-  
T w ist  eller Mock-Water.  I  H enhold til den 
Anvendelse, som Garnet skal have, maa Qva- 
liteten af Bom uld vælges, og  de forskjellige 
Sorter blandes da sammen. Som forhen omtalt 
varierer Bom uld meget med Hensyn til F i
brenes Længde, Styrke, B lødhed, Glans og 
Farve, og  Fjendskabet til disse forskjellige 
Egenskaber og det Forhold, hvorefter Sorterne 
bør blandes for at frembringe det Garn, som 
man ønsker, er Spinderens fornemste V iden
skab og den Hemmelighed, hvorpaa Udbyttet 
a f denne Industri beror. —  Bomuldsgarn 
spindes til Vævning,  til St r ikn ing og til Sy 

garn.  Garn til Vævning deles atter i K jede
garn (warp) og Skudgarn (weft). Kj edegarnet  
er haardere spundet, og  hertil bruges i F or 
hold til de Tøiers Beskaffenhed og  Godhed, 
hvortil de skulle anvendes, enten simplere og 
kortere Bom uld eller den allerfineste lang- 
haarede, saasom til fint Gaze eller Moll. D et 
stærkere spundne Garn kaldes w a t e r ,  det m in
dre stærkt spundne m o c k  w a t e r ,  og det bløde, 
som anvendes til Islæt, m u l e .  D et haardere 
spundne, til Kjede bestemte Garn forsendes 
enten i Pakker (bundlos) paa 10 eller 5 Pd., 
eller ogsaa dannes det strax i  Spinderierne i 
K jeder (warps) a f et vist Antal Traade i 
Bredden og  i vilkaarlig valgte Længde efter 
Forbrugernes Ønske. —  Skudgarne t ,  som er 
blødere spundet, er enten m o c k  w a t e r  eller m u l e  
og spindes i h a n k s  for at forsendes i Pakker 
eller Bundter eller som færdige Spoler (pincops) 
til at anbringe i Skytten; de sidstnævnte have 
en langagtig conisk Form , 4 à 5 " Længde
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finde det til et fransk Garnnumer svarende 
engelske Numer, maa man multiplicere det 
førstnævnte med 1,18, og  for at reducere et 
engelsk Numer til det tilsvarende franske, 
maa det engelske multipliceres med 0,847. 
Med Undtagelse af det grovere Garn til Væger 
spindes sjelden, efter engelsk Beregning, un
der Nr. 4 eller 6 , og i Handelen forekommer 
i Regelen ikke liøiere Numere end 300 à 350, 
endskjøndt man vel har været istand til at 
spinde Garn indtil Nr. 500, d. e. en Traad 
af over 50 geogr. Miles Længde. De sæd- 
vanligst forekommende Numere falde imellem 
20 og  150 (til Danmark indføres mest fra 
Nr. 6  til Nr. 12 til Landvæverne og fra Nr. 
16 til 30 til Fabrikbrug), og imedens man 
fra Nr. 12 opad kun benytter de lige Tal, 
saasom 14, 16, 18 etc., fordi Forskjellen mel
lem 2  umiddelbart paa hinanden følgende 
Numere er saa ubetydelig, at den neppe kan 
bemærkes, betegnes Garn over Nr. 100 sæd
vanlig kun med hvert 10de Numer. Som for
oven bemærket forsendes Garnet til For
handling mest i Pakker paa 10 Pund og i 
disse Pakker findes Garnet fordelt i Bundter 
paa 5 eller 10 og for de finere Sorter 20 
Strænge, hvoraf der sædvanlig findes ligesaa 
mange i hver Pakke, som denne veier i Pund 
multipliceret med Num eret; i en 5 Punds 
Pakke vil der saaledes være 5 Gange saa- 
mange Strænge som Numeret betegner. Gar
nets Qvalitet beror selvfølgelig ikke alene 
paa dets Finhed, men ogsaa paa dets større 
eller mindre Fasthed, Glathed, Runding, Ens
artethed og  Udseende, hvilke Egenskaber 
igjen ere afhængige dels afQ valiteten af den 
benyttede Bom uld, dels af Indretningen af 
Spinderierne og  dels af den mer eller mindre 
om hyggelige Fremgangsmaade ved Bearbeid- 
ningen. D et forekommer derfor i mange for- 
skj ellige Sorter, som benævnes bedste, god 
og mindre god Prima,  extrabedste, bedste, 
meget god og  god Secunda,  bedste ordinair, 
ordinair etc.; a f det samme Numer vil ofte 
den bedste Sort være 2 à 3 Gange dyrere 
end den ringeste. Qvaliteterne betegnes i 
Manchester stedse ved Spinderens eller Spin
deriets Navn, da hver især af disse spinde 
deres bestemte Numere i Henhold til de 
Qvaliteter af Bom uld, som de paagjældende 
Maskiner ere indrettede t il , og Fabrikanten 
ikke kan være tjent med at variere, naar han 
først er kjendt paa Markedet og  Kjøberne af 
Erfaring vide, til hvilken Anvendelse hans 
Product bedst egner sig. Betegnelsen med 
Nr., Etiketter eller Dyrenavne, saasom en 
Hest, en Løve, en Ørn, en Rose etc., er kun 
indført a f Commissionshusene for at Kjøberne 
ikke skulle erfare, hvilken Spinders Garn de 
have kjøbt, og  derved blive istand til at ud
øve en ofte generende Control med Sælgeren 
eller Commissionairen. Priserne er selvfølge
lig høiere for de finere Numere end for de 
grovere; de opgives sædvanlig for flere N u
mere tilsammen, f. Ex. Nr. 6 —12, 14— 24, 
26— 34, 36— 44, 96— 110, 112— 150 etc.; men 
kun med Hensyn til Nr. 6 — 12 gjælder Prisen 
for alle Numerne; ved de høiere Numere 
gjælder den kun for det i Midten liggende

Hovednumer 20, 30, 40, 50 etc., og  der be
regnes da i Alm indelighed %  Penny mindre 
end den noterede Pris for hvert lavere D ob- 
beltnumer og  1ji Penny mere for hvert høiere. 
Mange Spinderier, dog kun udenfor England, 
holde faste, uforanderlige Priser og  udjevne 
da indtrædende Værdi-Forandringer ved at 
give en større eller mindre Rabat. Da det 
Garn, som skal anvendes til Islæ t, dog  før 
Vævningen maa opvikles ig jen  paa Spoler, 
undlader man ofte at haspe det, men for
sender det saaledes som det tages af Tenene ; 
disse Garncylindere benævnes Pincops eller 
Cops (T. Kötzer) og  forsendes til Udlandet i 
store Fade paa 4  à 500 Pd., imedens de for
sendes til Væverierne i England i store 
Kurve. Det i selve Spinderierne i Orden 
lagte og  saaledes forsendte Kjedegarn kaldes 
Warps ; disse bestilles i Længder fra 400 til 
1000 Yards og  opgjøres c r o s s  re e t l  saaledes 
at den ene Halvdel afTraadene gaa paatværs 
af den anden, hvilket i Dampvæverierne letter 
Arbeideren Opdagelsen af bristede Traade ; 
de forsendes i opringede Bundter, der ligne 
Tougruller, og  pakkes i særegne Baller med 
8  à 12 K jeder i hver. I  England have Fa
brikanterne den Fordel at kunne sende deres 
egne Vævebomme til Spinderierne, hvor K je- 
den ophaspes færdig paa selve Bom m en, der 
da strax kan sættes i Væven »seized« og 
færdig til at anvendes, hvilket er af ikke 
ringe øconom isk Betydning. Det til Venstre 
snoede Islætgarn kaldes Wef t ;  Water, Medio 
og  Mulegarn er stedse snoet til H øire. D et 
af to Traade sammensnoede eller saakaldet 
doublerede Garn benævnes i Alm indelighed 
Bom uldst raad;  Finheden deraf betegnes ved 
en Fordobling a f de enkelte Traades Numer, 
t. Ex. dobbelt 80 bestaar af 2 Traade af Nr. 40. 
Sy-  og  St r i kkegar n tvindes ved at sammen
sno 2, 3, 4 indtil 8  enkelte Traade; hvor- 
mange Omdreininger disse Traade ved Tvin 
dingen kunne m odtage, beror paa Garnets 
Finhed og  den Brug, hvortil det er bestemt. 
Sygarn tvindes stærkest, Strikkegarn noget 
mindre, og  Stoppegarn kun lidt, 1 à 2 Gange 
paa hver Tomm e. A f f arvede Bom uldsgarn
sorter maa navnlig fremhæves saakaldet 
Tyr k i sk r ød t -Gar n,  som tidligere kun ind
førtes fra Tyrkiet, men som nu farves baade 
i England, Frankrig, Schweitz og  Tyskland, 
fra hvilke Lande det leveres af ligesaa god 
Qvalitet og  langt billigere. I Tyskland far
ves det mest i Elberfeld, hvorfor det ogsaa 
stundom benævnes Elberfeldergarn, ligesom  
ogsaa i W interthur i Schweitz, hvilke sidst
nævnte 2de Sorter staa langt over det Garn, 
som farves i Glasgow og Mühlhausen, saavel 
hvad Farven som Æ gtheden angaar. Indigo- 
blaat Garn farves flere Steder i Tyskland til 
Forsendelse og  er foruden det tyrkiskrøde det, 
som benyttes m est; de andre farvede Garn
sorter til Vævning ere af mindre Betydning, 
da de Fabrikanter, som benytte dem, sæd
vanlig farve dem selv. Saavel i  England som 
i Tyskland findes flere Farverier, hvor man 
trykker Garnet for at give Tøierne en vis 
uregelmæssig Melangefarve, der ikke kan til- 
veiebringes paa anden Maade. Farvet Garn,
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især sort, blaat og  brunt, sammentvindes og 
saa oftere med hvidt, ligesom ogsaa en lysere 
og  en mørkere Schattering af samme Farve; 
disse Sorter kaldes g r a n d  d r i l l ,  sælges i Pak
ker paa 10 Pund og  benyttes m eget i Væ
verierne for at give Stofferne en til Modens 
og Smagens Fordringer svarende Afvexling i 
M ønsteret. Strikkegarn tvindes ogsaa for- 
skjelligtfarvet, mest blaat og hvidt; det er 
sædvanlig 3 eller dtraadet og  forsendes i Pak
ker paa 5 Pund. Farvet Sygarn er ligesom 
hvidt en samlet Fabrikationsgren og  spindes, 
spoles og sælges paa samme Maade som det 
hvide. F in t Bindegarn af Bomuld, sædvanlig 
bleget eller farvet gu lt, til Ombinding af 
smaa Pakker, er ogsaa en Artikel, der fore
kommer i Handelen i 1/,i Punds N øgler og 
Pakker paa 5 Pund. —  Som allerede omtalt 
findes de største og  fleste Bomuldsspinderier 
i England, navnlig i Grevskabet Lancashire 
i Byerne Manchester, Oldham, Bolton etc., 
og  da det engelske Garn endnu stedse hævder 
sin Plads som det bedste og billigste, er og 
saa Bomuldsgarn en af Englands vigtigste 
Udførselsartikler. Skjøndt der baade i Frank
rig, Tyskland, Busland og  Schweitz, ja  selv i 
Indien findes Spinderier i Mængde, indføre 
disse Lande dog langt større Qvantiteter fra 
England, end de selv tilvirke; i Tyskland 
spindes der saaledes omtrent 20 0 ,00 0  Ctr. 
aarlig, imedens der indføres over det dobbelte 
Qvantum fra England. Ifø lge  Opgivende af 
t h e  s t a t i s t i c  s o c i e t y  i Manchester have Spin
derne i de sidste 50 Aar sat 24B pCt. f lere 
Tene i Arbeide end Amerikanerne, og  72 pCt. 
flere end hele det europæiske Continent. —  
Danmarks Indførsel af Bomuldsgarn beløb sig 
i Aaret 1875 til over 5 1/* Millioner Pund, 
hvoraf omtrent 4 Mill, indførtes directe fra 
England, 600,000 fra Ham borg, Lübeck og 
Kiel, 425,000 fra N orge og  henved 100,000 
Pund fra Holland. Sverigs Indførsel udgjorde 
ligeledes i hvert af Aarene 1874 og 1875 
imellem 5 og  6  Mill. Pund, imedens N orge 
kun har indført c. 700,000 Pd. aarlig.

A t der stedse saavel i de forskjellige Lande 
som ogsaa i Fabrikerne i et og  samme Land 
har gjort sig  en uensartet Fremgangsmaade 
gjældende med Hensyn til Numereringen af 
de mange Sorter Bom uldsgam , har alt længe 
været en stor Ulempe for Handelsomsætnin
gen. Yed Verdensudstillingen i W ien i Aaret 
1873 forsøgte derfor det østerrigske Handels
kammer at formaa de der udstillende Spindere 
til at enes om et bestemt og ensartet System 
i denne Henseende. Sagen mødte ogsaa al
m indelig Tilslutning, og efter adskillige for
beredende Skridt afholdtes der i September 
Maaned 1874 i Brüssel en Congres af D ele
gerede fra de fleste europæiske Spinderier, 
dog  med Undtagelse af England. Man enedes 
her om at fastsætte, at Garnets Numere her
efter skulde bestemmes af det Antal Meter 
Garn, der gik  paa en fransk Gram, at Stræn- 
genes Længde skulde være 1000 Meter delte 
i 10 Fed à 100 Meter, og  at den engelske 
Haspe paa D /2 Yard =  1,37 Meters Omfang 
skulde anbefales til almindelig Benyttelse. 
Ved en ny Congres i Turin iE fteraaret 1875

tiltraadtes disse Bestemmelser dernæst af en 
stor Mængde continentale Spindere.

I  Danmark findes ingen Bomuldsspinderier, 
hvorimod saavel Sverig som N orge have nogle 
enkelte saadanne, der levere m eget respec
table Varer indenfor bestemte Numere, og  i 
Betning af tvundet Garn til Fiskenæt staa 
de 2de ved Gothenborg beliggende Spinderier 
fuldkommen ved Siden af de bedste engelske, 
saa at deres Garn har vundet et Navn og 
søges ogsaa udenfor det indenlandske Marked, 
hvilket forøvrigt ogsaa er Tilfæ ldet med de 
norske Spinderiers Product. Hvad farvet Garn 
angaar, da findes der i Danmark —  foruden 
at Bomuldsvæverierne selv farve endel Garn 
til eget Brug —  nogle enkelte selvstændige 
Farverier, der saavel med Hensyn til Farv
ning af Indigoblaat som i almindelige Farver 
levere gode og  om hyggeligt behandlede Varer. 
E t enkelt Dampfarveri i Kjøbenhavn leverer 
endogsaa saavel Bomuldsgarn som Uldgarn i 
alle existerende Farvenuancer og  af en saadan 
Beskaffenhed, at det saavel i Indlandet som i 
Udlandet kan optage Concurrencen med de 
tyske Farverier.

B © m ul<lsgarn s A ffa M , Yar n wast e.
Ligesom der i Spinderierne Intetsomhelst ka
stes bort eller gaar tilspilde, saaledes gaar 
der heller ikke i Væverierne nogen Ende Garn 
tabt, idet A lt samles for at anvendes til for- 
skjelligt Brug efter sin Beskaffenhed. A f
faldet a f Spolerne, der stedse er det blødeste 
Garn, kaldes Cop wast e og  benyttes dels til 
ig jen  at op kartes for paany at spindes sam
men med simplere, grovere og  stærkere Sor
ter Bomuld, og  dels som et fortrinligt Pudse- 
Materiale til alle Slags Dampmaskiner, idet 
al Olie og Fedt, hvormed Maskinerne smøres, 
ganske absorberes deraf. Affaldet af Spolerne, 
saavel bleget som ubleget, betales liøiest, 
da dette kun anvendes til Pudsning af de 
finere Maskindcle, imedens Affaldet af K jede- 
garn og  af farvet Garn staar i ringere Pris, 
da det ikkun kan benyttes til de grovere 
Maskindele og ikke kan yde den Control ved 
Pudsningen som de ufarvede Sorter. —  
Naar Affaldet er gjennemtrukket med Olie, 
er det i høi Grad brandfarligt og  endogsaa 
sei vantændeligt ved en ikke høi Varmegrad. 
Mange Ildsvaader ere foraarsagede ved en 
skjødesløs Brug deraf, og  det er derfor nu en 
almindelig Begel, at dette Affald strax kastes 
i Ildstedet efter at være benyttet til Maskin- 
pudsning.

B o m u ld s k jæ r n e o lie  s. Bom ulds
f røol ie.

-B om u ld støier, Fr. Toiles de coton, 
E. Cotton goods, kom for endel Aar tilbage 
hovedsagelig til Europa fra Ostindien; men 
efterat man i Europa havde begyndt selv at 
spinde Garn af indført Bom uld og Spinde- 
maskinen dernæst var opfunden i Slutningen 
af forrige Aarhundrede, blev det ogsaa snart 
alm indeligt at væve dette Garn til Tøier. 
Denne Industri udviklede sig mere og mere 
og har efter Opfindelsen af de mechaniske 
Vævestole, Flyveskytten og  mangfoldige andre 
Forbedringer i Vævningsmethoden i Løbet af 
dette Aarhundrede naaet en saadan Høide, at
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Fabrikationen af Bom uldstøier i flere Lande I 
er en af de vigtigste Industrigrene, hvilket ! 
navnlig er Tilfældet i England, hvor Værdien 
af udførte Bom uldstøier omtrent æqvivalerer 
Halvdelen af Landets aarlige Totaludførsel. 
—  B. ere forskjellige dels med Hensyn til 
Farven og dels i Henseende til den Maade, 
hvorpaa de ere vævede; de forekomme i Han
delen enten som f arvede eller ufarvede,  hvilke 
sidste ig jen  enten ere blegede eller ublegede.  
Farven paa Tøierne er enten total eller par
tiel og kan være meddelt Materialet, Garnet 
eller det færdige Stof. Tøiets Vævning kal
des lærredsagt ig,  naar der a f Islætten vexel- 
vis gaar en Traad op og  en Traad ned, og  
kipret ,  naar Islættraaden gaar over flere K jede- 
traade ad Gangen. Ved t r eskaf t et  Vævning 
gaar Islættraaden over to og  under én Traad ; 
dersom den gaar over flere end to Traade, 
men kun under én, er Vævningen at lasagt ig.  
Tøier, hvoraf enkelte Partier ere lærredsagtige 
og andre atlasagtige, kaldes damascerede.  
Naar nogle af Kjedetraadene bringes til at 
ligge i opstaaende Løkker, saaledes at disse 
rage frem over Islætten og  de øvrige K jede- 
traade, fremkommer der f løiel sagt ige Stoffer, 
hvori F løielet enten kan være opskaaret  eller 
uopskaaret .  M ønstrede Tøier, som ere væ
vede af Garn af forskjellige Farver, kaldes 
brocherede.  —  Efter Vævningsmaaden ind
deler man sædvanlig Bom uldstøier i følgende 
Hovedklasser: 1) Glat t e Tøier,  i hvilke Traa- 
dene i Kjeden enkeltvis vexle med Traadene 
i Islætten, ligesom  Tilfældet er med Lærred; 
de kaldes aabne eller klare,  naar de ere væ
vede saa løst, at der imellem de enkelte Traade 
g'jennemgaaende findes aabne Mellemrum af 
en Traads Tykkelse eller derover; i  modsat 
Fald benævnes de tæt te. —  T il de sidstnævnte 
henhøre de mange under forskjellige Navne 
forekommende Kattuner, saasom Calicos, Long 
Cloth, Tea Cloth, Madapolam, Shirting, Cam
brics, Printers etc. ; til de aabne eller klare Stof
fer høre B obinet, T y l, Jaconet, Gaze, Moll, 
Tarlatan etc. 2) Kiprede Tøier ,  saasom Breil, 
Nankinet, Olmerdug, Satinet, Beaverteen etc. 
3) Mønst rede St of f er ,  t. Ex. Dimities, Cordi- 
nets, Damask etc. 4) Fløielsvævede,  saasom 
Velvets, Genoa Cords, Velveteens etc., hvilke 
foranførte Sorter ville findes nærmere omtalte 
under deres respective Benævnelser. 5) Blan
dede Tøier  o : saadanne, som foruden af B om 
uld ogsaa bestaa af Silke, Uld eller L inned; 
til disse henhøre de nu saa hyppig  forekom 
mende Lærreder med iblandet Bom uld. —  
Paa Grund af de ofte stedfindende Forfalsk
ninger vil det være af V igtighed  at kunne 
øpdage de forskjellige Stoffer, hvoraf blandede 
Bomuldstøier bestaa. H ertil har man fore- 
slaaet flere Midler, af hvilke det mest paa- 
lidelige dog sikkert vil være Mikroskopet, 
som viser os den anatomiske B ygn ing af den 
enkelte Trævl, hvoraf Vævet er dannet, og 
som med nogen Øvelse uden Vanskelighed 
vil kunne anvendes af Enhver. E t enkelt 
Uldhaar vil saaledes vise sig  som et af Celler 
sammensat Bør, hvis Overflade ved de saug- 
formig udskaarne Bande a f de enkelte Celler 
faar et ujevnt Udseende, idet disse ligge  over

hverandre ligesom  Skjællene paa Fisk eller Tag
stenene paa et H us; paa de groveste U ld
sorter vil der paa hvert enkelt Haar kunne 
ligge  4 à 5 saadanne Skjæl ved Siden af 
hverandre tværs over Haaret, imedens et en
kelt Skjæl paa de fineste Uldsorter vil kunne 
udgjøre Haarets hele Bredde, saa at dette 
faar et ringform et Udseende. En Bom ulds
trævl vil derimod under Mikroskopet vise sig  
som et fladt Baand, som paa flere Steder er 
snoet eller vredet skrueformet, og som ingen 
Tværstriber har saaledes som Uldliaaret, men 
kun Streger og  Pletter paaiangs; den vil o g 
saa sædvanlig vise sig  tilspidset i Enderne. 
Silke fremtræder som et hult, glat og g lin 
sende B ør næsten ganske uden Aftegninger, 
imedens Trævler af H ør og  Hamp, der lige
ledes have et glinsende Udseende og  derfor 
under Mikroskopet have nogen Lighed med 
Silke, navnlig adskille sig  fra denne ved de 
enkelte, i bestem te Mellemrum forekommende 
Tværstriber, som betegne Straaenes Led om
trent som disse vise sig  paa Bambusrør; de 
linnede Trævler ere derhos ikke saa glatte 
som Silke, men have flere Striber paaiangs. 
Det er im idlertid en Selvfølge, at de Haar 
eller Trævler, som man vil undersøge paa 
denne Maade, ikke maa være altfor destruerede, 
og  at de først maa renses for tilstedeværende 
Appretur og  Farvestoffer; dette sker bedst ved 
Behandling med en meget fortyndet Sodaop
løsning og Sæbe og derpaa med varm Eddike 
eller m eget fortyndet Saltsyre og paafølgende 
om hyggelig  Udvaskning med Vand. —  A f 
andre Midler til at skjelne imellem de her 
omtalte Stoffer skulle vi anføre følgende. 
Naar man antænder en Uldtraad, vil den 
strax ig jen  udslukkes og  afsætte en sort 
Knop eller Skorpe paa Spidsen og  give en 
stærk, sveden Lu gt fra sig  som af brændte 
F jer eller Horn. Silke sætter ligeledes en 
sort Knop, men har ingen saadan Lugt. 
Forbrænding af en Bomuldstraad udvikler 
ingen L u gt; Ilden vil løbe opad den uden at 
sætte Knop, men kun en hvid , løs Aske af 
samme Form  som Traaden; Traadenden er 
ikke sammenhængende, men de enkelte 
Trævler deri vise sig  adskilte. En Traad af 
H ør v il brænde langsommere end en Bom 
uldstraad, men udvikle en skarp stram Lu gt 
og  vil efter at være slukket være glat, og  
paa det brændte Sted ville de enkelte Træv
ler være sammenhængende. —  Naar en Uld
traad knækkes over, ville begge Enderne i 
Bruddet vise fine, krøllede Haar og  ved at 
tages i Munden frembringe en skarp, krad
sende Fornemmelse paa Tungen. Ved at 
knække en Silketraad, vil den paa Grund af 
sin Elasticitet først lade sig  udtrække og 
derpaa, efter at være knækket, trække sig  
stærkt tilbage. Naar en linned Traad brydes, 
giver den en knækkende Lyd og er blank og  
seig i Trævlerne, hvorimod en Bomuldstraad 
er mat og  langtfra saa stærk. —  For hvem 
der maatte ønske at foretage en nøiagtigere 
Undersøgelse a f saadanne blandede Stoffer, 
skulle vi endnu anføre nogle let iværksætte
lige Maader, hvorpaa det vil kunne ske. 
Drypper man en Draabe Bom olie paa et
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Stykke Tøi, hvoraf Appreturen er fjernet, vil 
Bomuld vise sig  uigjennem sigtigt, imedens 
Linned vil blive gjennemskinnende; dette kan 
ses tydeligt ved at holde Pletten imod D ag
lyset eller paa et mørkt Underlag. —  Op
varmer man et Stykke T øi i Kalilud, som 
indeholder c. 8  pCt. tørt Æ tskali, ville Traa- 
dene af dyrisk Oprindelse opløses, imedens 
dette ikke finder Sted med Traade af Plante
riget, idet Bomuldstraade kun blive bleggule, 
andre vegetabilske Traade mørkegule indtil 
brunlige. —  Læ gger man et Stykke T øi i 1 
à 2 Minuter i concentren t engelsk Svovlsyre, 
vil baade Silke og  Bomuld forsvinde, det 
sidste dog altid senere ond den første, hvor
imod Uld og  Linned ikke derved opløses. —  
Silke, Bom uld og Linned opløses i Kobber- 
ilte-Am moniak, men ikke Uld. —  Pikrinsyre- 
opløsning farver dyriske Trævler gulo, men 
ikke Plantetrævler ; efter Neddypningen i 
Syren maa Tøiet dog udvaskes godt med 
Vand. —  Yed Neddypning i en svag Fuch- 
sinopløsning (rød Anilin) og paafølgende 
Udvaskning med Vand og  med Ammoniak
vand ville linnede Trævler blive rødfarvede, 
imedens Traade a f Bom uld forblive ufarvede.

Fabrikationen af Bom uldstøier havde for 
et Aarhundrede tilbage i Tiden kun ringe 
Betydning og  spores fra hine Tider kun som 
en underordnet Husindustri i Indien og 
Æ gypten, idet Faarets Uld dengang afgav 
det eneste almindelige Materiale til Menne
skets Beklædning. Vel har Bomuldsplantens 
Product været kjendt i ældre T ider; men 
paa Grund af Agerdyrkningens lave Stand- 
punct kunde Planten, hvis D yrkning fordrer 
megen Omhu, ikke faa stor B etydning, og 
om der ogsaa i forrige Aarhundrede indførtes 
endel Bom uldstøier til Europa fra Indien og 
China, var det dog først da Planten i Slut
ningen af forrige Aarhundrede overførtes til 
Amerika og  der dyrkedes med O m hu, at 
Productet udviklede sig til en saadan Fuld
kommenhed, at det efterhaanden er blevet 
Hovedmaterialet for den textile Virksomhed. 
Som en Følge af Englands Forbindelser med 
Indien og  China i Fox-tiden indførtes der vel 
fra disse Lande allerede for Aarhundreder 
tilbage Bom uld som Materiale for Husfliden; 
men det var dog først efterat Amerika havde 
produceret en Vare, som kunde anvendes til 
de fineste Tøier, at den større Industri kunde 
basere en Virksomhed derpaa, som efter
haanden ved Hjælp af Dampen og  mechaniske 
Hjælpeixiidler har udviklet sig  til en høi 
Grad af Fuldkommenhed. Paa Grund af 
Bomuldens Anvendelighed til Fabrikationen 
af de mest forskjelligartede Stoffer, lige fra 
svære Seildug til de fineste Musseliner, er 
der intet Land paa Jorden, hvor ikke Bom 
uldsvarer- ere bievne Nødvendighedsartikler, 
og  hvor der overhovedet er textil Virksom 
hed tilstede i et Land, kan man være vis paa, 
at ogsaa Bomuldsindustrien er repræsen
teret. Bom uldstøier ere baade blødere og 
behageligere end linnede Tøier, ligesom  de 
ogsaa _ i sanitair Henseende ere at foretrække 
for disse, som de derfor i høi Grad have 
fortræ ngt; de ere derhos lettere m odtagelige

for Farvestoffer og  fastholde disse længere 
imod Luftens og  Vandets Paavirkning.

England er som bekjendt det Land, hvor 
Bomuldsindustrien har naaet sin høieste U d
vikling, og  paa Grund af sine udstrakte og  
folkerige Kolonier, sine Handelsforbindelser 
med Lande, hvis eneste eller fornemste B e 
klæ dningsstof bestaar i Bomuldstøier, sine 
store Kapitaler, uudtømmelige Kulminer, me
chaniske Hjælpemidler og  øvede, intelligente 
Arbeidere vil dette Land sikkerlig ogsaa i en 
lang Frem tid være istand til at hævde sin 
Overlegenhed i denne Retning. Bom uldstøier 
af ubleget Garn forsendes fra England under 
forskjellige Benævnelser og af forskjellig Be
skaffenhed til alle Lande; vi skulle her kun 
kortelig berøre de hyppigst forekommende 
Soi-ter. Lettere Tøier, som navnlig forsendes 
til Levanten, Indien og  China, men hvoraf 
der ogsaa forbruges mange saavel i Landet 
som i de andre europæiske Stater, forhandles 
i Regelen efter en combineret Værdimaaler, 
der omfatter Godheden af det Garn, hvoraf 
Stofferne ere vævede, Stykkernes Længde, 
Bredde og  Væ gt, samt det Antal af Traade i 
Kjede og  Islæt, som ved Hjælp af et For
størrelsesglas kan tælles i en Qvadrat af 1/4 
engelsk Tomm es Størrelss.

Shi r t i ngs,  hvis Længde sædvanlig er 
37%  Yards, væves i de mest anvendelige 
Bredder 82, 34, 36 og 39 Tommer og  med en 
Væ gt af 4— 10 Pund pr. Stk. ; den sidstnævnte 
Bredde med et Traadetal a f 16 x  15 til 
1 6 x 1 8  og  en Væ gt af 7 til 8%  Pd. danner 
saakaldte Standard Qvaliteter, der stedse som 
bestemte Værdimaalere findes anførte i Man
chester Prislister som en sikker Betegnelse 
for Markedets O p- eller Nedgang. Disse 
Tøier væves vel ogsaa i andre Bredder, saa
vel indtil 80 Tom. som ogsaa meget finere; 
men de have da en ringere Betydning, og 
deres Værdi er ikke saameget afhængig af 
Markedets Tilstand som de førstnævntes.

Longclot h betognes i Listerne L.  c l o t h . ,  
væves i Bredder af 30 til 38 Tom. og  Læ ng
der af 36 Yards pr. Stk. med en Væ gt af 
5 til 14 P d .; de Qvaliteter, som mest staa 
opførte i Prislisterne, ere 14 x  14 til 
18 X 18.

Teaclot h betegnes T .  c l o t h . ,  er vævet af 
bedre Garn, mest af sydamerikansk Bomuld 
og  benævnes da Mer icans;  de ere sædvanlig 
af 22  til 32 Tomm ers Bredde og  24 Yards 
Længde, de hyppigst forekommende Qvali
teter 14 x  14 til 18 X 18 af 4  til 8  Punds 
Vægt.

Madapolames af 30— 34 Tom. Bredde og 
47 Yards Længde, Qvaliteter fra 12  x  12 
til 16 X 16 og  med en Væ gt a f 4 % — 7%  
Pund.

Disse Sorter anvendes hovedsagelig til at 
bleges eller farves, og  de fremtræde da i 
Henhold til den forskjellige Maade, hvorpaa 
de behandles, under en stor M angfoldighed af 
Navne og  i Overensstemmelse m edKjøbernes 
Smag eller det Marked, som de ere bestemte 
for, forsynede med Stempler og  Paaskrifter 
i alle m ulige Sprog fra Russisk til Japa- 
nesisk.
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Pr int er s ere Stoffer, der væves af et 
bedre Garnmateriale, da de —  som Navnet 
antyder —  ere bestem te til Brug i Trykke
rierne, hvorfor de maa tilvirkes af et jevnt 
og godt Materiale, som er let m odtageligt 
saavel for B legning som for de Farvemønstre, 
hvormed Stofferne skulle forsynes. Deres 
Bredde er fra 27 til 36", sædvanlig 34", 
Traadantallet 16 x 16 til 18 x 2 2 , Læ ng
den 50 Yards (stundom 58), og Yægten fra 
8 til 12 Pd. Da Udvalget af disse Stoffer er 
stort paa det engelske Marked, kjøbe Tryk
kerierne paa Fastlandet ofte til eget Brug 
store Qvantiteter deraf for at trykke dem og 
sælge dem som egne Fabrikata.

Jaconnet  væves af meget fint Garn og  med 
et lidt større Mellemrum imellem hver to 
Traade i Kjeden. Deres Bredde er i Be- 
gelen 38— 39", Længden 40 Yards, Yægten 
3 à 5 Pd., og  de væves fra de allersimpleste 
10 x 4 til 30 X 30 og  derover. Stykkerne 
deles allerede paa Yæven i 2 halve og  komme 
saaledes i Handelen,- de forsendes mest ble
gede, men undertiden ogsaa ublegede, de la
vere Sorter til Foergaze farvede og  stivede. 
De allersimpleste Sorter anvendes nu ofte i 
Chirurgien gjennem trængte med Carbolsyre 
til Forbinding af suppurerende Saar.

Domest iques ere sværere vævede Bomulds
lærreder og fabrikeres i m angfoldige Qvaliteter 
i Forhold til deres Bestem melse; Bredden 
varierer fra 24 til 100", Længden fra 80 til 
100 Yards, Yægten fra 10 til 20 Pd. pr. Stk., 
og Qvaliteten fra 10 X 10 til 18 x  18. 
Disse Yarer forsendes i Mængde som uble
gede, men i endnu større Qvantiteter som 
blegede, og benævnes efter den ved B legnin 
gen og Appreteringen anvendte forskjellige 
Behandlingsmaade Croydon,  Wigan St out ,  
Medium, Ladies Clot h etc. alt efter Kjøbernes 
Ønske eller Coutumen paa den Markedsplads, 
hvortil de skulle forsendes. A l de simpleste 
Sorter Garn, der spindes af Bomuldsaffald, 
tilvirkes grove, glatte og  kipervævede Tøier, 
som kun have en underordnet Anvendelse og 
især sælges til de nordlige Lande, hvor P ri
sens B illighed er afgjørende og  hvor der for
langes et blødt og tillige varmt Stof; do 
sælges til en vis Pris pr. Pd. for Stykker paa 
73 à 75 Yards, fra 26 til 72" brede og  af en 
varierende Vægt fra 23 til 70 Pd. pr. Stk.

Foruden de ovennævnte i den store Ver
denshandel mest bekjendto Stoffer tilvirkes 
der en M angfoldighed af andre Tøier, der 
saavel i ubleget som især i bleget Tilstand 
ere Emner for store industrielle Virksomheder 
og Handelsomsætninger, idet der neppe findes 
noget Beklædnings- eller U dstyrsstof, som 
ikke findes fremstillet i Bomuldsindustrien.

A f f arvede Var er  er det især Bolstere og 
fjertætte Nankins, tærnede og  stribede Bom 
uldstøier, som ere Gjenstande for den store 
Industri. Moleskins og  Genua Cords,  som 
paa Grund af deres Styrke, Varme og  Pris
billighed egne sig fortrinligt til Beklæd
ningsstoffer for Arbeiderbefolkningen, anven
des meget i England som Erstatning for de 
dyrere uldne Yarer; men paa Grund af de 
fleste Staters høie Toldbeskatning efter Væ gt

have de ikke naaet den Udbredelse, som de 
i Virkeligheden fortjene.

A f t r ykkede Varer  maa særlig nævnes 
Si r t se r  (Pr i n t s og Indiennes),  som forsendes 
over hele Jordkloden og  med hvis T ilvirk
n ing mangfoldige Mennesker ere beskæftigede. 
De forskjellige Mønstre indgraveres i M etal
cylindre, Fordybningerne i disse udfyldes med 
Farve ved at passere en under samme an
bragt Farvekasse, og Mønstrene aftrykkes da 
paa det foroven hurtigt forbipasserende T ø i; 
ved Hjælp af Dampkraften og  de nu med 
stor Nøiagtiglied construerede Maskiner kunne 
syv forskjellige Farver paa engang paatrykkes 
det samme S tof ved at passere ligesaa mange 
Valser. Prisen for Trykningen af et Stykke 
T ø i bestemmes efter Antallet af Farverne og  
disses større eller m indreVæ rdi; don varierer 
for en Længde af 26 Yards fra 1/9 d. til 
5 sh. 6 d. ; dog trykkes ikke mindre end 10 
à 20 Stkr. af denne Længde til hvert M øn
ster. Stofferne, som hertil benyttes, ere saa
vel meget svære Crotons glatvævede, som 
Lasting eller Atlasvævede, B ips- eller kiper
vævede til Meubler og Gardiner, ligesom o g 
saa fine Jaconnetter og  Gazer til Damekjoler, 
der navnlig forsendes til de varmere Lande; 
dog  bestaar Hovedproductionen af de almin
delige Sirtser til Kjoler, Gardiner og  Meubel- 
betræk, hvilke Tøier ere glatvævede og  bringes 
i Handelen enten i hele Stykker paa 50— 52 
Yards, eller som oftest i halve Stykker paa 
25— 26 Y ards; de sælges sædvanlig pr. Stk., 
men ogsaa undertiden pr. Yard. T il Far v 
ning,  for at benyttes som Foerstoffer til 
Klædningsstykker, anvendes især Jaconnet, 
Shirting, Longcloth  og  Dom estiques; efter 
den Anvendelse, hvortil de ere bestemte, 
farves og  appreteres de paa flere Maader og 
komme i Handelen under forskjellige B e
nævnelser.

De engelske Si r t se r  udmærke sig  ved 
deres gode Tryk, ægte Farver og  solidere 
Stoffer, og ere derfor ogsaa de dominerende 
i Verdenshandelen, ligesom  England i det 
Hele taget med Hensyn til Fabrikationen af 
alle Bomuldsvarer staar liøiest af alle Lande. 
—  Fr an k r i gs Production er ikke af stor Be
tydning udover Landets eget Forbrug, og 
engelske Varer indføres dertil i stor M ængde; 
dog indtager Frankrig Forrangen for trykkede 
Varers Vedkommende i Henseende til smag
fulde og  righoldige Mønstre og  Farver, og  
af .fine trykkede Musseliner og  Indiennes bære 
de franske Fabrikata Prisen. —  I Schwei t z 
staar Bom uldsindustrien paa et m eget høit 
Standpunct; navnlig maa nævnes de hvide 
broderede, brocherede og  tambourerede Gar- 
dintøier fra St. Gallen, ligesom  ogsaa de 
vævede tærnede Bom uldstøier og  Tørklæder, 
der navnlig forsendes til Italien og Levanten, 
trykkede Tørklæder og de uovertrufne tyrkisk
røde, glatte og  trykkede Indiennes fra W in 
terthur og Glarus nyde stor Anseelse i V er
denshandelen.—  De t yske Fabrikata af Bom 
uldsvarer have ikke stor Betydning udenfor 
selve Toldforbundet; men der tilvirkes dog 
mange trykkede Varer, som ere m eget re 
spectable, om ogsaa Stofferne gjennemgaaende
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ikke ere saa gode og de ofte mere glimrende 
Farver ikke saa ægte som de engelske Frem 
bringelser. I Beklædningsstoffer til Almuen 
til Frakker, Benklæder, Foerstoffer etc. og 
indigofarvede og trykkede Stoffer til Land
befolkningen findes betydelige Industrier i 
Tyskland, ligesom  der ogsaa tilvirkes mange 
strikkede Tarer og  hvide broderede Musse
liner, der finde deres Vei udenfor det inden
landske Marked. —  I  Am er ika har Bom ulds
industrien siden Aaret 1864 som en Følge af 
den høie Beskyttelsestold taget et m ægtigt 
Opsving, og  navnlig i de sidste to Aar have 
amerikanske Bomuldsvarer, i større Kvantiteter 
ogsaa fundet deres Vei til det europæiske 
Marked og  der vundet fortjent Anerkj endelse. 
I Tilvirkning af Seildug af Bom uld have 
Amerikanerne stedse liavt en stor Overvægt, 
og  alle amerikanske Skibe have stedse be
nyttet dette Materiale til deres Seil. Paa 
Grund af dette Seildugs Lethed, Hurtighed 
til at tørres, og Prisbillighed har det efter- 
haanden vundet mere og  mere Anerkjendelse, 
saa at det nu hyppig foretrækkes for Linned 
Seildug. Men ogsaa ublegede Bom uldslærre
der, saavelsom blegede Shirtings og  L ong- 
cloths have trængt sig ind paa Markedet og 
vundet Anseelse paa Grund af det rene og 
ublandede Materiale, hvoraf de ere fabrike
rede, og  den Frihed for al fordærvelig T il
sætning af Appretur eller Seize, der er en 
Ulempe ved de engelske Varer; men i Am e
rika er det en nødvendig Betingelse for Anven
delsen af de der saa almindelig benyttede Sy
maskiner. Baade Fabrikationen og  Udstyrin
gen af de amerikanske Varer er foretagen 
med langt større Omhu, ligesom de ogsaa
—  hvilket ikke er Tilfæ ldet med de engelske
—  stedse ere forsynede med de respective 
Fabrikanters eller Fabrikers specielle Navne 
og  Stempel, hvorved de yde en langt større 
Garanti for Kjøberne, som snart lære at 
kjende og  forlange de Fabrikanters Varer, 
som de finde bedst anvendelige for deres 
Kunder. —  Trykkede Sirtser have ingen stor 
Betydning udenfor selve det amerikanske 
Marked, da de ere fabrikerede i en noget 
eiendom melig og ensform ig Smag og  Mønster
udvalget kun er indskrænket; men med H en
syn til Tøiernos Godhed og  Farvernes Æ g t
hed staa de ikke tilbage for de engelske. I 
Regelen ere de 25— 27" brede, holde 32— 35 
Yards og  ere trykkede paa et svært Stof, 
der sædvanlig er 16 X  16 eller 16 x  18.
—  Varer af farvet Garn, mønstervævede, samt 
kiprede og  opkradsede Tøier (Bommesier) til
virkes ogsaa i Amerika i gode Sorter, men 
ere dog endnu ikke i nogen betydelig  Grad 
indførte paa det europæiske Marked.

Foruden den ovenfor omtalte Bom ulds
vare Industri, som har Betydning for Ver
denshandelen, findes der næsten i ethvert 
Land i Europa, ligesom  ogsaa i Æ gypten, 
Arabien, Indien og  China saadanne Industrier, 
som vel ere betydelige, men som dog kun 
ere grundede paa disse Landes eget Forbrug, 
ligesom de i mange Tilfælde ere opstaaede 
a f og  blive holdte i Live ved høie beskyttende 
Toldsatser.

I  Danmark, Sverig og  N orge er den tex
tile Bom uldsindustri —  om end i og for sig 
særdeles respectabel —  dog hovedsagelig be
grænset til Production for indenlandsk For
brug, og for største Delen baseret paa den 
ved høie Toldsatser ydede Beskyttelse.

Der findes i Danmark,  hvor Forbruget af 
Bomuldsvarer er meget stort, 12 Dampvæve- 
r i er  af forskiellig Størrelse, som tilvirke uble
gede Bomulds Lærreder, blegede og  ublegede 
Bommesier, kiprede, ublegede og  farvede Nan
kins, Bolstere og tærnede eller stribede B om 
uldstøier til Brug for Alm uen; de fleste af 
disse Væverier levere gode og  solide Varer 
af gjennemgaaende ægte Farvor, hvilke Pro- 
ducter i flere Henseender ikke alene staa ved 
Siden af, men ondogsaa over hvad der i 
samme Retning i Alm indelighed præsteres i 
Udlandet. —  A f St out s-Farver ie r  findes der 
i Danmark to, a f hvilke det ene er meget 
betydeligt; som en F ølge  af den høie Be
skyttelsestold paa farvede Varer kunne disse 
2de Farverier næsten ganske beherske Om
sætningen og  Forbruget i Indlandet a f alle 
svære, farvede Foerstoffer. Ogsaa af lettere 
Varer farves store Qvantiteter; men her kan 
den udenlandske Industri bedre gjøre sig 
gjældende, om det end maa erkjendes, at der 
ogsaa i denne Retning leveres et m eget re- 
spectabelt Product af den danske Industri. —  
A f Tr ykke r ie r  findes her i Landet ligeledes 
kun to, som dog kun i en bestemt Retning 
repræsentere den danske Industri ved at 
trykke simple, svære, mest til Brug for Land
almuen bestemte Foerstoffer. bestaaende af 
stærkt kradsede Bommesier, saakaldte Beavers 
eller Bibers, hvorpaa Indførselstolden er saa 
liøi, at den udenlandske Concurrence næsten 
ganske er udelukket. —  For Tilvirkning af 
Tr i cot agevar e r  af Bomuld existore her lige
ledes et Par Fabriker, der dog  mest beskæftige 
sig  med Fabrikationen af sværere Under- 
beklædningsgjenstande, med Hensyn til hvilke 
den høie Indførselstold vanskeliggjør Udlandets 
Concurrence. Varernes Qvalitet maa im idler
tid kaldes fortrinlig, men Productionen er 
ikke stor og  finder, ligesaa lidt som de øv
rige Producter af den danske textile Industri, 
neppe Afsætning udenfor Landet.

I  Sve r ig findes flere Bomuldsvæverier i 
Forbindelse med chemiske Blegerier, som le
vere særdeles gode, især sværere Varer, saa- 
som Bolstere og  tærnede eller farvede Tøier 
til Brug for Alm uen, samt Kattuntrykkerier, 
der dog udelukkende ere beregnede paa det 
indenlandske Forbrug og  levere gode og  so
lide Varer, men ere beskyttede ved høie Told
satser, der i mange Retninger unm liggjøre Ud
landets Concurrence. Særlig skulle vi emina 
kun nævne det fortrinlige Seildug, som leve
res af de ved Gothenborg liggende Fabriker, 
og  som har vundet et Navn og  finder god 
Afsætning ogsaa udenfor Landet; baade hvad 
Materialet og  Forarbeidelsen angaar indtager 
denne Vare en m eget respectabel Plads og 
kan endogsaa sættes ved Siden af det ame
rikanske Bomulds Seildug, der har vundet 
saa stor Anerkjendelse overalt.
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B o n d t w e r k  kaldes i Holland forskjel- 
lige Slags Pelsværk.

B o n e t s  d e  T n r q n i e  s. Fez.
B o n n e t e r ie  er den franske Benævnelse 

for alle strikkede eller hæklede Beklædnings- 
gjenstande, saasom Trøier, Huer, Handsker, 
Strømper, Dameveste etc. af Silke, Uld, 
Bom uld eller Linned.

B o n n e t t e s  s. Seildug.
B o n o n i s k e  P e l s e r  s. Cervelatpølser.
B o n o n is k  S t e n  —  af B o n o n i a  (B o 

logna) —  bestaar af svovlsurt Baryt og 
Svovlbaryum og  erholdes ved Glødning i 
Trækul a f smaa Cylindere, der ere formede 
af svovlsur Baryt og Traganthslim ; ligesom 
Bolognesersten lyser den i Mørke med et blaat 
phosphoragtigt Skin, naar den først har været 
udsat i nogen T id  for Solstraalerne.

B o n t a n e s  ere hvid- og  rødstribede 
Bomuldstøier, som væves i Frankrig og E n g 
land og  navnlig forsendes til Afrika,

B o n t e n  s. M atroslæ rred.
B o n t e  n n  r o o te  S t r e e p , en Slags 

stribet Sengelærred, som tilvirkes i Ost- 
friesland og mest forsendes til Amerika og 
Vestindien.

B o o k je s  s. Boklærreder.
B o o k ’s  eller Buckm ussel iner  ere fine 

engelske Bomuldstøier, aabent vævede af m e
get fint Garn og  i Henhold til Anvendelsen 
bløde eller appreterede; de ere en E fterligning 
af de franske Hørlinoner og  forekomme i tre 
Sorter: h a r d  B o o k ,  som er stivet; s o f t  B . ,  
ikke stivet, l a w n  B . ,  som ogsaa undertiden 
benævnes I n d i a  L a w n ,  og  er en Mellemvare 
mellem de to Førstnævnte.

B o o m s i d e , T. Baumseide, et stærkt, 
tæt vævet Stof a f Uld og  Bom uld, tilvirkes 
især i B yen B och old  i Sachsen til K lædnings
stykker for de lavere Klasser og  forsendes 
mest til H am borg, Lübeck, Holland etc. 
Stykkerne ere forsynede med et Blystempel, 
som paa den ene Side er præget med Byens 
Vaaben og  paa den anden med en Angivelse 
af Varens Qvalitet, der betegnes enten med 
Superfin, en dobbelt eller en enkelt Ørn etc.

B o r  er et Grundstof, som ikke findes frit 
i Naturen, men forekommer i flere vulkanske 
Søer i Forbindelse med Ilt som Bor syr e  (s. 
Boraxsyre), ogsaa som borsurt Natron, især 
i Thibet (Tinkal, Borax) og  i Californb n. 
Ved stærk Varme (320°) forbrænder Bor i Ilt 
med rød Flamme og  Gnister til Borsyre. 
Det forbinder sig  ikke med Brint, men er et 
af de faa Grundstoffer, som forbinder sig  di
recte med Kvælstof. Ved at gløde vandfri 
Borsyre med Kalium eller ved Glødning af 
Fluorborkalium med Kalium eller Natrium er
holdes amorph Bor,  som danner et grønbrunt 
eller sort i det G rønlige spillende Pulver. 
Graphi t f ormet  Bor  fremstilles ved at holde 
Aluminium smeltet i længere T id  i en Strøm 
af Chlorborluft. Naar man senere brækker 
Massen itu, vil man bemærke store graphit- 
lignende Krystaller af Bor, der renses ved 
K ogning med Saltsyre. Bord iam ant er  danne 
gjennem sigtige gullige Krystaller af Diaman
tens Glans og  Haardhed; de erholdes ved at 
smelte vandfri Borsyre sammen med A lu 

minium og  derefter udkoge den glødede 
Masse med kaustisk Kali og derpaa med 
Saltsyre.

Boraals s. Braw ls.
B o r a c i t ,  Stassfurtit, borsur Magnesia 

med Chlormagnesium, erholdes fra Stensalt- 
leierne ved Stassfurt og anvendes til Fabri
kation af Borax. D et findes ligeledes i G ip
sen ved Segeberg og  Lüneburg og ved H al
berstadt, er sædvanlig af hvid, graa eller 
gul Farve og temmelig haardt, og forekom
mer i gjennem sigtige indtil gjennemskinnende 
glasglinsende Tetraedre, Rhom ber og Rhom be- 
dodekaedre. D et forvittrer ved at henligge i 
Luften og  henfalder til Slutning fuldstændigt.

B o r a l o  o f f i c i n a l i s  s. Borasurt.
Boras eller Borasur t ,  Kj ul krone,  Agur -  

keur t  (H erba B oraginis) af B o r a g o  o f f i c i n a 
l i s ,  en fra Orienten stammende og  i Europa 
i Haver dyrket Plante, som man tidligere an
vendte i Medicinen paa Grund af dens Sal
peterholdighed, men som nu kun benyttes i 
frisk Tilstand som Kjøkkenurt og  som T il
sætning til Salat, som derved faar en Smag 
af Agurker. Planten er ru og  besat med 
stive Haar; Stengelen er hu l, grenet og  saf
t ig ;  Bladene ere helrandede, tilspidsede og  
ægformede, og  Blomsterne blaa med en hju l
dannet Krone.

Borax, borsur t  Nat ron (Biboras na- 
tricus), Fr. Borate de soude, E. Borate o f 
soda, er et af 16,30 Natron, 36,60 Borsyre og 
47,10 Vand bestaaende Salt, som tidligere 
udelukkende kom til Europa i raa Tilstand 
fra Thibet, China, Indien og Japan under 
Navn af Tinkal, Pounxa, Baurach, Chrysocol 
eller Swagah. Det findes der ved Bredderne 
a f nogle Indsøer, hvor det ved Fordam pning 
udskiller sig  af Vandet i gulgraa eller graa- 
grønne, fedtede, indtil 1 Tomme lange, pris- 
matiske Krystaller, som dog altid ere urene. 
Tidligere raffineredes det navnlig i Venedig, 
hvorfra Benævnelsen »venetiansk B .« (B ora x  
veneta ) hidrører, og  senere i Holland. Nu 
fremstilles det meste Borax i Europa, især i 
Frankrig og  England (Liverpool) ved at mætte 
den raa Borsyre med kulsurt Natron og om 
krystallisere Saltet. Ligeledes i Tyskland frem
stilles Borax af Boraciten (s. d.). I England ud
vindes Borax ogsaa af den i Chili forekommende 
Boraxkalk, Boronat rocal ci t .  I lang T id  fore
trak man den raffinerede Tinkal for den ved 
Kunst tilberedte Borax, hvorfor man paa for
sk jellige Maader søgte at bringe denne til at 
ligne den førstnævnte i Udseende; men i 
Virkeligheden findes der ingen Forskjel im el
lem  disse to Arter. Siden Boraxsyren blev 
opdaget i Europa, er Prisen paa Borax sun
ken i den Grad, at Raffineringen af Tinkal 
næsten ganske er ophørt, da den ikke længere 
kan betale sig. —  Borax, som tidligere i M od
sætning til Tinkal kaldtes renset ,  raf f ineret  
eller venet iansk B., krystalliserer i anselige, 
farveløse, gjennemskinnende, skjæv rhombiske 
Søiler med 3— 4sidig  Tilspidsning. D et har 
en sødlig, noget ludagtig Smag, reagerer al
kalisk, opløser sig  i 12 Dele koldt og  2 Dele 
kogende Vand og forvittrer paa Overfladen i 
Luften. Ved en jevn Opvarming fordamper
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Krystalvandet, og det blærer sig da op til en 
hvid Masse, som kaldes brændt  Bor ax  {Borax 
usta); ved stærk Glødning smelter det til en 
glaslignende Masse, Boraxglas.  Jo fastere 
de rensede Boraxstykker ere, desto høiere 
vurderes de, idet de let hensmuldrende Styk
ker have ringere Værdi. Ved en rigtig  
Fremgangsmaade ved Krystallisationen, navn
lig  ved at drage Omsorg for, at Krystallerne 
ikke afkøles for hurtigt, vil man kunne fore
bygge, at disse springe itu. Ved en særlig 
Proces kanB . ogsaa fremstilles i m eget faste 
og  haarde octaëdriske Krystaller, som  have 
den Fordel fremfor det sædvanlige prisma- 
tisk krystalliserede B., at de indeholde mindre 
Vand, hvorved Transporten bliver ikke lidet 
billigere; denne Slags B. indeholder nemlig 
kun 30,64 pCt. Krystal vand, og  kaldes i 
Handelen sædvanlig Juvelerborax (Fr. B. cal
ciné, B. des bijoutiers, B. en croûte), da det 
særlig egner sig til Brug for Juvelerere, fordi 
det ved at ophedes ikke springer saa let itu 
som det sædvanlige. D et octaëdriske B. maa 
opbevares paa et tørt Sted, da det i fugtig  
Luft optager Vand. —  Den raffinerede B. 
forfalskedes tidligere hyppig med Alun, hvil
ket kan opdages ved at blande en Opløsning 
a f Saltet med en Sodaopløsning; der vil da i 
dette Tilfæ lde fremkomme en hvid Udskil
ning, hvilket ikke finder Sted, naar Boraxen 
er ren (en lignende Udskilning vil ogsaa finde 
Sted, naar det indeholder Kalksalte), og  Chlor- 
bariumopløsning vil give et Bundfald dermed, 
som er uopløseligt i Salpetersyre. —  B. fore
kommer ogsaa forfalsket med K ogsalt; en Op
løsning af Helvedessten vil da give et hvidt 
Bandfald dermed, som er opløseligt i  Am m o
niak, uopløseligt i Salpetersyre; ligeledes 
forfalskes den med phosphorsurt Natron, 
hvilket kan opdages ved det sidstnævnte 
Salts lettere Forvittring i Varmen, lige
som ogsaa en fortyndet Opløsning deraf 
med salpetersur Sølvilte giver et gult Bund
fald af phosphorsur Sølvilte. —  Borax er et 
uundværligt Middel til Lodning af Metaller; 
fremdeles anvendes det som Flusm iddel til 
Frem stilling af forskjellige Legeringer, til 
Em aille, Glasering af finere Fajence, Fabri
kation af Speilglas og  Glasfiusser, i Farve
rierne og  Sæbefabrikerne, i Vaskerierne, som 
Cosmeticum for Huden, i Medicinen baade 
som indvortes og  udvortes Middel, som Gurgle- 
vand, mod Trødske og Hudløsheder, til Saar- 
og  Frostsalve etc.

B orax og  Storax vedrører ikke Borax, 
men er kun Benævnelsen paa en Blanding 
a f Storax, Benzoe, Olibanum etc., der ved at 
blandes med saltede Rosenblade, Lavendler 
etc. benyttes som Røgelse.

Boraxsyre, Bor syr e  eller Sedat ivsal t  
(Acidum boracicum eller boricum, Sal Seda
tivum) tilberedes enten ved Kunst af Borax 
og Svovlsyre eller Saltsyre, eller ved Rens
ning a f den i Naturen frit forekommende 
Borsyre, som findes i vulkanske Kratere paa 
den lipariske 0  Volcano, og  navnlig i Omegnen 
af Toscana ved Byerne Larderollo, Castel- 
nuovo, Sasso etc., efter hvilken sidste B y den 
ogsaa benævnes Sassol i t .  Den udstrømmer

af Jordbunden fra vulkanske Jordspalter, de 
saakaldte Suffioni eller Fumaroler sammen 
med Vanddampe. Disse Dampe fortættes ved 
Hjælp af Vand, og den saaledes dannede 
Borsyreopløsning afdampes ved den vulkanske 
Varme af de enten af Naturen eller ved Kunst 
udborede Suffioni; herved vinder man den 
raa Borsyre, som indeholder 20— 25 pCt. Uren
ligheder. I  denne Tilstand bringes den i 
Handelen og  anvendes navnlig til Fabrikation 
af Borax; den aarlige Production i Toscana 
beløber sig  til over 60,000 Cntr. Californien 
leverer ligeledes Borsyre, som i Nordamerika 
fabrikeres til Borax, der i de sidste Par Aar 
i Mængde er forsendt til Europa, hvorved 
den toscanske B. er bleven betydelig ’ b il
ligere. Den californiske B. kommer i Han
delen i Kister paa c. 100 Pund. —  Den kry
stalliserede Borsyre (Borsyrehydrat) er op
løselig  i 25 Dele koldt, men i 3 Dele kogende 
Vand, fremdeles i 5 Dele Alkohol, hvilken 
sidste Opløsning brænder med grøn Flamme. 
Udbrænder denne fuldstændig, uden at efter
lade nogen Rest, er det et godt Tegn  paa 
dens Renhed. Ved at opvarmes til R ødglød- 
liede smelter den til en glasagtig  Masse og 
gaar over til vandfri Borsyre. B. anvendes 
som Smeltemiddel, til Porcellainsfabrikation, 
til Fyrværkerisager, som Conserveringsmiddel 
for Fødevarer etc.

Boraxvinsten (Tartarus boraxatus, 
Cremor tartari solubilis eller Kali tartarium 
boraxatum) er en Forbindelse af Borax med 
renset Vinsten, og benyttes navnlig for at 
gjøre den sidstnævnte lettere opløselig . Den 
tilberedes ved at opløse Borax i kogende 
Vand under Tilsæ tning af Vinsten og  der
efter afdampe det filtrerede Fluidum til T ør 
hed. Den danner en hvid, ikke krystallinsk 
Masse eller et Pulver af en syrlig , saltagtig 
Sm ag, som lader sig  opløse i en lige Mængde 
Vand og  let flyder hen i Luften, hvorfor den 
maa opbevares i godt tillukkede Glas. Den 
erholdes fra de chemiske Fabriker og  anven
des i Medicinen. Den franske B., som til
beredes af Borsyre, har det Fortrin ikke at 
blive saa let fu gtig  i Luften.

Borttages kaldes i Frankrig de fra 
Preussen og  Rusland kommende Egeplanker, 
der benyttes til Udenbordsklædning paa Skibe; 
de ere sædvanlig 35 Fod lange, 15 Tommer 
brede og 4 Tom. tykke.

B ordat, et stærkt, lærredsagtigt, or- 
dinairt Bom uldstøi, som tilvirkes i Æ gypten  
og mest forsendes til Tyrkiet og  Asien, hvor 
de lavere Klasser benytte det til K lædnings
stykker.

Bordati, et glat, stribet eller blom 
stret, atlasvævet, af Bomuld og  Silke be- 
staaende Stof, som navnlig væves i Genua 
og enten benyttes i Italien eller forsendes 
til Levanten, hvor det bruges til Tapeter og 
til Livbelter.

Bordeauxvine kaldes i Alm indelig
hed de i det franske Departem ent Gironde 
og  nogle tilgrænsende Districter producerede 
røde og hvide Vine. Denne lille D el af 
Frankrig er forholdsvis Landets bedste Vin- 
egn ; th i Qvantiteten af hvad der her avles
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udgjør omtrent en Tolvtedel a f hele Frank
rigs Vinproduetion. Y el staa enkelte andre 
franske Vine, saasom Burgunder, over de 
fleste Bordeauxvine; men de bedre Sorter af 
disse maa dog henregnes til Landets for
trinligste Vine. De have navnlig det Fortrin 
fremfor mange andre Sorter, at de godt kunne 
taale at forsendes langt, saa at Transporten 
over Søen endog forbedrer dem, og de for
sendes derfor undertiden ene af denne Grund 
med Skibe, som passere Linien, og  som atter 
bringe dem tilbage. De ere i Regelen meget 
holdbare, fordi den deri indeholdte Alkohol 
er meget nøie forbunden med Vinens øvrige 
Bestanddele og derfor ikke forfiygtiger saa 
let, som Tilfæ ldet er med mange andre V in 
sorter. De sædvanlige røde Vine have vel 
som oftest en eiendom melig bitter Smag (man 
kalder dem da tørre Vine, Vins secs), som 
sandsynligvis hidrører fra Vinens langvarige 
Gjæring med Skallerne og  det i disse inde
holdte Garvestof; men denne Smag taber sig 
betydeligt efterhaanden som Vinen bliver 
ældre. Ved Tilberedningen af denne gaar 
man frem med den største Omhu og  anven
der de anerkjendt bedste og tildels ganske 
eiendommelige Behandlingsmaader. Navnlig 
for de finere Sorters Vedkommende indsamles 
Druerne efterhaanden og  først naar de ere 
overmodne og  ikke langtfra at blive for
dærvede. Ingen Bordeauxvin kan bruges, 
førend den har henligget 1 */2 Aar; flere Sor
ter udkræve 5 à 6 Aar for at naa den rette 
Qvalitet, og  sædvanlig aftappes de røde ikke 
paa Flasker førend i det 4de eller 5te Aar,
1 hvilket T idsrum  de tabe omtrent 10 pCt. 
ved Svind. En Bordeauxvin af første Qvali
tet maa have en smuk Farve, en violagtig  
Duft, en behagelig, kraftig og  sødlig Sm ag; 
den maa dertil være mavestyrkende uden at 
stige til H ovedet og  ikke bevirke nogen ilde
lugtende Aande. —  I Bordeaux inddeler man 
disse Vine efter deres Godhed i 5 Klasser. 
T il Iste Klasse henregnes iblandt andre fø l
gende mest bekjendte Sorter : Château Lafitte, 
Chat. Mouton, Chat. Margaux, Chat. Latour, 
Haut-Brion, Chât.-Yqvem  (hvid), Pomerol, 
Canon, Fronsac (ogsaa kaldet Girondeburgun
der) etc. Størstedelen a f disse Sorter for
sendes til England. Chat. Latour er allerede 
brugelig, naar den er henved 2 Aar gam m el; 
de andre Sorter først efter 5 à fi Aars Forløb. 
— Til 2den Klasse henføres Cantenac, Branne 
Mouton, St. Estephe (Cos Destournel, M ont
rose), St. Laurent, M acau, Arsac, Labarde, 
Pichon Longueville, Chat. Rauzan, Chat. D ur
fort, Chat. Léoville, Larose, Dueru, La M ission, 
Pape Clément, Degorse, Lascorabe, Barsac 
(hvid), Preignac (hvid) etc. —  I 3die Klasse 
indordnes: Kirvan, Lagrange, Issan, Giscours, 
Caton Ségur, Malescot, Palmer, Becher, Pou- 
gets, Terriéres, Bergeron og nogle Sorter 
Margaux og Cantenac. 4de Klasse falder i
2 Afdelinger; til den første hører St. Julien, 
Bèchevelle, St. Pierre, Chat. Carnot og nogle 
Sorter Margaux og  Cantenac; til den anden 
Milon-Pouillac, Rochet og  nogle Sorter St. 
Estephe og Margaux etc. 5te K lasse inde
holder endnu mange gode Vine, saasom Pontet

J. H jo r th : Varelexikon.

Canet, M ojiton d ’Armaillac, Cantemerle, Cos 
Labory, Sussans samt de ringere Sorter af 
Pouillac, St. Julien, Cantenac etc. — De 
Vine, som staa under de forannævnte Sorter, 
kaldes Vins ordinaires eller Vins de paysan. 
Efter de Egne, hvor de forskjellige Bordeaux
vine dyrkes, inddeler man de røde Vine i 
1) M edoc, som avles paa den venstre Bred af 
Garonne paa en let, gruset Jordbund, og  som 
forekommer i forskjellige Sorter, saavel fine 
som ordinaire. 2) Graves voxer i Omegnen 
af Bordeaux og  er enten hvid eller rød ; den 
bedste er fra Château H aut-Brion, derefter 
kommer Haut- og  Bas-Brion, Pessac, Talence, 
M érignac, Cardignan etc. —  3) Palus- og 
Côtesvine voxe i Mængde paa den h øireB red  
af Garonne paa Strækningen fra Bordeaux 
til B laye; de ere i Regelen ikke saa gode 
som  Gravesvinene, men have en smukkere 
Farve. —  4) Terrefortes kalder man de Me- 
doevine, som voxe i en svær Jordbund, som 
er fri for Sten. —  5) Entre deux niers dyr
kes paa de imellem Garonne og  Dordogne be
liggende Bjerge. —  Vins de cargaison kaldes 
de Vine, som egne sig  til at forsendes langt 
og  som derved forbedres; dette er navnlig 
Tilfæ ldet med Palus og flere andre Sorter af 
3die og  4de Klasse, som ofte ved en lang 
Søreise vinde saaledes i Qvalitet, at de der
efter kunne maale sig med 1ste eller 2 den 
Klasses Vine. —  A f de hvide Vine, som dyr
kes i langt ringere Qvantitet end de røde, 
komme de bedste fra Communerne Villeneuve, 
d ’Ornon, Blanquefort, Léognan og M artillac; 
de ere alle temmelig lette og  have en nellike
agtig  Lugt. De Sorter, som dyrkes paa den 
høire Bred af Garonne fra Castres til Lagnon 
ere noget stærkere, men ikke saa hvide som 
de førstnævnte; de bedste have en meget fin 
og  behagelig Smag og voxe i Communerne 
Sauterne, Barsac, Preignac og Bommes. Des
uden dyrkes der ogsaa paa den høire Bred 
af Garonne flere andre Sorter hvide Vine af 
ringere Qvalitet. —  De mest ordinaire Vine 
anvendes i Regelen til Fabrikation af Cognac, 
Franskbrændevin eller Spiritus. De Vine, 
som forsendes, gives sædvanlig en Tilsæ tning 
af andre stærkere og  mere fyldigere Sorter; 
til de finere benytter man Hermitage, Côte- 
rotio, Croze etc., til de mere ordinaire Cahors 
og  Languedoc. Den Vin, som  forsendes til 
England, tilsættes hyppig sød spansk V in og 
ligeledes Spiritus, hvorved den im idlertid 
bliver mindre sund at nyde. —  De billige 
Sorter blandes ofte af Vinhandlere med gjæ - 
ret Blaabærsaft, ligesom  ogsaa med Hindbær, 
Krydernelliker, V iolrod og lignende. —  A n 
gaaende Dyrkningen, Behandlingen, Op
bevaringen af Vine i det Hele taget se Ar
tiklen Vin.

B  o r d e r i e  v i n e  ere gode hvide og  røde 
Vine af behagelig Smag fra det franske Dep. 
Charente; der udføres mange a f disse Vine 
over Rochefort og  Larochelle.

B o r  d i l l e  s  kaldes i Frankrig Jern-Stege
pander, som navnlig bruges om bord i Skibene.

B o r d i l l o n  s. Klapholt.
B o r  j o k e s  ere Glaskoraller, som i det 

Indre af Afrika benyttes som Skillemynt.
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Borneo-Campher . Bourgogne.

Borneo-Canipher, der navnlig i 
Orienten bliver skattet m eget høiere end det 
chinesiske Campber og  der betales m eget 
dyrt, kommer sjelden i den europæiske Han
del; det er forskjelligt fra almindeligt Cam- 
pher og  forekommer i de hule Stammer af 
D r y o b a l a n o p s  C a m p h o r a ;  det bestaar af hvide, 
gjennemskinnende, skjøre Krystaller med stærk 
Campherlugt. A f det samme Træ udflyder 
ved Indsnit f lydende Borneocam pher  eller 
Campher-Ol ie,  der bliver opfanget i Bambus
rør eller Flasker; det er en gjennem sigtig, 
gu lig  eller brunlig Olie, der i Luften hurtigt 
omdannes til det faste Borneo-Camper. Bor
neo - Campherets Sammensætning er ikke 
ganske som aim. C .; men ved Behandling 
med Salpetersyre kan den sidstnævnte ud
vindes af Borneo-C.

Boro v i c / l i i i  kaldes en særegen Sort 
Brændevin, som tilberedes i Ungarn af Ene
bær; den maa im idlertid ikke forvexles med 
den almindelige, kun med Enebær krydrede 
Genever.

B o r n n r t  s. Corbendict .
Borsyre s. Bor axsyr e.
B ortiller kaldes i de østersøiske Havne 

de til Skibsmaster bestemte Stammer, som 
kasseres paa Grund af utilstrækkelig Længde 
eller fordi de have andre Mangler.

Bos er den hollandske Benævnelse paa et 
Bundt Tøndebaand, som indeholder 25 Stk.

Bosa er en m eget god, kraftig Malvasier- 
vin fra Øen Sardinien.

Bosnisk U ld, en fin tyrkisk Uld fra 
Provinsen Bosnien, kan i Godhed maale sig 
med spansk Uld.

Bota er et spansk Yinm aal, omtrent 
=  505 d. Potter.

Botany baiharpix s. Acaroidharp ix.
Botanybaisukker er en Slags Man

nasukker, som udvindes af det i N y Holland 
voxende E u c a l y p t u s  m a n i f e r a ;  det er et hvidt, 
tørt P roduct, som opløser sig  lettere i A l
kohol end Børsukker og ig jen  krystalliserer 
deraf.

B o t a n y b a i t r æ ,  Lookes,  Parapor t t ræ,
i  England ogsaa kaldet Beefw ood, fordi det 
ligner Oxekjød; er Yedet af det i Nvhoiland 
voxende C a s n a r i n a  e q u i s i t i f o l i a ;  det er meget 
haardt og har sædvanlig en rød, m ahogni
agtig  Grund med mørke A ftegninger og 
P letter; man skjelner im idlertid imellem 
brunt, olivenfarvet, orangegult og  kjødrødt. 
D et kommer over Ham borg og  England i 
runde Stammer af 3— 9 Fods Længde og  10 
— 15 Tom. Tykkelse og med en tyk ujevn 
Bark og  en graa Splint. Det forsendes og 
saa undertiden i Form  af Bræder og anven
des til Snedkerarbeider.

B o t a n y b a i t r æ ,  sor t  s. Blackwood.
Botarga eller Bout argue,  en Art Caviar, 

tilberedes af Bognen af Thunfisken, Sand
arten og  flere andre Havfisk, og er en m eget 
yndet Spise i det sydlige Europa, Levanten 
og England. Efterat Bognen er behørig  ren
set og  indsaltet, presses den stærkt i 24 T i
mer imellem Bræder, hvorefter den tørres i 
Solen og nedpakkes i Foustager eller fyldes 
i Tarme. Den franske fra Martigues i Dep.

Bhonemundingerne og  den levantiske fra 
Alexandria anses som de bedste Sorter; den 
tilberedes endvidere i Sardinien, Dalmatien 
og paa Sicilien. Man nyder den ligesom  
Caviar med Eddike og Olie eller med Ci
tronsaft.

Botta er et italiensk Yinmaal. hvis Stør
relse varierer efter de forskjellige Stater; i 
Neapel er saaledes 1 B. =  540 d. Potter, i 
Bom c. 965, paa Sicilien 1156 og  i Venedig 
775 d. Potter.

Bozza, et Yinmaal i Y enedig =  2,7 d. 
Potter.

Boublins s. Bubl ins.
Boucassin kaldes i Frankrig en Slags 

ordinairt Bom ulds-Foerbarchent.
Boucassine er en Sort farvet og stri

bet fransk Lærred, ligesom  ogsaa et af Gede- 
haar vævet U ldstof benævnes saaledes. Le
vant i sk  B. kaldes en farvet Bomuldsvare, 
som kommer fra Smyrna.

Boucauds er den franske Benævnelse 
paa store buede Foustager, som benyttes til 
Forsendelse a f Slikker, Nelliker, Kaffe etc.; 
et saadant Fad indeholder t. Ex. c. 1200 Pd. 
Kaffe.

Bouche, et fint, glat, ufarvet uldent 
Stof, som væves i det sydlige Frankrig og 
især forsendes til Spanien og  Italien til Brug 
for Munke. ^

Bouclé kaldes i Frankrig uopskaaret 
Fløiel.

Boudot, en Sort Burgundervin fra det 
franske Dept. Côte d ’or, er først drikkelig, 
naar den har henligget 2 eller 3 Aar.

Boudryvine ere røde og  hvide Vine 
fra Omegnen af Boudry i Canton Neufchatel 
i Schweitz ; de røde fra Cortaillod og  Faverge 
ere omtrent af samme Godhed som Øvre- 
Burgundervin, de hvide sættes ikke saa høit, 
men ere dog velsmagende.

Bongram s eller Bougr an,  et grovt, 
stivt, løstvævet, med Gummi eller Lim  over
draget Hampelærred, som oprindelig vævedes 
i Frankrig, men nu ogsaa tilvirkes i England 
og enkelte Steder i Tyskland.

Bouille P lnteanx kaldes i Frankrig 
en Sort fin Sigtedug; ethvert til Forsendelse 
bestem t Stykke forsynes i Begelen med et 
Stempel.

Bouillon s. Canti 11er. —  B. kaldes og
saa i Frankrig en Slags ordinairt Sigtedug.

Bouillonskager s. Gal ler t  og  Kj ød- 
ext ract .

Bouloires kaldes i Frankrig nogle raa 
H ør- eller Hampelærreder, som væves i Byen 
af samme Navn i Dep. Sarthe; de forsendes 
mest til Kolonierne over Angers og  Nantes.

B oulvardées , en Sort fransk halv- 
bleget Lærred.

Bourdaine er den franske Benævnelse 
paa Yedet af Tørstetræet, Rha m nus fra ngula -

Bour datone er en Slags fransk Dreil 
til Dækketøi etc. og  tilvirkes navnlig i Dep- 
Calvados.

B o n r g e o i s v i a e  kaldes i Frankrig de 
.ringere Y insorter, som ikke udføres, men 
drikkes paa Productionsstederne.

Bourgogne, et glat, berkanlignende
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uldent Stof, som især væves i Abbeville i 
Frankrig.

Bonrgognevin s. Burgunder .
Bonrm e kaldes den 4de, næsten ganske 

hvide Sort persisk Silke.
Bourre de Magnesie, et hvidstri- 

bet, tætvævet Bom uldstøi, som tilvirkes i L e 
vanten. —  B. de Marseille er et moireret 
Silkestof, som forhen kom fra Levanten, men 
som nu ogsaa væves i Frankrig. —  B. de Soie 
er den franske Benævnelse paa Floretsilke; 
nogle mønstrede Tøier og Tørklæder, som til
virkes af god Silke og Floretsilke. gives stun
dom samme Navn.

B o n r r i e r e  s. Languenane.
Bonrruvine ere nogle søde, hvide 

Vine, som i Frankrig sælges som M ost før 
(tjæringen.

Boursanltskind ere Grævlingeskind, 
som anvendes til Jagttasker etc.

Boutanes, et tæt, kipret Bomuldsstof, 
som væves paa Cypern, Chios og  andre græske 
Øer og navnlig forsendes til Frankrig.

Boutargue s. Bot arga.
B o u t e i l l e r  s. Flasker .
B o u t e i l l e s t e n  s. Obsidian.
Bonzy vin, en m eget god, baade rød 

og hvid Champagne vin fra Byen af samme 
Navn i Dep. Marne, henregnes i gode Drue- 
aar til første Klasses Vine.

Bove eller Vani l l a bove kaldes 2 den Sort 
af den i det franske Guyana og  Columbien 
forekommende saakaldte La Guayra-Vanille, 
der ogsaa forekommer ved Papantla i Mexico 
og paa de vestindiske Øer. Den har korte, 
tykke Bælge og  en kraftig, men ikke saa ren 
Lugt som Vanille af 1ste Sort. Den benyttes 
mest til Parfumebrug.

Bovelands-Boed kaldes i den hol
landske Handel Tobaksbladene fra Pfalz, 
Baiern, Hessen og  andre tyske.E gne; de for
sendes over Amsterdam og  Rotterdam.

Bovist eller St øvbold ( L ycoperdon ), en 
paa sandede Enge, ogsaa i Danmark voxende, 
næsten kuglerund og  sædvanlig stilkløs Svamp, 
som i Begyndelsen er hvid og indvendig 
kjødfuld, men i moden Tilstand brun og be- 
staaen.de af et læderagtigt Hylster, som er 
fyldt med et brunt Støv eller Pulver. Den 
almindelige B., Ulvef is (L . Bovista ) er al
mindelig i Danmark, hvorimod den saakaldte 
Kæmpe B. (L . giganteum ), hvis kuglerunde 
Sporehus er saa stort som et Barnehoved, 
forekommer sj ekln ere hos os; navnlig den 
sidste anvendes i tørret Tilstand i Chirurgien 
som et blodstillende Middel.

Boy, Bai,  Bayet t es eller Baguet t es,  en 
Art grovt, løst vævet Flonel, som efter Væv
ningen opkradses, sædvanlig uden at valkes, 
hvorefter det presses varmt. D et tilvirkes i 
de fleste europæiske Klædefabriker af for- 
skjellig Finhed; de lettere Sorter farves sæd
vanlig blaa og anvendes til Uldskjorter for 
Matroser, de sværere ere som oftest livide og 
forekomme under Navn af Svanebai .

Brabanter A len  er et Længdemaal, 
som endnu undertiden benyttes paa nogle 
Steder i Tyskland, oinendskjøndt den franske 
Meter nu ved Lov er indført i hele N ord

tyskland og  alle ældre Maalebenæv'nelser for
budne. Den er im idlertid ikke alle Steder af 
samme Læ ngde; 100 Br. A. ere i Brabant 
(Brüssel) =  110,7 d. Alen, i H am borg =  110 
d. A. og i Leipzig  =  109 d. A.

Bradantes kaldes i Spanien flere Sor-, 
ter hollandsk Lærred, som især tilvirkes i 
Omegnen af G ent, Brügge, Courtay etc. —  
B. erudos ere ublegede, fastvævede Lærreder 
af H ør og Blaar; B. Gant es,  halvblegede, af 
H ør- og Ham pegarn; B. rot ondos,  hvidble
gede, af H ør og  Blaar; B. f loret t as,  hvid
blegede, af H ør; Brabant i i las,  raa og blegede, 
kun bestaaende af Hørblaar.

Brabant i na kaldes i Italien en Slags 
hvidbleget, stærkt appreteret og  stivet Lær
red, som paa hollandsk Maade er fladt sam
m enlagt; det tilvirkes i Omegnen af Kempten, 
Memmingen etc.

Braca er et Længemaal i Portugal =  7 
d. Fod. ’

Braccio, den italienske A len ; 100 Br. 
=  93 d. Alen.

B rach e , et Længdemaal i Schweitz 
(100 B. =  953/4 d. Alen), som nu sjelden be
nyttes, efter at Meteren har faaet en saa al
mindelig Udbredelse.

Bran, en Sort russisk Hampelærred, en
ten glat eller stribet ; det sidste kaldes ogsaa 
Kleanka.

Brancos kaldes i Ham borg og flere 
nordtyske Søstæder det fra Lissabon kom
mende Raasukker, ligesom ogsaa en Slags 
hvidt brasiliansk Puddersukker gives dette 
Navn.

Brandenburgervine kaldes de ved 
Oder i Omegnen af Frankfurt, G uben etc. av
lede Vine, som i gunstige Aar ere ret gode 
og hyppig benyttes af Vinhandlere til Blan
ding med bedre Sorter. T il disse høre ogsaa 
den saakaldte Grüneberger ,  som afgiver en 
Slags Cham pagne, der kommer • den ægte 
tem m elig nær.

B r a n d g o d s  kaldes kasseret Tougværk. 
Man inddeler det sædvanlig i to Sorter: 
helt  B.,  der endnu er brugeligt som T ou g 
værk, og  slet  B., der hugges i Stykker og  
kun anvendes i Papirfabrikerne.

Brandbnl, en Slags ordinaire Kul, som 
efterlade stenagtige Slagger efter at være 
brændte.

Brandolie, sveden eller branket Olie, 
empyreumatisk Olie, kaldes olieagtige Stoffer, 
som fremkomme ved at ophede organiske 
Stoffer uden Adgang af L u ft; fra disse Stoffer 
hidrører al sveden Lugt.

Brand saa I clic d er s. Læder.
Brandsild s. Si ld.
Brandsolv kaldes det næsten aldeles 

rene Sølv a f Gehalt 9843/s Tusindedele. B e
nævnelsen bruges ogsaa om gamle Sølv
tresser, der skulle udbrændes.

Brandy er det engelske Navn paa ' ak 
Slags Brændevin; mon hyppigst forstaar man 
i Handelen dermed kun Cognac,

Brasen (Abramis Bram a ) er en til 
Karpeslægten henhørende og  i Danmarks Ind
søer hyppig  forekommende Fisk, der kan naa 
en Længde af 1 à 2 Fod  og  er et godt
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Næringsmiddel. Havbrase n,  som kan blive 
benved 3 Fod lang og  veie 10 à 12 Pund, 
hører hjemme i Middelhavet og  er kun en
kelte Gange forekommen ved de danske Kyster.

B r a s i l  s. Tobak.

Brasilettræ s. Rødtræ.  
Brasilianske Nodder s. Pichurim-  

nødder.
Brasiliansk Saphir og  Sm aragd  

s. Turmalin.
Brasilietræ , gult og  rødt, s. resp. 

Gul- og  Rødtræ.
Brasilin er det farvegivende S tof i alle 

Slags Rødtræ ; det krystalliserer i røde eller 
gulrøde Naale, der ere opløselige i Yand, 
Spiritus og navnlig med Alkalier danne en 
smuk rosenrød Opløsning.

Brawls eller Bor aals,  ostindiske blaa- 
og  hvidstribede Bomuldstøier, som navnlig 
forsendes til de afrikanske Kyster.

Bray, en Slags Skibstjære, som tilberedes 
i Frankrig af Colophonium og Fisketran, be
nyttes til Kalfatring a f Skibe og forsendes i 
Mængde fra Bordeaux.

Braxxa, en fortrinlig  Rødvin fra Brazza, 
den største af de østerrigske Øer ved Dal
matiens K yst; den forsendes mest til Italien.

Breannes ere blegede, løst vævede 
Lærreder, som særlig tilvirkes i det franske 
Dep. Eure.

Brebas, en Sort spanske F igen , som 
modnes tid lig  og  høstes to Gange hvert Aar.

Brecciam arm or bestaar af skarp
kantede Brudstykker af forskjellige M armor
sorter, som holdes sammen ved et kalkagtigt 
Bindem iddel; det forekommer navnlig i Spa
nien og  i Pyrenæerne. H ertil hører det saa- 
kaldte Breccia pavonazza med hvid Grund og  
røde Fragmenter, samt Manno africano med 
sort Grund og graa, røde eller violette Pletter.

Bregnerod (R a d ix  F ilicis maris), T. 
Farnkrautwurzel, Johanniswurzel, af den i 
tætte Skove paa skyggefulde, fugtige Steder 
hyppig  voxende almindelige Bregne, Aspidinin 
Filix mas. Den Del af Planten, som anvendes 
i Medicinen, er ikke den egentlige Bod, men 
Rodstokken, som bærer talrige taglagte, op 
adstigende Stængelrester a f det bortdøde Løv 
og  er bedækket med en brun læ deragtig Bark. 
Tørret er den udvendig mørkebrun eller rød
ligbrun, indvendig mer eller mindre græs
grøn, ligesom  i frisk Tilstand; naar den er 
ældre, bliver den gul- eller kanelbrun. Den 
har en ubehagelig sød og  bagefter bitter 
Smag og en svag Lugt. Den forekommer 
dels med de ydre, mørkebrune Skjæl, og  dels 
befriet fra disse og skrællet (m undatm ), og 
er et af de fortrinligste Midler im od Bændel
orm og Spolorm. Den er indtil 12 Tom. lang 
og  3 à 4 Tom . tyk og indsamles bedst i 
Marts og  Septem ber; men kun den friske, 
ikke over et Aar gamle R od er brugelig, da 
den som ældre taber sin Virksomhed, ligesom  
den ogsaa maa opbevares i tæt lukkede Be
holdere. Ved Hjælp af Æ ther tilbereder man 
deraf et grønt, tykflydende Extract, Extractum 
eller Oleum Filicis æthereum, som har en 
bitter, fedtagtig, kradsende Smag og en ube
hagelig Lugt, og  indeholder de virksomme

Bestanddele a f Roden. Roden indeholder 
fed O lie, ætherisk O lie, en balsamagtig 
H arpix, F ilixsyre, F ilixolin , Extractivstof, 
Stivelsemel etc. —  Ofte anvender man og 
saa Roden af Aspidiuin Filix foemina og  en
kelte andre Filixarter, som dog ere mindre 
sikkert virkende. —  Bregneplanter ere ud
bredte over hele Jorden, men fremtræde 
navnlig i Mængde i de tropiske Lande, hvor 
Bladene, Rodstokken og  Marven ofte tjene 
som Fødemidler.

Brem erM aat eller Bre me rgrønt  er en
blaa, mer eller mindre i det Grønne spillende 
Kobberfarve, som først kun fabrikeredes i 
Brem en; den bestaar hovedsagelig af basisk 
kulsurt Kobberilte med større eller mindre 
Mængder kulsurt Kalk eller Magnesia. Den 
har en udmærket Dækkekraft og  benyttes 
derfor liyppig som Anstrøgsfarve i Olie eller 
Limvand. Den erholdes ved at bundfælde en 
Opløsning af Kobbervitriol med kulsur Kali 
eller Potaske og  en derpaa følgende Tilsæt
n ing af K ridt; den anvendes til M aling af 
Værelser, Tapeter etc.

Brem ergarn kaldes westphalsk L in 
nedgarn, som forsendes fra Bremen, mest til 
Holland.

Brem er Lærreder ere raa west- 
phalske Lærreder, som appreteres i Bremen 
og derfta forsendes videre under forskj ellige 
Benævnelser.

Brem er Uld er en ordinair Sort Uld, 
som navnlig erholdes af de smaa Faar fra 
Lim eborger Hede. Den forekommer enten 
hvid , graa eller sort; den sidste forsendes 
mest til Frankrig , hvor den benyttes til 
Klædelister.

Brem ont, en rød Champagnevin af 
2den Klasse.

Brenkas er en Slags fint ostindisk Tin, 
som særlig anvendes til Skarlagenfarveri og 
som Tinfolie.

Brenta, et italiensk Vinmaal, som i V e
rona er lig t 72 d. Potter, i Mailand 78 og  i 
P iem ont 51 d. Potter.

B resciastaal , det i Steiermark og 
Kärnthen forfærdigede bedste Smeltestaal, 
hører til de bedste Sorter.

B r e s l a u e r  B e d t  s. Krap.

Bretagner eller Br it anniner  kaldes 
nogle store Sten, imellem hvilke M essing fra 
Smeltediglerne støbes til Plader. De erhold- 
tes tidligere fra St. Maio i Bretagne; men 
nu har man paa flere Steder i Tyskland fun
det andre dertil egnede Stenarter.

Bretagnes, en Slags blegede Lærreder, 
som tidligere tilvirkedes i Bretagne og  mest 
forsendtes til Spanien og  Amerika over Nan
tes, St. Maio etc. De forekom i 3 Bredder 
af forskjellig Finhed, vare firkantet sammen
lagte, stærkt pressede og  glittede paa Yder
siden. De forfærdiges nu ogsaa i, Schlesien, 
Bøhmen og  Lausitz; de fra sidstnævnte Sted 
ere de stærkeste og  bedst vævede.

B retling s. Brisling.
B r e tta n io tto  kaldes i Italien smaa 

nedsaltede Torsk og Fabliau.
B r ia n ç o n e r  K r id t  s. Fedtsten.
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B r i e ,  Fromage de Brie ,  en Sort fortrinlig  
fransk Ost fra Omegnen af Meaux.

Brieger I^ærreder væves af Land
befolkningen i Egnen mellem B rieg og  Op
peln ; de ere af god Qvalitet og forsendes 
mest over Breslau i sammenrullede Stykker 
paa 12— 16 Alen.

BrieiiKliuger, en Art smaa Fisk, som 
fanges i Brienzer Søen i Schweitz og  forsen
des tørrede og  trukne paa Snore.

Brigarti« kaldes i Frankrig Faareskind, 
som ere tilberedte paa samme Maade som 
Kaadyrskind og  navnlig benyttes til Handske
fabrikation.

Bright varnish og B lack var
nish s. Fernis.

Brillant s. Diamant .
Brillantines benævnes, paa Grund af 

Mønsteret, et m eget fint smaamønstret da
maskvævet Stof af Silke, Bom uld eller Uld.

Briller, Fr. Lunettes, E. Spectacles, ere 
runde eller ovale slebne Glas, som ere ind
fattede i Metal, Skildpadde, Horn etc. og  som 
tjene til at understøtte eller forbedre Øiets 
Sekraft. Almindelige eller sphæ r iske  B. ere 
enten convexe (med opliøiet slebne Glas) 
eller concave  (med hult slebne Glas). De 
første samle de Lysstraaler, som gaa igjen- 
nem dem og forstørre Gjenstandene for Øiet, 
saa at de navnlig ere tjenlige for ældre Folk, 
som se bedre paa længere Afstand end i 
Nærheden (langsynede),  ligesom ogsaa efter 
Stæroperationer, imedens de concave, som 
sprede Lysstraalerne og  formindske G jen
standene, men samtidig gjøre Omridset af 
disse skarpere og  tydeligere, benyttes af 
kortsynede Personer, som se bedre nærved 
end i Afstand. Graden af Glassenes Convex- 
itet og Concavitet maa om hyggelig  afpasses 
efter Øiets særegne optiske Forhold  hos den 
Person, som skal bruge dem, og  strengt taget 
bør de hverken forstørre eller formindske 
Gjenstandene, men kun gjøre dem tydeligere. 
For at erholde hensigtsm æssige Briller til 
eget Brug bør man derfor henvende sig til 
en dygtig  og  videnskabelig dannet Opticus 
eller Øienlæge, som forstaar at undersøge 
Øiets Sekraft og  at vælge de til samme sva
rende Glas. Undertiden ere ogsaa begge 
Øinene hos et Menneske noget forskjellige, 
saa at hvert enkelt a f de tvende Glas maa 
afpasses derefter. —  Brilleglas forfærdiges af 
Optikere i Nürnberg, Augsburg, W ien, Ber
lin, Leipzig, Paris, London etc. ; de maa være 
af aldeles rent, farveløst Glas uden Striber, 
Blærer, F liser etc., om hyggeligt slebne og  
godt polerede; deres Ophøining eller Hulhed 
bør danne et fuldkomment Afsnit af en Kugle. 
De Numere, som sædvanlig ere indslebne i 
Kanden af Glassene, antyde enten det Antal 
Centimeter, som denne Kugle holder i Dia
meter, eller Glassets Brændvide; jo  høiere 
Numeret er, desto Hadere vil Glasset være. 
—  A f Briller, som anvendes i specielle Øien- 
sygdomme eller i særegne Øiemed, skulle vi 
anføre: Conservat ionsbr ille r ,  som tjene til at 
beskytte Øiet imod Støv, stærkt Lys eller af 
flere Fabrikanter for at forhindre Filspaan 
eller Lignende fra at springe ind i Øinene;

de ere sædvanlig forsynede med buede Glas 
enten af blaa Farve eller a f Marienglas. —  
Stenopæiske B. ,  som navnlig anvendes ved 
Fordunklinger af Øiets Hornhinde, ere halv
kugleform ede Skaller af H orn eller Metal, 
som slutte tæt til Øiehulingen og  kun i 
Midten ere forsynede med et lille Glas, saa 
at kun de midterste Lysstraaler træffe Øiet. 
—  Pe r iscopiske  B.  have Glas, hvis ene Flade 
er convex, imedens den anden er concav; 
pantoscopiske  B.  eller Franklins B. have Glas, 
som ere slebne convexe paa den øvre H alv
del og concave paa den nedre.

Brillonetter, Fr. Demibrillants, ere 
Æ delstene, som kun paa den øvre Side ere 
slebne som Brillanter.

Brins kaldes i Frankrig en Slags fast, 
raat Hampelærred, som væves i forskjellige 
Qvaliteter i Omegnen af Dinan.

Brinser Oste eller Br inse  ere bløde, 
fede, gule Oste, som tilberedes i Omegnen 
af Brins i Ungarn og forsendes som  Delica- 
tessevarer i smukt udstyrede, stundom for
gyldte eller forsølvede Smaafoustager.

Brion, Haut brion,  er en fortrinlig , m eget 
fy rig  og  flygtig  Bordeauxvin af smuk, livlig  
Farve og  fin Bouket.

Brionnes ere tynde, løstvævede, hvid 
blegede Lærreder, som tilvirkes i Brionne og 
flere andre Steder i det franske Dep. Oise 
og mest forsendes til Coloniernc over Alençon.

Briquet kaldes i Frankrig en i m eget 
tynde Kuller spunden Skraatobak.

Briquettes ere franske Teglsten, der 
forfærdiges uden Tilsætning af Tjære ved en 
stærk Presning a f pulveriserede K ul, som 
først ophedes til 3 à 400° C.

Brisling s. Anchiovis og  Sprot .
Bristolpapir er tykt Tegnepapir, som 

bestaar af flere Lag samm enklistret, lim et 
Yelinpapir.

B r i s t o l s t e n e  eller Bristoldiamanter
kaldes nogle gjennem sigtige, dels farveløse 
og  dels gulagtige eller rødlige Bjergkrystaller, 
som findes i B jergene ved B ristol, hvor de 
slibes.

Britanniam etal eller Argent in,  som
i England sædvanlig benævnes Pewter,  er en 
hvid M etalcom position af sølvlignende Farve 
og  bestaar hovedsagelig af Tin med en T il
sætning af c. 10 pCt. Antimon, Zink og  
Kobber, ligesom der ogsaa undertiden er 
iblandet lidt B ly og Yism uth. Det forarbeides 
navnlig til Thepotter, Melkefade, Skeer, Gafler 
etc. og, da det ikke let iltes, ogsaa til Bade
kar, Gasmaalere og lignende Gjenstande, som 
ere udsatte for Fugtighed. I  England fa
brikeres saadanne Artikler i stor Mængde, 
navnlig i Sheffield og  Birmingham, og for
sendes vidt om kring; m angeLuxusgjenstande 
a f B. forsølves galvanisk, ligesom  man ogsaa 
forarbeider dette Metal til Plader og  Traad. 
I  Tyskland findes der ogsaa flere Fabriker, 
navnlig i Elberfeld, som levere m eget gode 
Artikler af B.

Britannias ere tætvævede, blegede, 
stivt appreterede og  i Bogform  sammenlagte 
Lærreder fra Schlesien og  Lausitz; Stykkerne 
holde sædvanlig 12  Alen.
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Britanniner s. Bre tagner.

British Point Baces, en E fterlig 
n ing af ægte Brüsseler Kniplinger, tilvirkes 
i Omegnen af London.

B rixner Grant er en af Kobberilte 
bestaaende Malerfarve, som ligner Brunsviger
grønt, men som nu ikke benyttes meget.

Broad Cloths kaldes specielt en Slags 
fine engelske uldne Stoffer, som navnlig væ
ves i Yorkshire i Stykker af 29 Yards Længde 
og  1 1/2 Yards Bredde. I  almindelig Forstand 
benævner man ogsaa saaledes i England alle 
de valkede, dobbeltbrede uldne Stoffer, som 
man her indbefatter under Begrebet »Klæde
varer«.

Brocade, Fr. Drap d ’or eller D. d ’ar
gent, T. Brokat, Gold- und Silberstoff, kaldes 
stærke, svære Silkestoffer med ivævede Guld
eller Sølvblom ster eller Figurer. Det be
nyttedes tidligere til H uer, Dameklæder, 
Veste etc., men anvendes nu især til Messe
dragter og  andre Kirkeornater, hvori da hele 
Grunden bestaar af Guld med ivævede M øn
stre af Lahu, Søiv, Silke o. desi. De rigt 
udstyrede Stoffer af denne Slags kaldes og 
saa Fond d ’or. De tilvirkes i Lyon, Paris, 
Venedig, Genua, Wien, Bairuth etc., og  de 
forsendes i Mængde til Amerika.

B rocade-K rystalfarver af G lim 
mer kalder man et først i den nyere T id  
forekommende Surrogat for Metalbronce. De 
fremstilles ved at behandle pulveriseret Glim 
mer med en Vand- eller A lkoholopløsning af 
forskj ellige Farvestoffer, Den rene, ufarvede 
Glimmer giver sølvfarvet Bronce. L igesom  
Metalbronce bestaar ogsaa Glimmerbronee af 
et fintskjældet Pulver og  har derfor ligeledes 
en stæjk Glans; men dets Dækkekraft er 
paa Grund af Glimmerskjældenes Gjennem- 
sigtighed ringere end Tilfældet er med M e- 
talbronce. Det vil derfor være hensigtsm æs
sigt ved Benyttelsen af disse Farver først at 
overstryge den paagjældende Gjenstand med 
et andet lignende Farvestof; til Sølv kan 
saaledes anvendes en Grunding med Blyhvidt, 
til Blaat Ultramarin etc. Disse Farver for
andre sig  ikke i Luften , indeholde ingen 
Bestanddele, som ere skadelige for Sundheden 
og  kunne fremstilles i alle Farvenuancer, 
hvilket som bokjendt ikke er Tilfæ ldet med 
Metalbronce.

Brocadél, et tæt, af Silke og  Bomuld 
og  stundom kun af Bomuld bestaaende Stof 
med ivævede Blom ster eller Figurer, tilvirkes 
navnlig i Genua, Mailand og  Neapel og be 
nyttedes tidligere til Tapeter, Portiérer, Dra
perier etc.

Broch er den ungarske Benævnelse paa 
Krap, navnlig den, som kommer fra Banatet.

Brocherede Tnier forekomme baade 
af Silke, U ld og  Bom uld, og  ere saadanne 
figurerede Stoffer, i hvilke M ønsteret frem 
bringes a f særskilte, a f Grundvævet uafhæn
gige Islætstraade, der enten kun strække sig  
indenfor Grænserne a f selve M ønsteret, eller 
løbe igjennem Kjedens hele Bredde, dog  saa
ledes, at de kun ere synlige paa Eetsiden i 
de fremstillede Figurer, imedens de ligge løse 
imellem Figurerne paa Vrangsiden, hvor de

senere afskæres med en Maskine eller af'klip- 
pes med en Sax. I  førstnævnte Tilfæ lde ere 
Tøierne virkelig brocherede, i sidstnævnte 
kaldes de lancerede- Mønstrene ere hyppig 
af forskjellige Farver, hvis Vexling frem
bringes ved Hjælp af Vexelladen, i hvilken 
de til hver Farve svarende Skytter ordnffs. 
Man har klare brocherede Tøier med tætte 
Figurer, idet den Plads, som den tykke F i
gurislæt indtager imellem Grundislættens 
Traade i Figurerne, staar aaben udenfor disse. 
Ved Brochering viser Tøiets Bagside sig al
deles ren og  glat, ligesom  Islætstraadene ere 
fastere forbundne med hverandre, end ved 
Lancering; men Anvendelsen af denne sidste 
er forbunden med langt mindre T id  og  Ar- 
beide, end den første medtager. Undertiden 
kaldes ogsaa alle flerfarvede Stoffer med fri 
Mønstre brocherede, til Forskjel fra tærnede, 
stribede, melerede etc. —  B. Stoffer anvendes 
til K joletøier, Shawler, Vestetøier, Baand, ' 
Tresser o. 1. og vexle i Udseende efter M o
dens Fordringer.

B r o c h e s  s. Propper.
Brocoli, en Slags italiensk Blomkaal.
Broderede Toier adskille sig fra bro

cherede Tøier derved, at imedens de sidstnævnte 
tilvirkes ved at ivæve Mønstre i forskjellige 
Stoffer samtidig med disses Forfærdigelse, 
fremkomme broderede Tøier derimod ved at 
paasy allerede færdige Grundstoffer saadanne 
Mønstre. Man skjelner sædvanlig imellem 
fladt Broderi og  ophøiet  B. ,  det førstnævnte, 
hvor Traadene ligge  umiddelbart paa Tøiet, 
er let at tilvirke, idet det som oftest kun be
staar i en Syning paa Stramei med Uldgarn 
eller Silke; det ophøiede B. derimod, hvor
ved Bogstaver, Blomster, Vaaben etc. an
bringes paa Tyl, Musselin, Batist, Silkestoffer 
etc., fordrer ofte m eget Arbeide og stor Kunst
færdighed; i flere Egne af England, Schweitz, 
Frankrig og Tyskland er det et Hovederhverv 
for en stor Del af den qvindelige Befolkning. 
Silkebroderier udføres navnlig til en høi Grad 
af Fuldkomm enhed i Lyon. Imedens B. tid
ligere bestod i Haandarbeide, udføres det nu 
hyppig paa Maskiner med Naale, som have 
Spids i begge Ender og  et Øie paa Midten. 
Tøiet, hvorpaa der skal broderes, er udspændt 
i lodret Stilling, og Naalene ere i regelmæs
sige Afstande fra hverandre befæstede til en 
Slags Vogn, der kjører frem og  tilbage, hvor
ved de ved en sindrig Mechanisme føres ind 
og  ud igjennem T øiet; en enkelt Arbeiderske 
er paa denne Maade istand til at brodere med 
100 Naale paa éngang. Ogsaa paa Stramei 
udføres nu fladt B. med brogede Mønstre paa 
Maskine. —  Paabegyndte  Brode r ie r  eller 
T apisser ie r ,  af hvilke kun et lille Parti er 
tilvirket som et Mønster, kvorefter hele Ar- 
beidet kan fuldføres, ere i de senere Aar 
komne m eget i Handelen og  forsendes navn
lig  i Mængde fra Berlin.

Brodérm ønstre ere bievne en ikke 
uvigtig  Fabrikationsartikel, navnlig i Berlin, 
hvorfra de forsendes over hele Verden. Møn
strenes Grund bestaar af smaa, med Zink
plader paa Papir trykkede og  til Aabningerne 
i Stramei svarende Qvadrater, i hvilke de
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forskjellige Farver ere antydede ved særlige 
Tegn, efter hvilke da Farverne paamales med 
en Pensel. Der forekommer ogsaa ucolorerede, 
saa at man ved Broderingen selv kan vælge 
den Farve, man ønsker, ligesom  ogsaa ens
farvede Mønstere, som kun ere angivne i de 
smaa Qvadrater ved Puncter.

Brodérnaale ere fine Synaale, som 
anvendes til Brodering, og  som undertiden 
ere forsynede med 2 eller 3 Øine, for at man 
paa éngang kan brodere med flere Traade af 
forskjellig Farve.

Broget Kobbernialm  eller sp r a g

let Kobberer ts kaldes en fortrinlig, af Svovl
kobber og Svovljern bestaaende Malm, som 
forekommer i tætte Masser af mørk kobberrød 
indtil tombakbrun Farve, sjelden i Krystaller, 
paa flere Steder i Sverig, N orge, Sachsen, 
Thüringen, England etc.

Broglio er Navnet paa en let, hvid Y in  
fra Toscana; den har en behagelig Smag og 
ligner Muskateller.

Brogue kaldes smaa brogede M uslinge
skaller, som findes ved Nordkysten af S ici
lien; de forarbeides til forskjellige Nips- 
gjenstande, saasom til Ringstene, Knapper, 
Spænder etc.

Broihan er en Sort hvidt, sødt 01, 
som navnlig er en m eget yndet Drik i Bruns
vig og  Hannover; det brygges af lufttørret 
Hvede- eller Bygm alt.

Brokade s. Brocade.
B r o k f n g l e n  (>Charadrius) ,  en kort- 

halset og forholdsvis kortbenet Yadefugl med 
velsmagende K jød , opholder sig  mest paa 
fugtige Heder og fugtige H øislettcr og fore
kommer saaledes baade i Jylland og Norge. 
T il denne Fugleslæ gt høre flere Arter, saa
som Hjeilen (Ch. apricarius), som er af en 
Dues Størrelse og hyppig forekommer paa de 
jydske H eder; i N orge kaldes den ogsaa 
Fjeldhjerpe eller Fj e ldplyster,  —  Pom erants-  
fuglen (Ch. m orinellus) er mindre og  tykkere 
end de 2 foregaaende Sorter og kaldes i 
Norge Rundfugl,  imedens nogle mindre Arter 
af samme, som opholde sig  ved Strandbred
derne, benævnes Pr æ st e kr ave r ;  disse ere 
graa med et sort Baand om Halsen og  af en 
Lærkes Størrelse. Nærbeslægtet herm ed er 
Viben (Vanellus cristatus), der er glinsende 
mørkgrøn paa R yggen  og  bærer en lang 
Fjertop i Nakken, Stenvenderen (Strepsilas 
collaris) af en Stærs Størrelse, brunrød sort 
og hvidbroget, Ryle n (Tringa alpina), frem 
deles Skom ager fuglen eller Klyden (R ecu r- 
virostra avocetta ) og St randskade n (H æm a - 
topus ostralegus), der alle besidde et vel
smagende K jød.

Brokperler kaldes undertiden uregel
mæssig dannede, kantede Perler.

Brokstaal er en Slags fortrinligt, 
haardt Staal, som forekommer i smaa ujevne 
Stykker.

Brom  (Brom um ) er et ved almindelig 
Temperatur flydende Grundstof, som ikké 
findes frit i Naturen, men forekommer i F or 
bindelse med Kalium og  Magnesium, ligesom  
Jod, i Havvandet og  forskjellige Strandplanter, 
af hvis Aske det udvindes, ligesom  det ogsaa

erholdes af Moderluden i flere Saltværker, 
navnlig ved Kreuznach, Stassfurt, Schöne- 
bek etc. D et er et mørkebrunt, sirupslignende 
Fluidum, som ved en Temperatur af 47 0 ko
ger og udvikler mørkerøde, m eget g iftige  
Dampe, som i høi Grad angribe Øinene og 
Aandedrætsorganerne ; ved -f- 20 0 fryser det 
til en fast, inørkegraa, m etalagtig Masse. D et 
er m eget flygtigt, hvorfor det sædvanlig op
bevares under Svovlsyre, har en Y æ gtfylde af 
2,98, og  en m eget stærk, ubehagelig, chlorlig- 
nende Lugt. B. anvendes i Medicinen, navnlig 
im od Diphteritis og  som Desinfectionsm iddel, 
i de chemiske Laboratorier til Frem stilling 
af forskjellige Bromforbindelser, i P hoto
graphien, samt til Fabrikation af flere A n i
linfarver.

Brom bæ r, T. Brombeeren eller Kratz
beeren, Fr. Mûres sauvages, E. Blackberries, 
de glinsende, sorte, sødlig - syrlige Bær af 
R o b u s  f ' r u c t i c o s u s ,  den bekjendte, næsten i 
hele Europa i tørre Skove, paa solrige H øie 
og  ved Gjærder voxende slyngende Busk. 
Bærrene, Baccae Rubi nigri, spises enten raa 
eller kogte, og  benyttes ligeledes til Fabri
kation af Yin, Eddike og  Brændevin; i Frank
r ig  anvendes de oftere til Farvning af Yin. 
T idligere benyttedes de oftere i Medicinen, 
saavelsom Buskens Skud, Blade, Blom ster og 
R ødder; af Bærrene tilberedes endnu en Si
rup, der bruges som Tilsæ tning til flere 
Lægemidler. Hele Planten indeholder m eget 
Garvestof, hvorfor man har malet de tørrede 
Blade, Stilke, Grene og  Rødder paa Bark
m øller og  anvendt dem i Garverierne som 
Egebark. Busken har et m eget seigt Yed, 
som ogsaa kan benyttes til Krudtfabrikation.

Bromcatlinmm. i lange, naaleformede 
Krystaller, anvendes i Photographien.

Brom kalium  er et v igtig t Læge
middel, der fremstilles i chemiske Fabriker. 
D et krystalliserer i hvide Tærninger og  Oc
taèdre, er uden L u gt og  af saltagtig Smag. 
Det er opløseligt i 4 Dele koldt og  i lige 
Dele kogende Yand. D et anvendes ogsaa til 
Frem stilling af chemiske Præparater.

Brom sia er en Sort fin, raa levantisk 
Silke, som mest forsendes til Frankrig.

Brom syre eller Brom br intesyre  (A ci
dum bromieum  eller hydrobrom ieum ), en 
farveløs, i Luften stærk rygende Yædske, der 
har megen L ighed med Saltsyre.

B rom solv (Brom etum  argentieum ) 
fremkommer som en i Yand og  Salpetersyre 
uopløselig  Forbindelse ved at sammenblande 
O pløsninger a f salpetersurt Sølvilte og  Brom 
kalium; det bundfælder sig  i hvide eller gul - 
agtige Flokke, der lade sig opløse i Am m o
niak eller i Opløsninger a f undersvovlsyrlede 
Alkalier. D et anvendes i Photographien.

Bronm ni chloratum  s. Chlorbrom.

Bronce er en allerede i de ældste Tider 
kjendt M etallegering, som enten kun bestaar 
af Kobber og  Tin, eiler af disse to Metaller 
med en Tilsætning af Zink og  m eget lidet 
B ly sjeldnere med en liden Tilsæ tning af 
Nikkel, A lt i forskjellige Forhold  efter den 
Anvendelse, hvortil Metallet er bestem t. En 
Blanding af Kobber og  Tin  alene kaldes bi-
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nair  Bronce,  imedens Legeringen benævnes 
qvaternair ,  naar der er tilsat Zink og  Bly. 
God Bronce maa i sm eltet Tilstand være 
tyndtflydende for at kunne give rene og skarpe 
Afstøbninger, og  de deraf støbte Gjenstande 
bør ved at udsættes for Luften i Tidens Løb 
antage en smuk mørkegrøn Farve paa Over
fladen, hvorved de komme til at ligne det 
antike Statuemetal (Aes, P atina antiqua). 
Denne grønne Farve bibringes imidlertid ofte 
Metallet ved Kunst ved Hjælp af Salmiak, 
Eddike, Syresalt, ved Indgnidning med O lie
syre etc. Tilsætningen af Tin  til Kobber 
g jør  M etallet haardere og mere skjørt, giver 
det en lysere gul Farve, og  g jør det mere 
klangfuldt. T il Klokker udfordres der et 
saadant haardt og  klingende Metal, og disse 
Egenskaber faar Kobber ved at blande 80 Dele 
deraf med 20 Dele T in ; denne Legering 
kaldes Klokkemetal eller Malm.  T il mindre 
Klokker tilsættes indtil 30 pCt. T in ; i  E ng
land bestaar Legeringen til Klokker sædvanlig 
af 80 Kobber, 10 Tin, 6 Zink og  4 Bly. A t 
en Tilsætning af Sølv skal give Klokken 
on smukkere Klang, er en falsk Paastand, 
som  i ældre Tider benyttedes for at narre 
Folk  til at skjænke deres Sølv til Støbning 
af Kirkeklokker; en virkelig Sølvklokke har 
kun en mat og  dæmpet Klang. —  Den Bronce, 
som benyttes til St atuer,  Bust e r  etc., bestaar 
sædvanlig a f 80— 90 D. Kobber og  20— 10 1). 
T in , imedens Legeringen dog stundom er 
tilsat nogle Dele Zink og lid t mindre Bly. 
—  Kanonbroncen maa forene Seighed med 
Haardhed og Elasticitet, dels for at forhindre 
Spræ ngning af Kanonen under det pludselige, 
voldsomme Tryk ved Krudtets Antændelse, 
og dels for at Kanonen atter kan trække sig 
sammen, naar Trykket er ophørt; den bestaar 
i Regelen af 90 D. Kobber og  10 D. Tin, 
ofte mod en Iblanding af 0,2— 0,5 pCt. Phos
phor for at forhindre det hiødere og  lettere 
flydende Tin  fra at samle sig  i Kanonens 
Indre. —  Phosphorbronce  fabrikeres navnlig
1 Iserlohn og bestaar sædvanlig af 90— 94 
Kobber, 5— 6 Tin, 0,20— 0,80 Phosphor og  0,19 
— 0,76 Zink; den har en betydelig  Seighed, 
Styrke og Elasticitet, og  vil efter Fleres Me
ning efterhaanden ganske fortrænge den al
mindelige Bronce, ja  i flere Henseender end- 
ogsaa Staal. —  Speilmetal er en hvid , haard 
Com position, der modtager en smuk Politur 
og benyttes til Hulspeile etc.; det bestaar af
2 D. Kobber og  1 D. Tin. —  Medaillebronce  
kaldes en Legering af 85— 90 D. Kobber og  
15— 10 D. Zink, stundom med en Iblanding 
af lidt T in ; de saakaldte Broncemedailler ere 
im idlertid sædvanlig kun broncerede Kobber- 
medailler. —  B. anvendes ogsaa til Skille- 
mynt og  har den Fordel fremfor Kobberet at 
Præget bliver skarpere og  ikke afslides saa 
let; den dertil anvendte Legering er i Dan
mark sammensat af 90 D. Kobber, 5 D. Zink 
og  5 D. Tin, imedens den i Tyskland, Frank
rig  og Sverig bestaar af 95 1). Kobber, 4 Zink 
og 1 Tin. —  T il Forfærdigelsen af Gongoner  
og Tam tam s eller chinesiske Bækkener be
nyttes en Bronce, som bestaar af 100 Kobber 
og  25 T in ; disse Instrumenter forfærdiges

ved at udhamre Legeringen efter sammes 
hurtige A fkøling, da den ved en langsom  A f
køling bliver haard og  skjør. —  Forøvrigt 
anvendes Bronce til Forfærdigelsen af m ang
foldige Gjenstande, saasom Lamper, Lyse
kroner, Uhrstativer, Smykkesager, af hvilke 
de fleste forgyldes i Ilden, F igurer etc. De 
fleste og  smukkeste Broncevarer forfærdiges 
i Paris, hvor mange tusinde Mennesker stadig 
ere beskæftigede med denne Fabrikation, og  
hvorfra Udførselen af disse Artikler aarlig 
udgjør over 30 M illioner Francs. I  det sidste 
Decennium fabrikeres dog ogsaa smukke og 
gode Broncesager i W ien, Berlin og  andre af 
de større Byer i Tyskland, ligesom  der o g 
saa i Moskau findes en Fabrik (Krummbiegel), 
som leverer fortrinlige Varer. —  D et maa 
im idlertid bemærkes, at de i daglig Tale saa
kaldte »Broncevarer« m eget ofte ikke be- 
staa af Broncemetal, • men kun af billigere 
Metaller, som ere overdragne med et bronce- 
lignende Dække (s. Broncerede Varer). F eil- 
agtig  kaldes ogsaa undertiden mindre G jen
stande .af Træ, som ere forgyldte med uægte 
Bladguld, broncerede (s. Træbronce), ligesom  
ogsaa Benævnelsen bruges om Broncepulver 
(s. d.) samt om forgyldte Messingvarer.

B r o n c e g r o n t  s. Zinnober,  grønt .

B r o n c e p u l v e r ,  Bronce farve ,  som 
stundom kun benævnes Bronce,  er et m eget 
fint revet, metallisk Pulver, som benyttes til 
at frem bringe fors kj ellige metalglinsende 
Farvenuancer paa lakerede Varer, Træ, Gips, 
støbte Jern- og Zinkgjenstande, ligesom  det 
ogsaa anvendes til Forziringer paa finere B og- 
og  Stentrykkerarbeider, ved Fabrikation af 
Tapeter, Voxdug og  broget Papir etc. Man 
skjelner imellem ægte og  uægte Broncepulver 
efter det Materiale, hvoraf det er fremstillet. 
Ægte  Guldbronce,  ægte Maler-  eller Muslinge-  
guId (Fr. Or moulu, Or en coquille, E. Shell- 
gold) forfærdiges ved at pulverisere det A f
fald, söm fremkomm er i Guldslagerierne ved 
Beskæringen af det ægte B ogguld  (s. d.), det 
saakaldte Schawin, som rives paa en Marmor
plade med H onning eller Gummivand til en 
fin D eig, som derefter enten tørres til Pulver 
eller stryges i Muslingeskaller. Æ gte  Sølv- 
bronce tilberedes paa samme Maade. —  Uægte 
Broncepulver ,  Metalbronce,  Støvbronce  (Fr. 
Br. moulu, E. Br. powder) forekommer i H an
delen i forskj ellige Farver og  Nuancer, saa
som bleggult, grøngult, citrongult, rødgult, 
orange, carmoisin, kobberrødt, violet, grønt 
eller hvidt. De gule bestaa af Kobber og 
Zink i Forholdet 83 :17 , 90 : 10  eller 94 : 6 , 
og indeholde intet Tin, saaledes som man 
skulde tro efter Navnet (s. Bronce). De røde 
forfærdiges af rent Kobber, de hvide derimod af 
en L egering af Zink og  Vism uth eller Tin, ved 
at pulverisere det tyndt udhamrede Metal. Til 
de gule og  hvide B. benyttes sædvanlig det ved 
Beskæringen af uægte Bladguld eller Blad
sølv fremkommende Affald, imedens de for
skj ellige Nuancer i R ødt eller Gult tilveie- 
bringes ved forsigtig  at ophede Broncepulveret 
under Tilsæ tning af lidt Olie, Parafin eller 
V ox; det grønne B. tilberedes ligeledes af det 
gule ved en saadan overfladisk Iltning. A t frem-
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stille en blaa Bronce er endnu ikke lykkedes.
—  Jernbronce eller Jernsort  erholdes ved en 
Fælding af en Antim onopløsning, og anvendes 
navnlig til at give Gipsfigurer et Udseende 
som Støbejern. —  Musivguld (uægte Maler
eller Muslingeguld, Fr. Or m usif, E. Mosaic 
gold ) kaldes i Handelen en af Svovl og  Tin 
bestaaende chem isk Forbindelse (dobbelt 
Svovltin), til livis Forfærdigelse der baves 
mange Anvisninger. Yed en Ophedning og 
derefter følgende m ild Glødning a f lige Dele 
Svovl, T in  og  Salmiak med eller uden K vik
sølv bliver der Musivguld tilbage, hvoraf det 
øverste Lag vil være det smukkeste. D et be- 
staar af' smaa, glinsende, halvt gjennem sig- 
tige Glim merskjæl, er fedtet at føle paa og 
fæster sig  til Huden, naar man gnider den 
dermed. I  Bødglødhede decomponerer det og  
bliver sort; det er uopløseligt i Yand og  har 
en Y æ gtfylde af 4,415. D et benyttes revet 
med Æ ghvide, L im  eller Fernis til at for
gylde eller broncere Papir, Træ, Blikvarer etc., 
men er for en D el blevet fortræ ngt af det 
ovenfor beskrevne uægte Broncepulver, skjøndt 
det har den Egenskab frem for dette, at det 
ikke saa let bliver sort og  f. Ex. godt mod- 
staar Indvirkningen af harsk Olie, hvorfor det 
særlig egner sig til Broncering a f Lamper.
—  Musivsølv er en fint pulveriseret Legering 
af 8 D. Yism uth, 8 D. T in  og  l x/2 D. Kvik
sølv; det er dog næsten ganske fortræ ngt af 
den uægte Sølvbronce. —  Br ocade -Kr yst al-  
farverne,  som ligeledes henhøre under B ronce- 
farverne, have vi allerede omtalt under B. —  
Andre Surrogater for M etalbronce ere: Wol

fr am sur t  W olf ram ilt e -Nat ron,  pragtfulde, 
guldglinsende Krystaller; det tilsvarende 
Kalisalt ,  violette Krystaller med Kobberglans ; 
Lithionsalt ,  staalblaa Krystaller; W olfr am 

ilte, et mørkeblaat Pulver; Chromchlorid,  
pragtfulde, violette, glinsende Smaablade; 
Jodbly,  guldgule Krystalskjæl; nogle Pro- 
ducter af Hæmatoxylin,  og endelig enkelte 
Anilinfarver,  navnlig det smukke, grønt g lin 
sende Anilinrødt .  —  De sidstnævnte Pro- 
ducter finde dog ikke megen Anvendelse, 
navnlig paa Grund af deres høie Pris, lige
som ogsaa flere a f dem have en mindre god 
Dækkraft som en Følge af, at de ikke danne 
et skjællet, men et kornet Pulver. —  B. til
beredes navnlig i Nürnberg, Fürth, Paris og 
i den nyere T id  ogsaa i Berlin.

Broncerede Varer kaldtes tidligere 
kun saadanne Gjenstande af Metal, navnlig 
Zink, Tin, Jern eller Kobber, som paa en 
eller anden Maade vare givne et Udseende 
som ægte Broncemetal. Dette kan ske ved 
en Forkobbring af de paagjældende Gjenstande 
ved Overstrygning med eller N eddypning i 
en ætsende Opløsning af K obbervitriol, eller 
ved en Indgnidning paa deres klæ briggjorte 
Overflade med Broncepulver (s. d.). Kobber 
bronceres ved K ogning i en Eddike-Opløsning 
af Spanskgrønt og  Salmiak, eller ved at over
stryges med vaadt Jerntveilte og tørres ved 
en mild Varme. Efterhaanden er Begrebet 
»Broncering« g ivet en videre Udstrækning, 
idet enhver Paaføring paa en Gjenstand af et 
andet enten pulveriseret eller opløst Metal

sædvanlig kaldes Broncering, hvorved B e
nævnelserne »Guldbroncering, Sølvbroncering« 
etc. (s. Broncepulver) ere fremkomne, ligesom 
ogsaa en O verstrygning paa en Gjenstand 
med en almindelig broncelignende Lakfarve 
stundom kaldes Broncering.

B r o n c i n o  kaldes en Slags venetiansk 
Marmor, hvoraf der især forfærdiges Vaser.

B r o o k s  C r a m  er en Sort Sygarn, der 
har sit Navn efter Fabrikanten Brook i H ud
dersfield i Yorkshire; det er bekjendt over 
hele Verden for sin Godhed og anvendes 
m eget til Symaskiner (glaced), ligesom  ogsaa 
til Haandsyning (soft). D et forekommer 
baade hvidt og  couleurt i alle Finheder og 
forsendes paa Træruller af forskjellig Længde 
og Størrelse.

B r o s m e  (Gadus Brosm e) er en til 
Torskenes Fam ilie hørende Fisk, som lever 
paa dybt Vand imellem Grønland og  Norge, 
ved hvis vestlige Kyster den ligeledes findes 
i M ængde; den er mørkebrun paa B yggen  og  
lysegraa under Bugen. Den har et velsma
gende K jød , navnlig anses dens B ogn  som 
en Délicatesse, og  af Leveren tilvirkes en 
god Tran; den tilberedes ogsaa ofte til K lip 
fisk og  Stokfisk.

B r o w l s  s. Braw is.
B r o w n  O s n a b r u g h s  kalder man i 

England raa westphalske Lærreder, særlig fra 
Omegnen af Osnabrück; men de væves nu 
ogsaa i Irland og  Skotland i Omegnen af 
Dundee, Glasgow og Perth. De forfærdiges 
af stærkt H ør- eller Ham pegarn og forsendes 
m eget til Amerika i Buller af 50 Yards Længde 
( =  73 d. Alen) og henved 1 Yards Bredde.

B r o w n  P a p e r s  kaldtes tidligere i 
England en Slags schlesiske Lærreder, som 
forsendes indpakkede i brunt Papir. N u for
staas ved Benævnelsen Br. P. kun en Sort 
engelsk Pakpapir af fortrinlig  Godhed til 
Indpakning om Jern- og  Staalvarer, Manufac- 
turvarer etc. (s. Begpap).

B r o w n  Q u a d r u p e l s  eller Br. Sile- 
sias er det engelske og nordamerikanske Navn 
paa en Sort tætvævede, stærkt manglede 
schlesiske Lærreder, som ere sammenlagte i 
B ogform  efter Stykkernes hele Bredde.

B r u c i l i ,  Caniramin, Brucia (Brucino, 
eller Brucinum ), et Plantealkaloid, som fin
des i forskj ellige Giftplanter, navnlig i Bæve- 
kager (Frøene af Strychnox n u x vomica), i 
Ignatsbønner (af Strychnos lg n a tii)  og  i den 
falske eller uægte Angosturabark, der kommer 
af et Træ, tilhørende samme Plantefamilie. 
D et danner i ren Tilstand hvide, gjennem - 
sigtige, firsidede Søilekrystaller af en yderst 
bitter Smag, opløses kun ubetydeligt i Vand, 
men let i Vinaand, ikke i Æ ther, og  virker 
som  en heftig  Gift.

B r u c k :  d e  L e i t h a  er en meget god 
hvid Vin, som dyrkes i Østerrig i Omegnen 
af Byen af samme Navn.

Brugde s. Brygde.
B r u i n h a r d ,  en fra Surinam kommende, 

m eget haard Træsort, som har megen L ighed 
med Pokkenholt.

B r a s i l a  kaldes i Italien Sandrøret, hvoraf 
man fletter Maatter, Kurve, Tougværk etc.
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Brunei eller Prunel,  ogsaa kaldet Last ing,  
er et svært, tætvævet, kipret Uldtøi, som dog 
ofte har Kjede eller Islæt af Bomuldsgarn 
eller Linnedgarn, og stundom Kjede af Silke; 
det er sædvanlig vævet i fembundet Atlas 
a f tvundet Kjedegarn og Islæt af utvundet 
Kamuldsgarn, og bruges især til Damefodtøi, 
Halsbind etc.

Bruneller s. Pruneller og Blommer.

Bruneret Metal kaldes i Alm inde
lighed det med en brun, blank Farve over
dragne Jern i Geværløb, som derved faa U d
seende af at være damascerede; Farvningen 
sker sædvanlig med en Blanding af Bom olie 
og Antim onsm ør eller med fortyndet Skede
vand. Brunering kaldes ogsaa stundom P o 
lering af andre Metaller med Polerstaal eller 
Glænsning af poleret Staal paa Træskiver, 
som ere indrevne med Trækul.

Brun Grranit s. Colophonit.
Brun Ibenholt s. Kongetræ.

Brnnit s. Brunsten.

B r u n  j e  u r s t e n  kalder man do mere eller 
mindre brunt farvede, naturlige Jernilteliy- 
drater. D et er tætte, for det meste traadede, 
glinsende, ofte nyreformet afrundede Masser 
af en Haardhed =  5 og  en Væ gtfylde —  4 ; 
det giver en gulbrun Streg og er ikke m ag
netisk. Denne Erts som indeholder 50— 60 
pCt. Jern, forekommer i Bjergene i Tyskland, 
Frankrig og Schweitz, ligesom ogsaa enkelte 
Steder i N orge, t. Ex. ved B revig; den egner 
sig  godt til Udvinding af Staal og  Støbejern. 
Efter Mængden af Hydratvand, som det inde
holder, adskiller man Gøthit,  Pyrosifierit ,  
Lepidokrokit ,  Naale e r ts,  Rubingïimmer og 
Okker,  Brunj e rnste n,  Sum pe r t s,  Bønneerts 
etc. Flere af de nævnte Mineralier indeholde 
dog foruden Jernilte og Vand ofte ogsaa 
andre Iblandinger, som Kiselsyre, Lerjord, 
Phosphorsyre, Kalk etc.

Brun Carmin er en Malerfarve, som 
tilberedes af Umbra eller Kølnerbrunt. Don 
danner et fint, i Vand let opløseligt Pulver 
og  anvendes til Miniaturmaling, til Oliefarve, 
Farvning af Læder og til Lakering.

Brnnknl eller Lig nit,  Fr. H ouille brune, 
E. Brown coal, ere brune indtil sorte Kul
masser, som ere dannede ved en A rt Gjæring 
af Forverdenens Skove, ikke forkullede ved 
H jæ lp af Ild, og  underkastede et stærkt Tryk. 
Mineralet fremviser ofte en tydelig  Trætextur 
med Antydning af Træernes Bark, Blade og  
Aarringe, ligesom det ogsaa stundom findes i 
Form  af hele Træer og Grene. Det fore
kommer dog ogsaa af jordagtig Beskaffenhed 
i dybe Lag ligesom Tørvejord; det æltes og 
formes da ligesom Tørv, men er i saa Fald 
ikke af m eget bedre Beskaffenhed end disse; 
denne A rt benyttes ogsaa til Brænding af 
Tag- og  Mursten, Kjøkkenkar etc., ligesom  
der ogsaa tilberedes en brun Farve deraf (s. 
Cølnsk Umbra).  B. bestaar hovedsagelig af 
K ulstof, men indeholder dog mindre deraf 
end Stenkul; det er af brun eller rødbrun 
Farve, sædvanlig mat og brænder som oftest 
godt med en tem m elig klar Flamme uden 
stærk Bøgudvikling, men hyppig med en

ubehagelig Lugt som en Følge af iblandet 
Svovlkis, hvorfor det ved Forbrændingen ofte 
afgiver endel Svovlsyrling. B. anvendtes tid 
ligere forholdsvis kun ubetydeligt i Sammen
lign ing med Stenkul; men i de sidste D e
cennier benyttes det i langt høiere Grad, 
navnlig i mange Egne af Tyskland og Øster- 
rig, hvor den betydelige Skovhugst har for
tyndet Skovene meget. Ved Hjælp af hen
sigtsm æssigt indrettede Ildsteder har man 
saaledes fundet det fordelagtigt at benytte 
det i mange Fabriker, Glashytter og under
tiden ogsaa som Brændsel i Jernbanedriften. 
Paa flere Steder, navnlig i Sachsen, forarbeider 
man B. som Baastof ved at undergive det en 
tør Destillation, ligesom Stenkul ved Gas- 
tilberedningen, hvorved det forvandler sig til 
Gas, Tjære og Cokes. Det Product, som det 
da særlig kommer an paa at udvinde, er 
Tjæren, som ig jen  underkastes en Destillation 
og  derved omdannes til raa Olie, Paraffin
masse og Tjæ recokes; ved yderligere at be
handle de tvende førstnævnte Stoffer udvindes 
Photogen,  Solarolie ,  Paraff in og  Carbolsyre  
(s. d.). —  Brændeværdien af B. er forskjellig, 
større end Tørvens, men ringere end Sten
kuls; med 1 Pd. B. vil man sædvanlig kunne 
opvarme c. 30 Pd. Vand til Kogepunktet. 
Det forbrænder ligesom  T ørv; efterlader 
det en brun Aske, har det indeholdt 
Svovljern. hvoraf der ved Forbrændingen 
dannes Jernilte, som bliver tilbage i Asken, 
imedens Svovlsyrling gaar bort. —  B. fin
des i mægtige Lag i Nordtyskland, B øh 
men, Frankrig, England, ogsaa i Sverig og 
Danmark, navnlig i Jylland i Thy og  omkring 
Silkeborg; sandsynligvis strække disse Lag 
sig videre under Vesterhavet, hvorfra der otte 

' efter stærke Storme opskylles paa de jydske 
Kyster Stykker af B. i Forening med Bav, 
der i Begelen kun forekommer i Brunkulforma
tioner. B. findes ligeledes paa Bornholm, 
Fyen, M øen og desuden i Grønland og  paa 
Island, hvor det kaldes Sut urbrand.  —  En 
A rt B., som forekommer i Bøhmen og Sach
sen, og  som kaldes Moorkul,  liar stor Lighed 
med Stenkul og  det samme glinsende Brud; 
en anden smuk og fast Sort benævnes Gagat  
(s. d.). —  De Lag, som indeholde B., bestaa 
som oftest af Sand, Ler, Jernsten, Sandsten, 
Kalksten, A lunjord og Brunkul.

IS rv m k u lso lie  (Oleum pyrocarboni- 
cum ) er den ved tør  Destillation af Brunkul 
udvundne tykke, sorte Olio, som man har 
anbefalet som Lægemiddel im od Underlivs
krampe og  udvendig til Indgnidning; den 
indeholder hovedsagelig Paraffin og Photogen. 
Naar den rectificeres over Sand og Trækul, 
taber den i Farve, L ugt og Kraft.

Brunrod (R a d ix  Scrophularia ) er en 
i Middelhavslandene hjemm ehørende Plante 
af indtil 3 Fods H øide, med hjerteformede, 
modsatte Blade og  smaa purpurrøde eller 
grønlige Blomster. Den knollede B.  eller 
Kroprod (Scrophularia nodosa) voxer vildt 
i Danmark paa fugtige og  skyggefulde Ste
der; densB odstok, som er hvid lig og  i tørret 
Tilstand graa, og  som har en skarp, bitter 
Smag, anvendtes tidligere som Lægemiddel



Brunrødt . 107 Brygden.

i  K jertelsygdomme, men benyttes nu kun 
s j elden.

Brnnrudt, Fr. Oxide de fer, E. Eed 
oxide o f iron, er en hovedsagelig af Jern- 
tveilte bestaaende ordinair Malerfarve, som 
fremstilles ved Glødning a f Okker, Svovlkis 
eller Bundfaldet i V itriol- og Alunværkerne; 
man erholder det ogsaa som Residuum ved 
Tilberedningen af rygende eller Nordhauser 
Svovlsyre ved Ophedning i Lerretorter og 
tilsidst ved Glødning i Ovne af calcineret 
Jernvitriol, i hvilket Tilfæ lde det sædvanlig 
kaldes Colcothar  eller Caput  mortuum.  I)et 
danner et tu n g t, rødt Pulver, hvis Farve 
fremtræder i flere Nuancer, efter hvilke det 
ofte gives forskjellige Benævnelser, saasom 
Polérrødt ,  Enge lsk Rødt ,  Rødsten,  brændt  
Okker etc. D et engelske B. anses som det 
bedste, da det er haardere og finere end 
andre Sorter. Det bruges dels som Farve 
paa Træ og dels ogsaa til Polering af Speile 
og flere Metaller.

B r u n s t e n ,  Pyrolusi t ,  Graabrunst ener t s
(.Superoxydum  m anganicum , M anganum  
hyp ero x y  datum), Fr. Savon de verrerie, Man
ganèse oxydé gris, E. Manganese ore, et na
turligt Manganovcrilte, som i ren Tilstand 
bestaar af 63,22 Mangan og 36,78 I lt ;  den 
findes i Naturen enten i tætte Masser eller 
krystalliseret i rhombiske Søiler. I tæt T il
stand har den ofte et krystallinsk og  bladet 
Brud, men er da ofte blandet med Kalkspath 
og  Rødjernsten, hvilket nøie maa bemærkes 
ved Indkjøb a fB . som Handelsvare. Den har 
en jernsort Metalglans, en Væ gtfylde af 4,3 
— 4 ,8 , en Haardhed af 2,5— 3,0, er skjør og  
giver en sort Streg. Den findes flere Steder 
i Tyskland, navnlig i betydelig  Mængde ved 
Ilmenau, Saalfeld og andre Steder, i Thürin 
gen , H arzbjergene, Bøhm en, Mæhren etc., 
ligesom ogsaa i Frankrig, England og S verig; 
en fortrinlig ren Sort erholdes fra Ilfeld og 
Elbingerode ved Harzen. Den forekommer i 
Handelen i flere Sorter, enten i hele Stykker, 
hvorfra de vedhængende Stene ere fratagne 
med Hænderne (den bedste Sort), eller i pul
veriseret Tilstand, men er da ofte blandet 
med kulsur Kalk eller Brunspath, hvilket ikke 
alene forøger dens Vægt, men ogsaa har en 
skadelig Indvirkning ved Benyttelsen deraf 
til Tilberedelse a f Chlor. Under Navn af B. 
komme flere andre Manganertser i Handelen; 
men de erstatte kun m eget ufuldkommen, og 
enkelte af dem slet ikke den ægte B. ; vi 
skulle her anføre de vigtigste. Br au n it (Man -  
gandobbelilte) fra Ilm enau, Elgersburg etc. i 
mørkebrune, kvadratiske Octaedre indvirker 
vel ikke skadeligt ved Tilberedning a f Chlor, 
men er kun halvt saameget værd som g od B . 
—  Psilomelan eller Haardmanganerts,  ogsaa 
kaldet Sort j ernsten,  har endnu ringere Væ rdi; 
det er langt haardere end B., har en blaalig- 
sort Farve, et ujevnt Brud og  en Væ gtfylde 
af 4,2. D et forekommer i nyre- eller drue
formet Skikkelse, indeholder kun 7 pCt. Ilt 
og desuden c. 18 pCt. Barytjord og  noget 
Kiseljord. —  Manganit  eller Glansm anganer t s 
i sorte rhombiske Prism er indeholder c. 25 
pCt. Ilt og  10 pCt. Vand; det er liaardt, sort

og  krystalliserer i firkantede Søiler. —  Haus-  
mannit  eller Sor t m angane r t s i sorte kvadra
tiske Octaedre forekommer sjeldnere og sæd
vanlig blandet med de andre Sorter. —  For 
at sikkre sig im od Forfalskninger bør man 
stedse kjøbe B. i hele Stykker; det bedste 
K jendetegn paa dens Godhed vil da være den 
Streg, som den giver, idet virkelig B. let 
giver en sort Streg, M anganit en rødbrun og  
Psilomelan en brunsort. Pulveriseret B. er 
næsten altid blandet med en eller flere af de' 
ovennævnte Ertser, som ikke ere tjenlige til 
Chlortilberedning; dens Qvalitet lader sig vel 
m eget nøiagtig  undersøge, men dog kun ved 
en temmelig indviklet chem isk Proces. God 
B. bør indeholde c. 95 pCt. rent Manganover- 
ilte ; den maa ikke bruse stærkt op med Sal
petersyre, men næsten ganske opløse sig i 
Saltsyre under stærk Udvikling af Chlorluft; 
1 Pund ren B. giver c. 2/5 Pund lu ftform ig 
Chlor. Desuden anvendes B. i mange andre 
Øiemed, saasom til Frem stilling af Ilt, til 
Affarvning af Glas (og  kaldes da Glassæbe), 
til rødligviolette Farver paa Porcellain , til 
brun og sort Glasur, Farvning af Emaille, 
Glasperler og kunstige Æ delstene, til O lie
farve, til Frem stilling af Brom og  Jod samt 
af overmangansure Salte, der anvendes som 
Desinfectionsm idier (mineralsk Chamæleon, 
overmangansurt Kali og  Natron, Natrium- 
permanganat).

Brim s viger A lan , en Efterligning 
af romersk Alun, er af rødlig  Farve og  til
beredes i de chemiske Fabriker i Brunsvig.

Brunsviger Garn er en m eget fin 
og  god Sort Hørgarn, som spindes i og om 
kring Brunsvig, hvorfra m eget forsendes til 
Udlandet. Man inddeler det sædvanlig i tre 
Sorter: T rekronegarn,  det fineste og jevneste, 
spundet af tid lig  H ør; dobbelt  eller Tokrone-  
garn og Enkronegarn,  som er den ringeste 
Sort. Det forsendes i Bundter paa 2 til 13 
Pund.

Brunsviger Grunt er en smuk, grøn 
Malerfarve, som tilberedes enten ved at be
handle Kobber med Saltsyre eller med en 
Salmiakopløsning, eller ved at fælde en jern 
fri Opløsning af Kobbervitriol og Alun med 
kulsurt Ammoniakvand, og det bestaar da af 
kulsurt Kobberilte og Ler eller Kridt. D et 
benyttedes tidligere endel som Oliefarve, men 
forekommer nu kun sjelden, hvilket ligeledes 
er Tilfæ ldet med det saakaldte rensede B. G. 
(vinstensurt Kobberilte).

Brunt, c h e m i s k  s. Bister.
Bruspulver bestaar af tvekulsurt N a

tron og  Y insyre; ved at omrøres i Vand, 
træde disse to Stoffer i Forbindelse med 
hinanden, hvorved der sker en Opbrusning, 
idet Kulsyren uddrives.

Brussen kaldes i R iga firkantede, 30 à 
40 Fod lange Bjelker, som ere tildannede 
efter engelsk Mønster.

Bruyère K ru dt s. Krudt .

Bruyères, en Sort fint, kipret Uldtøi, 
som væves i det sydlige Frankrig og  mest 
forsendes til Spanien.

Brygden (Squalus maximus) er en 
Haifisk, som om Sommeren findes ved Norges
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graabrime, med fine, korte, graalige Haar be
satte, m eget haarde og  seige K orn, under 
livis tynde Overhud der befinder sig  en hvid, 
hornagtig Masse uden Lugt og  af en ube
hagelig bitter Smag. De indeholde de g if 
tige Alkaloider: Strychnin , Brucin og  Iga- 
surin (s. d.), samt desuden Strychninsyre 
eller Igasursyre; de ere især dræbende for 
biindfødte D yr saasom Ulve og Ræve, Rotter 
og  M us, men i større Doser ogsaa m eget 
g iftige for Mennesker. De benyttes hoved
sagelig  til Udryddelse af skadelige D yr; i 
Medicinen anvender man dem som Pulver og 
Tinetur, undertiden det brunsorte, ildesma- 
gende Extract, ligeledes Strychninet og dets 
Forbindelser. I  Homøopathien anvendes 
Tincturen særdeles meget. Tidligere pul
veriserede man Bræknødder ved at raspe 
dem, blande dem med Gummivand og  tørre 
dem ; en nyere Fremgangsmaade er at 
læ gge dem paa Papir ind i en hed Tørre
ovn, og naar de her ere bievne bløde, 
skære dem i smaa Stykker og  lade dem 
henstaa i Tarmen indtil de ere bievne 
ganske tørre og  haarde, hvorefter de kunne 
males paa en almindelig Pulverisermølle. Ted 
Indkjøbet a fB . maa det nøie iagttages, at de 
ere friske og  ikke ormstukne.

B r æ k r o d  s. Ipecacuanha.
Brækvinsten ( Tartras stibico kali- 

cus, Tartarus emeticus eller stibiatus), T. 
Brechw einstein, er et i Tand og  Vinaand 
let opløseligt, i klare ligesidede rhombiske 
Pyramider krystalliserende Salt, som frem 
stilles ved at koge Vinsten med Vand og 
Antimonilte, samt filtrere og afdampe Væd- 
sken til Krystallisation. D et har en i B e
gyndelsen sødlig, senere en ubehagelig me
tallisk Smag og anvendes m eget i Medicinen 
baade indvortes som Brækmiddel og  udvortes 
som Trækmiddel i Plastere og  Salver. Den 
saakaldte * Kopsalve tilberedes af 2 */2 Dele B. 
og  8  Dele Svinefedt, og  Kopplaster af lige 
Dele B., Harpix og Vox.

B r æ n d e v e d  s. Træ.
Brændevin er som bekjendt en Blan

ding af Vinaand eller Alkohol. Navnet ud
ledes af »brændt V in« eller Vinaand paa 
Grund af Fremstillingsmaaden af Vin eller 
af Korn, hvilken Operation kaldes »Brænding«, 
ikke fordi der anvendes Ild  hertil, men fordi 
Produktet af denne Operation besidder en bræn
dende Smag. Brændevin kalder man i A l
m indelighed de Vædsker, der vindes ved Gj is
ring og Destillation a f sukkerholdige Vædsker 
og hvis Indhold af Alkohol beløber sig  til 
mellem 36 —50 Procent. Indeholder den mere 
end 50 Procent, kaldes Vædsken Spiritus, Sprit, 
Vinaand eller Alkohol. I  Handelen fore
komme mange forskjellige Sorter, som be
nævnes dels efter det større eller mindre 
Qvantum Alkohol, som de indeholde o g  dels 
efter det Materiale, hvoraf de ere tilberedte. 
E fter Styrken kan man inddele Destillations
produkterne i :  1) Vandfri Vinaand eller ab 
solut Alkohol bestaar kun af A lkohol o g  
indeholder intet eller meget lidet Vand. 2) 
Høist rectificeret Vinaand indeholder 9— 10 
Procent Vand. 3) R ectificeret Vinaand be-

Vestkyst, hvor den fanges med Harpuner. 
Den har smaa, svage Tænder, er ikke farlig 
for Mennesket og  er ofte a f Størrelse som 
de største Hvaler, idet den har en Længde 
af 40— 60 Fod. Dens fede Lever giver c. 20 
Tdr. Tran.

Brysseler K niplinger ere saavel 
ved deres Finhed, Hvidhed og Glans, som 
ved det smagfulde og varige Arbeide de 
smukkeste af de saakaldte brabantske Knip
linger, som navnlig tilvirkes i Belgien. I 
England væves ligeledes de saakaldte B r u s 
s e l  l a c e s ,  hvis Bobbinets Grund har sex- 
kantede Huller, hvori Mønsteret syes med 
linned Traad.

Brysseler Tæpper ere de smukkeste 
og varigste Gulvtæppetøier, som mest væves 
i England, med prægtige, couleurte Mønstre 
og  med en Overflade som uopskaaret Fløiel. 
Islætten og  Grundkjeden ere af Hampegarn 
og  Polkjeden, der danner Bugterne paa R et
siden, af Kamuldsgarn. I F orhold  til Antallet 
af de Farver, der skulle ivæves Mønstret, be
nævnes de 3, 4, 5, 6 frames, da hver Farve 
Garn indsættes i en Ramme, der er opstillet 
foran Væven for at Farverne afvexlende kunne 
fra de i Rammen indrangerede Spoler over
føres i Væven. Man har ogsaa saadanne 
Tæpper med opskaarne Løkker; de kaldes 
da Plydstæpper (W ilton carpets).

Brysthær (Baccæ  Jujubæ), T. Brust-- 
beeren, welsche H agebutten, ere de skar
lagenrøde, bæragtige Frugter af Jødetornen, 
Z i z y p h u s  v u l g a r i s ,  en i Syrien, det nordlige 
Afrika, Spanien, Italien og  det sydlige Frank
rig  hjemmehørende, men ogsaa i Sydtyskland 
dyrket tornet Buskvæxt af 12 til 16 Fods 
Høide. Den bærer en ægform et Stenfrugt 
a f Størrelse som en lille Blomme og  med en 
rød, læderagtig H ud; K jødet er gulagtigt 
eller brunligt og har en sød, vinagtig 
Smag. De bør være friske, kjødfulde, godt 
tørrede og  smukt røde; de blive im idlertid 
snart rynkede og  holde sig ikke længere end 
et Aar, hvorefter de tabe deres Smag og 
blive ormædte. De fran ske og spanske 
B rystbæ r ere større og aflange og ere de 
bedste, medens de italienske ere m eget min
dre og næsten runde. De forsendes over 
M arseille, Genua og  Triest, og anvendes 
undertiden i Medicinen som kølende og  smerte
stillende Midler. —  Sorte B. (Fructus Sebe- 
stenæ) ere de mørkegrønne, ovale Frugter af 
C o r d i a  M y x a ,  et i Æ gypten , Arabien og 
Ostindien voxende Træ ; de ere af et Agerns 
Størrelse og anvendtes ligeledes tidligere i 
Medicinen i Brystsygdomme.

Brætter s. Træ.
Brækbonner s. Ignatsbønner.
Bræ kkorn s. Ricinustræfrø.
Bræknødder eller Krageøine, Krans- 

øine, ogsaa kaldet Ræ vekager (Semen
Stryclm i eller Nuces Voniicæ) ere Frøkornene 
af det paa Coromandelkysten, i Bagindien, 
paa Ceylon, Java og Sumatra voxende Bræk
nøddetræ, S t r y c h n o s  N u x  v o m i c a ,  som ogsaa 
benævnes C a n i ra i u ,  hvoraf don falske, g iftige 
Angosturabark erholdes. B. ere runde, flade, 
paa den ene Side lidt fordybede i Midten,
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staar af 68— 70 Dele absolut Alkohol o g  30 
— 82 Vand. 4) Brændevin er en Blanding 
af omtrent lige Dele Alkohol og  Vand; sæd
vanlig indeholder- det dog Vand i størst 
Mængde. 5) Lutter er Productet af den 
første Overdestillering og indeholder med al
mindelige Apparater kun 20 à 25 pCt. V in- 
aand. —  Vinaand fremkommer ved en (tjæring 
af sukkerholdige Vædsker, hvorved Sukkeret 
spaltes i Vinaand og Kulsyre, hvilken sidste 
fordamper i lu ftform ig Tilstand, imedens Vin- 
aanden bliver tilbage i Vædsken. Men V in 
aand lader sig  ikke alene fremstille af suk
kerholdige Substantser, men ogsaa af en hel 
Bække organiske Forbindelser, som ikke inde
holde færdig dannet Sukker, men som let 
lade sig  omdanne dertil; hertil henhører alle 
de Legemer, som indeholde Stivelsemel. —  
Baastofferne til Spiritusfabrikation kunne ind
deles i tre Hovedgrupper, nem lig: sukker
holdige Stolfer, stivelsemelholdige Stoffer og 
saadanne Stoffer, som allerede indeholde den 
færdig dannede Vinaand. A f de førstnævnte 
benyttes især Sukkerroer, Kosukker-Melasse 
(s. d.), Morbær, Rørsukkersirup, hvoraf der i 
Vestindien tilberedes Rum (s. d.), forskjellige 
Bær og  Frugter, saasom Blommer, Stikkels
bær og  Kirsebær etc. T il de stivelsemel
holdige Stoffer høre de forskjellige Korn
sorter, Mais og  Kartofler, ligesom ogsaa Rens
dyrlav, som ofte anvendes til Brændevins
brænding i det nordlige Europa; efter Ma
terialet benævnes Productet da Kornbrænde
vin, Kartoffelbræ ndevin, Maisbrændevin etc. 
Da Vinaand er et m eget flygtigt Stof, som 
allerede koger ved 75— 78° C., vil man lette- 
lig  kunne vinde den i mere eller mindre for
tyndet Tilstand af de forskjellige gjærende 
Vædsker. Ved at bringe disse Vædsker i 
Kog, fordampes de flygtige, spirituøse B e
standdele, og  ved at fortætte Dampene ved 
A fkøling og  opsamle dem, erholder man 
Brændevin som Product, hvilken Frem gangs- 
maade kaldes Destillation. I  de sydlige 
Lande tilvirkes paa denne Maade en stor 
Mængde B., navnlig i saadanne Aar, naar 
Høsten har været god og  Vinpriserne altsaa 
ere lave, ligesom ogsaa af de ringeste Sorter 
Vin, som ikke gaa i Handelen. Den af Vin 
tilberedte B. som indeholder de aromatiske 
Bestanddele af de destillerede Vine, staar 
selvfølgelig høiere end den af m elstofholdige 
Stoffer fremstillede B. Den fineste Drue
brændevin er Cognac (s. d.), som mest t il
virkes i Dep. Charente af hvide Vine, som 
have gjæret uden Skallerne, hvis skarpe 
Smag den saaledes er befriet for. —  A f Ris 
tilvirkes i Ostindien Arak (s. d .); W hisky til
beredes i England af B y g  og  i Nordamerika 
af Hvede eller Mais med Tilsætning af Suk
ker eller Sirup. Genever brændes af Rugmel 
med Tilsæ tning af Enebær; B oroviczka er 
en i Ungarn m eget yndet, kun af Enebær 
tilberedt B. ; SlHiOvitz eller R acky brændes 
af Blommer i Ungarn, Bøhmen, "Wurtemberg 
etc. —  Som Materiale til Brændevinsbræn
ding benyttes i dot nordlige Europa hoved
sagelig kun Korn eller Kartofler. D et malede 
eller skraaede Korn styrtes i et med varmt

Vand af en Temperatur a f 60— 63 0 R. fyldt 
Kar; naar den derved fremkomne Mæsk er 
nedsvalet til c. 52 °, tilsættes et mindre Kvan
tum Malt, og  ved Paavirkning af den heri 
indeholdte Diastas (s. d.) forvandles da K or
nets M elstof først til Dextrin og derpaa til 
Druesukker. Naar Mæsken er yderligere af
kølet til c. 15°. bringes den til at gjære ved 
Hjælp a f tilsat Gjær, hvorved Sukkeret om 
dannes til Vinaand og  Kulsyre; den over
føres nu til Brændekjedelen og  destilleres, 
hvorved Vinaanden adskilles fra de øvrige i 
Mæsken værende Stoffer og  befries fra Største
delen a f det indeholdte Vand. I  de senere 
Aar anvendes som oftest hos os amerikansk 
Mais som Raamateriale paa Grund af denne 
Kornsorts B illighed ; ved Indmæskningen heraf 
er det im idlertid nødvendigt at benytte varmt 
Vand af c. 80°, hvorfor de almindelige, m in
dre Brænderier opskolde Mæsken med Damp, 
som igjennem  et R ør ledes fra Brændekjedelen 
til det paagjældende Indmæskningskar. —  
Efter Beskaffenheden af de Apparater, som 
anvendes ved Destillationen, erholdes et mere 
eller mindre stærkt og  rent Product, som i 
Regelen atter maa omdestilleres for at fjerne 
den deri værende Fuselolie, en farveløs Væ d- 
ske, som giver B. en ubehagelig L u gt og 
Sm ag, der stundom søges dækket ved en 
Tilsæ tning a f Kommen før Destilleringen. I 
de senere Aar har man im idlertid opfundet 
de saakaldte Rectificationsapparater eller D e- 
phlegmatorer, hvori der ved en systematisk 
A fkøling  af Dampene ved den første D estil
lation kan produceres Spiritus af 90— 95pC t. ; 
disse Apparater anvendes i mange af vore 
større Dampbrænderier. For ganske at fjerne 
den i den raa Spiritus indeholdte Fuselolie be
nyttes en Destillation over frisk udglødede 
Trækul, som absorberer Fu sei olien; en lig 
nende Frcmgangsmaade anvendes til at af
farve Spiritus, som er bleven gul ved at hen
ligge længere T id  i nye Fade. —  T il at be
stemme Brændevins Styrke, det v il sige 
Mængden af den deri indeholdte Vinaand, 
kan man som Udgangspunkt enten benytte 
Vægtenheden eller den saakaldte Volumenhed, 
og  udtrykke Resultatet i Procenter. T il at 
bestemme Styrken efter begge Methoder be
nyttes forskjellige G radestokke og  A ræ o- 
metre (s. d.) ; i de fleste er Bestemmelsen af 
Styrken efter Vægtprocenter im idlertid for
trængt af den sidstnævnte M ethode, nem lig 
efter Maal- eller Volumenprocenter, de saakaldte 
Tralles Grader. Ved Spiritus af 90 Volum - 
procenter eller 9 0 0 Tralles forstaar man, at 
100 Potter af samme indeholde 90 Potter ren 
vandfri Vinaand. Alm indeligt Brændevin 
indeholder saaledes 35— 45 Volumprocenter, 
Genever 49, W hisky 59, Rum indtil 78 og 
sædvanlig raa Sprit 80— 85. —  B. er en v ig 
tig  Handelsartikel og benyttes ikke alene som 
Drikkevare, men ogsaa til mange chemiske 
og  pharmaceutiske Øiem ed, som O pløsnings
middel af Harpix ved Tilberedelsen af visse 
Lakfernisser, til K it, til Fabrikation af vel
lugtende Vande, f. Ex. Eau de Cologne, til 
Parfumerier og Essentser, til Conservering 
a f Frugter og dyriske Legem er, som T il-
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sætning til Y in  etc. —  Væ gtfylden af ab
solut Alkohol er 0,794 ved 15° C.; den kan 
ikke fryse og koger allerede ved 75— 7 8 0 C. 
Dens Volumen forandrer sig imidlertid i F or
hold  til Temperaturen; 100 Potter ved 124/9 0 

E. (— ÌÒ1̂ 0 C.) indtage saaledes 101,698 Vol. 
ved 25 °, 98,ft61 ved 1°, og 97 ,305 Vol. ved 
~  10°. —  God Spiritus bør have en vin 
agtig, behagelig, ikke fuselagtig Lugt, være 
vandklar og ikke blive uklar ved at fortyndes 
med Vand, og maa fordampe fuldstændigt ved 
at ophedes i en Skaal. For at forbedre dens 
L u gt og Smag forfalskes den stundom med 
Tilsætninger af vellugtende Essentser. —  Pro- 
ductionen af Brændevin i Danmark gav i 
Aaret 1877 et Udbytte af benved 37 Millioner 
Potter (beregnet til 8 °) af 248 Brænderier; 
heraf udførtes til Udlandet c. 612,500 Potter.

B r o c l t c æ e t  eller Brødfrugttræ et (A rto - 
carpus) er et 40— 50 Fod høit Træ med ho
rizontalt voxende, spredte Grene, 1— 2 Fod 
lange Blade og  Frugter, som ere saa store 
som et Barnehoved og  veie 3— 4 Pd. ; disse 
Frugter udgjøre et af de vigtigste Nærings
midler for Beboerne af Sydhavsøerne, hvòr 
Træet oprindelig hører hjemme. Asken af 
Bladene benyttes blandet med Cocosolie imod 
Udslæt, ligesom  ogsaa et Afkog af Træets 
Ved og Rødder anvendes som Lægemiddel. 
A f den i Barken indeholdte Melkesaft til
beredes en Slags Fuglelim .

B r o m !  k a r s e  (Nasturtium  aquatieum) 
er en ved K ilder og Bække og Søer vox
ende Plante; den forekommer hyppig  i 
Danmark og  anvendes dels som Salat og  dels 
i Medicinen til Grønkur.

B u e c u b l a d e  ere Bladene af D i o s i u a  
c r e n a t a  og s e r r a t i f o l i a  og andre Arter af samme 
Familie, Buske, der voxe ved det gode Haabs 
Forb jerg ; de ere indtil 1 Tomm e lange, 
have en gjennem trængende, aromatisk L ugt 
og en. bitter, peberm yntelignende Smag. De 
forsendes over Hamburg, Amsterdam og Lon 
don, og  benyttes i Medicinen som The im od 
Gigt, Mavekrampe, Vattersot etc. De virk
somme Bestanddele af Bladene ere en Slags 
Harpix, en ætherisk Olie og Diosmin, en gul
brun, seig Masse af en bitter Smag.

B t i c k i d s e s i ä .  T. Buckelpinnen, kaldes 
undertiden de smaa, med hvidkogte eller gule 
Messinghoveder forsynede Søm, som benyttes 
til Sophaer, Stole, Kufferter etc.

Bucke tbaud s. Sm ør .
Buckmusseliues* s. Books.
Buckskin er et klædelignende, elastisk, 

kipervævet, stribet eller tærnet uldent Stof, 
som mest anvendes til Benklæder; det væves 
af kartet Uld i 2  til 4 Skafter ensfarvet eller 
i forskjellige Mønstre, har en stærk snoet, 
ofte tvunden Kjede og et mat Luvdække. 
Man skjelner sædvanlig im ellem  Vinterbuck- 
skins, som ere tykke og svære Stoffer, der 
ere meget varigere end Klæde, og  Som mer- 
buekskins, der ere tyndere og  ofte fore
komme i ringere Qvaliteter og blandede med 
Bomulds- eller Linnedgarn. De engelske, 
franske og belgiske B. anses som de bedste, 
men ere ogsaa de dyreste; de hyppigst fore
kommende ere de saakaldte nederlandske B.,

som tilvirkes i de preussiske Rhinprovinser, 
navnlig i Byerne Aachen, Düren, Lennep etc.

B ü c k l i n g ;  eller Pökling s. Sild.
B u d d i n g s t e n  kaldes en Slags Agat, 

som bestaar af forskjelligt farvede Qvarts- 
arter. '

B ü d e s h e i m e r ,  en særdeles god hvid 
Rhinskvin, som dyrkes i Rhinhessen.

B u f f i i n e  kaldes et meget tæt vævet Ben- 
klædestof, som tilvirkes i Frankrig.

B u k k a h l a d e  s. Buccublade.
B u k k e b l a d e  eller Treblade (M enyan- 

thes trifoliata), T. Bitterklee, Fieberklee, 
Zottenblume, en paa sumpige Ènge og  ved 
Aaer og  Søer voxende perennerende Plante. 
De af Rodstokken fremvoxende lange Blad
stilke bære trekoblede, g latte , ægformede, 
2— 3 Tom. lange Blade a f frisk grøn Farve 
og  ere uden Lugt, men have en m eget bitter 
Smag. Under Navn af F o l i a  M e n y a n l h i s  t r i -  
f o l i a t a e  eller T ril 'o l i i  f i l m a i  anvendes disse 
Blade i Medicinen, navnlig i Dyrlægepraxis, 
ligesom  ogsaa et deraf tilberedt, sortebrunt, 
m eget bittert Extract er officinelt. D et be
nyttes ogsaa undertiden i Ølbryggerierne som 
Surrogat for Humle, samt til Fabrikation af 
bittert Brændevin.

B u k k e h o r n f i * ©  eller Græsk Høfrø
(Semen F oen i g ræ d )  er Frøet af den i det 
sydlige Europa voxende Bælleplante Trigo
nella Faentini grammi, som ogsaa dyrkes flere 
Steder i Tyskland, navnlig ved Erfurt, Nürn
berg etc. Frøet er firkantet med en skjæv 
Fure, haardt, glinsende og gulbrunt eller 
hvidgult; det har en vammel krydret Lugt 
og en slimet, bitteragtig Smag. D et inde
holder Stivelsemel og  forskj ellige Slimstoffer, 
og benyttes i Medicinen navnlig til D yr i 
Lungesygdom m e og  udvortes til blødgjørende 
og  fordelende Omslag, ligesom ogsaa til Gul
farvning. D et erholdes enten i hel eller 
malet Tilstand fra de ovennævnte Steder 
samt fra Montpellier.

B u k k e s k i n d  s. Gedeskind.
B u l b u s  A l i l i  s. Hvidløg.
B u l b u s  C o l c h i c i  s. Tidløs.
B u l b u s  S c i l l a e  s. Strandløg.
B u l g a r ©  eller Pelle di B. er den ita

lienske Benævnelse for Ruslæder.
B u l l a r b e i d e  kaldes i Østerrig finere, 

med Metal, Pelem or etc. indlagt Træarbeide, 
s. Itøarqueteri.

B u i l i o n  er den engelske Benævnelse* paa 
Guld og  Sølv, som er støbt i Barrer.

B u l m e u i ’ t  (H yoscyam us n iger), T. 
Bilsenkraut, Zigeunerkraut, Schlafkraut, H üh
nertod, Tollkraut, er en i Danmark og den 
største D el af Europa ved Veie, Gjærder og 
paa M øddinger voxende Giftplante med en 
lige 1— 3 Fod høi, uldagtig haaret Stængel, 
tandede, bløde og klæbrig haarede Blade og 
smudsiggule, violet aarede Blom ster med 
klokkeformede, femtandedo Kroner. De smaa 
gulgraa, fladtrykte, netformet grubede, nyre
formede og  ildelugtende Frøkorn, hvoraf der 
kan presses en gul Olie, sidde i en mange
frøet Kapsel. H ele Planten har et stygt 
mørkt Udseende og en stærk, ubehagelig be
døvende Lugt. Den giftige Bestanddel deri
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er et narkotisk Plantealkaloid, Hyoscyam'm, 
som krystalliserer i hvide, silkeglinsende 
Naale; ved at fugtes har det en stærk, m od
bydelig tobaksagtig L u gt og en skarp, tobak- 
lignende Smag. D et er m eget g iftig t, giver 
med Syrer Salte, og benyttes ligesom A tro
pin i Øienlægevidenskaben. Bladene og Frøene 
anvendes i Medicinen, især i Nervesygdomme 
som beroligende narcotiske Midler ; den friske 
og  tørrede Urt benyttes ogsaa som et krampe
stillende, blødgjørende M iddel til Omslag og 
Plastere. —  Den bvide B. ,  H. a l b u s ,  som 
voxer i Tyskland* og  det sydlige Frankrig, 
bar en lavere, blødere og mere behaaret Stæn
gel, lividagtige Blomster og Frø, og benyttes 
ligeledes i M edicinen, men virker mindre 
kraftigt. —  Den af B. tilberedte Olie, O l e u m  
H y o s c y a i u i  i n f u s i m i ,  bar en smuk, grøn Farve. 
E t af Planten udvundet Extract af grøn 
Farve er officinelt og giftigt. Som M odgift 
im od B. bruger man Garvesyre, Campher 
Brækmidler og  Jod.

Buntings kaldes nogle engelske glat- 
vævede uldne Stoffer, som særlig anvendes 
til Skibsflag og  derfor sædvanlig ere hvide, 
røde eller blaa, og forfærdiges i Omegnen af 
Bradford.

Biinxl a ti erkai* ere nogle brunt gla
serede Pottemagervarer, især Kaffekander og 
Tbepotter, som forfærdiges i Bunzlau i Schle
sien, hvorfra de forsendes vidt om kring; 
navnlig ere de en stadig Handelsvare paa 
alle Markeder.

Burail, en Sort fransk Halvsilketøi, 
kommer ikke mere i Handelen under denne 
Benævnelse.

Bus-fan ha mb ark (Cortex Buranham, 
Guaranham  eller M onesiæ ) stammer- fra ot 
i Brasilien voxende Træ, C h r y s o p h y l l u n i  g l y -  
c y p h l o e u i u ,  og benyttes især meget a f de 
franske Læger. Den indeholder en rødfarvende 
Substants, som ligner Chinarødt, et virksomt, 
Saponin lignende S to f, Monesin,  der bar en 
bitteragtig, senere skarp Smag og  skummer 
stærkt med Yand. Man tilbereder af denne 
Bark en Tinetur og en Slags Sirup.

Burat, et af Uld og Florsilke vævet let 
Stof, som tidligere tilvirkedes i Frankrig og 
Italien.

Buratine er et lignende let Stof med 
Kjede af Silke og  Islæt af fint Kamgarn.

Buratiner Silke er en Sort persisk 
Silke, som især kommer til Europa over 
Saida i Syrien.

Bure kaldes i Frankrig en Slags or- 
dinairt, lærredsagtigt vævet, grovt Uldtøi, 
som ofte kun bestaar af Kradsuld, men un
dertiden ogsaa af god Uld. D et tilvirkes især 
i Normandiet og  benyttes ofte til Munke
dragter. Under samme Benævnelse haves o g 
saa et kun af H ør tilvirket Stof (B. loyale), 
ligesom  ogsaa nogle halvt af Uld og halvt af 
Linnedgarn vævede Stoffer.

Bnrgalesas, en Art spansk Faareuld, 
der erholdes af Mcrinosfaarene, som om 
Sommeren græsse i Provinsen Burgos og 
om Vinteren i Estremadura (s. Uld).

Bureau kaldes i Frankrig en Art Nau- 
tilusmusling, som kommer fra Antillerne, og

hvoraf der erholdes en Slags Perlemor, der 
benævnes Burgaudine og  anvendes til alle- 
haande Nipssager, saasom Daaser, Etuier 
Knivskafter etc.

Bnrgosterklæ der, en A rt ostindiske 
Bom uldstørklædcr med blaa Grund og  tryk
kede, brogede Mønstre, kom forhen ofte til 
Europa, men tilvirkes nu i Frankrig, hvorfra 
de mest forsendes til Spanien og  Am erika; 
de ere sædvanlig 1 ! /2 A len i □ ,  og hver 
Pakke indeholder 8 Stkr.

Burgunderbeg s. Fyrreharpix.
Burgundervine eller Bourgognevine 

produceres i det forhenværende Bourgogne, 
som nu bestaar af Departementerne Yonne, 
Côte d ’or, Saône og Loire. De omfatte de 
ædleste Frembringelser af den franske Y in 
avl, skjøndt der ogsaa findes ringere Sorter 
iblandt dem. De fleste B. ere røde og  meget 
fyrige, hvilket dog ikke mærkes strax ved 
Nydelsen, have en behagelig, lidt sammen- 
snærpende Smag og  en fin Bouket; de ere 
dertil mavestyrkende, men tem m elig svære, 
hvorfor de ikke just egne sig  til at drikkes 
daglig som Bordvin. De bedste røde Sorter 
maa i det Iiøieste blive 8 à 10 Aar gamle, 
da de efter denne T id  tabe i Smag og  Qvalitet ; 
de mindre ædle Y ine ere allerede fuldstændig 
udviklede i det 3die eller 4de Aar. I det 
Hele taget fordrer den røde Burgunder en 
m eget om hyggelig  Behandling og maa lagres 
paa et tørt Sted, da den er den mest sen
sible af alle franske Vine. Efter først at have 
naact sin fulde Udvikling paa Fade, vil den 
holde sig bedst ved at omtappes paa Flasker, 
og navnlig de fine Sorter forsendes derfor 
som oftest bouteillerede. De hvide kunne 
allerede omtappes efter at have henligget 1 

eller 1 ]/a Aar; de have en behagelig Smag 
og Aroma og benyttes mest som Dame- eller 
D essertvine; ved at henligge i længere T id  
bliver deres Farve gulagtig. —  Man inddeler 
Burgundervinen i 3 Hovedklasser, nem lig:
a) Ovreburgunder, som mest stammer fra Dep. 
Côte d ’or, dog ogsaa fra Saone og Loire;
b) Nedreburgunder fra Dep. Yonne, og  c) 
M aconvine fra Dep. Saone og  L oire; enhver 
af disse Klasser falder ig jen  i flere Under
afdelinger. Øvreburgunderen er den bedste 
Sort og henhører til Jordklodens fortrinligste 
V ine; den udmærker sig ligem eget ved sin 
smukke F arve, fortræffelige Sm ag , Corpus, 
Bouket og  Kraft, skjøndt den dog er for
holdsvis let. De bedste Sorter avles imellem 
D ijon og Chalons ved Saone, men fortrinsvis 
ved Beaune i Dep. Còte d ’or. A f de til 1ste 
Klasse henhørende Sorter røde Vine maa 
desuden nævnes: Nuits, Clos de Vougeot, 
Bomanée, Chambertin, Volnay, Pomard, B iche- 
bourg, Meursault, Saint-Georges, Chassagne, 
Taché, St. Vivant etc. —  Vinene af 2 den 
Klasse ere ogsaa særdeles gode, men have 
dog ikke ganske de forannævntes fine Smag 
og  Bouket; til disse henregnes Marsannay, 
Fixin , Fixei, Savigny, Cliambolle etc. —  T il 
3die Klasses Vine, som have en smuk Farve, 
Fylde og  Styrke, saa at de i Begelen holde 
sig bedre end de finere Sorter, hvis Bouket 
de im idlertid fattes, henregnes : Pu ligny rouge,
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Chorey, St. Romain, Nantoux, M eloisey etc. —  
Yinene af 4de Klasse hidrøre fra den saakaldte 
Gamaydrue, som kun i meget varme Sommere 
giver Corpus og  Farve, men ikke megen 
Styrke; de dyrkes paa Høiderne ved Auxois 
og  i de flade Egne af Departementet. T il 
disse henhøre Couchey, Carcelles les Arts, 
B ligny sous Beaume, Perrigny les D ijon  etc.
—  Iblandt de hvide Øvreburgundervine er 
M ontrachet fra Omegnen af Puligny den for
trin ligste; den fineste Sort benævnes M on
trachet ainé, derefter følger Chevalier-Mon- 
trachet og M. Batard; begge de sidstnævnte 
henregnes til 2den Klasse, ligesom  ogsaa 
Moursault, Blagny, Pondères, Goutte d ’or etc. 
Derefter følge endnu flere til Bdie og  4de 
Klasse henhørende Sorter. —  Nedreburgun- 
deren staar med H ensyn til Bouket og  fin 
Smag tilbage for Øvreburgunderen; den hal
en lidt skarpere Sm ag og  ligner mere B or
deaux vinene. De bedste Sorter ere fra B jer
get Olivotes ved Dannemoine, samt fra P itoy, 
Perriéres og  Preaux; til 2den Klasse høre 
Auxerre, Epineul, Irancy; til 3die Klasse 
Avalon, Yezelay, Senlis, Migraine, Marguerite 
etc. A f de hvide Sorter er Chablis den for
trinligste, idet den har en fin Bouket og  en 
behagelig Smag og desuden det Fortrin, at 
den længe bibeholder sin gjennem sigtige hvide 
Farve ; dernæst maa nævnes Epineuil og Vau- 
morillon, Villeneuve, B lancbet samt den hvide 
Côte de Dannemoine, hvoraf der tilberedes en 
A rt Champagne, som ikke staar langt tilbage 
for den ægte. Dette er im idlertid ligeledes 
Tilfæ ldet med flere andre Sorter hvid Bur
gunder, som af mange foretrækkes for ægte 
Champagne, fordi de ere mere styrkende end 
denne. —  Maconvinene, som voxe i Omegnen 
af Macon og Villefranche i Dep. Saone og 
Loire, have vel endel L ighed med Øvrebur
gunderen, men de ere tykkere og  ikke saa 
fine. De bedste Sorter ere Torins ogC henas; 
derefter følger Romaneche, F leury og Cha
pelle Guinchey, og de til Bdie Klasse hen
hørende Sorter Lancié, Brouilly, Odenas etc.
—  Ved Petit-Burgunder forstaar man kun de 
ordinaireste Sorter, som mest forbruges i 
selve Landet, saasom M ontagny, Sens, Bous- 
seron etc. —  Den aarlige Production af Bur- 
gundervin udgjør over 2 V, M illioner H ectoliter 
(over 1 M illion Oxhoveder). - De forsendes 
navnlig fra D ijon og Chalons ved Saone til 
de forskjellige Søstæder ad Floderne Seine, 
Loire og Rhone.
■ Bnrker kalder man i Rusland lang- 
haarede Reisepelse, som forfærdiges af Skindene 
af de krimske og  kaukasiske Bjergfaar.

Bnrkly s. Tobak.
B u rlai (russisk Kumatsch) er et tyrkisk

rødt, ensfarvet Bom uldstøi, • som forfærdiges 
i de russiske Gouvernementer Astrachan og 
Kasan.

Burrerod (R a d ix  Bardante), T. K let
tenwurzel eller Grossdeckenkrautwurzel, stam
mer fra 3 forskjellige Arter af Burreplanten, 
L a p p a  m a j o r ,  m i n o r  og  t o m e n t o s a ;  de voxe 
vildt næsten i hele Europa ved Veie og paa 
øde Steder. Roden er fingertyk og  indtil 
1 Fod lang, udvendig sortebrun, indvendig

hvid, svampet, har en slim agtig, sød lig  bitter 
Smag og  en m odbydelig Lugt, som er endnu 
stærkere, naar Rødderne ere tørrede. De 
indeholde m eget Inulin og  desuden Sukker, 
Extractiv- og Garvestof, Harpix etc. Man 
anvender dem i Medicinen til blodrensende The 
og  udvendig im od Udslæt, og tilbereder deraf 
ot brunt Extract; et A fkog heraf er H oved- 
bcstanddelen i forskjellige Sorter Haarmidler, 
som skulle tjene til at befordre Haarvæxten, 
t. Ex. Burrerodsolie, der koges a f Roden med 
Bom olie. Den maa helst indsamles om E fter- 
aaret af enaarige Planter, eller strax i F or- 
aaret, førend Stilkene ere bievne liøie.

B u  r u n d  j u k s  ere vævede Silkeskjorter, 
som hyppig  bæres i Tyrkiet og  som især for
færdiges i Constantinopel.

B u s h e l ,  engelsk Rummaal, navnlig for ■ 
Kornvarer, =  8  Gallons =  2 ,090 danske Skjep- 
per eller 373/5 d. Potter. 8  B. =  1 Quarter; 
10 Quarters =  21 d. Tønder. 1 Boll =  6 

Bushels 24 Pecks. Den gamle eller saa
kaldte W inchester Bushel, som endnu stun
dom forekommer, er noget mindre, idet 10 0  

aim. B. =  103V7 W . B.
B u s o  er Navnet paa en Slags Madeiravjn 

af fortrinlig  Qvalitet.
B u t c h e r  S t a a t  er en Sort engelsk 

Knivstaal, som i Tyskland sædvanlig kaldes 
Krampfstahl.

B u t t ,  et engelsk Vinmaal, =  593 danske 
Potter.

B u t t l æ d e r  eller Butts kaldes den bedste 
Sort engelsk Saalelæder.

B n t y r u m  A n t i u i o n i i  s. Spydglans
sm ør. —  B. C acao s. Cacaosmør. —  B. Nu- 
c istæ  s. Muskatolie.

B u t z e l l æ r r e d  er en Sort stærkt, b ie
get Lærred, som væves i Sachsen, Bøhmen 
og  Østerrig, og  som tidligere forsendtes me
get til Ham borg og  Bremen, ligesom  ogsaa 
til Italien, hvor det benævnes T e l e  g r e g i e .  
De sachsiske kaldes ogsaa Garlix, de bøh 
miske Crezlæ rreder.

B u x b o m  (B u xu s sempervirens) , T . 
Buchsbaum, Holl. Palmhout, Fr. Bois de buis, 
E. Boxwood, det bekjendte, i Sydeuropa og 
flere Egne af Asien og  Amerika hjem m e
hørende Træ med glinsende mørkegrønne, 
læderagtige, vellugtende Blade, som det be
holder om Vinteren. D et forekommer enten 
som et tem m elig • tykt Træ af 12— 15 Fods 
Høide, eller hos os almindelig dyrket i Haver 
som en lav Busk, der især benyttes til Ind
fatninger af Havebede; den førstnævnte Sort 
danner i mange Egne hele Skove og  voxer 
paa Steder, som ligge indtil 3000 F od  over 
Havets Overflade. D et har et m eget fast og  
fint Ved af en smuk, bleggul Farve og  en 
Væ gtfylde af 0,912— 1,031 ; det er saaledes 
det tungeste af de europæiske Træsorter. 
M est vurderet er det levantiske, som kommer 
fra Konstantinopel og  Smyrna i store Stykker 
paa 3 à 4 Fod og  af en smuk gul Farve. 
Det spanske er noget blødere, men har det 
Fortrin, at det er mindre knudret og  ikke 
kaster sig  saa let, hvorfor det særlig anvendes 
til musikalske Instrumenter. B. fra Toscana 
og  Corsika er svagt, men udføres ogsaa kun
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sjelden. I  Frankrig findes B. navnlig ved 
Jura og  i Dep. Øvre Marne, Saône og  L oire ; 
dets Yed er mere hvidt og  uensartet af 
Farve og  har ofte grønne Aarer, men faar 
ved at poleres et smukt, flammet Udseende. 
Bønderne i Jura forfærdige i Vintermaanederne 
af Vedet af Stammerne og  Rødderne smukke 
Tobaksdaaser, Skeer, Gafler, Knapper, Rosen
kranse og  lignende Sager. —  B. kommer 
sædvanlig i Handelen i større eller mindre 
runde Stykker og  anvendes til Forfærdigelsen 
afF løiter, Klarinetter, Daaser, Skeer, Kamme, 
Tommestokke, Væveskytter og  mange andre 
Dreier- og Snedkerarbeider, ligesom  det o g 
saa benyttes m eget a f Xylographer, for hvem 
dette Ved næsten er uundværligt. —  D et 
raspede Ved og  Bladene anvendtes tidligere i 
M edicinen som sveddrivende Midler.

B y g -  (Hordeum), T . Gerste, Fr. Orge, E. 
Barley, den bekj endte, næsten i hele Europa 
dyrkede K ornsort, som man i Særdeleshed 
anvender til Ø lbrygning, som Staldfoder til 
Kreaturer, til Forfærdigelse af Gryn, sjeld- 
nere derimod til Mel og Brødbagning; dog 
tilsættes undertiden Bygm el til Hvede- og  
Rugm el. D et benyttes ligeledes til Brænde
vinsbrænding, men giver et mindre Udbytte 
end R ug og  Hvede. Efter Dyrkningsmaaden 
skjelner man imellem Som merbyg og  Vint er 
byg.  Kjærnerne af den førstnævnte Sort ere 
lysegule og  egne sig  bedst til Ø lbrygning, 
hvorfor Som m erbyg sædvanlig staar noget 
høiere i Pris end V interbyg, som har en 
blaalig Farve og  som mest anvendes til Mel 
og Gryn. I  Handelen inddeles B. sædvanlig 
efter A xenesForm  i følgende Sorter: 1) Sex-  
radet  Byg (H. hexastichon), dyrkes mest som 
Vinterkorn, men vurderes ikke saa liøit som 
de andre Sorter, da den fordrer en god Jord
bund og  kraftig G jødning og  ikke saa godt 
taaler K ulden; den giver vel liere, men tem 
melig lette Kjærner. —  2) Almindel ig,  f i r radet  
eller sm aa Som merbyg (.H.. vulvare), med 4 
Rækker Kjærner i Axet, hvoraf dog kun 2 
gaa helt ud til Spidsen, har smaa Korn med 
tynde Skaller og dyrkes baade som Sommer- 
og Vinterkorn, da den voxer hurtigt og  kraf
tigt, er m eget frugtbar og  taaler en fugtigere 
Jordbund end de andre Sorter. En Afart af 
den firradede B. er den saakaldte Himmelbyg 
(egentlig Himmalayabyg),  med nøgne, let ud
faldende K orn; den dyrkes m eget i Orienten, 
sjeldnere i Nordeuropa; i Tyskland benyttes 
den brændt som Kaffesurrogat og  som T il
sætning til Chocolade. —  3) Toradet  Som 
merbyg (H. distichon), dyrkes ligeledes h yp 
pig, men mest som Som merkorn; den giver 
større Udbytte end den forrige, men fordrer 
en bedre Jordbund, mislykkes oftere og  be
høver længere T id  til at modnes, hvorfor den 
ogsaa maa saas tidligere. Ogsaa af denne 
Sort gives der en nøgen eller let udfaldende 
Afart, som kaldes Kaffebyg. —  4) Risbyg 
(H. zeocriton) , T . §art-, Pflaum-, Reis
eller Fächergerste, ogsaa kaldet t y sk  Ris,  
er toradet, med langt, udspredt Skj æg, 
dyrkes m eget i Ø vreøsterrig , England og 
Frankrig, og  giver mange K orn , hvoraf der 
tilberedes saavel gode Gryn som god Malt.

J. H j o r t h :  Varelexikon.

—  Andre Afarter af B yg  ere Cheval ierbyg,  
Annat byg,  Paaf uglebyg,  i erusal em sbyg etc. 
I  Europa findes enkelte vildtvoxende B y g 
arter, iblandt hvilke Gold Byg (H. murinum ) 
forekommer paa flere Steder i Danmark. —  
God B yg  maa have fulde, ikke for store, men 
ensformede Korn, som ikke ere af mat Farve, 
men glinsende og  som dernæst have tynde 
Skaller og  hvidt, fast Mel. —  B yg  er utvivl
somt Danmarks vigtigste Kornsort, navnlig 
som Vaarsæd, imedens den i de sydligere 
Egne oftere saas om Efteraaret istedetfor 
Hvede, hvor der befrygtes Leiesæd ; i Landene 
ved Middelhavet kan der i Løbet af et Aar 
erholdes to Bygafgrøder. Qvaliteten a f dansk 
B y g  er forskjellig ; den bedste komm er fra 
Sjælland og  nogle a f Smaaøerne, dernæst fra 
Fyen  og Jyllands Østkyst, imedens den paa 
Vestkysten avlede er den fingeste. I  Egnen 
omkring Kjøbenhavn dyrkes hovedsagelig 
sexradet B yg, som er det mest g ivtige (20 à 
22 Fold), og  som benyttes i Mængde af B ryg 
gerierne, ligesom  ogsaa Halmen er en v igtig  
Handelsartikel. T il Malt foretrækkes aldeles 
modent, toradet Sommerbyg, som helst maa 
være voxet i samme Aar og  paa den samme 
Mark. Toradet B yg  veier i Regelen 110— 114 
Pd. holl. =  l lL p d .  lO P d . pr. dansk Tønde, 
sexradet B y g  104—108 Pd. holl. =  c. 11 Lpd. 
pr. d. Tønde. —  A f Kornvarer er B y g  Dan
marks vigtigste Udførselsartikel; de største 
Qvantiteter gaa til England, navnlig til L on 
don, som har betydelige M altgjørerier, der 
forsyne Bryggerierne, hvis Producter ikke 
alene consumeres i England, men forsendes 
over hele Verden. Ogsaa Hull og  Leith ere 
v igtige Markedspladser for dansk Byg. —  U d
førselen af B y g  fra Danmark udgjorde iA aret 
1875 lidt over 1 M illion Tdr., hvoraf 619,000 
Tdr. til England, 224,103 Tdr. til Norge,
c. 114,000 til Tyskland og 26,000 til Holland 
og Belgien. I 1876 var Udførselen noget 
mindre, nem lig c. 927,000 Tdr., hvoraf c.
472,000 til England, 214,000 til N orge, 187,000 
til Tyskland og  14,000 til Holland og  Belgien.

B y g g r y n  s. Gryn.
B ygkorn , E. Barley corn, et lidet 

Længdemaal, som endnu stundom bruges i 
England, hvor det er =  1jä Tomm e =  3,885
d. Linier.

B ygsnkker, Fr. Sucre d ’orge, er en 
Sort brunbrændt, gjennem sigtigt, sædvanlig i 
snoede Stænger eller som Bolscher form et 
Sukker, som anvendes im od H oste og  Hæshed. 
Ved Tilberedelsen bør der egentlig  tilsættes 
B ygslim , hvoraf det har sit N avn; men det 
fremstilles nu sædvanlig ved at ophede R ør
sukker til 1 8 0 0 C., hvorved det smelter til et 
tykt, farveløst Fluidum, som ved en hurtig 
A fkøling  stivner til en gjennem sigtig  amorph 
Masse, der ved at opbevares en T id  ig jen  
bliver uig jennem sigtig  og  krystallinsk. Ved 
en stærkere Ophedning af Rørsukker (210°) 
erholdes Caramel  (s. d.). —  B. maa opbevares 
i tæt tilbundne Glas, da det ellers let paa- 
virkes af Luft og  Fugtighed , hvorved det 
bliver mat og  uigjennem sigtigt.

B y n k e ,  almindelig,  ogsaa kaldet Graa-  
bynke (A rtem isia  vulgaris), T. Beifuss, Jo-
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hannisgürtel, Fr. Armoise, E. Mugwort, en i 
den nordlige Halvkugles tem pererede Egne 
hjemm ehørende Plante, som voxer vildt paa 
tørre H øie, Marker og Gjærder. Bladene ere 
fjersnitdelte, ovenpaa mørkegrønne og  nøgne, 
paa Undersiden filtede og næsten livide ; P lan
ten har en svag, noget bitter L u gt, og  kan 
blive 4 à 5 Fod  liøi. Urten og  Spidserne af 
Stilkene, H e r b a  e t  S u i i m i i t a t e s  A r t e i n i s i æ  r u -  
b r æ  e t  a l b æ ,  er i Medicinen bleven anvendt 
som Malurt, og  Kodtrævlem e, R a d i x  A r t .  v u l 
g a r i s ,  som have en sødlig, m odbydelig Smag 
og en ubehagelig L u gt, benyttes im od E pi
lepsi; der tilberedes deraf baade et Extract 
og  en Tinetur. —  Am brabynke s. Ambra. —  
St randbynke eller St r andm alur t  (Artem isia  
maritima) er mindre bitter og kun 1 à 2 

Fod h ø i; den anvendes i M edicinen im od 
Orm, s. Strandmalurt. —  Est ragon (A. D ra -  
cunculus) s. Estragon. —  Klippebynke (A. 
r  up es tris) voxer paa Alperne, er 3— 4 Fod 
høi, bar fjerdelte Blade og kegleform ede 
Blomster, anvendes som sveddrivende Middel 
samt til Absinth. —  Chinesisk B. {A . chi- 
nensis) anvendes i China til Forfærdigelsen 
af Moxer. —  A. Sieber i  og A,  Cont ra voxe 
i Sibérien og Orienten og  anvendes i M edi
cinen til Ormef rø (Flores Cince); de inde
holde begge Sant onin.  —  Malur t - eller Bit 
t e r  Bynke (A . Absinthium) s. Malurt.

B y ra m p a n ts  kaldes nogle engelske 
Tøiér af Bom ulds- og Linnedgarn, som væves 
i Lancashire og  mest forsendes til Afrika. I 
Mozambique kaldes de Zuart e.

B y s s o l y t  s. Asbest.
B y s s u s  s. Muslingesilke.
B æ k o rre cle n  eller Ferskvandsør reden 

(Salmo Fario), er en i N orge, Danmark og 
England i Elve og Aaløb hyppig  forekom
mende Art af Laxeslægten. Hos os bliver 
den sjelden over 1 F od  lang, imedens den i 
Englands og  Skotlands Bjergelve kan naa 
en Længde af indtil 8 Fod. Denne Fisk, 
som har et fortræffeligt K jød, kaldes i N orge 
Auren.

B æ n k e b i d e r  (Oniscus) ,  T. Asseln, 
Norsk Skrukketrold, er en a f mange Arter 
bestaaende Krebsdyrslægt, hvoraf særlig maa 
mærkes Bel t e- eller Pandserasselen (Arm a
dillo officinarum  eller Oniscus Arm adillo) som 
føres i Apothekerne under Navn af Tusindben 
eller Millepedes og  tidligere benyttedes imod 
Vattersot og  Koldfeber. Den adskiller sig  fra 
den almindelige Bænkebider, P o r c e l l i o  s c a b e r  
eller O n i s c u s  A s e l l u s ,  derved, at den er glat 
og  glinsende med nogle Rækker gule Pletter 
paa Ryggen , og  at den ruller sig  sammen 
som en Kugle ved den mindste Berøring. 
B egge Arter opholde sig  paa mørke, fugtige 
Steder, under Stene etc.; de have en m od
bydelig, sødlig-salt Smag. De indførtes i sin 
T id  fra det sydlige Frankrig, men anvendes 
nu kun sjelden.

B æ r b la a t  er et til Farvning tjenligt 
Farvestof, som udvindes af forskjellige Sorter 
Bær, saasom Blaabær, Hyldebær, Liguster 
etc. Kali eller Natron giver et brunt Bund
fald, eddikesurt B ly et blaat. I  Forbindelse 
med Alun eller Kalk, Salmiak og Spanskgrønt

giver B. en purpurrød og violet Grundfarve, 
og  anvendes derfor i Indigofarverierne til 
Farvning af ordinaire Tøier.

Bæ rgult, Fr. Stil de grain, en gul 
Saftfarve, som benyttes m eget i Frankrig og 
som udvindes ved U dkogning af Korsbær med 
Tilsætning af A lun, Vinsten og Gum. arab. 
Den tilberedes ogsaa af forskjellig Finhed i 
flere tyske Fabriker.

Bærgrønt s. Saf t grønt .
Bærm e eller Spøl  er det ved Brænde

vinsbrændingen i Destillerkj edlen tilbage
blivende Residuum, der anvendes som Foder 
for Kreaturer, da det endnu indeholder ad
skillige nærende Bestanddele. —  B. kaldes 
ogsaa det ved gj ærende Vædskers Henstaaen 
fremkommende Bundfald, t. Ex. Rester af 
Gjær.

B æ v e r g e i l  (Castoreum ) er en eien- 
dom melig Substants, som den almindelige 
Bæver (Castor Fiber), saavel Hannen som 
Hunnen, afsondrer i to i Nærheden a fK jøn s- 
delene liggende sammenhængende Punge, som 
dog ikke ere synlige udvendig. Naar Dyret 
er dræbt, blive de skaarne ud, vaskede og 
tørrede. De ere pæreformede eller æ gfor
mede og af m eget forskjellig Størrelse, fra 
3— 7 Tom. lange, 1— 3 Tom. brede og 3/4— 1 
Tom. tykke; dog forekommer der undertiden 
enkelte saavel større som mindre. De 
tem melig stærke og faste Yderhinder ere 
rynkede, mørkebrune og  læderagtige og lade 
sig  dele i flere L ag ; indvendig findes de 
fyldte med en harpixagtig, mer eller mindre 
blød Masse. I frisk Tilstand har B. omtrent 
en Consistents som H onning; tørret er den 
fast, men sprød og  af en mat eller glinsende 
brun Farve; den har en bitter, bidende og 
m odbydelig Smag og en meget stærk, for 
Mange høist ubehagelig Lugt. I  Handelen 
skjelner man im ellem  to Sorter: 1) r u ssi sk  
eller m oskovi t i sk,  2 ) canad i sk  eller engelsk.  
Den r u ssi ske  B. er ubetinget den bedste og 
besidder de ovennævnte Egenskaber; Y der
hinderne kunne let adskilles og Pungene ere 
mere ægform ede og  ere ikke aldeles fyldte med 
Bævergeil, men have gjerne i Midten et tom t 
Rum. Selve Bævergeilen er mat, medens 
den canadiske er glinsende i Bruddet. Den 
canadiske eller engelske B. sælges hvert 
For- eller Efteraar ved Auction i London af 
Hudsonsbai-Compagniet, og er a f ringere 
Qvalitet. Pungene ere pæreformede og  baade 
mindre og smallere end de russiske; Skindet 
er tyndere, løsere og mere ujevnt, og  lader 
sig  ikke skille ad i enkelte Hinder. Den in 
dre Masse er enten orangegul eller mørke
brun, harpixagtig , glinsende og ikke sprød, 
derimod stundom talgagtig , og  den fattes al
tid  det tomme Rum  i Centrum. Den har en 
mindre stærk Lu gt og  Smag end den rus
siske, idet den er mere mat og  ammoniak
agtig. Indholdet af Pungene er forøvrigt 
m eget forskjelligt. En Sort, som forekommer 
i runde Punge med en tør, sprød, stundom 
ogsaa blød Masse, som er gjennem sigtig  og 
ikke blandet med Cellevæv, synes at være et 
Kunstproduct. B. er i det Hele taget ofte 
underkastet Forfalskninger; for at forøge
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dens V æ gt, aabnes undertiden Pungene, og 
der indlægges da Smaastene, Gummi etc., 
eller den ægte russiske B. udtages og  remplace
res af canadisk; ved Indkjøbet maa man der
for nøie paase, at der ingen Sammensyning 
findes paa Pungene. Undertiden fyldes og 
saa Testikelpungene af unge Gedebukke med 
en Blanding af Bævergeil, Ammoniakgummi 
og Galban um og  udgives for ægte. —  B. paa- 
virkes ikke m eget af Vand, hvorim od der ved 
Digestion med Vinaand deraf udvindes en 
kraftig, mørkebrun Tinetur, Bævergei l t inct ur ,  
som anvendes i M edicinen; den kaldes æthe- 
r i sk,  naar den er tilberedt med en Blanding 
af Vinaand og Æ ther. Bævergeilens H oved- 
bestanddele ere: æ t her i sk Bævergeilol ie,  hvid
gul, tungere end Vand og  med en gjennem - 
trængende Bævergeillugt; Bævergei lharpix,  
af brunlig Parve, næsten uden Smag og  med 
en svag Lugt af B. ; Cast or in eller Bæver- 
geilcampher ,  en hvidgul, kornet, undertiden 
krystallinsk, let sønderbrydelig og næsten 
voxagtig Masse med en svag L ugt af B. ; 
Cast or insyre,  Cholest er in,  desuden Galde
stensfedt, en Mængde kulsur Kalk og flere 
andre saavel organiske som uorganiske Stoffer. 
—  Den russiske B. kommer fra Petersborg, 
Moskau og  Archangel, den canadiske over 
London, Amsterdam og Hamburg. Den be
nyttes i Medicinen som et nervepirrende, og 
den russiske især som et krampestillende 
Middel.

B æ v e r g e i l f e d t  (A xun gia  Castoreï), 
en gulagtig, blød, fedtet Masse uden Lugt, 
findes i to smaa saakaldte Oliesække, der ligge 
under Bæverens Castorpunge; det har stun
dom været anvendt i Medicinen.

B æ v e r h a a r  eller Cast orhaar  ere de 
afskaarne Haar a f de til Pelsværk ikke an
vendelige Bæverskind; de benyttes til fine 
Mandshatte, til Huer, Handsker, Strøm per etc. 
De bedste Haar ere af Bæverens B ug og B y g ; 
deres Farve kan være baade sort, brun, gul 
eller ganske lys ; Hattemagerne foretrække 
sædvanlig de sorte som de fineste og  blødeste, 
og anvende dem nu kun til dermed at over
trække almindelig Pilt, imedens de tidligere, 
da de forekom hyppigere, ogsaa benyttedes 
til helt Hattefilt. De fleste B. forsendes af 
Hudsonsbaicompagniet fra Canada; de rus
siske ere noget kortere, men finere. Man 
skjelner imellem to Sorter: fedt  skaar ne eller 
mager t  kæmmede;  de forskrives over London 
og Amsterdam.

B æ  v e r r o  t t  e s k i n d  hidrøre enten fra 
den i Nordamerikas Floder levende canadiske 
B., Ondat ra (Fiber zibethicus) eller fra den 
sydam er ikanske B.,  Coypu (M yopotamus bo- 
nariensis);  den første er næsten saa stor 
som en Kanin, den sidste, som har en Hale 
som en Botte, kan blive over 1 Alen lang. 
Skindene af begge Sorter ere m eget søgte 
og anvendes saavel til Pelsværk som til 
Hatte.

B æ v e r s k i n d  eller Cast or sk ind  ere
Skindene af den i Nordamerika, Busland, S i
bérien, Kamschatka og enkelte Steder i N orge 
levende Bæver (Castor Fiber). De ere be
satte med glinsende, rustbrune, i kolde Egne

sorte og  i meget kolde Lande stundom hvide, 
lange og  kraftige Haar, under- hvilke der 
findes et Lag brungraa, meget fine og  bløde 
Bundhaar; de vurderes høit baade som 
Pelsværk og som Materiale til Hattefabrika
tionen (s. Bæverhaar). Bundtmagerne fore
trække de Skind, -som ere mest bløde og 
bøielige og have lange, silkeagtige Haar. De 
fleste komme fra Nordamerika, hvor man 
skjelner imellem 1) f r i ske eller Vint erbæver 
skind,  som ogsaa kaldes Pergament skind,  fordi 
de paa K jødsiden have Lighed med Perga
ment, 2 ) Sommerbæversk ind og 3) Fede eller 
Pelsbæverskind.  De førstnævnte, som ogsaa 
undertiden kaldes moskovi t i ske,  fordi de mest 
forsendes til Moskau, hidrøre fra Dyr, som 
fanges i Løbet af Vinteren, da Skindet er 
smukkest og  rigest paa Uld, og  anses som 
en af de kostbareste Sorter Pelsvæ rk; navn
lig  udmærke Skindene af unge, 2— 3 Aar 
gamle Bævere sig ved deres smukke, g lin 
sende Haar. —  Sommerbæverskind,  som man 
ogsaa kalder t ør re eller magre,  erholdes af 
de om Sommeren fangede D yr; de ere ikke 
anvendelige som Pelsværk og benyttes kun 
af Hattemagere. —  De fede eller Pelsbæver 
skind erholdes ogsaa a f Dyr, som ere dræbte 
om Vinteren; men de ere i Begelen altid 
benyttede i nogen Tid a f Indianerne til Be
klædning eller som Tæpper og ere derfor 
ofte m eget urene, ligesom  de ogsaa sæd
vanlig have mistet endel af deres gule Haar- 
dække; de bruges im idlertid baade som Pels
værk og til Hatte, men staa i m eget for
skiellig Pris efter deres Beskaffenhed. I 
Busland leve Bæverne mest enkeltvis i F lo 
derne i Omegnen af Beresow. Man inddeler 
der Skindene i Si ranske,  Obiske og Tschu-  
l imske,  alle uden Bugstykker, samt i Skind 
af unge Bævere;  særlig skjelner man imellem 
de store og de smaa Sorter. De fineste og 
kostbareste Skind komme fra Kamschatka. 
Bugstykkerne sælges sædvanlig særskilt i 
sammensyede Sække. I  Handelen inddeler 
man g'jerne Bæverskind i sort e,  som ere de 
smukkeste og dyreste, hvidhaarede og en- 
aar ige eller smaa.  Haarene paa B yggen  og 
Bugen ere de længste og  mest glinsende. —  
I Chili lever en Art Bæver, Castor chilensis 
eller huidobrius, som er mørkegraa paa B y g 
gen og hvid under B ugen, men disse Skind 
forekomme kun sj elden i Handelen.

B æ v e r s æ l l r a n d e s k i n d , Pelssæl- 
hundeskind eller Si lkebæ verskind kaldes i 
Pelsvarehandelen Skindene af den ved N ord
amerikas Vestkyst, omkring de aleutiske og 
kurilske Øer og i Australoceanet i Mængde 
levende Søbj ørn (Fhoca  eller O taria ursina ). 
De ere besatte med lange, laadne Haar, som 
hos Hannerne ere sortegraa, hos Hunnerne 
askegraa. Især sættes der Pris paa de sorte, 
fine, glinsende Skind af de endnu ufødte Unger, 
hvorfor Jægerne især efterstræbe de drægtige 
Hunner for at skære Ungerne ud af dem, 
saasnart de ere dræbte. Ogsaa de unge, un
der et Aar gamle D yr dræbes h yp p ig ; deres 
Skind er ved Fødselen sort, men de sorte 
Haar falde snart af og  gjøre Plads for de 
graa eller blaalige. Mange af disse Skind
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forsendes til China, men store Partier ogsaa 
til Europa, navnlig til England, hvor de ud- 
gjøre en af de betydeligste og  værdifuldeste 
Artikler i Pelsvarehandelen ; i  London solgtes 
saaledes i Aaret 1873 c. 150,000 saadanne 
Skind, hvis Værdi i raa Tilstand udgjorde 
omtrent 8  M illioner Kroner. De fire Fem te
dele af dette Qvantum kom fra de aleutiske 
Øer, Resten fra Shetlandsøerne, Cap og 
Falklandsøerne. De tilberedes næsten altid 
i England, idet de ydre, grove Haar fjernes, 
hvorefter Bundulden sædvanlig farves, og  de 
anvendes da til Dameoverstykker og Pelshuer.

Bøffelhaar s. Bøf feluld.
Bøffelhorn erholdes af den oprindelig 

i Indien hjemmehørende, men ogsaa i det 
vestlige Asien og  Sydeuropa forekommende 
Bøffeloxe (B os Bubalus). De ere store og 
næsten trekantede, m eget tykke ved Roden, 
sortebrune og  fastere og finere end Oxehorn. 
De tage ogsaa im od en smukkere Politur end 
disse og ere derfor endel dyrere. De an
vendes til Kamme, Brilleindfatninger, K niv
skafter og  andre Dreierarbeider, og  komme 
fra Italien og  Ungarn, men især fra Calcutta, 
Batavia og  Cochinchina.

Bøffelhnder komme hovedsagelig fra 
Ostindien, Calcutta og Singapore ; de ere 
langt fastere og  stærkere end Oxehuder; fra 
Java kommer undertiden til Amsterdam en 
mindre Sort, hvoraf hvert Stykke kun veier 
10— 15 Pund. Ogsaa fra Angola og andre 
Steder paa Afrikas Vestkyst forsendes til 
Frankrig B. under Navn a f Empecasset - eller 
Pacassahuder .  Huderne af Tyrene ere de 
mest værdifulde, da de ere de sværeste og 
stærkeste; Huderne a f den nordamerikanske 
Bøffel eller Bisonoxe komme kun sjelden til 
Europa. B. erholdes enten som tørrede eller 
i saltet Tilstand ; de anvendes til Patrontasker, 
Bandolerer, Kravehandsker, Bælter og andet 
stærkt Sadelmagerarbeide.

Bøfteluld, canadisk Bøf fel - eller Bi 
sonhaar  kaldes de yderst fine, uldagtige 
Dunhaar, som den næsten i hele Nordamerika 
levende canadiske eller amerikanske Bøffel, 
B o s  B o n a s s u s ,  har imellem de lange og  tykke 
Haar. Denne Uld staar i Qvalitet imellem 
den fineste sachsiske Faareuld og V igogne- 
uld. I  de senere Aar forsendes den fra Ca
nada til England i betydelige Qvantiteter og
1 forskjellige Sorter, og  forarbeides til fine 
Filthatte, ligesom  ogsaa til Shawler og  andre 
Stoffer.

B ø g , almindel ig eller Rødbøg (Fagus 
silvatica), T. Buche, Fr. Hêtre, E. Beech, 
et over den største D el af Europa udbredt, 
men hyppigst og  frodigst i  Danmark og 
Nordtyskland voxende Skovtræ, som findes 
indtil 5000 Fod over Havet og  indtil 60 ° n. 
Br. D et naar en H øide af c. 100 Fod, stun
dom indtil 130 Fod, og  et Gjennemsnit af
2 à 4 Fod. Det er først udvoxet i en Alder 
af 120 til 150 Aar og  bærer sædvanlig ikke 
godt Frø førend det er 60 Aar gammelt, og 
da i Regelen kun hvert 5te eller 6te Aar, 
og  i de kolde Lande kun hvert 12te eller 
15de Aar. Det har en rank Stamme med 
hvidlig, altid glat Bark, og  et fast og  haardt

Ved, som ikke alene er et af vore bedste 
Brændselsmaterialier, men ogsaa egner sig 
fortrinligt til mange Slags Gavntræ, det an
vendes saaledes m eget af Snedkere, Bødkere, 
Hjulmænd, Stolem agere etc., ligesom  ogsaa 
til alle Slags Pæleværk, som enten er under 
Vandet eller dybt i Jorden, hvor det navnlig 
er af stor Varighed, naar det nedsættes i 
grøn Tilstand og  saa dybt, at det ikke paa- 
virkes af Luften. D et benyttes ligeledes til 
Skibskjøle og  andre Skibsdele, som stedse 
ere under Vandet, hvorimod det ikke egner 
sig  godt til almindeligt Bygningstøm m er, da 
det ikke taaler A fvexling af Fugtighed og 
tør Luft, i Særdeleshed naar det ved Opsæt
ningen ikke er fuldkommen gjennemtørret. 
Endvidere benyttes tynde Bøgespaaner af 
Sværdfegere, Bogbindere, Skomagere etc. 
Ved at brændes giver Vedet, som har en 
Væ gtfylde af 0,59, henved 1 pCt. Aske, som 
indeholder over 20 pCt. Potaske; Kullene 
ere meget faste, hede stærkt og gløde længe. 
Træets Frugter, Bog eller Olden,  modnes i 
O ctober og afgive en fortrinlig Føde for 
Kreaturer, navnlig for Svin, som hurtig blive 
fede deraf. K oldt pressede give de 12— 16 
pCt. lysegul, velsmagende Olie, der kan be
nyttes til Spisevarer og ogsaa ofte blandes i 
Bom olie; den kan holde sig i flere Aar, men 
egner sig  ikke til Belysningsmateriale, da 
den indeholder mange Slim dele; den har en 
Væ gtfylde a f 0,92 og fryser ved ~  17°. 
Stundom udkoges denne Olie af Frøet, men 
anvendes kun i techniske Øiemed, saaledes 
til Sæbefabrikation, men den giver en m eget 
blød Sæbe. Oliekagerne benyttes til Kreatur-, 
navnlig S vinefedning; Barken, Bladene og  Frø 
skallerne anvendes som G ar vebark, men have 
en svagere „Virkning end Egebark; de tør
rede Blade kunne afgive et godt Materiale 
til Udstopning af Madrasser og  holde sig 
da m eget længere end Halm. Ved For- 
raadning give Bladene en god Bladjord, som 
benyttes af Gartnere til Potteplanter. —  
Bøget ræt j ære indeholder den bedste Sort 
Kreosot (s. d.).

Bøhm eria nivea s. Chinagræs.
Bøhm isk Chrysolith s. Obsidian.
Bøhm iske Skokke kaldes nogle 

ordinaire 5/4 og 6/4 brede, raa eller blegede 
Lærreder, som væves i Bøhm en i Omegnen 
af Reichenberg, Friedland etc. i Stykker paa 
70 Alen. Ligeledes benævnes saaledes nogle 
tætvævede, blaa- og hvidstribede eller rød- 
og  hvidstribede Lærreder af s/4 til 7/4 Bredde, 
hvori de farvede Striber stundom ere af Bom 
uld ; de komme navnlig fra den sachsiske 
Grænse fra Omegnen af Rumburg, Schlucke- 
nau, Hansbach etc. B egge Sorter ere kun 
manglede og rundt sammenlagte i halv 
Bredde.

Bøhm iske Stene kaldes i Alm inde
lighed alle uægte Diamanter, saavel slebne 
Bjergkrystaller som  Glasflusser (s. d.), af 
hvilke sidste der forfærdiges mange i Bøhmen.

Bøhm iske Vine ere m iddelgode Bord
vine, saavel hvide som røde; de dyrkes navn
lig  ved Elben og ere i Regelen af bedre 
Qvalitet end de sachsiske M eisnervine; den
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bedste Sort kommer fra Melnik ved Elben, 
men forbruges mest i selve Landet.

B ø l l e  (V accintimi) er Fællesnavnet for 
flere i den nordlige Halvkugles tempererede 
Egne voxende Halvbuske af Lyngfam ilien ; 
af de i Danmark forekommende skulle vi 
lier kun nævne Blaabær, Tyttebæ r, Tranebæ r 
og Bøllebæ r, som alle ere eller ville blive 
omtalte under deres Navne.

B ø l l e b æ r  faar man af Mosebøllen (s. d.).
B ø n n e r  ( Faba), T. Bolinen, Fr. Fèves, 

E. Beans, de bekjendte Frøkjærner af mange 
Arter af Plantefamilien Phaseolus, deles sæd
vanlig i Stangbønner, der slynge sig  op ad 
Stænger, Espaliers etc., og  Dværgbønner, der 
kun blive c. 1 Alen høie ; de første bære 
rigeligst, men de sidste ere lettere at dyrke, 
baade i Haver og paa Marker. De fleste
Sorter Bønner dyrkes kun for at nydes 
umodne med de grønne Bælge, og Frøkjæ r
nerne kjøbes sædvanlig kun af Gartnere til 
Udsæd; de smaa hvide Æ rtebønner derimed 
spises modne og  ere derfor en ikke ubetyde
lig  Handelsartikel, navnlig i Søstæderne, hvor 
de i Mængde anvendes til Skibsproviant. 
De dyrkes m eget i Nordtyskland, Holland og  
Preussen, og  bringes i Handelen over A m 
sterdam, Ham borg og  Havnene ved Østersøen; 
i Frankrig produceres der ligeledes store 
Qvantiteter i Omegnen af Paris og  i Depart. 
Oise, Seine og  Marne. Den saakaldte Ild
bønne eller tyrkiske Bønne (Ph. M ungo), 
der i Ostindien er et v igtig t Næringsmiddel, 
som kun overgaas a f Bis, dyrkes nu ogsaa 
ofte i M ellem - og Sydeuropa. En helt anden

Plante er Sobønnen, Bønnevikken, H este
bønnen eller den Valske B. (V icia  faba), hvis 
S j ærner navnlig adskille sig  fra de egentlige 
Bønner derved, at de ikke have Navlen i 
M idten, men paa den ene tykkere Ende. I 
W estphalen og Sachsen tjene de hyppig som 
Næringsmiddel for Mennesker og benyttes 
m eget til Skibsproviant; men de anvendes 
dog hovedsagelig til Qvægfoder, da de afgive 
en grov, svært fordøielig  Spise. A f  andre 
Sorter Bønner skulle vi endnu nævne Snitte
bønner (Ph. compressas) med høi, slyngende 
Stængel og flade, hvide, ovale F rø ; P ral
bønner (Ph. m u ltif  orm ), som egentlig høre 
hjemme i det tropiske Amerika, men dyrkes 
hos os som Prydplanter og stundom nydes 
som Snittebønner; Kæmpesværdbønner (Ph. 
ensiform is Gigas) stamme fra de canariske 
Øer, men dyrkes m eget i Syd-Frankrig ; de 
have 1 à 2 Fod  lange Bælge, som indeholde 
20— 25 smaa, lysebrune Bønner, som afgive 
en velsmagende og nærende Spise; Stang
bønner eller hvide B. (Ph. vulgaris) nydes i 
umoden Tilstand som Gemyse og  dyrkes i 
alle Lande; de indeholde et M elstof, der ofte 
blandes imellem andre Melsorter og stundom 
anvendes i M edicinen til blødgjørende Om
slag. Desuden gives der m angfoldige andre 
Afarter, saasom W indsorbønner med store, 
flade, gule og næsten runde K orn , Spargel- 
bønner med hvide, Voxbønner med sorte 
Korn etc.

B ø n n e t r æ  s. Guldregn.
B ø r s t e r  s. Svinebørster.
B ø t t e p a p i r  s. Papir.

C .

C a a g u y s  kaldes den bedste Sort Para- 
guay-The.

C a b a c a l l i t r a e ,  en fast, varig Træsort 
af det i Guyana voxende Træ af samme Navn, 
anvendes til B ygn ing af Huse og  Skibe.

C a b a l l e r o s ,  en Sort spansk Faareuld, 
som forsendes fra Castilien over Bayonne.

C a c a i m a s  s. Tobak.
C a b a n s  ere tykke uldne Mandsfrakker, 

som forfærdiges i Tyrkiet og  mest forsendes 
til Asien. Ogsaa i Marseille forfæ rdiges un
der dette Navn lignende Frakker, som navn
lig  benyttes af Søfolk og  som undertiden ere 
uden Æ rm er og  kaldes da halve C.

C a b a s  eller C abasser s. Maatter.
C a b a s s o n i  kaldes i Italien en A rt vel

smagende F isk , som fanges ved Kysten af 
Genua og forsendes vidt omkring. 

C a b b a g e t r æ  s. Partridgetræ .

C a b e s a  er en Art spansk Uld fra Estre
madura.

C a b e s s a  kaldes en Slags fin ostindisk 
Silke fra Bengalen.

C a b o c b o n s  kaldes i Frankrig Æ del
stene, som ere slebne med Bibeholdelse af 
deres naturlige, om ogsaa undertiden uregel
mæssige Form.

C a b ©  B o x a  s. Tobak.
C a b r i j a  eller Cabuja er Navnet paa en 

A rt sydamerikansk Hamp, som navnlig voxer 
i Peru og  Columbien, hvor den spindes til 
stærkt Garn, hvoraf man forfæ rdiger meget 
varige Snore, Maatter, Sække etc.

C a c a b a t e  s. Jordnød.
C a c a o  kaldes de bønneform ede eller 

mandelformede Frøkorn af det i M ellem - og 
Sydamerika og  paa de fleste vestindiske Øer 
voxende Cacaotræ, T h e o b r o m a  C a c a o ,  som



Cacao. 118 C acao.

sædvanlig dyrkes i særegne Plantager, hvor 
det naar en H øide af 30— 40 Pod og en T yk 
kelse af 6— 8 Tom m er; det voxer meget 
hurtigt og hærer allerede Frugter fra det 
3die Aar og indtil det er 40 eller 50 Aar 
gammelt. Disse blive 7— 9 Tom. lange og 
3— 4 Tom. tykke og have Form  som en Agurk 
eller langagtig Melon, der er tilsp idset. for
oven og  forsynet med ti fremspringende Kanter 
og  en Mængde smaa Vorter. Deres Farve 
er i Begyndelsen bleggrøn, derefter gulagtig  
og naar de ere fuldkomne modne høirød ; de 
indeholde en hvid , spiselig, syrlig Marv, 
hvori der ligger 25 til 50 bønneagtige Frø, 
de saakaldte Cacaobønner, paatværs i 5 Bader. 
Disse ere a f Størrelse som en Oliven, have 
en haard, men let sønderbrydelig Skal og en 
olieholdig, violetbrun Kjærne af en bitteragtig 
Smag. Cacaohøsten kan næsten foregaa hele 
Aaret ig jennem , idet man samtidig finder 
Blomster, modne og umodne Frugter paa et 
og samme Træ ; i Brasilien falder H ovedhøsten 
'dog navnlig i Maanederne Januar og  Juni, i 
Mexico i Marts og  April og  af de ringere 
Sorter i October. A f det vildtvoxende Ca- 
caotræ høstes Frugten i Brasilien i November. 
Naar de modne Frugter ere afplukkede, op
skæres de og  Kj ærnerne udtages og renses fra 
M arven, hvorpaa de enten lægges i store 
Trækar eller kun i Bunker, som om hyggelig 
tildækkes med Maatter eller Pisangblade, 
imedens de hver M orgen eller oftere omrøres; 
de komme derved i en Gjæring, som dræber 
Spiren og betager dem den overflødige F u g 
tighed og den raa, bittre Smag. Man lader 
dem henligge saaledes, indtil de have antaget 
en rødbrunlig Farve, hvilket sædvanlig sker i 
L øbet af fire eller fem Dage, tørrer dem i 
Solen og renser dem for Støv og andre Uren
ligheder, og  de ere nu færdige til at for
sendes; de kaldes da Solcacao.  En anden 
Fremgangsmaade er at kaste Kj ærnerne i en 
Grube, tildække dem med fint Sand og lade 
dem henligge, indtil de have tabt deres 
Skarphed; de saaledes behandlede Bønner ere 
velsmagende og  benævnes Jordcacao.  Et Ca- 
caotræ giver sædvanlig 4— 6 Pd. friske Frø, 
som i tørret Tilstand ville veie 2— 3 Pd. I 
sin Hjemstavns hede Klima holder C. sig  ikke 
længere end et Aar; i Europa kan den uden 
at tage Skade opbevares 2 à 3 Aar. —  A f C. 
tilheredte Spanierne i sin T id  en D rik , som 
de i Aaret 1520 bragte til Europa under 
Navn af Chocolatl; men Tilberedelsesmaaden 
forblev i lang T id  en Hemm elighed. Senere 
blev den dog bekjendt og hurtig  udbredt over 
hele Europa og til alle civiliserede Lande i 
Verden, og Forbruget af C. blev snart saa 
alm indeligt, at disse Bønner ere bievne en 
m eget v igtig  Handelsartikel. I  den nyere 
T id  har im idlertid den stedse tiltagende N y 
delse af Kaffe formindsket Brugen af C. ikke 
ubetydeligt. —  De i Handelen forekommende 
Sorter ere af m eget forskjellig Godhed; denne 
er hovedsagelig betinget af den større eller 
mindre Mængde Olie, som indeholdes i Frøene, 
ligesom  ogsaa Klimaet, Træernes Alder og 
den mere eller mindre om hyggelige Behand
ling  ved Dyrkningen og  Indhøstningen har

væsentlig Betydning. Man benævner dem 
sædvanlig efter Productionsstedet, og ere de 
v igtigste Sorter følgende: Soconusco,  fra 
Distrietet af samme Navn i Staten Guatemala, 
er den fortrinligste Sort, men kommer kun 
sjelden i den europæiske H andel; den levere
des tidligere kun til det spanske Hof. Den 
har smaa, fulde, tyndskallede, rødbrune Frø 
af livlig  Farve, som indeholde megen Olie og 
som have en fin Aroma og  en m eget mild, 
sødlig Smag. En ligesaa god og  mere 
finkornet Sort er den fra Esm eralda i 
Ecuador, ligesom  ogsaa Oaxaca fra Mexico, 
af hvilken sidste Sort der dog kun udføres 
ubetydeligt. —  Efter denne følger Car acas 
Cacao fra Venezuela med mindre, tykke, uregel
mæssige, convexe, stundom ægformede Frø 
af blegbrun Farve og  med tykke, støvbedæk- 
kede Skaller; Kj ærnorne ere rødbrune, meget 
fede og have en behagelig mild, kun lidet 
bitter Smag. Naar Frøene imidlertid ikke 
ere bievne tilbørlig  modne, ere de flade, og 
Kjærnen er da mager, violette og  af en bitter 
sammensnærpende Smag. De blandes ofte 
med de brasilianske Sorter Maranham og 
Para. —  Nærmest ved den sidstnævnte Sort 
staar Sant a Mar t ha og Pedraza C. fra N y- 
Granada og  Maracaibo C. fra Venezuela, med 
store, runde, tyndskallede Frø, som indeholde 
en sortebrun Kjærne. —  Derefter følge de i 
den europæiske Handel hyppigst forekommende 
sydamerikanske Sorter: Guayaqui l  fra Ecuador, 
med tem melig store, lidt fladtrykte og glatte 
Frø og  mørkerøde eller violette Kj ærner af 
en lidt bitter, men ret behagelig Smag. —  
Guyana C. dyrkes nu ikke m eget, da man der har 
lagt mere V ind paa D yrkning af Sukkerrøret; 
hertil hører Essequibo og Sur inam  med store, 
faste, indvendig mørke, rødbrune Kjærner af 
bitter Smag og  med et sm udsig graat leret 
Overtræk paa Skallen, og B?rbice,  som har 
smaa, fede, udvendig graa og indvendig 
rødbrune Frø, som ere saa skjøre, at de med 
Lethed kunne trykkes itu imellem Fingrene; 
endvidere Cayenne,  som har en glat, ikke 
bestøvet, graabrun Skal og  blaarøde Frø af 
en skarp, bitter Smag. —  Br asi l i ansk  C., hvis 
F rø  ere flade, noget kileformede, med den ene 
Band næsten lige, den anden m eget convex, 
og af en smuk brunrød Farve, forekommer 
i følgende Sorter: Maranham eller Maragnon,  
der hyppig forsendes til Europa; den har 
brede, flade F rø  med glat Skal og  en meget 
fed, rød eller violet Kjærne af en lidt bitter, 
men dog behagelig Sniag; Para C. er næsten 
ligesaa god, men Frøene ere mindre og  mør
kere og  have en mere bitter Smag. —  Vest 
i nd isk  C., 0-  eller Ant i l -Cacao har sædvanlig 
smaa, røde eher kjødfarvede, stundom lyse
brune F rø ; af ringere Qvalitet ere de mørke
brune, flade Frø, idet de have en mere skarp 
og bitter Smag. Den dyrkes næsten paa 
alle de vestindiske Ø er; den bedste Sort er 
dog Tr inidad,  som oftere anses lige saa god 
som Caracas; Mart inique er en noget ringere 
Sort, som ofte forsendes til Europa; Frøene 
ere noget fladtrykte, af en liv lig  rød Farve 
og  med m ørk-violette eller olivenbrune Kjær- 
ner. Uagtet deres noget skarpe og  bittre
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Smag finde de vestindiske Sorter dog god 
Afsætning paa Grund af deres billige Pris. 
— Bourbon C. fra den franske 0  af samme 
Navn i Ostindien, har smaa runde, regel
mæssig dannede F rø  a f canelbrun Farve og  
med en let aftagelig Skal; Kjærnerne ere 
lysevioletrøde og have en syrlig, bitter Smag ; 
denne Sort er im idlertid af underordnet B e
tydning og  blandes sædvanlig med andre 
Sorter. —  Mexicansk C. er af mindre god 
Qvalitet og  dyrkes kun i enkelte Egne af 
Landet; Productionen er dog langtfra til
strækkelig til Indvaanernes eget Forbrug, og 
bedre Sorter indforskrives derfor fra de syd
ligere Lande. —  Hovedm ængden af den 
Cacao, som benyttes i Europa, kommer fra 
Republikerne Ecuador, N y -Granada og  Vene
zuela; ringere Sorter komme fra Guyana og 
Brasilien. Europa forbruger aarlig omtrent 
35 Millioner Pund, hvoraf Størstedelen con 
su m ers  i Spanien og  Frankrig. De mellem
amerikanske Sorter forsendes som oftest i 
Læderseroner paa c. 100 Pd., de brasilianske 
og  vestindiske i Sække eller Baller paa 150—  
300 Pd. og  undertiden i Fade af forskiellig  
Størrelse. —  God Cacao maa have en ren 
L u gt og  Smag, Frøene bør være hele, tørre 
og ikke angrebne af O rm ; de maa dernæst 
ikke være af altfor mørk Farve og  være fri 
for Skimmel og  M uggenhed. De opbevares 
bedst paa et tørt og  noget lu ftigt Sted, og 
ved længere Lagring bør man af og  til ud
lufte og  sigte dem. C. anvendes hovedsage
lig  til Fabrikation af Chocolade (s. d.), den i 
Bønnerne tilstedeværende Olie kaldes Cacao- 
smør (s. d.), og Skallerne benyttes paa for
skiellig  Maade (s. Cacaoskaller). Bønnerne 
indeholde desuden 1 à 1,5 pCt. af et Kaffei'n 
lignende Alkaloid ved Navn The ob ro min, et 
krystallinsk og  kun lidet opløseligt Pulver, 
der er m eget rigt paa Qvælstof ; fremdeles et 
rødt Farvestof, som kaldes Cacaorødt, Fedt, 
Gummi, Æ ghvide, Stivelse, Legum in, Garve
syre og  nogle Salte.

C a c a o m a s s e  s. Chocolade.
C a c a o s k a l l e r  løsne sig  fra Bønnerne 

ved R istn ingen ; de indeholde vel ingen Olie, 
men have en svag Lu gt og  Smag af Cacao, 
hvorfor de benyttes som Tilsætning til Ci- 
chorie og  andre Kaffesurrogater for at give 
disse en chocoladelignende Smag. Ved at 
koge dem erholdes en tynd, ret behagelig 
Drik, hvorfor de ofte knuses og  sælges under 
Navn af Cacaothe; stundom anvendes de 
ogsaa til at give Brændevin en Slags Choco- 
ladesmag.

C a c a o s m o r  (Oleum Cacao eller B u- 
tyrum  Cacao) er den sm øragtige Olie, som 
indeholdes i Bønnerne og  give dem deres 
eiendommelige fede Sm ag; de udgjøre derfor 
den vigtigste Bestanddel saavel af Cacao som 
af Chocolade. Sædvanlig udvindes C. ved at 
udpresse de svagt ristede og  afskallede, fint
revne Bønner efter Tilsætning af lid t varmt 
Vand. Ligeledes ved Udkogning af den revne 
Cacaomasse med Damp eller Vand kan C. 
vindes. Ved første Behandling bliver Massen 
ikke ganske ren, men ved en gjentagen Om
smeltning kan man rense den, og  den har da

en hvidgul Farve og  en Consistents som 
Bedetalg. Dens L u gt er behagelig krydret 
og  minder om Cacao, Sm agen er mild og 
sød lig ; den kan holde sig i en Aarrække 
uden at blive harsk, hvilket er en udmærket 
Egenskab hos dette Fedtstof. C. anvendes i 
Medicinen til Salver, fremdeles til Pomader, 
Sminke og til Fabrikation af brune Choco- 
ladefigurer. Med Kali giver det en m eget 
god Sæbe, der skummer i salt Vand, og det 
beskytter Jern im od Rust bedre end enhver 
anden Olie. I  Frankrig har man støbt Lys 
deraf, som ere billige og  brænde med en 
klar, rolig  Flamme. D et ved Udpresning ud
vundne C. er af mørkere Farve og stærkere 
Lugt, end det udkogte; men denne Maade 
giver et betydelig  mindre Udbytte. C. for
falskes stundom med Oxemarv, hvilket im id
lertid let kan opdages af Lugten og  Smagen. 
D et har en Væ gtfylde af 0,91, smelter ved 
3 0 °  C., opløses kun lidt i  Alkohol af 0,818 
spec. Vægt, men næsten fuldstændig i Æ ther.

C a c e r e »  er Navnet paa en Sort ordinair 
spansk Faareuld.

C a c h e l o t  s. Kaskelot.
C a c h e m i r  eller Cassimir var oprindelig 

Navnet paa et fint, kipret, uldent Tøi, som 
blev forfærdiget af den fine Uld af Cachemir- 
geden; senere overførtes Navnet paa lignende 
Varer af fin europæisk Uld , som i lang T id  
anvendtes m eget til Benklædetøier, Veste, 
Frakker etc., indtil dette S tof for en stor 
D el fortrængtes af Buckskin eller andre med 
Bomuld eller Linned blandede og  derfor b il
ligere Tøier, saasom Cassinet, Circassio (s. d.) 
etc. Man havde enkelt og dobbelt C., hvoraf 
den sidste Sort var stærkere, tættere og  mere 
luvdækket end den første; begge Sorter vare 
kiprede og  vævede dels af fin Karteuld og 
dels af fint Kamgarn, hvilket sidste S tof ad
skiller sig  fra det m eget lignende Thibet 
ved at dette er vævet firskaftet, imedens C. 
er vævet treskaftet med Islætten liggende 
over 2 og  under 1 Kjedetraad. Halvuldent 
Cachemir, som er vævet paa samme Maade 
benævnes sædvanlig Paramattas, Cobourg 
eller med flere andre af Moderne fremkaldte 
Navne.

C a c h e m i r s h a w l e r  s. Shawler. 
C a c l i i h o u  s. Chibouharpix. 
C a c h o l o n g ;  s. Calcedon og Opal.
C a c h o u  s. Catechu.
C a c t u s  (Cacteœ) er en Plantefamilie, 

som forekommer i over 400 Arter af m eget 
forskjellig Form  og  sædvanlig med pragt
fulde Blomster. Den hører hjemme i det 
varmere Amerika, men har udbredt sig over 
de fleste sydlige Lande ; i det sydlige Europa 
dyrkes den i Haverne som Prydplante og 
danner vildtvoxende ofte m gjcnnem trængelige 
Hække. Frugterne indeholde som oftest 
3— 6 F rø  og ere næsten alle spiselige; de 
have en sød lig-syrlig  Saft, som anvendes i 
Medicinen im od Bylder, Gigt, Orme etc. 
Planten har en lille Rod, en tyk, saftfuld og  
med Alderen træagtig Stængel, som i Læ ng
den bliver saa fast og haard, at den kan be
nyttes baade som Brændsel og  som Gavntræ. 
T il de smukkeste hører C a c t u s  g r a n d i l l o r u s ,
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hvis Blom ster ere indvendig guldgule og  ud
vendig snehvide; den dyrkes i Drivhusene, 
aabner kun sine Blomster om Natten og  ud
breder en stærk Vanillelugt. Figencactus 
(F icus Indica ) stammer fra Sydamerika, men 
dyrkes hyppig i Middelhavslandene paa Grund 
af de velsmagende Frugter, hvoraf de ringere 
Sorter benyttes til Qvægfoder.

C a d e n e s  kaldes i Frankrig en ordinair 
Sort Uldtæpper, som komme fra Levanten; 
de sælges enten alenvis eller stykkevis.

C a d i l l a c  er en hvid Bordeauxvin af 
tredie K lasse; den har en behagelig Smag, 
Bouket og  Sødme, især saalænge den er ung.

C a d i n o l i e  (Pyroleum  Cadinum  eller 
P y r oleum Juniperi O xycedri) er en tjære
agtig, branket Olie af stærk, harpixagtig 
L u gt; den udvindes i Frankrig ved tør D e
stillation af Vedet, Bærrene og  Bladene af 
flere Sorter af Enebærtræet. Den anvendes 
i Medicinen som udvortes M iddel mod Rheu- 
matisme, Skab, R ingorm  og  flere H udsyg
domme, ligesom ogsaa i Dyrlægepraxis, navn
lig  im od Faareskab. I  frisk Tilstand er den 
gulbrun og  letflydende, men bliver senere 
mørkere og  tykkere. Den forfalskes ofte med 
andre lignende tjæreagtige Olier.

C a d m i a  f o r n a c u m  s. Ovnbrud.
C a d m i u m  er et i de fleste Zinkertser 

i ringe Mængde forekommende M etal; det er 
mere flygtigt end Z ink, hvorfra det derfor 
med Lethed skilles ved Destillation. D et er 
blødt, skrækkeligt og  hvidt som Tin, og  knit- 
trer ligesom  dette ved Bøining, har en V æ gt
fylde af 8,6, smelter ved 315° og koger og  
fordamper ved 860° med orangerøde Dampe. 
Naar det ophedes i Luften, forbrænder det 
med en glinsende Flamme til et brunt Ilte.
C. kommer i Handelen i 4— 6 Tom. lange 
Stænger af en Penneposes Tykkelse og af en 
Væ gt fra 60— 100 Gr. Schlesien producerer 
aarlig omtrent 20 Ctr. af dette Metal, B el
gien c. 5 Ctr. (af spanske Ertser). A lle  op 
løselige Forbindelser af C. ere giftige.

C a d m i u m a m a l g a m  anvendes hyp
p ig  til P lom bering af hule Tænder; frisk til
beredt (med Kvæ gsølv) er det blødt og bøie- 
ligt, men bliver fast og  haardt efter kort 
Tids Forløb. —  En Legering af 3 Dele Cad
mium, 4 Tin, 15 Vism uth og 8 B ly  anvendes 
som Metalkit og  smelter ved 70 ° C.

C a d m i u m  b r o m a t u m  s. Brom- 
cadmium.

C a d m i u m  f l u o r a t u m  s. Fluor
cadmium.

C a d m i u m g u l t  eller Svovlcadmium
findes i Naturen som et sjeldent Mineral i 
Renfrewshire i Skotland, hvor det forekommer 
i gjennem sigtige, svovlgule Krystaller under 
Navn a f Greenockit. D et vindes ved Fæl- 
ding af en Opløsning af et Cadmiumsalt med 
Svolvbrint. D et er et smukt gult Pulver, 
som er let opløseligt i Saltsyre; det benyttes 
navnlig til at farve fine Sæber gule, ligesom  
ogsaa til Oliem aling, hvor det dog paa 
Grund af sin høie Pris hyppigt erstattes af 
Chromgult.

C a d m i u m i l t e ,  kulsurt, er et hvidt 
Pulver, som er uden Smag og  opløses i Sy 

rer under Opbrusen; det fremstilles ved Fæl- 
ding a f et opløseligt Cadmiumsalt med et 
kulsurt Alkali, og anvendes i Øienlægekunsten.

C a d m i u m i l t e ,  svovlsurt, erholdes ved 
at opløse Cadmiummetal i en Blanding af 
Salpetersyre og  Svovlsyre, afdampe O pløs
ningen til Tørhed, opløse det Tilbageblevne 
i Vand og  derpaa inddampe den filtrerede 
Opløsning til farveløse Krystaller. D et a n 
vendes i Medicinen i Øiensygdomme.

C a d m i u m j  o  d i d  bruges i Photogra
phien; ved at opvarme metallisk Cadmium 
med Jod og  Yand og fordampe den erholdte 
vandagtige Opløsning udskiller det sig  i far
veløse sexsidede Tavler. D et er let opløse
lig t i Vand og Spiritus.

C a e n s  kaldes i Frankrig dels en Sort fint 
kipret IJldtøi, som væves i Dep. Calvados i 
Omegnen af Caen, Falaise etc., dels ogsaa 
en Slags mønstret Lærred eller Dreil, som 
anvendes til Dækketøi og forfærdiges i samme 
Egn.

C a f a r d s  er Navnet paa nogle Tøier, som 
tidligere ofte vævedes i Frankrig og  Bøhmen, 
dels med Kjede af Silke eller Floretsilke og 
Islæ t af U ld eller Linned, dels med linned 
Kjede og  Islæt a f Uld, hvilke sidste kaldtes 
cafards de village.

C a f f a s ,  ostindiske, brogede Bomulds- 
tøier, som forhen hyppig kom til Europa fra 
Bengalen'.

C a f f e  s. Kaffe.
C a f f e ï u  eller Kaffeïn s. Coffein.
C  a l i a m i ,  en M ynt i Calcutta =  1/i R u 

pie eller c. 40 Øre.
C a l i o r s v i i i e  ere sværo, som  oftest 

mørke Rødvine fra det franske Departem ent 
Lot, hvorfor de ofte henregnes til Pontacvinene, 
skjøndt med Urette. Man inddeler dem i 
sorte, røde og  rosenrøde; de sorte gaanæsten 
udelukkende til Bordeaux, hvor de anvendes 
til Forskæring af andre lette og  svagtfarvede 
Rødvine ; de bedre Sorter a f de røde anses 
som meget gode, men svære Bordvine, hvor
im od de rosenrøde ikke vurderes saaliøit paa 
Grund af deres Farve.

C a i l c e d r a  eller afrikansk Acajoutræ 
er en Træsort, som ligner M ahogni, men hvis 
Farve falder mere i det Yinrøde, ligesom  det 
ogsaa er grovere, haardere og  vanskeligere at 
forarbeide. I  frisk Tilstand har det en m od
bydelig L u gt; naar det er tørret, lugter det 
derimod behageligt. D et skal stamme fra 
C e d r e l a  o d o r a t a  og  er først bragt til England 
for nogle Aar siden. En Sort Cailcedrabark, 
som sansynligvis hidrører fra S w i e t e n i a  s e n e -  
g a l e n s i s ,  er benyttet med H eld  istedetfor 
Chinabark; den er brunliggraa og  under E p i
dermis rødgul, indvendig blegere, haard, rid 
set, med et fintkornet Brud og  en meget 
bitter Smag. Den indeholder som virksom 
Bestanddel et eiendommeligt, harpixagtigt, 
bittert Extractivstof, Cailcedrin, lader sig  
næsten ganske opløse i Yinaand, vanskelig i 
Vand, men slet ikke i Æ ther. Desuden fin
des deri et grønt Fedtstof, nogle Farvestoffer, 
Gummi og  nogle Salte. Endnu har det ikke 
fundet m egen Anvendelse i Medicinen.
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Cailloutis kaldes i Frankrig Soda i 
hele Stykker.

Caimancanis er Navnet paa de hvide 
Musseliner, som Tyrkerne pleie at vikle om 
deres Turbaner; de forfærdiges mange Steder 
i Tyrkiet, Æ gypten  og  Ostindien. Ogsaa i 
Sachsen tilvirkes der nu Musseliner, som 
gives dette Navn.

Caïncarod (R a d ix  Gaincce, Gainanæ  
eller Serpentariæ brasiliensis) er de finger
tykke, træagtige, bugtede rodagtige Stængel
dele af den i Guyana og  Brasilien voxende 
Chiococca  racemosa , en til Eubiaceernes Fa
milie hørende 6— 8 Fod  liøi Busk med tal
rige, spredte Grene, glatte, glinsende, lyse
grønne og  m eget forskjelligt formede Blade 
og smaa, runde, hvide Bær. Ben bestaar af 
en hvidgraa Kjærne og  en graabrun eller 
rødlig Bark og  har en aromatisk, men ube
hagelig L u gt og  en skarp og bitter Smag. 
Der tilberedes deraf et Extract og  den inde
holder en eiendomm elig Syre, Caincasyre 
eller Cahinhasyre, som dog kun har chem isk 
Interesse. Forørigt indeholder Eoden for- 
skjellige Harpixer, Benzoesyre, Garvestof etc. 
Den anvendes i Medicinen som afførende og 
urindrivende Middel og  imod Vattersot. —  
Eødderne a f Ca inca  de nsi! olia  og a n gu ìfuga  i 
Brasilien benyttes der hovedsagelig im od F ø l
gerne af Slangebid.

Cairens ere smukke, uldne tyrkiske 
Tæpper med livlige, brogede Mønstre og  en 
meget elastisk L u v; de væves i alle Størrelser 
og forskj ellige Qvaliteter og  anvendes saavel 
til Gulvtæpper som til Bord- og  Senge
tæpper.

C a je p u to lie  {Æ th er  oleum Cajeputi) 
destilleres af Bladene og  Grenene af det paa 
Molukkerne og  i Ostindien voxende Cajeput- 
træ, M e l a l e u c a  C a j e p u t i ,  L c u c o d e n d r o n  og 
m i n o r .  Den forsendes hovedsagelig fra Ba
tavia til Europa i B lik - eller Glasflasker med 
l 3/8 Pd. Indhold og  anvendes i Medicinen 
saavel til indvortes som udvortes Brug. Den 
har en eiendom melig cam pheragtig eller ter
pentinagtig Lugt, en Smag af Bosmarin eller 
Cardemomme og  en græ sgrøn Farve, der hid
rører fra et bladgrønagtigt F arvestof ; undertiden 
kan den grønne Farve stamme fra de K obber
kar, hvori den i Ostindien destilleres og  for
sendes. For Sikkerheds Skyld underkastes 
den derfor næsten altid i Europa en fornyet 
Destillation, navnlig naar den skal benyttes 
til indvortes Brug, og  den bliver derved lyse
grøn indtil gullig. Den er let og  meget 
flygtig, brænder ogsaa med Lethed, har en 
Vægtfylde af 0,925 og  koger ved 175°. Den 
eftergjøres stundom af Camphor og  Bosina- 
rinolie og Cardemomeolie, der farves grøn 
med Eøllikeblade, hvilket kan opdages ved at 
overgyde et Stykke hvidt Sukker dermed og 
opløse dette i Vand, hvorved Campheren vil 
udskille sig som Fnug. Den grønne Farve 
maa ikke farve Vandet, da den isaafald er 
forfalsket. Den ægte Olie blandes ogsaa 
undertiden med Vinaand; ved at ryste denne 
Blanding sammen med lige Dele Vand, vil 
Vinaanden træde i Forbindelse med Vandet, 
hvorved Oliens Eum fang vil blive saameget

mindre, som den tilsatte Mængde Vinaand 
beløber sig  til.

C a y e n n e p e b e r  s. Cayennepeber.
Cajou s. Acaj ounødder .
Calabarbnnner, Ordealbønnar {Se

men Physostigm æ venenosæ, Fabæ Calabar) 
ere Frøkornene a f de c. 7 Tom. lange Bælge 
af den i Calabar paa Slavekysten i det vest
lige Afrika voxende P h y g s o s t i g m a  v e n e n o s u i u .  
De ere aflange og  nyreformede, indtil 2 Tom. 
lange og  3/4 Tom. brede, paa den convexe 
Side forsynede med en dybtfuret Navle, ud
vendig matte og  ujevne, og  af en mørk cho- 
coladebrun Farve, som ved Eanden er noget 
lysere. De indeholde en stærk, dræbende 
Gift, som kaldes Eser in eller Physost igm in,  
hvoraf allerede en Draabe af Viooo Opløsning 
bevirker en stærk, vedvarende Sammentræk
ning af Pupillen. Den danner tynde, kry
stallinske Blade af rhom bisk Form , er op
løselig  i Æ ther, Alkohol og Chloroform, og 
har en svag bitter Smag. Disse Bønner an
vendes navnlig i Øienlægekunsten i Form  af 
en fortyndet Extractopløsning.

Calabartræ s. Sandelt ræ.

Calabasser ere Frugterne af det i 
Centralamerika, M exico etc. voxende Calabas- 
træ, C r e s c e n f i a  C u j e t e ,  som naar en H øide af 
20— 80 Fod. Disse Frugter ere stundom ind
til 1 Fod lange, ægformede, indvendig fyldte 
med en spiselig, syrlig  Marv, og have en 
haard, 2 Lin ier tyk Skal, som af Indianerne 
benyttes som Drikkekar. A f Marven tilbere
des en Slags Sirup.

Calabrese!* Vine ere kraftige, dels 
hvide og  dels mørke- eller lyserøde, velsma
gende Vine fra Calabrien; de ere m eget yn 
dede i Italien og forsendes hyppig. De mørke 
ere m eget svære, saa at de sædvanlig for
tyndes med Vand Dagen før de skulle drikkes. 
Man skjelner imellem Vine fra Calabria cite
riore og Calabria ulteriore.

Caladaris ere rød- og  sortstribede ost
indiske Kattuner, som forfærdiges i Ben
galen.

Calagnalarod {R ad ix  Calagualæ) er 
Bodstokken af den i Brasilien, ved Kap og  i 
Nyholland voxende Bregne, T c c t a r i a  C a l a g u a l a .  
Den er rød lig , rynket, 8  à 4  Tom. lang og 
af en Penneposes indtil en Fingers Tykkelse, 
lige eller krumbøiet, besat med Skjæl, uden 
L u gt og af en bittersød Smag. Den er vel 
indført i M edicinen; men da den sjelden kan 
erholdes ægte og  kun kan benyttes, saa- 
længe den er frisk, er den ikke kommen me
get i Brug.

Calain er den M etallegering, som Chi- 
neserne benytte til Foring af Thekister; den 
bestaar af 126 Dele Bly, 17 \  Tin, Ø /4 K ob
ber og maaske lidt Zink.

C alamachi. en Sort atlasagtigt Silketøi, 
som navnlig forfærdiges i Genua.

Calamandertræ er Navnet paa en 
Sort Ved, der undertiden kommer til England 
fra Ceylon; fra hvilket Træ det stammer, 
vides ikke med Bestem thed, men endogsaa i 
Ceylon forekommer det kun sj elden. D et er 
af en udmærket smuk chocaladebrun Farve, 
blandet med Sort, Lysebrunt, Melkegraat,



modtager en fortræffelig Politur og udmærker 
sig  navnlig ved en overordentlig Haardhed, 
saa at det ikke lader sig bearbeide med noget 
skærende Instrument, men kun ved at raspes 
og  slibes. Se ogsaa Coromandeltræ .

C a l a m a n k  s. Kalmank.
C a l a m a t t a ,  ogsaa kaldet C. s e n z ’ a n i m a  

(uden Sjæl), er en Sort italiensk Silke, som 
forsendes fra Genua i raa Tilstand.

s. Ørnstræ.
C a l a m l i a c
C a  l a m  b o a r
C a l a m i u k  s. Kalmink.
C a l a m i t é  r o r a x  s. Storax.
C a l a n d r a  er en Bille, hvis Larve ud

vikler sig  i Kornlagrene (C. granaria) eller i 
R isengryn (C. oryzæ). I  Vestindien og Syd
amerika kan den blive 2 à 3 Tom. lang, t. Ex.
C. paliuarum, hvis Larve lever i Palmetræernes 
Marv eg spises som en Délicatesse.

C a l c a r l a  s. Kalk. — C. acetica s. Kalk, 
eddikesur. —  C. carbonica s. Kalk, kulsur.
—  C. chlorata s. Chlorkalk. —  C. fiuorata 
s. Flusspath. —  C. muriatica s. Kalk, saltsur.
—  C. soiuta s. Kalkvand. —  C. sulphurata 
stibiatica s. Spydglanssvovlkalk. —  C. sulphu- 
rica usta s. Gips, brændt. —  C. usta s. Kalk, 
brændt.

C a l c e d e u  s. Chalcedon.
C a l c e r n i e r  er en meget god Sort Vin, 

som dyrkes i Omegnen af Avignon ved R h on e- 
floden.

C a l c i u m  s. Kalk. — C. chloratum s.
Kalk, saltsur. —  C. fluoratum s. Flusspath. —  
Calciumilte s. Kalk.

C a l c n t t a h a m p ,  som i Ostindien kal
des Paut eller Saucheepout, er Trævlerne af 
tvende i Ostindien voxende Planter, Corchorus 
olitovius og C. capsularis; den anvendes i 
Asien især til Snore og  Tougværk, ligesom 
der ogsaa deraf spindes cn Sort ordinairt 
Lærred ; men i Varighed skal den staa t il
bage for almindelig Hamp. Se ogsaa Jute 
og Gunni.

C a l d a r i s k  U r t s  kaldes en af Kobber 
og  Zink bestaaende Legering, som ligner 
Guld og som tidligere anvendtes m eget til 
Uhrkjeder og lignende Vipssager. Med H en
syn f i l  Farven kan den ikke skjeines fra me
get fint Guld, og  den beholder denne -Farve 
endogsaa efter langvarigt Brug ; dens Tæthed 
falder imellem Guldets og Sølvets, og den 
taber ikke ved at omstøbes.

C a l e b a s s e r  s. Calahasser.
C a l e m o o r i t r æ  s. Coromandeltræ.
C a l e n d u l a  o f f i c i n a l i s  s. Morgen

frue.
C a l i a t u r t r s e  s. Sandeltræ.
C a l i c o s  s. Kattun.
C a l i n  er en af Tin  og B ly bestaaende 

M etallegering, som forsendes fra Sumatra og 
Malakka til China, hvor den anvendes meget.

C a l i s a y a b a r k  s. Chinabark.
C a l l a i n a n c o e s  er et fint kipret, ens

farvet eller mønstret, af Kamgarn vævet Stof, 
som navnlig tilvirkes i Yorkshire.

C a ï l a p a t t i ,  en Sort Bom uldstøi, kom 
tidligere hyppig til Europa fra Ostindien.

C a l i c e ,  en Sort Læder fra Barbaresk- 
staterne, forsendes m eget til Spanien.

C a l l e w a p p e n  eller Calwap kaldes en 
Sort ostindiske Bomuldstøier, som tidligere 
ikke sjelden hjembragtes til Europa, navnlig 
af danske Søfolk.

C a  I s n u s ,  Kalmus (Acorus Calamus) T. 
Kalmuswurzel eller Ackerw urzel, E. Acorus 
eller sweet flag, Fr. Adore odorant, er en i 
hele Europa i Damme, Grøfter og Sumpe 
voxende Plante med sværdformede, paatværs 
bølgede Blade, en valseformet, tæt Blom ster
kolbe, som kommer frem ved Siden af det 
fladtrykte Skaft, og  en c. 1V2 Tom. tyk, 
knortet, svampet R od eller rettere Rodstok, 
der ligesom  hele Planten har en stærk bal
samisk, bitterkrydret Smag. Denne Rod, 
R h iz o i n a  C a la m i  a r o m a t i c i ,  er langagtig, noget 
fladtrykt, indtil 2  Tom. tyk og forsynet med 
L ed ; i frisk Tilstand er den udvendig grøn, 
indvendig rosenrød, tørret er den udvendig 
lysbrun og indvendig hvid og  svampet og 
komm er sædvanlig i Handelen skrællet og 
tørret; dens Smag er da endnu stærkere end 
i frisk Tilstand. Den har i mange Tider været 
et anerkjendt M iddel im od Maveonder, lige 
som den ogsaa har flere andre helbredende 
Virkninger; den benyttes ligeledes hyppig  af 
Veterinairer, samt af Conditore, som; enten 
kandissere den eller anvende den til mave- 
styrkende Likører. Den voxer hyppig i Dan
mark og  indsamles om For- og Efteraaret. —- 
Den ved Destillation af Roden udvundne 
ætheriske Olie, Æ t h e r o l e u m  C a l a m i ,  er bleg 
gul, men bliver med Tiden mørkere, end
ogsaa rødgul, har en brændende bitter, lidt 
campheragtig Smag og  en stærk Lu gt af 
Calmus; den tilberedes sædvanlig af den med 
mange Trævler besatte Rodbark. Den kraf
tigste og mest krydrede Sort erholdes fra 
Triest, Genua og Ungarn. Foruden denne Olie 
indeholder Roden en blød Harpix, et skarpt 
sødligt Extractivstof, Gummi, Stivelse og 
nogle Salte. D et af Roden tilberedte Extract 
er sortebrunt. —  Den asia tiske Calmus eller 
Sanleirod stammer fra den i Ostindien vox
ende C a l a m u s  v e r u s  eller a m a r u s ;  den er 
kraftigere og  af en mere behagelig L u gt og 
Smag end de andre Sorter ; men den kommer 
kun sjelden i Handelen.

C a l m u s ,  falsk , er Roden af Aakande 
(s. d.) eller af Sværdlilien (Ir is  pseud acorus). 

C  a l m u s  v i n  s. Frankervine.
C a l o m e l  eller K viksølvchloryr (Chlore- 

tum hydr argyr osum, H ydrargyrum  chlora
tum m ite , M ercurius dulcis, A quila alba) 
fremstilles ved Sublim ation af en Blanding 
af Sublimat! og  Kviksølv som en straalefor- 
met, krystallinsk Masse; det danner et fint, 
tungt, hvidgult Pulver. Den ved Damp til
beredte Kviksølvchloryr, Hydrargyrum mite 
vapore paratum, er ot m eget fint hvidt Pul
ver. Der gives en ad vaad V ei tilberedt Art 
Calomel, som kaldes den præcipiterede. C. er 
giftigt, men dog langtfra i saa høi Grad som 
Sublim at; det anvendes hyppig i Medicinen 
som Afføringsm iddel og til andet indvortes Brug, 
ligesom  ogsaa til udvortes Brug. I  Naturen 
findes det kun m eget sjelden som Kviksølv- 
hornerts.

C a l q u i r e s  er en Slags ostindisk Taft,
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C a l t h a  p a l u s t r i s  s. Smørblomst.
Calvissoii, en hvid eller lyserød, 

m eget velsmagende Y in  fra Omegnen af 
Cette.

Calwap s. Cal lewappen.
Calx s. Kalk.
Camarones kaldes paa de philippinske 

Øer tørrede Eaadyrshuder.
Camalmya s. Onyx.
Camhajas kaldes orientalske Granater, 

sem komme fra Tranquebar.
Cam blets s. Camlet s.
C am braetas kalder man i Portugal de 

schlesiske Slørlærreder.
Cambray s. Cambrik.
Cambre er den italienske Benævnelse 

for de schlesiske Slørlærreder.
Cambresines eller Cam brasines kal

der man i Frankrig line, tætte, lærredsvævede 
Bomuldstøier, som have nogen Lighed med 
Cambrik; tidligere kom de hyppig til Europa 
fra Ostindien, Persien, Æ gypten  etc. og  ud
gjorde i disse Lande en v igtig  Handelsartikel, 
men de ere nu næsten fortrængte af de en
gelske Fabricata.

Cam brik eller Cambray,  ogsaa kaldet 
Perkal ,  Haman og  Bat ist m ussel in,  er et fint, 
glat Bom uldstøi, som oprindelig var et noget 
løst vævet, linned Batist, der vævedes i 
Frankrig i Omegnen af Lille, Valenciennes, 
Cambray, efter hvilken sidste B y det fik sit 
Navn. For at kunne sælges billigere blev det 
senere blandet med Bomuld og  tilsidst vævet 
helt af Bomuld, hvilket nu sædvanlig finder 
Sted i Frankrig, England, Tyskland ogSchw eitz 
i forskj ellige Finheder og  til ligesaa for- 
skjellige Priser. I  Regelen er det hvidt og 
glat, men stundom ogsaa stribet, tærnet eller 
mønstret, farvet, trykket eller broderet, og i 
den senere Tid forekommer det ogsaa glittet. 
C. kaldes hos os sædvanlig Kammerdug;  den 
førstnævnte, kun af det fineste H ørgarn væ
vede Sort er det ægte Kammerdug.

Cambrouse kaldes i Guyana en Slags 
hule Rør, som der benyttes ligesom  Bambus.

Cam éer s. Gemmer og  Musl inge- 
caméer.

Cam elina satira s. Dodderf rø.
Cauteline, en Slags ordinairt Kamel ot, 

som forfærdiges i Omegnen af Amiens.
Cam ellia Japoniea er en i Japan 

voxende, 7 à 8  Fod høi Busk med tykke, 
glinsende, takkede Blade og store smukke 
Blom ster; af Frøet udpresses en Olie.

Cam elot s. Kamelot .
Cam elottines kaldes i Frankrig for

skjellige Tøier, som ligne Kamelot og enten 
bestaa helt af U ld eller ere blandede med 
Gedeliaar eller Hørgarn.

Camiri s. Paraguayt he.
Cam lets eller Camblet s,  en Sort stærkt, 

engelsk Kamelot, som oprindelig blev vævet 
af Gedeliaar, men som nu forekommer af 
haardt Kamgarn og  undertiden af U ld blan
det med Bomuld eller H ør; det anvendes til 
Meubelbetræk etc.

Camojano er en m eget god, sød M u- 
skatellervin fra Toscana.

Campaner kaldes en Slags Fryndser

med klokkeformede Qvaster, ligesom  ogsaa 
en Sort Silke- eller Traadkniplinger med 
buede Kantor.

Campas er et af Bomuld og Silke be- 
staaende varigt S tof med en fin Silkeluv, der 
ganske skjuler den derunder liggende Bom 
uld ; det anvendes til Tæpper, Meubelbetræk 
etc. og  leveres navnlig m eget smukt fra 
nogle Fabriker i W ien.

Cam patillas kalder man i Spanien 
en A rt kipret, sort U ldtøi, som væves i 
Belgien.

Campechetræ s. Blaat ræ.
Campher eller Camphor  (Camphora) 

er en eiendomm elig Substants, som ligesom  
danner Overgangen imellem de ætheriske 
Olier og Harpixarterne ; den udvindes af Bar
ken, Vedet og  Bladene af Campher laurbær- 
t ræet  (L au ra  Camphora eller C. officinalis) 
som voxer i China, Japan, Bagindien og  især 
paa Øen Formosa. Dette Træ ligner i 
Størrelse vore Lindetræer, har langstil
kede, ovale, tilspidsede, ovenpaa glinsende 
og  stedse grønne Blade og  et rødstribet, 
campherlugtende V ed , som ikke angribes af 
Orm, hvorfor det i Asien ofte anvendes til 
Meubler og  Kasser til Opbevaring af Klæder 
etc., som derved sikkres im od M øl og andre 
skadelige Insecter. C. udvindes ved at an
bringe det smaathuggede Ved af Roden, 
Stammen og Grenene tilligem ed Bladene i en 
med Vand fyldt Kjedel, som man tildækker 
med en Slags Hjelm af Træ eller Ler, der 
indvendig er foret med Straa. Naar Kjedlen 
ophedes, forflygtiger Campheren med Vand
dampene og samler sig da imellem Straaet i 
Form  af smaa, graa, krystallinske og  fugtige 
Korn, som nedpakkes i Foustager og  forsen
des til Europa under Navn af raa Campher  
(C. cruda  eller nativa). Paa denne Maade 
tilberedes den bedste Raa-Cam pher eller 
Japan-Campher,  som paa Grund af Forsen
delseskarrenes cylindriske Form  ogsaa kaldes 
Rør-Cam pher ,  medens den chinesiske kaldes 
Kist e-Campher .  Denne sidste fremstilles og 
saa ved A fkogning af hele Planten, men i 
aabent Kar, indtil Campheren udskiller sig  i 
Vædsken og afsætter sig paa de Riskoste 
hvormed der omrøres i Karret. Efter A fk ø 
ling  vindes endnu en simplere Sort ved Si
ning af den afkogte Vædske. D et chinesiske 
Campher er paa Grund af sin mindre renlige 
Productionsmaade smudsig graaligt farvet. 
Den raa Campher er im idlertid ikke tilstræk
kelig ren og  renses eller raffineres derfor i 
England, Holland og  ogsaa i Ham burg ved 
Sublimation og  under Tilsætning af Kul, 
Sand og Kalk, hvorpaa den bringes i Han
delen i halvrunde Kager af 2 à 8 Pds. Vægt. 
I  H olland og England indpakkes disse i tykt, 
mørkeblaat Papir og  sælges tilligem ed dette.
C. er en hvid, gjennemsMnnende, blød og 
noget seig Masse af krystallinsk Sammensæt
ning, af en eiendommelig, stærk, gjennem - 
trængende Lugt og en bitter, varmende Smag, 
Den har en Vægtfylde af 0,99, smelter veci 
175°, koger ved 204°, men fordamper allerede 
ved almindelig Temperatur, hvorfor den maa 
opbevares om hyggelig  i tæt lukkede Kar og
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paa et køligt Sted. Den er let opløselig i 
Yinaand, Æ tlier og  Olier, men næsten uop
løselig  i Yand. —  C. anvendes m eget i Me
dicinen, saa vel til indvortes som udvortes 
Brug, endvidere til Fyrværkerisager, da den 
brænder paa Yand, som Middel im od M øl i 
Klæder og  Pelsværk, til Forfærdigelse af Co- 
palfernisser, Natlys etc. Den trænger under
tiden frem af sig selv af Campliertræets 
Stamme i Form  af'sm aa Klumper, der kaldes 
gedigen Campher (Camphora di B aros  eller 
B ariga ); denne Sort er af Mellemqvalitet, 
men kommer kun sj olden til Europa, da navn
lig  Cbineserne skatte denne Sort m eget høit 
som Lægemiddel. Ved at opløse Campher i 
Olivenolie erholdes Campheroiie (Oleum cam- 
phoratum ) som føres i Apothekerne og be
nyttes til Indgnidninger; ved at ryste denne 
sammen med Ammoniakvand erholdes tyk 
Campheroiie (C. Linim ent). Desuden an
vendes ogsaa i Medicinen Camphereddike, 
Campherspiritus, Camphersæber, Campher- 
vin og  Camphermelk. Yed Paavirkning af 
Salpetersyre dannes Camphersyre (Acidum  
camphoricum), som fine, farveløse, gjennem - 
sigtige Krystaller af en sur, senere bitter 
Smag, som ere let opløselige i Alkohol, 
Æ ther og Olier, og som tjene til Frem stilling 
af forskjellige chemiske Produoter. — Borneo- 
Campher s. B.

Camphin er en Belysningsvædske, som 
ved Destillation erholdes af Terpentinolie 
med Vand og  noget Kalk for at rense den 
fra den deri værende Harpix etc. Den bræn
des i dertil særlig construerede Lamper med 
m eget stærkt Træk og giver da et klart, in 
tensivt Lys uden B øg  eller Lugt. Yed Ind
førelsen af andre Belysningsmaterialier, saa- 
som Petroleum , Photogen, Solarolie etc. er 
den næsten ganske gaaet af Brug, saameget 
mere som den baade er tem m elig kostbar og 
m eget ildfarlig. Den maa opbevares i tæt 
tillukkede Beholdere, da den let optager L u f
tens Ilt og vil da oso stærkt.

C a m p o  eller Campos er en Slags spansk 
Faareuld fra Aragonien.

C a m p o e ^ C a m p u , Campuy s. The.
C a m p t u lic o n  er et læderagtigt Stof, 

som har fundet stor Udbredelse, navnlig i 
England; det erholdes ved i en blødgjort 
Kautschukmasse at blande saameget pulveri
seret Affald fra Korkskæreriorne som den kan 
optage, og  derpaa udvalse den derved frem 
komne brunlige Masse, der nu har tabt 
Størstedelen af sin Elasticitet, i linietykke 
Plader, som kunne forsynes med pressede 
M ønstre eller trykkes med Oliefernisfarver. 
Dette m eget holdbare, tørre og vandtætte 
Materiale angribes ikke a f Dampe, støver ikke, 
lader sig  med Lethed afvaske, holder F ød 
derne varme og  er saa lyddæmpende, at Ens 
Skridt derpaa neppe kunne høres. D et be
nyttes derfor særlig til Belægning a f Gulve 
i Bibliotheker, Læseværelser, Hospitaler og  
Kirker, i Badeværelser, til Beklædning af 
Væ ggene i Bidehuse og  stundom  til Gulv
beklædning i Hestestalde, ligesom  ogsaa til 
Slibebræder, Afstrygningsrcm me etc.

Camtræ s. Rødt ræ.

C a n a  er et spansk Længdemaal =  5 d. 
Fod.

C a n a d a  er et portugisisk Vinmaal, som 
i Oporto er lig  2,2 danske Potter, i Lissabon 
1,4 d. Potter.

C a n a d a r i s ,  en Sort ostindiske og chi- 
nesiske atlasagtige Tøier af Silke alene eller 
blandede med Bom uld; de ere sædvanlig enten 
stribede eller tærnede.

C a n a d a s  s. Sengetæpper.
C a n a d e l l e  er Navnet paa en lille, me

get velsmagende Fisk, som fanges ved K y 
sterne i det franske Dep. Bhonemundingerne ; 
den nedsaltes ligesom  Sardeller og  forsendes 
hyppig til Italien, hvor den kaldes Sachetti 
og  anses som en Délicatesse.

C a n a d i s k  B a l s a m ,  T. ogsaa un- 
ächter Balsam von Gilead, E. Balsam o f Ca
nada, Fr. Thérébenthine du Canada, kaldes 
de fineste Sorter a f den canadiske Terpentin, 
der navnlig vindes i Provinsen Quebec i Ca
nada; den er seig, bleggul og  gjennem sigtig, 
har en behagelig krydret Lugt og  en mild, 
lidt bitter Balsamsmag. Den anvendes navn
lig  til mikroskopiske Præparater, ligesom  og 
saa til Krystalfernis, Transparentpapir og  til 
Opfriskning a f gamle Malerier.

C  a  n a  r i i r «  (Semen Canariense) T. Ca- 
nariensame eller Glanz, Fr. Alpiste, Graine 
des Canaries, E. Canary seed, er det straa- 
gule, glinsende Frø a f den paa de canariske 
Øer og  i det sydlige Europa vildt voxende 
Græsart, P b a l a r i s  C a n a r i e n s i s ,  som dyrkes i 
flere Egne af Tyskland, navnlig i Thüringen 
og  i Omegnen af Bamberg. Kornene ere 
omtrent saa store som H ørfrø; under Skallen 
indeholde de en udvendig graabrun, indvendig 
hvid, velsmagende lille Kjærne. D et benyttes 
til Føde for Fugle, især Canarifugle, til A p 
pretur paa forskjellige Tøier af Silke og Uld, 
ligesom  der ogsaa udpresses en Olie deraf, 
som er spiselig. M elet blandes i Italien med 
Hvedemel og  anvendes til Brød.

C a n a r i s e k t  er en sød, hvid, velsma
gende Yin, som  dyrkes paa de fleste canariske 
Øer, men som er af ulige Qvalitet paa de 
forskjellige Øer. Den bedste Sort er fra Tene
riffa; derpaa følger den fra Palma (Palmsekt), 
Canaria, Gomera (hvor den navnlig dyrkes 
meget) og Ferro; ringere Sorter ere de fra 
Laucerota og Fortaventura. Foruden denne 
Y in  avles der ogsaa Malvasier paa disse Øer. 

C a n a r i s u k k e r  s. Sukker.
C a n a r i s  er Navnet paa de gule, hvid

prikkede ostindiske Silke-Lommetørklæder. 
C a n a s t e r  s. Tobak.
C a n a w o u w  kaldes i H olland en ordi- 

nair Sort Yarinas Canaster.
C a n c h o  s. The.
C a n d e r a s ,  en hvid eller gulagtig, g jen - 

nemskinnende Harpix, der ligner Bav og  for- 
arbeides ligesom  dette til mindre Pyntgjen- 
stande. Paa Borneo, hvor den kaldes Canzuri 
eller Cawzuri, benyttes de smaa, perleformede 
Korn ofte til Forfalskning af Campher.

C a n d i s  s. Sukker.
C a n d i s e r e d e  eller canderede Sager

kalder man spiselige, med rent krystalliseret 
Sukker overdragne Gjenstande, saasom Frug-
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ter, Rødder, Frøkorn, Blomster etc. I  Genua 
drives en tem melig betydelig  Handel dermed, 
ligesom  ogsaa fra flere franske Byer, navnlig 
Montpellier, Grasse, Tours, Nancy etc. De 
franske candiserede Frugter udmærke sig 
særlig ved Sukkerkrystallernes pragtfulde 
Straalebrydning. Ogsaa fra Øen Madeira og 
fra Vestindien forsendes mange til Europa.

Candits s. Dadler.

Canel, hvid (Cortex Canettæ albæ), erhol
des af det paa flere af de vestindiske Øer, især 
paa D om ingo og  Guadeloupe, voxende Træ, 
C a n e l l a  a l b a ,  som kan naa en H øide af indtil 
30 Fod. D et er navnlig den indre Bark af 
Grenene, der kommer i Handelen i Stykker 
a f 5— 7 Tom. Længde og 1— 2 Liniers Tyk
kelse, paa hvilke den rødlige, svampagtige og 
revnede Overhud undertiden findes siddende. 
Som oftest er denne dog fjernet, og  Barken 
er da udvendig glat, gulagtig  eller lyserød; 
indvendig er den hvidlig  og beklædt med et 
tyndt L ag Bast. Den er tæt, men let sønder- 
brydelig, har en behagelig, krydret L u gt og 
en skarp, canelagtig og lidt bitter Smag. 
Den indeholder flygtig  Olie, et bittert Extrac- 
tivstof og en aromatisk Harpix som H oved- 
bestanddele og  anvendes især til Fabrikation 
af Likører og  Bitteressentser ligesom  ogsaa 
stundom som Kryderi og i M edicinen. De smaa 
Stykker erholdes af de unge Træer og a f de 
tyndere Grene og ere glatte, de større Stykker 
ere rynkede. Den sælges ofte istedetfor den 
ægte Wint er sbar k  (s. d.), som kommer af det 
paa Jamaica voxende C i n n a n i o d e n d r o n  c o rt i  -  
c o s i m i ,  der gjennemgaaende er mørkere og  
navnlig besidder en sm udsig brunlig Inder
side, ligesom  den ogsaa undertiden forvexles 
med den hvide, rød- og brunplettede, skarpt 
smagende Bark af den brasilianske Par at odo- 
bark.

Canel, sor t  eller Nel l ikecanel  (Cortex  
eller Cassia caryophyllata), E. Clove cinna
mon, Fr. Cannelle de girofle, ogsaa kaldet 
Nel l i kecassia eller Nel l iket ræ (som dog ikke 
maa forvexles med Frugtstilkene af Eugenia  
caryophyllata) er Barken af den i Brasilien 
og paa flere vestindiske Øer voxende Nel l ike* 
cassia (D icypellium  caryophyllatum). Den 
er mørkebrun, undertiden overdragen med en 
lysegraa Yderhud, indvendig lysere og mere 
rustfarvet, haard og  med en L ugt og  Smag 
baade af Canel og af Nelliker, hvilken sidste 
er den stærkeste, navnlig hos Barken af unge 
Grene, hvor den er m eget skarp. Den fore
kommer i Stykker, som ere indtil 30 Tom. 
lange, sammenrullede R ør af 3/4— 1%  Tom .s 
Gjennemsnit, og som bestaa af flere fast sam
menrullede og  med Snore ombundne Bark
plader, der atter ere samlede i Bundter paa 
20— 30 Pund og enten ere omgivne af Bast 
eller Lærred, eìler nedpakkede i Kurve eller 
Kister. D en erholdes navnlig fra Amsterdam 
og London, og anvendes baade til Forfalsk
ning af stødte Krydcrnelliker og  som Sur
rogat for disse ved Tilberedning af L ikører: 
den er im idlertid ikke lidet svagere end 
Nelliker. Istedetfor denne gaar ikke sjelden 
i den senere T id  i Handelen ringere Canel-

sorter, f. Ex. Cajennecanel, der er bestænket 
med Nellikeolie.

Canel, uægt e eller Chinesisk  Canel
(Cassia Cinnamomea), E. Base Cinnamon, Fr. 
Casse en bois, er den indre Bark af det kry
drede Canel-Laurbærtræ, Cassia Cinnainoiiiuiu 
aroinaticum; den er tykkere og mørkere end 
den ægte Canel, som den forøvrig  ligner m e
get med Hensyn til L u gt og  Sm ag; kun er 
den ikke saa fin og  behagelig og har en 
skarpere Sm ag, da den indeholder mere æthe- 
risk Olie. Jo tyndere den er, desto høiere 
vurderes den; sædvanlig er den fra 1ji  til 8/4 

Linie tyk. Stykkerne ere sædvanlig enkelte, 
rørformede og  flere Gange sammenrullede ; 
dog ere ogsaa undertiden 2  Stykker stukne 
ind i hinanden; de forsendes i Bundter paa 
2 à 3 Pd. og  af omtrent l 1/. Fods Længde, 
ombundne med R ør; i disses Indre findes der 
ofte mange itubrudte Stykker, ligesom  ogsaa 
undertiden Stumper af andre Barksorter, Træ 
etc. A f  denne Canel, som paa Grund af sin 
Prisbillighed er den mest søgte af alle Canel- 
sorter, forsendes aarlig directe fra Canton til 
Ham borg over 20,000 Kister à 50— 60 Pund; 
den anvendes navnlig afConditorer og  i H us
holdninger. Chineserne foretrække den end- 
ogsaa for Ceylon-Canel ; den har ogsaa de 
samme Bestanddele som denne, men dens 
ætheriske Olie er lysere og  har en mindre 
fin Lugt. Der gives forskjellige billigere 
Surrogater for Ceylon, Java og chinesisk Ca
nel, af hvilke den mest bekjendte, som for
sendes til Europa i Mængde, er den saakaldte 
Tr æ cassia (X ylo-C assia ), Malabarcanel  eller 
Cassi a l ignea,  som hidrører fra Grenene af 
en paa Malabar, Penang og flere ostindisko 
Øer vildtvoxende Varietet af det ægte Ca- 
neltræ. Den er sædvanlig */2— 1 Linie tyk, 
ubundtet, mørkebrun eller rødbrun, og  har 
endnu paa de tykkere Stykker den graagrønne 
Yderbark; Bruddet er glat, den springer itu 
i flere korte Stykker, har en svag, canelagtig 
L u gt og Smag, og  giver ved Destillation kun 
lidet Olie. Den forekom mer i meget for
skjellige Qvalitcter, og  er en saa almin
delig Handelsvare, at man ved Benævnelsen 
Canel sædvanlig forstaar denne Sort, som er 
langt billigere ond den ægte Canel. —  En 
noget lignende Sort er Modercanel,  som er
holdes af Cinnainoiuiiin Tamala. et i Ostindien 
hjemmehørende Laurbærtræ; den forekommer 
i over 1— 2 Fod lange, ofte 1 Tomm e tykke 
Stykker med R ør af 1— 2 Liniers Tykkelse; 
den anvendtes tidligere i M edicinen, men 
bruges nu kun sjelden. —  A f simplere Sorter 
kan endnu nævnes Caj ennecanel  og  brasi 
l iansk,  den første af mørkere Farve og tem 
m elig stærk Lu gt og  slimet Smag, den sidste 
med lys og  mørkplettede Rør, som ere tyk 
kere i den ene Ende og  have en slimet og 
skarp Smag. En ordinair Sort er ogsaa Ca- 
pat anza fra Mexico.

Canel, ægt e (Cortex Cinnamomi Cey- 
lanici) ogsaa kaldet ceylonsk,  ægt e eller f in 
Canel,  er den tørrede Bast af det oprindelig 
paa Øerne Ceylon og  Java hjemmehørende, 
men ogsaa paa andre ost- og  vestindiske Øer 
samt i flere Egne af Asien og Sydamerika
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dyrkede Canellaurbærtræ eller ægte Caneltræ
('C innam om um  C eylan icum  eller L a u ru s  
Cinnam om um ). D et kan naa en H øide af 
indtil 30 Pod  og en Tykkelse af l 1̂  F od ; 
men det holdes sædvanlig i huskagtig T il
stand for Barkens Skyld, og  i Begelen kap
per man det derfor, naar det har naaet en 
Høide af 5—-10 Fod, for at det skal skyde 
mange Skud. Barken afskalles af de unge, 
to eller treaarige Grene to Gange om Aaret, 
nem lig fra Mai til Juni, da de bedste Sorter 
erholdes, og fra November til Januar. Efter 
en let Tørring befries den for Yderhuden, og  
nu stikkes Bastrørene indeni hverandre og 
tørres fuldstændig i Luften, hvorved de rulle 
s ig  fast sammen; de 'sorteres derpaa efter 
deres Godhed og  sammensnøres i Bundter paa 
indtil 20— 30 Pund og af c. 1%  Fods Længde; 
disse ombindes med spaltede B ør og  samles 
ig jen  i større Baller (Fardeler) paa 80— 90 Pd. 
med Omslag af Lærred eller et S to f a f Co- 
costrævler, hvorefter de forsendes i Kister 
efter at være bestrøede med Peber, som baade 
g jør  Canelen kraftigere og  trækker dens F u g 
tighed til sig. Den tørrede Canel er ikke 
m eget tykkere end Skrivpapir; jo  tyndere 
den er, desto bedre anses den for at være, 
ligesom  ogsaa de indre Stykker i Stængerne 

' ere kraftigere end de ydre, da de ikke have 
mistet saameget af deres Aroma. Den er let 
sønderbrydelig, har et splintret, trævlet Brud, 
er rødgul eller lys gulbrun, har en stærk, 
behagelig, aromatisk L u gt og  en sødlig, paa 
Tungen brændende og  sammensnærpende, 
men dog ikke skarp Smag. I  Bundterne 
findes der stundom smaa Stumper, ogsaa af 
tykkere og  mere ordinaire Sorter; disse an
vendes mest tit  Fabrikation af Canelolie (s. d.), 
men komme dog ’ ogsaa i Handelen under 
Navn af Canelaftald. Udførselen fra Øen 
Ceylon, hvis Product i Europa sædvanlig an
ses for at være det bedste, har i de senere 
Aar udgjort henved 1 Million Pund aarlig. 
Tidligere solgtes den ceylonske Canel næsten 
udelukkende ved Auction af det hollandsk
ostindiske Handelscom pagni ; men nu erholdes 
den ofte mere fordelagtigt fra London. — 
Java Canel kommer den foregaaende Sort 
m eget nær; den er dog noget mørkere og 
tykkere, bredere sammenrullet og indpakket 
mindre solid, ligesom  den ogsaa har en noget 
svagere L u gt og  Smag. —  Tellichery Canel 
er en Sort, som ligeledes stammer fra Ceylon ; 
men den kan ikke maale sig  med Øens finere 
Sorter. —  Som bekjendt anvendes Canel som 
Kryderi til Spisevarer, Bagværk, Chocolado, 
Likører etc., ligesom  ogsaa i Medicinen, og 
det er ikke blot Barken, som saaledes be
nyttes paa forskjelligM aade; ogsaa af Træets 
Bødder og  af de gamle Stammer destillerer 
man en ætherisk O lie; af Bladene udvinder 
man en egen Sort Olie, der m eget ligner 
Nellikeolie, af Blomsterne ligeledes en æthe
risk Olie og et aromatisk Vand, og  Frug
terne afgive en enebæragtig, canellugtende 
Olie og et fast, talgagtigt, vellugtende Fedtstof. 
Desuden indeholder Canel Harpix, Gummi, 
Garvesyre, Stivelse, Farvestoffer etc.

C  a n e l a l i « »  h  o l  (S ty r  on) udvindes ved

at koge Styracin med en stærk Kalilud. Den 
danner farveløse, silkeglinsende, aromatisk og 
næsten som Hyacinther lugtende Krystal- 
naale, som smelte ved 33 0 og  fordunste ved 
2 2 0 ° ; de ere let opløselige i Alkohol og 
Æ ther, men vanskelig i Yand. Yed Iltning 
gaar Canelalkohol over i sit Aldehyd, Canel
olie (s. d.), ved en yderligere Iltning i sin 
Syre, Canelsyre, der ved iltende Stoffer atter 
kan omdannes til Bittermandelolie. Med ry 
gende Svovlsyre farves den rød og giver Ca- 
nelsvovlsyre eller Canelæther.

C a n e l b l o m s t e r  (F lo r e s  Cassiæ  eller 
Clavelli C innam om i) ere de afblomstrede Bæ
gere med vedhængende Blomsterdække af et 
i Cochinchina og  China hjemmehørende Laur
bærtræ, C iun a ii i o m u iii  L a u r e i r i i ;  de ere af et 
Peberkorns Størrelse og ligne smaa Søm med 
tilspidsede Hoveder. De ere sortebrune, haarde 
og lugte og smage næsten ganske som Ca
nel, dog noget skarpere og  ikke saa behage
ligt. Man benytter dem ganske som Canel 
og  i deres Hjemstavn frem stiller man af dem 
en ætherisk Olie. De komme mest fra 
China, men ere stundom blandede med saa- 
danne Canelblomster, som allerede have un- 
dergaaet en Destillation og derfor ere uden 
Lugt og Sm ag; ligeledes forekomme under
tiden nogle derimellem, som have en stærk 
Camphersmag.

C a n e l c a s s i a  s. Canel, uægte.
C a n e l c a s s i a o l i e  eller chinesisk  Ca

nelolie (Æ th ero leu m  Cassiæ C innam om eæ ) 
tilberedes ved Destillation a f Brudstykker og 
Affald af Cassia-Canelen øg af Cassia lignea, 
efter at denne først er udblødt i Saltvand. 
Cassia-Canelen giver c. 5 Gram Olie a f hvert 
Pund, medens Cassia lignea kun giver 3— 3%  
Gram. Den anvendes saavel i Medicinen som 
til Fabrikation af Parfumer og Likører. Den 
er lysegul, af en sødlig, krydret L ugt og 
Smag og kommer fra China over England i 
Blyflasker, som indeholde c. 16 Pd. I chemisk 
Henseende forholder den sig  som Canel-Olie 
(s. d.).

C a n d i t i l i  eller Cannelkul s. Stenkul.
C a n e l l a  a l b a  s. Canel, hvid.
C  a n e  i l a t a  kaldes i Italien smaa, med 

Sukker overdragne Stykker Canel; de tilbere
des især i Mailand.

C a n e l o l i e ,  ceylon sk  eller ostindisk 
(O leum  C innam om i In d ic i  eller C eylan ici) 
tilberedes paa Ceylon, navnlig i Byen Co
lombo og paa Java ved Destillation af den i 
Saltvand udblødte Bark af det ægte Caneltræ 
eller rettere Affaldet deraf, ligesom  ogsaa af 
dette Træes Bødder og Yed. Den er i frisk 
Tilstand hvidgul, men bliver med Tiden 
guldgul og rødbrun; den har en gjennem - 
trængende Canellugt, som er stærkere og 
finere end Cassiaoliens, hvorfor den ogsaa 
baade virker kraftigere og er betydelig  dyrere. 
Dens Y æ gtfylde er 1,044, og den synker der
for tilbunds i Yand. Ved Destillationen med 
Yand udskiller der sig  tvende Olier, en tun
gere paa Bunden og en lettere paa Vandets 
Overflade. Naar disse ere skilte fra Vandet, 
blandes de sammen og danne da Canelolien. 
Den erholdes hovedsagelig over London fra
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Ostindien og anvendes ligesom  Canelblomst- 
olien til Likører og Parfumerier, ligesom  og 
saa i Medicinen. Den forfalskes undertiden 
medVinaand, hvilket kankjendes paa, at den, 
blandet med Yand, bliver melkeagtig, og  paa 
at den ved at blandes med tør Fuchsin far
ves stærkt rød deraf, og  ligeledes med fede 
Olier, som udsondre sig, naar den blandes 
med Yinaand. Opbevares Canelolie i lang 
Tid, vil der deri danne sig store, regelm æs
sige Krystaller, som i Begyndelsen ere farve
løse og senere gulagtige, og  ere Canelsyre 
og en Harpix; af den førstnævnte fremstilles 
ig jen  Canelæther. Canelsyren (Acidum  cin- 
namylicum ) lindes ogsaa i andre Planter og 
Harpixer saasom i Peru- og Tolubalsam; den 
er beslægtet med Benzoesyre, som den ligner 
meget, har en stikkende Smag, er let opløse
lig  i Alkohol, men kun vanskelig i Yand og 
kan ved iltende Stoffer omdannes til B itter- 
mandelolie.

C a n e l s t e n  eller Hessonit kalder man 
de honninggule indtil hyacintrøde Yarieteter 
af Granat. Den smukkeste lindes paa Ceylon, 
i Graubiindten og ved St. Gotthardt. Den er 
ofte indvendig fuld af line Bidser, hvorved 
den let adskilles fra Hyacinten, hvormed den 
tidligere ofte blev forvexlet, men hvis Haard- 
hed den ikke besidder. Ogsaa i Italien og 
Æ gypten  findes en Slags Granater, som hen
regnes til Canelsten.

C a n e l v a i M l  fremstilles ved Destillation 
med Yand af Canelbark; det benyttes i Me
dicinen som Tilsætning til forskjellige Læ ge
midler. Naar det blandes med Gummi, pul
veriserede Østersskaller og  flere andre Sub- 
stantser, erholdes det saakaldte Perle-C anel- 
vand (Aqua Cinnamomi periata), som be
nyttes im od Diarrhoe, navnlig hos Børn.

C a n e p i n ,  T. Hühnerleder, englische 
Haut, er den franske Benævnelse paa en Sort 
meget tyndt og fint, hvidgarvet Lam me- eller 
Gedeskind, som anvendes til de fineste Dame
handsker og  til Y ifter; det tilberedes navnlig 
i Paris og Konen samt i Lim erick i Irland.

C a n e v a s  er Navnet paa et tidligere 
hyppig forekommende M anufacturstof, hvis 
Kjede bestod af Linned- og Bomuldsgarn og 
Islætten helt af det sidstnævnte, som da var 
snoet tættere og fastere end til Kattun; det 
forekom i fire forskjellige Sorter, enten som 
retvævet, kipret, stribet eller blomstret, i hvis 
brede Striber der var indvævet Blomster af 
farvet Garn og  som ogsaa kaldtes Floret-Ca- 
nevas. Benævnelsen bruges nu for forskjellige 
vævede Stoffer af Linned eller Bomuld. Ca
nevas-Lærred kaldes saalcdes enten en Sort 
stærkt Skjortelærred, eller et med stærk Glans 
appreteret Foerstof ligesom  ogsaa en god 
Sort hollandsk Seildug. Endvidere kaldes 
saaledes en Sort stribet eller smaamønstret 
Dreil, samt Malerlærred og det aabne Stof, 
som anvendes til Flueskabe, og  endelig det 
grove og aabne T ø i, som bruges til U ld- 
broderi og som ogsaa benævnes Stram ei eller 
Stramin. E t lignende Stof a f Silke kaldes 
Silke-Stramei; de tykke Bonmldstraade heri 
ere omspundne med Silke. Canevaspapir er

tykt Papir med islaaede runde H uller eg an
vendes ligesom Stramei.

C a n g e l i m  s. Partridgetræ.
C a n n e t t e ,  en Sort ordinairt Sirts, som 

især forfærdiges i Norman diet.
C a n  r a m i n  s. Brucin.
C a n n a ,  et italiensk Længdemaal; 100 C. 

=  317 V2 d. Alen.
C a n n a b i s  s. Hamp.
C a n n a a n a z o s  eller Cannamosas kaldes 

i Spanien de ordinaire, ublegede Lærreder 
fra Westplialen, Hannover etc.

C a n é l i c e  er den franske Benævnelse 
paa Børcassia.

C a n n e l é s  eller Carrelés kalder man i 
Lyon en Sort rigt, brogetm ønstret Atlas, og 
i Kouen et af Silke og Bomuld eller Kamel- 
garn bestaaende Stof. Andre Steder i Frank
rig  bruges Benævnelsen ogsaa om en Slags 
fint Droguet, som navnlig forfærdiges i Bheims.

C a n n e l l i n i  eller Canelkul s. Stenkul.
C a n n e q n i n s ,  en Sort hvide ostindiske 

T øier eller lange Tørklæder af Bomuld, som 
tidligere ofte forsendtes til Afrika.

C a n n o c l i i o  kaldes i Italien den stær
keste Sort Hvedestraa, der benyttes til flet
tede Arbeider.

C a n n o n a »  er en m eget velsmagende 
M uskatellervin, som dyrkes i Omegnen af 
Cagliari paa Øen Sardinien.

C a n n o s  ere fine, hvide, stribede, da
maskvævede Dreiler til Haandklæder; de til
virkes i Oberlausiz og  forsendes mest til 
Spanien og Portugal.

C a n q u e s  ere lærredsagtige Bomuldstøier, 
som væves i China, hvor de navnlig benyttes 
til Skjorter.

C a n t a l  eller Guantai, en m eget god 
Sort fransk Ost, som tilberedes i Dep. Cantal 
i det tidligere Auvergne.

C a n t a r o  er en italiensk Yægt, som i 
Livorno =  68  d. Pund, i Messina 1582/3, i 
Neapol C. grosso =  178 og  C. piccolo =  64 
d. P., i Ancona 99 d. P. —  I Spanien er det 
et Vinmaal, 1 M oyo à 16 Cantaros =  c. 270 
d. Potter.

C a n t e n a c  er en god rød Bordeauxvin 
af Mellemqvalitet.

C a n t e p e r d r i x ,  en m eget velsmagende 
Muskatellervin fra Provence.

C a n t l i a r i d e r  (Cantharides) s. Spanske 
Fluer.

C a n t i l a  r i d i l i  eller Cantharidecampher
kaldes det i spanske Fluer indeholdte, eien- 
dommelige, blæretrækkende Stof, som vindes 
ved Uddragning deraf med Vand, og  derefter 
behandle det herved vundne, inddampede 
Extract med Yinaand og udtrække Extractet, 
som atter vindes heraf ved Inddam pning med 
Æ ther. I ren Tilstand danner det glim m er - 
agtige Smaablade. Det er uden Lugt, let op
løseligt i varm Vinaand, Æ ther og  fede Olier, 
men ikke i Yand og kold Yinaand; allerede 
Vino Gran deraf virker m eget blæretrækkende.

C a n t i l l e r  eller Bouillon kaldes en Slags 
smaa, skrueformede Kør, som bestaa af rund 
eller flad, ægte, halv ægte eller uægte Guld 
og Sølvtraad, eller af cementeret Kobbertraad, 
overspunden med S ilke, eller stundom af
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Jerntraad, overspunden med Lahn. De an
vendes til Fryndser, Kvaster, Portepéer, 
Epauletter, Broderier, Tressebesætninger etc., 
og  forfærdiges af Guldtrækkerne paa den 
Maade, at Traaden snos fast omkring en 
Metalnaal, som derefter udtrækkes. Dersom 
Naalen er trekantet eller halvrund, bliver 
Cantillen skrueformet eller kruset, naar den 
trækkes ud, paa Grund af Traadens Elastici
tet, og Fabrikatet kaldes da Krusboui l lon.  
Man skjelner desuden imellem Glansboui l lon 
af flad poleret og  mat  B. af rund Traad, og 
disse Hovedsorter fabrikes ig jen  af forskiellig  
Form  og Styrke under særegne Navne. I  
Tyskland sælges de efter M ark, hvilket U d
tryk dog ikke betegner nogen V æ gt, men 
2 Æ sker à 20 Bundter.

C a o l b a t r æ  s. Cedrele.
Caolin eller Kaol in s. Porcel lainj ord.
C a o u t s c l i u k  s. Kautschuk.
Cap Breton, en god fransk Rødvin fra 

Omegnen af Bayonne.
Cap CÂunoni s. Gum. arab.
Capers s. Kapers.
Capicciola eller Spicchet t o di Capic-  

ciola er Navnet paa en Sort italiensk Silketøi 
med Islæt af F loretsilke; det væves navnlig 
i Neapel og paa Sicilien.

Capilla kaldes i Ostindien et rødt Farve
stof, som udvindes af de med et rødt Mel 
overdragne Frugter af et der voxonde Træ, 
Rotlera tinetoria; det anvendes til at give Silke 
en lys, orangegul Farve.

C apillar sir up s. Jomfruhaar.
Capiresti kaldes i Italien de udsøgte, 

store Koraller.
Capita Papaveri» s. Valmue.
Capiton er den franske Benævnelse paa 

Affalds- eller Floksilken, ligesom  ogsaa H yl
strene af Silkecoconerne gives dette Navn.

Ca p o r  s. Si lkeuld.
Capotkapers er den ordinaireste Sort 

franske Kapers.
C a p o t k l a e d e  eller Matrcsklæde er et

stærkt, tæt valket og vandtæt Stof, som især 
forfærdiges i det nordlige Frankrig, og endnu 
tættere og mere langhaaret i M acédonien; 
det bruges til Klæder for Søfolk og til Sadel
dækkener.

Cappahbrunt er en af Tørv og Brun
kul frem stillet brun Anstrøgsfarve, som ud
mærker sig  ved sin H oldbarhed, Dækkekraft, 
hurtige Tørring og  Prisbillighed; den har 
sit Navn af Byen Cappah i Irland, hvor den 
først tilberedtes.

Capriata er Navnet paa en sød, mørke
rød V in  fra Øen Capri ved Neapel.

Capsicm  s. Peber,  spansk.
Capsicum annuum s. Peber,  spansk.
Caps vine ere røde og hvide Vine, som 

dyrkes i de engelske Besiddelser ved det 
gode Haabs Forbjerg. De ere sædvanlig af 
fortrinlig  Qvalitet, fyldige, søde og  fyrige, og 
stamme fra Druer, som ere forplantede dertil 
fra Persien, Madeira og  Frankrig. Den bed
ste Sort er Cap Const ant ia,  som dyrkes i 
Omegnen af Capstaden; den forekommer 
baade rød og hvid, af hvilke Sorter den røde 
er den fortrinligste. Druerne dertil vælges

med den største Omhu, saa at enhver um o
den eller beskadiget Drue skydes tilside; 
men den forekommer kun sj elden i Handelen, 
da hele det aar lige Udbytte a f den ægte 
Constantia kun skal udgjøre 1 à 20 0  engl. 
Oxehoveder à 286%  Liter. Navnet benyttes 
im idlertid ofte for andre Capsvine, saasom 
Taf elbai  eller Falso,  som er en noget ringere 
Sort. En fortrinlig  Capsvin, som er fin og  
kraftig, forsendes under Navn af Rot a;  mere 
ordinaire Sorter ere St envin,  Cap-Pont ac og  
Cap-Madeira.

Capucines kaldes i Frankrig den bedste 
Sort Kapers fra Provence.

Capullo de Seda kaldes i Spanien 
den ringeste Sort levantisk Silke:

C a p u t  m o r t u u m  s. Jernilte.
Cacacalskind ere de lysebrune eller 

rødlige Skind af en i Ostindien og Afrika 
levende Losart, F e l i s  C a r a c a l ;  de afgive et 
godt Pelsværk.

Caracca» s. Indigo og Cacao.
Caracollila kaldes i Spanien en fra 

Amerika og Vestindien kommende Sort rødt 
Garn, som er farvet med Saften af en Pur
pursnekke ved Navn Caracol.

C a r a c u r u  eller Carajuru er en Slags 
Extract, som tilberedes af de Vilde i Syd
amerika a f Bladene af forsk jellige Træsorter 
og anvendes til Hudens Bem aling. Det giver 
on stærk rød Farve, har en bitter Smag, er 
uden Lugt, er let opløseligt iV inaand, Æ ther 
og Olie, men ikke i Vand. Det kommer 
stundom til Europa som en brunlig, glinsende 
Masse, som giver en kobberagtig Streg.

C a r a f f a  er et italiensk Vinmaal, som paa 
Sicilien er lig  1/2, i Neapel 3/4 d. Potter.

C aragate, i Frankrig ogsaa kaldet 
Barbe éspagnole eller Crin végétal, er den 
som Snylteplante paa flere Træer i Amerika, 
navnlig i Brasilien voxende traadformede 
T i l l a n d s i a  u s n e o i d e s ,  som bestaar af Trævler 
eller Traade bedækkede med et silkeagtigt 
D un ; efterat de ved Eøstning ere befriede 
herfra, have Traadene stor L ighed med sorte, 
krusede Hestehaar og anvendes ogsaa ligesom  
disse til Udstopning af Madrasser etc.

Caragheenm os eller i r l andsk  Mos 
(Car ag keen  eller Lichen Caragheen) kalder 
man en tørret Rødalge, C h o n d r n s  eller S p h æ -  
r o c o c u s  c r i p u s  og i i i a m i l l o s u s ,  som voxer i 
Atlanterhavet, især ved de irske, skotske og 
nordamerikanske Kyster. Den er 2— 10 Tom. 
lang, i frisk Tilstand violet eller rød, og  tør
ret hvidgul, har mange smaa gaffeldelte, horn
agtige og  bøielige Grene og  giver ved at 
koges en tyk Gelee. Den er næsten uden 
Lugt, har en sødlig, slim et Sipag, bestaar 
næsten fuldstændigt af Planteslim  og  inde
holder desuden Salte, Bassorin, Am ylum  og 
Pektin; i koldt Vand bolner den ud, imedens 
den i kogende Vand næsten ganske opløses. 
Den anvendes hyppig i Medicinen im od Hoste, 
Brystsygdomm e, Tæring etc., samt ligeledes 
ofte som Surrogat for Husblas til Klaring af 
01 og  til Appretur paa forskjellige Tøier etc. 
For at gjøre den mere nærende, koger man 
den ogsaa mod Melk eller Kjødsuppe, lige-
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som den ogsaa benyttes som Tilsætning til ; 
Choeolade.

C a r a m e l ,  Sukkercouleur eller Couleur,
T. ogsaa Zuckercouleur, er en brun, bitter- ; 
agtig, ukrystallisabel Masse, som erholdes ved 
at ophede R ør- eller Druesukker til c. 170°, 
hvorved dettes Fugtighed fordamper og  det 
selv bliver branket og omdannet til Caramel. 
Det anvendes navnlig til at farve Likører, 
Vine, 01, Eddike, kunstig Rum og  Cognac 
gule eller brune, ved Candiseringen af flere 
Frugter, saasom Maroner, samt til Fabrika
tion af Bonbons og  Brystsukker. T il 01, 
Rum etc. benyttes sædvanlig de billigere 
Sukkerstoffer, navnlig Stivelsesukker, og  til 
Eddike mest Stivelsesirup. Ved Caramelise- 
ring af saadanne mindre rene Stofler an
vender man krystalliseret Soda eller kulsur 
Ammoniak. C. udgjør en væsentlig Del af 
brun Sirup. Under Navnet Caramel forstaar 
man ogsaa i Frankrig en brun K jødgeléo eller 
Kagebouillon.

C a r a u a  s. Cedertræ.
C a r a n c l a n e s  kaldes i Spanien og Syd

amerika de forskjellige Sorter Ginghams (s. d.).
O a r a n n a g u m m i  er en seig, haard 

Gummiharpix af I s i c a  C a r a t a t a ,  et Træ, som 
voxer ved Floden Tem i i Sydamerika; i frisk 
Tilstand er den blød som Beg, men bliver 
med Tiden haard og skjør. Den har en V æ gt
fylde a f 1,12, en lidt bitter Smag, en be
hagelig L ugt ved at brændes, er brungrøn 
af Farve, let opløselig i Vinaand, men ikke i 
Vand. Den anvendtes tidligere i Medicinen 
som et opløsende og  smertestillende Middel, 
og bruges stundom til Fernis.

C a r a p a t r æ  eller Crabtræ er det lette, 
orleanrøde og marmorerede Ved af C a r a p a  
g u i a n e n s i s ,  et i Guyana voxende høit og 
slankt Træ, som benyttes i Skibsbyggeriet til 
Master og Spirer, samt til Gulvbræder og 
Snedkerarbeider. Træets Bark ligner i Smag 
Chinabark; dets runde Frugter indeholde tre
kantede Kj ærner, hvoraf der presses on bitter 
Olie, hvormed Beboerne indgnide sig  som 
Beskyttelsesmiddel imod de smertefulde Stik 
af Musquitoer. —  En anden Art af dette 
Træ har paatværs centrale, mørke Marv- 
straaler, som bevirke en Mængde matte og 
og mørkere Pletter paa det forøvrigt atlas- 
glinsende Yed, hvorved dette ved at forarbeides 
faar et eiendomm eligt smukt Udseende.

C  a r a s é  kaldes en Sort tætvævode, line 
Floneller, som især forfærdiges i Mähren og 
forsendes til Italien.

C a r b o  a n i m a l i s  s. Blodkul. —  C. 
carnis s. Kjødkul. —  C. præparatus s. Kul. 
— C. Tiliæ s. Lindetræ. —  C. vegetabilis
s. Kul.

C a r b o l i n  er en Blanding af Smuld eller 
Støv af Stenkul eller Cokes, Tjære, Saugspaan 
etc., som sammenpresses i M urstensform og 
afgive et intensivt Brændselsmateriale, hvor
ved det forannævnte Affald kommer til nyt
tig  Anvendelse. En Sort af W eschniakoff i 
Petersborg i Handelen bragt C. bestaar af en 
Blanding af 92 Dele Stenkul og 8 Dele F edt
stof, og forekommer i ensartede, haarde, sorte 
Stykker med fintkornet B rud, en fedtagtig 

•T. H jo r th : Varelexikon.

Glans og en L u gt af harsk Tran ; denne Sort 
har imidlertid en ringere Varmekraft end 
engelske Stenkul.

C a r b o l s y r e ,  Phenol eller Phenylal- 
kohol {Acidum carbolieum  eller phenylicum), 
er et hvidt, i farveløse lange Naale krystalli
serende S to f, som udvindes af Stenkuls
tjæreolie, raa Benzol og ligeledes i Mængde 
af Brunkulstjære; i raa Tilstand danner det 
en mørkebrun, tjærelugtende Vædske. Den 
rensede C. er opløselig i 20 Dele Yand, bliver 
ved Lysets Paavirkning rød, smelter ved 4 1 0
C. og koger ved 184°, trækker begjæ rlig  
Luftens Fugtighed til sig, bliver da lysegul 
o g  olieagtig, og  bliver allerede flydende ved 
almindelig Temperatur med et Vandindhold 
af 8  pCt. Den er et af de bedste Midler til 
at hindre Forraadnelse, især fordi den tillige 
ved sin F lygtighed dræber de i Luften svæ
vende Organismer og coagulerei’ Album in
stofferne. Den anvendes med H eld i M edi
cinen, t. Ex. imod Hospitalsbrand og  til H el
bredelse af Saar, ligesom ogsaa af Veterinærer 
im od Klovsyge etc. I raa Tilstand benyttes 
den meget til Impræ gnering a f Træ, navnlig 
Jernbanesveller, til Desinfection a f Cloaker 
og Latriner, til Conservering af Huder, Ben, 
Tarmstrænge etc. Desuden anvendes den til 
Frem stilling af mange v igtige Farvestoffer, 
saasom Pikrinsyre, Corallin, Azulin, Phenyl- 
brunt, Granatbrunt etc., som ville blive om
talte under de respective Artikler. —  I den 
nyere T id  er det lykkedes at forvandle C. til 
Salicylsyre, en lugtfri Substants, som virker 
særdeles kraftigt im od Forraadnelse og  som 
ikke er g ift ig , hvorfor den anvendes som 
Conserveringsmiddel for Spise- og  Drikke
varer, ligesom  den ogsaa finder udbredt A n 
vendelse i Medicinen og Chirurgien.

C a f b o n a s  b a r i c u s  s. Baryt, kul
surt. —  C. calcicus s. Kalk, kulsur. —  C. 
cupricus s. Kobber, kulsurt. —  C. kalicus s. 
Kali, kulsurt. —  C. magnesicus s. Magnesia, 
kulsurt. —  C. natricus s. Soda.

C a r b o n a t  er kulsurt Salt; Natrium s
carbonat =  kulsurt Natron osv., Natriums- 
bicarbonat —  tvekulsurt Natron, osv.

C a r b o n e r  eller Carbonado kaldes sorte, 
D iam anter, som findes i den brasilianske 
Provins Bahia, undertiden i Stykker paa 
indtil 1000 Karat. Den er uigjennem sigtig, 
paa Overfladen fedtglinsendc, i Bruddet mat, 
sædvanlig tæt, sjelden porøs, graalig, blaa- 
sort eller ren sort; den maa anses som en 
Blanding af krystalliseret og  am orpht K ul
stof. Den anvendes mest til Diamantbord 
o : det Pulver, som erholdes ved Knusning af 
feilfulde eller ringere Sorter Diamanter, og 
som benyttes til S libning af andre Æ del
stene; de større, kantede Stykker C. anvendes 
til B oring af Sprænghuller i haarde Stene.

C a r b o u e t t i  kaldes en A rt Genueser 
Koraller af m eget mørk, næsten sort Farve.

C a r b o n e u m  j o d a t u m  s. Jodoform. 
— C. sulphuratum se Svovlalkohol.

C a r b o i m i e u x  er en hvid Bordeauxvin 
af første Klasse, voxer ved Yillenave d ’Ornon.

C a r c a j o u x  kalder man i Frankrig de 
amerikanske Grævlingeskind.

9



Carcami. 130 Carga.

C a r c a m i  kaldes i Italien Affaldet ved 
Silkeavlen.

C a r c a s s o n m e k l æ d e  er en meget 
god Sort Klæde, som tilvirkes i Byen af 
samme Navn i det franske Dep. Aube og i 
Omegnen af samme, mest i lette Qvaliteter 
af lys Farve, bestemte for Handelen paa L e
vanten og Afrika, Den fineste Sort af spansk 
Uld kaldes Mahouts premiers og  seconds, 
den næste Londrins og den ringeste Sort 
Sezains. De i Carcassonne vævede Klæde
sorter blive undersøgte af en offentlig Prøve
anstalt, og  kun de feilfri Stykker forsynes 
med et Stempel.

C a r d e m o m e  (Carclamomum eller 
Fructus Cardamomi) ere Kapslerne og  de 
deri værende Frøkorn af forskj eilige Arter af 
E l e t t a r i a  og Amo iu u i i i , Planter af Kryderur- 
ternes eller Seitamineernes F am ilie , som 
hovedsagelig voxe i skyggefulde Skove i Ost
indien og  paa Malabar. De tynde, papirag- 
tige Kapsler ere af forskjellig Længde med 
ophøiede Striber paalangs og tre mere eller 
mindre tydelige Kanter, og ere fyldte med 
smaa kantede, graabrune Frøkorn af Størrelse 
omtrent som et Knappenaalshoved og af en 
stærk aromatisk Smag og  en behagelig Lugt. 
For at Aromaen ikke skal gaa tabt, opbevares 
Frøet i Kapslerne, som først aftages, naar 
det skal bruges. C. anvendes som Kryderi 
til Spisevarer, i Conditorier og til Likører, 
samt i Medicinen som et mavestyrkende M id
del, og  indeholder en bleggul, ætherisk Olie, 
Æ t h e r o l e u i u  C a r d a m o m i , som ligeledes især 
benyttes til Likørtilberedning. I  Handelen 
forekomme sædvanlig følgende Sorter:
1) Den lille malabariske Cardemome {C. 
minus eller M alabaricum) 1/2 à 3/4 Tom. 
lang og  %  Tom  bred, kommer af E l e t t a r i a  
C a r d a i u o i u u m .  Kapslerne, der ere trekantede, 
ere gule og delte i tre Rum, som hvert inde
holder omtrent 5 ujævnt-stribede og  rynkede 
Frø, der ere af en graabrun eller rødbrun 
Farve og af en stærkt krydret Lugt. Skallerne 
udgjøre omtrent 26 pCt. af Vægten. Dette er 
den bedste og dyreste Sort, ligesom  det og 
saa er den, som især anvendes i Medicinen. 
Den voxer baado vild og dyrkes paa B jerg 
siderne paa Malabarkysten, Curg og W ynaad, 
i Forindien samt paa Nikobarerne. Fra Ma
labarkysten importeres aar lig  ca, 800 Centner 
til England. 2) Den lange ceylonske C. er
holdes af den paa Ceylon og  Koromandel- 
kysten hjemmehørende E l e t t a r i a  m e d i a ;  Kap
slerne ere 1— l s/4 Tom. lange, 3— 5 Lin. 
tykke, trekantede, gulgraa eller graabrune, 
stærkt furede paalangs og foroven forsynede 
med en Navle. Frøkornene ligne de forrige 
i Lugt og  Smag, men ere betydelig  svagere, 
hvorfor de sædvanlig ikke koste mere end halvt 
saameget som h ine; de ligge i to Rader og ere 
omgivne af en lys Frøhud; Vægten af Skal
lerne udgjør ca. 30 pCt. —  3) Rund Carde
mome (C. ro tundum ) har runde Kapsler af 
Størrrelse som en H asselnød; de ere svagt 
trekantede, næsten ægrunde, mod 3 Sømme 
og 3 Furer paalangs og lidt filtede. Frøkor
nene ere sammenklumpede til en trefuret 
Kegle og  ligge 9— 12  i hvert R um ; de ere

lidt større end et Knappenaalshoved, kantede, 
svagt netform et grubede, udvendig violet
brune, indvendig hvide, lugte svagt og behage
ligt og have en ren campherlignende, aromatisk 
Smag. De stamme fra Aiiiuii iuiu C a r d a m o -  
IIIum, en i Sumpegne paa Java, Sumatra og 
Molukkerne voxende Scitaminee. Den chine- 
siske runde Cardemome af Amomum globo- 
sum  staar den forrige meget nær, men er 
lysere, mere kugleformet og  uden Sømme. —
4) Java, Nepal-, bengalsk eller M adagascar- 
Cardemome faas af den smalbladede Amome, 
(Amomum angustifolium  og Amomum ma
ximum) fra Madagascar, Mauritius og Java. 
Kapslerne ere saa store som en Cacaobønne, 
kun svagt trekantede, stærkt stribede med 

I 7— 13 Ribber, af smudsiggulbrun Farve og 
I  indeholde i hvert Rum runde Frøkorn i 3 
i Rader af en svagt krydret, men skarp Smag ; 

Skallernes Væ gt udgjør 34 pCt. —  5) Banda, 
Guinea- eller den store  Cardemome, som er 
den største Sort, er de fuldkommen modne 
Kapsler af Aitioinuiti  lu a c r o s p e r i u u i u ,  der hører 
hjemme paa Sjerra-Leone. De ere svagt tre
kantede, udvendig rødbrune, indtil 2 %  Tom. 
lange, 5— 8  Lin. brede, forsynede med en 
kredsrund Navle og  af en figenagtig Form ; 
de indeholde i 4 Rader i hvert Rum mange 
glatte, rundagtig kantede, glinsende, grønlig- 
graa eller blaalige Frøkorn, som ere qjngivne 
af et smudsighvidt hudagtigt Dække. Lugten 
er svag aromatisk, Smagen imellem Carde
mome og Bertram (Anacyclus Pyrethrum). 
—  God Cardemome maa være frisk, udvendig 
bleg, fyldig , fast tillukket, ikke let sønder- 
brydelig, ikke bære Spor af at være ormstuk
ken, og være fyldt med rødlige, stærkt lu g 
tende, skarpt og  krydret smagende Frøkorn; 
den bør opbevares paa et tørt Sted i tæt til
lukkede Beholdere.

Cardinal er en biskoplignende Drik, 
som nydes kold og som er tilberedt af hvid 
Vin med Tilsæ tning af Sukker, Appelsin
skaller og nogle Kryderier.

Cardm alæbler kaldes nogle Sortor 
store Madæbler af Rambourslægten, som dyr
kes m eget i Danmark.

C a r d o  fo e n e  d i k t  s. Corbendikt.
Cardol s. Acajounødder.
C ar doner (Cynara Cardunculus) kaldes 

en Art Artiskokker, som ere vildtvoxende i 
det nordlige Afrika og  paaKandia og  under
tiden ogsaa dyrkes i Europa; dens unge Blad
ribber og Bladstilke blive, naar de unddrages 
Lyset, lyse og spises da som en Delikatesse.

Cardoucille er en Sort ordinairt, ul
dent Rask, som forfærdiges i det sydlige 
Frankrig.

C  are dari s  eller Carradaris kaldes 
brogetstribede Bom uldstøjer, som ligne G ing
hams og tidligere ofte kom til Europa fra 
Ostindien.

Caretteskildpadde (Cheionia im
bucata), en ved Brasiliens og Vestindiens 
Kyster levende Havskildpaddeart af 3 Fods 
Længde, udmærker sig ved sit velsmagende 
K jød og  sin til Forarbeidning fortrinlige 
Skal (s. Skildpadde).

Carga» et spansk Maal paa Korn eller
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flydende Varer; i Catalonien er 1 C. Korn 
%  1,3 d. Tønder, 1 C. V in =  125 d. Potter, 
i Buenos Ayres 118 d. Potter. Benævnelsen 
bruges ogsaa som Vægtenhed og varierer da 
i de forskjellige Provinser fra 250— 800 Pd.

C acgaisonlserredei* kaldes i Frank
rig nogle ordinaire, i Bretagne vævede Lær
reder, som forsendes tilsøes over Bennes.

C a rg e  s. Conge.
C arib ou  kaldes i Canada Huderne af 

det hvide E lsdyr; de bringes sædvanlig i 
Handelen som Hjortehuder.

C a rica  eller Carico or et Kornmaal i 
Verona =  c. 7 d. Tdr., en Væ gt i Venedig 
=  e. 241 d. Pd., og et Vinmaal paa Cypern 
=  c. 103/4 d. Potter.

C a rica  s. Fiqen.
C a rillo n  kaldes i Frankrig en Sort fir

kantet 3li Tom. tykt Stangjern.
C a rim m a  er en svær spansk Eødvin af 

meget god Qvalitet.
C arinbrøeder s. Træ.
C a rin tliin  s. Hornblende.
C a r ise t  eller Carisel kalder man i Fran- 

rig  nogle tætvalkede, kiprede Floneller, og 
navnlig en Sort Multum, som forfærdiges i 
Vendée.

C a riso l eller Créseau kaldes i Frankrig 
en A rt løstvævet Canevas af H ør- eller 
Hampegarn; man har raat og  bleget, sort og 
flerfarvet, og det anvendes sædvanlig tilB ro - 
deriarbeider ligesom  Canevas, under hvilken 
Benævnelse det ogsaa ofte gaar i Handelen.

C a rle tte s  er den franske Benævnelse 
paa en Slags smaa Skiferplader, der frem 
komme som Affald ved Bearbeidningen af 
de større.

C a rlin a  a ca u li*  eller Bakketidsel
er en i Mellemeuropa paa solrige H øie vov
ende Plante, hvis lange, skrueformet snoede 
fingertykke, udvendig graabrune og rynkede, 
indvendig hvidgule, svampede B od , R a d i x  
C a r l i n æ ,  C a r d o p a t i æ  eller C h a i n æ l c o n t i s  a l b æ ,  
T. Eberwurzel, hovedsagelig anvendes af Ve- 
terinairer til Kroppulver; den har en stærk, 
aromatisk, harpixagtig Lugt, en sødlig, bi
dende Smag og  indeholder Harpix, ætherisk 
Olie og  Inulin.

C a rlo w itz e r  ér Ungarns sværeste og 
fyldigste Bødvin, som dog har en mild, me
get behagelig og  ikke snærpende Smag. Den 
har L ighed med god svær Bourgogne og 
voxer i den sydligste Del af Ungarn; den 
aarlige Production deraf udgjør ca. 45,000 
Hektoliter (à 103Vz d. Potter).

C a rlsb a d e r  S a lt  vindes ved Ind- 
dampning af det glaubersaltholdige Natron- 
vand, som Andes i de varme Kilder ved Carls
bad; det anvendes stundom i Medicinen som 
Afførings- og  kølende Middel, ligesom  svovl
eller kulsurt N atron; det tilberedes ogsaa 
kunstigt.

C a rm e lin e  kaldes i Frankrig en M el
lemsort af Vigogneulden.

C a r m e l i t e r v a n <1 s. Melissespir itus.

Carni e n isk  U ld  kaldes en Slags Gede- 
haar, som komme fra Persien.

C a rm ig n a n o  er en god Muskateller-

vin, som voxer ved Byen af samme Navn i 
Nærheden af Florcnts.

Carmin, biaa eller Coerulin, erholdes 
vod Fælding af en svovlsur, saavidt muligt 
fra Indigolim  og  Indigobrunt befriet, O pløs
ning af Indigo med Potaske, Chlorkalium 
eller Kogsalt. Bundfaldet, som er in digo
svovlsurt Kali eller Natron, filtreres, udpres
ses og  kommer i Handelen i Deigform  eller 
tørret; i sidste Tilfælde danner det mørke- 
blaa, kobberglinsende, uregelmæssige Klumper 
eller et mørkeblaat Pulver ; i om hyggelig  
renset og tørret Tilstand kaldes det Indigo
tine. E fter Indholdet af Indigo deles C. i 
s i m p l e ,  d o u b l e  og  t r i p l e .  —  E t paa lignende 
Maade fremstillet Product af rødviolet Farve 
kaldes Pensélak (purpur-svovlsurt Natron). 
Det i Handelen i flydende Form  ofte fore
kommende Indigoextract er en uren Indigo- 
carmin, som endnu indeholder Indigolim , 
Indigobrunt og Salte. En endnu ringere 
Værdi har det ved Fabrikationen af Indigo 
tilbageblivende Affald, der ligeledes er en 
Handelsartikel. Nyblaat eller Vaskeblaat er 
Stivelsemel, som er farvet blaat med Indigo- 
carmin.

C a r m i n ,  b e i m ,  kaldes en meget god 
brun Tuschfarve, som tilberedes ved at be
handle cölnsk Umbra med Potaske.

C a r m i n k o r n  s. Chouankorn.
Carm inlak s. Florentinerlak. 
Carminniaaler s. Cochenille.
Carmin, rød, en smuk, høirød Maler

farve, som anvendes til Miniaturmaling, til 
Sminke, rødt Blæk (med Salmiakspiritus) og 
ved Fabrikation af kunstige Blomster, til 
Farvning af Spise- og Sukkervarer osv., er 
det røde Farvestof, som findes i Cochenillen 
og  som udvindes af denne paa flere forskjel
lige Maader; sædvanlig udtrækkes de pulve
riserede Cocheniller med kogende Vand under 
Tilsæ tning af kulsur Kali eller Natron, og  af 
denne Opløsning udfældes C. med Alun eller 
Tinsalt. Den første Fælding giver det bedste 
Product; ved gjentagen Tilsætning af Alun 
fremkommer der nye Fæ ldinger af ringere 
Qvalitet, som anvendes til Fabrikation af 
Carminlak og de bedre Sorter Kugellak. C. 
bør danne et meget fint Pulver a f en smuk 
og  livlig  Farve, holde sig  længe svævende i 
rent Vand og efterhaanden næsten ganske opløse 
sig  deri ; allerede en m eget lille Qvantitet deraf 
bør give Vandet en smuk og varig rød Farve. 
D et egentlige Farvestof indeholdes i Coche
nillen i Form  af Carm insyre, som er en 
qvælstoffri, organisk Syre, der ved Hjælp af 
fortyndet Svovlsyre etc. omdannes til Car- 
minrødt. T idligere kom den bedste C. fra 
de, spanske Besiddelser i Amerika over Cadiz; 
nu tilberedes den derimod næsten i alle 
Farvefabriker, imedens dog den i Paris og 
W ien fabrikerede anses som den fortrinligste. 
Den forsendes sædvanlig i firkantede Papir
kapsler, som indeholde 2 Pund, og de for
skjellige Sorter betegnes med Numere, sæd
vanlig fra Nr. 6— 40, hvoraf de høieste N u
mere ere de fineste Sorter; dog findes der 
sædvanlig kun 10 à 12 Sorter, idet flere 
Numero overspringes. C. forfalskes undertiden
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med Zinnober, som giver den en forskjellig 
Glans, og  de ringere Sorter indeholde megen 
Lerjord, der g jør Farven mat og blegere; 
den rene C. er fuldkommen opløselig i Sal
miakspiritus.

C a r m o i s i n b æ r  s. Kermes.
C a r m o i s i n l a k  s. Florentinerlak.
C a r m o u s e r g o d s  kaldes stundom de 

smaa Æ delstene, som benyttes til Indfatning 
om kring de større Diamanter.

C a r n a l l i t  er et Mineralsalt, som lindes 
i stor Mængde i de øvre L ag i Saltbjergvær
kerne ved Stassfurth, og  som bar vundet stor 
technisk Betydning ved sit værdifulde Ind
hold af Kali. Det bestaar af 27 pCt. Chlor- 
kalium, 34 pCt. Chlormagnesium og 39 pCt. 
Vand, og er sædvanlig blandet med lidt fint 
Jernglimmer, som giver det en rødlig  Farve. 
Det anvendes navnlig til Frem stilling af 
Chlorkalium, der hovedsagelig anvendes til 
kunstig G jødning, samt til Udvinding af 
Potaske.

C a r n a u b a  s. Palmevox.
C a r n e o l ,  Fr. Cornaline, E. Carnelian,

er en Art Chalcedon, sædvanlig a f blodrød, 
undertiden ogsaa af brunlig eller orangegul 
Farve, med Voxglans og  et muskelagtigt 
Brud, gjennemskinnende eller halvt gjennem - 
sigtig ; den forarbeides til alle Slags B ijou 
terivarer, Signeter, Stokknappe, Kors, Hals- 
baand etc. Den mørkerøde, som do tyske 
Juvelerer kalde Carneol vom alten Felsen, 
staar i høiere Pris end den blegrøde, og  jo  
renere og jo  mere ensartet Farven er, desto 
dyrere er den. Den brunrøde, i det Orange
gule spillende C. kaldes ogsaa Sarder. D es
uden forekommer der ogsaa brogetfarvede 
Varieteter, især med afvexlende brunrøde og 
hvide L ag ; denne Sort kaldes Sardonyx og 
vurderes høiest af de brogede, navnlig naar 
de respektive Lag ere skarpt begrænsede. 
Carneolonyx har blodrøde og hvide Striber, 
Stephansstenen er rødprikket, og  en gul Art 
kaldes Carneolberyl. De stribede Carneoler 
forarbeidedes allerede i Oldtiden hyppig til 
Gemmer. De smukkeste Carneoler findes i 
Lag i Sibérien, Ostindien, Arabien, Surinam 
etc. ligesom  de ogsaa forekomme i Bøhmen, 
Sachsen og Tyrol. Ved en forsigtig  G lød
n ing af de rødlige eller gulagtige Stene kan 
Farven gjøres mørkere og  dybere rød, og ved 
en stærk Glødning blive de lysere, indtil 
hvide. Ved Hjælp af en Beitse af Blyhvidt 
og Jern- eller Kobbervitriol og en paafølgende 
Brænding kan man ogsaa frembringe forskjel- 
lige A ftegninger paa Carneol.

C a r n e t  kaldes i Frankrig en Sort Lær
reder, der ere sammenlagte paa samme Maade 
som Bretagnes ; de forsendes mest til Spanien.

C a r i l o  G a l a n o ,  La Plata Guano eller 
Kiøtlmel bestaar af det tørrede Affald, som 
bliver tilbage ved Tilberedning af K jødextract; 
det indeholder sædvanlig 5 ,0 pCt. Qvæ lstof 
°g  10,8 pCt. Phosphorsyre.

C a r n o u l e s  kaldes forskjellige røde og 
hvide, søde Muskateller eller Malvasiervine, 
som dyrkes i Omegnen af Byen af samme 
Navn i Provence.

C a r o b a  (Herba Caropce) ere de tørrede

Blade af et i Brasilien og  Guyana voxende 
Træ (,Jacaranda procera  eller B ignonia  
procera)-, de anvendes der som Middel mod 
Hudsygdomme og  forsendes ogsaa undertiden 
til Europa. De ere smudsigbrune, 1 ’ /•>— 5 
Tom. lange og  J/s—-2 Tom. brede, med kraf
tige, rødbrune Bladribber, men forekomme 
som oftest itubrukne og blandede med Stilke ; 
de have en bitter og lidt slimet Smag og  en 
svag, muggen Lugt. Træets Ved benyttes 
til fine Snedkerarbejder.

C a r o  G B e r  s. Galæbler.
C a r o b e  s. Johannisbrød.
C a r o l i n a  s. Ris og  Tobak.
C a r o t t e  s. Gulerod og Tobak.
C a r o m n o d d e r  s. Elfenbensnodder.
C a r p e t t e s  kaldes i Frankrig en Slags 

ordinaire ublegede, dog ogsaa undertiden stri
bede Paklærreder, som ere vævede dreilsagtigt 
af H ør- eller Hampeblaar. De tilvirkes navnlig 
i Omegnen af Abbeville og Am iens og for
sendes mest til Spanien.

C a r r a d a r i s  s. Caredaris.
C a r r e a u x  kaldes i Frankrig firkantede 

eller flerkantede Fliser af Marmor, Porcellain, 
Ler etc. til Beklædning af Væ gge eller Gulve.

C a r r e  l e «  s. Cannelés.
C a r r e l e t s  benævnes i Frankrig de fir

kantede Sadelmager- eller Skomagernaale.
C a r r y  eller Curry-powder er et fra Ost

indien kommerde Kryderi, som hovedsagelig 
bestaar af stødt Peber med Tilsætning af 
Gurkcmeie, Cardemommo etc. 

C a r t l t a g e n a - C h i n a  s. Chinabark.
C a r t h a m i n  s. Safflorrødt.
C a r t h a m u s  t i n e t o r i a  s. Safflor.
C a r y o p h y l l i  a r o m a t i c i  s. Kryder- 

nelliker.
C a s c a l o t t e  s. Dividivi.
C a s c a n t e  v i n  er en m eget god hvid 

spansk Vin, som især udføres over Barcelona.
C a s c a  p r e c i ö s a  eller Canelilla er

Navnet paa en for nogle Aar siden til Eu
ropa bragt Bark, som skal komme af et i 
Sydamerika voxende Træ, M e s p i l o d a p h n e  p r e 
c i ö s a .  Stykkerne ere c. I V 2 Tom. brede og 
henimod 2 Linier tykke, meget haarde med 
en ujevn Overflade, der tildels er bedækket 
med en hvidgraa H ud; hvor denne er afreven 
er Barken mørkebrun og  trævlet i Brudet. 
Den har en aromatisk Lugt, en noget skarp 
og  krydret Smag og  anvendes i Amerika i 
Medicinen.

C a s c a r i l l e b a r k  eller graa Feberbark
er Barken af nogle paa Bahamaøerne, i Syd
amerika og paa A ntillerne, især Jamaica, 
voxende, til Euphorbiceernes Familie hørende 
Buske, C ro t o n  C a s c a r i l l a ,  E l i d e r l a ,  l i n e a r e  
o g S l o a i i i i .  Den forekommer i halvt sammen
rullede, 1— 3 Linier tykke og 4— 5 Tom- 
lange Stykker, som ere bedækkede med en 
hvidgraa, rynket eller revnet, hist og  her 
med Mos bevoxet Overhud, under hvilken 
Barkens Farve er graagrøn, graa eller rød
brun. Den har et mørkebrunt, harpixagtigt. 

i straalet, glat og  tæt Brud, en stærk krydret 
! Lugt og en bitter, aromatisk og  varmende 
j Smag. Den indeholder Harpix og  en gul- 
I g r ø n ,  sjeldnere blaalig, æthorisk O l i e  a f  en
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gjennemtrængende Lugt og  bitter, krydret 
Sm ag; den antændes derfor let, naar man 
holder den til Ilden, og udbreder da en kry
dret, moskuslignende Lugt. Desuden inde
holder den Cascar i l l i n  eller Cascar i l l eb i ft er ,  
Stivelse, Vox, Gummi, Æ ghvide, rødt Farve
stof og  nogle Salte. Den forsendes indpakket 
i Sivmaatter og vurderes desto mere, jo  tun
gere den er og jo  mindre den er blandet 
med Rester af den iturevne Overhud; den 
sorterede og rensede er derfor 15— 20 pCt. 
dyrere end den urensede. I de senere Aar 
er der kommet en Sort i Handelen i smaa, 
glatte, rørformede Stykker af grønlig  eller 
brunlig Farve; den har ligeledes en kraftig 
og behagelig Lu gt og  Smag, og  skal komme 
af A l s o d e j a  C u s p a  eller C o r o n a r i a  C a s p a .  —  
Man anvender Cascarillebarken i Medicinen, 
især im od Vexelfeber, Diarrhé og  Maveonder; 
undertiden benyttes den til Røgelsepulver og 
til Tobakssauce. E t brunt Extract deraf og 
en Tinetur benyttes i Medicinen.

C a s e ï n ,  O st est o f er et Album instof, som 
navnlig findes i Pattedyrenes Meile og i Frøene 
af Bælleplanterno, f. Ex. i Æ rter; det fremtræ
der som en hvid Hinde ovenpaa Melken, 
naar denne opvarmes ; det løber saaledes ikke 
pludselig sammen ved Ophedning ligesom  
Æ ggehviden, men kun lidt efter lidt, hvor
imod dette vil ske, naar der tilsættes 
nogle Draaber af en Syre. Casein blandet 
med Sm ør danner de fede Oste, imedens den 
magre Ost tilberedes af afskummet Melk. I 
Gammelost er imidlertid C. for en Del gaaet 
i Forraadnelse og derved blevet forandret.
C. bestaar af 53 pCt. Kulstof, 15 Qvælstof, 
21 Ilt, 7 Brint samt lidt Svovl og  Phosphor. 

C a s e r i l l o s  s. Cassar i l lo s.
C a s l i a w t r æ  kaldes i Vestindien det 

haarde, seige og  korte Ved af A c a c i a  t o r 
t u o s a .

C a s l i e n t t i e  er en Slags sort, haard, 
meget bitter og ordinali* Catechu, som kun 
forekommer sj elden.

C a s i a e w g u m m i  s. Acajouharpix.
C a s k e r ,  ogsaa kaldet Po r t ra i t st en e, ere 

de smaa, ganske tynde Diamanter, som an
vendes til Indfatning af Medailloner, smaa 
Portraiter i R inge etc. De ere sædvanlig 
ganske glatslebne paa begge Sider med smaa 
Facetter paa Randen.

C a s m o n a r  eller Cassusn u n iar  er Roden 
af en i Ostindien voxende Plante, som for
menes at være A iu o n u ii i  Zerebet eller R i s a g o n ;  
den er gulgraa, har en aromatisk L ugt og 
en bitter, ingefæ ragtig Smag.

C a s s a i i l l o s  kaldes i Spanien forskjel- 
lige Sorter stærko, middelfine, blegede tyske 
Lærreder.

C a s s a v a b u s k e n  (Jatropha M anihot 
eller M anihot utilissimum ) er en baade i 
den gamle og den nye Verdens Tropelande, 
men navnlig i Brasilien, Vestindien og Cen
tralamerika hjemmehørende og hyppig dyrket 
Busk, af hvis knoldede R od der tilberedes et 
for de nævnte Egne høist v igtigt N ærings
middel. Efterat denne Rod, som kan veie 
indtil 30 Pund, er befriet fra sin læderagtige 
Overhud, renses den og  raspes itu til en

grødagtig Masse, livorpaa den ophænges i 
Sække, for at de flydende Bestanddele kunne 
løbe af; derefter presses den g od t, tørres 
sædvanlig i en Skorsten og stødes nu til et 
grovt Pulver, som kaldes M anihot, M aniok  

eller M andiok k a, og som enten med eller 
uden Vand hyppig spises som en nærende 
Grød eller Vælling. Oftere tørres dog 
den udpressede Masse først i stærk Varme 
paa Vidieplader og derefter i Jernpander, 
eller man danner Kager deraf, som bages paa 
varme Jernplader, saa at de blive en Slags 
faste Tvebakker. D et førstnævnte Produkt 
kaldes K u sk u ssam el , det sidstnævnte C a s
sa va . Begge Sorter udgjøre et sundt og 
meget nærende Fødem iddel, som hyppig 
spises saavel af de Hvide, som af de Ind
fødte; i  Særdeleshed egner det sig godt til 
Proviantering paa Reiser, da det i lang Tid 
holder sig ganske uforandret og ikke angribes 
af Insekter og Orme. Den af Sækkene ud
pressede Saft, som indeholder m eget rent 
Sætmel, næsten uden træagtige Trævler, lader 
man henstaa en Tid, hvorpaa man hælder 
det Flydende af, udvasker og presser det T il
bageblevne og tørrer det paa varme Plader, 
hvorved man erholder en af uregelmæssige, 
faste Korn bestaaende Masse, som kaldes 
T ap i o cca, der ogsaa forsendes til Europa, 
hvor det undertiden sælges under Navn af 
hvid Sago  eller b rasi l i an sk  Ar row root , hvilken 
sidste Benævnelse navnlig er almindelig i 
Frankrig ; denne Sort er dog undertiden tørret 
i Luften og  fint malet. Tapiocca tilberedes 
dog ogsaa af Cassavakagerne, idet man op
løser disse i varmt Vand til en melkeagtig 
V æ lling , som man sier igjennem  Lærred, 
hvorpaa den afdampes under en stadig Om- 
røren og  tørres fuldstændigt paa varme P la
der. De friske Rødder indeholde en stærk 
G ift, men denne fjernes ganske ved den 
ovennævnte Udvaskning, Presning og T ør
ring. Den af Cassavaroden indvundne Sti
velse ligner noget Kartoffelstivelse, hvoraf man 
ogsaa undertiden tilbereder en Art Tapiocca. 
Den ægte Tapiocca bolner først stærkt ud i 
Vand og opløses senere deri; den har en be
hagelig, melet og lidt slimet Smag. I  de 
varme Lande udgjøre alle de nævnte Sorter 
vigtige Handelsartikler; de udskibes sædvan
lig  over Rio til de fleste større europæiske 
Pladser. —  En anden Art af Cassavabusken 
har sødlige Rødder, som ingen G ift indeholde 
og som ligeledes anvendes paa forskj ellig 
Maade som Fødemiddel, men langtfra saa al
mindeligt som de bittre.

C a s s e l e r b r u n t  er ligesom  cölnsk 
Umbra en Slags jordagtigt Brunkul, som er
holdes fraH abichtsbcrg ved Cassel; det fore
kommer i Handelen i 6 Nuancer.

C a s s e l e i * g r < m t  s. Zinnober, grønt.
C a s s e l e r g a l t ,  ogsaa kaldet Mineral

gult, Turnersgult, Parisergult, Veroneser- 
gult, Fr. Janne, mineral, Jaune de Paris, E. 
Patent yellow, er en guldgul, g iftig  Mineral- 
farve, som erholdes ved Sammensmeltning af 
10  Dele Mønnie og  1 Del Salmiak, hvorefter 
Blandingen støbes i Forme, hvori de stivne 
til en Masse med et bladet Brud, der ved at
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pulveriseres antager en smuk gul Farve. Det 
benyttes navnlig som Anstrøgsfarve, men er 
i de senere Aar næsten ganske blevet for
trængt af det endnu smukkere Chromgult 
(s. d.).

C a s s e l m a i m s  G r ø n t  er vandholdigt, 
basisk svovlsurt Kobberilte og fældes som et 
meget smukt grønt Bundfald ved Blanding 
af en kogende hed Opløsning af Kobbervitriol 
med en varm Opløsning af eddikesurt Natron.

( ' a s s e m b l i e s  kaldes i det sydlige Frank
rig Knopper.

C a s s e r i l l o s  s. Cassarillos.
C a s s e s  s. Cassias.
C a s s i a  A  h s u s  s. Chichimfrø.
C a s s i a  a u r i c i i l a t a  er et i Ostindien 

voxende Træ, hvis Bark dels anvendes til 
Garvning og  dels til Frem stilling af en Art 
Catechu. Træets Ved benyttes i Forbindelse 
med et sort magnetisk Jernilte til Forfær- 
digelse af det ostindiske W ootsstaal (s. Staal).

C a s s i a  f i s t u l a  s. Rørcassia.
C a s s i a  l i g n e a ,  v e r a  og  flere Sorter 

s. Canel.
C a s s i a  S e n n a  s. Sennesblade.
C a s s i a s  eller Casses kaldes en Slags 

ostindiske, musseliuagtigc Bomuldstøier, som 
ere vævede tættere end M usselin, men af 
løst snoede Traade, hvorfor de ere meget 
bløde og  tynde. De kom tidligere i Mængde 
til Europa, men forsendes nu mest til Afrika.

C a s s i n e t  er et Slags kipret, ensfarvet, 
stribet eller tærnet, valket og overskaaret 
Tøi, som navnlig benyttes til Benklæder; 
dets Kjede er af Bomuldsgarn og Islætten af 
fint Uldgarn. Man har ogsaa mønstrede og 
elastisk appreterede Cassinets med Kjede af 
Bomuldstraad, istedetfor de heluldne Bock- 
skins. De stamme fra England, men tilvirkes 
nu ogsaa mange Steder i Tyskland; de en
gelske ere m eget billige, men af ringere Qva- 
litet end de tyske.

C a s s i s v i n  er en hvid, m eget god og 
ofte i Handelen forekommende Muskatellervin, 
som produceres i Omegnen af Byen Cassis 
ikke langt fra Marseille.

C a s s i u s  C  ii Id  p u r p u r  eller mineralsk 
Purpur er et purpurfarvet eller violet Bund
fald, som fremkommer ved en Blanding af 
en G uldopløsning med Tinchlorür. Ved 
H jæ lp af Varme giver det Glas eller brændt 
Ler en smuk Purpurfarve, hvorfor det be
nyttes til Fabrikation af farvet Glas og Glas- 
flusser, ligesom  ogsaa i Porcellain- og Glas
maleri. D et tilberedes i forskjellige Farve
nuancer i flere chemiske Fabriker, navnlig i 
Paris.

C  a s s o n i  h a  kaldes Safflor i Ostindien, 
navnlig paa de philippinske Øer.

C a s s o n a d e  s. Sukker.
C a s s u b e n a s k e  kaldes undertiden 

Vaidaske, navnlig i Holland.
C a s s u m i n i a i *  s. Casmonar.
C a s t a l o g n e s  eller Catalognes ere en 

Slags fine franske uldne Sengetæpper, som 
oprindelig kom fra Catalonien, men nu ogsaa 
tilvirkes i Frankrig.

C a s t e l l a n .e s ,  en Art meget velsma
gende, tørrede franske Blommer fra Provence,

erholdes af de røde Perdrigonsortej*. De 
[dukkes før Solopgang, dyppes et Øjeblik i 
kogende Vand, tørres derpaa i Skyggen og 
nedpakkes i Æ sker af hvidt Træ.

C a s t e l l o ,  en god Sort Muskatellervin 
fra Toscana, er meget yndet i Italien.

C a s t e l o g n e s  s. Castalognes.
C a s t e s  er en A rt god Bordeauxvin.
C a s t o r a r b e i d e r  kalder man Hatte, 

Handsker, Strømper, eller ogsaa valkede Tøier, 
som oprindelig idetmindste for en Del bestod 
af Bæverhaar. Under Benævnelsen Castor- 
handsker og Castorstrømper forstaar man 
im idlertid nu saadanne Fabrikata af denne 
Slags, som ere forfærdigede af on særegen 
Sort Uldgarn (ofte af fine Harohaar) og som 
ved Valkningen ere bievne tæt filtede, saa 
at de liave en langhaaret, blød Overflade. 
Castorhandsker kaldes ogsaa undertiden en 
Slags Handsker af stærkt, blødt Læder, med 
en ru Overflade. Castorarbeide kaldtes ogsaa 
tidligere Maleriet paa de nu saakaldte velou- 
terede Tapeter, hvilket frembringes ved Hjælp 
af broget Uldstøv (s. Tapeter).

C a s t o r e u m  s. Bævergeil.
C a s t o r h a a r ,  - s k i n d  s. Bæver.
C a s t o r b a t t e  s. Hatte.
C a s t o r i n  eller Castorklæde kaldes et . 

tykt, tætvævet og  langhaaret uldent Stof, som 
især anvendes til Vinteroverstykker og under
tiden ogsaa kaldes Bæver (s. d.).

C a s t o r n o d d e r  s. Ricinusfrø.
C a s t o r o l i e  s. Ricinusolie.
C a s t r a t a  n a  kaldes en sjelden Sort 

broget Kalksten, som er blandet med Rester 
af Muslingeskaller og som findes i Lom bar
diet og  Abruzzerne.

C a s t r a v a n e  er en Sort raa Silke fra 
Syrien.

C a s u a r i i i a  er et i N y Holland voxende 
buskagtigt Træ med et m eget haardt og  seigt 
Ved, som de Indfødte benytte til deres tunge 
Stridskøller.

C a t a l a n a  er en Slags Harpix, som ud
vindes af et paa Sicilien voxende Træ ; den 
anvendes som Lægemiddel imod Saar og 
Bylder.

C a t a l o g n e s  s. Castalognes.
C a t a n e a  er en fortrinlig, baade rød og 

hvid, muskatelagtig Vin, som voxer i Nær
heden af Æ tna i den sicilianske Provins Ca- 
tanéa.

C a t a p u t  s. Ricinus.
C a t a w b a v i n  kaldes i Nordamerika den 

af en vild Drue, som har sit Navn af Floden 
Catawba i Nordcarolina, tilberedte V in ; den 
dyrkes ogsaa i Ohio og  Cincinnati og kommer 
i Handelen i fire Sorter.

C a t e e h « ,  Cachou eller japansk Jord 
(Terra Catechu eller japonica ) er en extract- 
agtig, tør Substants, som kommer fra Ost
indien, navnlig fra Bombay og Bengalen, og 
som indeholder et eiendommeligt Garvestof. 
Den ansaas tidligere for at være en Jordart, 
hvoraf dens latinske Navn har sin Oprindelse, 
men er i Virkeligheden de indtørrede Safter 
eller A fkog  af liere ostindiske Planter. Man 
skjelner i Handelen imellem følgende 3 Sor
ter, nem lig 1) Cutsch af Acacia Catechu-
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der hører hjemme i Ostindien, men nu ogsaa 
dyrkes i Vestindien; det er det indtørrede, 
vandige Udtræk af Træets Kjærneved, som 
skæres i smaa Stykker og  udkoges ; D ecocten 
inddampes indtil Massen kan formes, hvor 
paa den tørres i Luften. A f denne gives 
der ig jen  2  Sorter: a) Pegu Catechu,
der danner uregelmæssige, sortebrune eller 
leverbrune, muskelagtige, i Blade indpakkede 
Klumper paa henved 100 Pund, som indven
dig ere gjennem furede af de Blade, hvormed 
de ere bedækkede. Den er tungere end Vand, 
indeholder ca. 55— 58 pCt. Garvesyre og  34 
pCt. Catechin (gult Farvestof), er uden L ugt 
og har en bitter Smag. —  b) Bengalsk Ca
techu er graabrun, har en sødlig Smag og 
Lugt og indeholder ca. 48 pCt. Garvestof 
og 36 pCt. Catechin; den forekommer i lang
agtig runde eller uregelm æssig firkantede, 
omtreut 3 Tom. lange, 2 Tom. brede og 1 
Tom. tykke Klumper med enujevn, jordagtig 
Overflade, og er sædvanlig i Bruddet gjen- 
nemdragen af kastaniebrune glinsende Striber 
og Lag. —  Disse 2 Sorter anses for at være 
de bedste. —  2 ) Gambir Catechu eller Gutta- 
gambir er den indtørrede Saft af Bladene og 
Grenene af en Busk, [ In c a r i a  ( ì a m b i r ,  der 
findes vildvoxende i Bagindien og paa Øerne
1 det indiske Archipelag, men bliver meget 
dyrket samme Steder. Den vindes ved Ud- 
kogning af Bladene og de unge Grene med 
Vand og ved frivillig  Fordam pning i Luften 
af det siede Udtræk. Fordam pning foretages 
ogsaa over Ilden, men herved faar man en 
ringere Sort. D et lerfarvede Extract skæres 
da i Tærninger, som fuldstændig udtørres i 
Solen. Den sædvanlige Sort kommer fra 
Singapore og bestaar a f 1 Cubiktomme store, 
udvendig mørkebrune, indvendig lysebrune, 
lerfarvede og  let sønderbrydelige Tærninger, 
som ere uden Lugt, lettere end Vand og  af 
en skarp, bitter Smag. I kogende Vand lader 
den sig opløse til en klar, rødbrun Vædske; 
ved Ophedning svulmer den op til en D eig 
og efterlader ved at brændes en hvid Aske. 
Den forekommer ogsaa som mindre, kun %  
Cubiktomme store Tærninger, men disse ere 
hyppig forfalskede med Stivelse, tørret Blod 
etc. En bedre Sort findes i runde, flade, \  
Tomme store Kager af temmelig fast Consi- 
stents. —  3) Palme Catechu, ogsaa kaldet 
Betelnød C. fremstilles ved Udkogning af de 
friske Frø a f den i Asien voxende Areca- 
palme og  derpaa følgende Inddampning af 
Vædsken. Det første mere garvestoflioldige 
Udtræk giver den saakaldte Kassu, som 
danner runde, flade, sortebruno, glinsende, ca.
2 Tomm er brede og J/2 Tomme tykke Kager, 
der tørres paa Bisskaller og derfor hyppigst 
ere blandede dermed, navnlig paa den ene 
Side; det andet Udtræk giver en Sort, som 
benævnes Coury af gulbrun Farve og med et 
jordagtigt Brud ; den udføres fra Ceylon, kom 
mer ikke ofte til Europa, men forbruges fol
det meste i Indien. Begge disse Sorter høre 
til de ordinaireste. —  Den gulbrune C. an
vendes saavel til Garvning som til Bom ulds
farvning, imedens den mørkebrune sædvanlig 
kun benyttes til sidstnævnte B rug; ved Be

handling med iltende Midler, f, Ex. chrom- 
sur Kali, gives den gule C. stundom en 
mørkebrun Farve og  kaldes da præpareret
C., der egner sig godt til Farvning. —  Un
der Navn af renset C. forekommer der un
dertiden i Frankrig en Vare i Kager paa */2 

— 1 Pund; men denne Sort er i Begelen 
stærkt forfalsket med tørret Blod. —  God 
Catechu bør være mørkebrun, med et fladt, 
inuskelagtigt, fedtglinsende Brud, og i Mas
sen tæt, fast og  ensartet, og  ikke m eget 
porøs. I varmt Vand maa den opløse sig 
langsom t; i fortyndet Vinaand lader den sig 
opløse indtil 90 pC t., men den maa da ikke 
give mere end 15— 16 pCt. Bundfald, da den 
ellers er forfalsket ved Tilsæ tning af andre 
Stoffer. Den i C. indeholdte Garvesyre danner 
med Jernmordant grønne Farver og  gaar ved 
Iltning over til Japonsyre, hvorved den skjel- 
ner sig fra den Garvesyre, som indeholdes i 
Galæbler, Knopper etc. T il Garvning skal 
1 Pd. god gulbrun C. have samme Virkning 
som 7— 8  Pd. Egebark.

C a t g u t  er den engelske Benævnelse paa 
en Sort stivt Foergaze, som bruges til H atte
pulle, Forme etc. Catgut kaldes ogsaa Tarm
strænge.

C a t h r i n e b l o m m e r  s. Blommer.
C  a  t i  er en Vægt, som bruges i Orienten 

til Vejning af Æ delstene, 1 C =  3 Gran.
C a t r a m e  er det italienske Navn for 

Tjære.
C a t s u p  s. Champignon.
C a t t i v e l l a  kaldes en Sort italiensk 

Silketøi a f tvunden Floretsilke.
C a t t o e u e  JLy w a t e n  kaldes i Holland 

alle Slags Bomuldstøier.
C a t t u n  s. Kattun.
C a u d e b e c s  er Navnet paa en Sort 

H atte, som forfærdiges i Rouen og  flere 
Steder i Frankrig af Kamelhaar, Lammeuld 
og  Dun.

C a u r i s  eller Cowries, ogsaa kaldet 
Slange- eller Odderhoveder, ere de smaa, 
hvide og glinsende Skaller af en Art Por- 
cellainsnegl, C y p r æ a  m o n e t a ,  og træde hos 
flere Folkeslag i Afrika og det sydlige Asien 
istedetfor Skillemynt. De findes i stor 
Mængde i det indiske Hav, navnlig i Male- 
divernes Koralarchipel, og  gaa i hele Skibs
ladninger til Guinea og  de andre afrikanske 
Kyster, ligesom ogsaa til Ostindien. Man 
benytter dog kun de smaa, fuldkommen hvide 
og glinsende samt aldeles ubeskadigede 
Skaller som M ynter; de fra de philippinske 
Øer vurderes høist. Deres Værdi er meget 
forskjellig og vexlende; i Bengalen svare om
trent 1540 Stk. til Værdien af 1 Franc; i 
Siam maa hertil 2400 Stkr., im edens de paa 
Vestkysten af Afrika, ved Senegal og paa 
Guldkysten vurderes saahøit, at allerede 12 2  

Stkr. udgjøre Værdien af 1 Franc. I Europa 
benyttes de oftere til Besætning paa Ride- 
tøier og  anden P yn t; de forsendes i Baller 
paa 12000 Stkr. eller i Sække paa 1600 Pund, 
navnlig til Frankrig, England og  Holland, 
hvor de mest anvendes i den afrikanske 
Handel.

C a u t s c h u k  s. Kautschuk.
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C a v a i l l lO S  kaldes i Spanien en Sort [ 
schlesisk Lærred, som forsendes indpakket i j 
blaat Papir, mærket med to forsølvede Heste. |

C a v a l e r i e  s. Mandler.
C a v a l i n e s ,  T. Eossleinen, kaldes i den 

italienske Handel en Sort gode, om hyggelig  
blegede Lærreder af Mellemqvalitet fra B øh 
men og  Schlesien.

C a v e n d is h  s. Tobak.
C a v i a r ,  som paa Russisk kaldes Ikra, 

er den nedsaltede R ogn  af forskjellige større 
Fisk, saasom Støren (A ccipenser Sturio), 
Husblasstøren (A. Huso), Sterletten (.1. R u 
thenus), Thunfisken, Sandarten o. fl. ; den 
nydes almindeligt som en Délicatesse. Den 
meste og bedste C. kommer fra dot sydlige 
Rusland, især fra Omegnen af W olga og  det 
sorte og  kaspiske Hav, hvor der aarlig fra 
Kersch og  Jenikale forsendes flere tusinde 
Tønder til Donau. Den erholdes navnlig af 
Husblasstøren, som i det kaspiske Hav bliver 
meget stor og  kan veie indtil 12— 1500 Pund; 
i et enkelt Aar fangedes der af denne Stør- 
art 103,500 Stkr., som foruden 30,000 Pd. 
Fiskelim  afgav 414,000 Pund Caviar. Den 
bedste Sort er den storkornede astrakanske 
C., som erholdes af Sterletstøren og som til
beredes paa følgende Maade. Først pidskos 
Rognen med Eisqviste i Kar eller Baller, 
som ere fyldte med Vand, hvorved de Æ g 
gene omgivende Hinder løsnes og  svømme 
ovenpaa Vandet, im edens de rensede Æ g  synke 
tilbunds. Efterat Vandet er hældt af, rystes 
Æ ggene godt imellem hverandre i Trætrug 
og  tørres derefter, dog ikke fuldstændigt, 
paa Sigter og  Net, hvorpaa de nedpakkes i 
tæt tillukkede Smaatønder, som før Forsen
delsen endnu nedsættes i nogle Uger i Is. I 
Begyndelsen have Æ ggene endnu deres na
turlige lyse Farve og  kaldes da hvid Caviar; 
men senere antage de ved Saltets Paavirkning 
en mørk Farve. Den saakaldte Prescaviar 
tilberedes ved efter Indsaltningen at tørre 
Æ ggene fuldstændigt, hvorefter de presses 
imellem Bræder og  nedpakkes saa fast i Fou- 
stagerne, at Caviaren maa skæres ud med en 
Kniv. Siden Jernbanetrafikens U dvikling og 
den mere og  mere almindelige Brug af Is- 
kjældere og  Isskabe forekommer denne Sort 
kun sjeldnere i Forhold til den første, som 
ogsaa kaldes flydende eller grøn C. Ved det 
sorte Hav skjeiner man imellem 3 Sorter: 
Siah-hawiar, som er sort og  anses som den 
bedste, Mai-hawiar og  Kirmizi-hawiar, som 
or rød, men ordinair; denne er nedlagt i 
frisk Fisketran og  forbruges mest i Rusland. 
Russisk C. forsendes i store Qvantiter over 
Petersborg og  Warschau til England, Frank
rig, Italien etc. i Foustager af alle Størrelser 
lige ned til 1 Pd. —  C. tilberedes ogsaa 
hyppig i Ungarn, Dalmatien, Sardinien, Syd
frankrig og i Havnene ved Østersøen, navnlig 
i Pillau, hvor den ofte sælges for russisk C., 
skjøndt den er af langt ringere Qvalitet. 
Ogsaa Rognen af G jeder, Karper og  flere 
andre Fisk benyttes til C. (s. Botarga). —  
God C. bør have en svag L ugt og Smag af 
Fisk, bestaa af store, friske, usammenhæn
gende og gjennemskinnende Korn med en

geléeagtig, sortegrøn Lage, ikke være slimet 
og ikke have nogen Bism ag af Tran. Ved 
at lagres i længere T id  skrumpe Kornene 
sammen, Massen bliver mere klæbrig og faar 
en Smag af Tran. Om Sommeren bør C. 
opbevares i Iskjældere.

C a y a b o c a l i  s. Amboinatræ.
C a y e l a c  er en Sort vellugtende Ved 

fra Siam; det brændes som Røgelse paa 
Tempelaltrene og  forsendes især til China 
til dette Brug.

C a y e n n e  er en Sort let, løst vævet 
Lærred, som væves i Frankrig, navnlig i Dop. 
M ayenne; det forekommer ogsaa i Handelen 
under Navnene Lavalsk Lærred og Bouloires.

C a y e n n e p e b e r  eller amerikansk 
Fuglepeber (F iper Cayennense) er et m eget 
skarpt og  bidende Kryderi, som oprindelig 
tilberedtes i Amerika af de modne Frugter 
a f C a p s i c u m  f r u t e  s c e n s ,  C .  L a c c a t i m i ,  € .  m i 
n i m u m  og  fl. ved at støde dem sammen med 
Surdeig og  pulverisere den tørrede M asse; 
men nu er det hyppigst kun de pulveriserede 
eller endog hele Smaafrugter, som gaa i 
Handelen. Den dyrkes nu ogsaa forskjellige 
Steder i Europa. Naar den udsættes for F u g 
tighed eller Solvarme, taber den baade Farven 
og  Smagen og bliver fuld a f Midder, og den 
maa derfor opbevares paa et skyggefuldt Sted 
i tæt lukkede Glas. En deraf udvunden 
Tinetur anvendtes tidligere hyppig i Medi
cinen som et stærkt pirrende M iddel; nu 
foretrækkes sædvanlig som Lægem iddel spansk 
Peber. C. forekommer ikke sjelden forfalsket 
med Mel, Okker eller Mønnie.

C a y e i m e t r æ  s. Purpurtræ.
C a y  S a o  kaldes i Cochinchina Teaktræ 

(s. d.).
C e d e r h a r p i x  (Cedrici eller R esina  

Cedri) er den af Cedertræerne af sig selv 
udflydende, i Luften stivnende, gule, gjennem - 
sigtige, mastixlignende Harpix, som tidligere 
anvendtes i M edicinen og  i ældre T id  til 
Balsamering af L ig .

C e d e r t i  •æ kaldtes oprindelig kun Vedet 
af Libanon-Cedertræet (Cedrus Libanotica), 
som foruden paa B jerget Libanon ogsaa voxer 
paa Taurus, i Syrien og  i flere andre Egne 
af Asien; det kan naa en H øide af over 70 
Fod, et Omfang af 30— 40 Fod ved Jorden, 
kan blive flere tusinde Aar gamm elt og var 
allerede i Oldtiden m eget anset. Det hen
hører til Granfamilien, har nedhængende 
Grene, stedsegrønne, knippestillede Blade 
og  indtil 1 V2 Tom. lange Naale, som udsvede 
en sød Saft, den saakaldte Cedermanna, der 
tidligere benyttedes i M edicinen. A f Vedet 
udsveder ogsaa Cederharpix, Cederbalsam 
eller Cederolie (Cedrium  eller Cedria), som 
man anvendte dels som Conserveringsiniddel 
for Bøger og  dels til Balsamering af L ig ; 
den forekommer sædvanlig kun som en gul
agtig, krystallinsk Masse, der smelter ved 27 ", 
men ved Rensning kan omdannes til hvide 
silkeglinscnde Naale, der smelte ved 74° 
og  koge ved 282 °. Med vandfri Phosphorsyre 
danner den en gul, stærk aromatisk lugtende 
Vædske, som kaldres Cedrén. Vedet af den 
ægte Ceder er rødbrunt, fint og  fast, har en
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behagelig Lugt og en bitter Sm ag; clet er 
overordentligt varigt i Luften og er gjennem - 
trængt af den omtalte Harpix, som man har 
troet beskyttede det im od at blive ormædt i 
og raaddent. Ved Indsnit i Træet Ilyder j 
denne Harpix ud som Cedergummi,  der er 
en gul, let sønderbrydelig Masse, som dog 
kun sjelden forekommer i Handelen. —  Det 
meste saakaldte Cedertræ stammer im idlertid 
fra nogle andre lignende Træsorter. T il 
England kommer hovedsagelig det røde ame
r i kanske Ceder t ræ fra Nordamerika og Ja
maica; det er et blødt, meget varigt Ved, 
som især anvendes til Indfatning af Blyants- 
penne, og  som derfor ogsaa i England kaldes 
Penci l  Cedar.  Til samme Brug benytter 
man ogsaa den fra Flor i da under Navn af 
Libanon-Cedertræ kommende Træsort, hvis 
Ved er meget rent og  frit for Porer, og  som 
med Hensyn til Lugt, Finhed og  Lethed ikke 
staar meget tilbage for den ægte. Hvidt  Ceder 
t ræ stammer dels fra en i de forenede Stater 
voxende Cypresse og dels fra det canadiske Livs
træ. Vest i ndisk Ceder t ræ af Cedrela odorata 
benyttes hyppig i Europa til Indfatning af 
Blyantstifter, ligesom  Ogsaa Vedet a f d etv ir - 
ginske Enebært ræ (Juniperus virginiana). 
Paa Cuba voxer et grovt, uægte Cedertræ, 
hvis Ved anvendes til Cigarkasser; det kom
mer undertiden til Europa, hvor det paa 
Grund af sin skarpe L u gt ogsaa kaldes Re
be rt ræ.  Endvidere gives der i Vestindien 
liere Sorter Cedertræ, som anvendes til Skibs
bygning, Gavntømmer og  Vognmagerarbejde, 
saasom Bast ardceder t ræ et  fra Jamaica, det  
røde C. fra Guyana, som ogsaa kaldes Ca- 
rana eller Wahl i ,  samt et paa Barbados 
voxende Træ. I Bagindien, navnlig i Pegu, 
voxer en A rt Ceder, som kaldes Jar rol  og  
som ligeledes anvendes til Skibsbygning, og 
i det indre Asien Deodaren eller Himma- 
layacederen (Pinus eller Cedrus Deodara), 
et m æ gtigt Træ, som naar en H øide a f 150 
Fod og et Omfang af 30 Fod, og som af 
Hinduerne anses som h ellig t; dets faste, 
harpixagtige, brunaarede Ved synes næsten 
at være uforgængeligt. Den af dette Træ 
udvundne Olie, anvendes im od Hududslet.

C e d r a t e r  s. Cit roner.
C e d r e l e  (C. odorata) er et i Vestindien 

voxende høit Træ ined et vellugtende Ved, 
det saakaldte Caobat ræ,  hvoraf man i Arne- i 
rika forfærdiger alle Slags Husgeraadssager 
samt Kister til Forsendelse af det raa Sukker, 
hvorfor det ogsaa i Europa stundom benævnes 
Sukkerkist et ræ.  Ogsaa her anvendes det til 
Snedker- og  Droierbeide, da det modtager en 
smuk, mahognilignende Politur. Træets Blade 
og unge Q viste, som have en ubehagelig j 
bitter Smag, anvendes im od Feber og  Blom - j 
sterne im od Krampe. A f  Barken udsveder 
on Gummi, som ligner Senegalgummi.

C e c i r o b a l s a m  s. Cem berfyr.
C e d r o e s s e n t s  eller Cedrool ie s. Ci 

t ronol ie.
C e d r o n b a r k  og  Cedronf rø erholdes af 

et i Afrika voxende Træ (Sivietenia Sene- 
galensis). Barken, som ogsaa kaldes Çai l -  
cederbark er haard, har en stærk bitter

Smag og  indeholder et Extractivstof, Gail- 
cedrin (s. d.). A f Negrene benyttes den 
indvortes som The im od Feber og  udvortes 
som Badem iddel; i Europa anvendes den un
dertiden istedetfor Chinabark.

C e d r o t o l m k  kaldes en Sort Snustobak, 
som er g jort vellugtende med Cedroolie.

C e l l u l o s e  eller Cel lest of  udgjør Hoved- 
bestanddelen af alle Planter, og er i detV æ - 

[ sentlige identisk med Træst of f et  i disse, 
i  Bomuld er saaledes næsten rent Cellestof, 
i ligeledes Planteuld og Marven i adskillige 
! Planter; det Samme gjælder i større eller 
J mindre Grad om Hør, Hamp etc. Cellulose 

i ren Tilstand er farveløs, uden Lugt eller 
! Smag, og uopløselig  i Vand, Spiritus, A lko- 
■ hol, svage Syrer og  Alkalier, men ved læn

gere Tids varm Behandling med Alkalier og 
Syrer, navnlig concentrerede, bliver det dog 
decomponeret, saaledes med Salpetersyre til 
Pyroxyl i n og Xyloid in (s. disse). Ved andre 
Syrer, saasom Saltsyre eller Svovlsyre, om 
dannes det til dextrin- og  sukkeragtige 
Stoffer, som ved Gjæring fremdeles kunne 
omdannes til A lkohol; af Alkalier omdannes 
det paa forskjellig Maade, ligeledes ved For- 
raadnelsesgjæring, hvorved det decomponeres 
til Huminlegemer, der udgjøre Hovedmassen 
af Muldjorden. —  Collulose har en overor
dentlig stor Anvendelse, saaledes som Bom 
uld, Hør, Hamp o. s. v., for hvilke Stoffers 
Vedkommende vi henvise til de paagjældende 
Artikler. Hvad der im idlertid særlig betegnes 
med dette Navn i Handelen, er Træcel lulosen,  
som har fundet en udstrakt Anvendelse, 
navnlig i Papirfabrikationen som Papirmasse, 
som kunstig Træmasse etc. T il Frem stilling 
heraf egne de europæiske Træsorter sig  i 
liøi Grad paa Grund af deres mindre tætte 
Beskaffenhed og  mindre Indhold af Harpix, 
olieagtige Bestanddele, Gummi, Farvestof 
etc., og i Særdeleshed Naaletræerne, Poppe- 
len, Espen, Birken, Bøgen  og  Hvidbøgen ; 
af disse have ig jen  Fyrren og  Granen Ord 
for at levere det bedste hvide og bøielige 
Product, imedens Poppelens, Espens og H vid
bøgens Cellulose er mere stiv og skjør. Frem 
stillingen kan ske paa to Hovedmaader, enten 
vod chemiske Reagentser eller ved en mecha- 
nisk Findeling af Træmassen. Efter den 
første blive Spaaner af fuldstændig knastfrit 
Træ behandlede med Natronlud under 10 
Atmosphærors Tryk og derpaa i store saa
kaldte Hollændere udvaskede først med varmt 
og senere med en stor Mængde koldt Vand, 
tilsidst med stærkt fortyndet Saltsyre og 
derpaa atter med m eget koldt Vand. Herved 
blive alle harpixagtige Stoffer og andre B e
standdele fjernede, og  efterat den saaledss 
rensede Træmasse har bundsat sig  i store 
Beholdere og ved Presning er bleven befriet 
fra Størstedelen a f det indeholdte Vand, 
danner den en blød, hvidagtig eller lysgraa, 
filtagtig Masse, som da ved B legning med 
Chlorkalk eller Chlorluft fuldstændig kan 
omdannes til en snehvid Papirmasse. —  Ved 
Behandling af Spaanerne med Salpetersyre 
og  senere med Æ tsnatron og  Udvaskning 
med Vand vinder man ligeledes en Træmasse,
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som efter at være malet paa Granitvalser og  
derefter bleget, afgiver en god Papirmasse; 
men denne Fromgangsmaade synes dog i det 
Hele taget at staa tilbage for den foregaaende. 
—  Efter den anden Methode, som hvis Op
finder man nævner Keller i Mittweida i Sach
sen, blive Træklodser, som ere fri for Kna
ster, Bark og alle Urenligheder, afslebne paa 
store ved Vandkraft drevne Slibestene, som 
stadig holdes vaade, hvorefter den afslebne 
Træmasse yderligere findeles i en saakaldet 
Raffineur, der har megen Lighed med en 
Melqværn og bestaar af to im od hinanden 
løbende runde Granitstene. Ved et Sortér- 
apparat adskilles de finere og grovere Par
tikler fra hverandre, og  der fremkommer saa- 
ledes tre forskjellige Qvaliteter, som ved 
B legning kunne fremstilles fuldkommen 
hvide. —  Træcellulosen tilvirkes nu i de fleste 
Lande i store Fabriker, saaledes ogsaa paa 
flere Steder i Sverrig og N orge, ligesom  o g 
saa i Danmark paa de Frisenborgske Besid
delser i Jylland; den finder navnlig Anven
delse som Papirmasse, til Fabrikation af Pap 
og til kunstig Træm asse, idet den hertil 
blandes med et Bindemiddel og  presses i 
Forme, paa hvilken Maade der f. Ex. kan 
fremstilles m eget smukke og tillige billige 
M eubelforsiringer. Den benyttes ligeledes 
som Tilsætningsm iddel til Sæbe for at gjøre 
denne billigere og more besparende.

C e llu lo id , kunst igt  El fenben,  er et i 
don nyere T id  af Amerikaneren H yatt op 
fundet Erstatningsmiddel for Elfenben, Koral, 
Rav etc., som synes at have en stor Fremtid 
for sig. Det fremstilles navnlig i New Yersey 
i Nordamerika, i Staines vod St. Denis i 
Frankrig og i Mannheim i den derværende 
Celluloid- og  Gummi varefabrik. Man tilbe
reder det ved at blande Skydebomuld med 
Campher og  lade det undergaa flere Proces
ser, tilsidst en m eget stærk Presning. Raa- 
stoffet har nogen L ighed med m eget lyst 
Horn, er gjennem skinnende, meget elastisk 
og af en Haardhed omtrent som haardt Træ. 
Man kan baade blego det og  bibringe det 
alle Slags Farver, ligesom  den m eget tætte 
Overflade ogsaa kan gives en stærk Glans 
og  en m eget fin Politur. D et træder paa 
mange Maader istedetfor Haardgummi og  
vulkaniseret Kautschuk; man fabrikerer saa
ledes Kamme deraf, som ere m eget holdbaro 
og  kun vanskelig brydes itu. D et anvendes 
fremdeles til Dreierarbeide, kunstigt Læder, 
Soletøi, chirurgiske Instrumenter, Brokbaand, 
manufacturlignende Stoffer, saasom Herre
slips, Brystindlæg til Manchetskjorter, Man
chetter etc .; endvidere til kunstige Tandsæt, 
Billardkugler, til Bindemiddel for Sm ergel
pulver, ved Fabrikationen af Slibestene og  
Smergelskiver etc. D et blegede Celluloid 
har meget stor L ighed med Elfenben, og de 
nyeste Fremskridt i Fabrikationen have bevir
ket, at det neppe kan skjelncs derfra. Navn
lig  af den ovennævnte franske Fabrik forar- 
beides Materialet nu til forskjellige Smykke
sager af en saadan Glans og  Elegance, at 
disse besidde en skuffende L ighed med Koral, 
Elfenben, Rav eller Skildpadde. Ligeledes

indlægges glatte Metalknapper og  Medaillons 
i rød , blaa og  malakitagtig Masse, hvorved 
der opnaas en meget smuk Virkning, og  fine 
Mosaiksager og indlagte Arbeider af dette 
S tof ere nu bievne on søgt Handelsartikel. 
Paa sit nuværende Standpunct har Celluloi
det im idlertid endnu nogle Smaamangler, 
som der dog  vistnok efterhaanden vil blive 
raadet Bod paa; det taber saaledes kun van
skeligt sin cam pheragtige Lugt, ligesom  det 
ogsaa kan forbrænde ved at komme i B erø
ring med Ild, uden at der dog ved en saa
dan Forbrænding kan være Tale om nogen 
Explosion.

C e m fo e r fy r  (P inus Cembro), T. Z ir
belkiefer, Cembrafichto, Arve, er et i Siberion, 
paa Karpathorne og Alperne voxende, over 
100 Fod høit Træ, hvis bløde, hvide eller 
rødlige, vellugtende Ved anvendes saavel til 
Snedker- og  Üdskæringsarbeide som til Gavn
træ; den ydre Bark benyttes til at farve 
Brændevin rødligt. Frugterne (Nuclei Cern
irai) have en haard Skal og en hvid eller 
gulagtig Kjærne. I  Rusland spises de h yp 
p ig , ligesom  de ogsaa forsendes, men de 
blive let m ugne; man udpresser ogsaa en 
Olie deraf, som i frisk Tilstand har en be
hagelig Smag. A f  Træets unge Skud vinder 
man i Ungarn og Galizien den karpat hi ske 
Balsam eller Çedrobalsamen.

C e m e n t ,  Val idmørt el  eller hydr aul i sk  
Kalk,  kalder man en hurtig  og  fast bindende 
Mørtel, som hærdes i Vand og  danner on 
stenagtig  Masse, hvilken Egenskab g jør den 
særlig anvendelig til Vandbygningsarbeider 
og  Murværk i fugtige Kjældere etc. I de 
senere Aar anvendes den m eget til Støbning 
af R ør til Vandledninger istedetfor Ler- eller 
Jernrør, hvilken Anvendelse vistnok paa Grund 
af saadanne Rørs Billighed, lette og  hurtige 
Frem stilling samt overordentlige Varighed 
efterhaanden vil blive mere og  mere almin
delig; Jernrør ville i Regelen koste 6 à 8 

Gange saameget som disse støbte Cement
rør. Der findes i Naturen visse Kalkstene, 
saakaldte Cement st ene,  som alene ved Bræn
ding give hydraulisk Kalk, hvilket vil være 
Tilfæ ldet, saasnart Kalkstenen indeholdor 
over 8  pCt. Ler. Undersøger man Bestand
delene af disse naturlige Cementstene, vil 
man se, at de hovedsagelig bestaa af kulsur 
Kalk, imedens do sædvanlig tillige indeholde 
20— 25 pCt. Lor og Sand. Ved at brændes 
ligesom  almindelig Kalksten v il Kulsyren ud
drives, hvorved den kulsure Kalk vil gaa 
over til brændt K alk ; men samtidig vil den 
sidstnævnte indvirke saaledes paa Leret, at 
Forbindelsen imellem Kiselsyren og  Lerjorden 
svækkes, hvorved der udskiller sig on gelé
agtig  Kiselsyre. Naar den brændte Comont- 
sten paavirkes a f Vand, danner der sig  en 
fast, uopløselig  Forbindelse imellem Kisel
syren og Kalken, kiselsur Kalk, hvor Kisel
syren ogsaa kan erstattes af Lerjorden. Bræn
dingen af Cementsten maa foretages med 
stor F orsigtighed, idet Varmegraden maa 
være saa høi, at Forbindelsen im ellem  Kisel
syren og  Lerjorden løsnes, men dog ikke saa 
høi, at der finder en Sm eltning Sted, da Pro-
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duktet isaafald bliver ganske uden Værdi. I 
Danmark forekommer Cementsten som ot fast 
Lag paa Bornholm, ved Lim fjorden i Brun
kulformationen, og i det nordvestlige Sjæl
land ved Klintebjerg som Bullesten. T il den 
naturlige C. henhører den bekjendte engelske 
Roman Cement, som er af fortrinlig Qvalitet 
og  som hærdes i Vand i Løbet af 15— 20 
M inuter; don findes i nyreagtig  Form spredt 
i et Lerlag, det saakaldte Londonler, der er 
afleiret ovenover Kridtlaget, navnlig paa Øen 
Sheppey i Mundingen af Themsen, ligesom 
den ogsaa forekommer paa Bügen, ved Ulm
o. 11. St. Den bestaar a f 22 Dele Kiseljord, 
9 D. Lerjord, 13 D. Jern- og Manganilte og 
55 1). Kalk, og  maa brændes forsigtigt. —  
Hvor Cementsten ikke findes, kan man til
berede den af dens væsentlige Bestanddele, 
nemlig Ler og  Kalk; men da det ved den 
hydrauliske Kalk er af største Vigtighed, at 
Massen er ligelig  blandet, idet den ensartede 
Hærdning or afhængig heraf, maa de to B e
standdele røres saa om hyggeligt sammen, at 
deres M ængdeforhold er ganske ens igjennem  
hele Massen. T il denne Klasse henhører den 
engelske Portland Cement, som indeholder 
ca. 55 pCt. Kalk, 14 pCt. Lerjord og Jern- 
tveilte, 24 pCt. Kiselsyre samt nogle pCt. 
Magnesia, Sand og Alkalier. Den dannes ved 
Sammenblanding af tør Kalk og Ler i en 
Æ ltemaskine, hvori Brændselet tillige er 
blandet i Form  af pulveriseret Cokes eller 
K ul; Massen formes derefter til hule eller 
massive Mursten, som brændes i en Ovn, 
hvorpaa de pulveriseres og  forsendes i Fou- 
stager som ot tungt, graabrunt Pulver, der 
har on Væ gtfylde af 3,5 ; den liærdés vel 
noget langsommere end Boman C., men kan 
dog godt erstatte denne. —  Førend man 
lærte at fremstille hydraulisk Kalk ved Bræn
ding a f Cementsten eller Blandinger af Ler 
og Kalk, benyttede man forskjellige Stoffer, 
som fandtes færdig dannede i Naturen og 
som ved at blandes med brændt Kalk og 
Vand dannede en meget god Vand-Mørtel. 
Disse kaldes ogsaa Cem enter, hvilket Navn 
desuden tildeles fiere Sorter Vandbygnings
kalk, uagtet C. ikke altid behøver at blandes 
med Kalk for at virke som Vandmørtel. 
Puzzulanjord giver saaledes med Kalk en for
træffelig hydraulisk Kalk ; den bestaar hoved
sagelig  a f en Slags vulkansk Sand, som findes 
i Nærheden af Puzzuoli ved Neapel enten af 
rødbrun eller mørkegraa Farve. Den benyt
tedes allerede i Oldtiden til Vandbygnings- 
arbeider og  forsendes endnu vidt omkring 
for at benyttes til Cement. I Omegnen af 
Bom forekom mer en mere tæt Sort P. af 
ringere Qvalitet end den førstnævnte. Det 
saakaldte Tras, som findes ved Andernach i 
Bhinprovinsen, afgiver ligeledes en fortrinlig  
Cem ent; den opgraves med Spader ligesom  
Tørv, tørres, males og forsendes under for
skj ellige Benævnelser, saasom rhinsk, cølnsk, 
Andernacher C. etc. —  A f andre Sorter C. 
skulde vi endnu nævne Santorin fra don 
græske 0  af samme Navn, Pausilippo-T uff 
Ira Neapel og  en af forvittret Lava bestaa- 
ende Lermasse fra Auvergne. I Frankrig

j  forfærdiger man den saakaldte Ciment de 
I Pouilly af Jurakalksten; som Bindemiddel 
j skal den kunne maale sig  med den engelske 

Bom an C. —  M astixcem ent kaldes on Masse, 
i som bestaar af Kalk, Sand, Linolie og Søl- 
! verglød; den kan blive m eget haard og  an- 
I vendes til architektoniske Prydelser. Asphalt- 

cem ent bestaar af Kalk og Asphalt eller Sten
kulstjære og  benyttes til Belægning af F or- 
touge etc. —  God Cement maa være fint pul
veriseret og  være fast pakket i tætte Fou- 
stager, samt opbevares paa et tørt Sted; ved 
Lagring i længere T id  taber den i Qvalitet 
og  den fordærves let ved Luftens Paavirkning.

C e m e n t k o b b e r  s. Kobber.
C e m e n t s t a a l  s. Staal.
C e n d r e  b l e u e  s. Bjergblaat.
C e n d r e  d e  f o u g è r e  kaldes i Frank

rig  den af Bregnerod brændte Aske.
C e n d r e  d e  T o u r n a y  kaldes en 

Blanding af Stenkulsaske og en calcineret, 
m eget haard, blaa Kalksten, som findes i Om
egnen af Tournay i Frankrig. B egge Dele 
brændes sammen, blandet med Ve fint T e g l
stensmel og  finder Anvendelse som Yand- 
inørtel.

C e n e d a t o i e r  ere nogle fine og m iddel
fine uldne Tøier, som væves i Kärnthen i 
Østerrig og mest forsendes til Dalmatien, 
Bosnien etc.

C e n t  er en i Holland og  Amerika al
m indelig M ynt; 100 C. i Am sterdam —  1 
Gylden =  Ï Kr. 50,19 Ø re; 100 C. i New- 
york =  1 Dollar =  3 Kr. 73,15 Øre

C e u t a u r i u m  s. Tusindgylden.
C e n t i m e t e r  =  Vioo Meter =  4,588 

danske Linier.
C e n t w e i g l i t  eller Hundredweight kal

des det engelske Centner ; 1 Ctw. à 4 Quarter 
à 28 Pd. == 112 e. Pd. =  101,6 danske Pd. : 
20 Ctw. =  1 Ton.

C e r a  s. Vox.
C e r a g a t  s. Chalcedon.
C e r a t  kaldes Salve, som bestaar af Olie, 

Fedt og andre Substantser, men som ved 
Iblanding af Vox er g ivet en fastere Consi- 
stents.

C e r e s i n  s. B jergvox.
C e r i n  s. Vox.
C e r i t h i e k a l k  s. Kalk, kulsur.
C e r i u m ,  egenlig Cererium, er et i B e

gyndelsen af dette Aarhundrede opdaget, men 
kun sjelden forekommende M etal, som navn
lig  findes i Sverig som Oxyd eller Oxydul i 
enkelte Mineralier, som Cerit, Gadonilit, Or- 
th it osv., sædvanlig ledsaget a f de sjeldne 
Metaller D idyum  og Lanthan. D et er al' 
blygraa Farve og  forbrænder med en stærk 
Gnistren ved at glødes. Først i don senere 
T id  har C. faaet praktisk Anvendelse, og  der 
forekom mer nu i Handelen saavel Ceriums
oxyd som oxalsurt Ceriumsoxydul eller svovl
surt O xyd; det anvendes dels som gul Por- 
ccllainfarve og  dels ogsaa i Medicinen.

C e r o g e l y s  kaldes nogle Lys, som ere 
støbte af Plantevoxet af JWyriea c e r i f e r a  eller 
s c h i f e r à  (s. Voxtræet).

C e r r e g e n  eller Cerrisegen s. Eg.
C  e r o  t i n s y  r e  s. Vox.
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C e r u s s a  s. Blyhvidt .
C e r v e l a t p ø l s e r ,  T. Cervelatwfirsto 

eller Schlackwürste, kaldes en Slags røgede 
Pølser, hvis Indhold hovedsagelig bestaar af 
finthakket Svinekjød; de tilberedes navnlig 
af fortrinlig  Godhed i Brunsvig, Gotha og 
flere Steder i Tyskland og udgjøre en ikke 
ubetydelig Handelsartikel. En lignende, men 
dog i Here Henseender forskiellig Sort er de 
italienske Salam i,  som især komme fra B o
logna, og  hvis Indhold oprindelig bestod af 
Æselskjøcl.

C e t a c e u m  s. Hvalrav.
C e t r a r i a  s. i sl andsk  Mos.
C e y la n it  s. Spinel.
C e y l o n m o s  {Fucus  eller Muscus am y- 

laceus) er en Art A lge ( Sphæroccoccus li
chenoides) , som forekommer i de indiske 
Have, især ved Kysterne af Malacca, Java og 
Ceylon, og som i den nyere Tid er bragt til 
Europa, hvor det anvendes istedetfor islandsk 
Mos og  Caraghen. Dot er i frisk Tilstand 
purpurrødt, ved Blegning i Solen bliver det 
h vidt; det smager slimet og giver ligeledes 
et slimet Afkog.

C e y l o n s k  C h r y s o l i t h  s. Turmal in.
C e y lo n s k  J e r n t r æ  s. Nagastræ.
C  h a  kaldes i China en Sort glat, meget 

let vævet Silketøi, som hyppig benyttes til 
Sommerdragter.

C h a a  eller Tschaa s. The. 
C h a b a r r o b a r k  s. Aicornocobark.
C h a b a s i t  er et imellem plutoniske 

Bjergarter forekommende gulagtigt Mineral, 
der krystalliserer i Rhom boèdre; det findes paa 
Færøerne, i Jomteland, Irland, Skotland, 
Bøhmen, etc., ligesom  man ogsaa paa flere 
Steder i Frankrig har fundet krystalliseret
C. i Murværk fra Oldtiden.

C h a h e r t s  O l i e  {Oleum empyreumati- 
cum G ioberti, Pyroleum  G ioberti), er et 
Product, der fremkommer ved Destillation af 
stinkende Hjortetakspiritus med 8  Dele Ter- 
æ ntinolie; den anvendes navnlig imod Orm 
ms Dyr. Med en ubetydelig Forandring i 
Tilberedningsmaaden benyttes den im od Bæ n
delorm under Navn af O l e u m  cont ra Tæniain 
Cbabcrt i.  Den er klar og næsten farveløs, 
meget ildelugtende, og  maa beskyttes imod 
Paavirkning af Luft og Lys.

C h a b l i s  er en m eget god hvid Burgun- 
dervin, som voxer ved Byen af samme Navn; 
den er fyld ig , har en god Bouket og vinder 
ved at lagres i længere Tid. Den forbruges 
i Mængde i Frankrig, men forsendes ogsaa 
til Udlandet.

Chacarilia s. Cascar i l l a.
C h a c o l i ,  en god spansk Rødvin fra P ro 

vinsen Biscaya,
Chadecs kaldes i Frankrig de syltede 

Frugter a f en Art Citrontræ fra Barbados.
C h a f ï e r ç o i m e s  ere ostindiske, broget 

trykkede Bom ulds Halstørklæder, som især 
gaa til de franske Colonier, hvor Qvinderne 
bruge dem til at binde om Hovedet.

C h a j ç i ï i ,  en rød Burgundorvin a f 3die 
Klasse, dyrkes ved Byen af samme Navn i 
Dep. Saone og Loire.

Chagrin eller Chagrain kaldes en Slags

paa en særegen Maade tilberedt, stærkt og 
haardt, helt garvet Læder af Æ selshuder og 
undertiden ogsaa af de yderste R y g - og 
Lændestykker af Hestehuder. Det har paa 
Narvsiden en Mængde smaa Ophøininger, 
som frembringes ved at udspænde de i Vand 
først blødgjorte og fra Haar og Kjødtrævler 
om hyggelig  rensede Huder i en stærk Ramme, 
hvorefter de bestrøes med de smaa rundo 
og haarde Frøkorn af Cbenopodium album, 
og disse trykkes da ind i Huderne enten ved 
Hjælp af en Presse eller kun ved at træde 
paa dem med Fødderne. Naar Huderne der
efter ere tørrede, bankes de godt for at 
fjerne Kornene, og do skrabes nu med et 
skarpt Instrument saa dybt som Kornene have 
frem bragt Fordybninger. Huderne blødgjøres 
da atter, og alle de Steder, hvor Kornene 
have sammentrykt Materialet, villo da bolne 
ud og  danne smaa Ophøininger, og efter en 
yderligere Behandling med varm Lud af kul
surt Natron eller Salt ere de færdige til at 
farves. De modtage godt de fleste Farver; 
hyppigst farves de dog søgrønne med K ob
bersalte, men stundum ogsaa sorto, bina, 
askegraa, hvide og røde, hvilken sidste Farv
ning er den dyreste, fordi der til samme an
vendes Cochenille. C. forfærdiges navnlig i 
Persien, Buchariet, Astrachan og Constan- 
tinopel; ringere Sorter ere de fra Syrien og 
den nordafrikanske Kyst. I Orienten anven
des det hovedsagelig til Sabel- og  Knivske
der, Beklædning af Æsker, Etuis og  Bestik 
etc. —  Uægte Chagr in tilberedes i flere eu
ropæiske Lande af Gedeskind eller Corduan, 
hvorpaa man frembringer de smaa O phøi
ninger ved Presning imellem kornede ophe
dede Metalplader eller Valser; men det er af 
langt ringere Qvalitet end det ægte, hvorfra 
det navnlig adskiller sig ved at Overfladen 
let skaller af. Benævnelsen Chagrin benyttes 
ogsaa om et Silkestof, som ved Vævningen 
er g ivet en lignende nopret Overflade, lige
som ogsaa om en A rt smalle Silkeborder, der 
undertiden ere gjennemvirkede med Guld
eller Sølvtraad. —  Fiskesk inds-Chagr in s. 
Fiskeskind.

C h & l c e d o i t  er en til Qvartsfamilien 
henhørende, halvt gjennem sigtig eller kun 
gjennemskinnende Sten med et mat eller 
ialfald kun lidet glinsende Y dre; den bestaar 
af en Blanding af amorph og krystalliseret 
Kiselsyre, har en Vægtfylde af 2,5— 2,6 og 
danner hyppig Hovedbestanddelcn af Agat, 
men forekommer ogsaa ofte aleno enten i 
Plader eller i drue- og  nyreformede Masser 
med et jevnt eller splintret Brud. Dens 
Farve er sædvanlig melkehvid eller graalig, 
men spiller ofte i det Blaalige eller Brun
grønne, og  den er stundom stribet, plettet 
eller forsynet med forskjellige A ftegninger; 
dels efter disse Egenskaber og  dels efter 
Farven har man givet den forskjellige Navne. 
Almindel ig Chalcedon kaldes don mælkehvide 
eller graa, som ofte har lysere eller mørkere 
Striber, og som navnlig findes paa Island og 
Færøerne, i Ungarn, Bøhmen, Sachsen, ved 
Øvrerhinen etc. ; den anvendes til Ringstene, 
Signeter. Daaser, Vaser, Knapper og  andre
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Smykkestene. Den melkehvide kaldes ogsaa 
Cacholong.  Naar man paa de mere gjen- 
nem sigtige Steder af Stenen kan opdage i 
dens Indre mørke, sorte eller røde. træ- eller 
mosagtige Aftegninger, kaldes den Mosagat ,  
Mokkast en eller Træagat ;  denne findes sær
lig  smuk i Arabien og Ostindien, og kommer 
hyppig  til Europa fra Surate. Dersom Stenen 
er regelmæssig hvid og brun eller lysebrun 
og mørkebrun eller sort stribet, idet den 
bestaar af saadanne forskjelligtfarvede Lag, : 
kaldes den Onyx (s. d .); den lystfarvede be
nævnes ogsaa Chalcedononyx og staar i liøi 
Pris, da den særlig forarbeides til Kameer. 
Plasm a eller Heliot rop kalder man en græ s- : 
grøn, undertiden blaaiig Chalcedon, som især ; 
forekommer paa Færøerne, ligesom  ogsaa ved j 
Oppenau i Baden; Chr ysopr as er ligeledes i 
grøn; Ceragat  er den gule, som ogsaa kaldes 
Halvcarneol ,  og  Saphir en den i detAzurblaa 
spillende Sten, som har Lighed med Saphir 
og navnlig forekommer i Sibérien og Sieben
bürgen. Den hvide med blodrøde Pletter 
kaldes St ephansst en,  don stribede, change- 
rende Regnbuechalcedon,  den med Skyer af
tegnede Skychalcedon etc. Under Benæv
nelsen or ient alsk C. forstaar man i A lm in 
delighed de smukkere Sorter fra Ostindien, 
Nubien, Arabien, Island og  Færøerne. —  A f
tegningerne paa Stenene ere stundom frem 
bragte kunstigt ved Hjælp af salpetersurt 
Sølvilte. De værdifuldeste Sorter C. ere 
Onyx og  Mokkasten.

C h a l d r o n  er et engelsk Stenkulsmaal 
=  36 Bushels; i Newcastle er 1 Ch. =  53 
Cwt. =  5,385 d. P und; 8  Chaldr. =  1 Keel 
=  217.5 Tons =  c. 140 d. Tdr. I  London ; 
er Maalet forskjelligt herfra, idet 1 Ch. der 
kun udgjør 97 '31 danske Tdr., imedens den i 
Newcastle er lig  17 72 d. Tdr.

C h a l o n  eller Cnalong,  ogsaa kaldet Soy,  
er en Sort let, enkelt kipret U ldtøi a f haardt 
Kam garn; ved varm Presning er det gjort 
glinsende paa Retsiden. Tidligere anvendtes i 
det meget som Foerstof, men det benyttes ] 
nu sædvanlig kun til Theater- og Maskerade- ! 
dragter. D et væves navnlig i England og j 
Holland og forsendes ofte til Tyrkiet, Japan, 
China etc.; det engelske or sædvanlig skar
lagenrødt og ikke presset, og  de brede Sorter 
kaldes der Roset t as og  Ant i loons.

C l i a l o s s e v i n e  ere goderød e  og  hvide ! 
Vine fra Dep. Les Landes; de hvide ere i 
Regelen bedre end de røde, som have en 
lidt bitter Smag. De forsendes til det nord
lige Europa over Bayonne og  gives derfor 
undertiden Navn efter denne By. For at 
mildne de røde Vines Bitterhed blandes de 
stundom med de hvide. Man skjelner imellem 
tre forskj ellige Sorter a f disse Vine, nem lig 
petite, haute og  basse.

C h a l y  er en Slags Uldmuselin med 
Kjede af* Silke og  Islæt af blødt Kamulds
garn; det er ofte enten ivævet eller paatrykt 
Blomster eller andre Mønstre og  anvendes 
til Damekjoler, Tørklæder etc.

C h a m  kaldes et i flere Egne af det asi- i 
atiske Rusland og  i Buchariet tilvirket tæt

Bom uldstøi a f forskjellige Farver; det sælges 
især til Kalmukerne.

C h a m b e r t i n  er en af de fineste Sorter 
rød Burgundervin af 1ste Klasse ; den har en 
behagelig krydret Bouket, en udmærket Smag 
og  Fylde og  dyrkes i Omegnen af Gevrav i 
Dep. Côte d ’Or. (Se Burgundervin).

C h a m b e r  y  v i n e  ere meget gode
Rødvine fra Omegnen af Byen af samme 
Navn i Savoyen; de ere kraftige, velsmagende 
og  have en smuk Farve.

ChamboUc, en m eget behagelig, fy l
dig  og  holdbar rød Burgundervin af 2den 
Klasse, dyrkes i Omegnen af Nuits, hvorfra 
den udføres.

C h a m e r y ,  en god, rød Champagnevin 
a f 3die Klasse, voxer ved Byen af samme 
Navn i Nærheden af Rheims.

C h a m o t t e  eller Char  mot t e kaldes den 
Lermasse, hvoraf der forfærdiges de m eget 
efterspurgte, tem melig dyre, men overordent
lig  varige ildfaste saakaldte Chamottestene. 
som anvendes til Gasovne, Porcellain- Gas- 
og  Metalsmelteovne etc., i hvilke der behøves 
en m eget høi Varmegrad. Den benyttes 
ligeledes til alle Slags D igler og Retorter, 
og  maa kun bestaa af en allerede af Naturen 
ildfast, ganske ren Lermasse a f samme Qva- 
litet som Porcellainjord. Gasværkerne, Glas- 
hytterne og  Porcellainfabrikerne brænde sæd
vanlig selv deres Chamo tte varer; i M urstens
form forfærdiges do dels af Teglværkerne og 
dels af Porcellainfabrikerne og bringes i Han
delen af lysere eller mørkere Farve; ogsaa i 
Støbestaalsfabrikerne tilvirkes de som et B i- 
product. Den bedste Sort, som ogsaa staar 
i høi Pris, erholdes fra England af det be
rømte St ourbr idge Ler. I Porcellainfabrikerne 
pulveriseres de ubrugelige Kapsler, som have 
været benyttede til Porcellainets Brænding, 
blandes med andet ildfast Ler og anvendes 
da til nye Kapsler, Mursten etc.

C h a m p a g n e v i n e  kaldes de Vine, 
som høstes i den tidligere Provins Cham
pagne, der nu indbefatter Departementerne 
Marne, Øvre Marne, Aube og  Ardennerne, 
livor disse Druer voxe i en lys, kalkholdig, 
ofte med Kiseljord blandet Jordbund. Grun
den til, at disse Vine ere bievne saa almin
delig yndede i hele Verden, er ikke alene 
deres behagelige Smag og Lethed, men sna
rere deres Evne til at bruse eller moussere, 
omendskjøndt de ju st derved ere bievne alt
for kostbare i Forhold  til deres reelle Qva- 
litet; thi de fleste Sorter Champagnevin 
kunne, naar man abstraherer fra Mousseringen, 
ingenlunde henregnes til de særlig ædle Vine. 
De franske C. deles i to Hovedsorter, nemlig 
Flodvin,  som voxer i de lavere liggende Egne 
ved Marne, og  Bj ergvin,  som dyrkes i B jerg 
egnene omkring Rheim s; de førstnævnte ere 
i Regelen hvide og  staa over de sidstnævnte, 
iblandt hvilke der findes mange røde. F or
uden de hvide og  røde gives der endnu en 
ganske lyserød Sort, som kaldes Oeil de 
Perdr ix;  de røde ere im idlertid hyppig far
vede med Hyldebærsaft og  have oprindelig 
været hvide. Vinens Brusning skyldes et 
Overskud af Kulsyre, hvormed den nødes til
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at mætte sig, idet man lader den eftergjære 
paa tæt tilproppede Flasker, efterat den 
første Gjæring har fundet Sted i store Fade 
uden Spunds, saakaldte foudres; sædvanlig 
anvendes til denne H ovedgjæ ring flere for- 
skjellige Sorter Druer i samme Fad, og  af 
Valget af disse Sorter og  deres Sammen
blanding i det rette Forhold  (hvilken Proces 
i Frankrig kaldes coupage) afhænger navnlig 
Vinenes Godhed. Naar Vinen saaledes mættes 
med K ulsyre, udfældes de deri indeholdte 
æggehvideagtige Stoffer, hvorved den bliver 
uklar, og disse Stoffer maa derfor om hyggelig  
fjernes efter Hovedgjæringen, som sædvanlig 
foregaar i December. Dette sker ved en 
Klaring med Husblas, hvorefter Fadene t il
spundses og  henligge til om Foraarot, da 
Vinen tappes paa stærke Flasker efter at den 
først er tilsat den saakaldte Likør ,  som ho
vedsagelig bestaar af opløst Kandissukkei, 
der ved sin Gjæring skal afgive yderligere 
K ulsyre; ligeledes tilsættes oftere lidt C og
nac, navnlig til de Sorter, som skulle for
sendes til England og  Amerika. Flaskerne 
proppes tæt og  henlægges i et Rum, hvis 
Varmegrad maa være tem m elig liøi, omtrent 
2 0 0 C., for at fremme Gjæringen. Paa Grund 
af den indesluttede Kulsyremængde stiger 
Trykket i Flaskerne til 6 à 7 Atmosphærer, 
og  mange af dem springe derfor (ofte 20  à 
30 pCt.), hvilket selvfølgelig  fordyrer Pro- 
ductionen i høi Grad; under de Træhylder, 
hvorpaa Flaskerne henlægges, er der derfor 
anbragt Pender, som opsamle Vinen fra de 
sprungne Flasker og  lede den til dertil ind
rettede Fade. Naar Eftergj æringen anses for 
at have varet tilstrækkelig læ nge, stanses 
den ved at anbringe Flaskerne paa et køli
gere Sted, og  den i disse dannede Gjær maa 
nu fjernes, uden at der gaar formegen Vin 
eller Kulsyre tabt. Dette sker ved forsigtigt 
at vende hver Flaske med Proppen nedad og 
ryste den svagt, h voi ved Gjæren vil synko 
ned paa Proppen, som derpaa hurtig aftages 
et Øjeblik, hvorved Gjæren drives ud ved 
det fra Flaskens Indre kommende Tryk. L idt 
Vin og  Kulsyre undslipper vel ved denne 
Proces; men dette erstattes vod O pfyldning 
fra de andre Flasker, ligesom der ogsaa med 
det Samme tilsættes lidt mere af den oven
nævnte Likør. Ved Hjælp af Maskiner lukkes 
nu Flaskerne med lange, m eget fine Propper, 
som ombindes med Seilgarn og  Staaltraad 
og  enten overdrages med et LagH arpix eller 
beklædes med et H ylster af Staniol, der fast
klæbes med Husblas ; den sidstnævnte herme
tiske Lukningsmethode skal imidlertid ikke 
kunne holde Luften saa fuldstændigt ude som 
den føstnævnte. —  De stærkt skummende 
Vine kaldes grand mousseux;  disse ere dog 
ikke altid de mest yndede, da endel af deres 
Kraft fordunster med Skummet, og  Mange 
foretrække derfor de mindre skummende, demi 
m ousseux eller crèmant s (hvilken sidste Be
nævnelse hidrører fra Ordet creme, fordi de 
have et hvidt, llødelignende Skum). Desuden 
har man ogsaa ikke m ousserende, C ., non 
mousseux,  som man har ladet udgjære fuld 
stændig ligesom almindelig V in : til disse

benyttes de bedste og  ædleste Druesorter, 
hvorfor de i Regelen i det Mindste ere lige- 
saa dyre som de mousserende. Tilberedningen 
af svagt mousserende Champagne afhænger 
navnlig af Aarstiden og  Temperaturen og  be- 
gunstiges især af tørt og varmt Veir, som ud
vikler meget Sukkerstof i  Druerne; i koldere 
Aar skummer Vinen sædvanlig stærkere, men 
Tabet ved Flaskernes Sprængning er ogsaa 
da større. —  Champagnen forsendes i fir
kantede, med et Laag forsynede Kurve, der 
som oftest indeholde 50 Flasker, undertiden 
ogsaa flere. Ogsaa i Lagerkjælderen udfor
drer denne Vin en om hyggelig  Behandling. 
Dersom man ikke strax ved Modtagelsen kan 
læ gge Flaskerne paa deres Plads, bør man 
lade dem henstaa i Kurvene, da de stedse 
maa forblive i en horizontal Stilling og al
drig stilles opret; man g jør imidlertid bedst 
i strax at tage dem ud af Kurvene og  hen
læ gge dem paa Brædehylder i en kølig  og  
lu ftig  Kjælder. Her maa de helst henligge 
roligt uden at flyttes, førend de skulle be
nyttes, da en saadan Om flytning forøger V i
nens Tilbøielighod til at sætte Bundfald, 
hvilket især er Tilfæ ldet i de første Aar paa 
de Tider, da Vinstokken skyder og  blomstrer, 
og naar Druerne modnes. Strengt taget bør 
Bundfaldet fjernes fra Vinen, navnlig naar det 
er hvidt eller gult, hvilket sædvanlig tyder 
paa en begyndende Sygdom ; derimod er et 
tørt, krystallinsk, skjællignende Bundfald, 
der kun bestaar af krystalliseret Vinsten, et 
Tegn paa Druernes fuldstændige Modenhed 
og Vinens Fortrinlighed, og  dette behøver 
derfor ikke at fjernes. Naar Champagne 
bliver saaledes behandlet og er tilberedt af 
de bedre Druesorter fra en god Aargang, 
kan den holde sig i 25 til 40 Aar uden at 
fordærves. Fjernelsen af Bundfaldet er im id
lertid et vanskeligt Arbeide, naar Vinen skal 
beholde sin mousserende Kraft, og Vinhand
lerne indlade sig derfor i Regelen ikke der
paa; men Følgen  er ogsaa, at Vinen ofte 
allerede efter 4— 6  Aars Forløb bliver olie
agtig  og  tykflydende, i  hvilken Tilstand den 
sædvanlig anses for at være fordærvet eller 
ialfald usælgelig. De mere tørre, skarpe og 
ikke m eget søde Vine, f. Ex. Sillory, blive 
dog ikke angrebne af denne Sygdom. Dersom 
denne kun er i sin Begyndelse, kan man 
hjælpe derpaa ved at ryste Flaskerne stærkt, 
hvorved Vinen ialfald vil blive drikkelig. Et 
andet Middel er at lade Vinen henligge 
ganske roligt, indtil Bundfaldet har antaget 
en mørkebrun, næsten sort Farve, hvilket 
efter Omstændighederne kan vare fra 1 til 5 
Aar, og  derpaa forsigtig t omtappe den. — 
Man inddeler saavel de hvide som de røde 
Champagnevinc i 3 eller 4 K lasser; til Ist e 
Klasse henhører: a) af de hvide Sor t e r :  
Si l l e r y  som den fortrinligste; den voxer ved 
Byen af samme Navn omtrent 2 M il fra 
Rheims, har en ravlignende Farve, en tør og 
lidt bitter Smag, en fortræffelig Bouket og 
megen Styrke; den efterlader en aldeles ren 
Smag i Munden og bevirker aldrig Ildebefin
dende. Vinene fra Ay,  som voxe i Omegnen 
af Epernay 5 Mil syd for Rheims, ere vel
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mindre spirituøse og  mavestyrkende end 
Sillery, og  heller ikke saa holdbare; men de 
ere lettere uden at savne Styrke, og  ere fine, 
delikate, skummende og have en meget god 
Bouket. Yinene fra det nærliggende Mareui i  
samt fra Bouzy og  Dizy komme den sidst
nævnte Sort meget nær og sælges ogsaa 
ofte for Ay. En noget ringere Sort er den 
fra Haut vi l l iers,  som i den senere T id  ikke 
har været saa god som tidligere, samt Pier ry,  
der har en tem melig tør Smag. —  b) T il 
1ste Klasses røde Sor t e r  henregnes Verzy,  
Mail l y,  Merzenay,  Saint  Basle,  som alle have 
en fin Smag, en smuk Farve, Fylde og B ou
ket ; den røde Bouzy er ligeledes en meget 
behagelig Yin, ligesom  ogsaa Saint  Thier r y,  
der forener Champagnens Lethed med Øvre- 
burgunderens Farve og Bouket. —  2den 
Kl asse:  a) Hvide:  Cramant ,  Avise,  Augers,  
le Menil ,  Oyer ,  Epernay o. fl. ere søde, lette, 
fine og  behagelige, b) Røde:  Haut vi l l iers,  
Mareui l ,  Dizy,  Pier ry,  Epernay,  Taissy,  
Ludes,  Chigny,  Ri l l y,  Vi l les-Al lerand (Oeil de 
Perdr i x) ;  Cumières er ligeledes en meget 
god Vin, men den har mindre Corpus og 
Fyrighed og  holder sig  kun i 3— 4 Aar. —  
3die og 4de Klasse,  a) Hvide:  Cheui l ly,  
Mont helon,  Grauves,  Maugr imaud,  Mol ins,  
Beaumont ,  Vi l lars,  Chabl is,  Troi spu i t s etc. 
ere alle velsmagende, men tem m elig svage 
og drikkes mest i selve Landet; en af de 
ringeste Sorter kaldes Tisane de Champagne,
b) Røde:  Vi l ledemange,  Ecueil ,  Cham ery ere 
meget holdbare; endvidere nogle Sorter fra 
Bjergegnene ved Saint  Thier r y,  som have en 
behagelig Smag, men ingen dyb Farve; der- 
paa komme de fra Avenay,  Champignon og 
Damery;  endnu ringere ere noglo i Omegnen 
af Bheim s og Epernay voxende Sorter. —  
Stundom benævnes Champagnevinene efter 
de Firmaer, som forsende dem, t. Ex. Veuve 
Cl iquot  (Bheims), Jacqueson &  f i l s (Chalons) 
etc. Hovedpladserne for Champagnehandelen 
ere Bheims, Chalons ved Marne og  Epernay; 
i Kjælderne i disse 3 Byer skal der stedse 
være en Beholdning a f 15 à 20 Millioner 
Flasker. Afsætningen af ægte Champagne 
er dog aftagen betydeligt i de sidste D e
cennier, siden man paa mange Steder i Tysk
land, navnlig ved Binnen, i Würzburg, Stutt
gart, Freiburg, ved Elben etc., samt ligoledes 
i Østerrig, Italien og det sydlige Busland 
begyndte at tilberede mousserende Yine af 
flere der voxende Druer. Fremgangsmaaden 
ved denne Fabrikation er ganske den samme 
som ved Champagne; kun maa Vinen tilsæt
tes noget mere Sukker for at erstatte disse 
Druers Mangel paa Sødme. De forsendes 
hyppig under Navn af Champagne i lignende 
stærke Glasflasker, der ofte ere forsynede 
med Etiketter, som ganske have Udseende 
af at stamme fra et eller andet bekjendt 
fransk Champagnefirma. De bedste Sorter 
af disse mousserende Vine staa imidlertid 
ikke m eget tilbage for den ægte Champagne 
hverken i Smag eller Qvalitet, og det vil 
ofte være vanskeligt selv for en Kj ender at 
afgjøre, om saadan Y in  er ægte Champagne 
eller om den er tilberedt af andre lette, sæd

vanlig hvide Yinsorter. Det maa imidlertid 
ikke lades ude af Betragtning, at imedens 
den ægte C. undergives ét eller flere Aars 
Behandling i Kjælderne, førend den bringes 
i Handelen, fabrikeres den uægte C. ofte 
helt færdig i 24 Timer. Man kjender bedst 
den ægte C. paa dens Mousseren, idet en 
stor D el a f den Kulsyre, som bevirker Brus- 
ningen, er absorberet af Vinen, som derfor 
fastholder Kulsyren m eget længere og altsaa 
ogsaa, mousserer meget længere end den 
uægte. Selv naar den har henstaaet nogen 
T id  i et aabent Glas, vil man ved at ryste 
dette eller slaa derpaa med den flade Haand 
atter kunne bringe Vinen til at moussere, 
ligesom ogsaa en i Glasset kastet Brødkrumme 
vil fremkalde smaa opadstigende Kulsyreblæ
rer; dette er ikke Tilfæ ldet med den efter- 
gjorte C., som afgiver sit Indhold af Kulsyre 
meget hurtigt og  ikke kan bringes til at 
moussere igjen. Ved at fordampe C. giver 
den uægte Vin et betydeligt Besiduum, ime
dens den ægte næsten intet efterlader.

C h a m p g a c h o t  er en god  rød Burgun- 
dervin af 3die Klasse, som dyrkes i Omegnen 
af Annay i Dep. Yonne.

C h a m p i g n o n  (Aqaricus campestris), 
T. Heiderling, Drischling, E. Mushroom, er 
en Kjødsvamp med en ca. 2 Tom. høi og J/2 

Tom. tyk, sædvanlig hvid Stok, og med en 
kjødfuld, hvælvet, i Midten flad, silkeagtig og 
glat Hat, der ogsaa, som oftest er hvid, men 
ogsaa kan være gulagtig eller brunlig; denne 
Hat bestaar af et blødt, hvidt K jød af en 
behagelig L ugt og  Smag. Den findes vildt- 
voxende i hele Europa i Frugt- og  Vinhaver, 
paa fugtige Marker og  Overdrev etc., men 

; dyrkes ogsaa i særegne dertil indrettede, 
stærkt gjødede Bede, hvilket navnlig finder 
Sted i Frankrig, t. Ex. i Omegnen af Paris, 
hvor den ligeledes voxer vildt i mange af de 
derværende forladte Stenbrud. I  Frankrig er
C. en ikke uvigtig  Handelsartikel, som for
sendes til Udlandet enten som henkogt eller 
tørret eller pulveriseret under Navn af Cham
pignonpulver .  Ogsaa fra Savoyen, Genua og 
fra Neuenburg i Schweitz forsendes mange 
Champignons i Blikdaaser eller Flasker. De 
anvendes dels til Saucer og dels som K ry- 
deri paa fors kj ellige Spisevarer, ligesom  man 
ogsaa deraf tilbereder en Slags Soya, som 
ligner den ostindiske; i England tilberedes 
deraf en Sauce, som sælges under Navn af 
Cat sup.  Hos os syltes sædvanlig Ch. i Ed
dike, Salt, Citronsaft etc. De fra Udlandet 
indførte Ch. ere undertiden blandede med 
Stykker a f den stordækkede Bladhat (Agavi- 
eus cæsurens) eller a f den almindelige Sten
svamp (Boletus edulis), hvilke Iblandinger dog 
ikke ere skadelige for Sundheden. —  Be
nævnelsen Champignons bruges ogsaa om en 
Slags Badesvampe (s. Svampe).

C l m n t p s  er Navnet paa en fin, fyrig , 
hvid Burgundervin. som dyrkes i Omegnen 
af Auxerre.

C J i a m æ l e o n  m i n e r a l e  s. Kal i ,  
mangansur t .

C l i a n a s  er en god rød Vin, som ligner
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Burgunder og som dyrkes i Nærheden af 
Vienne i Dep. Isère.

C h a n g e a n t  kaldes en Slags lærreds
vævet Silketøi med Kjæde og Islæt af for
skiellig  Farve, saa at Udseendet vexler, efter
som Lyset falder stærkest paa den ene eller 
den anden.

C h a n k s , Tr i t onshorn eller Trompet - 
musl ing (M urex Tritonis  eller Tritonium  
variegatum ) er en tragtformet, snoet Mus
ling, som ofte er over */* Fod lang og 
som forekommer i stor Mængde ved de ost
indiske Kyster, især ved Ceylon, hvor de til
ligem ed andre lignende Arter fiskes af D yk
kere og udgjøre en betydelig  Handelsartikel. 
I  Ostindien sauges de til Ringe, som af de 
hinduiske Qvinder hæres som P ynt paa A r
mene, Fødderne, Fingrene og Tæerne. De 
smukkeste have tydelige, maaneformede, rød
brune Pletter paa hvid Grund; Aftegningerne 
ere dog ofte forskjellige. Man skjelner im el
lem de grønne,  i hvilke D yret endnu var 
levende ved Fangsten, og  de hvide,  som ere 
fangede efter Dyrets Død og som enten ganske 
eller tildels have mistet deres Glans og 
Farve ved af Søen at kastes omkring paa 
Strandbredden; den førstnævnte Slags staar 
i langt høiere Pris end de hvide. Den ved 
Ceylon beliggende Banke af disse Muslinger 
skal være bortforpagtet for over 50,000 
Dollars.

C h a p e l e t s  s. Rosenkranse.  I Frankrig 
kalder man ogsaa med dette Navn nogle paa 
Snore trukne Glaskoraller, som mest forsen
des til Kysten af Guinea.

C h a p e s  c a r d é e s  s. Silke.
C h a p t a l s  P l e t k u g l e r  s. Pletkugler.
C h a r c a n a s , en Slags ostindiske, af 

Bom uld og  Silke bestaaende Tøier.
C h a r e n t e n a y  er en rød Burgundervin 

af 4de Klasse fra Omegnen af Villefranche i 
Rhonedepartementet.

C h a r l o t t e ! *  (A llium  asealonieum) er 
en Løgart, som stammer fra Syrien og  som 
dyrkes i vore H aver; de smaa, langagtige 
L øg  have en hvid løgsagtig , men finere og 
mere behagelig Smag og  anvendes som K jøk- 
kenurt.

C h a r m o tte ste n  s. Chamotte.
C h a r p i  eller engelsk Charpi  er et grovt, 

ufarvet, løst vævet Stof, som er opkradset 
paa den ene Side, og  som i stor Mængde 
benyttes til Forbindinger i Lasarether og 
Hospitaler etc. D et tilvirkes navnlig i Man
chester, dels som Lint - eller Læ rredscharpi ,  
og  dels som Cot t on Lint  eller Bom ulds
charpi .

C h a r t a  c e r a t a  s. Voxpapir.
C h a r t a  e x p l o r a t o r i a  s. Reagens

papir.
C h a r z a i s ,  en Sort ordinairt uldent T øi, 

som væves i Frankrig i Dep. Vendée.
C h a s s a g n e v i n e  ere nogle dels til 

2den og dels til 3die Klasse henhørende fine 
røde Burgundervine fra Omegnen af Beaune 
i Dep. Còte d ’Or.

C h a s s e l a s  kaldes en Slags Bonnilds- 
tøier, som forfærdiges i Frankrig og  som 
mest forsendes til Kysten af Guinea.

C h a s n b l e r i e  kaldes i Frankrig i A l
mindelighed alle T øier, som benyttes til 
Messehagler og andre geistlige Dragter, lige
som man ogsaa ved denne Benævnelse for- 
staar alle til Kirkeprydelser bestemte Sager, 
saasom Alterklæder, Crucifixer, Monstrantser, 
Kalke etc.

C h a t e a u  C i u n t i e r  kaldes i Frankrig 
en Art Haardug, som forfærdiges i Byen af 
samme Navn i Dep. Mayenne.

C h a t e a u  C r i I I ei t  er en fortrinlig  
hvid Dauphinévin fra Dop. Drôme.

C h a t e a u  H a u t b r i o i i  er Navnet paa 
en af de bedste røde Bordeauxvine a f første 
Klasse ; den voxer i Omegnen af Pessac ved 
Bordeaux og  udmærker sig  ved en smuk, 
livlig  Farve, en fortræffelig Bouket og  en 
høi Grad af F lygtighed uden derfor at mangle 
Fyrighed. Den bør helst henligge 6 à 7 
Aar paa Foustager, førend den omtappes paa 
Flasker.

C h a t e a u  J L a i i t t e  er ligeledes en 
m eget fin rød Bordeauxvin, som voxer i Om
egnen af Pauillac og  henhører til M edoc- 
vinene; den har en fortrinlig Bouket, hen
regnes dels til 1ste og  dels til 2den Klasse 
og bør henligge 4 à 5 Aar paa Foustager 
før Omtapningen.

C h a t e a u  C a t o n i * ,  en i Nærheden af 
Saint Lambert voxende Bordeauxvin, har en 
smuk rød Farve og  en god Bouket; den har 
mere Corpus end den forrige, men er ikke 
saa fin og délicat, og bør henligge 6  Aar paa 
Foustager.

C h a t e a u  M a r  g a u x  er ligeledes en 
m eget fin og  délicat rød Bordeauxvin fra 
Sognet af samme Navn. Den har en god 
Bouket og  en krydret Smag og  er bedst efter 
5 Aars Lagring paa Foustager.

C h a t e a u  P r e m e a u ,  en m eget god 
rød Burgundervin, dels af 1ste og  dels af 
2 den Klasse, voxer omkring Slottet af samme 
Navn i Nærheden af N uits; de til 1 ste Klasse 
henhørende anses som nogle af de bedste 
Sorter Burgundervin.

C h a t e a u  r o u x  er en god rød Berry- 
vin, som dyrkes i Latour de Breuil, Valençay, 
Veuil og  Chateauroux.

C h a t e a u  V i l a i n  er en let, meget 
behagelig rød Champagnevin a f 2 den Klasse 
fra Chaumont i Dep. Øvre Marne.

C h a u  sé  e s t o  «/ s v a  r e r  kaldes alle
Slags Kar, Vaser, Figurer, Ornamenter etc., 
som ere brændte med eller uden Forgyldning 
af det til en leragtig Masse omdannede 
C-hauséestøv; de forfærdiges navnlig i Berlin 
og  kaldes ogsaa undertiden Siderol i t hvarer  
(s. d.).

C h a u s s e t t e s  kaldes i Frankrig i A l
mindelighed alle Slags Sokker eller Under
strøm per; særlig forstaas herved en Sort 
strikkede hvide Traadstrømper, som tilvirkes 
af Landbefolkningen i Dep. Ille Vilaine og 
som i Mængde forsendes til Spanien, Portu
gal og  Amerika.

C h a y r o d ,  E. Chaya root, er Roden af 
den paa" tørre, sandede Strandbredder i Ost
indien, navnlig paa Koroman delkysten, voxende 
O l d e n l a n d i a  u m b e l l a t a ,  som paa Talmulisk
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kaldes Cliay. Den anvendes i Ostindien til 
at farve Nankin og  Calico gult eller rødt, da 
det deri indeholdte Farvestof afgiver en ægte 
og  m eget holdbar Farve, hvorfor den ogsaa 
der dyrkes i Haver. Den kom tidligere til 
Europa, men benyttes nu ikke mere, daKrap 
og  andre Farvestoffer kunne haves billigere 
og  gjøre samme Nytte.

C h e c k s  kaldes i England og  Nordame
rika en Sort blaat og  hvidttærnet M atros- 
lærred; man skjolner imellem 3 Sorter: 
Linned ch. a f H ørgarn alene, Cotton ch. af 
Bom uldsgarn, og  Mixed ch. af Linned og 
Bom uld. I  England bruges Benævnelsen 
Checks stundom som et Fællesnavn for smaa- 
mønstrede Bomuldstøier.

C h e d d e r  O s t  s. Ost.
C h e l a s ,  Chelles eller Chelos ere nogle 

brogettærnede Bomuldstøier, som først til
virkedes i Ostindien, men nu ogsaa væves 
i Frankrig og  Tyskland og  mest forsendes 
til Afrika, hvor de benyttes a f N egerbefolk- 
ningen.

C h e l e r y t h r i n ,  Chelidonin, Chelido- 
nium majus etc, s. Svaleurt.

C l i e m i s k h r i i n t  kaldes en brun Farve, 
som fremstilles ved at fælde en Opløsning 
af Kobbervitriol og  Bittersalt med Æ tskalilud 
og  en Calcinering af Bundfaldet. Se ogsaa 
Bister.

C h e n a y  er en rød Burgundervin af 
3die Klasse.

C h e n i l l e r  kaldes en Slags runde, fiøiels- 
agtige Snore, som næsten ligne Kaalorme, 
og som bruges til Frem stilling af kunstige 
Blomster, til alle Slags Pyntbesæ tninger paa 
Dameklæder og  Hovedbedækninger, til Ind- 
vævning i Silkctøier og  Fløiler, til Qvaster 
etc. De forfærdiges dels i egne Fabriker og 
dels af Possementm agere og  væves først som 
et bredt Baand med to Skafter, hvori K jede- 
traadene, som dels ere a f H ør o g  dels af 
Silke, ligge  2 og  2 sammen i bestemte 
Mellemrum fra hverandre; Islætten bestaar 
af blød og  løst snoet Silke. E fter Væ vnin
gen skæres Baandet i Strimler midt i K jede- 
traadenes Mellem rum; Hørtraadene trækkes 
ud, og  hver Strimm el snoes da rundt om sig 
selv, hvorved den runde Form  fremkommer. 
Undertiden bibeholdes Hørtraadene, ligesom 
man ogsaa har C. med fine Metaltraade i 
Kjeden, saa at de let kunne dannes til be
stemte til Dam epynt tjenlige Figurer. Man 
væver ogsaa Tørklæder eller Tøier saavel af 
Silke- som  af Bom uldscheniller ved at ind- 
slaa disse som Islæt i et aabent Bomulds
eller L innedstof; disse Tøier ere laadne paa 
begge Sider og  m eget bløde og  varme.

C  li o h o  p o d i u m  a l l u m i  s. Gaasefod. 
— Ch. ambrosioides s. Drueurt mexicansk.

C h e r c o l e e  eller Cherconne kaldes nogle 
stribede ostindiske Halvsilketøier.

C h e r o o t s  er det engelske Navn paa en 
Slags ostindiske Cigarer, hvori der findes 
Kommenkorn.

C h e r ( | i i e i n o l l e s  s. Bast.
C h e r r y  C o r d i a l  er Navnet paa en 

særegen Slags Kirsebærlikør, som hovedsage
lig bestaar af fransk Druebrændevin, Sukker !

J- H jo r th : Varelexikon.

og frisk afplukkede Kirsebær. Den tilberedtes 
først for ca. 60 Aar siden af Firmaet Peter
F. H eering i Kjøbenhavn, og  skjøndt der 
siden den T id  af Andre er g jort mange F or
søg  paa at eftergjøre den, saavel her i Lan
det som i Udlandet, har det nævnte Firma, 
som holder sin Fabrikationsmaade hemmelig, 
dog stedse hævdet sin Overlegenhed med 
Hensyn til denne Artikel og er oftere blevet 
prisbelønnet for sit Fabrikat ved de større 
Industriudstillinger; det erholdt saaledes Guld- 
medaillen for samme ved Pariserudstillingen 
i 1878. Firmaet udfører betydelige Qvanti- 
teter deraf under Navn af K irsebær-Likør, 
Cherry-Brandy eller Cherry-Cordial, hvilke 
Benævnelser rette sig efter de forskjellige 
Bestemmelsessteder. Likøren forsendes kun 
aftappet og  pakket i Kasser paa 12h eller 24/2 

Flasker; navnlig udføres der m eget til E ng
land, ligesom  ogsaa til Nord- og  Sydamerika, 
Afrika, China, Japan, Australien etc.

C h e r r y c l e r r i e s  kaldes nogle ordinaire 
Tøier af Bom uld og  Lærred; de forfærdiges 
i England og forsendes mest til Afrika.

C  l i e s t e r o s t  s. Ost.
C h e v r e t t e s  « le  R i v i è r e  kaldes i 

Frankrig de under Camarones omtalte tørrede 
Dyrehuder.

C h e v r o n  er en A rt levantisk Gedeuld, 
som er simplere end Ulden af Kamelgeden 
og  Angorageden. Den er enten sort, som er 
den bedste Slags og  kommer fra Smyrna, 
rødbrun eller graa. I Frankrig væves Tøier 
under Navn af Ch. noir dels af den sorte 
Uld og  dels af de andre Sorter, som farves.

C h e  v r ©  t i n  s  kaldes i Frankrig garvede 
Skind af unge Geder; de forarbeides i R ege
len til Handsker.

C h i a d d i v i n  er en fin gul Muskateller 
fra Omegnen af Radda i Toscana.

C h i a r e l l o  er en fin, blegrød, let og  
sød Yin fra Omegnen af Pausilippo i Neapel.

C h i a s t o l i t h  eller Hulspath er et hvid 
ligt, graat, gu lig t eller grøn ligt Mineral, som 
forekommer i Lerskifer og  krystalliserer i 
lige rhombiske Prismer. D et udmærker sig  
navnlig ved at der altid er sannnenvoxet 4 
Krystaller med parallel Hovedaxe, saaledes, 
at der imellem dem bliver et hult Rum, som 
dog hyppig er fyldt med sort Lerskifer- 
masse. D et findes i Spanien, Bretagne, paa 
Simplon, i Departementet Garonne, paa Harzen 
o. s. v. og  bestaar af Kali, Magnesia, Ler
jord , Jern og  Kulsyre.

C h i b o u h a r p i x  eller Chibougummi, 
ogsaa kaldet hvid Gummi, Gomartgummi, 
(R esin a  Chibou, Cachibou) er Gummihar- 
pixon af et i Vestindien voxende Træ, (B u r 
ser a gum m ifera). I  frisk Tilstand ligner 
den Terpentin, men stivner i Luften og  er 
da rødlig, seig, har et glasagtigt Brud, en 
L ugt som ligner Mekkabalsam og  Elemi og 
en skarp bitteragtig Smag. Ved Destillation 
med Vand udvindes deraf en farveløs Olie, 
Gom artolie, som i Amerika anvendes i Me
dicinen. —  Angaaende Harpixen af et lig 
nende Træ (B u rsera  balsam ifera ) s. Sukker- 
træharpix.

C h i c a  kaldes i Peru, Chili og flere af
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de sydamerikanske Bjerglande en af Mais 
tillavet Sort 01 af mørkegul Farve og  en be
hagelig, lidt bitter og syrlig  Smag. D et er 
en m eget yndet Drik i Sydamerika, hvor 
navnlig Indianerne consumere den i Mængde, 
da den er berusende.

C h i c a r ® « t t  er et Farvestof, som udvindes 
a f Bladene af den ved Orinoco voxende Slyng
plante B ignonia Chica, og  som de Ind
fødte i Sydamerika betjene sig a f til at farve 
Huden rød. D et kommer i Handelen i smaa 
runde zinnoberrøde Kager og  anvendes i Eu
ropa til at frem bringe en eiendommelig smuk 
orangerød Farve paa Bomuldstøier.

C l i i c h m f r o  eller Absusfrø (Semen  
Chichm  eller Cismæ) er Frøkornene al den i 
Ostindien og  Mellemafrika voxende, henved 
1 Fod  høie Chichmcassia (Cassia Absus) ; 
de ligne H ørfrø, have en krydret L ugt og  en 
ubehagelig Smag. De anvendes im od den 
ægyptiske Øiensygdom.

C M c k e n s k m  kaldes i England m eget 
fine Handsker, som forfæ rdiges af Skindene 
af nyfødte Lam.

C l i i e r v i n e  ere to forskjellige Sorter 
Malvasier fra den græske 0  Chios.

C h i f f o n s  d e  l a i n e  s. Shoddyuld.
C l l i g n y  er en god rød Champagnevin af 

anden Klasse fra Omegnen af Rheims.
C  h i j o l  kaldes Vedet af en i M exico 

voxende Skovbusk; det anvendes særlig til 
Blæseinstrum enter og  har den Egenskab, at 
det i tørret Tilstand m eget let bliver stenhaard.

C h i k a t  s. indiske Fuglereder.
C h i l e  eller Chilcotes kaldes i M exico 

spansk Peber.
C l i i l i m é s  ere smukke, brogetm ønstrede 

Tæpper, som forfæ rdiges i Slavonien af Silke, 
Uld eller Linned.

C h i l i s a l p e t e r  s. Natron, salpetersurt.
C h i l l i e s  kaldes i England Bælgene af 

Cayennepeberet.
C h i l l u m  er Navnet paa en Sort ostin 

disk Tobak, som er tilsat Sukker, Kryderier. 
Opium og  Salt og  som ryges af de rige 
Østerlændere.

C h i m b a r i s  er den franske Benævnelse 
paa de ordinaireste tyrkiske og  ægyptiske 
Bøffelhuder.

C h i n a  er det engelske Navn paa P orcel
lana og  finere Fajence.

C h i n a b a r l t  (Cortex Chinæ), Fr. Quin
quina, E. Peruvian bark, kaldes Barken af 
en Mængde til Slægten C i n c h o n a  henhørendc, 
i  Sydamerikas liøitliggende Bjergskove voxende 
smukke Træer eller Buske med modsatte, 
helrandede Blade og røde eller rødlige B lom 
ster, der ere samlede i en Halvskjærm eller 
Top. Navnet udledes af N ogle af China eller 
Quina, som i Indianernes Sprog betyder Bark, 
og  af Andre af Planteslægtens Navn C i n 
c h o n a ,  som den blev opkaldt efter Vicekongen 
i  Peru , Grev C inchon, hvis Gemalinde i 
Aaret 1632 ved Hjælp a f Barken af disse 
Træer blev helbredet for Koldfeber. Ved 
sin Hjem komst i 1688 medbragte han derfor 
et Qvantum af denne Bark til Spanien, 
hvorfra den navnlig ved Jesuiternes Bestræ
belser blev udbredt og  kom i stor Anseelse,

som den dog snart atter tabte, fordi den of
tere forekom forfalsket og  dertil blev betalt 
med en overordentlig høi Pris, et Pund saa- 
ledes med indtil 1000 Kroner. En engelsk 
Læge, Talbot, bragte den im idlertid atter i 
stort R y  i Aarene 1670— 75 som Middel imod 
Koldfeber, uden dog at aabenbare for Nogen, 
hvoraf hans Lægemiddel egentlig  bestod. 
Senere solgte han dog sin Hemmelighed til 
Ludvig den 14de i Frankrig, og  nu varede 
det ikke længe, førend Chinabarkens Virk
ninger vare bekjendte over hele Europa. Den 
hensynsløse Maade, livorpaa Indsamlerne (de 
saakaldte Cascarilleros) fældede Træerne, 
uden at tænke paa at erstatte dem med nye, 
var im idlertid for endelAar siden ikke langt 
fra at udrydde saa godt som alle Chinatræ- 
erne i Sydamerika, og  et af de virksomste 
Lægemidler vilde saaledes let kunne være 
gaaet tabt for Menneskeheden. Endnu i rette 
T id  blev der im idlertid foretaget Skridt for 
at forhindre dette, dels ved skærpede B e
stemmelser med Hensyn til Indsamlingen, og 
dels ved de a f forskjellige europæiske R ege
ringer g jorte F orsøg  paa at acclimatisere 
Træet i andre Verdensdele, hvilket ogsaa 
lykkedes; navnlig kronedes den hollandske 
Regerings Forsøg paa at cultivere Chinatræer 
i sine asiatiske Besiddelser med afgjort Held. 
D er findes nu udstrakte Plantninger deraf 
paa Java, Borneo, Ceylon, i Ostindien og 
flere Steder; den herfra kommende Bark har 
allerede i liere Aar gaaet i Handelen, og  de 
bedste Sorter (navnlig af C i n c h o n a  C a l i s a y a  
L e d g e r ì a n a )  overgaa endogsaa i Chininindhold 
den sydamerikanske Bark. —  Ligesom  de 
mange Sorter Chinabark, der forekomme i 
Handelen, kunne stamme fra fiere Arter af 
det nævnte Træ, saaledes kan ogsaa Barken 
af de enkelte Træer være m eget forskiellig 
saavel med Hensyn til Udseende som til 
indre Gehalt, eftersom den er tagen af Stam
men, de tykke eller de tynde Grene, hvilket 
i høi Grad vanskeliggjør Adskillelsen imellem 
Sorterne. Hovedmarkederne i Europa for C. 
ere London og Am sterdam; men den for
sendes ogsaa over Frankrig, Ham borg og 
Bremen, enten i Baller a f Huder (Seroner) 
paa 80— 130 Pd., eller i Kister paa ca. 150 
Pd., _ indsyede i Huder. Den bestaar sæd
vanlig af flere imellem hverandre blandede 
Sorter, som da blive sorterede i Europa. Der 
gives omtrent 50 Arter Chinabark, imedens 
Antallet af de forskjellige Arter a f Træet 
langtfra er saa stort, hvorfor Sorteringen, som 
ovennævnt, er forbunden med mange Van
skeligheder, idet der baade maa tages H en
syn til Barkens ydre Form  og Farve, og  til 
dens chemiske Gehalt. —  God Chinabark 
maa ikke være altfor bleg, og  den inderste 
Bark, som indeholder Alkaloiderne, bør være 
tyk i Forhold til den ydre Bark, ligesom  den 
bør have en kraftig, bitter Smag og  ikke 
være ormstukken. —- De ægt e Chinabark-  
sor t er  inddeles i tre Hovedgrupper, nemlig 
gule,  brune eller graa,  og  røde.  —  a) Gul 
Chinabark (C ortex Chinæ flavus ) ;  hertil 
henhører Kongechinabark  (C. Ch. regius) af 
C i n c h o n a  C a l i s a y a ,  som voxer i varme, liøit-
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liggende Dale østlig  for Søen Titicaca i B o 
livia og i den tilgrænsende peruvianske P ro 
vins Carabaya, og  forekommer i flere Varie
teter, dels som tykstammet Træ og  dels som 
Busk. Denne Bark er en af do chininrigeste 
Sorter og er den mest ansete ; den kommer i 
Handelen dels som bedækket  Kongechina i 
B ør a f */2— 1%  Tom. Gjennemsnit med en 
tyn d , melkehvidlig Yderbark (hvor denne 
mangler or den mørk kastaniebrun), dels 
som ubedækket  eller f lad Kongechina,  den 
første a f de tyndere Grene, den anden af 
Stammen og  de tykkeste Grene; af disse 
tvende er den sidstnævnte, navnlig den boli
vianske Monopolbark,  officinel. Den udføres 
navnlig fra Havnestaden Arica til Europa, 
og bestaar af flade, fra 3 Linier til 1 1/2 Tom. 
tykke Stykker af en ren, canelbrun Parve, 
som kun sj elden og  delvis ere bedækkede 
med en mørk rødbrun, 2 Lin. tyk Bark; 
Tværbruddet viser sig  kort og fintsplintret 
med talrige synaalefine Spidser. Den anses 
for at være den bedste Chinabark og  benyt
tes derfor særlig a f Chininfabrikanterne til 
Frem stilling af Chinin, hvoraf den indeholder 
fra VI2 til 4, sædvanlig dog ikke over 3 
Procent. Den indeholder desuden noget 
Cinchonin, hvoraf der dog stundom Intet 
findes deri, samt Chinidin og  en mindre 
Mængde Cliinagarvesyre. —  Alle andre China- 
barksorter, som kunne forvexles med K onge
china, ere fattigere paa Chinin eller inde
holde dette Alkaloid i m eget voxlende 
Mængder. T il disse sidste hører Pit ayo- 
barken fra den mellemste Del a f N y Gra
nada, navnlig fra Pitayo og  Buonavontura; 
den bestaar af tyndere og tykkere, noget 
rendeformede, snoede eller bøiede Stykker og 
Spaaner a f Stamme- og  Kodbark, og  er sæd
vanlig bedækket med en mere eller mindre 
tyk Ydrebark. Den er af gul eller lysbrun 
Farve, som oftest ganske ly s ; paa Ydersiden 
er den hyppig okkergul mod gulhvide Pletter 
eller graabrun, og paa Indersiden lys canel
brun. Ofte indeholder den kun 1 pCt. Chi
nin, mon undertiden ogsaa indtil 5 à 8 pCt., 
altsaa mere end Kongechinaen, og den er 
derfor ligeledes m eget søgt af Chininfabri
kanterne. —  T il de gule Sorter hører frem 
deles den t rævlede eller Cat hagenachina 
(Ch. Cathagena eller fla va  fibrosa ) af C. 
l a n c i f o l i a  og T u c n j e n s i s  i N y  Granada, samt 
under Navn af C h i n a  f lava dura Barken af 
C. c o r d i f o l i a ;  den første er m eget sprød og 
forekommer i tykke Stykker, imedens den 
sidstnævnte forekom mer i tyndere flade Styk
ker og er m eget haard; begge ere a f en lys 
okkergul Farve og  liave et grovtsplintret 
Brud, men indeholde kun sjelden 1 pCt. Chi
nin. —  Den rust f arvede Chinabark (Ch. 
t’ubiginosa) fra Provinsen Loxa i Equador 
erholdes af C. r i i b i g i n o s a  og l u c u i i i æ f o l i a ,  og 
kommer i Handelen i flade eller rendeformede 
Stykker med en rustfarvet Yderside og ca- 
nelbrun eller okkerfarvet Inderside; den or 
skjør i Bruddet og  fattig  paa Chinin, men 
indeholder ofte endel Cinchonin. —  Under 
Navn af Ch. Huanuco plana forekommer der 
forskjelligo med Yderbark bedækkede Sorter

(saasom af C. s c r o b i c u l a t a  i  Peru og  C. m i -  
c r a n t h a ) ,  som kun indeholde lidet Chinin. —  
b) Brun el ler  gr aa Chinabark (Cortex Ch. 
fu sen s  eller grisous) er Barken af de yngre 
Træer eller a f de tynde Grene a f forskj ellige 
Cinchonaarter, hvis Stammebark i en ældre 
Alder afgiver K ongechina, gul eller rød 
China; de forekomme i B ør fra en Penne
poses til en Fingers Tykkelse, og indeholde 
kun lidet Chinin, men derimod mere Cincho
nin og megen Cliinagarvesyre. Den bedste 
Sort er Lima China (Ch. H uanuco  eller Yua- 
noco), som især faas a f C. micrantha, der 
voxer paa skyggefulde Steder i Peru og  B o
livia, men ogsaa af C. macrocalyx, C. offici
nalis, C. umbellulifera, C. Peruviana og  C. 
nitida. Den kommer i Handelen over Lima 
og bestaar af ulige lange, fra en eller fra 
begge Sider indrullede, fingertykke B ør af 
V2— 2 Liner tyk Grenbark; Yderbarken er 
melkehvid-blygraa, ofte noget blegbrun, ime
dens den indvendige Side er canelbrun. Den 
indeholder sjelden mere end 0,40 pCt. Chi
nin, men derimod over 2 pCt. Cinchonin, 
—  Med Lima China forvexles ofte China 
Huamal i s af C. purpurea og  flere A rter; den 
forekommer dog i noget større Bør, er ud
vendig gulbrun eller rustbrun og  er hyppig 
besat med smaa korkagtige Vorter, men inde
holder neppe halvt saamange virksomme B e
standdele som Lima China. —  Loxa China 
(Ch. L oxa )  er Barken af de yngre Grene af 
C. officinalis, hvoraf der findes flere Varie
teter. Den voxer i Provinsen Loxa i det 
sydlige Equador og  i det nordlige Peru og  
udføres især fra Guayaquil; den bestaar af 
lignende, men ikke saa tykke B ør som Hua
nuco Ch., og Ydersiden er tæt besat med 
Lavarter. Baade Huanuco- og  Loxa China 
ere officinelle i de scandinaviske Pharmaco- 
poeer. —  Mørk Jaen eller Ten China (Ch. 
Pse,udoloxa eller Jaen nigricans) af C. scro
biculata, som er rustbrun eller sortagtig, og 
Bieg Jaen eller Ten China (Ch. Jaen pallida) 
af C. ovata, der forekommer i tynde B ør 
med askegraa eller bleggul Yderside, inde
holde kun m eget faa Alkaloider. —  c) Rod 
China (Cortex Chinæ ruber) er Barken af 
Stammen og  de tykkere Grene og  er i Be- 
gelen rødbrun. Den kommer fortrinsvis i 
Handelen over Guayaquil som China ruber  
dura og  Ch. r. suberosa,  af hvilke den første, 
som ogsaa kaldes Sp an sk  China,  og  som 
danner tykke B ør eller rendeformede, haarde 
Stykker af brunrød Farve, erholdes af C. 
succirubra. Ch. r. suberosa, hvis Herkomst 
ikke med Sikkerhed kjendes, udmærker sig 
ved sin mørkerøde, tem m elig tynde Bast og _ 
langtraadede Structur, samt ved sit tykke, 
svampede, korkagtige Barklag. Disse Sorter 
indeholde ca. 0,9 pCt. Chinin og IV2 pCt. 
Cinchonin. Istedetfor dem kommer ofte i 
Handelen China de Rio Janeiro i rendefor
mede Stykker med mørkviolet Yderside; 
denne Sort indeholder im idlertid ikke Chi
nin, men et andet dermed beslæ gtet Stof 
Ar ic in (s. d.). —  Foruden de ovenfor be
skrevne ægte Sorter Chinabark findes der 
endnu forskjellige uægt e Sorter, som vel have
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Navn og  endel ydre Egenskaber tilfæ lles med 
de førstnævnte, men som ikke indeholde 
Chinin. Iblandt disse maa navnlig mærkes: 
Brun Jaen China (Ch. Jaen fusca  eller Ch. 
Para), der indeholder et eiendom meligt A l
kaloid, Par i c i n, og  hvis Herkom st ikke er 
kjendt; Ny China (Ch. nova  eller Surina- 
mensis) af Portlandia grandiflora; Tof arvet  
China (Ch. bicolorata, Tecamez, Atacamez), 
hvis Afstam ning heller ikke kjendes, men 
som udføres fra Guayaquil; Lucia China (Ch. 
St. Lucia, Ch. Piton, montana, M artini- 
censis) af Exostemma floribunda, en Cincho- 
nacee, der voxer paa Antillerne og kommer i 
Handelen i flade, rendeformede Stykker; den 
skal indeholde et eiendomm eligt Alkaloid, 
Mont anin;  endvidere Jamaica China (Ch. 
Caribæa eller Jamaicensis) af Exostemma 
Caribæum, en Cinchonacee, som voxer paa 
de caraibiske Øer; og  sluttelig China Sene
gal ,  ogsaa kaldet Cai l -Cedrabark af Swite- 
nia Senegalensis, et Træ , der voxer paa 
Gambias Kyster og  indeholder et harpixagtigt 
S tof, Caii -Cedr in (s. d.). —  Chinabarkens 
Kraft og  virksomme Egenskaber tabe sig  ikke 
m eget med Tiden, naar man kun bevarer 
den for Paavirkning af Luft og Fugtighed. 
For nøiere at undersøge dens Bestanddele 
anvende Chininfabrikanterne forskjellige Me- 
thoder, a f hvilke følgende anvendes hyp
p ig t : 20 Gram pulveriseret Bark udtrækkes 
med kogende Yand, hvortil der er sat 1,5 
Gram Saltsyre. D et affiltrerede Udtræk ind
dampes til Tørhed, det Tilbageblevne opløses 
ig jen  i Yand, hvorved det saakaldte China- 
rødt bliver tilbage; Yædsken tilsættes A m 
moniak, hvorved Alkaloiderne bundfældes, 
som  man derpaa affiltrerer og  tørrer; den 
videre Undersøgelse sker derpaa ved Hjælp 
a f Æ ther, hvori Chinin er opløseligt, men 
Cinchonin ikke. —  Chinabarkens væsentligste 
Bestanddele, som anvendes i Medicinen under 
mange Former, ere de tidligere nævnte A l
kaloider Chinin,  Cinchonin,  Cinchonidin,  Con- 
chinin og Chinoidin,  med Hensyn til hvilke 
vi henvise til de særlige Artikler om samme, 
ligesom  ogsaa Ar icin,  Chinon,  Chinasyre,  
Chinarødt  og Chinovasyre.  Andre Bestand
dele af Barken ere Garvestof, Stivelse, Fedt, 
flygtig  Olie, Gummi, Harpix og nogle Salte. 
A f de forskjellige Præparater, som udvindes 
a f Chinabark eller tilberedes ved Tilsæ tning 
af samme, skulle vi anføre Chinaext ract  (s. 
d.) og  Chinapomade,  samt endvidere nogle 
Artikler, som ikke ere egentlige Handelsvarer 
og som vi derfor kun skulle anføre med 
deres Navne, saasom Chinadecoct ,  Chinavin,  
Chinat inct ur ,  hvoraf man har baade enkelt 
og  sammensat, hvilken sidste ogsaa kaldes 
Roboransdraaber  (s. d .); endvidere China- 
si r up,  etc.

C h i n a e x t r a c t  tilberedes af Apothe- 
kerne enten med Vand eller m edVinaand og 
benævnes da respective enten aquosum eller 
spir i t uosum.  Naar det blot er tilberedt ved 
eu længere Omrøren og  Rysten af det tem 
m elig  grove Pulver med koldt Yand og Afdam p
ning indtil Honnings Consistents, kaldes det 
Extractum Chinæ frigide paratimi. Der kom

mer ogsaa Chinaextract fra Sydamerika, som 
sandsynligvis der tilberedes af frisk Bark og 
som man navnlig sætter megen Pris paa i 
England.

C h i n a g r æ s ,  E. Rhea, Ramie, China 
grass, kaldes Basten af flere til Nælde fam i
lien henhørende, i de tropiske Lande voxende 
Buske, af hvilke navnlig Slægten fi øh meri a 
afgiver et Spindestof, der utvivlsomt baade 
i Styrke, Varighed og smukt Udseende maa 
sættes langt over det Materiale, som man 
hidtil har erholdt af alle andre bekjendte 
Textilplanter. Denne Planteslægt indbefatter 
over 40 forskjellige Arter, af hvilke de v ig 
tigste ere Bøhmeria (eller Urtica ) nivea, B. 
utilis og  B. tenacissima; om de 2de sidst
nævnte im idlertid kun ere Afarter af den 
førstnævnte, er et Spørgsmaal, som endnu 
henstaar uafgjort, og  vi skulle derfor ind
skrænke os til hovedsagelig at omtale B. 
nivea (den snehvide) som den vigtigste. 
—  Som bekjendt ere alle Nældeplanter rige 
paa Bast, og allerede for en Aarrække siden 
benyttede man flere Steder i Europa Bast- 
trævlerne af flere Nældearter, navnlig af Tve
bonælden (U rtica dioeca) til Fabrikation af 
Garn og  T øier; men denne Industri ophørte 
efterhaanden som Bomuldsindustrien udvik
lede sig til større og  større Fuldkommenhed. 
Der kan imidlertid neppe være Tvivl om, 
at saavel Dyrkningen af Bøhmerianælden i 
de sydlige europæiske Lande, som Forarbeid- 
ningen af samme i hele Europa vil have en 
rig  Frem tid for sig  paa Grund af dens oven
nævnte Egenskaber. —  B. nivea findes vildt- 
voxende navnlig i K ongeriget Assam, hvor 
den danner store, uigjennem trængelige Krat- 
skove, de saakaldte Jungles, og den dyrkes 
med Omhu i China, Ostindien, Japan, Siam 
og  paa de store Øer syd for Asien. De gro
vere Sorter anvendes til Tougværk, F iske
garn etc., hvortil deres Trævlestof er særlig 
skikket, da det modstaar Yandets Indvirkning 
bedre end nogetsom helst andet lignende Ma
teriale, imedens der af de finere Sorter væ
ves baade grovere og  finere Tøier, af hvilke 
sidste der forekommer overordentlig fine, 
silkeglinsende, hvide og  næsten gjennem 
sigtige Stoffer, som navnlig tilvirkes i 
China og  Indien. H østen sker 3 Gange 
om Aaret; den første H øst giver et mindre 
godt Product, den anden det mest anvende
lige, og den tredie det bedste og  fineste. 
For at bestemme Styrken af dette vigtige 
Trævlestof har den engelske Regering ladet 
foretage forskjellige Prøver, ved hvilke det 
t. Ex. viste sig, at imedens et Bundt usnoede 
Taver af russisk Hamp brast ved en Y æ gt 
a f 160 Pd., brast et med Hensyn til Længde 
og Yæ gt aldeles lignende Bundt af v ildR hea 
fra Assam først ved en Belastning af 342 
Pd., imedens den finere chinesiske dog kun 
udholdt en Væ gt af 250 Pd. E t T oug af 
en Tykkelse af 12 Cm. (c. 4V2 Tom.) udholdt 
en Belastning a f 20,000 Pd., imedens et 
lignende Toug af russisk Hamp brast ved en 
Belastning, der neppe var halv saa stor. I 
det sydlige Frankrig er der flere Gange gjort 
F orsøg  paa at dyrke denne Plante, navnlig
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ved Rhonem undingerne, uden at det dog 
endnu har ført til noget større Resultat, 
uagtet Dyrkningen af samme synes at kunne 
give et større Udbytte, end andre Textil- 
planter i Regelen g ive; ifø lge anstillede Un
dersøgelser har man saaledes høstet c. 11 

Centn, raa Bøhmeriataver paa 1 Td. Land, 
og  da man har kunnet høste flere af Sorterne 
8 Gange i et Aar, har dette altsaa udgjort 
c. 38 Ctr. aarlig af 1 Td. Land. I England 
har man saavidt vides ikke forsøgt at dyrke 
Planten, sandsynligvis fordi den trives godt 
i de engesk-ostindiske Besiddelser, hvorimod 
man har g jort store Anstrængelser for at 
komme til en fabrikmæssig Behandling af 
dens udmærkede Trævlestof, uden at dette 
endnu er lykkedes tilfredsstillende, hvortil 
Grunden fornem melig maa søges dels i Van
skeligheden ved at tilveiebringe Stoffet i til
strækkelig Mængde til at forsyne større Fa
briker, og  dels i de enkelte Plantefibres over
ordentlige Længde, som i Gjenneinsnit kan 
anslaas til 4 à 5 Tom., imedens H ør- og 
Hampefibre neppe ere 1 Tom. lange. I E n g 
land, navnlig i Leeds, ligesom  ogsaa enkelte 
Steder i Frankrig og Tyskland (Chemnitz) 
tilvirkes der dog af Chinagræs smukke, bast
lignende Stoffer, især Lommetørklæder, som 
i England ere yderst billige, da Raastoflet 
ingenlunde staar i høi P ris ; det anvendes 
ligeledes oftere til blandede Tøier med Uld 
eller Bomuld, som derved faa et smukkere 
Udseende. —  Men selv om Dyrkningen i 
Europa af denne Plante ganske maatte op
gives, og man maatte lade sig  nøie med at 
forskrive den fra de varmere Lande ligesom 
Bomulden, vil man dog utvivlsomt i en ikke 
fjern Fremtid komme saa vidt med Hensyn 
til dens Forarbeidning, at den engang vil 
vinde udstrakt Anvendelse, saavel hvor man 
vil have Brug for dens overordentlige Styrke, 
som hvor man vil sætte Pris paa dens B lød 
hed, Glans, Skjønlied og  Gjennemsigtighed. 
Hvad im idlertid den sidstnævnte Egenskab 
angaar, vil det neppe nogensinde lykkes i 
Europa fabrikmæssig at frembringe de vid 
underlig smukke Tøier, som komme hertil 
fra China, idet Chineserne nem lig tilvirke 
disse Stoffer uden at sno eller spinde Ta
verne. Med deres bekj endte Taalmodighed 
og Eingernemlied dele de først Barken med 
Fingrene i 3 Lag, hvis forskj ellige Fibre de 
sortere efter deres eventuelle Bestemmelse. 
Fibrene af det midterste Lag kløves da i 
nøiagtige, lige brede Strimler, som derpaa 
linies sammen i Spidserne, saa at de komme 
til at danne m eget lange Traade; Sammen
sætningen af denne Lim  er im idlertid en af 
Europæerne endnu ikke opdagen H em m elig- 
fled. A f disse usnoede Taver væves de fine 
glasagtige Stoffer, som af Chineserne kaldes 
a-pu og af Englænderne grass cloth, og som 
saaledes blive halvt gjennem sigtige, hvilket 
ikke vil kunne opnaas ved Tøier, der ere 
vævede af snoet Garn. —  Ifø lge  en af den 
ostindiske Regering i Slutningen af Aaret 
1877 udstedt Indbydelse til almindelig Con
currence udloves der en Belønning af ca.
84,000 Kroner til Opfinderen af den bedste

Maskine eller Fremgangsmaade, hvorved Bar
ken og  Fibrene af Bølimeria nivea kunne 
skilles fra Stænglerne, og  Fibrene atter fra 
Barken; Prøverne i den Anledning ville blive 
holdte i August og September 1879 i Saha- 
ranpur i den nordvestlige Del af Ostindien.

C h i i i a l i i i i i i p  s. Jute.
C h in a r o tl (Rhizom a  eller R a d ix  Chince) 

T. China-Pocken- Schweiss- eller Grindwurzel, 
erholdes af en i China og det østlige Ben
galen (Silhet) voxende klattrende Halvbusk, 
Sm i l ax glabra Roxb.  Den samles især om
kring Kanton og er tung, knoldet og næsten 
saa stor som en knyttet Haand; den er be
friet fra Rodtrævlerne og er udvendig be
dækket af en tynd, mørkere eller lysere rød
brun Bark og indvendig haard, rødlighvid og 
i Midten mørkebrun; den er uden Lugt og 
har en flau, sødlig, senere noget skarp og 
bitter Smag. Den kaldes t ung Chinarod (R. 
Ch. ponderosa ) i Modsætning til en anden 
Sort, som bevævnes uægt e Chinarod {Rad. 
Pseudochina), og  som stammer fra M exico 
og  Sydamerika. Den asiatiske R od er bedre 
end den amerikanske, som er mat og mere 
svam pet; begge Sorterne, navnlig den sidste, 
forekomme dog nu kun sj elden i Handelen. 
Indeholder Smilacin, Garvesyre osv.

i 'h  in a  r o d t  findes færdigdannet i China- 
barken og er rim eligvis opstaaet ved Iltning 
af Chinagarvesyren.

l ' Ili il a sy  re  forekommer i alle ægte 
Chinabarksorter, bunden til Kalk, Chinin og 
Cinchonin etc.

C’ iaiiisisolv kaldes alle Slags galvanisk 
forsølvede Gjenstande af N ysølv ; de forfær
diges navnlig i Birmingham, Sheffield, W ien, 
Berlin, K jøbenhavn-etc. og  benævnes ogsaa 
elektropletterede Yarer.

C l i i n a t r a e  er Vedet af de forskjellige 
Arter af det i Sydamerika voxende Træ Cin
chona, hvoraf den ægte Chinabark erholdes. 
Det er rødbrunt, aaret, plettet og  meget 
haardt, benyttes til Snedker- og Dreierar- 
beide, men kommer kun sjelden til Europa.

C h i n c h i l l a  kaldes de som Pelsværk til
beredte Skind af en i Chili og  Peru levende 
Gnaver, Er iom ys Chinchi l la eller Cal lomys 
laniger .  Man skjelner imellem to Arter, 
nem lig: a) Den l i l le eller Guldchinchi l laen,  
{E riom ys m inor  eller Callomys aureus), som 
Halen fraregnet har en Længde af 27 Cm. 
(ca. 10 T om ); den har sorte Haar, som paa 
R yggen  af D yret har lange, hvidgule Spidser, 
imedens Halshaarene sædvanlig ere rustbrune, 
b) Den st ore Chinchi l la er uden Halen hen- 
imod 40 Cm. (c. 15 Tom.) lang, Haarene 
paa R yggen  ere glinsende og af en dyb, 
blaagraa Farve med mørkere Schatteringer hist 
og  her, Bugen og  den indvendige Side af 
Benene ere ganske hvide. —  Skindene af 
begge disse Alder ere overordentlig fine og 
bløde og  staa i høi Pris, saameget mere som 
de blive mere og  mere vanskelige at erholde. 
De komme til Europa fra Valparaiso og Bu
enos Ayres.

C h i n é  eller chineret Tøi  kaldes saadanne 
Stoffer, som ere tilvirkede af saakaldet afbun
det Garn, der er farvet med to eller flere
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Farver i bestemte længere Mellemrum, saa 
at der ved de forskjellige Farvers Sammen
stød under Strikningen eller Vævningen 
fremkommer ligesom  Flammer i Stoffet. 

Chinesisk Fernis s. Fernis.
Chinesisk Papir er en Sort tyndt, 

fint, glat og stærkt Papir, som fabrikeres i 
China af Basten og de unge Skud af Bam- 
bustræet, Morbærtræet og  Bomuldsplanten, 
ligesom ogsaa af Chinagræs. Under samme 
Navn fabrikeres ogsaa i flere europæiske Fa
briker en Sort fint Papir, som dog langtfra 
kan maale sig  med det chinesiske i Styrke 
og  Udseende.

Chinesisk Knelt er det røde Farve
stof, som indeholdes i Saflor, hvoraf det ud
drages ved Hjælp a f et Alkali, hvorefter det 
fældes ved en Plantesyre; det kommer i 
Handelen baade i flydende og tør Tilstand. 
D et bedste har en grøn lig , metalglinsende 
changerende Overflade, medens de mindre 
gode Sorter ere brunlige : det kommer i Han
delen befæstet paa tynde Metalplader eller 
Pergamentstykker og  danner da de saakaldte 
ch inesiske Sminkeplader .  Se ogsaa Saflor- 
rødt.

Chinesisk Træ s. Violtræ.
Chinesisk Vand kaldes den med 

Brændevin fortyndede Likør, hvori de chine
siske Citroner komme syltede til Europa; den 
er ikke sjelden kobberholdig som en Følge 
af, at disse Citroner sædvanlig forsendes i 
Kobberkar. Den efterlignes paa flere Maader, 
dels ved at destillere umodne Citroner samt 
nogle Orangeblomster med Spiritus og til
sætte Sukker, og  dels ved at lade umodne 
Citroner og  nogle Pomerantser samt lidt 
Citronolie digerere med Spiritus med T il
sætning af Sukker.

Chinesisk V ox eller Pel a s. Vox.
Chinidin er en ældre Benævnelse, hvor

under indbefattedes flere Alkaloider, som 
findes i Chinabarken, navnlig Cinchonidin, 
men ved samme Navn har man ogsaa beteg
net Conchinin (s. d.) eller en Blanding af 
denne med Chinin.

Chinin eller Quinin (Chininum ) er et 
Plantealkaloid, som tilligem ed Cinchonin, 
Cinchonidin, Conchinin og andre sædvanlig 
amorphe Alkaloider udgjøre den virksomme 
Bestanddel i Chinabark (s. d.). Chinin 
krystalliserer i smaa silkeglinsende, farve
løse Naale; sædvanlig danner det et hvidt, 
amorpht Pulver uden L ugt og af en m eget 
bitter Smag. Dets Hydrat (med 3 Molekuler 
Vand) opløser sig i 1670 Dele koldt og 
773 Dele kogende Yand, samt let i V in- 
aand, Æ ther og alle fortyndede Syrer, med 
hvilke det danner krystalliserende Salte. 
Paa Grund af den Vanskelighed, som er for
bunden med Opløsningen, anvendes det rene 
Chinin kun sjelden i M edicinen; derimod be
nyttes følgende Forbindelser deraf med Sy
rer; a) Svov l su r  Chinin,  basi sk  svovl su r  
Chinin (Sulphas chinicus, Chininum sulphu- 
rieum )  anvendes hyppigst og bestaar af fine, 
silkeglinsende, noget bøielige Krystaller, som 
let lade sig opløse i A lkohol og i omtrent 30 
Dele kogende og i ca. 700 Dele koldt Yand

og have en m eget bitter Smag. Forfalsk
ninger af samme med Salicin, et krystallise
ret B itterstof afPilebark, opdages ved, at det 
farves rødt ved Tilsætning af concentrent 
Svovlsyre; Forfalskning med Sukker, Stivelse
mel, Mannit, Gips, Glaubersalt eller Bittersalt 
kan opdages ved Behandling a f 1 Gram af det 
paagjældende Salt med 7 Cubikcentimeter af 
en Blanding af 2 Rumdele ren Chloroform 
og  1 Rumdel absolut A lkoh ol, hvori kun 
Chininen opløses, imedens de nævnte Iblan
dinger blive tilbage; med Stearinsyre ved 
Opløsning af Saltet i fortyndet Svovlsyre, 
hvorved denne Fedtsyre udskilles. H yppigere 
er det tilsat Cinchonin og  Cinchonidin, hvil
ket lader sig  paavise ved at ryste en Blan
ding deraf med Vand og  lidt Ammoniak med 
Æ tlier, hvori Cinchonin næsten slet ikke op
løses og Cinchonidin kun meget lidt, medens 
Chininet er let opløseligt heri. b) Sal t su r  
Chinin (Chloretum chinicum, Ch. m uriati- 
eum) udvindes ved Decom position af det 
svovlsure Salt med Chlorbarium; det er et 
hvidt, i lange, silkeglinsende, bøielige Naale 
krystalliseret, bittertsmagende Salt, som er 
let og fuldkommen opløseligt i Vand og  Vin- 
aand. —  c) Eddikesur  Chinin (Acetas chini- 
cus, Ch. aceticum ) udvindes af ren Chinin, 
som er opløst i Eddikesyre og afdampet til 
Krystallisation; det danner hvide, silkeglin 
sende Naale, som kun vanskelig lade sig  op
løse i koldt Vand. — Foruden disse Chinin- 
præparater har man i den nyere T id  tilbe
redt flere andre, saasom: ar sen i ksu r  (s. A r
senikchinin); bald r iansur  ( Valerianas chini- 
cus, Ch. valerianicum) krystalliserer i perle- 
morglinsende Tavler, af en Opløsning af ren 
Chinin i Baldriansyre, har en bitter Smag 
og  en eiendommelig baldrianagtig L u gt; 
carbol sur  danner et graahvidt Pulver eller 
ogsaa smukke hvide, i Alkohol kun vanskelig 
opløselige Naale; sal i cy l sur  krystalliserer i 
Prism er; gar vesur  (Tannas chin ions, Ch. 
tannieum), ved Fælding af svovlsur Chinin 
med ren Garvesyre, er et gulagtigt Pulver, 
næsten uden Smag og  anbefales derfor meget 
im od Feber; endvidere en del andre Chinin
salte, som kun m eget lidet benyttes. H yppig  
anvendes derimod den af Jern- og  Chinin
salt fremstillede Blanding, c i t r a s  f e r r i c o -  
c h i n i c u s ,  som bestaar af omtrent 4 Dele c i
tronsur Jernilte og 1 Del Chinincitrat; den 
danner granatrøde indtil grønlig  brune Skjæl 
og  opløser sig  let i Vand. —  Leder man 
Chlorluft ind i en vandig Opløsning af Chi
nin, bliver denne rød ; behandler man svovl
sur Chinin paa samme Maade og tilsætter 
Ammoniakvand, fremkommer der et grønt 
Bundfald, som giver Thal leiochin.  —  Oven
nævnte Chinasalte forfærdiges alle i chemiske 
Fabriker og anvendes fortrinsvis som Læge
midler imod Vexelfeber og Nervelidelser, 
navnlig det neutrale svovlsure og det salt- 
sure Salt.

Chinlenrod, Chylenrod eller Mishmee- 
Bi t t er  er Roden af en i China, Assam og 
Scindia voxende Plante (Captis Teda), der i 
Orienten* nyder endel Anseelse som Læge
middel. Den kommer i Handelen indpakket
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i smaa Tasker, som ere meget smukt flettede 
af spaltet Spanskrør og  som indeholde ca. 
20 Stkr. af de smaa 8 Tom. lange og 1— 3 
Tom. tykke Rødder, der have en m eget bitter 
Smag.

Cliiiioidin kalder man en brun, harpix- 
agtig  Masse, der udvindes som B iproduct ved 
Frem stilling af Chinin; i Kulden er den 
sprød, men bliver blød i Varme. D et er 
uden L u gt og  af en m eget bitter Smag, er 
let opløseligt i Alkohol, men kun lidet i Vand, 
og  forekommer i brune Tavler eller Stænger. 
D et bestaar hovedsagelig af de amorphe A l
kaloider, som findes sammen med Chinin i 
Barken; desuden indeholder det ofte Decom - 
positionsprodncter af de krystalliserbare China- 
baser og endogsaa vexlende Qvantiteter af 
disse, især Cinchonin og Conchinin. Da 
det er betydelig  billigere end Chinin, anven
des det ofte istedetfor dette i Fattigpraxis.

Chinolinblaat s. Cyanin.
Chino va syre eller Chinovabitter fin

des næsten i alle baade ægte og uægte 
Chinabarksorter, dog navnlig i de sidste. 
Den danner en farveløs, harpixagtig, amorph 
Masse uden Lugt og  af en m eget bitter Smag, 
er kun lidet opløselig i Vand, men m eget let 
opløselig  i stærk Spiritus, ligesom  den o g 
saa lader sig  opløse i Æ ther og baade i fede 
og ætheriske Olier. Den reagerer ikke sur 
paa Plantefarverne, men forbinder sig med 
Lethed med Alkalier.

Chinquerito kaldes i Vestindien en 
Art ung, endnu ikke aflagret Rum eller 
Tafia ..

C hints eller Chit s kalder man i E ng
land en Sort fine, blomstrede Sirtser. De 
smukkeste med kreprød Grund benævnes 
Ful l-Chint s,  andre Sorter Half -Chint s,  og en 
Sort med Blomsterm ønstre, som anvendes til 
Klæder, Meubelbetræk, Gardiner etc. kaldes 
Mil lef leurs.

C h i q i t e s  kaldes i det sydlige Frankrig 
en ordinair raa Silke af saadanne Cocons, 
hvori Ormen er dræbt ved H ede; den kan 
kun forarbeides til Sysilke.

Chits s. Chint s.
Chlor (Chlorum) er et Grundstof, der 

ved sædvanlig Temperatur fremtræder som 
en gul, grøn lig  Luftart a f en høist ubehage
lig, qvælende Lu gt og en Væ gtfylde af 2,45; 
under et Tryk af 5 Atmosphærer lader det 
sig omdanne til et meget flygtigt og  bevæ
geligt Fluidum af gulgrøn Farve. Naar det 
ikke er m eget fortyndet, virker det ved Ind- 
aanding høist skadeligt paa Lungerne og de
struerer overhovedet de fleste organiske L e
gemer, navnlig ogsaa Plantefarverne i fu gtig  
Tilstand, hvorpaa dets Anvendelse til B leg 
ning og Farvning beror. Det ødelæ gger 
ligeledes dyriske Miasmer og ildelugtende 
Dunster, hvorfor det benyttes til D esinfice
ring af indesluttede Rum, evacuerede H ospi
taler, Ligstuer etc. D et findes aldrig frit i 
Naturen, men stedse bundet til Metaller, 
især til Natrium i Kogsalt, i store Stensalt- 
leier og i Havvandet. D et er ikke brænd
bart, det slukker brændende Kul, og  Phos
phor, Svovl, Spydglans, Kobber og  Kviksølv

forbrænde liv ligt deri. Chlor indgaar F or
bindelser saavel med disse, som med mange 
andre Legem er og  er derfor blevet af største 
V igtighed for Chemien. Det fremstilles ved 
Ophedning af en Blanding af Kogsalt, Brun
sten og  Svovlsyre eller af Saltsyre og  Brun
sten. D et anvendes hyppigst i Forbindelse 
med andre Legemer, navnlig Kalk (s. Chlor 
kalk  og  de andre nedenstaaende Artikler).

C h l o r a l  h y d r a t  er et farveløst, kry
stallinsk Legeme, som er let opløseligt i 
Vand; det fremstilles ved Indvirkning af 
Chlor paa vandfri Vinaand og anvendes i de 
senere Aar som Sovemiddel og Anæstheticum.

C h l o i 'a t i t m o t i i i u i j )  s. Salmiak.
C h i o r b a r i ssj n  s. Tungspat h.
C h l o r a s  k a l i c a s  s. Kal i .
C h l o r h l y ,  Blychlor id  {Cliloretum plum - 

bieum, Plumbum chloratum ) forefindes i Na
turen som Hornbly, men fremstilles ogsaa 
kunstigt ved Fælding af Blysalte ved Hjælp 
af Saltsyre og danner da fine Naale, Blade 
eller et krystallisk, glinsende Pulver. Med 
Tilsæ tning af Mønnie og  Salmiak tilbereder 
man Casseler-Gult deraf.

C h l o r h r i n t s y r e  s. Sal t syre.
C h l o r c a l c i ï i m  s. Ka l k  sal t sur .
C l i l o r e t u m  a m m o n i c i o n  s. Sal 

miak.  —  Ch. argent ieum s. Sølvchlorid. —  
C. aur ico nat r ieum s. Chlorguldnatrium. —  
C. bar ieum s. Tungspath. —  C. calcicum s. 
Kalk, saltsur. —  C. chinicum  s. Chinin. —  
C. cupr i cum  s. Kobberchlorid. —  C. f er r ieum 
s. Jernchlorid. —  C. f er resum s. Jernforehlor.
—  C. hydrargyr i eum  cor rosivum  s. Sublimat.
—  C. hydrargyrosum  s. Calomel. —  C. ka- 
l icum s. Chlorkalium. —  C. magnesieum s. 
Chlormagnium. —  C. morphieum s. Morphin, 
saltsurt. —  C. plumbieum s. Chlorbly. —  C. 
st annieum s. Tinclilorid. —  C. st annosum  s. 
Tinsalt. —  C. st ront ieum s. Strontian, salt- 
sur. —  C. zincicum s. Zinkilte, saltsur.

C h i o r g u M n a t r i i i m  Cliloretum au- 
rico -n atricu m , A u r o-ri atrium  chloratum, 
A urum  chloratum natronatum ) fremstilles 
ved Opløsning af Guld i Kongevand, T ilsæt
ning af Kogsalt og Afdam pning i et Dam p
bad af Blandingen, til Slutning over Svovl
syre, indtil Tørhed. Det er et pomerants- 
gult, i Vand fuldstændig opløseligt Pulver, 
som anvendes i Medicinen, Photographien, 
til Forgyldning af Staalvarer og til Haar- 
farve.

C h l o r i t  or et af Lerjord, Kiselsyre, 
Jernilte og  Magnesia bestaaende grønt, glim - 
m eragtigt Mineral af ringe Haardhed; det 
forekommer dels paa Malmgange i Sverig, 
N orge etc., men isærdeleshed som en sær
egen Bjergart, der kaldes Chlor i t ski f er ,  
i de tyrolske Alper og  flere Bjerge.

C h l o r k a l i u m ,  sa i t su r  Kal i  eller Dige
st i vsal t  (Cliloretum kalieum, K alium  chlora
tum  , K a li m uriatieum , Sal diqestivum  
Sylvii) findes kun sparsomt i Naturen i 
Stensalt, i liere Saltsoler, i Havvandet, i vul
kansk Udkast, hyppigere i Asken af mange 
Planter, ligesom  ogsaa i D yreriget. Man er
holder det som Biproduct ved forskjellige 
technisk-chemiske Operationer, ved Saltkog-
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ning, ved Fabrikation af clilorsur Kali, af 
Salpeter, af kulsurt Natron af Kogsalt og 
Potaske, af Glas (i Glasgalle), af Sæbe (i 
Sæbesyderflus) etc.; men navnlig vindes det 
i stor Mængde i Saltleierne ved Stassfurth 
og  Leopoldshall, hvor det benyttes til Frem 
stilling af Potaske og  Salpeter i større 
Mængde, ligeledes som Gjødningsmiddel af
sættes det fra disse Steder i betydelige 
Masser. D et krystalliserer ligesom  Kogsalt 
i farveløse, tærningformede Krystaller, ved 
forstyrret Krystallisation i sm aaNaale, ligner 
ogsaa i Smag Kogsalt, og er meget lettere 
opløseligt i Vand end dette og  fremkalder 
ved at blandes dermed en høiere Kuldegrad. 
D et modstaar godt Luftens Paavirkning og  er 
noget seigt imellem Tænderne. Man benytter 
det undertiden i Conditorier til at frem bringe 
Kulde, i Alunfabrikationen, til Lysbilleder, 
til Frem stilling af Potaske etc. Tidligere 
anvendtes det ogsaa i Medicinen.

C h l o r k a l k ,  Blegekalk eller Blege- 
pulver (Calx eller Calcaria chlorata eller 
hypochlorosa) er en Blanding af chlorunder- 
syrlet Kalk, Chlorcalcium og  Kalkhydrat og 
er det vigtigste Blegem iddel; det tilberedes 
ved at lede lu ftform ig Chlor ved en lav 
Temperatur saa længe til Kalken, som den 
absorberes deraf. Den fremstilles saavel i 
mange chemiske Fabriker, som i særegne 
Chlorkalkfabriker, og det er navnlig det ved 
Glaubersaltfremstillingen i Sodafabrikerne 
vundne Biprodukt, Saltsyre, som benyttes 
hertil, idet denne ved at ledes over Brunsten 
bliver berøvet sin Brint. Chlorkalk danner 
et hvidt Pulver, har en chlorlignende, lidt 
sød lig  Lugt, en bitter, saltagtig Smag og 
lader sig  let opløse i Vand med et ubetyde
ligt Besiduum af Kalk. Den i det Store 
fremstillede Chlorkalk indeholder sædvanlig 
ca. 80 pCt. blegende Chlor; dens Gehalt 
prøver man ved Chlorometrien (s. d.). Den 
anvendes paa mange Maader, navnlig til 
B legning af Lærreder, Bom uldsgarn, Papir
masse etc. En anden vigtig  Anvendelse af 
Chlorkalk er til at tilintetgjøre skadelige 
Luftarter og Smitstoffer, i hvilken H ensigt 
man hensætter den i aabne Kar paa de paa- 
gjældende Steder; endvidere benyttes den til 
M u s lin g  af Brændevin, til at betage V in 
fade m uggen Lugt, til at fordrive Utøi, i 
Photographien etc. En Opløsning i Vand 
danner det saakaldte Chlorkalkvand eller 
Blegevand. —  Chlorkalk maa opbevares i 
tæt lukkede Kar og  ikke være udsat for L y 
set; ved Paavirkning af den atmosphæriske 
Luft tiltrækker den nem lig Kulsyre og  af
giver Chlor, hvorved den altsaa taber i Kraft.

C i i l o r k v i k s o l v  s. Calomel og Su 
blimat.

C h l o r l i t h i u i i i  s. Lithium.
C l i l o r m a g n i m i i  > saltsur Magnesia

(Çhloretum magnesicuni) findes i Havvandet 
og i forskj ellige Saltkilder. I vandfri T il
stand danner det en hvid, krystallinsk, g lim 
merlignende Masse, som hurtigt henflyder i 
Luften. I Vand opløser det sig let under 
Ophedning, ligeledes i Vinaand. Det vindes 
nu i stor Mængde som Biproduct ved de

store Kalisaltleier i Stassfurt og Leopolds
hall og har derfor omtrent kun den Værdi, 
som Transportom kostningerne beløbe, hvorfor 
man ogsaa har søgt at anvende det paa flere 
Maader. Det er saaledes i opløst Tilstand 
benyttet til Vanding a f brolagte Steder for 
at holde Vegetationen borte, samt til Frem 
stilling af alle Slags Magnesia-Præparater ; 
fremdeles til M ørtel, idet det i Forening 
med brændt Kalk og Magnesia, med eller 
uden Ler, danner en Forbindelse, som hærdes 
let og godt modstaar Fugtighed, hvorfor det 
oftere i Tyskland er anvendt til forskjellige 
Bygningsarbeider.

(J liloi'iim ngau, sal t sur t  Manganil t e,
er en rosenrød, tør og tung krystallinsk 
Masse, som er let opløselig i Vand og V in 
aand. Den udvindes i betydelig  Mængde som 
et Biproduct ved Tilberedning a f Chlor af 
Brunsten og  Saltsyre, og  benyttes især i 
Kattuntrykkerierne til Frembringelse af brune 
Farver.

C lilo r n a tr iu m  s. Sal t .
C'il i o ro fo i'in (Chlor o f  ormium) er en 

Vædske af eiendornmelig ætlierisk Lugt og sød
lig, brændende Sm ag; den er uopløselig  i 
Vand, hvori den synker tilbunds, da den har 
en Væ gtfylde af 1,525, men er let opløselig 
i Vinaand og Æ tlier. Den koger ved 62° C., 
antændes vanskelig og brænder da med en 
grøn, sodende Flamme. Den opløser Phos
phor, Svovl, Fedtstoffer etc., og  er navnlig 

. et m eget anvendt Opløsningsmiddel ved Frem 
stilling af Kautchuk- og Guttaperchafernisser. 
Den tilberedes ved Destillation af Chlorkalk 
med Vand og  Vinaand, og benyttes navnlig 
som Bedøvelsesm iddel ved smertelige chirur- 
giske Operationer, hvortil den langt maa fore
trækkes for den tidligere anvendte Svovl- 
æther. Ved Benyttelsen af C. til Indaanding 
maa der iagttages den største Forsigtighed, 
da det virker g iftig t, ja  endogsaa dødeligt, 
naar det indaandes i for stor Mængde eller 
ikke er aldeles rent, hvorfor det stedse bør 
prøves, førend det anvendes ; det maa saa
ledes kunne rystes sammen med concentreret 
Svovlsyre uden at farves, selv ikke efter 12 
Timers Forløb. D et bruges ligeledes ud
vortes til Indgnidning im od locale Smerter, 
enten alene eller blandet med andre Midler.

C Iil o r «  m e t  r i er den paa chemiske 
Love grundede Methode, hvorved man med 
et simpelt mechanisk Apparat kan paavise 
Chlorindholdet og altsaa ogsaa Størrelsen af 
den blegende Kraft i et Blegep ulver. Da 
nem lig Chlorkalken og lignende til B legning 
anvendelige Producter uafbrudt, endogsaa i 
tæt lukkede Kar, absorbere Kulsyre af L u f
ten, hvorved den underclilorsyrledc Forbin 
delse adskilles og  Chloret bliver frit, paa 
hvilket Blegekraften beror, er det ikke til at 
undres over, at‘ den i Handelen forekommende 
Chlorkalk er af høist forskiellig  Styrke, og 
det er derfor af V igtighed ved Brugen af 
samme at kunne prøve og  maale dens Chlor- 
indhold. H ertil har man anvendt en Mængde 
forskjellige Methoder, saaledes af Gay-Lussac,  
Turner ,  Marozeau,  Runge,  Mohro.  H. ; men vi 
skulle her kun anføre den nu mest anvendte
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nem lig den Graham-Ot t o’ ske,  som anses som 
den bedste. Den bestaar i, at man opløser 
3,9 Gram ren Jernvitriol i 50 Gram destilleret 
Vand og g jør Opløsningen sur med Saltsyre. 
Derpaa river man 5 Gram af det Blegepulver, 
som man vil undersøge, om hyggelig  med 
Vand i en Glas- eller Porcollainsm orter til 
en D eig, som man endnu fortynder med Vand, 
og  hælder da den melkeagtige Vædske, idet 
Morteren aldeles udskylles, i Alkal imet ret ,  
en graderet Burette eller et Glasrør, som ved 
en indætset Scala er inddelt i 100 Grader og 
foroven begynder med 0 og forneden ender 
med 100; heri hælder man Opløsningen og 
fylder Apparatet med Vand indtil Nulpunktet 
og blander Vædsken godt ved Rystning. A f 
denne Chlorkalkopløsning hælder man da 
lidt efter lidt N oget i Vitriolopløsningen og 
vedbliver dermed, indtil Jernforiltet fuldstæn
dig er forvandlet til Jernilte, hvilket man 
opdager ved Hjælp af det røde Blodludsalt, 
thi dette farver Jernoxydulsalte berlinerblaa, 
men ikke Jerniltesalte. Man opløser nemlig 
lidt af dette Salt i Vand og  bestænker en 
Porcellainstallerken dermed. Saa ofte man 
nu har hældt N oget af den opløste Chlor
kalk i V itriolopløsningen og  om rørt det 
med en Glasstang, bringer man den ved den 
sidstnævnte hængende Vædske sammen med 
en Draabe af Blodludsaltopløsningcn og  ved
bliver dermed saalængc, indtil den i B egyn 
delsen blaa Draabe paa Tallerkenen farves 
brungul. Jo mindre der nu er forbrugt af 
Chlorkalkopløsningen, hvilket kan ses paa 
Scalaen, desto mere Chlor og  altsaa ogsaa 
desto større Blcgekraft indeholder den prø
vede Chlorkalk. For at betegne Indholdet i 
Procenter, behøver man kun at dividere Tal
let 1000 med Antallet af de forbrugte Gra
der. Er der f. Ex. forbrugt 36 Grader af 
Chlorkalkvædsken, saa har man Regnestykket 
1000/36 27,77 eller 100 Dele Chlorkalk inde
holde 27,77 Procent virksomt Chlor.

C h lo r o p h y l  s. Bladgrønt.
C h lo r r u h iii  s. Krap.  

C h lo r s p y d g la iis  s. Spydglanssmør.
C h lo r s t r o n t in m  s. St ront ian,  sal t sur .  
C h lo r s u r t  B a r y t  s. Tungspat h.
C h lo r s u r t  K a l i  s. Kal i .  
C lt lo r s o lv  s. Solvchlor id.
C h lo r t in  s. Tini l t e,  sal t sur .
C h lo r v a n d  (Solutio Chlori, Aqua  

chlorata), en klar, gu lgrønlig  Vædske af 
stærk Chlorlugt og  en chloragtig, ikke sur 
Smag, tilberedes ved at lede lu ftform ig Chlor 
i koldt Vand. Den har en qvælende Lugt, 
en skarp, sammensnærpende Smag, og  virker 
blegende paa alle Plantefarver; da den de- 
componeres af Lysets Paavirkning, maa den 
opbevares paa et mørkt Stod. Den anvendes 
i Medicinen saavel til indvortes som udvortes 
Brug, til Ble gning, til Borttagelse af Pletter, 
til R ygn ing ved smitsomme Sygdomme etc. 
Styrken prøves som ved Clilorometri er 
anført.

C h lo r x in k  s. Zinki l t e,  sal t sur .
C h lo r æ th e r  eller Sal t æt her  (Æ th er  

chloratus spirituosus) er en klar, farveløs, 
flygtig  Vædske af eiendomm olig ætherisk

L u gt; den tilberedes ved Destillation af stærk 
Spiritus, Saltsyre og Brunsten, og  finder A n 
vendelse i Medicinen. Ligeledes er den med 
H eld benyttet til at brænde i smaa Lamper 
for at forbedre Luften for Arbeiderne i un
derjordiske og  undersøiske Tunneler, saasom 
Kloakledninger etc. —  Med Navnet Chlor
æther betegner man ogsaa andre Destruc- 
tionsproducter af Vinaand og  Æ ther ved 
Chlor, saasom Cloræ t her ,  Chloræt her in,  
Chloræt hyl  etc.; men disse have kun liden 
Interesse for det praktiske Liv.

C h o c o ia d e  er som bekjendt en af Ca
cao, Sukker og  Kryderier bestaaende Masse, 
hvoraf man ved K ogning med Melk eller 
Vand tillaver en nærende og velsmagende 
Drik, imedens den dog ogsaa nydes i fast 
Tilstand. Ved Tilberedningen blive Cacao- 
bønnerne ristede ligesom  Kaffe, derpaa be
friede fra Skallerne, malede og tilsatte Sukker 
og  Kryderier, livorpaa Deigen i endnu halv 
flydende Tilstand klappes i Blikform e, i 
hvilke den stivner ved Afkøling. Den i 
Tavler eller Kager formede Masse omsvøbes 
da enkeltvis med Papir og forsendes i Pakker 
paa hele eller halve Pund. Undertiden formes 
den ogsaa i Stænger eller i smaa Figurer af 
Mennesker, Dyr, Frugter etc. Ch. fabrikeres 
nu i særegne større Fabriker, hvor de en
kelte Operationer udføres ved Hjælp af Damp
maskiner, hvorfra Navnet Dampchocolade 
hidrører. E t af de Kryderier, som i Regelen 
benyttes til Fabrikationen, er Vanille; kun 
ved de mere billige Sorter erstattes denne 
med peruviansk Balsam. Den saakaldte Sund- 
hedschocolade indeholder slet ingen K ryde
rier, men bestaar kun af Cacao og  Sukker. 
Den sædvanlig forekommende Sort er Kry-  
derchocolade,  som i Forhold  til Qvaliteten 
er iblandet forskjellige dyrere eller billigere 
Kryderistoffer. —  Chocoladens Godhed beror 
hovedsagelig paa Qvaliteten a f den dertil 
benyttede Cacao. Den bedste Caraecascacao 
giver derfor den fineste Chocoiade; dog til
sættes der sædvanlig til denne et Qvantum 
af en anden Sort for at gjøre den billigere. 
God Chocoiade maa ikke være for haard, og  
hverken smuldrende eller fedtet ; Bruddet maa 
være smukt brunt, tæt og  m eget finkornet 
med smaa hvide Punkter; den bør ganske 
smelte i Munden, ikke være altfor sød og 
ikke have nogen fremmed Bismag, ligesom  
den ene Sort Kryderi ikke maa kunne smages 
fremfor de andre. Foruden de omtalte, i 
Regelen til Fabrikation af Chocoiade hørende 
Ingredientser tilsættes der ofte forskjellige 
andre Stoffer, dels for at producere den bil
ligere og  dels i diætetiske eller medicinske 
Øiemed. I  førstnævnte Henseende blandes 
den stundom med Mel, Stivelse, Mandler, 
Salep etc. ; i sidstnævnte navnlig med islandsk 
Mos (Moschocolade),  Kaffe, Jernilte, Carra- 
ghen, Salep, Santonin, K jødextract etc. En 
m eget ordinair Sort, som sædvanlig kun fore
kommer i Pulverform under Navn af Choco- 
ladepulver  eller Suppechocolade,  bestaar 
hovedsagelig af ristede og  pulveriserede Ca- 
caoskaller, brændt Mel eller lignende billige 
Ingredientser samt en større eller mindre
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Tilsætning af Cacaopulver tilligem ed Sukker 
og lidt Canel. Naar Cacaoen hverken er til
sat Sukker eller Kryderier, men er form et i 
Kager ligesom  Chocolade, kaldes den Cacao- 
masse.  Chocolade forfalskes ofte med for- 
skjellige Sorter Mel (af Hvede, Sago, Mais 
etc.), hvilket kan erfares ved at koge den 
i Yand og  filtrere den varm; den maa da efter 
A fkøling  ikke antage nogen blaa Farve med 
Jodtinetur, da den ellers indeholder Mel. 
Istedetfor det af Bønnerne uddragne Cacao- 
smør tilsættes ofte andre Fedtstoffer, Talg 
etc., hvilket let kan opdages, dels ved L u g 
ten og  dels ved de store Fedtblærer, som 
isaafald fremkomme paa Overfladen af den 
kogte Chocolade. A l b illig  Ch. maa anses 
for at være forfalsket, hvilket ogsaa fremgaar 
af den Om stændighed, at mange af disse 
Sorter sælges til en meget ringere Pris end 
hvad der i Eegelen betales for indførte Ca- 
caobønner. En meget fin Sort Ch. fahrikeres 
af 3VS Pd. Caraccas-Cacaomasse, 3 Pd. fin 
Melis, 1I<j Lod fineste Vanille og ubetydeligt 
graa Ambra.

C h o c o la d e k a tte  kaldes et af Cichorie- 
fabrikerne tilberedt Kaffesurrogat, som tid 
ligere for største Delen bestod af ristede og 
pulveriserede Cacaoskaller og brændt Byg, 
Cichorie eller Runkelroer, men som nu sæd
vanlig kun er en Sort Cichoriekaffe, der er 
noget bedre end den almindelige, fra hvilken 
den ofte kun adskiller sig  ved en forskiellig 
Etiquette og en høiere Pris.

C h o e o la d e r o d  s. Jordnød.

C h o n d r in  er en Art Brusklim , der 
danner en gullig, halvgjennem sigtig, sprød og 
elastisk Masse, og som adskiller sig  fra al
mindelig Benlim  ved at den bundfældes af 
Alun, fortyndede Syrer, forskjellige Salte etc.

C h o u e t t e s  s. Koraller.

C h ristto rn , almindelig { l le x  A qu ifo- 
lium), en i det vestlige Europa (i Danmark 
især paa Jyllands Østkyst) vildtvoxende Busk, 
som ogsaa ofte dyrkes i Haver. Den har 
glinsende, mørkegrønne, tornede Blade af en 
bitter Smag, som ere bievne anvendte i M e
dicinen, ligesom ogsaa de røde Frugter. V e 
det er hvidt og anvendes til fint Snedker- 
og Dreierarbeide. I  Sydamerika dyrkes en 
A rt Christtorn, II P a ra g u a y e rs , hvis Blade 
benyttes til den saakaldte Paraguaythe eller 
Maté, der af Indvaanerne nydes som chine- 
sisk The.

C h r is tu s h æ n d e r  s. Salep.
C h r is tn s r o d  s. Nyserod,  grøn.
C h r is tu s ta a e e r  s. Hj obst aarer  og 

Lacrym æ Chr ist i .
Chrom  {Chromium), et i Aaret 1797 af 

den franske Chemiker Vauquelin i de siberiske 
røde Blyertser opdaget staalgraat, haardt og 
næsten usm clteligt Metal, findes i Naturen 
kun metallisk i Platinerts, men som Ilte i 
Chromerts ern e , navnlig i Chromj ernsten, 
brun og grøn Blyerts, grøn Serpentinsten, 
i flere grønne Talkstene og  i M eteorstene; 
det har en Væ gtfylde af 6. Man erholder 
dette Metal ved Ophedning af Chromchlorid 
med Natrum som krystallinsk Pu lver; det 
har imidlertid endnu ikke fundet technisk

Anvendelse, hvorimod Chromert s (s. d.) og 
især Chromj ernst en nu benyttes i Mængde 
til Fabrikation a f fortræffelige Mineralfarver, 
saasom Chromgul t ,  Chromgrønt ,  Chrom- 
orange og  Chromrødt ,  som ville blive om 
talte i særlige Artikler. Chromforbindelserne 
benyttes baade som Smeltefarver i Porcellain - 
og Glasfabrikationen, og som Oliefarver, lige
som ogsaa hyppig i Farverierne; paa Grund 
af deres Skjønhed, Varighed og udmærkede 
Dækkekraft have de næsten ganske fortrængt 
de Mineralfarvcr, som man tidligere anvendte. 
En vigtig  Anvendelse af Chrom er endvidere til 
Fabrikation a f chromsur Kali (s. d .), der 
bruges i Farverierne og  Trykkerierne, ligesom  
ogsaa til Tilvirkning af Chromgult, Chrom
grønt, Chromsyre o. s. v. Med Ilt forbinder 
Chrom sig til Chromsyre, der i Forbindelse 
med Kali danner det for Farverierne saa 
v igtige chrom sure Kal i ,  samt chromsurt B ly 
eller Chromgult, Chromrødt (s. disse). Frem 
deles forbinder Chromet sig  med Ilt til 
Chromilte af smaragdgrøn Farve, som dog 
ogsaa krystalliserer i sorte, haarde Krystaller, 
af hvilke der danner sig  et grønt Pulver. 
D et kulsure Chromilte er brunt, det phos- 
phorsure, svovlsure, salpetersure og  saltsure 
grønt. Ogsaa med Chlor, Svovl, F luor etc. 
indgaar Chrom flere Forbindelser, som have 
chemisk Interesse; med svovlsur Kali danner 
det Chromalun (s. d.). F int pulveriseret 
Chromilte anbefales som et a f de bedste 
Midler til at polere Metaller, navnlig Staal, 
og skal i denne Henseende være at foretrække 
for den fineste Smergel.

C h r o m a li t h  kaldes en Slags farvet 
Stentøi, som fabrikeres i Elgersburg ved 
G otha: det er blaat, grønt, gult, brunt eller 
marmoreret, har en glinsende, metalfri Glasur 
og kan forgvldes og  males m eget smukt.

C h r o m a lim , et af svovlsurt Chromilte 
og  svovlsur Kali bestaaende Dobbelsalt, dan
nes ved Indvirkning af reducerende Midler 
paa en Blanding af chromsur Kali og Svovl
syre og  fremkommer f. Ex. som Biproduct 
ved Tilberedning af Anilinviolet eller Anilin
grønt af Anilin, Alizarin af Anthracen eller 
Aldehyd af Alkohol, chromsur Kali og Svovl
syre. Det danner m ørkviolette, næsten 
sorte,_ sædvanlig fuldstændig uddannede oc- 
taëdriske Krystaller, som lade sig opløse med 
violet Farve i 7 Dele koldt Vand; ved at 
opvarmes bliver Opløsningen grøn og  decom- 
poneres let. D et anvendes navnlig i Farve
rierne til Frem stilling af Chromsort med 
Blaatræ, til at g jøre Lim  og  Gummi uopløse
ligt, ligesom  ogsaa til Fabrikation af chrom 
sur Kali.

C h ro m a s  k a lle n s  s. Kali, chrom 
sur t .

C h r o m a s  p la m b ic u s  s. Chromgult .
C h r o m e r t s  or foruden Rødblyer t s eller 

naturligt chromsurt B ly (der kun forekommer 
i Sibérien i ringe Mængde) hovedsagelig 
Chromj ernst en,  en Forbindelse af Chromilte 
og  Jernforilte tilligem ed lidt Lerjord og M ag
nesia. Den er jern - eller begsort af Farve, 
har et ujevnt og  kornet Brud, en ufuldkom
men, ofte fedtagtig  Metalglans og giver en

- 4
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brun eller gulagtig jerngraa Streg ; dens 
Haardhed er 5,5 og  dens Væ gtfylde 4,3— 4,5. 
I  naturlig Tilstand er denne Erts ikke mag
netisk, men bliver det efter G lødning; for 
Blæserøret kan den med Borax sammensmeltes 
til et Glas, der efter Afkølingen bliver sma
ragdgrønt. Den anvendes især til Fremstil
ling af chromsurt Kali og Chromilte, et grønt 
Farvestof, der bruges til Oliefarve, til Maling 
af Porcellain og Glas etc. Ertsen forekom
mer i talkjordholdige Bjergarter i Nordame
rika, Steiermark, Mæhren, Frankrig, Scliweitz 
og  N orge. Den bedste, som indeholder over 
60 pCt. Chromilte, findes ved Baltimore og 
Philadelphia i Nordamerika; den kommer i 
Handelen i raa Tilstand. Den steiermarkske, 
som forekommer i et m æ gtigt Serpentinstens- 
lag i Omegnen af Kraubat, indeholder 55 ̂  
pCt. Chromilte og sælges sædvanlig renset 
indtil en vis Grad. Den franske fra Dep. 
Bar, som tidligere næsten udelukkende be
nyttedes, indeholder kun 43 pCt. Chromilte. 
I N orge opdagedes den først i Aaret 1830 i 
Tønsæt, men er senere funden i mange af 
Højfjeldene, navnlig østlig  for Børaas, hvor
fra der forsendes store Qvantiteter i raa T il
stand til Udlandet, især til England, hvor 
den mest forarbeides til chromsur Kali.

C h r o m e r o n t  Fr. Protoxyde de chrome, 
er en udmærket smuk og intensiv, mørke
grøn Farve, som egentlig skal bestaa af ren 
Chromilte, men ofte er tilsat Lerjord. Den 
udvindes ved Glødning af chromsur Kali med 
Svovl og  Udludning med Vand, hvorved 
Chromgrønt bliver tilbage. Den benyttes 
navnlig til Glas- og  Porcellainsm aling, til 
Frem stilling af grønne Glasfhisser, Trykning 
af Tøier og  Papir, til finere M aling af V æ 
relser etc. E t Hydrat af Chromilte af en 
m eget smuk, lysegrøn Farve tilberedes ved at 
sammensmelte tvechromsurt Kali med B or
syre og  behandle Massen med Vand; det 
kommer i Handelen under Navn af Sm a
ragdgrønt ,  Ver t  Guinier,  Pannet ie rs Grønt ,  
Gi f t f r i t  Grønt ;  denne udmærket smukke 
Farve anvendes m eget og  har næsten for
trængt de g iftige Arsenik-Kobberfarver. —  
Forskjellig fra dette egentlige Chromgrønne 
er det saakaldte grønne Cinnober  (s. d.), som 
bestaar af en nøiagtig  Blanding af friskfældet 
Chromgult og Berlinerblaat.

C h r o m g u l t  eller chrom sur t  Blyil t e 
er en udmærket smuk, livlig  gul Farve, som 
fremstilles i Farvefabrikerne i alle mulige 
Nuancer, ligefra lyst Citrongult til den dy
beste Orange. Dette m eget godt dækkende 
Farvestof bestaar af B lyilte og Chromsyre og 
tilberedes sædvanlig ved Fældning af en 
Blysukkeropløsning med chromsur K ali; ved 
forskjellige Tilsæ tninger fremkomme de tal
rige Arter, som sælges under Navn af Konge- 

ul t ,  Par i sergul t ,  Nygult ,  Cølnergul t  etc.; 
en sidstnævnte er saaledes en Blanding af 

chromsurt B lyilte, Gips eller Lerjord og  
svovlsurt B lyilte og fremkommer ved at di- 
gerere det i Farverierne og  Trykkerierne i 
stor Mængde som et ubrugeligt Biproduct 
erholdte urene svovlsure Blyilte med en Op
løsning af chromsur Kali. L igesom  alle

Chromfarver er Chromgult g iftigt, og man 
maa derfor være forsigtig  med at benytte 
det, da endogsaa Nydelsen deraf i mindre 
Qvantiteter kan medføre Nervelamheder. 
Im od Chrom forgiftninger anvendes kulsur 
Magnesia eller dobbelkulsurt Natron. —  C. 
danner et Pulver uden L ugt og  Smag, lader 
sig ikke opløse i Vand, kun lidt i Syrer, men 
fuldstændig i kaustisk Kali ; det forandrer sig 
ikke ved Lysets Paavirkning og lader sig 
m eget godt blande med de fleste andre Far
ver. D et anvendes dels som Malerfarve og 
dels i Farverierne, hvor Tøierne først beitses 
i tvechromsurt Kali og senere necldyppes i 
en Blysukkeropløsning. Blandet med Ber
linerblaat giver Chromgult grønt  Cinnober .

Chromorange kaldes en orangegul, 
rødlig  A rt Chromgult.

Claroni rodi eller Cromcinnober er 
enten chromsurt Kviksølvoxydul eller basisk 
chromsurt Blyilte. Den første Sort afgiver 
en overordentlig smuk rød Farve; men paa 
Grund af dens Uholdbarhed anvendes den 
næsten aldrig og  er saa godt som forsvunden 
af Farvehandelen. Den anden Sort tilberedes 
paa forskjellig Maade af Chrom gult og fore
kommer i de mest forskj ellige Nuancer lige 
fra mat Tagstensrødt til det stærkeste Cin
noberrødt. D et smukkeste er det, som til
beredes paa tør Vei ved Sm eltning med Sal
peter; men paa Grund af dets liøie Pris an
vendes det ikke meget. Det Chromrødt, som 
sædvanlig forekommer i Handelen, tilberedes 
paa vaadV ei ved at behandle Chromgult med 
Blyilte, med Kalk eller med Kali, og  har en 
mindre intensiv Farve og  en ringere Glans, 
men er betydelig  billigere end det først
nævnte. D et benyttes baade som Sm elte
farve og  som Lim - og Vandfarve, ligesom  o g 
saa i Kattuntrykkerierne, men er ikke anven
deligt til Fabrikation af Segllak.

Chromsurt M a l i  s. Kal i .
C h ro m sy re  (Acidum  cliromicum) er 

et rødt, i Luften let henflydende Pulver af 
en skarp, syrlig og snærpende Sm ag; den 
anvendes navnlig i Chemien som Iltnings
middel, da den let afgiver I lt  til andre L e 
gemer, hvorved den selv reduceres til grønt 
Chromtveilte. I  Naturen forekommer den 
forbunden med flere Metaller, saaledes med 
B ly som Bødblyerts. Den anbefales ogsaa 
som et sikkert Middel til Bortfjernelse af 
Ligtorne. Opløsningen af Chromsyre er 
orangegul og  forvandles med Saltsyre til 
Chromchlorid. Med Baser danner den gule 
eller røde Salte, som med Metalsalte give 
smukt farvede Bundfald og  som ere a f V ig 
tighed for Farverierne, saasom chromsur t  
Kv iksølvoxydul ,  ogsaa kaldet Chromrødt ,  et 
rødt Pulver til Porcellainm aling; chrom sur t  
Bar y t  eller Baryt gul t ;  chrom sur t  Zinkil t e,  
der ligeledes er gult og ligesom det forrige 
bruges som Malerfarve og maa opbevares i 
godt lukkede Kar.

Chronométré s. Uh re.
C h r y sa n ilin , sal t su r ,  ogsaa kaldet 

Phosphin,  en gul Anilinfarve, er et Product 
a f det ved Tilberedning af Fuchsin fremkom-
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mende Residuum ; den fremstilles ogsaa ved 
Paavirkning af Salpetersyre paa Rosanilin.

Chrysoberyl, Guldberyl ,  Cymophan,  
or ient al sk  Chry'sol i t  eller Chrysopal ,  en
m eget haard, i liøi (frad gjennem sigtig 
Æ delsten med dobbelt Straalebrydning, som 
dels forekommer i rundagtige Korn og dels
1 ottesidede Prismer. Den har en Vægtfylde 
af 3,7— 3,8, en Haardhed af 8,5 og modtager 
kun Ridser af Diamanten og Saphiren; den 
er sædvanlig aspargesgrøn eller olivengrøn, 
stundom med et gult, brunt eller graaligt 
Skjær, er som oftest ren og  uden Taage- 
pletter, men har ikke stærk Ild  eller Spil. 
Ofte har den et blaaligt Skjær, naar den 
holdes i en vis Retning, og kaldes da Cymo
phan.  Den bestaar hovedsagelig af Kisel-, 
Ler- og Beryljord, som er farvet af Jernilte 
og  Titan, og findes mest i Plodsandet i Bra
silien (især i Diamantdistricterne), paa Cey
lon, i Pegu, Birma, Borneo, Sibérien etc. 
De reneste og smukkeste mørkegrønne Chry- 
so beryller slibes ligesom  Diamanter t i lR in g - 
og  Naalestene; Cymophanen slibes sædvanlig 
æg- eller lindseformet og gives undertiden 
et Underlag af Guldfolie. Der forsøges ^tun- 
dom paa at sælge grønne Bjergkrystaller eller 
(flasflusser under Navn af Ch. ; men dette 
opdages let ved at undersøge Stenens Haard
hed. —  En pragtfuld Afart af Chrysoberyl 
er Alexandri t ,  som forekommer ved Katha- 
rinenburg i Ural, og som ved refiecteret Lys 
viser sig smaragdgrøn og  ved gjennemgaaende 
Lys hindbærrød.

Chrysocol s. Borax.
l ' h r y s o c h a l k  er en M etallegering, som 

sædvanlig enten bestaar af 95 Dele Kobber 
og 5 D. Tin, eller af 90 Kobber, 8 Zink og
2 Bly.

Chrysoîliaplmn s. Diaphan.
Chrysolith, ogsaa kaldet Olivin og 

Peridot ,  er et krystalliseret Mineral, som 
forekommer dels i Basalt, og  i Lavaen af 
Vesuv, dels isoleret som rhombiske Pyramider 
og rectangulære Prism er eller kornede Masser 
i Flodsandet i Brasilien, Persien, Æ gypten, 
Bagindien, paa Ceylon etc. Den har en glas
agtig  Glans, er gjennem sigtig  med dobbelt 
Straalebrydning, har en Vægtfylde af 3,3—  
3,5 og  en Haardhed af 6,5— 7, saa at den 
kan ridses af Turmalin og Bjergkrystal; Far
ven er mørkere eller lysere oliven- eller gul
grøn, stundom med et brunligt Skjær ; under
tiden giver man den en lysere Farve ved en 
med Forsigtighed foretagen Udglødning. Den 
bestaar af Kiselsyre, Magnesia og Jernilte og 
er sædvanlig ren, ofte af betydelig  Størrelse 
og  anvendes som Smykkesten. I Tyskland 
findes der paa fiere Steder en Art Chrysolith, 
saasom i Bøhmen, Steiermark, ved Rhinen 
etc., men den er i Regelen ubrugelig og næ
sten værdiløs. —  Or ient alsk Chrysol i t h s. 
Chrysoberyl; ceyl onsk C. s. Turmalin.

C h c s o p a l  s. Chrysoberyl .
Chrysopras er en A rt Chalcedon, som 

er farvet grøn ved Nikkelilte. Den er i R e 
gelen æblegrøn, men spiller undertiden i det 
Græs- og Olivengrønne eller i H vidliggrønt; 
ofte fremviser den ogsaa urene gule, røde

Chrysoberyl.

eller brune Steder. Sædvanlig er den kun 
gjennemskinnende, sjeldnere næsten halvt 
gjennem sigtig ; den er omtrent saa haard som 
Chalcedon, maaske lidt blødere, og har en 
Væ gtfylde af 2,58. Den findes iN cdreschle- 
sien ved Frankenstein, Grochau og  Kosemiitz, 
slibes som R ing- og Naalesten med nogle 
Randfacetter og gives ved Indfatningen sæd
vanlig et Underlag af grøn Folie eller af 
Spanskgrønt og Mastix. Større Stykker an
vendes til Bordplader, Daaser, Signeter, 
Knapper til Stokke etc. Ved at blive fuld
stændig udtørret, bliver dens Farve blegere, 
og man bør derfor opbevare den i fugtig  
Bomuld eller i en Kjælder. Den staar ikke 
i høi Pris, da den ikke er sjelden.

Chrysorin er en guldlignende Metal- 
legering, der bestaar af 100 Dele Kobber og 
51 D. Zink.

Chrøetsch kaldes i Rusland de af Hampe- 
blaar vævede ordinaire Paklærreder, som fore
komme i Stykker af 50 Arschins Længde og 

A. Bredde; den simpleste Sort benævnes 
Doringa.

Chunam er on af Muslingeskaller brændt 
meget fin Kalk, som man i Ostindien bruger 
til at blande med Betelblade og Arekanødder 
ved Benyttelsen heraf som Skraatobak.

Chnrrus er Navnet paa en af den in 
diske Hamp udsvedende, harpixagtig Sub- 
stants, der i Ostindien anvendes som Berus- 
ningsm iddel og  som Lægemiddel i flere S yg 
domme.

C l i y l a r i o s e  s. Sukker.
CiccaMade af den i Ostindien voxende 

C i c c a  d i s t i c h  a, benyttedes tidligere som et 
sveddrivende M iddel imod Hudsygdom me og 
som et Bademiddel imod G ig t; Barken og  
Roden af Planten, som ere fulde af skarpe 
Melkesafter, anvendtes som Purgermiddel.

Cichorie er et Kaffesurrogat, som har 
vundet en overordentlig stor Udbredelse i 
alle Verdensdele; alene i Europa consumeres 
der aarlig ca. 400 Millioner Pund, hvoraf 
Danmark forbruger ca. 4 M ill., Sverig ca. 4 
Mill, og  N orge ca. 2 Mill. Pd. I  ældre T i
der tilberedtes Cichorie i Husholdningerne 
ved at brænde Cieliorierødder (s. d.) og  der
efter male dem paa samme Maade som Kaffe; 
nu tilvirkes den i Regelen i store Fabriker, 
hvor Fremgangsmaaden omtrent er den 
samme, som tidligere benyttedes ved H jem me
brænding, kun at nu hele Processen foregaar 
ved Hjælp af Maskiner. I Handelen fore
kommer der to Sorter Cichorie, nem lig t iamp- 
fugtet ,  der tilberedes ved at fylde de brændte 
og  malede Rødder i Karduser og henlægge 
dem i et med Damp fy ldt Locale, og m askin-  
p resset ,  der tilvirkes ved at blande døm med 
Vand i et passende Forhold  og derefter give 
Cichorien dens Form  paa en til dette Brug 
indrettet Maskine. —  I Danmark lindes der 
for Tiden 11 Cichoriefabriker, som kunne 
producere mindst 16 Millioner Pund aarlig, 
altsaa 4 Gange saameget som der forbruges 
hor i Landet; men endel af disse Fabriker 
lienligge derfor ogsaa uden Beskæftigelse. —  
Saaledes som Cichorien bruges her i Landet, 
bør den danne en blød, sortebrun Masse, som
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med Lethed opløses eller hensmuldrer i ko
gende Yand og som meddeler dette en stærk 
sortebrun Farve. I  andre Lande stilles der 
andre Fordringer til god Cichorie ; i Amerika, 
Frankrig og  Belgien forlanges der saaledes, 
at den skal danne et grovtkornet, lysebrunt 
Pulver, som i Frankrig kaldes Cichorée se 
moule. C. forekommer undertiden forfalsket 
paa forskjellige Maader, saasom med Tørve
jord, andre jordagtige Substantser, Stenkuls
aske etc.; men disse Forfalskninger opdages 
lettelig ved at udrøre Cichorien i Yand, 
hvorved de tungere Substantser ville synke 
tilbunds. Cichorie bør opbevares paa et ikke 
altfor tørt, men kølig t Sted.

C ic lto r ie ru d d e r , T. Hindläuft eller 
W egwart, E. Succory, ere en v igtig  Handels
artikel, der erholdes a f den dyrkede Yarietet 
af Planten Cbichorium  I n t yb i is,  der findes 
v ildvoxen de ved Y eigrøfter saavel her i Lan
det som næsten i hele Europa. Planten 
dyrkes paa Marken omtrent paa samme Maade 
som Roer. Det er kun Roden af de 1-aarige 
Planter, som kan anvendes, da den allerede 
i Plantens 2det Aar bliver træ agtig; dette 
sker undertiden med enkelte Rødder allerede 
i det første Aar; men disse sondres da om 
h yggelig t fra de andre før Høsten. En sær
egen Yarietet af Planten dyrkes, navnlig i 
Frankrig og  paa enkelte Steder i Tyskland, 
for at anvende Bladene til Salat (saakaldet 
Forelle-Cichorie) ligesom Endivie (Cichorium  
Endivia). —  Efterat Planten om Efteraaret 
er tagen op af Jorden, vaskes Roden og  be
fris for alle Stængeldele, hvorpaa den skæres 
og  tørres i dertil indrettede Ovne, som have 
stor L ighed med Maltkøller. Sædvanlig tør 
rer man Rødderne, der indeholde ca. 75 pCt. 
Vand, over aaben Ild, og  man kan derfor 
ofte senere spore, hvilken Slags Brændsel der 
er anvendt dertil. Hovedproductionslandene 
ere Holland, Belgien og  Tyskland. I H ol
land dyrkes Planten paa lette Jorde, hvor 
den frembringer Rødder, der efter Tørringen 
sjelden ere tykkere end en F inger; til T ør 
ringen benytter man her almindelige Tørv, 
hvorfor disse Rødder næsten altid lugte af 
Tørverøg. I  Belgien dyrkes den i Regelen 
i fed Jord, hvorved der erholdes Rødder af 
betydelig  Størrelse; den forekommer herfra 
i tærningeformede Stykker a f en sjelden 
Hvidhed, idet man her fremfor noget andet 
Sted anvender en stærk Yask før Tørringen, 
som derhos sker ved Hjælp a f Cokes eller 
varm Luft. I Tyskland produceres Rødder, 
der i Form  ligne de belgiske, uden dog at 
være saa hvide; Tørringen sker her paa for- 
sk jeljig Maade paa do forskjellige Steder. 
Ogsaa i Danmark har man forsøgt at produ
cere Cichorierødder, idet denne Industri er 
beskyttet af en temmelig høi Indførselstold 
(ca. 2 Øre pr. P d .); men saa vidt vides ere 
disse F orsøg  atter opgivne, uden dog at have 
givet et absolut mislykket Resultat. —  
Kjendetegnene paa en god Handelsvare af 
Cichorierødder er, at de bør være haardt 
tørrede, uden at der maa forekomme for
brændte Rødder iblandt dem, at de ikke ere 
blandede med Smuds og  Affald fra Tørringen,

at de have et smukt, hvidt Brud og at de 
helst ere af sidste Aars Avl. Æ ldre Rødder 
kunne sædvanlig let kjendes paa, at de ere 
ormstukne, hvilket de allerede blive i det 
andet Aar. Opbevaringen sker almindelig 
paa M agasinbygninger under samme Forhold 
som Kornvarer. Rødderne benyttes til Fa
brikation af Cichorie og  andre Kaffesurroga
ter (s. Cichorie); undertiden anvendes de og 
saa i M edicinen som et m ildt afførende M id
del, navnlig til Børn. —  A f Cichorierødder 
indførtes til Danmark i Aaret 1876 over 3 
M illioner Pund, hvoraf ca. 2/3 fra Holland og 
Belgien, Resten fra Tyskland; i det samme 
Aar produceredes her i Landet ca. 350,000 Pd. 
T il Sverig indførtes i 1876 ca. 900,000 Pd., 
hvilket ogsaa har været den sædvanlige aar- 
lige Indførsel til N orge i flere Aar.

C i c i c l i a  kaldes en Slags Tøier, som 
dels bestaa helt af Silke med ivævede Guld
eller Sølvblomster, dels a f Silke og  Bomuld 
med brogede Blomster. De forfærdiges i Sy
rien og forsendes mest til Tyrkiet og Græ
kenland.

C i c u t a ,  Cicutin s. Skarntyde.

C i d e r ,  Most eller Frugtvin er en vin
agtig  Drik, som tilberedes af Saften af Æ b 
ler og Pærer, især af de førstnævnte (Æ ble
vin) paa samme Maade som Druevin; Frug
terne knuses og presses, hvorefter man lader 
Saften gjæro paa Foustager. Undertiden til
sætter man under Presningen Blommer, 
Slaaon, Blaabær eller andre Bær, og  senere 
for at mildne Syrligheden noget Kalk, Gips 
eller Aske, og for at gjøre Mosten stærkere 
noget V in eller Franskbrændevin. Æ blevi
nens Godhed er især afhængig af de dertil 
anvendte Æ blesorter; den bedste erholdes af 
de Sorter, som modnes om Efteraaret og  have 
en stærk og  krydret Smag. A f  de allerede 
udpressede Æ bler tilbereder man endnu med 
Tilsæ tning a f Yand en svag Drik, som man 
i Frankrig kalder petit Cidre. God og 
fuldkommen udgjæret og afiagret Æ blevin, 
som har mistet sin første Sødhed og antaget 
en vinlignende Skarphed samt en ravgul 
Farve, kaldes Cidre paré; i Qvalitet kan den 
lignes med en m iddelgod D ruevin; men den 
holder sig  i Regelen ikke over tre Aar. I 
Frankrig, navnlig i Normandiet produceres 
der en stor Mængde Æ blevin , ligesom  ogsaa 
i Tyskland, Schweitz og  England. A f de til 
Cider benyttede Æ bler tilbereder man i D e
vonshire i England en Drik, som kaldes B e
verage og som kan holde sig  i flere Maane- 
der. De engelske og  franske Skibe medtage 
hyppig Cider paa deres Reiser; den skal 
være m eget sund for Skibsfolkene og  navnlig 
beskytte imod Skjørbug. —  Pærevin, Fr. 
Poire, tilboredes ligeledes m eget i Norman
diet, ofte som en champagnelignende mous
serende Drik, hvilket ligeledes sker i nogle 
af Rhinegnene. —  A f de efter Tilberedningen 
af Cider tilbageblevne Skaller etc. produceres 
Ciderbræ ndevin og  Cidereddike, den sidst
nævnte ogsaa af de ordinaireste Cidersorter. 
Cidersirup er indkogt Æ blem ost, som man 
tilsætter Cideren under Gj æringen for at for-
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bedre den. Cider bliver meget anvendt til 
Fabrikation af kunstige Vine.

Cigarer og Cigaret t er  s. Tobak.
Cimolith er en blød, mat, ved Læberne 

klæbende og  Olie indsugende Lerart, som 
især findes paa den lille græske 0  Cimolis 
eller Argentiera, hvor det benyttes som Sæbe 
til Yaskning af T ø i og  til Borttagelse af 
Fedtpletter.

Cinchona s. Chinat ræ.
Cinclionidin er et i Smaablado og 

Prismer krystalliserende Alkaloid af China- 
barken og virker paa lignende Maade som 
Chinin, hvormed det synes i høi Grad at 
ville komme til at concurrere, idet Cinchonin- 
plantagerne i B ritisk -Indien , paa Ceylon, 
Java etc. i de senere Aar producere dette 
Alkaloid i stor Mængde. D et svovlsure Salt 
S u l p h a s  c i n c h o n i d i n i c u s  eller C i n c k o n i d i n u n i  
s u l p h u r i c u i u ,  som ogsaa ofto benævnes S u l 

h a s  c h i n i d i n i c u s  eller C h in i d i n  s u l p h u r i c u i u ,  
rystalliserer i hvide, glinsende Naale, som 

forvittre i tør Luft. Omendskjøndt det rene 
Salt i sin Opløsning med Chlor og Am m o
niak ikke giver nogen grøn Farve, er dette 
dog sædvanlig Tilfæ ldet med det i Handelen 
forekom mende Salt paa Grund af dets næsten 
uundgaaelige Indhold af Chinin. Alkaloidet 
selv er langt vanskeligere opløseligt i Æ ther 
end Chinin og krystalliserer let.

Cinclionin er et Alkaloid, som findes 
i alle ægte Chinasorter, men navnlig i de 
brune. D et danner i ren Tilstand farveløse 
skjævrhombiske Prism er og  Naale. D et sma
ger vedholdende bittert, smelter ved 1 6 5 0 
og forflygtiger herved tildels uforandret; ved 
stærkere Ophedning forbrænder det uden at 
efterlade Best. D et er meget tungt opløse
lig t i Yand (i 2500 Dele varmt Vand), er 
opløseligt i stærk Yinaand, ikke i Æ ther, 
hvorved det adskiller sig  fra Chinin, og  det 
giver ikke, som dette, med Ammoniak og 
Chlorvand nogen grøn Farve. D et bliver 
anvendt ligesom Chinin i M edicinen, men er 
ikke saa virksomt som dette. De Forbindel
ser deraf , som mest anvendes, ere det svovl
sure C., S n i p h a s  c i n c h o n i c u s ,  eller C . s u l -  
p h u r i c u m ,  og det saltsure C., C h l o r e t u m  c i n -  
c h o n i c u m  eller C . m u r i a t l c u n i .  B egge Salte 
ere m eget let opløselige i Yand og  Vinaand, 
men neppe i Ælther.

Cinders s. Cokes.
C in e r is  c la v e l la t i  s. Potaske.
Cinis F lam bi eller Sat urni  s. Bl y 

aske.  —  C. St anni  eller Jovis s. Tinaske.
Cinnabaris s. Cinnober .
Cinnainoinum s. Canel.
Cinnober, grønt ,  som ogsaa benævnes 

Oliegrønt ,  Bronce- Casseler -  Løv- Mai- Pa
t ent - Reseda- Myr t he- eller Dækgront ,  kal
des flere af en nøiagtig  Blanding af Chrom- 
gult og Berlinerblaat i forskjellige Forhold 
og derfor ogsaa i flere Nuancer fremstillede 
g iftige Farver, a f hvilke de finere Sorter an
vendes til Lakering og  til Fabrikation af 
grønt Lak, de billigere derimod som Olie
farve til M aling af Værelser etc. Jo mere 
ordinair Qvaliteten er, desto mere falder 
Farven i det Graagrønne og  desto tungere

er den; naar der males med den paa Kalk
vægge, bliver Farven gul. Benævnelsen 
gr øn Cinnober  bruges ogsaa i Handelen om 
Chromgrønt (s. d.) og om det saakaldte K in- 
mans Grønt (s. K oboltgrønt).

Cinnober, rødt  (Sulphidum h ydraryy- 
rieum, Cinnabaris, H ydrargyrum  sulphu- 
ratum rubrum) ogsaa kaldet rødt  Svovl  - 
kvi ksøl v og  Vermi l lon,  Fr. Cinabre, E. Cin
nabar, er en af Svovl og Kviksølv bestaaende 
Forbindelse, som dels findes i Naturen og 
dels tilberedes ved Kunst. Det naturlige, 
som ogsaa kaldes gediegen eller Bj ergcinno- 
ber,  er den hyppigst forekommende Kvik- 
sølverts, som ogsaa mest benyttes til Ud
vinding af K viksølv , medens det kun er det 
bedste og reneste Bjergcinnober som kommer 
i Handelen som Cinnober. D et findes i alle 
Kviksølvbjergværker og undertiden ogsaa i 
mindre M ængde paa andre Steder; navnlig 
forekommer det saaledes i Spanien (Almaden), 
Krain (Idria), Huancavelica i Peru, Califor
nien, China og Japan, enten tæt eller i kry
stallinske Masser, stundom ogsaa trævlet eller 
bladet, og  af en skarlagenrød Farve i for 
skjellige Nuancer indtil mørk Cochenillerødt 
og Blygraat. D et komm er i Handelen dels 
i hele Stykker eller Korn og  dels pulverise
ret, hvorefter der skjeines imellem forskjel
lige Sorter. D et naturlige rene Cinnober har 
en Væ gtfylde =  8 og  en Haardhed af 2—  
2,5, medens kunstigt fremstillet i det høieste 
besidder en Væ gtfylde af 7,5. Den meste 
Cinnober tilberedes im idlertid kunstigt, hvilket 
kan ske paa to Maader, nem lig paa tør Y ei 
(fransk) eller paa vaad Y ei (hollandsk). Yed 
den førstnævnte Fremgangsmaade, som an
vendes i Idria og  flere Steder i Østerrig 
ligesom  ogsaa i Holland, Frankrig, E n g 
land o. s. v., blandes sædvanlig 21 Dele Kvik
sølv og 4 Dele Svovl nøiagtigt sammen og 
smeltes, hvorved man erholder sort Svovl
kviksølv eller Mineralmoor (Æ th iops m ine
ra lis); ved Sublimation heraf fremkommer 
r aa eller St ykcinnober ,  C i n n a b a r i s  c r u d a ,  en 
tæt, straalet, skjør, tung Masse med et g lin 
sende Brud og  af en graablaa Farve, som 
ved Pulverisering bliver rød, hvorefter det 
raf f ineres,  det vil sige, det befris for over
flødigt Svovl ved K ogning med Potaskelud. 
Jo finere det pulveriseres, desto stærkere 
bliver den røde Farve, og det forekommer 
derfor pulveriseret 1, 2, 3 eller 4 Gange og 
i lysere og  mørkere Nuancer. Yed T ilbere
delsen paa vaad Y ei anvendes forskjellige 
Methoder, saaledes opløser man 38 Dele Svovl 
i kogende Æ tskalilud indtil det er mættet 
dermed, tilsætter da 100 Dele Kviksølv og 
ryster Blandingen stærkt og  vedholdende i 
ca. 8 Timer, idet man sørger for at Tem pe
raturen aldrig overstiger 45 °. Den røde 
Farve begynder nu at vise sig, hvorpaa man 
tilsætter Kalilud og digererer hermed under 
jevnlig  Om røring i 1— 2 Dage og lader Blan
dingens Varmegrad samtidig synke til 33 0 ; 
naar Cinnoberet da har antaget en smuk rød 
Farve, renses det ved Udvaskning med koldt 
Yand og  Slem ning samt tørres; dette P ro 
duct kaldes Verm i l lon- eller Pat ent cinnober .
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—  Det bedste C. er det chinesiske Vermillon, 
som har et blaaligt eller carmoisinrødt Skjær, 
imedens det europæiskeC. stedse har et gulagtigt 
Skjær. D et førstnævnte kommer fra China 
i Kapsler af Glanspapir, der paa Ydersiden 
er sort og paa Indersiden hvidt; af disse ere 
altid 10 Stykker, som hver indeholde ca. 40 
Grm., sammenpakkede. D et fremstilles paa 
tør Vej ved Sublimation, men Frem gangs- 
maaden derved holdes hem m elig og  Produc- 
tet overgaar saa betydeligt det i Europa 
fremstillede i Farve og  Skjønlied, at det ofte 
bliver betalt med 5— 6 Gange saa høi Pris 
som dette. I  Europa gaves der tidligere kun 
Cinnoberfabriker i Amsterdam, og  det hol
landske Fabrikat anses endnu stedse som en 
af de fortrinligste Sorter; men C. erholdes 
nu ogsaa fra flere Steder i Tyskland, hvor 
der for Øjeblikket aarlig bliver produceret 
over 3000 Centner, og i Østerrig, navnlig 
fra Idria i Krain, hvor der aarlig fabrikeres 
over 1200 Centner. D et forsendes herfra 
enten i hel eller malet Tilstand i 2 Numere, 
H K  (lyserød) eller D K  (mørkerød) i Læder
punge, som veie 14 Kilogr. og hvoraf stedse 
to ere indpakkede sammen i en lille Fou- 
stage; undertiden erholdes det ogsaa i smaa 
Kasser ligesom det chinesiske. —  Malet 
Cinnober danner et overordentlig fint, tungt 
Pulver uden L ugt eller Smag og  a f en ild 
fuld rød Farve; i et Glasrør kan det fuld 
stændig sublimeres ved høi Varmegrad, an
gribes hverken af Vand, svage Syrer, Svovl- 
Saltpeter- Saltsyre eller Opløsninger af kau- 
stiske Alkalier, hvorim od det lader sig  op
løse af Kongevand, rygende Salpetersyre og 
tildels a f Svovlalkalier. —  C. anvendes hoved
sagelig  som Malerfarve, og modstaar baade 
som Oliefarve, Vand- og  Kalkfarve tem m elig 
godt ydre Indflydelse, men Anstrøgene blive 
dog  stedse lidt efter lidt mørkere og  blive 
ofte til Slutning ganske sorte. Fremdeles 
benyttes det til Fabrikation a f rødt Lak og 
røde Trykfarver (hvortil det paa vaad Vei t i l 
beredte særlig egner sig ); ogsaa i Medicinen 
benyttes det undertiden som Lægemiddel. 
T il Frem stilling af en lyserød Malerfarve 
blander man Cinnober med Svovl eller Per
manenthvidt; naar den blandes med Blyhvidt, 
bliver den let sort. —  Pulveriseret C. fore
kommer undertiden blandet med andre røde 
Farvestoffer, saasom Mønnie, Teglm el, Polér- 
rødt, Drageblod etc., hvilke Forfalskninger 
imidlertid let kunne opdages. Ved at gløde 
rent Cinnober i en Platinskaal vil det ganske 
fordam pe; bliver der derimod et Kesiduum 
tilbage, er det iblandet andre Stoffer. D er
som dette Kesiduum med Soda og  Cyanka
lium smelter paa Kul for Blæserøret til et 
gult Blykorn, er Forfalskningen sket med 
M ønnie; smelter dot ikke, bestaar Iblandingen 
af Colcothar (Jernilte) eller Teglm el; udbre
der det en L u gt af Harpix,*er det blandet med 
Drageblod, hvilken sidste Forfalskning ogsaa 
kan opdages ved Behandling med Vinaand, 
som isaafald vil antage en rød Farve. —  Anti- 
moncinnober s. A. —  Chromcinnober s. 
Chromrødt.

C i o t a t ,  en fin, velsmagende Muskateller-

vin, som dyrkes ved Byen a f samme Navn i 
Nærheden af Marseille.

C i p o l i n ©  s. Marmor.
Cira kaldes den ordinaireste Sort mace- 

donisk Bomuld.
C i r c a s s i a  eller C ircassienne er et

kipret Stof, som benyttes til Sommerdragter 
og sædvanlig bestaar af Uld, undertiden blan
det med Linned eller Bom uld; det forekommer 
baade ensfarvet, meleret og  mønstret, og  til
virkes baade i England, Frankrig og Tysk
land.

C i r c a s s i a - O I i e  kaldes en i England 
opfunden Haarolie, som kun erholdes ægte 
fra London, men som eftergjøres af flere ty 
ske Parfumefabriker.

C  i r s a k a s  s. S irsakas.
C i t r a s  c h i n i c u s  se under Chinin.
C i t r i n  s. Krystal.
C i t r i n t r æ  s. Sandeltræ.
C i t r o n a t  kaldes de i Stykker skaarne 

og i Sukker eller Sirup nedlagte tykke, k jød- 
agtige Skaller af en Afart af Citroner, Citrus 
m edica, de saakaldte Citronater eller Ce- 
drater, som ogsaa undertiden benævnes 
Adam sæbler eller Paradisæbler. De udblødes 
først i Saltvand og derpaa i fersk Vand, 
hvori de da sættes over Ilden, indtil Vandet 
begynder at boble, hvorefter de overgydes 
enten med Sirup eller med smeltet Sukker. 
I første Tilfælde kaldes de S uccade, i sidste 
can deret Citronat. De bedste erholdes fra 
Genua; men der forsendes ogsaa mange fra 
Messina og Malaga. C. anvendes mest som 
Kryderi i Kager etc .; Skallerne maa være 
bløde at skære igjennem  og i Snittet have 
et ensartet klart og gjennemskinnende Ud
seende.

C i t r o n e r  (Fructus Citri) ere Frugterne 
a f det fra Asien stammende og  næsten i hele 
Sydeuropa dyrkede Citrontræ, Citrus Limo- 
num. De finde en udstrakt Anvendelse paa 
Grund af den behageligt syrlige og  forfri
skende Saft, som de indeholde, samt den 
eiendomm elige ætheriske Olie, der findes i 
deres Skaller; de forsendes i stor Mængde 
til det nordlige Europa fra Italien, Sydfrank
rig, Spanien, Portugal, det sydlige T yrol 
e tc .; navnlig udføres der store Qvantiteter 
fra Messina og Neapel over Triest og  Ham 
borg. Frugterne høstes til forskjellige Tider 
af Aaret og afplukkes førend de endnu ere 
ganske m odne; den første Plukning finder 
Sted fra Juli til September, den anden fore
tages i November og det er navnlig disse 
Citroner, som forsendes til Norden i Kister 
paa 400 eller 800 Stkr. Den sidste Afpluk
ning sker fra Midten af Januar Maaned ind
til Slutningen af Februar; den første Ind- 
høstning giver de bedste og saftfuldeste C i
troner, den sidste de ringeste. De mest 
tyndskallede anses som do bedste: men de 
holde sig  ikke saa læ nge som de tykskallede. 
Man maa nøie paase, at de ere sunde, ikke 
trykkede eller brunplettede, og  Opbevaringen 
bør ske i lu ftige, tørre, ikke varme Kjæ ldere; 
efter Modtagelsen bør de sunde Citroner son
dres fra de mindre gode og  om m uligt ned
læ gges i Salt, Aske, fin tør Sand eller i Papir,
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saa at de ikke komme til at berøre hverandre. 
I  det Mindre kan man conservere Citroner ved 
at lade dem henligge i frisk koldt Vand, som 
jevnlig  maa fornys og  helst tilsættes lidt 
Salt. —  Citronerne, som ogsaa kaldes sure 
Citroner eller Lemoner, ere af en liv lig  gul 
Farve, aflange, mindre og glattere, noget til
spidsede i begge Ender og have en stærk 
syrlig Sm ag; den ætheriske Olie, som be
virker Skallens Lugt og  Smag, findes i de 
smaa Oliekjertler paa dens Yderside. Det 
er denne Sort, som hos os almindelig kaldes Ci
troner, og  som i Mængde forsendes fra Messina, 
Genua, Nizza, M entona, Calabrien, Malaga 
etc. A f de talrige Aider, som ere nær be
slægtede med Citronen, fremkomme en Mængde 
Frugter, hvoraf vi her navnlig skulle frem
hæve: Cedrateti, Citronaten, Cedro har ofte 
en Længde af over 6 Tommer og  en Y æ gt 
a f 8 à 10 P und; de have en tyk og  knudret 
Skal og et mindre syrligt og velsmagende 
K jød. Skallen af disse nedlægges, efter at 
være skaaren i 3— 4 Stykker paalangs, i 
Sukker (se Citronat). De kaldes i Italien 
Bozzi-Bozzi og  de største og tungeste Frutti 
magni og Cedro di M araviglia; ligeledes er 
Minna vacbina en stor og tung Sort. —  
Frem deles: Rosaliner eller Voxlemoner, tem 
m elig store og  ofte 2 Pd. tunge; Ponciner, 
omvendt ægformede og riflede foroven, blive 
navnlig i Syrien m eget store; Søde Lemoner 
eller Lumier, med tyk Skal og sødt gult 
eller rødgult K jød ; Sm aa Lemoner, en ganske 
lille Sort næsten uden K jød og kun fyldte 
med en gulgrøn Saft; de forsendes ogsaa 
nedlagte i Salt under Navn af marinerede 
C. fra Messina, Genua og Malaga. —  Pe
retter ere pæreformede, komme baade fra 
Sydfrankrig og  fra Italien, sædvanlig med 
endel af Stilken siddende paa Frugten; de 
have en meget vellugtende Skal, ere bleg
gule, tem m elig søde og  benyttes inest til 
fine Confiturer. —  Limetten med ægfor
mede og rundagtige, bleggule, tykskallede, 
syrlig-søde Frugter, af hvis Skal der vindes 
Lim etteolie, der anvendes til Parfume. —  
Bergam otter (s. d.), guldgule, tyndskallede, 
bitteragtig syrlige Frugter. —  Chinesiske 
Citroner komme fra China, i den nyere Tid 
ogsaa fra Nordamerika, nedlagte i Sukker og 
af en Muskatnøds Størrelse.

C i t r o s i l i k o r  er en af Spiritus, Citron
olie og  Sukker sammensat velsmagende Likør.

C i t r o n m e l i s s e  {M elissa officinalis), 
er en i det sydlige Europas Bjergegne vildt- 
voxende og i flere andre Lande i Haver dyr
ket Plante med hjerteformede eller rundagtig 
ægformede, i Panden tandede, citronagtig 
lugtende Blade, som anvendes i Medicinen 
under Navn af F o l i a  M c l i s s æ  c i t r a t æ ,  ligesom 
de ogsaa benyttes til Karmeliterspiritus, M e
lissevand, Krydervin etc. Planten indeholder 
en ringe Mængde ætherisk Olie, som sjelden 
kan erholdes æ gte; i Italien destilleres der 
af M e l i s s a  c o r d i f o l i a  en lignende Olie, som 
er biligere, men ikke saa vellugtende.

C i t i * o n o l i e ,  Cedroolie eller Cedroes- 
sents {Æ th eroleum Citri eller Cedro) er den 
ved Udpresning af friske Citronskaller, sjeld-

nere ved Destillation udvundne ætheriske Olie. 
Den er bleggul og tyndtflydende, har en ci
tronagtig Lugt og  en skarp, bitter Smag, og 
afsætter vedblivende, ogsaa efter at være fil
treret, et slimet Bundfald. Den udpressede 
Olie, hvoraf den haandpressede er den bedste, 
er ikke saa klar som den destillerede, men 
har en behageligere Lugt. Den rectificerede 
er næsten farveløs og forbinder sig ogsaa 
lettere med Yinaand; den iltes let af Luften 
og bliver da mørkere. Citronolie har en 
Yægtfylde af 0,847; den kommer mest fra 
Sicilien, over Messina, i fortinnede Kobber
flasker, saakaldte E s t a g n o n s ,  der indeholde 
omtrent 100 sicil. Pund. Desuden tilberedes 
den ogsaa i Calabrien, i det øvrige Italien og 
i det sydlige Frankrig, navnlig i Montpellier, 
Cette og  Grasse. Den anvendes undertiden 
i Medicinen, men hovedsagelig til Parfumerier 
og Likører, hvilket ligeledes er Tilfældet med 
den ætheriske Olie, som erholdes af Cedrat- 
skaller og kaldes Cedratolie og som er dyrere 
end Citronolie. —  Citronolie forfalskes ofte 
ved Tilsætning af Alkohol, hvilket let kan 
kjendes ved at en saadan Olie strax farves 
rød ved tilsat tør Fuchsin, som ikke farver 
uforfalsket Olie.

C i t r o n s a f t  eller Lemonsaft {Succus 
Citri), som presses af de endnu ikke fuld
stændig modne Citroner, tilberedes i Mængde 
i Italien, Sicilien etc. og forsendes i hele 
eller halve Piber eller Oxhoveder. Den be
nyttes m eget i Kattuntrykkerierne, endvidere 
til K jøkken- og Conditorbrug, i Medicinen 
og  til Frem stilling af Citronsyre. Den Saft, 
som udpresses af uskrællede Citroner, holder 
sig  bedst paa Grund af den i Skallerne inde
holdte ætheriske Olie. Den maa opbevares i 
kølige Kjældere og  jevn lig  befris fra Bund
faldet, da den ellers let fordærves. For at 
gjøre den mere holdbar, kan man lade den 
fryse flere Gange og  hver Gang tage Isen 
bort, eller hælde fin Bom olie over den, førend 
den lagres. I Messina, M ontpellier, Toulon 
og flere Steder tilbereder man con cen trere i 
Citronsaft, navnlig til Brug paa lange Sø- 
reiser mod Skjørbug, idet man klarer den og 
derpaa. af damper den i et om fangsrigt Kar; 
dette medtager mindst en T id  af 12 à 14 T i
mer, og  jo  langsommere Afdampningen fore- 
gaar, desto bedre bliver Productet.

C i t r o n s k a l l e r  {Cortex Fructus Citri) 
ere de tørrede, sædvanlig baandformede, 
sjeldnere i firkantede Stykker skaarne Skaller 
af Citroner. I frisk Tilstand ere de udvendig 
af en smuk gul Farve og  indvendig hvide; 
med Tiden blive de m ørkere, undertiden 
brune, og skimle let. Jo mindre der hænger 
ved a f den hvide indre Skal, desto bedre ere 
Skallerne; de bedste komme fra Malaga i 
Baller paa ca. 300 Pd. De anvendes navnlig 
til Fabrikation af Likører samt som Kryderi 
paa Spisevarer. A ? den hvide, svampede Del 
af Skallen tilberedes Hesperidin, som danner 
hvide Naale uden Lu gt eller Sm ag og  som 
med rygende Salpetersyre giver en gul, og 
senere en rød Farve.

C i t r o n s p i r i t u s ,  Fr. Eau de Cedre, 
tilberedes ved Destillation af Spiritus og



Citronsyre. 161 Cocablade.

Vand o vor frisko Citronskaller, som oftest 
med ^Tilsætning af noget Citronolie.

Citronsyre (Acidum citricum ) er den 
udskilte, krystalliserede Syre af Citronsaften, 
ligesom  den ogsaa, dog i langt ringere 
Mængde, findes i flere andre syrlige Frugter, 
saasom Jordbær, Ribs, Stikkelsbær etc. Den 
danner store, farveløse, gjennem sigtige eller 
noget matte, rhombiske Prismer af en Væ gt
fylde af 1,617 og  af en stærk, men behagelig 
sur Smag. I  mild Varme forvittre de og 
lade sig  med Lethed opløse fuldstændig i 
Vand og A lkohol; men denne Opløsning er 
meget udsat fo ra t  fordærves. Den tilberedes 
i de chemiske Fabriker og benyttes i Farve
rierne, ved Støbning af Talglys, i M edicinen, 
til Limonade etc. Med Baser danner den en 
Mængde citronsure Salte, som anvendes meget 
i Medicinen, og  navnlig i Chemien. Ved 
Decom ponering gaar Citronsyre over i andre 
Syrer; med Svovl- og Salpetersyre indgaar 
den parrede Forbindelser. En uren, brun 
Sort C., som kaldes blond, benyttes m eget i 
Kattuntrykkerierne. Ved tør Destillation er
holder man Brandcitronsyren, A c i d u m  p y r o -  
c i t r i c u m ;  en chemisk ren Sort benyttes i 
Photographien. Paa Grund af den hyppigere 
Anvendelse i den nyere T id  a f Citronsyre 
forfalskes den ofte med Vinstensyre ; dette 
kan opdages dels ved den forskjellige Lugt 
ved Forbrænding, og  dels ved at en O pløs
ning deraf med eddikesurt Kali giver et 
Bundfald, naar Vinsyre er tilstede, medens 
dette ikke finder Sted, naar Citronsyren 
er ren.

Citrontræ kaldes en Sort Ved, som 
ikke erholdes a f selve Citrontræet, men af et 
i Vestindien voxende Træ, f i r y t h a l i s  r u t i c o s a .  
Det er citrongult, undertiden med smukke 
brune Aarer, er fast, tungt og  fuldt af Har- 
pix og  har en citronagtig  Lugt. Dot kommer 
til Europa i store, indtil 1000 Pd. tunge 
Stammer, kan modtage en smuk Politur og 
anvendes derfor til alle Slags fine Snedker- 
arbeider. D et gule At last ræ  (s. d.) benævnes 
ogsaa stundom Citrontræ. —  Vedet af det 
egentlige Citrontræ, C i t r u s  m e d i c a ,  er fast, 
tæt og  af hvidgul Farve; det har en stærk 
Citronlugt, men kommer sjelden eller aldrig 
i Handelen, da det i Regelen forarbeides paa 
de Steder, hvor det voxer.

C l a i r e s  eller Cl ar i n es kaldes en Sort 
løst vævet, fint Lærred eller Batist, som især 
tilvirkes i Frankrig i Valenciennes, Cambray, 
St. Quentin etc., men ogsaa af ringere Qvalitet 
i Schlesien og  flere Steder i Tyskland. De 
tyske ere sædvanlig skaarne i Fjerdedels
stykker og  ere bredere end de franske; de 
ere stærkt stivede, blaanede og  sammenlagte 
i Firkant. I  H am borg kalder man dem o g 
saa k l ar e Est opi l l as.

Clairet benævnes forskjellige franske 
Vine, iblandt andre en Piccardanvin fra 
Burgund, en let V in fra St. Jean Pied de 
Port i Nedre Navarra, en hvid fra Omegnen 
af Chåteau Renard i Dep. Rhonemundin- 
gem e etc.
-Clantecy er en ordinair Sort fransk 

Staal i firkantede Stænger a f c. 12 Centim.
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Tykkelse (4 à 5 Tom.), som fabrikeres i Byen 
af samme Navn i Dep. Nièvre.

Claret kaldes almindelig i England og 
Amerika de røde Bordeauxvine.

Clarines s. Claires.
C l a s s i  d e  S e t a  eller Ventilizzi be

nævnes i Italien en- Sort let, glat Silketøi, 
som navnlig anvendes til Underfoer.

Clavus secalinns s. Meldrøie.
Clem atis Flam mula, T. brennende 

Waldrebe, er on i det sydlige Europa, Østerrig 
og  Schweiz paa B jerge og  H øie voxende 
Slyngplante med hvide vellugtende Blomster 
og ægformede, paa den øvre Side mørke
grønne og underneden lysere Blade, som 
baade i frisk og tørret Tilstand have en 
brændende Smag og  trække Blærer i Munden. 
Den anvendtes tidligere hyppig i Medicinen 
baade til indvortes og  udvortes Brug under 
Navn af Herba eller Folia Flammulæ Jovis. 
Den dyrkes som Prydplante i det nordlige 
Europa, ligesom liere Arter Clematis, saasom 
C. Viticella og  C. V italba; de anvendes ofte 
som Slyng-planter til Beklædning af Lysthuse 
i Haver, men Bladene indeholde sædvanlig 
giftige Stoffer. En anden Art, C. erecta, an
vendes endnu stundom i Medicinen.

Clermont, en rød fransk Muskateller- 
vin fra Omegnen af Clerm ont-Ferrand i Dep. 
Puy de Dôme.

Clinchamps er en Sort ordinairt, stærkt 
Hampelærred fra det franske Dep. Aube.

Clinquant kaldes i Frankrig Lahn- 
eller Flitterguld.

Clisson er en Sort hvidt Hørlærred, 
som væves i Byen af samme Navn i Dep. 
Nedre Loire.

Clocliepied kaldes i Frankrig en Art 
Organsinsilke, som bestaar af 3 Traade, af 
hvilke de to først ere sammensnoede og  der- 
paa omvundne med den tredie; den anvendes 
navnlig til Forarbeidning af Gaze.

Clos de Vougeot er en fin rød 
Burgundervin a f første Klasse, som voxer i 
liøitliggende Haver syd for D ijon  i Dep. 
Côte d ’Or.

Clouties kaldes i England nogle smaa 
Lærreds Lommetørklæder, som især forsendes 
til Madagascar.

C o a k s  s. Cokes.
Coating er et langhaaret, kipret uldent 

Stof, som benyttes til Vinterfrakker; det er 
lettere og mindre langhaaret end Kalmuk, og 
benævnes undertiden Halvkalmuk. D et for 
færdiges i de tyske og  nederlandske Klæde
fabriker, men forekommer ofte under andre 
Navne.

Cobaltruninitricnm  1
Cobaltnm »xydatnm  /  “ Kob°lt,l,e
C o b u r g s  s. Thibet.
Cocablade ere Bladene af E r y t h r o -  

x y l u m  C o c a ,  en i Bolivia og Peru vildtvoxende, 
men ogsaa i en stor Del a f det mellemste 
Sydamerika paa Bjergskraaningerne i Mængde 
ligesom  Vin dyrket Biisk, som naar en Høide 
af 6 à 8 Fod. Bladene ere langagtigt æg- 
runde, helrandede, have et eiendomm eligt 
Aarenet, ere 3— 10 Ctm. lange, 1— 4 Ctm. 
brede og  have en thelignende, svagt bitter
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og aromatisk Smag. I  Sydamerika benyttes 
de tørrede Blade som Skraatobak af India
nerne, for hvem de næsten ere uundværlige 
paa Grund af deres oplivende og  nerve
styrkende Egenskaber; en Indianer skal saa- 
ledes kunne arbeide strengt i flere Dage -uden 
anden Næring. E t A fkog af Bladene drikkes 
ligeledes hyppig a f Kreolerne og  de Indfødte 
i Syd- og  Mellemamerika, og  fra Bolivia og 
Peru udføres der betydelige Qvantiteter af 
Bladene, hvoraf det aarlige Forbrug i Syd
amerika beløber over 30 Mill. Pund. Bladene 
indeholde et flygtigt Alkaloid, Hygr in,  og  et 
ikke flygtigt, Cocain,  hvilket sidste allerede 
er blevet en Handelsartikel, som benyttes i 
M edicinen; det danner smaa, farveløse, i 
Yand kun lidet opløselige Krystaller, har en 
bitter Smag og  fremkalder Salivation og en 
bedøvende, men d og  snart ig jen  forsvindende 
Fornemmelse paa Tungen.

C o c c u l i  o r i e n t a l e s  eller indici  s. 
Kokkelskorn.

C o c c u s  I l i c i *  s. Kermes.
C o c h e n i l l e  eller Coccionel l a er en

tørret Skjoldlus, der anvendes som et v igtig t 
Farvemiddel til Frembringelse af en smuk 
rød Farve paa Silke, Uld og  Bomuld. Dette 
Insect kaldes Nopal - eller Cocheni l leskj o ld-  
lusen (Coccus Cacti) og lever paa flere Cac- 
tusarter. navnlig Opunt ia coccinel l i f era,  0. 
Tuna,  0.  decumana og  flere,- og  hører op 
rindelig hjemme i Mexico, navnlig Yucatan, 
men findes ogsaa nu i Centralamerika, hvor
fra den er forplantet til Brasilien, Peru, 
nogle af de vestindiske Øer, Java, A lgier etc. 
I  M exico dreves Cochcnilleavlen allerede i de 
ældste Tider og var dengang langt mere ud
bredt end i Nutiden, da den hovedsagelig er 
indskrænket til Provinsen Oaxaca, hvor den 
im idlertid- drives i stor Udstrækning. Den 
mexicanske Cochenille udføres over Vera 
Cruz; men den bedste C. kommer fra P ro 
vinsen Honduras i Mellemamerika. Da Ind
samlingen af de vildtvoxende Cactusplanter 
vilde være for besværlig og  dertil kun vilde 
give et usikkert Udbytte, dyrker man Plan
terne i egne Plantager, de saakaldte »N o- 
palarier«, hvorved man ogsaa erholder et 
bedre Product. Man skjelner derfor imellem 
den vi lde eller Markcocheni l len og  den kul 
t iverede eller ægt e;  den førstnævnte dyrkes 
vel ogsaa ofte i særegne Plantager, men er 
mindre end den sidstnævnte og  indeholder 
mindre Farvestof, ligesom  den vilde ogsaa 
sædvanlig er bedækket a f en hvid, dunagtig 
Substants, der hos den ægte kun viser sig 
som et fint Pulver. Den første Indsam ling 
eller H øst finder Sted i September, efterat 
Hunnerne ere døde og  Ungerne ere udkrøbne; 
disse Insecter ere sortagtige, indeholde kun 
lidet Farvestof og  kaldes Grana de past ie,  
Negr i l l a eller Grana negra.  Den anden In d 
samling, som er H ovedhøsten foregaar i Ja
nuar eller Februar, og  omfatter de udvoxede 
unge Hunner, som dræbes, naar de have lagt 
Halvdelen af deres Æ g  o g  som afgive den 
saakaldte Zacat i l la.  Den følgende Generation 
indsamles i April eller Mai, førend Dyrene 
endnu have lagt Æ g , og  giver den bedste

Høst, de saakaldte Grana eller Grana f ina.  
Ved denne Leilighed indsamles Alt, baade 
store og smaa D yr; de sidste sorteres fra og 
danne de saakaldte Granf i la,  som ere mindre 
værdifulde ; man lader im idlertid nogle af 
de bedst nærede Hunner sidde paa Bladene, 
for at de kunne formere sig  til næste Høst. 
Disse bringes i Regntiden tilligem ed de 
Blade, hvorpaa de sidde, ind i dertil ind
rettede Huse, hvor de opbevares i smaa R e
der, som ere fyldte med Plantetrævler af 
Tillandsia, indtil Regntiden er forbi, hvor
efter Rederne hænges ud paa Planterne, hvor 
Hunnerne da snart lægge en Mængde Æ g  
eller maaske rettere føde en Mængde levende 
Unger, som i Løbet af 24 Tim er ville løbe 
omkring og  udbrede sig over hele Plantagen. 
Hunnerne ere mørkerøde, brede, næsten æg
runde, med fine Tværstriber, neppe en Linie 
lange og  uden V inger; efter Befrugtningen 
svulme de op, overdrages med et uldagtigt 
Lag og  dø langsom t hen; efter nogle Dages 
Forløb krybe Larverne da frem af Hylsteret. 
Hannerne ere mindre og forsynede med to 
fine hvide V inger; de forekomme i langt 
ringere Antal, dø strax efter Befrugtningen 
og  medtages ikke ved Indsamlingen. Efter 
denne dræbes Insecterne enten ved Vand
dampe eller som oftest i ophedede Ovne, 
undertiden ogsaa ved at henlægge dem paa 
varme Jernplader; derpaa spredes de paa 
Maatter og  tørres fuldstændig i Solen, hvor
ved de omtrent tabe 2/s i Vægt. —  Foruden 
de ovenomtalte Sorter har man endnu 
Polvos de Grana,  de frasigtede Brudstykker 
af D yrene; baade disse og  de ovenfor omtalte 
Granf i la ere som oftest stærkt blandede med 
Resterne af de døde Hanner, som man ogsaa 
undertiden finder iblandt de øvrige Sorter. 
De sølvgraa, med fint Støv bedækkede In 
secter anses af Mange som de bedste; men 
da de hyppig ere blandede med de mere ordi
naire vilde C., som have den samme Farve, 
staa de ofte i en ringere Pris end de sorte. 
De smaakornede ere sædvanlig vilde og  kal
des Syl vest e r  (Grana sylvestra ) ;  de ved 
Vanddampe dræbte Insecter blive rødbrune 
og  benævnes Renegr ida og paa Engelsk f oxy.  
—  Cochenillen kommer til Europa i Lærreds 
Sække, som ere yderligere emballerede i 
Maatter eller Dyrehuder. A f de mexicanske 
veier en saadan Seron c. 200 Pd., fra H on
duras og Veracruz c. 150 Pd. og fra Tene
riffa 50 à 60 Pd. ; Javacochenillen forsendes 
sædvanlig i Blikdaaser paa 80 til 120 Pd. 
over Amsterdam og Rotterdam. I England 
ompakker man sædvanlig C., idet man tøm 
mer Emballagerne, sigter Indholdet og  ind
pakker det i nøiagtig  tharerede Sække; det 
frasigtede Cochenil lest øv,  som dels bestaar 
af Brudstykker af Insecterne og  dels ogsaa 
a f Sand og Plantedele, komm er ligeledes i 
Handelen, men koster i Regelen kun J/3 

hvad der betales for de hele Korn. —  I Han
delen har man inddelt C. i følgende tre Sor
ter: søl vgr aa C. (G rana jaspeada ), blaagraa 
C., hvis Farve ofte egentlig  er rødbrun, men 
giver et graaligt Skjær ved Hjælp af fint 
pulveriseret K ridt eller Talk {Gr. renegrida)
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og  sor t  C. (Gr. negrilla, Zaccadilla ) ;  denne 
Adskillelse er im idlertid uden væsentlig Be
tydning. Da den sølvgraa tidligere ansaas 
for at være den bedste, gaves baade de sorte 
og  de brune Sorter som ovennævnt ofte et 
lignende Udseende ved malet Kridt e tc .; for 
Tiden staar den sorte Honduras i høiest Pris, 
derefter følger den mexicanske Zaccadilla, 
imedens den sølvgraa Honduras og  den graa 
mexicanske høre til de billigere Sorter. Den 
bedste Honduras eller M estic Cochenille skal 
indeholde omtrent 20  pCt. Farvestof; omtrent 
af samme Qvalitet er Guatimala C., imedens 
Dom ingo C., som bestaar a f smaa, askegraa 
og med Urenligheder blandede K orn , kun 
skal indeholde c. 8  pCt. —  Cochenille fore
kommer forfalsket paa forskjellige Maader; 
ved at have henstaaet i fugtige Kjældere kan 
saaledes dens Væ gt være forøget med 10 à 
12 pCt., og  man maa derfor ved Indkjøbet 
nøie paase, at Yaren er aldeles tør. Oftere 
findes den ogsaa blandet med Korn af farvet 
Lerjord, hvilket kan opdages ved, at disse 
med Lethed lade sig trykke itu imellem 
Fingrene, hvilket ikke lader sig  gjøre med 
den ægte. God C. bør være fri for Støv, 
uden Lugt, have en ren, klar Farve og  be- 
staa af mellemstore, tunge og  aldeles tørre 
Korn, som indvendig ere purpurrøde og have 
en lidt b itterS m ag ; ved at opbevares paa et 
aldeles tørt S ted .v il den da kunne.holde sig 
i en langAarrække uden at tabe i Værdi. —  
C. indeholder Carm insyre,  som ved at pul
veriseres viser sig  skinnende purpurrød og 
som lader sig opløse i Vand og  fortyndede 
Syrer med smuk rød Farve, vanskeligere i 
Alkohol, men ikke i Æ ther og  fede Olier. 
A f Alkalier farves den carmoisinrød til violet, 
og den fældes a f Saltene af Jordarterne og 
Metaller med smuk rød Farve, hvorved der 
kan fremstilles mange overordentlig smukke 
Lakfarver. Den benyttes i Farverierne til at 
farve Skarlagen, Purpurrødt, Carmoisin, Violet 
eller Brunt, endvidere til Fabrikation af rød 
Carmin,  der faas ved Fælding a f et vandigt 
Afkog *af Cochenille nled Alun eller Tinsalt, 
Carminlak og  flere andre Malerfarver, til 
Frem stilling af rødt Blæk, til Farvning af 
Conditorivarer og  Likører, samt i den nyere 
Tid ogsaa i M edicinen, især im od Vattersot. 
—  Værdien af C. beror paa dens større eller 
mindre Indhold a f Carminsyre. For at ud
finde dette kan man benytte den af Pedroin 
opfundne Carminmaaler ,  som bestaar a f et 
med Grader forsynet Glasrør og  to Prøve- 
vædsker, nem lig en vandig Opløsning af Alun 
med Ammoniak og  en lignende Opløsning af 
Soda, som er mættet med Chlorluft. Ved 
Hjælp af disse Vædsker affarves en bestemt 
Mængde i Vand udtrukket Cochenille, og  den 
Grad, ved hvilken denne Affarvning forogaar, 
vil da nøiagtigt angive Procentindholdet af 
Carminsyren i Cochenillen. —  Indførselen af 
Cochenille til Danmark udgjorde i 1876 c.
17,000 Pd. og i 1877 c. 18,000 Pd., hvoraf 
omtrent Halvdelen kom fra England ; til 
Sverig indførtes i 1876 henved 50,000 Pd.

C o c h e n i l l e ,  t ysk,  polsk eller uægt e 
(Coccuspolonicus), ogsaa kaldet lohannesblod,

er de tørrede Hunner a f en Skjoldlus, som 
findes i det sydlige Rusland, Polen, Galizien, 
Pomm ern etc. paa Rødderne a f forskjellige 
Planter, navnlig S c l e r a n t h u s  p e r n i  ni s: den 
anvendtes tidligere ligeledes til Farvning, 
men da den indeholder langt mindre Farve
stof end den ægte Cochenille, og Indsamlin
gen af Insekterne er forbunden med mange 
Vanskeligheder, benyttes den næsten ikke 
mere, eller ialfald kun til Husbrug, navnlig 
i det sydlige Rusland. Benævnelsen uægt e 
Cochenil le anvendes undertiden ogsaa paa 
Kermes (s. d.).

C o c h l e a r e ,  T. Löffelkraut, Fr. Cranson, 
E. Scurvy grass, ere Bladene, Stænglerne, 
og  Blomsterne a f en i det nordlige Europa 
ved Strandkanterne vildtvoxende Plante, 
C o c h l e a r i a  o f f i c i n a l i s .  Hele Planten er meget 
saftig, har en saltagtig, bitter Smag og  en 
skarp Lugt. Bladene benyttes dog  kun 
friske, da de tabe Kraften, naar de blive 
tørre, og benyttes paa flere Maader. saasom 
til Kryderi paa Brændevin og 01, som Salat 
og i Medicinen som  Middel imod Skjørbug 
og mod opsvulmet Tandkjød etc.

C o c o n s  kaldes de Hinder eller Hylstere, 
hvori Silkeormene indspinde sig og  forvandle 
sig  til Pupper ; de anvendes til Floretsilke, 
til Vat og til Fabrikation a f kunstige Blom 
ster (se forøvrigt under Silke).

C  o  c  o  s n e d  <1 el* ere de 18— 28 Centm. 
lange og  12— 24 Ctm. tykke, rundagtig tre
kantede, foroven lidt tilspidsede Frugter af 
den i de tropiske Lande voxende Cocospaf me 
(s. d.), som i sit Hjem anvendes paa m ang
foldige Maader og  næsten forsyner Beboerne 
med alle Livsfornødenheder. Enhver N ød er 
omgiven af et 6 — 9 Ctm, tykt, udvendig glat 
og indvendig trævlet, brunt H ylster; under 
dette findes døn 8— 4 Linier tykke, sfenhaarde, 
træagtige Skal, som ved Grunden har 3 smaa 
Fordybninger eller H uller og  som omslutter 
den ovale, mandelagtige, spiselige Kjærne. 
H os de halvmodne Nødder bestaar denne kun 
af en syrligsød, velsmagende M elkesaft, der 
efterhaanden størkner til en næsten horn
agtig  Masse, i hvis Midte der dog næsten 
altid vedbliver at være et lille hult, med Saft 
fy ldt Rum. Denne Saft, som kaldes Cocos-  
melk,  nydes i Træets H jem  som en m eget 
behagelig og  styrkende D rik , imedens den 
faste Kjærne spises' enten raa eller tilberedt 
paa forskiellig  Maade. Ved at rive den og 
blande den i Vand erholder man ligeledes en 
A rt velsmagende Melk, som kaldes Saat ar .  
Ved U dkognihg og Udpresning af Kjærnerne 
vinder man Cocosnødol ie (s. d.), imedens den 
tilbageblivende Masse anvendes til Kreatur
foder. De tørre, til Oliepresning bestemte 
Kjærner, kaldes i Handelen Copperah.  N ød 
dens ydre, brune, trævlede Skal er spiselig, 
førend Frugten endnu er moden, og ligner 
i Smag Artiskokker. Ogsaa Frøgjem m ets 
trævlede Mellemlag| har i den nyere Tid 
faaet en m eget udbredt Anvendelse til F or 
fæ rdigede a f Tougværk, der i Lethed, Ela
sticitet, Styrke og  Varighed langt skal over- 
gaa Tougværk af Hamp. Ved Paavirkning 
af Saltvand skulle saadanne Touge næsten
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kunne blive uforgængelige ; man har saaledes 
fundet dem at være ligesaa gode som nye, 
efterat de havde henligget over 50 Aar paa 
Havets Bund. D et af Cocostrævlerne spundne 
Garn kaldes i Ostindien Coir  og  er der en 
betydelig Handelsartikel. Baade i England 
og  Tyskland findes der nu flere Fabriker, som 
udelukkende beskæftige sig  med at tilvirke 
m angfoldige Gjenstande af disse Trævler, 
som baade kunne erstatte Svinebørster og 
Krølhaar; foruden til Tougværk benyttes de 
saaledes til Eorfærdigelse af Pensler, Børster, 
Fodtæpper, Hatte, Drivremme etc. —  Frug
tens inderste, haarde, lysebrune, gult mar
morerede Skal modtager en smuk Politur og 
anvendes til alle Slags Dreierarbeider, saa- 
som Drikkekar, Skeer, Daaser, Kopper, Stokke
knappe, Cigarrør, Schakspil, Rosenkranse etc.
—  Fra Ceylon udføres der en stor Mængde 
Cocosnødder; til Europa komme dog de 
fleste fra Vestindien, hvor Skibsførerne sæd
vanlig medtage dem for at udfylde de tomme 
Rum imellem Fragtgodset. —  En Art smaa 
Cocosnødder af Størrelse som H ønseæg kaldes 
Coqui l lanødder  og  stamme fra en anden Art 
a f Cocospalmen, Cocos lapidea. De kaldes 
ogsaa Cocosnødder  f r a Li ssabon,  fordi de 
især komme over denne B y ; de have en 
haard, glinsende Skal, ere sorte med brime 
Pletter, indeholde ingen Melk og  anvendes 
ligesom  de almindelige til alle Slags Dreier- 
arbeide.

C o c o s i so c l o l i e ,  Cocosol ie eller Cocos- 
sm ør  (Oleum Cocois) erholdes af de modne 
Kjærner af Cocosnødder, idet man enten ud
koger dem med Vand, paa hvis Overflade 
Olien da afsætter sig, eller i den senere Tid 
ved kold eller varm Udpresning. Den kom 
mer i stor Mængde til Europa fra Ostindien, 
især fra Malabar og  Ceylon, fra Java, Vest
indien, Brasilien, Afrika etc. Ved Presning 
kan deraf vindes St ear in og  Olein eller Elain ; 
af disse anvendes den første, som er fast, til 
Fabrikation af Lys, og  den anden, som er 
flydende, som Lampeolie, Maskinsmørelse og 
til Fabrikation af Sæbe etc. Den i Handelen 
forekommende Cocosolie er hvid , og  naar 
den er koldt udpresset grønlig  hvid ; ved 
sædvanlig Temperatur er den af Consistents 
som Svinefedt, men noget krystallinsk; den 
begynder at smelte ved 2 10 C. og  bliver ved 
c. 3 0 ° fuldkommen flydende; den besidder en 
eiendom m elig L ugt, og  bliver meget let harsk.
—  Hovedanvendelsen for Cocosolien er til 
Fabrikation af Sæbe og Lys. Som Materiale 
til Sæbefabrikation har den mange fortrinlige 
Egenskaber, da den deraf tilbcredte Sæbe er 
blændende hvid, let, haard og skummer stærkt 
og  er lettere opløselig i Saltvand end andre 
Sæber, hvorfor den godt egner sig  til Vask- 
n ing med haardt Vand eller Søvand. Man 
har forsøgt at anvende Cocosolien i Medicinen 
som Erstatningsm iddel for Olivenolien, men 
er atter ophørt dermed, fordi Olien alt for 
let bliver harsk og  fordi man ikke kan fjerne 
dens ejendom melige Lugt. Forbruget af 
Cocosolie er i de senere Aar tiltaget be
tydeligt ; alene til England indføres der aarlig

c. 9000 Tons, der kunne anslaas til en Værdi 
af henved 2 M ill. Kroner.

C o c o s p a l m e n  eller Cocost ræet  (Cocos 
n ucifera ) hører til den imellem Vendekred
sene, navnlig i Ostindien og paa Øerne syd 
for Asien hjemm ehørende Palmeslægt, som 
derfra dels ved Forplantning og  dels ved 
Havets Opskylling af Frugterne paa Kysterne 
er bleven udbredt over hele den tropiske 
Zone, hvor den forekommer i Mængde baade 
som vildtvoxende og  som dyrket. Den har 
en slank, stundom noget høiet Stamme, der 
kan blive 60— 80 F od høi, og paa hvilken 
Kronen dannes af de 12— 15 F od lange, grønne, 
finnede Blade med en Mængde smalle, lancet
formede, 3— 5 Fod lange, sidestillede Smaa- 
hlade. Den nederste Del af Stammen bestaar 
af et m eget haardt og  fast Ved, hvorimod 
den øvre Del er mere bøielig  og  trævlet; den 
egner sig derfor ikke godt til egentligt B y g 
ningstømm er, men anvendes mest til Kanoer, 
Lægter, Bræder, Døre, Hylder, Stole etc., 
samt til Brændselsmateriale; af Asken ud
trækkes Alkali, og  Saften a f Blomsterne og 
et A fkog a f Boden anvendes af de Indfødte 
som Lægemiddel. De tørrede Blade blive 
m eget faste og haarde og  benyttes paa mange 
Maader, navnlig til Tagtækning, ligesom  man 
ogsaa deraf forfærdiger Maatter, Kurve, Hatte. 
Huer, Sko og mange andre Gjenstande. I 
Ceylon anvender man de unge gjennem skin- 
nende Blade til Laterner og  som Papir, og 
saalænge de endnu ere ganske unge og fine, 
spises de som Salat; af deres netformede 
Aarer forfærdiger man Snore til Vugger. 
Hængemaatter etc. —  Cocospalmen blomstrer 
og  sætter Frugt i sit 12te eller 15de Aar. 
er derpaa i fuld Kraft i 40 Aar, og  lever 
endnu i 30 à 40 Aar, men bestandig aftagende 
i Frugtbarhed. Naar den har begyndt at 
blomstre, gjøres der Indsnit i Hylsteret, der 
omgiver Blomsterne, for at undersøge, om 
Træet er skikket til at give den saakaldte 
Toddy eller Palmevin,  som ogsaa benævnes 
Callu,  og  som i frisk Tilstand er en behage
lig, kølende Drik. Dette er kun Tilfældet, 
naar denne Saft ved Indsnittet flyder ud, og 
saadanne Træer ere da af langt større Værdi 
end de, som kun frembringe Frugter. I  god 
Jordbund og  især i fugtigt Veir blomstrer 
Træet hver 4de eller 5te Uge, saa at man 
næsten til enhver T id  finder Blom ster og 
Frugter derpaa. Førend Blomsterne udvikle 
sig, danne de en a f et fælles, tilsidst træ
agtigt Hylster omgiven, grenet K olbe; ved 
at afskære Toppen af denne, ombinde den 
med unge Cocosblade og  hver M orgen og 
Aften forny Saaret udflyder den ovennævnte 
Toddy, som opsamles i smaa Krukker, og som 
ved at lienstaa i 4 å 5  Tim er kommer i Gjæ- 
ring og  danner en af de Indfødte meget 
yndet, sød lig , berusende D rik , der kaldes 
Su r i  eller Syra.  A f denne destillerer man 
ig jen  en Sort Arak, der skal være ligesaa 
god som den af Ris tilberedte, og  v e 4  fortsat 
G jæring a f samme tilvirker man Eddike. 
V ed at indkoge Toddyen, førend den gaar i 
Gjæring, erholder man en Slags Sukker, som
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i Ostindien kaldes Japery eller Jaggary,  og 
som navnlig udføres fra Ceylon. Den unge, 
saftfulde Marv af Træets Top afgiver en vel
smagende og yndet Spise og kaldes Palme
hj erne eller Palmekaal .  —  Cocostræ eller 
Cocosnøddetræ kaldes ogsaa en Art Grenadi l- 
t ræ (s. d.).

C o d e ï n  er en g iftig  Plantobase (Alka
loid), som forekommer i Opium, og som der
for ogsaa erholdes som JBiproduct ved Frem 
stilling af Morphin. Det danner gjennem - 
sigtige, farveløse, bittert smagende dsidede 
Prismer og Pyramider, som ere meget let 
opløselige i Yinaand og  Æ ther, men kun 
lidet i Vand. D et anvendes i M edicinen, 
enten i ren Tilstand eller som saltsurt eller 
svovlsurt Salt. Disse ere farveløse, i Vand 
og Yinaand op løselige, bittert smagende 
Krystaller.

C o d i c i l l i l i  ere en Slags line italienske 
Pølser, som navnlig tilberedes i Ferrara og 
undertiden forsendes til det nordlige Europa.

C o d o  er et spansk Længdemaal =  l x/3 

d. Fod.
C o e u r  f l e u r i  kalder man i Frankrig 

en Sort fint bieget Drei! med smaa indvævede 
retvinklede Mønstre.

C o f f e i n  eller CafFeïn er et eiendomme- 
lig t Stof, som findes i raa Kaffebønner (c. 
0,6— 1 pCt.), i Bladene af Kaffetræct (c. 0,2 
pCt.), i Theblade (indtil 3 pCt.), i Paraguay- 
the (c. 2 pCt.) og i Guarana (c. 5 pCt.) (s. d.); 
det benævnes derfor ogsaa Thei'n eller Guara- 
nin.  D et fremstilles i fine, farveløse, lange 
og bøielige, silkeglinsende Naale uden Lugt 
og af en ren, lidt bitter Sm ag; de ere kun 
vanskelig opløselige i Vand, men let i V in- 
aand, Syrer og Alkalier, og  fordampe fuld 
stændig ved 185°. Coffein er en qvælstof- 
holdig Base, som i mindre D osis virker op
livende paa Nervesystem et, i større Dosis 
kan det bevirke Forgiftningstilfælde. —  Med 
Saltsyre og  Svovlsyre danner det Salte, hvor
imod dette ikke er Tilfæ ldet med svagere 
Syrer som Citronsyre, Vinsyre og  Baldrian- 
syre.

C o g n a c  er den bedste Sort fransk Drue
brændevin og  destilleres a f hvide Vine og 
Bundfaldet fra Vingjæ ringen, navnlig i Om
egnen af Byen Cognac i Dep. Charente. Da 
de Druer, som give den ægte C. dens sær
egne £!mag, kun voxe i Senne Egn, og  de 
derværende Producenter indbyrdes havde for
pligtet sig  til at hævde dens Navn ved kun 
at forsende Varer a f god Qvalitet, blev F ø l
gen efterhaanden, at mange andre franske 
Producenter kaldte det af dem af Vin de
stillerede Brændevin Cognac, hvilket Navn 
imidlertid den største Del af den i Handelen 
forekommende Cognac bærer med Urette. I 
heldigste Tilfæ lde stammer den sædvanlig 
kun fra andre franske eller tyske Vindistricter, 
imedens den endnu oftere eftergjøres af for 
tyndet, fuselfri Spiritus ved Tilsætning af 
Eddikeæther, lidt Ønanthæther, brændt Suk
ker og  nogle Kryderier. Denne kunstige 
Cognac fabrikeres dog undertiden af en saa- 
dan Godhed, at den kun vanskelig kan skjel- 
mes fra den ægte. Denne har en eiendom melig

krydret, lidt sammcnsnærpende Smag og en 
gul Farve, som den erholder af de Egefade, 
i hvilke den forsendes, imedens den be
hagelige Smag navnlig skyldes den Bouket, 
som danner sig ved Fabrikationen. —  I  Han
delen skjelner man imellem fire Sorter fransk 
Cognac, nem lig: 1) Grande Champagne (Ar- 
chiac), som er den fineste Sort og som ud
vindes ved Destillation af Bærmen og  Bund
faldet af Champagnevinen, hvilket ligeledes 
er Tilfæ ldet med den næste Sort; 2) Fine 
Champagne (Jonzac, Chateau neuf); 3) Fins 
Bois (Cognac, Jarnac, Baignes); 4) Bons Bois 
(St. Hilaire, Hiersac, Blanzac, Chalais, Cozes). 
R ingere Sorter ere Armagnac og  Tenarèze 
fra Dep. Gers, der omfatter Størstedelen af 
det tidligere Landskab Armagnac.

C o i r  s. Cocosnødder.
C o k  s. Toiol ie.
C o k e s  eller som man tidligere skrev: 

Coaks,  samt Cinders forholde sig  til Stenkul 
ganske paa samme Maade som Trækul for
holder sig  til Træ og  Tørvekul til Tørv. 
Ophedes Træ eller Tørv uden at Luften faar 
Adgang til samme, udvikles der heraf en be
tydelig  M ængde Dampe, hvoraf ved A fkølin 
gen en Del fortæ tter sig  og  bliver til Tjære 
og Vand; en anden Del forbliver ufortættet 
og er en brændbar Gas (væsentlig Kulbrinte- 
Brint og  K idilte, forurenet af andre ikke 
brændbare Luftarter, saasom Kulsyre, Qvæl- 
sto f etc.), og tilbage bliver der da Trækul 
eller Tørvekul, som bestaar af rent K ulstof 
tilligem ed alle Træets eller Tørvens Aske- 
bestanddole. Ganske paa samme Maade for
holder det sig med Stenkul, idet de ved Op- 
hedning uden Luftens Adgang afgive en Del 
flygtige Producter, nem lig Stenkulstjære, 
Vand og  Gas, og  efterlade næsten rent K ul
sto f i Forbindelse med Stenkullenes Aske- 
bestanddele.

Alle  Stenkul give Cokes, men af høist 
forskiellig Beskaffenhed. N ogle Kul give en 
Slags Cokes, som kun ere at sammenligne i 
det Ydre med sort Grus, der brænder tungt 
og  slet samt indeholder en betydelig  Mængde 
A ske; andre —  navnlig en stor Del af de 
saakaldte Cannelkul —  give sorte, lette, næ
sten skiferagtige Cokes, der undertiden kunne 
indeholde 30 pCt. Aske, og atter andre bage 
under Ophedningen sammen i store Stykker, 
have et stænglet Brud, et graaligt, metal- 
glinsende Ydre og  indeholde kun en ringe 
Mængde Aske (omtrent 5 pCt.). Imellem 
disse tre Hovedformer, som ere ganske for- 
skjellige indbyrdes og  a f hvilke den sidst
nævnte er den bedste, findes der en stor 
Alængde Cokes af de forskj ellige Slags Sten
kul, der i større eller mindre Grad nærme 
sig de tre nævnte Hovedformer.

De Cokes, der indvindes som Biproduct i 
Gasværkerne, kalder man specielt Cokes,  hvor
im od de, som brændes i særlig dertil ind
rettede Ovne, hvori de dampformede Producter 
forbrændes uden at faa anden Anvendelse, 
benævnes Cinders.  De første indeholde lidt 
mere Aske end Cinders og  ere mørkere ond 
disse, og  da de ikke have været udsatte for 
saa stærk Varme, indeholde de lid t Svovl og
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tillige en Vandmængde, der undertiden ud- j 
g jør 20  pCt. Cinders blive brændte af min
dre askeholdige, men sammenbagende Kul, 
ere fri for Svovl og  indeholde kun c. 10  pCt. 
Vand. Cindersstykkerne ere hyppig lange og  j 
stænglede, hvorimod Gascokes ere mere runde 
og  mørkere i Farven.

Imedens Stenkul ved Forbrændingen give 
den største Varme i liere Alens Afstand fra 
Forbrændingsstedet, give Cokes og  Cinders 
den største Varme i selve Ildstedet. Man 
bruger derfor Stenkul overalt, hvor man skal 
have lang Flamme, saasom til Damply edler, 
Glasovne, Porcellainsovne etc., hvorimod man 
kun benytter Cinders til Jernsmeltning og 
lignende, til hvilket Øiemed man ikke kan 
anvende Gascokes paa Grund af deres større 
Vandmængde og  Svovlgehalt ; derimod afgive 
de sidstnævnte et fortrinligt Brændselsmate
riale til Kakkelovne.

C o l c h i c u m  a u t u m n a l e  s. Tidløs.
C o l c o t h a r  s. Brunrødt og  Jernilte.
C o l d - C r e a m  kaldes en i England op

funden kølende, hvid Salve, som har Lighed 
mod tyk F løde og som tilberedes afHvalrav, 
Vox, Mandel olie og Rosenvand; don anvendes 
im od ydre Betændelser, Hudløshed, sprækket 
Hud, Forhærdelser etc., ligesom  ogsaa til 
Forskjønnelse og B lødgjørelse af Huden.

C o l e t t e  er Navnet paa en Sort ubleget j 
Lærred af Mellemqvalitet, som væves i Om
egnen a f Osnabrück; dot forsendes i Ruller 
paa c. 90 Alen, ombundne med blaa Snore og 
stemplede med tre Kroner.

C o l l a  p i s c i o n i  s. Husblas.
C o l l e t e p i t r æ  s. Tigertræ .
C o l l o d i u m  eller Collodion er en farve

løs, tyktflydende Vædske, som tilberedes ved 
at opløse Skydebomuld i en Blanding af 
Æ ther og Alkohol. Den er opfunden i Aaret 
1847 og anvendes m eget i Lægekunsten, idet 
den ved at stryges paa Huden i et tyndt 
Lag ved Æ therens Fordam pning danner en 
fastklæbende, for Luft og Vand uigjennem- 
trængelig H inde; til Brug ved Saarskader 
tilsættes sædvanlig 2 Dele Glycerin  eller 
Ricinusolie og  Terpentinolie til 100 Dele 
Collodium for at gjøre denne mere elastisk. 
Den anvendes ogsaa istedetfor Lak eller Fer
nis og  danner da et gjennem sigtigt, glinsende 
L ag paa de paagjældende Gjenstande; frem 
deles istedetfor Guldslagerhuder samt til 
eléctriske Apparater, da den er m eget stærkt 
eleetrisk. Den mest udbredte Anvendelse har 
den im idlertid i den nyere T id  faaet i P h o 
tographien, idet den giver det bedste Grund
lag for Lysbilleder. T il dette Brug maa den 
dog ikke alene være aldeles ren og  klar, men 
Æ theren maa da ogsaa være blandet i et be
stemt Forhold  med Vinaanden, som dertil 
maa være aldeles fuselfri. Naar C. bliver 
gammel, tyk eller slimet, kan man tilsætte 
Æ ther og derpaa filtrere den. —  Ved at ud
trække spanske Fluer i Æ ther og  blande 
dem i C. erholdes Collodium cantharidale, 
der anvendes i M edicinen som et blære
trækkende Middel. Den maa opbevares i godt 
tilproppede Flasker, da den hurtig  indtørrer 
ved Fordam pning af Æ theren og Vinaanden.

C o l o c y n t h i d e s  og Colocint hin s. 
Coloqvint er .

C o l o m b i n l a k  kaldes en A rt F loren
tinerlak, som er form et i langagtige, fir
kantede Stykker.

C o l  o n t  e p i t r æ  s. Tiger t ræ.
C o l o p h o n i t  eller brun Granat  er en 

Varietet af den almindelige Granat; den er 
rødlig, gulagtig eller sortebrun, undertiden 
ogsaa begsort, og  findes ved Vesuv, i Ungarn, 
Thüringen, Tyrol, Rusland, Sverig og Norge, 
sædvanlig i smaa Korn næsten uden Krystal
lisationsform. Den benyttes dog kun sj elden 
som Smykkesten.

C o l o p l i o i i i u m  er en Fyrreharpix, som 
ved Ophedning er bleven befriet for den 
flygtige Olie og for Vand; den udvindes af 
det Residuum, som bliver tilbage ved T il
beredningen af Terpentinolie. Under stadig 
Omrøren smelter man den saalænge, indtil 
det indeholdte Vand er fordunstet, hvorpaa 
den klare Harpix skilles fra det smudsige 
Bundfald. Den er haard, helt eller halvt 
gjennem sigtig , sprød, næsten uden L ugt og  
Sm ag og har et glasagtigt Brud; den maa 
ikke lugte af Beg, i Bruddet maa den være 
aldeles ren og glinsende, og efter sin R en 
hed besidde en lys- eller mørkbrun Farve, 
som viser sig  rødlig  og  klar, naar den holdes 
op im od Lyset, og gul, naar den pulveriseres. 
Ved Ophedning smelter den ved 185° og  
omdannes ved stærkere Ophedning til en 
flygtig  Olie, Harpixøl ie (s. d.). Den kommer 
mest fra Nordamerika i forskjellige Qvaliteter, 
sædvanlig af m eget mørk Farve, hvorimod 
den smukkeste og  lyseste erholdes fra P or
tugal. Ogsaa fra Frankrig erholdes en smuk 
Vare, som navnlig tilberedes i Dep. les Lan
des; den er mere brunlig og forsendes især 
over Bordeaux og  Bayonne i Maatter paa 
2 à 300 Pd., stundom af lysere Farve i Fade 
paa 3 à 500 Pd. Forbruget af Colophoniuin 
er m eget betydeligt i  Bryggerierne, hvor 
man enten smelter amerikansk eller fransk 
Harpix sammen med almindeligt Fyrrebeg og 
antænder det i Karrene, eller koger ameri
kansk Harpix sammen med Linolie eller med 
sort Beg, stundom ogsaa med Galipot. End
videre anvendes C. i Papirfabrikerne, til Fa
brikation af ordinairt Segllak, Fernis og Kit, 
til Reducering af Sølv af Chlorsølv, til Skibs- 
kalfatring, B e s t ig n in g  af Violinbuer, til 
hvilket Brug der i Italien og  Frankrig fa
brikeres en m eget ren, gul Colophon, til 
Fyrværkerisager, P lastere , Salver, Vogn- 
smørelse etc.

C o l o p h o n i u m  Su c c i m i  s. Rav- 
fernis.

C o l o q u i n t e r  eller Purgérparadisæbler
(Fructus Colocynthidis) ere de fra den gule 
haarde Skal befriede Frugter af Coloquint - 
agurken (Citrullus Colocynthis), en slyn
gende Plante med hjerteform ede, 3— 5 eller 
flerlappede og  med stive hvide Haar paa 
Undersiden besatte Blade, som baade findes 
vildtvoxende og  dyrkes i Levanten, især paa 
Cypern, i  Æ gypten, Spanien, ved Cap og flere 
Steder. De ere omtrent saa store som en 
knyttet Haand, og  bestaa af en hvid, let,
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svampet, intensivt bittersmagende Marv, som 
i 6 Kum indeholde en Mængde brunlige eller 
gulagtige Frøkorn uden Lu gt og  af en mild 
olieagtig  Smag. Gode O. bør være hvide, 
saa store som muligt, være vel skrællede og 
bestaa af saa meget Marv som m uligt uden 
for mange Frøkorn ; de bedste ere de levan
t i nske eller t yr k i ske;  de ægypt i ske ere de 
største, men stamme fra en anden Citrullus- 
art; de sendes uskrællede til Grækenland og  
komme derfra i Handelen efter at være be
friede for den ydre haarde Skal, imedens de 
cypr i ske sædvanlig ere mindre og  billigere 
og  indeholde mange Frø. De spanske ere 
ofte slet skrællede og  ere m eget frørige, og 
de ost indiske eller Mogadoreoloquint er  komme 
i Handelen i uskrællet Tilstand. De anvendes 
i Medicinen som Purgermiddel, til at blande 
i Bogbinderklister for at beskytte Bøger 
imod Papirorme, til Gummifernis paa Olie
malerier etc. For at pulverisere dem maa 
man blande dem med Traganthslim eller 
Gummislim og  derefter tørre dem. De inde
holde som virksomt Stof Colocynt hin,  Harpix, 
Bassorin og et bittert Extractivstof.

C o l o r i n e  s. Krap.
C o l u b r i n t r s e  eller Slanget ræ (L ig 

num coluhrinum ) er det lyse, m eget tætte, 
faste og tunge Ved af det paa Molukkerne 
voxende Træ, Strycbnos c o l u b r i n a ,  som an
vendes af Indianerne mod Slangebid og som 
ogsaa tidligere benyttedes i Medicinen i E u 
ropa. D et er uden L u gt og  har en meget 
bitter Sm ag; i frisk Tilstand ere Uddunst
ningerne deraf skadelige. D et anvendes nu 
kun til Dreierarbeider, Knivskafter og  deslige. 
Den ægte Sort er gu lgrønlig  og  uden Bark; 
den indeholder Strychnin. —  Vedet af flere 
andre Træsorter benævnes ligeledes Slange
træ (s. d.).

C o l u m b o r o d  (R ad ix  Columbo), T. 
Ruhrwurzel, er Roden af tvende Slyngplanter, 
hvoraf den ene, J a t e o r r h i z a  C o l u m b a ,  voxer 
paa Østkysten af Afrika og  dyrkes i nogle 
Egne af Ostindien; den anden, J a t c o r r b i z a  
p a l m a t a ,  hører hjemme i Kystlandene nord 
for Mosambique samt paa Madagascar og 
Mauritius. De i frisk Tilstand barnearmtykke 
og indtil en F od lange Rødder, der udgaa 
fra en fælles Rodstok, ere udvendig brun
lige og  indvendig m ørkegule; de fore
komme i Handelen skaarne i Skiver af 3— 6 
Ctm. Diameter og  1— 3 Ctm. Tykkelse. Den 
mørkebrune Bark er rynket og ved en m ør
kere Kredslinie skilt fra den indre gule træ
agtige Del, som er gjenn'emdragen af M arv- 
straaler. Barken har en endnu mere bitter 
°g  slimet Smag end den indvendige Del. 
Rer forekommer ogsaa en falsk eller uægte 
Columborod, som sædvanlig er valseformet 
°g  delt efter Længden; den e r . indvendig 
langt mere lysegul, udvendig graa, m eget 
mindre bitter, og noget sødlig. Ogsaa Roden 
af Bryonia alba forekommer undertiden under 
Ravn af Colombo, men har et ganske andet 
Udseende ; disse tvende kunne dog let skjel- 
nes fra den ægte R od ved at de mangle den 
karakteristiske mørkegaa Grænselinie mellem 
Bark og Ved. I  Colomboroden indeholdes

Berberin og  som den virksomste Bestanddel 
Columbin eller Columbobitter, som krystal
liserer i smukke, farveløse, gjennem sigtige 
Naale; den er uden Lugt, men har en bitter 
Smag. Mindre bitter er Columbosyren, et 
straagult Pulver, som er let opløseligt i V in- 
aand, men kun lidt i Vand og Æ ther. Co- 
lumboroden anvendes i Medicinen ved Syg 
domme i Fordøielsesorganerne. Den kommer 
i Handelen over Frankrig og England.

C o l u t e a  a r b o r e s c e n t  s. Blærebusk.
C o m b  er et engelsk Rummaal =  32 

Gallons =  150 V2 d. Potter.
C o m b  o u r  g s  kaldes i Frankrig nogle 

stærke Hampelærreder, som især væves i 
Omegnen af Byen af samme Navn i Dep. 
Côte du N ord og  udføres over St. Maio.

C o m e a u x  er en god Øvreburgunder- 
vin af tredie Klasse fra Omegnen af Nuits.

C o r ø e r s t e n ,  T. Topfstein, Lavetzstein 
eller Giltstein, er en talkagtig, blød Sten af 
graagrøn, undertiden sortegrøn Farve, en svag 
Perlemors- eller Fedtglans, en bladet, skjæl- 
agtig  Sammensætning, et splintret eller ujevnt 
Brud; paa Kanterne er den svagt gjennem - 
skinnende. Den forekommer i m ægtige Lag 
i det sydlige Schweiz, Tyrol, Norge, S ve rig, 
Grønland, paa Corsica etc. Strax efter B ryd
ningen lader den sig  let skære og  dreie, og  
den forarbeides derfor i Tyrol, Steiermark, 
Schweiz etc. til alle Slags Kjøkkenkar, Daaser, 
Skrivetøicr, Kaminplader etc. Den modstaar 
godt Ildens Paavirkning og  bliver derved 
haardere.

C o r n e t t a ,  kaldes en fortrinlig  Sort R o
siner fra Omegnen af Spoleto i Italien.

C o m m a m l e r i v i n  eller Comthurivin
er Navnet paa den bedste Sort Cypernvin 
(s. d.).

C o m m a u d e n r b a l s a m  s. Saar- 
balsam.

C o m m o c a l l i f j e r  erholdes af en i 
Bengalen levende Vandfugl af en Maages 
Størrelse; de benyttes navnlig i England til 
Sammensætning af Pyntfjer, til Muffer, Hals
kraver etc. A f de gamle Fugle ere de hvide, 
af de unge graa, og  de Fjer, som findes un
der Vingerne, ere næsten ligesaa lette og 
bløde som Edderdun.

C o m p o s i t i o n - m e t a l  kaldes en ho
vedsagelig a f Tin  bestaaende M etallegering, 
der omtrent er sammensat som Britannia- 
metal (s. d.).

C o m p o s it io n s s te n e  s. Glasflusser.
C o m t a t s k e  V i n o  s. Contatske Vine.
C o m t l m r i v i n e  s. Commanderivine.
C o u c e n t r e r e t  A l u n  s. Alun.
C o n c i l i  er en Sort Canél, som navnlig 

er en v igtig  Handelsartikel i Cairo, hvorfra 
den mest forsendes til Indien.

C o n c h i n i n ,  ogsaa kaldet B. Chinin, findes 
i Chinabark (især i den fra Ostindien og Java) 
i Forbindelse med Chinin etc. ; det er isom eri 
med dette og  krystalliserer m eget let af A l
kohol i glinsende Prismer, som dog i Luften 
snart blive hvide og uigjennem sigtige, idet de 
tabe Krystal vand. Dets Virkning ligner m eget 
Chininets og  i Handelen forekommer det næ
sten udelukkende som svovlsurt Salt.
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C o n c h æ  s. Ø stersskaller.
C o n c h y l i e r  s. Muslinger.
C o n d a n i i n e h a r p i x  er en grøn, 

gjennem sigtig Harpix uden L u gt; den er
holdes af C o n d a n n i l a  u t i l i s  i N y Granada, af 
hvis Bladknopper den udsveder, og benyttes 
navnlig til vandtætte Fernisser.

C o n d e a u x  er en Sort tæt, varigt, halv- 
bleget Hørlærred fra Omegnen af Bennes i 
Frankrig.

C  o n d  o  r i  s. Koraltræ.
C o n d o r o t r æ  er en Art rødt, mørkt- 

stribet Ved med grove Porer, som kommer fra 
Brasilien i c. 8 Fod lange og  30 Ctm. (11 à 
12") tykke Stykker med 4 Ctm. Splint. En 
ringere Sort fra Bahia er mørkere.

C o n d r i e u x ,  en god, holdbar, hvid Vin 
fra Omegnen af Lyon.

C o n d n r i s  s. Abrusbønner.
C  o  i l  e s s i l i  a r k  (Cortex Conessi eller 

Profluvii) erholdes af den ostindiske, blod
gangstillende Oleander, N e r i u m  a n t i d y s e n t e r i -  
c u iu ,  og forekommer i flade, sammenrullede 
Stykker, som ere bedækkede med graat M os; 
den har en bitter, sammensnærpende Smag 
og  har været anvendt i Medicinen.

C o n g e ,  Carge, Kortsch eller Goden kal
des i Ostindien et Antal af 20 Stkr., navnlig 
af Manufacturvarer og deslige ; paa Sumatra og 
i Singapore bruges denne Benævnelse om 40 
Kurve Tobak.

C o n g e e  er en Sort ostindisk Stivelse, 
som  undertiden kommer til England.

C o n g e r  s. Aal.
C  o n  l i n  er et flygtigt Alkaloid, som findes 

i den plettede Skarntyde, C o n iu iu  m a c u l a t i m i ,  
af hvis friske Blade' og Frøkorn det udvindes 
ved Destillation med Kalilud. I  ren T il
stand og ved sædvanlig Temperatur er det 
en farveløs, olieagtig, iltfri Vædske, som i 
Luften let bliver gulagtig og som har en 
gjennem trængende, modbydelig L u gt af Skarn
tyde; det opløser sig  kun vanskeligt i Vand, 
men let i Vinaand og Æ ther, er m eget g if
tig t og  har en Vægtfylde af 0,89. D et an
vendes i Medicinen ligesom Skarntyde. En 
anden Plantebase, som optræder i Skarntyde 
sammen med Coniin, er Methylconiin, lige 
som  ogsaa Conydrin; disse ere dog  ikke saa 
g iftige  og  krystallisere i smaa, farveløse 
Blade (s. iøvrigt Skarntyde).

C o n i n n i  m a c n l a t n n i  s. Skarntyde.
C o n s e r v e r  kaldes forskjellige friske 

Plantedele, saasom Kosenblade, Hyldeblomster 
etc., som ved at blandes med Sukker eller 
Sirup ere gjorte holdbare og som anvendes i 
M edicinen; ligeledes benævnes saaledes for
skjellige i Bum, Cognac eller Sukker ned
lagte Frugter eller Dele deraf, som benyttes 
i Conditorierne og til Husholdningsbrug, 
samt de i hermetisk lukkede Blikdaaser hen
kogte Spisevarerv

C o n s o m m é  s. Geleé.
C o n s t a n t i a v i n  s. Capsvin.
C o n  s t a n  z e r l æ r r  e  (1 kaldes nogle

fine, tætte Lærreder, som væves i Breisgau 
og  paa Schwarzwald og  sædvanlig bleges og 
appreteres i Constanz og  St. Gallen. De 
forsendes enten sammenlagte i Bogform  i

hel Bredde, eller pressede i smaa runde 
Baller i halv Bredde.

C  o n  t a i l l e s  benævnes i Frankrig den 
simpleste Sort Floretsilke.

C o n t a r i a  kaldes i Italien de venetianske 
Glasperler og Flusser; man skjelner imellem 
C. di peso, som sælges efter Vægt, og  C. di 
conti, som sælges efter Antallet af Snorene.

C o n t a t s k e  V i n e  dyrkes i Omegnen 
af Avignon og Carpentras i forskjellige (kva
liteter. T il de bedste Sorter, som ere fine, 
røde Vine af første Klasse, henhøre Chateau- 
neuf du Pape, Clos de la Nerthe, Clos de 
St. Patrice, Saint-Sauveur, Coteau brulé de 
Sorgues etc. T il anden Klasse henregnes de 
øvrige Sorter Sorgues og  Chateauneuf de 
G adagne, og til tredie Klasse Vinene fra 
Avignon og Morières. Fra Beaume komme 
meget behagelige Muskatvine, og fra Mazan 
en kogt, sød Vin, som kaldes Grenache.

C o n t e n t  kaldes et nærende Fødemiddel, 
som bestaar af Bism el blandet m edK ryderier 
og kogt med Melk ligesom  Chocolade.

C o n t e p e r d r i x  er en behagelig, ogsaa 
i Udlandet yndet Vin fra Provence.

C o n t e r i e  kaldes i Frankrig og navnlig 
i Marseille Perler og  Nipssager af Glas, som 
mest forsendes til Afrika.

C o n t i n e n t a l k a f F e ,  ogsaa kaldet 
C hocoladekaffe eller tysk  Kaffe, er en Sort 
Cichorie, som tilberedes paa flere Steder i 
Tyskland og  forsendes i smaa Karduser paa 
\  eli01’ \  Pund ; den adskiller sig sædvanlig 
kun fra almindelig Cichorie ved at være bedre 
renset og smukkere indpakket, hvorfor den 
ogsaa staar i høiere Pris.

C o n t r a  j e r v a r o « ! ,  B ezoarrod  eller 
peruviansk Giftrod er Boden af en i Syd
amerika vildtvoxende Plante, D o r s t e n i a  B r a -  
s i l i e n s i s .  Den er */2 à 1 Tom. tyk, knortet, 
besat med mange Trævler, indvendig hvidgul 
og udvendig rødbrun, har en eiendom melig 
aromatisk L u gt og  en bitter og  skarp Smag. 
Den benyttedes forhen som M odgift, især 
im od Slangebid, og' anvendes endnu under
tiden i Medicinen som et sveddrivende M id
del i Nervefebre etc. Boden af Dorstenia 
Contrajerva og Houstoni i Peru og  M exico 
komme neppe mere i Handelen,

C o n t r e b o r d é  s. Blackpoints.
C o i B t r e p o i n t e s  s. Sengetæ pper.
C o n v a l l a r i a  m a j a l i s  s. Liliekonval
C o s i  v e l i a r i a  p o l y ^ o n a t i i m  s. S a 

lom ons Seg ls Rod.
C o n v o l v o l i «  s. Jalappe.
C o n ze n ttø i kaldtes en Sort or din airt, 

lærredsagtigt Uldtøi med snoet Kjede og 
enkelt Islæt, som tidligere var meget i Brug 
og forfærdigedes i Frankrig , England og 
Tyskland. D et glatte, ensfarvede forekom 
ogsaa under Navn af Polamit, og det smalle, 
stribede eller trykkede, som ofte var blandet 
med Gedehaar, kaldtes Quinette. D et er 
im idlertid nu næsten ganske fortrængt af 
andre Stoffer.

C o p a i v a b a l s a m ,  Copahu- eller Ca- 
pivibalsam (Balsamus Copaivæ) er den ved  

dybe Indsnit i Stammen af flere til Plante
arten C o p a i f e r a  henhørende Træer ud vu n d n e
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flydende Harpix af Consistents som tyk Olie. 
Disse Træer voxe i Sydamerika, navnlig i 
Brasilien og  paa Antillerne; det er dog 
hovedsagelig af C o p a i f e r a  l u u l t i j u g a  og M a r t i l
i Provinserne Para og E io N egro at man er
holder denne Balsam, som især i Regntiden 
flyder rigelig  ud af de gjorte Indsnit; ogsaa 
i det sydlige Brasilien vindes Balsamen af 
C. Langsdorfii og  coriaria og  paa Antillerne 
af C. Jacquini. Den har en Væ gtfylde af
0. 91— 0,99, er i Begyndelsen en hvid Saft, 
som dog snart hiiver gulagtig og  som efter 
længere Tids Forløb mister sin Gjennem- 
sigtighed og  bliver mere seig og m ørk; den 
har en ubehagelig, aromatisk, gjennemtræn- 
gende L ugt og en m odbydelig bitter og  skarp 
Smag. Den meste og  bedste kommer fra 
Brasilien (Para) og  er fuldstændig gjennem - 
sigtig, ganske bleggul, tem melig tyndtflydende 
og maa lade sig  opløse aldeles i Æ ther og 
Alkohol af 90°. Med Æ tskalilud maa den 
give en klar Blanding; dersom der danner 
sig en hvid, men tyktflydende Masse, er den 
tilsat en eller anden fed Olie, saasom Ter
pentin- Valmue- eller Nødolie. For at op
dage Forfalskning med Ricinusolie er denne 
Prøve dog ikke tilstrækkelig, da Balsamen 
dog vedbliver at være klar; man maa derfor 
under forsigtig  Ophedning afdampe den i en 
Porcellainsskaal, hvorved den ægte vil give 
et colophoniumlignende Residuum, som lader 
sig rive til Pulver, imedens dette Residuum 
vil vedblive at være klæbrigt, naar Balsamen 
er blandet med Ricinus, eller anden fed 
Olie. Om Balsamen er frisk, kan man er
fare ved at komme en Draabe deraf i Vand; 
den synker vel strax tilbunds, men kommer 
op ig jen  og udbreder sig paa Overfladen, 
imedens den bliver paa Bunden, dersom Bal
samen ikke er frisk. Fra Para i Brasilien 
kommer den bedste Copaivabalsom, sædvanlig 
i smaa Foustager paa 100— 125 P d .; den er 
lysgul og tyndtflydende; en mindre g o d S o rt  
erholdes ogsaa fra Maracaibo i Venezuela, 
hvorfra den forsendes i Kister, som indeholde 
to Canistre (Blikflasker) à 50 Pd. Denne 
Balsam, der ogsaa kaldes columbisk,  er guld
gul eller brungul og tyktflydende. De fra 
Antillerne kommende Sorter eller vest ind isk 
Copaivabalsam, ere af ringere Qvalitet. I den 
nyere T id  kommer der ogsaa fra For- og 
Bagindien (Canara, M oulmein etc.) en Balsam 
Under Navn af Gurj un eller Woodoi l,  som 
stammer fra I M p t e r o c a r p u s  t n r b i n a t u s ,  og som 
har nogen Lighed med Copaivabalsam, men 
dog er væsentlig forskiellig  derfra. Den ad
skilles fra den ægte Balsam ved at denne 
kan blandes klart med 4 Dele Benzol, medens 
Curjunbalsamen dermed giver en blakket og 
Uklar Opløsning. —  Copaivabalsam anvendes
1. M edicinen mod Sygdomme i Urinveiene, 
^jeldnere til udvortes Brug ved Saarskader; 
endvidere benyttes den til Fabrikation af 
hernisser, Oliefarve, Transparentpapir etc. —  
;ed  Destillation med Vand erholder man 
deraf fra 30— 80 pCt. a f en farveløs, tyndt
flydende, ætherisk Olie, Copaivaol ie,  som har 
eu Vægtfylde a f 0,885, og som med Saltsyre 
^ver Copaivacampher ,  farveløse Prism er

næsten uden Lugt. V ed Destillation bliver 
der en haard Harpix tilbage, dersom Bal
samen ikke er forfalsket med fed O lie , i 
hvilket Tilfælde Residuet vil være en fed, 
klæbrig Masse. Den tilbageblivende Harpix- 
masse bestaar af en indifferent Harpix og 
Copaivasyre,  der danner farveløse, ottekantede 
Prismer, som i Luften blive mørkere og 
uklarere, og  som ere opløselige i Ammoniak 
og  med Baser danne forskjellige copaivasure 
Salte.

Copal (R esina  eller Gummi Copal) kal
der man flere i Handelen forekommende, gule, 
klare og  gjennemskinnende, ravlignende Har- 
pixer af forskiellig Oprindelse, isærdeleshed 
af Hymenæa og Trachylobium-Arter. De ere 
tungtopløselige, af Væ gtfylde 1,045— 1,139. 
Ved Ophedning afgive de en ætherisk Olie 
og  omdannes til en Harpix, Copalcolophon,  
der kan opløses a f ætheriske og  fede Olier 
og saaledes danne Fernisser. Man inddelte 
tidligere de forskj ellige Sorter efter Produe- 
tionslandene ; men denne Inddeling er hver
ken correct eller tilstrækkelig betegnende, 
idet Værdien af Varen hovedsagelig beror 
paa dens større eller mindre Haardhed. —  
Den bedste Sort er Zanzibar  - Copal . som 
stammer fra det østlige A frika , hvor den 
graves op a f Jorden og  forsendes directe fra 
Zanzibar og Mozambique eller over Bombay. 
I  raa Tilstand danner den uregelmæssige, 
kantede, sædvanlig glatte, skiveformede Styk
ker af forskiellig  Størrelse og  bedækkede med 
et graat, jordagtigt eller brunligt, sandagtigt 
L a g , som giver den underliggende Harpix 
en eiendominelig, kornet Overflade, der frem
træder, naar den vaskes. Stykkerne vise sig 
puncterede og  bedækkede med smaa Vorter 
af Størrelse som et Knappenaalshoved; paa 
Grund af dens Lighed med Gaaseskind kal
des den ogsaa stundom Gaasecopal.  I raa 
Tilstand kommer denne Copal kun sjelden til 
Europa, da den sædvanlig renses og  afskalles 
i Bombay ved Behandling med Potaskelud 
og  gaar da i Handelen som skræ l l et  Copal 
i  mere og  mindre vandklare Stykker. Den 
er bleggul indtil brunrød, indvendig glas- 
glinsende og gjennem sigtig, udvendig mat, 
indeholder ofte Insecter og Plantedele, og er 
næsten ligesaa haard og  klar som Rav, hvor
for den ofte benyttes til Forfalskning af 
dette, idet den forarbeides til mindre Dreier- 
arbeider, saasom Cigarrør, Stokkeknappe, 
Halsbaand etc. Den giver derhos de bedste 
Fernisser, t. Ex. engelsk Vognlak. —  En 
omtrent ligesaa god Sort er Salem -Copal ;  
den er klar, næsten farveløs og  halvt gjen 
nemsigtig, og forekommer i kantede, uregel
mæssige Stykker. —  Sier r a Leone Copal  
fra det vestlige Afrika kan næsten maale sig  
med Zanzibar i Haardhed og  er en betydelig  
Handelsartikel; den er i raa Tilstand be
dækket med en lysegraa eller hvidgraa Hinde, 
i skrællet Tilstand klar og kaldes da Glas
kopal ,  er næsten farveløs og  forekommer 
enten i kugleformede Smaastykker eller i 
mindre Korn eller i urene flade Stykker. —  
Benguela Copal  kommer fra Syd-Guinea i 
Afrika i uregelm æssige, med en hvidgul
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Skorpe bedækkede Stykker, som  renses ved 
at vaskes, hvorefter den viser sig  klar og 
lysegul. —  Copal fra Angola eller Donga i 
Syd-Guinea danner Stykker, som ere be
dækkede m ed' en tyk rød Skorpe ligesom  
Zanzibar; men Kornene paa Harpixens Over
flade ere større og sidde længere fra hver
andre paa den førstnævnte, som efter at være 
renset viser sig  guldgul. —  Foranstaaende 
Sorter anses i Handelen som haard Copal.  
Overgangen til de blødere vestafrikanske 
Sorter danner Accr a C., som ofte er mørk 
og  uklar og har en L ugt næsten som Co- 
paivabalsam; en endnu ringere, brun og  uklar 
Sort kommer fra Benin.  —  T il de bløde Co- 
paler henhører dernæst Kugle Copalen,  som 
ogsaa kaldes vest ind isk  C., men som mest 
stammer fra Vestkysten af Afrika; den dan
ner mere eller mindre kugleformede Stykker 
a f lys Farve eller som oftest klare og  farve
løse, stundom melkeagtige, og er tem melig 
haard, men bliver dog ved at rives klæbrig. 
—  I de senere Aar kommer der store Qvan- 
titeter Copal til Europa fra Australien, f. Ex. 
Kaur i -  Cowdee- eller Cowr i  C. i store, ofte 
indtil 100 Pd. tunge Stykker, der ere tem 
m elig  skjøre, sædvanlig klare; de blive let 
bløde ved Gnidning og  Opvarmning, besidde 
en ejendom m elig Lugt og indeholde ofte 
Vand i H ulheder i Massen; den har for en 
Del fortrængt Kuglecopalen. — En Sort, der 
ligeledes gaar i Handelen, er Br asi l i ansk  C. 
eller saakaldet Jat obaharpix.  Den har kun 
ringe Værdi til Fernis og forekommer i me
get store, uregelmæssig dannede Stykker, af 
lysere og  mørkere Farve, der udvendig ere 
hvid ligt tilstøvede og  i det Indre vise mere 
eller mindre uklare Partier paa Grund af 
indesluttet Vand. —  En anden australsk Sort 
er Dammara aust r al i s Lamb,  som egentlig 
ikke er Copal; den er m eget billig , altid 
mørkt nuanceret, og  bestaar af gulagtige eller 
gulgrønne, uregelmæssige, udvendig matte 
Stykker med et grovt musklet Brud og  ofte 
saa store som et Hoved. —  Endnu maa næv
nes Mani l l a C., som deles i haard og blød ; 
den første ligner Cauri og kan benyttes til 
mørke Lakfernisser; den bløde er m eget 
skjør, opløselig i Alkohol og anvendes kun 
til let Lak, men begge disse Sorter ere kun 
af ringere Qvalitct. —  Copal er kun' lidet 
opløseligt i Alkohol, den kan blødgjøros i 
Æ ther til en geléeagtig  Masse, der ved T il
sætning af varm og  stærk Vinaand kan 
bringes til at opløses i denne; ved Sm elt
ning overgaar Copalen imidlertid i en T il
stand, hvorved den let optages af L inolie og 
ætheriske Olier, og det er derfor næsten al
tid paa denne Maade, at man bringer Copalen 
i opløst F orm ; den bløde Copal smelter 
allerede ved 180° C. —  Copal anvendes hoved
sagelig  til Forfærdigelse af Lak og  Fernis, 
hvortil den egner sig  bedst, naar den bestaar 
a f haarde og  klare- Stykker. Den forfalskes 
undertiden med Anim egumm i (s. d.), ligesom  
ogsaa med Gum. arab. og Senegalgummi, 
hvilket let kan opdages ved at de sidste ere 
let opløselige i Vand. Den saakaldte fede 
Copallak indeholder som Opløsningsm iddel

foruden Terpentinolie ogsaa Linolie. —  
Hovedmarkedet i Europa for Copal er London ; 
dernæst Hamborg, Bordeaux, Marseille, A m 
sterdam etc.

Copalchibark (Cortex Cop. eller 
amarus, Quinci bianca) stammer fra et i 
M exico voxende Træ, C ro t o n  P s e u d o - C h i n a ,  
og  har L ighed med graa Chinabark, hvor
med den tidligere stundom forvexledes; den 
har en bitteragtig, krydret Smag og  en Lugt 
som Anis.

Copatanza s. Canél,  uægte.
Copees, Copis eller Coupis ere nogle 

ostindiske Bom uldstøier til Brug for den 
afrikanske H andel; de tilvirkes nu ogsaa i 
Bonen.

Copon er Navnet paa et m usselinagtigt 
Stof, som forfærdiges i China af Trævlerne 
af en Plante, som kaldes Cos. Ved at ud
bløde denne Plantes Stængler i Vand og  med 
Fingrene findele den indre Bast af samme 
tilveiebringe Chineserne fine Traade, som 
skullo være anvendelige til at væves uden 
først at spindes. Dette Stof kommer kun 
sjelden til Europa, men bruges m eget i China 
paa Grund af dets Lethed og  Luftighed.

Cops eller Pincops s. Bom uldsgarn.
Coquempin er en god, mørk Kødvin 

fra Omegnen af M artigny i Schweizercantonet 
Wallis.

Coqiiilhos er den spanske Benævnelse 
paa Arekanødder (s. d.).

C o q n i l l a i i o d d e r  s. Cocosnødder .
C o q u l s e  s. Agave.
Corahs kaldes de raa Silke-Lom m etør

klæder, som komine fra Ostindien og  som 
blive farvede og  trykkede i England; de 
komme i Pakker, hvoraf enhver indeholdor 
syv Stykker.

Coraller s. Koral ler.
Corallin eller Aur in er et rødt Farve

stof, som fremkommer ved Ophedning' af en 
Blanding al Carbolsyre, Oxalsyre og  Svovl
syre; det danner svagt glinsende, brune eller 
gulgrønne Stykker med musklet Brud, som 
ere let opløselige mod Alkalier i Vand, og 
anvendes navnlig til at farve Uld skarlagen
rødt eller brunt. Ved Indvirkning af Am 
moniak ved høi Temperatur dannes heraf en 
stærkere rød Farve, Pæonin;  begge disse 
Farvestoffer formenes at være giftige. 

Corame s. Læder lærred.  
Corbendikt eller Cardobenedikt  (Car

duus eller Cnicus benedictus, Centaureo 
benedicta), T. gesegnete Distel eller Born
kraut, er en énaarig Plante Som findes vildt- 
voxende i Orienten og  det sydlige Europa, 
navnlig i Spanien og paa de græske Øer, og 
som dyrkes flere andre Steder i Europa i 
Haver. De fjerdeltø, tem melig brede, tornede 
og  haarede Blade have en ubehagelig, meget 
bitter Smag og  anvendes i Medicinen under 
Navn af F o l i a  C a r d u i  b e n e d i c t ! ; de benyttes 
ogsaa til Fabrikation af bittre Essentscr. I 
frisk Tilstand har Planten en ubehagelig 
Lugt, tørret er den uden L u g t ; den inde
holder m eget bittert Extractivstof, Gummi. 
Kali og  Kalk. Don samles gjerne indeu 
Blomsterne have begyndt at springe ud, men
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ofte ere Bladene blandede med de kantede, 
laadne Stængler og  de fine, gule, uldagtige 
Blomster, og  de ere da billigere end de rene 
Blade. Corbendikt indeholder et eiendonnne- 
ligt, bittert Stof, Cnicin,  som danner rene, 
hvide, silkeglinsende Prismer.

Cordelière kalder man i Frankrig en 
Art kipret, stærkt presset Eask.

Corder eller Cordeler  ere en Sort 
smalle Borter eller flettede Baand, sædvanlig 
af Silke, men ogsaa af U ld- Bom ulds- eller 
Linnedgarn; de benyttes til Besætning paa 
Dameklæder og tilvirkes navnlig a f Posse- 
mentmagerne i de sachsiske Erzgebirge.

Cordettes er en Sort fint hvidt Hampe- 
lærred, som især væves i det franske Dep. 
Puy de Dôm e og  anvendes til Damekapper.

Cordierit, Dichroi t ,  Jol i t h eller Pel iom 
er en gjennem sigtig  blaa Saphir, som findes 

aa Ceylon, i Brasilien, Spanien, Bayern, 
iberien, Grønland og  ved K ragcrø i Norge. 

Den bestaar væsentlig af Lerjord, Magnesia 
og Kiselsyre, har en Haardhed af 7— 7,5 og 
en Væ gtfylde af 2,5— 2,6; den forarbeides til 
Smykkestene. Den rene ceylonske C. af smuk 
blaa Farve kaldes særlig Vandsaphi r ,  imedens 
den sorteblaa, som har et eiendomm eligt Lys- 
skjær, benævnes Lossaphi r  eller Losst en.

Cordonnets kaldes i Frankrig smalle 
Lidser eller Snore.

Cordons kaldes de af Possementmagere 
forfærdigede * Guld- og  Sølvsnore til Brug 
for Militaire. I Pelsvarehandelen forstaar 
man ved denne Benævnelse et Bundt af 12—  
14 Stkr. Zobelhaler.

Cords, et tykt, manchesteragtigt Stof af 
Uld eller Uld og Bomuld, benyttedes tid 
ligere m eget til Benklædetøi, men er for
trængt af andre Stoffer; det fabrikeres i 
England og Tyskland og bruges nu mest til 
Skomagerarbeide.

C ord nan or en Sort fintnarvet, farvet 
og m eget bøieligt Læder, som tilberedes af 
Gede- eller Bukkeskind med Sumak, Galæbler 
og Tran; det farves sædvanlig rødt, blaat 
eller gu lt paa Haarsiden, men forekom mer 
ogsaa hvidt, ligesom  der ogsaa gives en ru 
Sort, som er farvet sort paa Kjødsiden og 
hvidt paa Haarsiden. Det har sit Navn af 
Byen Cordova i Spanien, hvor det først t il
beredtes a f Maurerne, og kaldes undertiden 
med det franske Navn Maroquin,  der er en 
lignende Slags Skind, som tidligere indførtes 
fra Marocco, men nu tilberedes baade i 
Frankrig, England og  Tyskland. Sædvanlig 
gjør man dog den Forskjel imellem Corduan 
og Maroquin, at det første beredes a f noget 
sværere Skind, der beholde dores naturlige 
Narv, imedens Maroquin tilberedes a f finere 
og tyndere Skind, som ved Valser bibringes 
en kunstig Narv. Muhamedanerne tilvirke 
endnu stedse selv deres Forbrug af farvet 
Læder, men overgaas a f de europæiske Gar
vere i smuk Farvning. D et af Bukkeskind 
tilberedte C. er stærkere end det af Gede
skind og  anvendes især til Skomagerbrug, 
imedens det sidste mest benyttes af B og 
bindere, Handskemagere, til Meubelbetræk, 
Galanteriarbeider etc. Man maa nøie paase,

at C. har en ren Farve og  ikke er p lettet; 
det sorte bør have en dyb Farve uden graa- 
lig t Skjær og  være at føle paa næsten som 
Fløiel. D et røde er enten farvet ægte med 
Cochenille, eller uægte med Rødtræ. C. sæl
ges efter Væ gt og  er sædvanlig saaledes 
sorteret i Handelen, at et D egger paa 10 
Stkr. indeholder Skind af flere forskj eilige 
Qvalitetor.

C o r e m l c r  s. Korender.
C o r g e  s. Conge.
Corgoloiil er en m eget god Burgunder- 

vin fra Omegnen af Nuits.
Coriander (Fructus  eller Semen Co- 

riandri), T. Koriander eller Schwindelkörner, 
ere de tørrede Frøkorn af den i Orienten og  
det sydlige Europa hjemmehørende og i flere 
Egne af Europa, ogsaa i Danmark, paa Mar
ker og i Haver dyrkede, men ogsaa iblandt 
Kornet vildtvoxende Skjærmplante, C o n u n 
d r u m  s a t i v u m ,  som ligner Persille ; Blomsterne 
danne hvide eller rødlige Skjærme. Baade 
selve Planten og den friske, kuglerunde, 
stribede, gulbrune F rugt har en ubehagelig 
tæ geagtig  Lugt og  virker bedøvende; det 
tørrede Frø har derimod en behagelig krydret 
Lu gt og  Smag og  anvendes derfor som 
Kryderi til Bagværk, Stege og andre Spise
varer ligesom  Kommen og A n is; i mange 
Egne benyttes det ogsaa som Tilsætning til 
Ost, Brød, Brændevin, Likører, 01 og under
tiden ogsaa i M edicinen som mavestyrkende 
og vinddrivende Middel. I  Conditorierne sæl
ges Frøkornene oversukkrode og  farvede, men 
ofte bestaar Sukkerlaget mest a f Stivelsemel. 
Kornene ere gulbrune, rillede, meget lette og 
neppe saa store som Peberkorn. De maa 
lagres paa et m eget tørt Sted og  beskyttes 
im od Mus og  Orme. De italienske og  en
gelske anses som de bedste, dog erholdes der 
ogsaa gode Varer fra Thüringen og  flere 
Steder i Tyskland. C. har en Væ gtfylde af 
0,86 og  indeholder en bleggul, næsten farve
løs ætherisk Olie, som besidder Frøets Egen 
skaber og  anvendes i Medicinen, ligesom  og 
saa til Likører og Parfumerier.

Coriander, sor t  s. Kommen,  sor t .
Cornaline kaldes i Frankrig Carneol, 

ligesom  ogsaa en A rt runde, røde, gjennem - 
sigtige Glaskoraller, der mest forsendes til 
Afrika.

C ornas or en m eget god , mørkerød 
Languedocvin fra Omegnen af St. Peray i 
Dep. Ardèche; den vinder betydeligt ved at 
henligge i længere T id  og benyttes meget 
til Forskæring af andre lettere Vine, hvorfor 
den i M ængde forsendes til Bordeaux.

C o r n  U * l i o n s  kalder man i Frankrig 
smaa, i Eddike nedlagte Agurker, ligesom  
ogsaa de paa samme Maade behandlede umodne 
Frugter af Kapersbusken, hvilke sidste dog 
ikke komme til Nordeuropa.

Cornili s. Kornelki r sebært ræ.
Cornisli IManionds ere nogle me

get klare og  gjennem sigtige slebne Kiselsten 
fra Cornwallis.

Cornubatræet er en i Brasilien ved 
Bahia og  flere Steder vildtvoxende Palme 
med et fast og  haardt V ed , som navnlig
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egner sig  godt til Fabrikation af musikalske 
Instrumenter. A f det unge Træ udvindes 
Yin, Eddike og  en Slags Gummi, som har 
Lighed med Sago; Rødderne benyttes som 
Sassaparilla, Frugterne ere spiselige og Kjær
nerne ristes og benyttes som Kaffe. A f 
Stammen erholdes en Sort Mel, og  af Blad
ribberne tilvirkes Straahatte, Kurve, Koste 
etc., hvoraf der udføres ikke ubetydelige 
Qvantiteter til England.

C o r n u  C e r v i  s. Hjortetak.
C © ro d a  s. Tobak.
C o r o m a n d e lt r æ , Calembor i - eller 

Calamander t ræ er et chocoladebrunt, sort 
stribet og  puncteret Yed, som erholdes a f et 
paa Ceylon og Coromandelkysten i Forindien 
voxende Træ, D i o s c u r u s  li i r s u t a :  dette Ved 
er m eget fast og haardt og anvendes til 
finere Snedker- og Dreierarbeider.

C o r o o t  eller Corotte er Navnet paa en 
ordinair Sort Bom uldstøi, som især forsendes 
fra China til den afrikanske Kyst.

C o r o s o s  s. Elfenbensnødder.
C o r s a k s k in d  erholdes af den paa de 

asiatiske Stepper levende Corsakræv eller 
Steppehund, Canis eller Vulpes Corsak,  som 
er af gulgraa, om Vinteren ganske graa Farve 
og som har en lang, i Spidsen sort H ale; 
den er mindre end den almindelige Bæv. 
Disse Skind udgjøre en betydelig  Handels
artikel iblandt Kirgiserne og paa de russiske 
Messer, men gaa mest til Tyrkiet og  komme 
kun sjelden til Nordeuropa.

C o r s e t t e r  eller Bame-Snørliv er en i 
de senere Aar opstaaet ny Handelsvare, der 
har faaet saa stor Betydning, at den ei alene 
er bleven Gjenstand for specielle Forretninger, 
men tillige, endog i betydelig  Udstrækning, 
tor selvstændige Industrier, der beskæftige 
mange Arbeidere og  især Arbeidersker. I 
Paris og navnlig i Bryssel er Forfærdigelsen 
af Corsetter udviklet i overordentlig luxurious 
og kunstfærdig Retning, og  man har Væve
stole, hvorpaa de kunne væves i alle Stør
relser. I  Stuttgart og G øttingen findes hole 
Fabriker med Vævestole, som drives med 
Damp, og  som sende deres Production hele 
Verden over. Ogsaa her i Landet ere Virk
somheder i denne Retning og  et Væveri for 
vævede Corsetter. Stoffet hvoraf disse Varer 
forfærdiges, er i Regelen hel eller halvlinnede 
D reiler; men der anvendes ogsaa forskj ellige 
Bom ulds samt hel eller halvuldne eller med 
Silke blandede Stoffer. Udstyringen er 
navnlig i de franske og belgiske ofte baade 
elegant og endogsaa overdaadig.

C o r s ic a v in e  ere søde hvide Vine af 
bleggul Farve og af forskiellig Godhed; de 
benyttes meget til Forskæring af lettere 
franske Vine, men ere ikke m eget holdbare, 
hvorfor man som oftest indkoger M osten og 
lader den gjære.

C o r t e x  er det latinske Navn for Bark 
og  benyttes saavel om Barken af Træer og 
Rødder, som om de tørrede Skaller af for 
skj eilige Frugter, saasom Citroner, Pom e- 
rantseretc. —- Cort ex adst r ingens Brasi l ien-  
si s s. Brasiliebark, sammensnærpende. —  C. 
Alni  s. Ellebark. —  C. Angost uræ  s. A n go

sturabark. —  C. Canel læ albæ s. Canel, hvid.
—  C. Canel læ malabar icæ s. Canélcassia.
—  C. Can.  magel lanicæ s. Wintersbark. —  
C. caryophyl l at a s. Canel, sort. —  C. Cas-  
car i l læ s. Cascarillabark. —  C. Chinæ s. 
Chinabark. —  C. Cinnamoni  s. Canél. —  C. 
Frangulæ s. Vrietorn. —  C. Fraxini  s. Aske
træ. —  C. Fruct us Aurant i l  s. Pomerants- 
skaller. —  C. Fr.  Ci t r i  s. Citronskaller. —  
C. Juviæ s. Pichurinhark. —  C. Lavola s. 
Anisbark. —  C. Magel l anicus s. Wintersbark.
—  C. Mezerei  s. Kjælderhals. —  C. Monesiæ 
s. Buranham. —  C. Nucis j uglandis s. Val- 
nøddeskaller. —  C. Prof l uvi i  s. Conessibark.
—  C. Quercus s. Egebark. —  C. Quinquinæ 
s. Chinabark. —  C. Sal i c i s albæ, f r agi l i s 
og  pent andræ s. Pilebark. —  C. Sub er i s s. 
Kork. —  C. Thym iam at is eller Thur i s s. 
Virakbark. —  C. Ulmi s. Almebark. —  C. 
Wint eranus s. Wintersbark.

C o r t o u  er en fin rød Burgundervin af 
første Klasse; den dyrkes i Omegnen af 
Beaume i Dep. Côte d ’or, er stærkt farvet, 
kraftig  og  har l ig h e d  med Chambertin.

C o r t o u  s. Aloxe.
C o r u n d  eller Corindon (Corundum ) er 

Navnet paa fiere kostbare Mineralier, som 
forekomme i kornet Tilstand eller krystalli
serede i det hexagonale System og  som be- 
staa af ren Lerjord og  ere forskjelligt far
vede af Metalilter og andre Stoffer. Den 
krystalliserede, gjennem sigtige, saakaldte ædle 
Corund gives af Juvelererne forskjellige Navne 
efter dens Farve, hidrørende fra Jernilte, Titan- 
ilte, Chromsyre etc.; saaledes kaldes i R e 
gelen den blaa C. Saphir ,  den røde Rubin,  
den violette or ient alsk Amet hyst ,  den gule 
or i ent alsk Topas,  den blaalig eller grønlig  
røde Spinel ,  den farveløse hvid Saph i r  og 
den grønne Chrysoberyl ,  med Hensyn til 
hvilke Benævnelser vi henvise til de særlige 
Artikler om samme. Den uklare, tætte, uty
delig krystalliserede, ru og matte C. kaldes 
almindel ig C. e lle r Diam ant spat h;  den erden  
haardeste Sten efter Diamanten, er af rød
brun eller graa, undertiden i Grønt og  Blaat 
spillende Farve og  benyttes ligesom Smergel 
til Slibning af Æ delstene og Glas, Polering 
a f Staal etc. Den adskiller sig kun fra 
Saphiren ved sin Urenhed og Uigjennem sig- 
tighed, og  forekommer især i Ostindien og 
China, samt i Øvreitaliens Alpebjerge, ofte 
ovortrukken af Feldspath, Jernids eller Kalk; 
fra Coromandelkysten erholdes en brun Art. 
som viser en krystallinsk Struetur i Broddet.
—  C. har i Regelen en Haardhed af 9 og en 
Vægtfylde af 3,9— 4,0.

C o r y d a l i n  s. Hulrod.
C o s i t i  i s k  P u l v e r  kaldes et af Ar

seniksyrling, Cinnober og Drageblod be- 
staaende, g iftig t Æ tsm iddel, som benyttes i 
Medicinen til udvortes Brug.

C o s p e t t o n i  eller Salachi  kaldes i Italien 
og Triest røgede Sild.

C o s s a s  s. Cassias.
C o s t a  s. Si lke.
C o s t a r i c a t r æ  s. Rødt ræ.
C o s t u s r o d  (R a d ix  Costi) er Roden af 

den arabiske Åucklandia lastes og an vendes
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dels i Medicinen og  dels som Kryderi paa 
Spisevarer; den forekommer i 2— 4 " lange, 
Va— 1" tykke Stykker; den er udvendig 
ujævn, brun, indvendig lysere, med en stjerne
formet stærkt udviklet Marv og liar en skarp, 
krydret Smag. Man skjelner imellem 2 Sor
ter, den søde og  den bittre; denne Forskjel 
skal im idlertid kun hidrøre fra dens Alder, 
idet den gamle Eod bliver bitter. I Han
delen forekomme stundom andre Bark- og 
Bodsorter under Navn af Costus, f. Ex. 
Thapsia fra Barkas Høiland i Nordafrika; 
den indeholder en ætherisk. Olie, skarp Har- 
pix, bittert Extractivstof etc.

C o te  »  b r a s , en fin hvid Champagne
vin af 1ste Klasse, voxer i Omegnen af An- 
villiers ved Marne; den er mindre sød end 
Vinene fra Ay, men har mere Corpus, F y 
righed og Vellugt og en fortrinlig Smag.

C o t e a u x  er en fin fransk Vin fra Om
egnen af Saumur i I)ep. Maine og  Loire.

C ô te  b la n c h e  eller C. rouge kaldes i 
Frankrig Eidamer Sødmelkost mød resp. hvid 
eller rød Skorpe.

C o te  C h a lo n n a is e , en rød eller 
hvid Burgundervin fra Omegnen af Chalons 
ved Saone, henregnes sædvanlig til 4de 
Klasse.

C ô te  d ’A u x e r r e  er en mørkerød 
Burgundervin af Iste Klasse fra Omegnen af 
Auxerre.

C ô te  d e  B e a u n e , en fin Burgunder
vin af 2den Klasse fra Dep. Côte d ’or.

C ô te  d e  B a im e n io in e  er en m eget 
fin, spirituøs, smuktfarvet rød Burgundervin 
fra Olivotes i Dep. Y onne; ligeledes benæv
nes saaledcs en sammesteds dyrket hvid Bur
gunder a f Iste Klasse, der ogsaa forekommer 
mousserende af samme Qvalitet som god 
Champagne.

C ô te  d e  J o u é , en velsmagende, fy l
dig og spirituøs Bødvin  fra Omegnen af 
Tours.

C ô te  d e  A e r y  er en hvid Champagne
vin, som har stor L ighed med Côte à bras.

C o te  d e  S o ie  kalder man i Frankrig 
den Silke, som bedækker Coconerne under 
Vatsilken; den anvendes til Floretsilke.

C ô te  d e  V a u v r a y , en velsmagende, 
meget stærk hvid Vin fra Omegnen af Tours 
paa den høire Bred af Loire.

C ô te  r ô t ie  er en fin, m eget velsmagende, 
fyrig Bødvin  af 1ste Klasse, som dyrkes i 
Omegnen af Lyon. F or at den skal kunne 
udvikle sig  fuldstændigt, maa den henligge 
3 à 4 Aar paa Foustagerne; efter derpaa at 
være bouteilleret, vil den yderligere forbedres 
ved at henligge en Tid.

C ô te  r o u g e  s. Côte blanche.
C ô te  S a in t -A n d r é , en hvid, flygtig, 

brusende Dauphinévin, som dyrkes ved Flek- 
ken af samme Navn i Dep. Isère.

C ô te  s a t in é  kaldes i Frankrig en Sort 
svært, dobbeltvævet, atlasagtigt Silketøi, som 
dog er uden Glans.

C ô te s  d e  M a n o q u e s  kaldes i Frank
rig en Sort af Tobaksstilke tilvirket Snus
tobak.

C o te s  v in e  benævnes i Bordeaux for-

skjellige røde og hvide Vine, som dels dyrkes 
i Omegnen af Bordeaux paa den høire Bred 
af Garonne, og dels ved den høire Bred af 
Dordogne fra Bourg til Fronsac ; de hen
regnes sædvanlig til Vinene af 4de og  Bte 
Klasse. De mørkerøde Vine lfa  den nordlige 
Del af den førstnævnte E gn gaa sædvanlig 
under Navn af Bonnes Côtes til Holland og 
Østersøhavnene ; i den sydlige D el avles hvide, 
tørre Vine, som ligne Graves og sædvanlig 
forsendes under Navn af Petites Côtes.

C  ô te  v in e  benævnes nogle hvide og 
røde Schweitzervine efter D istrictet la Côte 
i Canton Waadt paa den vestlige Bred af 
Genfersøen. De bedste komme fra Omegnen 
af Bolle ; de hvide ere syrlige ligesom  Bhinsk- 
vin, men ere spirituøse og fyldige og tiltage 
i Godhed ved at henligge.

C  © tig n a  c er en Sort fransk Qvæde- 
marmelade, som forsendes fra Orleans.

C o til lo n  v in  er Navnet paa en fin, 
fly g tig , hvid Languedocvin fra Omegnen af 
St. Jean i Dep. Ardèche; den dyrkes dog 
kun i ringe Qvantitet.

C o to g n e  eller Cotognini kaldes italienske 
Qvædeæbler, som voxe paa Grænsen af Tyrol 
og komme i Handelen fra Trient og  Boveredo.

C o to n i»  kaldes nogle brogede ostindiske 
Tøier med Kjede af Silke og  Islæt a f fin 
Bomuld, samme Benævnelse bruges ogsaa om 
en Sort brogede ostindiske Sengetæpper.

C o to n lfe r r e d  s. Cotons.
C  o  to n n é e s  ere nogle ordinaire Bom - 

uldstøier, som forfærdiges i Holland og  mest 
forsendes til den afrikanske Kyst.

C o lo n n in e »  eller Frisettes ere nogle 
tætte, stærke Tøier af Bomuld, blandet med 
H ør eller H am p; de væves i Frankrig og 
Belgien og  benyttes saavel til Husbrug som 
til Seildug.

C o to n » , Cotennates, Cottonias eller 
Kattunlærred kaldes en Sort lærredsagtig 
vævede, broget stribede eller tærnede Tøier, 
som enten bestaa helt a f Bomuld eller af 
Bomuld og  Hør, stundom ogsaa med iblandet 
Silke. De væves navnlig i Frankrig, men 
ogsaa i England og  Tyskland, ofte dog 
under andre Navne. Benævnelsen Cottons 
bruges ogsaa i de engelske statistiske og Told- 
Beretninger som Fællesbenævnelse for alle af 
Bom uld fabrikerede Varer.

C o tt o n  B r e i l  er et tæt, kipret Tøi, 
som mest bestaar af Bomuld, undertiden 
blandet med Linned; det er enten hvidt eller 
forsynet med smalle farvede Striber eller smaa 
Qvadrater paa hvid Grund ; det væves i 
England og  Tyskland.

C o u c h e »  er en rød Burgundervin af 
4de og  5te Klasse, som dyrkes ved Byen af 
samme Navn i Dep. Saone & Loire.

C o u d o le t , en rød Languedocvin a f 
2den Klasse.

C o u le u r  kaldes en Sort Smalte (s. d.), 
ligeledes opløst Caramel (s. d.) til Farvning 
a f Bom , Cognac, Likører etc. 

C o u n te r p a n e s  s. Sengetæpper. 
C o u r b a r i lh a r p ix  s. Animegummi.
C o u r t a i l le  er en Sort fransk grovt 

Hampelærred.
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C ourt on kaldes i  F rank rig  den korte, 
h eg lede H am p a f tredie Q valitet.

C o u ta n c e s  kaldes n og le  grove, u inøn- 
strede D rei 1er, som  væves i B yen  a f samm e 
N avn i det franske D ep. M anche. 4 

C  OU te lin e  er et ordinairt, stærkt, dreils- 
a g tig t  væ vet B om uldstøi, sæ dvanlig m ed hvide 
og  Maa Striber, som  tid ligere  kom  fra  O st
indien, men nu ogsaa tilvirkes i Frankrig, 
E ngland og  Tyskland. * D en  samme B e 
nævnelse bruges ogsaa om n ogle  finere, stri
bede Lærredsdreiler, som benyttes til M a
drasser.

Coutils eller Cou t is kaldes i A lm inde
lighed  i Frankrig nogle a f Ham p, H ør, B om 
uld eller en B landing a f disse Stoffer for 
fæ rdigede Dreiler, vævede i S ildebensm øn
ster, som især frem bringes i de nordlige 
Fabrikbyer. I Om egnen a f B onen væves 
enten af H ør eller a f H ør og  Bom uld nogle 
ensfarvede eller broget stribede C. som især 
gaa til Spanien; en anden Sort af Hamp, 
som mest bruges til Melsække, kaldes T r e i l-  
lies.  De grove ublegede, som benyttes til 
indre Betræk paa Stole og  Sophaer, benævnes 
Cou t i ls de br in  eller Gr a in s gr o ssie r s.  I 
Omegnen af Troyes forfærdiges nogle fine 
hvide C., som kaldes C. satinés, der ogsaa 
væves under samme Navn i Holland. I  Lanca
shire væves disse T øier saavel i liel Bomuld 
som islaaede med Linnedgarn, fornem lig an
vendes de til Corsettøier og  Dynebetræk, og 
fremkomme saavel hvide som farvede. Co
burg er dog Hovedstedet for Tilvirkningen 
af de finere halvlinnede Sorter.

C ow dee H arp fx  s. Copal.

C ow ri C opal s. Copal og  Dam m ar -  
harpix.

C ow ries s. Caur is.

C oym ères er en rød Y in  fra Dep. 
Aveyron, henregnes sædvanlig til Burgunder- 
vinene.

C rabières kaldes i Frankrig  de største 
Østers.

S K }*-*«*»•
C rajuru  s. Caracuru.
C ram an t er en fin, m eget m ild, d y g t ig  

o g  velsm agende Cham pagnevin a f 2den Klasse 
fra O m egnen a f Epernay.

C rapali <1 a lII e kaldes i Frankrig  en 
A rt m eget løstvæ vet fint Silkeflor.

Cran er en velsm agende og  holdbar rød 
P rovencevin  af 3die Klasse fra Dep. Var.

Cravant er en god, mørk, fy ld ig , rød 
Burgundervin  fra Byen af samme Navn i Dep. 
Yonne.

Créas, Cres eller Crues er en Slags 
tætvævet, varigt Lærred a f H ørgarn, som er 
b leget før V æ vningen ; stundom bleges Læ r
redet endnu engang efter at være vævet og  
kaldes da i de tyske Fabriker »geklärt«, i 
M odsæ tning til de som  »ungeklärt« beteg 
nede, der kun ere appreterede o g  manglede 
efter Væ vningen, D et til Islætten benyttede 
Garn er sædvanlig finere end Kjedegarnet. 
Oprindelig  stammer det fra Frankrig, men 
det erholdes nu mest fra tyske Fabriker,

Crémants.

n avn lig  fra Sch lesien , W estphalen , O ber
lausitz, H annover o g  B øhm en, lig esom  det 
ogsaa tilv irkes i E ngland. F in h eden  o g  P r i 
sen retter s ig  efter A nta llet a f de saakaldte 
G ange à 40  K jedetraade, som  indeholdes i 
B redd en ; de rin geste  S orter bestaa sæ d
vanlig  a f 28 G ange, hvorfra  de bedre N um ere 
stige  opad m ed 2 fo r  hvert in dtil 50, stu n 
dom  ogsaa in d til 60. V ed at tæ lle K jed e- 
traadene, som  indeholdes i en Tom m e a f 
B redden a f et Stykke Creaslærred, o g  m u lti
p licere  det udfundne T al m ed A ntallet a f 
Tom m erne i hele Bredden, o g  derefter d i
videre P rod u ctet m ed 40, vil man kunne ud
finde N um eret paa et saadant Stykke Lærred. 
Sædvanlig ere Stykkerne rundt sam m en
rullede efter hel B redde med Fabrikstem pel 
og  N um er trykkede med B ød t paa et i den 
ene Ende a f B ullen  frem ragende H jørne a f 
T ø ie t ; ved oversøiske Forsendelser kaldes 
denne Sort Dow las.  D et bedste Creaslærred 
forfæ rdiges i Frankrig, navnlig i Bretagne, 
hvorfra det forsendes over B rest, Morlaix, 
Landerneau, St. Malo etc., men ogsaa i 
Schlesien findes Fabriker, hvis Navne ere 
verdensberømte paa Grund a f deres Fabri
katers Fortrinlighed. De saakaldte Cr é a s à 
la  M o r la ix  ere i B egelen  fladt sammenlagte 
efter Tøiets hele Bredde og  glittede paa 
Stykkernes Yderside; ellers have Creaslærre- 
derne ingen Appretur, men ere kun manglede 
og  pressede. De benyttes mest til Senge
lagener, Linned og  andet H usbrug, men fore
komme nu m eget ofte blandede med Bomuld. 
Bestaar Kjeden eller Islætten belt a f B om 
uld, vil dette i Begelen let kunne opdages 
ved at gnide Tøiet fast imellem Hænderne, 
hvorved Bomuldstrævlerne ville fremtræde 
krusede og  give Tøiets Overflade et ru, ujevnt, 
Udseende, imedens H ør- eller Hampetrævierne 
ville vise sig  korte og  lige. En saadan.Blan
ding vil dog endnu bedre kunne paavises ved 
at udtrække enkelte Traade af Kjeden og 
Islætten og bedømme dem; forøvrigt lienvise 
vi med Hensyn til saadanne Blandinger til 
de under Artiklen Bomuldstøier Pag. 91 op- I 
givne Maader til at skjelnc imellem de for- 
skjelligø Stoffer, hvoraf Manufaoturvårer kunne 
bestaa. —  De franske Creaslærreder ere om
trent V4 dyrere end de tyske og  inddeles 
sædvanlig i 3 Sorter: a) C. l ar ges (brede),
af hvilke de fineste benævnes Extraits, de ' 
middelfine Fleurets og de ordinaireste Com
munes, b) C. ent r e l ar ges (middelbrede), hvoraf 
der gives 4 forskj ellige Qvaliteter, og c) C- 
ét roi t es (smalle). De Schlesiske ere dog  de 
mest bekj endte, og paa Grund af deres Pris- 
billighed og Varighed de mest søgte i Mar
kedet.

C r e a l i  e l a s  kaldes i Spanien nogle or
dinaire, halvtblegede Lærreder, som  væves i 
W estphalen og  H annover under Navn af 
Middelkronelærr ed og  forsendes i sam m en 

rullede Stykker.
C r é m a i i t s  eller Demi m ousseux kaldes 1 

i Frankrig de kun svagt mousserende Cham- 
pagnevine, som sædvanlig ere a f bedre Qva
litet og  derfor ogsaa a f Mange foretrækkes f° r 
de stærkt mousserende (s. Champagnevine).
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C r è m e s  kaldes navnlig i Frankrig for- 
skj ellige fine Likører, som ere tilsatte m eget 
Sukker og  som derved ere bievne tem m elig 
tyktflydende. De benævnes sædvanlig efter 
de Plantesafter eller Kryderier, som give 
dem deres særegne Smag, saasom Creme de 
Rose, C. de fleur d’Orange, C. de café, de 
Canelle etc. Undertiden gives de ogsaa al
deles vilkaarlige Navne, som Cr. de De
moiselles med Muskatroser og  Orangeblom
ster, Cr. de Barbados med Pomerantser 
Citronskaller og  Muskatblomster, og  flere 
lignende.

C r e m i l i  t z e r  h v i d t  s. Biyhvidt.
C r e m o r  T a r t a r i  s. Vinsten.
C r e m a r  T a r t a r i  s o l u b i l i *  s. Bor

axvinsten.
C r e p e  eller Crépon s. Krep.
C r ê p e  d e  l a i n e  kaldes i Frankrig et 

fint, tyndt, glat, taftagtig  vævet Uldtøi, som 
forfærdiges i Omegnen af Bagnéres og mest 
forsendes til Spanien og Sydamerika.

C r e p i u é  er et m eget smaat mønstret 
eller prikket Silkestof, dels med sort og  dels 
med farvet Grund.

C r e p i n e r  ere en Slags Guld- eller 
Sølvtraads Cantiller i Forbindelse med lange, 
tykke, kaalormlignende Silkefryndser.

C r e p o n  s. Krep.
C r e s  s- Créas.
C r e s c e n t i i i j s a r i i  s. Silke.
C r é s e a u  s. Carisol.
C r e t a  s. Kridt.
C r e t o n n e  er en Sort lividbleget, tæt, 

fransk Lærred med Kjede af H ørgarn og 
Islæt a f H am pegarn; det væves navnlig i 
Omegnen af Lisieux i Dep. Calvados. B e
nævnelsen bruges ogsaa nu for flere svære 
og grovtraadede Bomuldsstoffer, der af fransk 
og engelsk Fabrikat fremkomme i Handelen 
trykkede, som Gardin- og Meubel-Stoffer og 
undertiden ogsaa som Kjolestoffer.

C r e v e l l i s  s. Elefanttænder.
C r e » l æ r r e c l  s. Butzellærred.
C r i n  v é g é t a l  s. Caragate.
C r o c i n  i
C r o c e t i n  > s. Safran.
C r o c u s  I
C r o c u s  eller Crocus metallorum s. Jern

ilte.
C r o c u s  kalder man i Nordamerika det 

europæiske ordinaire Paklærred.
C r o i s é s  kaldes i Frankrig kiprede Stof

fer af Silke, Uld eller Bom uld, fortrinsvis 
dog de førstnævnte, som derhos gives for- 
skjellige Binavne, saasom Croisé simple, Cr. 
lizeré etc.

C r o p s  kaldes de store Fade, som i N ord
amerika benyttes til Indpakning af Tobaks
blade; fyldte skulle de veie c. 1250 Pd., og  
Vægten constateres i Regelen af autoriserede 
Veiere, som udstede Beviser derfor.

C r o r e  eller Curon kaldes i Ostindien en 
Sum af 100 Lak eller 10 M illioner Rupier 
(henved 17 Mül. Kr.). . -

C r o t o n o l i e  s. Granatini.
C r y s t a l l a  T a r t a r i  s. Vinsten.
C s u t o r e r  eller Csutorack kaldes i 

Siebenbürgen nogle store, indtil 15 Potter

holdende Træflasker, som undertiden ere over
dragne med Svineskind.

C u b a e x t r a c t  s. Gultræextract.
C n b a n c a g r y n  kaldes russiske Hvede- 

gryn.
C u b e b e r  (Fructus Cubebæ, P iper cau- 

datum ), T. Schwindelkörner eller Schwanz
pfeffer, ere de tørrede, næsten modne Smaa- 
frugter a f den til Peberbuskene henhørende 
Cubeha officinalis, som navnlig voxer paa 
Java, hvor der aarlig produceres mere end
150,000 Pd. De ere runde og  af et Peber
korns Størrelse, have en Stilk eller forlænget 
Frugtbund, som er ligesaa lang som Bærrene 
selv, og  en rynket, brungraa eller sortebrun 
Skal, der omslutter en brunlig, undertiden 
ogsaa gulagtig, indvendig hvidlig, olieagtig 
Kjærne, som i frisk Tilstand udfylder hele 
Skallen. De have en behagelig, krydret Lugt 
og en stærk aromatisk, opvarmende, noget 
cam pheragtig Sm ag; navnlig er Smagen af 
Kjærnerne næsten brændende. I  Stedet for 
disse officinélle Cubebere forekomme i Han
delen undertiden Frugterne af den paa flere 
ostindiske Øer voxende Cubeha canina, som 
ere mindre og med en mere jevn Overflade; 
deres Stilk har ikke samme Længde som Frug
ten og  de besidde en svagere, anisagtig Smag. 
De fra de hollandske Besiddelser i Indien i 
de senere Aar forekommende saakaldte »B i
sorter« af Cubeber ere af askegraa Farve og 
have en terpentinagtig L u gt; de ere større 
end de officinelle og kunne erholdes til be
tydelig  billigere Pris end disse. —  C. anvendes 
pulveriseret i Medicinen, især im od Slimflod 
i U rinrøret, og  som urindrivende Middel. 
Ligeledes er et a f C. tilberedt, brungrønligt 
Extract officinelt. Bærrene indeholde en 
ætherisk Olie (Æ theroleum  Cubebæ), som op
rindelig er farveløs, men mest forekommer 
grønlig, tyktflydende og  af Lu gt og  Sm ag 
som Cubeber, men noget mildefe. Fremdeles 
indeholder C. en harpixlignende, krystalliser- 
bar, hvid Substants uden Lu gt og  Smag, som 
benævnes Cubebin, samt Cubebersyre, en 
harpixlignende Masse, der bliver mørk i L u f
ten. A f Olien udskiller Cubebercampher sig 
i farveløse Krystaller af brændende Smag og  
Lugt. —  C. erholdes mest fra London og 
Amsterdam i Sække paa c. 60 Pd. D et fore
kommer stundom forfalsket enten med sort 
Peber, som kan kjendes paa, at disse Korn 
ikke have Stilke eller rynkede Skaller, eller 
med Korsbær (Fructus Ilham ni catharticæ), 
som imidlertid ere 'firdelte  i Tværsnittet og 
indeholde fire Kj ærner, medens Cubeber kun 
indeholder én, ligesom  de ogsaa have en an
den Smag.

C u b i t  er et engelsk Længdemaal =  Vi 
Yard.

C u c u m i s  s. Agurk.
C n c u m u le  kaldes i Frankrig den le

vantiske Lærkesvamp.
C u d b e a r  s. Persio.
C u e u ç a s  er Navnet paa en Sort m id

delfin spansk Faareuld fra Provinsen af 
samme Navn.

C n j a v a i e b l e r  s. Guajaver.
Cully, en fin, velsmagende, fyldig og
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Cyanet um.

holdbar S chw eizervin, som  
W aadt ved G enfersøen.

C a m a n a  s. Tobak.
C n m a r a tr æ  kaldes V edet a f Comiia- 

rouiia odorata eller Dipterix odorata i  Guyana, 
det samme Træ , hvoraf Tonkabønnerne er
holdes. D et er overordentlig  haardt o g  tungt, 
o g  forarbeides derfor m est t i l saadanne G jen - 
stande, som skulle udholde et stæ rkt Tryk.

C u m a rin , Cu m a r in sy r e  s. T on k ab øn n e r .

C u m iè re s  er en rød Cham pagnevin af 
2den Klasse, som dyrkes paa H øiderne om 
kring Epernay. D en har en smuk Parve og  
god  Bouket, m en er ikke m eget spirituøs og  
fy ld ig ; i varme A argange b liver den allerede 
god  i det første Aar, men holder sig  da ikke 
læ ngere end 3 à 4 Aar. D er dyrkes ogsaa 
en hvid Sort C., som henregnes til Vinene 
af 3die Klasse.

Cum inol,  Cym oi s. Sp id s-C tin iin ,
kom m en.

C u p ru m  s. Kobber .  —  C,  ace t icu m  s.
S p an sk g røn t. —  C.  a lum inat um  s. D iensten .
—  C. oxydat um  nigr um  s. K obb erilte , sort.
—  C. su bace t icu m  s. Span skgrøn t. —  C, su l-  
phur icum  s. V itr io l.

C u ra ç a o sk a lle r  (C o rtex  F ru c tu s  
C u raçao)  ere de i fire Stykker skaarne, t ø r 
rede Skaller a f de m od ne Curaçaoæ bler (s. d.). 
D e adskille s ig  fra de sæ dvanlige P om eran ts- 
skaller n avn lig  derved, at de paa den in d 
vendige Side kun have m eg et lid t  o g  tæ ttere 
M arv end disse, h vilken  derfor ikke beh øver 
at afskæres, ligesom  de ogsaa have en b e 
h ageligere  o g  m ere krydret o g  varm ende 
S m ag ; de ere im id lertid  m eget dyrere end 
Pom erantsskaller o g  benyttes derfor lan gt 
m indre end disse. Y dersiden  er lysere eller 
m ørkere sm u d sig -g rø n , M arven b ru n lig  o g  
ganske tynd. M an kalder dem æ gte  eller 
brune t i lF o rs k je l  fra de uægte  eller grønne ,  
som  erholdes a f de ikke m odne, endnu grønne 
Pom erantser i Spanien o g  P ortu ga l; de sidste 
ere graagrønne a f Farve o g  lign e næsten i 
Sm ag de førstn æ vn te , men ere ikke saa 
krydrede. D e ere først kom ne i H andelen i 
den nyere T id , og  da de kun koste om trent 
en S jettedel a f hvad der forlanges for de 
ægte, ben yttes de liy p p ig  i disses Sted. 
B eg g e  A rter anvendes hovedsagelig  til F a 
brikation a f Curaøaolikør.

Curaçaoæ bler (Curassavica au ran - 
tia ) kaldes de smaa grønne, um odne F rugter 
a f en A fart a f Pom erantstræet, Curaçao- 
pomerantstræet (Citrus au ran tium  Cu- 
rassaviensis) , som voxer i Vestindien, 
navnlig paa Øen Curaçao. Frugterne af- 
plukkes, naar de ere saa store som  en Æ rt 
eller lid t større, livorpaa de enten tørres 
eller nedsyltes i Sukker. De tørrede ere brun
grønne eller sortegrønne og  noget rynkede, 
have en behagelig, krydret L u gt og  en m eget 
bitter Smag. D e benyttes til Fabrikation a f 
Biskopessents og  bittre Likører.

C u r a r e ,  Urari eller Worara, sydameri
kansk Pilegift, kommer i de senere Aar i 
Handelen til Europa i smaa Calabasser af 
60 Gr. Indhold, efterat den har fundet A n 
vendelse i Medicinen som M iddel im od Stiv

krampe. D en  tilberedes n avnlig  a f  Indianerne 
i G uyana a f Barken og  Saften  a f  fork je llige  
S trychnosarter o g  n og le  g ift ig e  L ianer, o g  
danner en brun, sprød, harpixglinsende M asse 
a f en svag arom atisk L u g t  o g  en krydret, 
b itter S m ag ; naar den bringes ind i aabne 
Saar, virker den dræ bende efter faa M inuters 
F orløb . D en virksom m e B estanddel deri er 
Cu r ar in ,  et A lkaloide, som  virker m odsat 
S trychnin  og  som man kan erholde i farve
løse, bittre, prism atiske K rysta ller ; det lader 
s ig  opløse i Vand og  A lkohol i ethvert 
Forhold .

C u rlm rillia rp ix  s. Anim e gum m i.  

C u rc u m e  s. Gurge m e ie .

C  u ro ii s. Cr or e .

C u rry  p ow d er s. Car r y .

C u sco  kaldes i Sp an ien  en a f  H avana- 
b lade fab rik eret S ort T obak , som  sæ d van lig  
u d føres over Cadiz.

C i i s e r i i i o  kalder man i Ita lien  en A r t  
tilb e re d t S ilke, som  er dou b leret lig e so m  S y 
silke, som  den d o g  overgaar i F in h e d ; den 
forarbeides isæ r t il K n ip lin ger . D en  g rov este  
S ort be tegn es  m ed  B og sta v et G , derefter 
fø lg e  F , U, Z, A , B , C o g  D , hvilken  sidste 
er den fineste.

C n s p a r i n  s. Angosturabark.
C u s s a c  er N avn et paa en rød  B u rgu n der- 

v in  a f 3die K lasse, som  dyrkes i Ø vre M edoc 
ved  B redderne a f G aronne o g  h y p p ig  fo r 
sendes t il det n ord lige  E u rop a ; den har en 
sm uk Farve o g  en beh agelig , krydret Bouket.

C u s s o  eller Kusso kaldes de sm aa tø r 
rede, rød lig e  B lom ster a f et til Bosaceernes 
F am ilie  henhørende, i A byssin ien  voxende 
Træ, Hagenia abyssin ica:  d e 'a n v e n d e s  i M e
dicinen  som  et fo rtr in lig t M iddel im od  B æ n 
delorm  o g  erholdes navnlig  fra T riest. O g 
saa Barken a f det nævnte Træ  skal kunne 
ben yttes i samm e Øiem ed.

C  u s s y  v i n e  ere røde o g  hvide V ine fra 
O m egnen a f B yen  a f samm e N avn i Dep. 
A isne. D e røde ere velsm agende, fy rig e  og  
flygtige , de hvide ere lettere, m en d o g  be
hagelige.

eller Cut ch-Pegue s.CutschC u t e  li 
Catechu.

C u t i r a g u m i n i  s. Bassoragummi.
C u t s  eller Cots s. Sengetæpper.
C u t t a g a m b a  s. Catechu.
C y a n  er blevet et a f de v igtigste  Stoffer 

for Chem ien paa Grund a f den M ængde F or
bindelser, som  det kan indgaa. D et er en 
farveløs, lu ftform ig Forbindelse af K u lstof og 
Q væ lstof ; under et stærkt Tryk o g  ved stærk 
A fk ø lin g  kan det ogsaa frem stilles som  et 
Fluidum. D et har en gjennem trængende 
stikkende Lugt, der m inder om Bittermandel- 
olie, en Væ gtfylde a f 1,81, er m eget giftigt, 
naar det indaandes, lader sig  opløse i Vand 
og  brænder med en stærk blaarød Flamme 
til Kulsyre og  Qvælstof.

C y a n b r i n t s y r e  s. Blaasyre.
C y a n e t u m  a r g ; e n t i c u m  s. Cyan- 

sølv. —  C. auricum s. Cyanguld. —  C. fer
rico kalicum s. Blodludsalt. —  C. ferroso 
kalicum] s. Blodludsalt. —  C. hydrargyricuff*
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s. Cyankviksølv, —  C. k al i cum  s. Cyankalium. 
—  C. z i n ci cu m  s. Cyanzink.

C .v a n  “ ii S <1 (Cyanetum auric um) smaa, 
hvide bladagtige og  tavleformede Krystaller 
uden Lugt, giver med Cyankalium et D ob
beltsalt og  anvendes til Lysbilleder; det er 
let opløseligt i  Vand, Vin aand og Æ ther, og 
decom ponercr ved Lysets Paavirkning.

C y a n i n ,  Chinol in- eller Lepi di n bl aat  er 
et Farvestof, som udvindes af det ved Frem 
stillingen af Chinin affaldende Cinchonin. 
D et danner Krystaller med grøn Metalglans, 
som let lade sig opløse i Alkohol, men kun 
tungt i Vand.

C y a n i t ,  D isthen, Rh at i z i t  eller Sap h i r -  
spat h  er en gjennemskinnende, stundom gjen- 
nem sigtig Sten af himmelblaa eller mørke- 
blaa Farve, der undertiden spiller i Grønt, 
Gult, Kødbrunt og  H vidt; den har en V æ gt
fylde af 3,35, en Haardhed af 4 à 6, en glas
agtig Glans; den krystalliserer i det skjæv- 
rhombiske System olier besidder en bladet, 
straalet Textur. Den bestaaer af Lerjord og 
Kiselsyre; den ridser Flusspath og  Q varts, og 
antager en phosphoragtig Glans ved at op
varmes; den forekommer mest i uregelmæs
sige Prismer eller tæt, stænglet eller trævlet 
i krystallinske Masser, indsprængt i Ur
bjergene, især i Glimmerskifer, paa fiere Ste
der i Tyrol, Bøhmen, Schwcitz, N orge, Si
bérien, Nordamerika etc. Den slibes under
tiden til Smykkestene, navnlig i Frankrig 
og Spanien, og benævnes da ofte uægt e  

Saph i r .
C y a n j e r i i  s. Ber l inerblaat .
C y a n j e n t k a l i n m  s. Blcdludsait.
C y a n k a l i u m  (Cyanetum kalicum  eller 

Kalium cyanatum ), som ogsaa ofte be 
nævnes b l aasu r t  K al i ,  er et farveløst, af 
Kalium og  Cyan bestaaende Legeme, som af 
en spirituøs O pløsning udkrystalliserer i Tær- 
ninger og  Octaëdre. Udsat for Luften træk
ker det Fugtighed til sig  underudvikling  af 
Blaasyrelugt; iV inaand opløses det saameget 
desto lettere, jo  mere vandholdig denne er; 
det smelter i stærk Glødhede, men decom- 
ponerer ikke. Med M etalilter danner det op
løselige Dobbeltsalte, hvoraf Metallet kan ud
skilles ved Hjælp a f den galvaniske Strøm, 
hvorfor det anvendes ved Forgyldning og 
Forsølvning, ligesom  ogsaa i Photographien 
som Opløsningsmiddel. I  Chemien har det 
en udstrakt Anvendelse. Det maa opbevares 
i tæt tillukkede Glas og  maa behandles med 
Forsigtighed, da det er ligesaa g iftig t som 
Blaasyre.

C y a n k v i k s ø l v  eller bl aasu r t  Kvi k 
sølvi l te (Cyanetum hydrargyricum ) er et 
hvidt, mere eller mindre gjennem sigtigt, 
b'iftigt Salt, der krystalliserer i qvadratiske 
Bhomber og Pyram ider; det er luftbestandigt 
og har en høist ubehagelig, metallisk Smag. 
Ved Ophedning smelter det og  adskilles i 
sine Bestanddele, Cyanluft og Kviksølv. Det 
er opløseligt i 11 Dele koldt og i 2 %  D. 
kogende Vand; ligeledes i 20 D. kold og  i 
5 D. kogende Alkohol. D et anvendes i Che
chen, ligesom ogsaa undertiden i Photogra
phien og Galvanoplastiken.

J -H jo rth : Varelexikon.

C y a n n a t r i u m  s. Nat rum , h yd r oeyan -  

su r t .
C  y  a n s a i  v  (Cyanetum argenticum, A r 

gentum  cyanatum ) fremstilles ved Fælding 
a f salpetersurt Sølv med Blaasyre, og an
vendes i Chem ien; det danner et hvidt P u l
ver uden Lugt eller Smag, er let opløseligt 
i Ammoniak og Cyankaliumopløsning, men 
uopløseligt i Vand og Syrer, og bliver brunt 
i Luften. En Opløsning deraf i Cyankalium 
benyttes til galvanisk Forsølvning.

C y a n z i n k  eller bl aasu r t  Zi nk i l t e (C y
anetum zincicum  elle]1 Zincum  cyanatum) 
fremstilles ved at fælde en Opløsning af 
eddikesurt Zinkilte med Blaasyre; det danner 
et hvidt, g iftig t Pulver og anvendes i Me
dicinen.

C y c l a m i n  s. Ar ve.
C y d o n i n  s. Ü væder .
C y m k e l e r  eller t yr k i sk e  Bæk k en er  ere

tynde runde Metalplader, som i Midten have 
en bækkonagtig Fordybning; de benyttes i 
den militaire Musik. Tidligere erholdt man 
dem kun fra China og  Constantinopel, men 
de forfærdiges nu ogsaa i Europa af 8 Dele 
Kobber og  2 Dele Tin. Naar de ere ud
hamrede og færdige til at poleres, dyppes de 
først rødglødende i koldt Yand for at for
mindske deres Skjørhed.

C y m o p l i a n  s. Chrysoberyl.
C y n a p i n  s. Sk ar n t yd e.
C y p e r n r o d  (R a d ix  Cyperi) anvendtes 

tidligere i M edicinen, samt til Snustobak og 
Parfumerier, men forekommer nu kun sjelden. 
Man skjelner imellem den runde, som er den 
bedste og bestaar af aflange, vredne Knolde 
a f Størrelse som en H asselnød, udvendig 
brune og indvendig hvide, og  den l ange, som 
bestaar at enkelte eller grenede, udvendig 
mørkebrune og  indvendig rødlighvide Kødder 
af en Penneposes Tykkelse og  c. 5 Tom. 
Længde. Begge Sorter have en lidt bitter 
Sm ag og navnlig i frisk Tilstand besidde de 
en behagelig violagtig Lugt og  komme fra 
Levanten og det sydlige Europa. —  Den 

spi sel i ge Cyper n r od af C. esculentus er be- 
kjendt under Navn af Jordnødder eller Jord
mandler (s. d.).

C y p e r n t r æ  er en Art Eosentræ, som 
kommer fra Jamaica og  flere vestindiske Øer 
og  anvendes til fine Snedkerarbeider.

C y p e r n v i n e  dyrkes navnlig i den syd
lige Del af Øen Cypern; de ere af fortrinlig  
Qvalitet og  vare allerede bekjendte i Old
tiden. Den bedste Sort er den saakaldte 
Com m an der i -  eller Com t h ur i vi n ,  som mest 
forsendes fra Øen til Venedig  eller Livorno, 
hvorfra den afsættes videre til det øvrige 
Italien. Da den fra Productionsstederne trans
porteres til Larnaka, over hvilken B y  den i 
Kegelen udføres, i begede eller tjærede Læder
flasker, faar den derved en ubehagelig B eg 
lugt, som dog næsten ganske taber sig  ig jen  
efter nogle Aars Forløb. I  selve Landet 
sælger man den efter Käss (1 K .— 4,74 Liter), 
og  de Fade, hvori den derefter forsendes fra 
Larnaka, holde sædvanlig 70 Käss. Undertiden 
forsendes den ogsaa i store Glasflasker, som 
ere omflettede med Yidieqviste og  om hygge-
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lig  proppede og forseglede; i disse holder 
Vinen sig bedre end i de temmelig tynde 
Fade, som ofte blive lække paa Veien. Naar 
Vinen kommer fra Pressen, er den rød, men 
antager efter 5 à 6 Aars Forløb en lysere 
Muskatellerfarve, som Vinhandlerne paa Øen 
dog ogsaa forstaa at bibringe den efter kor
tere Tids Forløb. T il Venedig sender man 
mest unge, ikke over 18 Maaneder gamle Vine, 
som de derværende Vinhandlere søge at for
bedre paa flere Maader, hvorfor den fra V e
nedig kommende cypisko V in er mindre fyrig  
og  fyld ig , end den, som erholdes fra Livorno ; 
da den im idlertid er betydelig  billigere end 
sidstnævnte, afsættes der langt mere deraf. 
Desuden forsendes Cypervinene ogsaa til Frank
rig, England, Holland og Hamborg, dog sj el
den førend de ere 5 à 6 Aar gamle. —  Næst 
efter Commanderivinen følger med Hensyn 
t il Qvalitet den cypriske Muskateller, om 
hvilken i Alm indelighed det Samme gjælder 
som der er anført om den førstnævte. Den 
er m eget sød og  i det første Aar hvid, men 
bliver med Tiden rød og  efter 50 à 60 Aar 
næsten saa tyk som Sirup. —  Foruden disse 
to  Hovedsorter avles der ogsaa paa Øen en 
M ængde more ordinaire Vine, som dog for 
største Delen consumeres af Beboerne selv 
eller kun forsendes til de nærmeste K yst
lande; de ere sædvanlig saa svære, at man 
maa fortynde dem med Vand, og  have som 
oftest en mindre behagelig Bismag og Lugt 
af Beg.

Cyperus papyrus s. Papyrusplant e.
Cypresse (Cypressus sempervirens), et 

Træ med lige, opadvoxende Grene og  mørke
grøn Krone, hører egentiig hjemme i N ord
afrika, Asien og  det sydlige Europa, men 
dyrkes ogsaa hos os i Haver og plantes ofte 
paa Kirkegaarde, skjøndt det i de nordlige 
Lande ikke trives i Friland. I  de nordligere 
Lande at Europa bliver det neppe høiere end 
en Busk, i Frankrig kan det naa en Høide 
af 80— 40 Fod, medens det i Spanien og 
Portugal skal kunne blive 150 Fod  høit. 
D et er især hyppigt paa Øen Candias B jerge

j og  bliver alm indelig af Tyrkerne plantet 
j paa Gravstederne. Det kan opnaa en m eget 

høi Alder og  har et stærkt, rødgult Ved, der 
j lugter som Cedertræ og  ikke let raadner. 

ligesom  det heller ikke angribes af Orme, da 
det er meget bittert ; i Oldtiden benyttedes 
det derfor hyppig til Mumiekister. Det an
vendes nu til Snedker- og Dreierarbeide samt 
til Indfatning af B lyantsstifter; sjeldnere 
benyttes det som Bygningstøm m er paa Grund 
af dets stærke Lugt, og  da sædvanlig kun 
til saadanne Bygninger, som ikke beboes. 
Den af Stammen udflydende Harpix lugter 
næsten ligesaa stærkt som Terpentin og af
giver en ætherisk Olie, der stundom anvendes 
som Middel imod Orm. —  Den saakaldte 
Livscypresse (C. thyoides) voxer i N ord
amerika og  har et mindre fast Ved, som let
tere raadner; Stammerne anvendes dog ofte 
som Bygningstøm m er og  af de unge Grene 
forfærdiges Tøndebaand; det kaldes under
tiden hvidt  Ceder t ræ,  hvilken Benævnelse 
ogsaa bruges om den vi r gi nske Cypresse 
(C. disticha), et m eget stort Træ, der voxer 
i Virginia, Carolina og  M exico; dets Stamme 
kan naa et Omfang af 80— 100 Fod  og be
nyttes som Mastetræ og Bygningstøm m er.

Cyprin s. Idokras.
Cypræa s. Porcel l ainsnekke.
Ckekmeu, en Sort tæt Bom uldstøi med 

ivævede Blomster, tilvirkes i Østerrig, B øh 
m en, Sachsen etc. og forsendes mest til 
Orienten.

Cæsalpinia s. Rødt ræ.
Cæsium er et i enkelte sjeldne M ine

ralier forekommende Alkalimetal, der ogsaa 
i smaa Qvantiteter findes i nogle M ineral
vande.

Cölestin s. St ront ian,  svovl sur t .  
Colnsk Jord s. Umbra.
C ft rul ein er en m eget holdbar blaa 

Naphtalinfarve, som  ganske fyldestgjør de 
Fordringer, der kunne stilles til et ægte 
Farvestof. Den anvendes baade til Farvning 
og  Trykning af Tøier og  angribes hverken af 
Syrer eller Alkalier. Se ogsaa, Indigoopløsning

D.

D aba kaldes i Busland et rødt eller hvidt 
nankinsagtigt Bom uldstøi, som især bruges 
af Kalmukkerne.

l ) a b s  kalder man i England den sim- 
pleste Sort Muscovadesukker med mange 
iblandede Klumper.

l>adler (D a ctyli), T. Dattelen, E. Dates, 
Fr. Dattes, ere de aflange, ovale, rødgule 
Frugter af Daddelpalmen, Phoenix dactylifera,

et stort, majestætisk Træ af 16— 20 Meters 
H øide og  2— 8 Meters Omkreds og  med en 
smuk Bladkrone. Træets Stamme er nøgen, 
valseformet og  m eget ujevn af Besterne af 
de c. 3 Meter lange Blade, som dø bort for
neden og ig jen  erstattes af nye foroven. Dad- 
delpalmens rette Hjem er Arabiens og  Afrikas 
Ørkener; den findes kun paa saadanne Steder, 
hvor der er Kilder, men taaler ikke Begnskyl ;
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den y  oxer saaledes i stor Mængde vild paa 
Sydsiden af Atlasbjergene, hvorfor denne I)el 
af Afrika bærer Navn af Dadellandet (Bele- 
dul-D jerid). Den voxer dog ogsaa i andre 
varme Lande, saaledes i Orienten, Ost- og 
Vestindien, ligesom  ogsaa i det sydlige Spa
nien, Portugal, Italien og  Grækenland, men 
Frugterne opnaa i Europa kun fuldkommen 
M odenhed i det sydlige Spanien. I  en Alder 
af ca. 30 Aar har den naaet sin fulde U d
vikling og  bærer da hvert Aar indtil en Alder 
a f henved 100 Aar 15 à 20 store F ru gt
kolber, som hver veier 10— 15 Pd. ; naar 
Træet bliver ældre, aftager Udbyttet stadigt. 
Kun de Træer bære Frugter, som frem bringe 
H unblom ster, imedens de, som kun hære 
Hanblomster, ere ufrugtbare. I  moden T il
stand ere Frugtkolberne c. 2 M. lange; men 
mange Blom ster og  Frugter falde af førend 
de modnes ; de sidste behøve 5 Maaneder for 
at udvikles fuldstændigt og modnes sædvan
lig  i August Manned. ^Navnlig for Indvaa- 
nerne i Arabien udgjøre de et uundværligt, 
og for flere Egne endogsaa det eneste Næ
ringsm iddel. De fuldmodne, høirøde Frugter 
presses her i Kurve, som indeholde omtrent 
2 Centner, saa at de danne en com pact 
Masse, der kaldes Adschu. Denne D eig  brin 
ges paa Markederne og sælges efter V æ gt; 
den er et dagligt Næringsm iddel for alle 
Folkeklasser, medtages paa Keiser og  giver 
ved at opløses i Vand en behagelig, sød og 
forfriskende Drik. Daddeldeigen fra Basra 
ved den persiske Havbugt er endnu bedre 
end den arabiske og  forekom mer i smaa 
Kurve paa 10 Pd. Da de friske Frugter ikke 
kunne holde sig  læ nge, komme de kun til 
Europa i tørret T ilstand; de bør da være 
store og  lange, friske, kjødfulde og glinsende, 
ikke være rynkede, have en tynd Hud og 
under denne et rødligt, indvendig mere hvid
ligt K jød af en behagelig sødlig, lid t slimet 
Smag,' og  ved at rystes maa de ikke give 
nogen klapprende Lyd. A f  de i Handelen 
forekommende Sorter ere de tunesiske eller 
saakaldte Kongedadler fra N efta, Tozer etc. 
de bedste; efter disse følge de ægyptiske 
eller alexandrinske, som ere den sædvanlige 
Handelsvare; en ordinair, mindre Sort fra 
Tunis er bekjendt under Navnet barbariske 
Dadler. Ogsaa Arabien producerer fortrinlige 
Dadler, navnlig Medina, Tledjaz etc. ; men de 
komme kun sjelden til Europa. Fra Natolien 
erholdes sorte  Dadler, som der benævnes 
Kara Khourma, og  som udgjøre en v igtig  
Handelsartikel i de tyrkiske Lande ved det 
sorte Hav og i flere andre Egne af Levanten. 
De komme ogsaa i Handelen nedlagte i Suk
ker og kaldes da Caryoter. —  Ved Opbeva
ringen maa man saavidt m uligt beskytte 
Dadler im od Varme, F ugtighed og Luftehs 
Adgang. Hos os nydes de mest som en 
Délicatesse eller til Dessert. I deres H jem 
stavn udvinder man ogsaa ved Udpresning af
D. en tyk Saft, den saakaldte Daddelhonning 
(D ibs), som enten spises ligesom  Sm ør paa 
Brød, eller hvoraf der tilberedes en vinagtig 
Drik, ligesom  ogsaa godt Brændevin samt 
Eddike. Den egentlige Daddelvin tilberedes

im idlertid af Saften af selve Træerne, hvori 
der gjøres Indsnit, og navnlig vælges hertil 
de gamle, ufrugtbare Træer. I  Nubien t il
bereder man en Daddelvin ved at koge modne 
Dadler i Vand uafbrudt i to Dage, hælde det 
afsiede Fluidum paa Lerkrukker, som ned
graves tætlukkedc i Jorden, og  lade det gjære 
her i 10 à 12 D age; den er m eget tyk, har 
en behagelig sød Smag, men holder sig kun 
et Aarstid. —  Foruden Frugterne, der høre 
til de mest nærende Frugter, benytter man 
næsten alle Dele a f Daddelpalmen; de lange, 
m eget haarde Stenkjærner af Frugterne, som 
i Midten have en dyb Fure, blødgjøres ved 
K ogning og benyttes da til Qvægfoder, lig e 
som ogsaa som Kaffesurrogat. De endnu ikke 
udviklede Blade og Blom ster samt den bløde 
Marv, som findes i Træets T op , nydes som 
Gemyse ; de udvoxede Blade benyttes til F or 
fæ rdigede af Maatter og Kurve ; af de stærke 
Bladstilke forfærdiges Stole og  andre Meubler 
samt Spadserestokke; Blom sterhylsteret for
mes, endnu medens det er friskt, til Drikke
kar o. desi.; Basttrævlerne af Blom sterstil
kene benyttes til Kebslagerarbeide, og  de 
hele Stammer af Træerne som Bygningstøm 
mer og Brændemateriale.

D a g b e z i  s. Astar.
D a g u e t  s. Birketjære.
R a g l o c k s  kaldes i England en Sort 

ordinair, uren Uld.
R a g n i l l a  er Navnet paa et Trævlestof, 

som erholdes af en paa de høje B jerge paa 
Jamaica og Haiti vovende Busk, L a g e t t a  l i n -  
t e a r i a ,  hvis Bast. der ligner fint Musselin, 
benyttes til Væ vning af Tøjer.

D a h l i a r o d t  eller Parme er en pragt
fuld, violetrød Farvenuance, som frembringes 
dels a f Anilinviolet og  dels a f Orseillelak. I  
Kronbladene af Georginer findes et Farvestof, 
som ligeledes benævnes Dahlia og  som be
nyttes som Prøvem iddel paa Baser og  Syrer.

D a h l i e r  s. Georgine.
D a h l i n  s. Alantin.
D a i m  l i n d e r ,  Peaux de daim, kalder 

man i Frankrig amerikanske Kaadyrskind, 
som navnlig erholdes fra Louisiana og  som 
anvendes til Handsker og Benklæder.

D a l e  er en fin rød Moselvin, som dyrkes 
paa Høiderne omkring Metz.

D a m a r a s  eller Dam awars kaldes i 
Frankrig en A rt let, blomstret Taft fra Ost
indien.

D a m a s - c a f a r d  kaldes i Frankrig et 
dam astlignende, glinsende Stof, som bestaar 
a f Silke, Bom uld, Faareuld og Linnedgarn, 
og  som mest anvendes til Tapeter.

D a m a s c e n e r  C ìfn ld  er en Sort 
stærkt Bladguld, som især anvendes til F or
gyldning a f damasceret Staal.

D a m a s c e n e r  B l o m m e r  kaldes en 
Slags fortrælfelige Blommer, som voxe i Tou 
raine. Saasnart de ere plukkede, blive de 
lagte i kogende Vand og  derpaa tørrede, og  
de forsendes da saavel over helo Frankrig 
som til Udlandet.

D a m a s c e n e r - R o s i n e r  s. Rosiner.
R a m a s e e n e r - S t a a l  s. Staal.
D a m a s c h e l l o  er Navnet paa en Sort
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let italiensk Damast, som er vævet af Organ
sin- og  Tramsilke.

Damaseli etto er et rig t, glinsende 
Silkestof med Atlasgrund og blomstret M øn
ster; det væves i Italien og  forsendes mest 
til Levanten.

Damasquinas kaldes en fortrinlig  
Sort Citroner, som navnlig voxe i Omegnen 
af Cordova i Spanien; de ere langagtige, ikke 
store, men have en m eget behagelig Lugt.

Dam assin kalder man i Frankrig en 
Slags m eget rigt og svært Silkedamast, som 
er ivævet Guld- og Sølvblomster; det forfæ r
diges især i Lyon og Tours og  anvendes mest 
til Præsteornater.

Dam ast er oprindelig et svært, kun
stigt vævet Silkestof med atlasagtig Grund 
og  ivævede, matte, taftagtige Blomster, Ran
ker eller andre lignende M ønstre, som paa 
Tøiets Vrangside fremtræde i omvendt For
hold, nemlig Mønstrene som Atlas og  Grun
den som Taft. D et egentlige Damast er 
stedse kun ensfarvet; naar T øiet or flerfarvet 
giver man det andre Navne. D et anvendes 
hovedsagelig til Tapeter, Portierer, Meubel- 
betræk, Gardiner etc. i Pragtværelser, og det 
forfæ rdiges langt hyppigere i Orienten, China 
og Ostindien end i Europa, hvor man skjei
ner imellem det franske, hollandske og  ita
lienske efter den forskjellige Vævningsmaade; 
af disse Sorter er det franske det sværeste. 
De italienske Fabriker i Genua, Florents, 
Turin, Venedig etc. vare længe berømte fol
deres udmærkede Fabricata, ligesom  ogsaa 
Fabrikerne i Lyon  og Tours ; men nu forfær
diges der en ligesaa smuk Vare flere Steder 
i Tyskland. Allerede i længere T id  har 
man anvendt Damastvævning paa uldne, lin 
nede eller blandede Stoffer, og disse Stoffer 
ere nu i Europa af langt større V igtighed 
end Silkedamast. I  Særdeleshed har Fabri
kationen af blandede Stoffer, navnlig Uld, 
Bomuld, Linned og Silke i de mest forskjel
lige Form er og  Sammensætninger, baade ens
farvede og  brogede, men mest tofarvede, i 
den nyere T id  vundet megen Udbredelse og 
aabnet en vid Mark for Fabrikanternes Op
findelsesevne og  Smag. I  Tyskland findes 
der Fabriker i Chemnitz, Berlin, W ien, R ei
chenberg og  flere Byer, som levere m eget 
smukke Damaster, der især anvendes til Meu- 
belbetræk, Tapeter, Portierer, Gardiner og 
Dækketøi; de udmærke sig saavel ved en 
om hyggelig  Væ vning, smukke Mønstre og 
Farver, som ved deres V arighed, Styrke og 
forholdsvise Billighed. T il samme Brug for
færdiges ogsaa mange forskjellige Sorter D a
mast a f Bomuld, som vel ere langt mindre 
varige, men ogsaa betydelig  billigere.- Under 
Benævnelsen Linneddam ast  forstaar man en 
Art m eget forædlet D rejl; fra den sidst
nævnte Artikel adskiller det sig især ved de 
ivævede langt kunstigere Mønstre og  Forzi- 
ringer, ligesom  ogsaa ved sin Finhed og  
Glans. Hovedsædet for denne Fabrikation i 
Tyskland er det sachsiske Øvrelausitz, navn
lig  Grossschönau, Neuschönau og Zittau, 
hvor der væves Duge og Servietter med 
meget kunstige og  com plicerede Mønstre

eller med ivævede Landskaber, Vaaben, Navne
træk etc., der neppe leveres smukkere fra noget 
andet Sted. Disse Stoffer udmærke sig  især 
ved de fremtrædende Figurers Glans, ved 
Vævningens Finhed, en stor Varighed og en 
fortræffelig Blegning. De væves i Regelen 
med Jacquardmaskinen; kun til de største og 
kunstigste Mønstre benytter man endnu Træk
stolen. Ogsaa i Schlesien, Bøhmen o g W e s t -  
phalen væves der m eget gode Damaster, som 
dog i Alm indelighed ikke kunne maale sig  
med de sachsiske i Godhed. I den nyere 
T id  leverer Skotland et fortrinligt, noget 
sværere Fabrikat, som dog heller ikke kan 
maale sig  med det sachsiske med Hensyn til 
Glans og  Bibeholdelse af det smukke U d
seende efter at T øiet er vasket; Grunden 
hertil er hovedsagelig, at der til de engelske 
Damaster benyttes Maskingarn, medens man 
til de sachsiske kun bruger det mest udsøgte 
haandspundne Garn. Ogsaa i Frankrig, H ol
land og Belgien væves meget smukt Linned
damast, som omtrent kan sættes ved Siden 
af det engelske. De tyske Damaster forfær
diges enten i saakaldte Stokke eller i hele 
Garniturer, bestaaende af en D ug med fra 
>/2 til 4 Dusin Servietter a f samme M ønster ; 
kun er Mønsteret i de sidstnævnte noget 
mindre end i Dugene. Et, to eller tre Gar
niturer af samme M ønster kaldes en Post. 
Smaa Servietter ivæves ofte Landskaber og  
lignende mere kunstige Figurer, og  under
tiden hvide med graa, røde, blaa eller grønne 
A ftegninger af Bom uldsgarn; i den nyere 
T id  væver man dem ogsaa i Grossschönau 
med iblandet Silke. De stedse voxende F or
dringer om billige Varer have bevirket, at de 
hvide Damaster ofte blandes med Bom uld og 
endogsaa væves helt af Bomuld, hvilke Varer 
ikke sjelden sælges for linnede, hvorfra de 
ofte kun med Vanskelighed kunne adskilles.

Dam ast Ao r kaldes en A rt Silkeflor, 
sædvanlig sort eller g rø n t , hvori der er vævet 
Blom ster og  andre M ønstre ligesom i Damast.

D am ery, en Champagnevin af anden 
Klasse fra Omegnen af Epernay i Dep. Marne.

Damis s. Et amine.
Damm arharpix (R esina D am m ar) 

T. Dammarharz eller Katzenaugenharz, er
holdes af et paa de molukkiske Øer voxende 
Træ, D a m m a r a  o r i e n t a l i s  L a m b . ,  og benævnes 
i Handelen ost ind isk  Dammar i Modsætning 
til Cow r i-  eller Kaur i -Copal  (s. Copal), der 
ogsaa kaldes aust r a l sk  Dammarharpix. Den 
ostindiske I), er i Begyndelsen blød og  klæb
rig, men bliver haard med Tiden og fore
kommer i uregelmæssige, rundagtige Stykker 
af Størrelse fra en Æ rt til et H ønseæg; de 
ere gulagtig hvide eller vingule, lysere eller 
mørkere, udvendig bedækkede med et hvidt 
Støv, indvendig gjennem sigtige, have et fladt 
musklet, stærkt glinsende Brud, lade sig let 
pulverisere og  have en Væ gtfylde af 1,04-y 
1,12. Ved at tygges bliver denne Harpix til 
et hvidt, løst Pulver; den er uden Smag 
eller har kun en ubetydelig Smag af Harpix, 
klæber imellem Hænderne, bliver seig ved en 
Temperatur af 100° og smelter ved en lidet 
høiere Varmegrad med en ikke behagelig

Dammarharpix.Damaschett o.  180
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L ugt af Harpix. Den ostindiske Dammar- 
harpix lader sig fuldstændig opløse i fede og 
flygtige Olier, men kun tildels i kold A lko
hol og Æ ther, derimod fuldstændig i ko
gende A lkohol; den finder en udstrakt A n 
vendelse til Fabrikation af Fernis og  Lak 
under Navn af Dammar lak,  som især anven
des til hvid M aling af Y  ægge, Døre etc., 
ligesom den ogsaa til Fernissering af M ale
rier ofte foretrækkes for den tidligere benyt
tede Mastixfernis. Da en Opløsning deraf i 
Terpentin alene bliver k læ brig, fremstiller 
man Dammarlak ved at opløse 3— 3 %  Dele 
Harpix i 4 Dele - Terpentinolie og  2 Dele 
absolut Alkohol. Den er hvid og  tørrer med 
Lethed. Dammarharpix bestaar af c. 83 P ro 
cent Alphaharpix (som atter bestaar afDaxn- 
marylsyre, der smelter ved 60° og  er opløse
lig  i absolut Alkohol og Dammarylsyrehydrat, 
der smelter ved 50 0 og  er opløselig i svag A lko
hol) og c. 17 Procent Betaharpix (der be
staar af Dammaryl, opløselig  i Æ ther, ikke i 
Alkohol, og smelter ved 190°, samt Dam- 
marylliydrat, som er uopløselig i Alkohol og 
Æ ther, men opløselig i Terpentinolie).

Dam m artræ kaldes Vedet a f D a m 
m a r a  a u s t r a l i s ,  hvoraf den nyseelandske Dam
marharpix erholdes, og  som benyttes til gode 
Mastetræer, Bygningstøm m er etc.

M am m on i* kaldes nogle grove, lærreds- 
agtige Bom uldstøier, som væves i Sennaar i 
Afrika og  sælges i Stykker, der ere afpas
sede til en Skjorte; i mange Egne i Afrika 
benytter man disse Tøier istedetfor Penge.

D a m p ic r r c  er Navnet paa flere Sorter 
meget gode røde og hvide Vine fra det fran
ske Dep. Maine & Loire. De røde ere mørke, 
meget ædle og velsmagende, de hvide ere 
fine, fyrige o g  let berusende. Man har o g 
saa mousserende Sorter, som dog ikke kunne 
maale sig  med Champagne i Godhed. Disse 
Vine forskrives navnlig fra Saumur.

Maniametal er en Legering, som ho
vedsagelig bestaar a f Tin med Tilsæ tning 
af Jern, Antim on og  Vismuth.

Maiinemolne er Navnet paa en fin, 
rød Burguudervin af anden Klasse, som dyr
kes ved Byen af samme Navn i Dep. Yonne.

Mantesblommer kaldes en Sort me
get gode franske Blommer, som Lösendes fra 
Bordeaux.

Danndars er en Slags krusede Astra- 
kanskind fra Tartariet.

Danaiiger Ouldvand er en fin, de
stilleret Brændevin, som først blev tilberedt 
I Danzig a f fortrinlig  Qvalitet; dens Navn 
hidrører fra de smaa, fine Guldblade, som findes 
svømmende deri.

Man*iger l<aerreder kaldes nogle 
grove Hampeblaax-slærredcr, som væves i P o 
ten, hvorfra de ad Floden W eichsel bringes 
til Danzig, hvor de sorteres i Buller, som 
holde 60— 70 Alen, og  forsendes til Hamborg, 
England, Holland etc.

b a ra bschîrd er Navnet paa en Sort 
god persisk Tobak, som dyrkes i Omegnen 
al Schirwan.

M a r c e t s  M e t a l  eller Onions Metal cr

en af 5 Dele Vismuth, 3 D. B ly  og 2 D . Tin 
bestaaende Legering, som allerede smelter 
ved 73 ° K., altsaa xxnder Vandets Kogepunkt.

Mardanellserred er en ordinair Sort 
Lærred, der væves paa Øerne ved Strædet af 
sanxxxxe Navn; det kommer jevn lig  til Mar
seille, hvor det benyttes til Seildug og  til 
Matrosklæder.

Daridas kaldes i Ostindien nogle bro
gede silkelignende Tøier, som bestaa af de 
glinsende Txjevler af forskjellige P lanter; de 
ere ikke varige, da de let briste i Folderne. 
Sandsynligvis er det de samme Stoffer, som 
komme i Handelen under Navn a f Ar edas (s. d.).

Marinis ere nogle ordixxaire franske 
Hampelærreder, som navnlig væves i Dep. 
Aube.

Masi espi» (H yraceum ) T. Dachsharn, 
kaldes de tørrede Excrem enter af den i det 
sydlige Afrika ved det gode Haabs Forbjerg 
levende Daman eller Fjeldgrævling, Hyrax 
Capensis, en murmelçlyrlignende Gnaver af 
Størrelse soixx en Kamin ; den har et tæt, 
blødt Skind, en kort Hale, og er af brunlig- 

I  graa Farve, med en sortbrun Plet paa M id
ten a f Byggen, lysere paa Bugen. Den op
holder sig  i Klippehixler, lever af Frugter og 
Bødder og er spiselig. De tørrede Exere
menter a f dette D yr ere graabrune eller rød
lige, lugte som Bævergeil, have en lignende 
noget bitter Smag og  anvendes stundom i 
M edicinen istedetfor Cast oreum.  De komme 
fra Cap i Blikdaaser, som ere forsynede med 
Certificater for Productets Æ gthed.

Matiscin s. Alant rod.
M a t u r i l i  er et g iftig t A lkaloid , som 

indeholdes i alle Dele, dog  især i Frøene a f 
Pigæbleplaxxten, Datura Stramonium, og  som 
i ren Tilstand enten danner hvide, silkeglin- 
sende, buskagtigt forenede Prism er eller 
søileform cde Krystaller, eller et hvidt Pulver 
uden Lugt, men af en b itterSm ag; naar det 
er urent, lugter og  smager det ubehagelig 
narkotisk og  tobaksagtigt. D et tilberedes 
bedst a f Pigæblernes F rø ; men da det kun 
vindes i m eget ringe Mængde, er det over
ordentlig dyrt. Det anvendes i Medicinen 
og  siges at være identisk med At ropin (s. d.); 
nyere Uixdersøgelser have dog paavist phy
siske Forskjelligheder imellem begge disse 
Stoffer; ogsaa er Virkningen af Daturin dob
belt saa stor som af Atropin.

Manpliiné kaldes i Frankrig en Sort 
tyndt, let, i Ulden farvet, meleret DrOguet, 
som især væves i Amiens og  Bheims.

Mauphinévine ere de i det tidligere 
Dauphiné, de nuværende Dep. Isère, Drome 
og Øvrealperne avlede røde o g  hvide Vine. 
De til første og  anden Klasse hørende Sor
ter a f begge Slags kaldes Erem it agevine;  
derefter fø lge  iblandt de røde Vinene La 
Croses, Mercurol, Gervant, Saillans, Vercheny, 
Die, Donzcre etc., iblandt de hvide Yxnene 
fra Mercurol, Clairettevinene fra Die, Vienne, 
St. André etc. De gaa mest ad Bhonefloden 
til Cette og  Marseille, hvorfra de forsendes 
videre til Udlandet.

M a v o y e  kaldes en Sert røde og 
hvide Burgundervine fra Omegnen af V ille-
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franche i Dep. Rhone. De røde henregnes 
til tredie Klasse; de ere i Løbet af det før 
ste Aar m eget farvede, fyld ige og  endogsaa 
haarde, men efter 4— 5 Aars Rorløb anses 
de som almindelige gode Burgundervine. De 
hvide ere kraftige og velsmagende og hen
regnes til anden Klasse.

D e b r e c z in e r  P ib e h o v e d e r , røde, 
sorte eller hvide, forfærdiges i M ængde i 
Debreczin i Ungarn af en tæt og  fast Ler
masse; de komme sædvanlig i Handelen for
synede med Beslag af Messing eller Nysølv.

D e b r e c z in e r  T o b a k  s. Tobak.
D e g e n o l ie  Deggut eller Dæggerolie 

s. Birketjære.
D e g r a s  er den alkaliske, sæbeagtige 

Potaskeopløsning, hvormed man i Semsgar- 
veriet fjerner overflødige Fedtstoffer fra de 
med Fedt eller Tran gjennemvalkede H jorte- 
Gede- eller Kalveskind; det anvendes til V ogn- 
smørelse etc.

D e h a n t s  eller De haut pays kaldes i 
Frankrig Bordeauxvinene fra de høiere lig 
gende Districter, navnlig fra Dep. L ot og 
Garonne.

D e im e n t h e  s. Krusemynte.
D e k a  ( =  ti) benyttes i Sammensætnin

ger for at betegne det Tidobbelte af den 
Maal- eller Vægtenhed, hvormed det forbin 
des, t. Ex. Dekagram =  10 Gram =  2 d. 
Q vint; Dekaliter =  10 Liter =  10,35 d. 
P otter; Dekameter =  10 Meter =  31,862 d. 
Fod  etc.

D e  la  b la n d e  er en m eget god, kraf
tig, rød Provencevin af første Klasse fra 
Omegnen a f Grasse i Dep. Var. I B egyn 
delsen er den meget mørk og  let berusende, 
og  den bør derfor henligge 5 à 6 Aar for at 
naa sin fulde Godhed.

D e  la  M a r q u e , en god m ørkerødV in  
fra Omegnen af M artigny i Schweizerkan- 
tonet Wallis.

D e ic h e t , en hvid Burgundervin af an
den Klasse, har megen Lighed mod Chabli- 
hat og sælges ofte istedetfor denne.

D e l i b a i  kaldes i Tyrkiet en Sort H on
ning, som  Bierne tilberede af Blomsterne af 
Azalea Pontica; Nydelsen deraf har en be
døvende Virkning.

D e lp l l in in  er et g iftig t Alkaloid, som 
udvindes af Stephanskorn, der ere Frøene af 
en Art Ridderspore, Delphinium Staphisagria,
og  som enten danner vorteformige gullige 
Krystaller eller fremtræder som en harpix- 
glinsende Masse uden Lu gt og  af en m eget 
skarp, bitter og  brændende Smag. Det er 
let opløseligt i Vinaand og  Æ ther, men næ
sten slet ikke i Vand; det opløses let i Sy 
rer og danner dermed skarpe, bittre og  g if
tige Salte. D et anvendes i Medicinen, navn
lig  im od Vattersot.

D e lp h in t r a n  s. Tran.
D e m a »  s e d a »  kaldes i Spanien Organ- 

sinsilke.
D e m i-c e n t»  eller Entrelarges kaldes i 

Frankrig en Sort Creaslærred, som forfærdi
ges i Dep. Finisterre i Stykker paa c. 80 
Alens Længde og s/4 Al. Bredde. 

D e m i-C o tto u »  eller Demittons ere

stærke, b illige Bonmldstøier, broscherede eller 
flammede, som tilvirkes i Sachsen, Thüringen 
etc. og  mest forsendes til Levanten.

D e m i-F lo r e n c e  eller M i-Florence er
en Sort let, glinsende Taft, halvt bestaaende 
af simpel Cocon Silke: det benyttedes tid li
gere især til Underfoer, men anvendes nu 
mest tilV ox ta ft og undertiden til Dam epynt 
D et forfærdiges i Italien og Lyon, ligesom  
ogsaa meget smukt og  billigt i Zürich.

D e m i-H  o lia n  d e e »  kaldes i Frankrig 
nogle line Hørlærreder, som især forfæ rdiges 
i Dep. Oise, og som ere blegede, appreterede 
og  sammenlagte som hollandsk Lærred.

D e m i-J o u r n é e »  kaldes i Frankrig 
Papdaaser, som ere forede med tyndt udval
set B ly  og  mest gaa til Afrika.

D e m i-F o u d r e »  er Navnet paa en Slags 
fransk og belgisk Halvklæde.

D e m i-M a r q u e  kaldes de i den nedre 
Del af Medoc producerede Vine.

D e m it t o n »  s. Demi-Cottons.
D e n ie r  er en Vægtstørrelse, som benyt

tes i Frankrig til Betegnelsen af Finheds- 
graden af Silke; en fransk D. er lig  1,275 
Gram. (S. Silke.)

D e n im » -F lo r e n t in e  er en Sort ki
pervævet Bomuldstøi, som forfærdiges i Man
chester.

D e o d a r  s. Cedertræ.
D e r in g a  s. Chrætsch.
D e r o s n e s k  S a l t  s. Narcotin.
D é s a lé »  er Navnet paa en meget god 

Schweizervin, som dyrkes ved den østlige 
Bred af Genfersøen; den er velsmagende, fy l
dig, og holder sig  godt.

D e »  C h a m p »  er en hvid Burgunder
vin a f anden Klasse fra Omegnen af Auxerre.

D e s in fe c t io n s m id le r  kaldes de 
Midler, hvormed man renser eller befrir for- 
skjellige Gjenstande, f. Ex. Klædningsstykker. 
Sengklæder osv. eller Luften i indelukkede 
Rum  for Smitstoffer, eller hvorved man til* 
in tetgjør skadelige eller ildelugtende Ud
dunstninger f. Ex. af L ig  eller af Kloaker- 
Som saadanne kan navnlig anføres: Carbol- 
syre, Chlorkalk, Chlormagnesium, Chlorzink. 
Jern- og  Zinkvitriol, Salicylsyre, mangano- 
versurt Kali eller Natron etc., med Hensyn 
til hvilke Stoffer vi henvise til de paagjæb 
dende Artikler. E t i den nyere T id  af Schra
der og  Berend i Schönfeld ved Leipzig op
fundet virksomt og  navnlig i Udlandet meget 
anvendt Desinfectionspulver bestaar af Car- 
bolsyre, som ved Kalk er overført i Pulver
form ; det anvendes med Held saavel til at 
desinficere Pissoirer og  Kloaker, som til at 
rense Luften i Sygeværelser ligesom  ogsaa 
til at befri Linned, Sengklæder, Meubler etc. 
fra Sm itstof; det benyttes ogsaa i Dyrlæge- 
praxis baade til at rense Stalde og Krybber 
efter Klovesyge, M iltsyge etc., og som Læge
middel til udvortes Brug ved at vaske Dyrene 
med en Opløsning deraf. I  Sygeværelser 
strør man saameget af Pulveret paa Gulvet, 
yndtil der udvikler sig en svag Lugt af Car- 
bolsyre• -̂L Rensning af L inned, Meubler. 

K rybber og s}j ” 'e *?Jr udrØrer man et Pund 
med 25 Pund Vand.
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Desm er s. Moskus.
Desm erkorn s. Bisamkorn.
Desm errod s. Sumhulrod.
Desmin er et hvidt, perlem orglinsende 

Mineral, som hører til Zeolitherne og  navn
lig  findes i Skotland, paa Island og  i T yrol; 
det krystalliserer i rectangulaire, tilspidsede 
Prism er og  bestaar a f Kalk, Lerjord og K i
selsyre.

Desseintraad eller Façontraad er en 
almindelig Benævnelse for al Metaltraad, som 
ikke er rund, men enten firkantet, stjerne
formet eller lignende,

Dessie kaldes en Sort hvid, chinesisk 
Raasilke, som kommer i Handelen i Nøgler.

Determ aved erholdes a f et i Guyana 
vox ende Træ af-sam me Navn; det anvendes 
mest til Skibsbygning.

Dextrin eller Stivelsegummi fremstilles 
ved at behandle Stivelsemel i Varme med 
m eget stærkt fortyndede Mineralsyrer, eller 
ved at ophede det jevnt i Metaltromler, ind
til der danner sig  en gulbrun Masse; man 
kalder det da Dextrin, Leiocom eller Leco- 
gom, eller ogsaa ristet Stivelse og Stivelse
gummi. Man koger enten Stivelsen med for
tyndet Svovlsyre og  neutraliserer derefter 
med Kridt, eller man opvarmer den i varmt 
Vand sammen med et Udtræk af 5 indtil 10 
pCt. Malt. Ved Spiringen af Sædekorn, og 
navnlig Bygkorn, udvikler der sig  nem lig i 
samme et eiendomm eligt Stof som kaldes 
Diastas ; dette er hvidgult, ikke krystalliser- 
bart, uden Smag, opløseligt i Vand og ud
over den Virkning paa Stivelsemel at for
vandle det til Dextrin og ved fortsat Indvirk
ning til Sukker. Naar man holder det med 
Bygm alt blandede og  i Vand opløste Stivelse- 
mel en Tidlang paa en Varmegrad af 60— 65° 
IL, bliver Blandingen tyndtflydende, og der 
danner sig  da Dextrin og  senere Sukker. 
Dextrin er en haard, fast, hvid Masse med 
en Væ gtfylde af 1,25 til 1,26, opløselig i 
Vand, men ikke i A lkohol; Navnet Dextrin 
hidrører fra, at det drejer det polariserede 
Lys stærkt tilhøire. I  det Store udvindes 
det navnlig af Kartoffelmel ved Ophedning af 
dette i lukkede Jerntromler ved Hjælp af 
Rør, der indeslutte overhedede Vanddampe, 
og forekommer fabrikmæssigt fremstillet i tre 
forskjellige Former, nem lig 1) som Dextrin
sirup, som er flydende pg af Sirups Consi
s t é e s ;  denne trækker let Fugtighed til sig, 
indeholder m eget Sukker og  gaar let i Gjæ- 
ring, hvorfor den ikke egner sig  godt til at 
opbevares eller forsendes; 2) som et hvid
gult eller brunligt, let, perlemorglinsende 
Pulver af en Hau Smag, 8) i faste, hvidgule, 
gjennemsigtige, skjøre Stykker, som ere be
dækkede med det ovennævnte hvide Pulver 
og opløses let baade i koldt og varmt Vand. 
De sidstnævnte Sorter komme hyppigst i 
Handelen og anvendes paa mange Maader, 
navnlig til L im ning af Papir, til Fortykning 
af Beitser og Farver i Kattun- og Tapetfa- 
bnkerne, til Væverslette, til.Forfærdigelse af 
iryk - og Sværtevalser, til Ø lbrygning og 
“ ^ d ev in sb ræ n d in g , til Mundlim, i Chirurgien 
og Photographien, samt i det Hele taget som

Erstatningsmiddel for det meget dyrere ara
biske Gummi. Dextrin er et v igtig t Nærings
stof og hører i denne Henseende til de saa- 
kaldte; Fedtdannere, som i Organismen gaa 
over til Fedt og for en D el bevirke den dy
riske Varm e; det fremkommer ved Bagning 
a f Brød paa dettes Overflade og er en nor
mal Bestanddel af godt 01. En god Dextrin 
maa ikke besidde nogen mørk Farve og  maa 
ved Opvarmning med sin lige Væ gt Vand 
give en fuldkommen og  holdbar, klar, tyk 
Opløsning uden sur Smag. Det adskiller sig 
fra Gummi ved ikke at give noget Bundfald 
med eddikesurt Blyilte, hvilket derimod er 
Tilfæ ldet med Gummi. Fra Stivelse adskiller 
det sig  ved at det med Jod giver en violet
rød Farve, imedens førstnævnte giver en blaa, 
samt ved sin Opløselighed i Vand og  for
tyndet Vinaand.

Dialing, Eklogit eller Smaragdit er et
glinsende, grønt eller brunligt, ved Kanterne 
gjennemskinnende M ineral, som bestaar af 
en m eget fin Blanding a f Hornblende og 
Augit. D et forekommer i store sammen- 
voxede Masser i Omegnen af Genua, paa 
Corsica, i Fichtelbjergene etc., ofte blandet 
med en A rt Feldspath, Saussurit eller La
brador, og  danner da en A rt Gabbro (s. d.), 
som i Italien kaldes Pietra maltesca.

D iam ant (Adam as) er den haardeste, 
smukkeste og  kostbareste Æ delsten, og  be
staar kun af rent krystalliseret Kulstof. Til 
dens mærkeligste Egenskaber hører dens 
overordentlige Haardhed ( =  10), i hvilken 
Henseende den overgaar alle andre Legem er; 
th i den ridser alle Stene, imedens den selv 
ikke lader sig ridse og kun kan slibes ved 
Hjælp af Diamantpulver; hertil kommer 
endnu dens eiendommelige Glans og  stærke 
Lysbrydningsevne. Ved Gnidning bliver den 
electrisk, og ved at opvarmes eller efter at 
have været udsat for Lyset (især blaat Lys) 
i nogen Tid, lyser den i M ørke; ved at ud
sættes for en m eget høi Varmegrad under 
Luftens Adgang forbrænder den til Kulsyre. 
Dens Væ gtfylde er sædvanlig 3,50, sjeldnere 
indtil 3,60. I  naturlig Tilstand er den stedse 
krystalliseret, og  dens Grundform er den re
gelm æssige Octaëder; dog kan den ogsaa 
forekomme i andre lignende Krystalformer, 
saasom Tetraèdro etc., ligesom  ogsaa i afrun
dede Korn eller i Krystaller med krummede 
eller stribede Flader. Den lader sig  uden 
Vanskelighed kløve i Retning af Octaëder- 
fladerne, saa at man af en uregelm æssig for
met Diamant kan udspalte en Octaëder, hvil
ket i høj Grad letter dens videre Forarbei- 
delse til Smykkesten; uagtet dens store 
Haardhed kan den dog knuses, men kun i 
m eget ringe Kvantiteter og  i m eget tykke, 
hærdede Staalmortere og giver da det saa- 
kaldte Diaman.pulver, der benyttes til Slib 
ning af Diamanter. Sædvanlig er den i ren 
Tilstand fuldstændig farveløs og  gjennem sig- 
tig, men undertiden forekommer den ogsaa 
med stærkere eller svagere Farvenuancer, 
navnlig ganske lysegule indtil citrongule, 
lyseblaa (men aldrig m eget livlige), grønne, 
brune, og  m eget sjelden sorte og  rosenrøde.
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De sidstnævnte betales højest iblandt de far
vede Diamanter, som i Alm indelighed ikke 
vurderes saa høit som de farveløse; de sorte 
forekomme under to Form er, nem lig som 

Al) krystalliserede, der næsten ore ganske Jgjen- 
nem sigtige og  kun sj elden slibes, og  som 
amorphe, der ere aldeles uigjennem sigtige og 
kaldes Carbonado ; disse forarbeides aldrig til 
SmjKkestene, men anvendes kun som Dia
mantbord til Slibning af andre Diamanter. 
De raa Diamanter ere overtrukne med en 
mindre gjennem sigtig  Skorpe, som maa fjer
nes ved Slibningen; ved Indkjøbot kommer 
det derfor an paa at kunne bedømme Stenene 
trods denne Skorpe. En god Diamant maa 
vise sig  som en Draabe Kildevand, og give 
et stærkt, livligt, spillende Lysskjær fra 
Midten. Dersom Skorpen er g lat, lys og 
spillende i det Grønlige, eller ogsaa grøn 
som Bouteilleglas, er Stenen i Regelen feil- 
fri, a f god Haardhed og ogsaa ofte a f det 
reneste Vand. En hvid, ru, næsten uigjen- 
nem sigtig  Skorpe er ligeledes et Kjendetegn 
paa en god Diamant, især naar denne ved at 
holdes op im od Lyset viser sig  fri for Ejer, 
Skyer eller P letter; det Samme gjælder de 
Stene, som ere bedækkede med en gulagtig, 
rustlignende Skorpe. I  gode D. maa der ikke 
vise sig enkelte hvide eller graalige Taage- 
pletter, ligesom  det maa paaagtes, at de ere 
fri for de smaa rødlige Korn, som undertiden 
tindes enten paa Overfladen eller i det Indre. 
Octaëderfladernes Retning bør derhos være 
normal for Spaltningens Skyld, og  selve 
Spaltningsfladerne maa ingen Krum ninger 
have. Først ved Slibningen erholder D ia
manten sin fulde Skjønhed; dette er en 
Kunst, som hovedsagelig udøves i London, 
Antwerpen, Paris og Amsterdam. I  den sidst
nævnte B y  beskæftiger Diamantslibercompag- 
niet imellem 4 og  500 Slibem øller med over 
1000 Arbeidere, og  desuden findes der flere 
private Etablissementer, af hvilke Brødrene 
Costers er verdensberømt. Diamantsliberne 
i London og  Paris beskæftige sig  mest med 
at omarbeide allerede slebne Diamanter, f. Ex. 
Tyksten og Taffelsten, til Brillanter og R o 
setter. T il Slibning benyttes kun det saa- 
kaldte Diamant bord o: det Pulver, som frem 
komm er ved Knusning i hærdede Staalmor- 
tere af de Stykker, som falde a f ved Spalt
ningen og  den videre Forarbeidning af de 
større Diamanter eller som erholdes ved P u l
verisering af smaa urene eller sletfarvede 
Diamanter, (af ægte D. er dette Pulver graa- 
lig't). Den raa D. taber i Regelen ved Slib 
ningen indtil Halvdelen af sin Vægt. Der 
gives tre forskj ellige Hovedform er eller Snit, 
i  hvilke en Diamant kan slibes, nem lig Br i l 
lant -,  Roset -  og  TafFelst ensform,  dog slibes 
Diamanten nu ikke mere til den sidstnævnte 
Form, og mange ældre Taflelsten sendes til 
Sliberierne for at omslibes til Brillanter. A f 
disse er Brill an tform en den smukkeste og 
kostbareste, fordi den omfatter de tykkeste 
Stene. Form en af en saadan Sten ligner to 
med deres Grundflader forbundne afstumpede 
K egler af forskj ellig  H øide og  ulige store 
Afstumpningsflader. Den Kant, hvor begge

disse K egler støde sammen, danner selvfølge
lig  Diamantens største horizontale Peripheri 
og  kaldes Rundist en eller Indfatningsranden 
(T. Rundiste, Fr. Feuillette) ; ved denne fast- 
gjøres Stenen til Indfatningen. Den Del, 
som befinder sig  ovenover Rundisten, kaldes 
Overdel ,  Pavi l lon eller Krone (Fr. Dessus); 
den nedre Del kaldes Culasse (Fr. Dessous). 
Pavillonens øverste F lade, som er parallel 
med Rundistens Flade, benævnes Taf fel  eller 
Tavlen,  den modsatte mindre Underflade af 
Culassen kaldes Collet t e.  Culassen er høiere 
end Pavillonen, og  Tavlen større end Collet- 
ten. Ved en aldeles regelmæssig sleben B ril
lant skal Overdelen udgjøre Vs og Underdelen 
2/s af dens H øide og  Tavlens Bredde 4/9 af 
Rundisten, men være 5 Gange saa stor som 
Colletten. Disse Forhold  eller Dimensioner, 
som Kunst og  Erfaring have fundet at være 
bedst egnede til at give Diamanten den høie- 
ste Funklen, Farvespil eller Ild (Brillantering), 
danne derfor de Hovedregler, hvorefter de 
tildannes og  forhandles. Rumm et imellem 
Rundisten og  Tavlen eller Colletten er ud
fyldt med Facet t er ;  de, som støde til Tav
len med dens Grundflade, kaldes Tavle- og 
St j ernef acet t er ,  imedens de til Rundisten 
stødende benævnes Tværfacet t er ,  og  de til 
Colletten stødende Facetter Col let facet t er .  
Saadanne Brillanter, som paa Pavillonen have 
to Rækker eller Zoner tresidede Facetter, 
sædvanlig 24, og  paa Culassen 8 à 12 dels 
tresidede og dels femsidede Facetter, kaldes 
dobbelt e Br i l lant er  eller dobbelt  Gods,  im e
dens de, som imellem Tavlen og  Rundisten 
have tre Rækker Facetter (som oftest 32). 
nem lig imellem de to Rækker tresidede Stjerne- 
og Tværfacetter en Række firsidede, og  som 
paa Culassen have 32 eller stundom kun 24 
tre-, fire- og femsidede Facetter, benævnes 
t redobbel t e Br i l lant er .  De fuldkomneste ere 
de, som baade paa Pavillonen og Culassen 
have 32 Facetter, der staa saa nøiagtigt som 
m uligt ligeoverfor hverandre, idet en saadan 
Sten skal bryde og  sprede Lyset smukkest. 
Indfatningen af Brillanter sker stedse à j our,  
det vil sige saaledes, at Stenen kun befæstes 
ved Rundisten, saa at baade Over- og Under
delen ligge frit.

Nedenstaaende Tegning forestiller i Midten 
2 Brillanter i naturlig Størrelse af resp. 10 
og 1 Karats Vægt. Den tykke Streg angiver 
Længden af Tavlens Gjennemsnit, og de smaa 
□  nedenfor angive Collettens Størrelse. De 
tvende yderste F igurer vise en Brillant med 
oval Rundist og  af c. 12 4/2 Karats Vægt.

Halvbr i l l ant er  eller Br i l lonet t er  kaldes saa
danne, som  kun foroven ere slebne so m  Brìi-
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lanter, og som altsaa kun bestaa af en Pa
villon uden Culasse. Roset t er ,  Rosenst ene
eller Roser  ere Halvbrillanter, som imidlertid 
ikke bave en flad Tavle foroven, men danne 
en spids Pyramide, imedens der imellem 
Spidsen og  den plane Grundflade findes én 
eller flere Eækker Facetter over hverandre. 
Paa de hol landske eller kronede Rosetter 
løbe 6 trekantede Stjernefacetter ud i Spid
sen, og  under disse findes der 18 Tværfacet
ter. Naar Stjernefacetterne ere fladere, kal
des Stenen Brabant er -Roset .  I  H olland kal
des endvidere Stene med 6 Stjerne- og 12 
Tværfacetter kruinige Moderoozen,  imedens 
de med 6 Stjerne- og  6 Tværfacetter kaldes 
vlakke Moderoozen.  I  Frankrig benævnes 
en Sten med 12 Stjerne- og  24 Tværfacetter 
Rose recoupée.  Rosetternes Grundflade er 
stedse rund, men afviger sædvanlig mere eller 
mindre fra Cirkelformen; naar de ere lang
agtig runde og  noget smallere ved den ene 
Ende end ved den anden, kaldes Stenen 
pæreformet .  Værdien af Rosetter retter sig 
efter Forholdet imellem deres H øide og  Grund
flade, i hvilken Henseende der haves visse 
faste R egler; høist vurderet bliver stedse 
den mest geometrisk regelmæssige.

Nedenstaaende T egning viser to som R o 
setter slebne Diamanter i naturlig Størrelse 
af rosp. 10 og 1 Karats Vægt.

Tykst ene (D ick stem ) og  Tyndst ene ere
saadanne klumpede eller strakte Stene, som 
have større eller mindre Tykkelse end de i 
Regelen skulde have efter deres Bredde. F ir 
kantede og  uden Facetter bruges de til at 
dekorere Elephant-, Storkors og  andre Or
dener. —  Pendeloques,  Br iolet t er  eller Pærer  
ere Stene, som løbe ud i en kugleform et 
Runding baade foroven og forneden og  som 
saaledes have Form  af to med Grundfladerne 
forenede Rosetter ; de ere paa hele Overfladen 
bedækkede med tresidede Facetter, og naar 
de forøvrigt ere smukke og  feilfri, bestem 
mes deres Værdi alene efter deres Størrelse 
og Vægt. —  A f andre Slibningsform er for 
Ædelstene skulle vi endnu anføre: Trappe
snit t et ,  hvor Facetterne ere langagtige og 
stillede i Rader, de saakaldte Trapper; for
oven findes der sædvanlig to Afsatser, forne
den derimod fire eller fem. Stenens Form 
kan være forskiellig, men dette Snit anven
des mest paa farvede Stene. Endvidere fore
kommer det  blandede Sni t ,  eller de saakaldte 
Bast arder  eller Kapgods,  hvor Stenens Over
del har én Snitform og Underdelen en anden, 
f. Ex. paa Overdelen Brillantfacettpr, paa Un
derdelen Trappesnit, eller ogsaa en vilkaarlig 
Form uden nogen R egel; Musl ingesni t t et ,  
Rundsnit ,  Søm hovedsni t  eller Cabochon,  hvor 
stenen har én plan og én convex Flade og

flere andre. Port rai t st ene eller Casker  ere
meget tynde, plant slebne Diamantblade, og 
Senai l e ere de med flere Facetter forsynede 
ganske smaa Diamanter, de saakaldte St yk -  
roser ,  som ofte ere saa smaa, at 100 indtil 
500 kun veie 1 Karat.

En Diamants Gjennemsigtighed, Farve og  
Renhed betegnes med Udtrykket Vand.  En 
Sten af første Vand kaldes en saadan, som 
er fuldstændig gjennem sigtig  og farveløs; 
har den Spor af Affarvning, er den af andet 
Vand, og er den stærkere farvet, henregnes 
den til tredie Vand. De sidste ere i R ege
len de billigste; er Farven im idlertid meget 
ren og ensartet igjennem  hele Stenen , staa 
de ofte i høi Pris og kaldes Phant asist ene.  
Til Skæring af Glas egne sig  kun de af 
krumme Flader begrænsede naturlige Kanter 
og  Spidser af uslcbne Diamantkrystaller; 
slebne Stene kunne vel ridse Glas, men frem
bringe ikke en saadan Revne deri, at Glasset 
kan brækkes over efter samme.

Baade raa og slebne Diamanter, ligesom 
ogsaa andre kostbare Æ delstene, sælges efter 
en særegen Juvelvægt, hvis Enhed er den 
saakaldte Karat  =  205 M illigram ; denne B e
nævnelse brugtes allerede i Oldtiden og 
stammer fra det græske Ord y.^anov, som be 
tyder Johannesbrødbælg, idet man i ældre 
Tider benyttede Kjærnerne af disse Bælge 
som Væ gt for værdifulde Gjenstande. Denne- 
Benævnelse bruges ikke alene i de fleste eu
ropæiske Lande, men ogsaa i mange Egne af 
Asien og  Afrika, om den ogsaa her paa flere 
Steder er forandret til Kirat ,  Kharub,  Caruba 
etc., ligesom  man ogsaa i flere Lande baade 
i og  udenfor Europa kalder Johannesbrød- 
bælgen Caro be. Størrelsen af en Karat er 
ikke aldeles ens i de forskjellige Lande; men 
da den kun differerer ubetydeligt, anses i A l
m indelighed alle Karater for at være lige 
store. 72 Karat skulle udgjøre et Lod Cølnsk 
V æ gt; men denne Angivelse er forsaavidt 
noget usikker, som denne Væ gt ikke er al
deles nøiagtig  bestemt. H ovedsagelig skjel- 
ner man im ellem  den engelske og  den hol 
l andske Karat, af hvilke den første veier 
3,i683i7 eng- Troygram  eller 020530253 Gram, 
og  den sidstnævnte 0,2n5894 Gram. Efter 
Schraufs Haandbog om Æ delstene er en Ka
rat i London =  205,409 Milligram, Paris 
205r5, Amsterdam 205,7, W ien  206,, 3, Madras 
207,3-3 Mgr. Man deler 1 K. i 1li , 1IS, 
Vi6, Vä2 og Ver ; 1U Karat kaldes ogsaa et 
Gran, hvorfor de m eget smaa Diamanter og 
saa kaldes Granst ene,  imedens de, som ere 
større, men dog veie under 1 Karat, kaldes 
Karat gods.

Prisen paa Diamanter afhænger for en Del 
af deres Kvalitet, men navnlig ogsaa af deres 
Størrelse og, naar de ere slebne, af Snittet, 
i hvilken Henseende den herskende Mode har 
stor Indflydelse ; i Orienten ere saaledes f. Ex. 
Rosetter mest søgte, i Europa derimod B ril
lanter. Qvantiteten af de til forskjellige T i
der fundne og  paa Markedet bragte Diaman
ter har ligeledes stor Betydning med H en
syn til Prisen , hvilket tydelig har vist sig  
ved den i de senere Aar indtraadte Dalen i
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Prisen for større Diamanter. De afrikanske 
Gruber levere nu saa mange og navnlig saa 
store Stene, at de saakaldte Sol i t a i r e r  eller 
Nonparei ls,  livorved forstaas Brillanter af 5, 
10 eller flere Karat, ere sunkne betydeligt i 
Prisen, hvilket ligeledes siden Capstenenes 
Fremkomst er Tilfældet med de mere efter
spurgte mindre Brillanter, de saakaldte Melées,  
hvoraf der gaa 4— 16 paa 1 Karat. Da en 
raa Diamant, naar den forarbeides til en god 
og  smukt sleben Brillant eller Roset, omtrent 
taber Halvdelen af sin Yæ gt, antager man 
ogsaa, at en sleben Sten, inclusive Slibeløn
nen, er af samme Værdi som en dobbelt saa 
tung raa Sten. En Brillant af andet Yand 
vil i Regelen være 2/3, en Roset af første 
Yand 4/s og en Roset af andet Yand 3/B saa 
m eget værd som en ligesaa tung Brillant af 
første Yand. Med Hensyn til Prisen paa 
Diamanter a f over 1 indtil 5 Karat gjælder 
endnu den gamle indiske R egel at m ultipli
cere Qvadratet af Stenens Y æ g t, udtrykt i 
Karat, med det Tal, som angiver hvad 1 Ka
rat af samme Sten vilde koste. Naar f. Ex. 
en ren Brillant af 1 Karats Y æ gt anslaas til 
cn Væ rdi af 820 Kroner, vilde en lignende 
af 2 Karats V æ gt blive vurderet ikke til 640, 
men til 1280 Kr. For Stene af over 5 Karat 
vilde der im idlertid ved Anvendelsen af denne 
Regel fremkomme en langt større Værdi, end 
der vilde kunne opnaas derfor paa Markedet, 
og man har derfor opstillet fø lgende simple 
Beregningsform el for saadanne Diam anter:

Prisen paa x  Karater —  X  (x  +  2) X

Prisen paa 1 Karat. En smuk Brillant af 1 
Karats Y æ gt kostede i Aaret 1830 omtrent 
160 Kroner, 1850 c. 260, 1860 c, 320, 1870 
c. 475 og 1875 c. 825 Kroner. Disse Tal
størrelser vedrøre dog kun ældre, fortrinligt 
slebne Stene ; de nyere, ikke saa om hyggeligt 
slebne, ligesom  ogsaa de gulagtige eller brun
lige, have været betydelig  billigere og stun
dom ikke opnaaet mere end Halvdelen af de 
anførte Priser. Smukke røde eller blaa Dia
manter ere sjeldne og betales derfor o fteh ø it. 
For enkelte smaa Brillanter af 3/4 K. Væ gt 
betaltes der i 1875 c. 210 Kr., af %  K. c. 
105 Kr., for Kapgods af første Kvalitet med 
8— 16 paa 1 K. c. 180 K r.; for 50— 100 R o 
setter (Stykroser) paa 1 K. c. 230 Kr., og 
for 1000 Rosetter paa 1 K. c. 45 Øre pr. Stk. 
F or raa, til Slibning brugelige Varer betalte 
man i større Partier c. 60 Kr. pr. K., im e
dens mindre anvendelige Varer, der fo r s t ø r 
stedelen kun vare brugelige som Slibnings
materiale, stode i en Pris af 15 à 30 Kr. pr. 
Karat.

Diamanter findes mest i smaa, løse Korn 
eller Krystaller i Sand eller opskyllet Land, 
hvoraf de udvindes ved den saakaldte Ud
vaskning eller Udsæbning, ligesom  ogsaa ind
sprængt i en eiendom m elig Sandsten, It ako- 
lumit ,  der navnlig forekommer i Brasilien. 
Allerede i 1839 paabegyndtes der en regel
mæssig Bjergværksdrift for at bearbeide denne 
Sandsten, ved hvis Forvitring i Tidernes Løb 
Diamanterne formodes at være spredte i San
det og  F loderne; men efter nogle Aars F or

løb ophørte man ig jen  med disse Arbeider, 
fordi de medførte langt større Vanskeligheder 
end Udvaskningen af Rullestenslagene. —  De 
vigtigste Findesteder for Diamanter ere Ostin
dien, Brasilien og Caplandene; desuden fore
komme de ogsaa i Uralbjergene, hvor den 
vigtigste Grube, Adolphsk, opdagedes i Aaret 
1829; endvidere i Australien, Nordamerika, 
paa Borneo, Sumatra, Java, Celebes og Cey
lon. —  I Ost indien,  hvor de allerede vare 
kjendte i Oldtiden, og som indtil det 18de 
Aar hundrede var det eneste bekj endte Dia- 
mantdistrict, forekomme de paa here Steder 
i hele Bjergkjeden Ghaut, som løber parallel 
med Coromandelkysten ; navnlig maa mærkes 
Gruberne i Golconda, Visazur og  Dekan. —■
—  I Brasi l i en opdagedes D. i Aaret 1827; 
de findes her paa Sletterne i Ler eller Sand, 
ofte sammen med Guld, Korund, Topas etc., 
navnlig i Provinserne Minas Geraes, Matto
grosso og  Bahia, i hvilken sidste Provins den 
tidligere omtalte C a r b o n a d o  (sort Diamant) 
oftere findes i store Stykker paa indtil 100 
Karat. Vægten af de i Brasilien siden Aaret 
1727 fundne Diamanter anslaas til c. 55 Ctr. 
til en Væ rdi af mindst 300 M illioner Kroner.
—  I Caplandet  fandt man først Diamanter i 
Aaret 1867, og  denne Opdagelse synes at 
have havt en betydelig  Indflydelse paa hele 
Diamanthandelen. De fleste før denne Tid 
fundne D. veie ikke over 5 Karat, og 
Stene a f 20 Karat hørte indtil for en halv 
Snes Aar siden til Sjeldenheder; men siden 
Aaret 1870 har man i de afrikanske Miner, 
navnlig ved den lille F lodK olon g , som løber 
ud i F loden Vaal, fundet saa mange og  saa 
store Diamanter, at endogsaa Stene a f 30 
Karats Væ gt ikke mere anses som Sj elden* 
heder, imedens der findes mange paa 5 à le 
Karat. For nogle Aar tilbage fandtes der i 
dette D istrict en Diamant paa 150 Karat og 
en anden paa 288,3 K. Man anslaar Værdien 
af de fra Marts 1871 til Marts 1872 fra Mi' 
nerne ved Vaalfloden til Europa forsendte 
Diamanter til henimod 3 M illioner Pund 
Sterling.

Som ovenanført ere store Diamanter meget 
sjeldne; de største kaldes Sol i t ai r s,  Paragons 
eller Nonparei l s.  I  den engelske Handel 
skjelner man imellem or ient alske og  occi* 
dent al ske D . ; men under den første Benæv
nelse indbefattes sædvanlig alle de sm ukkeste  

Stene af første Vand, hvad enten de stamme 
fra Ostindien eller Brasilien. De ostindiske 
Diamanter komme til London i smaa Punge, 
som kaldes Bulces;  naar de ere slebne • 
Ostindien, benævnes de Lasques eller Lasca- 
res;  i  H olland kaldes de raa I). Bol len.

Den største Diamant, som endnu er fun
den, bærer Navn af Br aganza og tilhører den 
portugisiske Krone; den er usleben, vejer 
1680 Karat og er omtrent 4  Tom. lang og 
3 Tom. tyk ; denne Sten anses im idlertid æ 
Mange for ikke at være en virkelig Diamant, 
men kun en m eget vandklar Topas. Forøv
rig t ere de største bekjendte Diamanter tra 
Ostindien følgende : En raa D. a f 367 Karats 
Væ gt tilhører Rajahen af Matun paa Borneo; 
Regent en eller Pit t ,  en Brillant a f reneste
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Vand, er i den franske Krones Besiddelse og 
betaltes i sin T id  med 2 1/2 M illioner Francs ; 
dens Væ gt, som før Slibningen var 410 Ka
rat, er nu 1367/8 K .; Florent ineren eller 
Toscaneren,  som tilhører den østerrigske 
Keiser, veier 1391/, Karat; den er ægformet, 
sleben som en dobbelt Koset, af ren Farve og 
har en svag Farvenuance af Graagult; Koh-i- 
noor eller Lysbj erget ,  som i Aaret 1850 kjøb- 
tes af Dronningen af England for 2 3/4 Mill. 
Gylden, veiede dengang 186 Karat, men blev 
paa Grund af dens uregelmæssige Form  om
sleben til regelmæssig Brillant 1852 og  veier 
nu 106’/i6 Karat; dens hele H øide er 13 V2 
Millim. (1 Mm. =  0,46 danske Linier), U n
derdelens 10 Mm. og  Kundistens Diameter 
30 og  32 M m.; Orlow eller Am st erdammer  
veiede raa 279 K., blev uregelm æssigt sleben 
og havde da en Væ gt af 1943/4 K., men er 
senere omsleben og veier nu 1043/4 K. ; den 
pryder Spidsen af det russiske Scepter; 
Schah,  fuldstændig ren, kun delvis sleben og 
med persiske Indskrifter paa de slebne F la
der, veier 86 K. og tilhører den russiske 
Keiser, som ogsaa eier Saucy,  5 3 J/2 K., der 
er ægform et, facetteret og af reneste Vand. 
Iblandt de i Brasilien fundne Diamanter er 
Sydens St j erne den største, den veiede raa 
254 Vg K., er nu sleben til en noget fladere, 
oval Brillant af 125 K. V æ gt; den er 19 Mm. 
høi, medens Kundistens Diameter er 29 og  35 
Mm., af renFarve og  spiller lidt id e t  Kosenrøde.

Man har ofte forsøgt paa at forfærdige 
Diamanter paa forskiellig  Maade; af Bor 
har man saaledes fremstillet Krystaller af 
det kvadratiske System , som ere næsten 
lige saa haarde som Diamanten, og  lige saa 
lysbrydende, men lidt gullige og ikke saa ild 
faste. De have en V æ gtfylde af 2,69 og  kal
des Bordiamant er .  I den nyere T id  har man 
forsøgt paa at forfærdige Diamanter af rent 
Kul, uden at man dog er komm et til noget 
heldigt Resultat. M eget langt har man der
imod bragt det, navnlig i Frankrig, m ed F or- 
færdigelsen af diamantlignende Glasflusser 
(s. d.), hvortil der benyttes et farvefrit Glas, 
det saakaldte St r as,  som er et K ali-B lyilte- 
glas med en endnu større Blym ængde end 
Flintglas og  som maa være dannet af che- 
inisk rene Stoffer. En Ikkekjender vil let 
kunne blive bedragen med saadanne Glashus- 
ser, som dog have en langt større Blødhed 
og Vægtfylde end ægte Stene, og  man bør 
derfor ikke kjøbe Diamanter uden først at 
forespørge sig  om deres Æ gthed  hos en solid 
Juveler. Ogsaa med de raa Diamanter skal der 
foregaa Bedragerier paa Productionsstederne, 
idet de i Gruberne arbeidende Negere ved at 
afslibe smaa Stykker grønt Bouteilleglas og 
rive dem med Tin give dem Form  og  U d
seende af raa Diamanter. —  Uægt e Dia
mant er kaldes hyppig  vandklare Kiselstene 
eller Bjergkrystaller, som findes paa here 
Steder og som slibes med Facetter (brillan
teres) paa samme Maade som ægte D. ; de 
forekomme i Handelen under forskjellige 
Navne, saasom IWarmaroscher  (fra Ungarn), 
Br ist oler ,  Alenconner ,  Schaum burger ,  Bor n 
holmske o. h.

D i a i n a n t b o r r t  s. Diamant.
D i a m a n t f a r v e  kaldes en varig, sorte- 

graa Farve, som tilberedes ved at rive Gra
phit med Olie.

D i a m a n  t i n  c  er et dobbelt kipervævet 
uldent Stof af Kamgarn med ivævede damast- 
agtige Blomster eller Striber; det har en 
smuk, glinsende Appretur, et atlasagtigt U d
seende og anvendes navnlig til Meubelbe- 
træk etc.

D i a m a n t s p a t h  s. Corund.
D i a p e r s  kaldes nogle svært vævede 

linnede og Bom uldstøier med ivævede skraat 
tærnede saakaldte Gaaseøie-Mønstre ; de for
færdiges baade i England og Tyskland og 
bruges hovedsagelig til Børnetøi.

D i a p h a n b i l l e d e i *  s. Lithophanier.
D i a s t a s  s;  Dextrin.
D i a v o l i n i  kaldes i Italien, navnlig i 

Neapel, oversukkrede Aniskorn, som ere kryd
rede med Canél- eller Nellikeolie, og  som ny
des som et mavestyrkende Middel.

D i c h r o i t  s. Cordierit
D i d y m  er et i Aaret 1840 opdaget, men 

kun meget sj elden forekommende Metal, der 
som oftest hndes sammen med Cerium (s. d.)

D i e b a c h e r  er en god Rhinskvin, som 
dyrkes ved Byen af samme Navn.

D i e s b a c l i e r b l a a t  s. Berlinerblaat.
D i é v i n  er en god, velsmagende hvid 

Burgundervin af 3dic Klasse fra Omegnen af 
Tonnerre i Dep. Y onne; den er i Begyndel
sen noget haard, men vinder m eget ved at 
henligge nogle Aar. —  Clarettes de Dié kal
des nogle søde, tem m elig fyrige, velsmagende, 
til 2den Klasse henhørende Dauphinévine fra 
Omegnen af Byen Dié i Dep. D rôm e; i de 
første to Aar moussere de som Champagne.

D i g e s t i v s a l t  s. Chlorkalium. 
D i g i t a l i n  s. Fingerbølurt.
D i g l e r ,  T. Schmelztiegel, Fr. Creusets,

E. Crucibles, m elting pots, ere runde eller 
trekantede Kar af en tungsm eltelig Masse og 
benyttes til G lødning eller Sm eltning af M e
taller og andre Legem er ; de maa derfor 
kunne udholde en meget stærk Ophedning 
uden at springe. De forekomme enten af 
Metal, Ler eller Sten. A f Metaldiglerne ere 
de af Platina de bedste, men selvfølgelig 
temmelig kostbare; i disse maa der dog ikke 
smeltes saadanne Metaller, som kunne træde 
i Forbindelse med Platina, t. Ex. Bly, lige
som de heller ikke kunne benyttes til Blan
dinger, der ved Ophedning udvikle Chlor 
eller til Syrer, som angribe dette Metal. 
D et almindeligste Materiale til D igler er 
im idlertid ildfast Ler, hvoraf de fabrikeres 
i Mængde i Tyskland, England og Sverig. 
A f  de tyske maa navnlig mærkes to bekjendte 
Sorter, nem lig hessiske eller Almerode D. 
og  Passauer, Ipser- oller Hafnerzeller D. 
De førstnævnte, som ogsaa kaldes hvide D. 
forfærdiges i Grossalmerode, Abterode og here 
Steder i den preussiske Provins Hessen-Nas
sau og komme i Handelen i stor Mængde 
stillede indeni hverandre og  enten med eller 
uden Laag, De bestaa af hvidt eller graat
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Ler blandet med omtrent Halvdelen grovt 
Qvartssand, ere skarpt brændte, have en tre
kantet Aabning, en ujevn Overflade og  en 
gulgraa Farve; de give en ren Klang, naar 
man banker paa dem, kunne modstaa en høi 
Grad af Hede, men taale ikke godt en hurtig 
Temperaturforandring; en M angel ved dem 
er ogsaa foruden den ujevne Overflade deres 
meget koniske Form, hvorved de ere let ud
satte for at vælte. Passauer  eller Graphi t
D., som ogsaa kaldes sor t e paa Grund af 
deres mørke, metalglinsende Overflade, for
færdiges i Hafnerzell ved Passau af en Blan
ding af 1 D el Ler og 3 Dele Graphit, hvor
efter de tørres og komme ubrændte i Han
delen. De udholde en endnu stærkere Hede, 
end de hessiske, ligesom  de ogsaa bedre 
taale Tem peraturvexlinger; de ere im idlertid 
mere poreuse, hvorfor de mindre egne sig  til 
chem isk Brug end til Sm eltning af Metaller, 
ligesom de heller ikke kunne benyttes til 
Salte eller Alkalier, da disse let gjennem - 
trænge Massen. De ere enten trekantede 
eller runde, sædvanlig forsynede med Laag 
og  af m eget forskiellig  Størrelse; denne be
tegnes ved det Qvantum Metal, udtrykt i 
Mark, som de kunne rumme, saasom 5 Marks, 
20 Marks D. etc., og  de forfærdiges til at 
holde fra %  indtil 1000 Mark. —  Ogsaa paa 
flere Steder i Sachsen forfærdiges meget gode 
Smeltedigler, som ikke staa m eget tilbage for 
de hessiske. En endnu bedre Sort af alde
les ildfast Ler, oftere blandet med de pulve
riserede Skaar af de til Porcellainsbrænding 
benyttede Kapsler, kaldes Chamot t edigler  ; de 
forfærdiges paa flere Steder, hvor der findes 
saadant Ler, ligesom  ogsaa i Porcellainsfa- 
briker, Smelteværker, Støberier etc., og  ere 
af samme hvidgule Farve som de hessiske. 
—  I  England fabrikeres ligeledes i Stafford
shire, Glasgow og Cornwall fortrinlige D ig 
ler af det saakaldte St ourbr i dge-Ler ,  ligesom  
ogsaa i Sverig ved Hoganæs,  hvilke sidst
sidstnævnte 2de Fabrikata, som navnlig an
vendes til Sm eltning af Staal, anses for at 
være endnu bedre end de hessiske, som smelte 
i Porcellainsilden. D igler af Sandst en fore
komme endnu sjeldnere og egne sig mest til 
flydende Legemer, men ikke til Soda, P ot
aske, B lyiltc eller andre Stoffer, som indgaa 
Forbindelse med Kiselsyre, hvilket ligeledes 
kan siges om Porcellains-D. De af Fedt st en 
forfærdigede D igler have den Egenskab at 
modstaa Ildens Paavirkning uden hverken at 
smelte, svinde ind eller briste. De forholde 
sig indifferente til Syrer og egne sig  lige 
godt til al Slags Smeltning, saaledes ogsaa 
af Metaller, hvilket ikke er Tilfæ ldet med
D. a f Sølv, Guld eller Platina, der alle an
gribes af Bly. —  T il Sm eltning af Glas be
nytter man D igler af ildfast Ler.

D i g n e b l o m m e r  kaldes en Slags me
get gode franske Blommer, som voxe i D in- 
egnen af Byen D igne i Dep. Nedrealperne. 
Den bedste Sort ere de saakaldte Pist oles,  af 
hvilke Yderhuden afskrælles strax efter Pluk
ningen, hvorpaa de stikkes paa Pileqviste og 
tørres i Solen ; naar Stenene derefter ere ud
tagne, presses de flade, spredes paa Kurve

fletninger og  tørres atter fuldstændigt i So
len, hvorefter de forsendes i smaa Æ sker, der 
ere forsynede med Etiketter. De blot skræl
lede Blommer, hvoraf Stenene ikke udtages, 
kaldes Prunes pelées,  imedens de uskrællede 
med iværende Stene benævnes Pruneaux;  de 
sidstnævnte 2de Sorter ere ligeledes af meget 
god Qvalitet, navnlig naar de ere om hygge
lig t tørrede og  endnu have en blaalig Farve.

D i j  o n e r  S e n i l  o  I* er en fortrinlig  
fransk Sennop, hvoraf der forsendes m eget 
fra D ijon  i Dep. Côte d ’or.

D i l d  (Anethum graveolens), T. D ili eller 
Kümmerlingskraut, Fr. Aneth, E. D ill seed, 
er en fra Spanien stammende og i det syd
lige Europa v ildvoxende, énaarig, 50 til 65 
Cm. høi Skjærmplante med dobbelt fjersnit
delte Blade og  gule Blomster. Den dyrkes 
almindeligt i Danmark og Tyskland og navn
lig  benyttes den umodne Frugtstand som 
Kryderi ved Syltning af Agurker, Marinering 
af Fisk etc. De modne, lindseformede, flad
trykte og af en tynd, bred Band omgivne, 
brune, aromatisk lugtende og smagende Smaa- 
frugter, F r u c t u s  eller S e m e n  A n e t h i ,  som paa 
den ene Side ere flade og paa den anden 
hvælvede og forsynede med 3 fremtrædende 
Bibber, anvendes i Medicinen imod Kolik etc., 
ligesom  ogsaa den deraf ved Destillation ud
vundne grøngule, ætheriske Olie, Æ t h e r  o le u m  
A n e t h i ,  der lugter ligesom Planten, har en sød
lig, brændende Smag, en Væ gtfylde af 0,88, 
koger ved 180° og stivner i Kulden; af 1 
Pund Frø erholdes omtrent 6 Qvint O lie; 
den er let opløselig i Æ ther og A lkohol; 
men for at opløses i Vand behøves der 
1500 Dele. Kogt  Di ldf røol ie tilberedes af 
Urten med Bom olie. Den bedste D. kommer 
fra Spanien, Portugal og Italien, men gode 
Sorter erholdes ogsaa fra Thüringen, navnlig 
fra Erfurt, Gotha og Bamberg, hvorfra lige
ledes Olien forsendes. —  En i Bengalen vox- 
ende Art, Sowadi ld,  benyttes i Ostindien paa 
samme Maade som almindelig Dild hos os.

D i m i t y  eller Di mit as kaldes en Slags 
tæ t paa tværs ripsvævet Bom uldstøi af Garn 
Nr. 30— 50; det er sædvanlig hvidt, men 
forekommer ogsaa farvet og  trykket. Kjeden 
bestaar af m eget fint og  tæt sammenstillet 
Garn, og  de paatværs af Stoffet dannede Bib
ler fremkomme ved afvexlende at indskyde 
sværere, eller a f 4  til 8 enkelte Traade (fan
net fyldigere Skudgarn, der fastholdes ved 
enkelte underløbende Traade af Kjeden, der 
m eget ligner Fløilsvæv. Disse Tøier kom 
oprindelig fra Ostindien, men væves nu un
der mange forskj ellige Benævnelser baado i 
England og Tyskland. De engelske kaldes 
Wel t s,  saasom French-Wel t s,  Baloon-Wi 
Hair-W. ,  Musl in-W.  etc., imedens de tyske 
ofte sælges under Navn af Wal l i s;  de benyt
tes meget til M orgendragter eller Underklæ
der for Damer, de finere til krusede Strimler, 
Kraver og Manchetter, og  de sværere, navn
lig  a f Linned vævede, til elegante Herre- 
Veste. S. ogsaa Basin.

D i n a n t e r i e  kaldes i Frankrig forskjel- 
lige Gjenstande af M essingblik efter Byen
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Din ant i Belgien, livor de forfærdiges i 
Mængde.

D inkel s. Spel t .

Diopsid eller Baikal i t h er en ren, gjen- 
nem sigtig Varietet af det monoklinisk kry
stalliserede A u g it; dens Haardhed er 5— 6, 
dens Væ gtfylde 8,3. Den er enten grønlig - 
hvid eller sortagtig grøn og findes i Mussa- 
Alperne i Piem ont og i Zillerdalen i Tyrol. 
De smukke lysegrønne Krystaller slibes ofte 
i Øvreitalien og  anvendes som Smykkestene.

D iorit eller Grønst en er et med Syenit 
nærbeslægtet, sædvanlig hvidliggrønt, sjeld- 
nere mørkegrønt, krystallinsk kornet Mineral, 
som bestaar af en inderlig Blanding af hvid, 
tæt Feldspath og sortegrøn Hornblende, eller 
et med sidstnævnte beslægtet, talkjordholdigt 
Mineral; Forskjellen imellem Syenit og  D io 
rit er kun, at Feldspath i sidstnævnte er til
stede i ringere Mængde end Hornblende, ime
dens det Omvendte er Tilfæ ldet med Syenit. 
Diorit findes næsten i alle større B jerge i 
Frankrig, Tyskland, Norge, Sverig, Asien og 
Amerika, men i Begelen kun som underord
nede Lag i ældre Formationer. I  Norge fore
kommer den navnlig i Kalkstenen og  Lerski- 
feren i Christianiadalen, hvor den danner 
talrige Gange i de derværende B jergarter; 
den er sædvanlig her finkornet og  mørkegraa 
og ofte saa tæt, at de enkelte smaa Korn ikke 
kunne adskilles med Øiet, i hvilket Tilfæ lde 
den benævnes Aphan it, der anvendes til B y g 
ningssten, Fliser etc. Naar de Gange, som 
Grønstenen danner, ere m eget smalle, optræ
der den næsten altid som sort Aphanit; un
dertiden ere Gangene opfyldte med større 
Krystaller a f Feldspath, saasom ved Agershus 
og paa Langøerne i Norge, og  Stenen kaldes 
da Grønst ensporphyr .  Som Bestanddel fin
des ofte, iste detfor Hornblende et nærbeslæg
tet Mineral, saasom Hypersthen eller Diallag, 
der spille med en smuk, halvt metallisk 
Glans; den almindelige Feldspath er da sæd
vanlig remplaceret af Labrador eller en me
get lignende Varietet, hvorved der fremkom
mer en særdeles smuk Bjergart, som t i lF o r -  
skjel fra sædvanlig Grønsten kaldes Gabbro 
(s. d.) Paa Grund af den ringe Forskjel i 
Bestanddele, der findes mellem Syenit, G røn
sten og  Gabbro gaa disse Benævnelser lette- 
Hg over i hverandre ; flere af de høieste 
Toppe i Norges H øifjelde, saasom M ugnafjeld, 
Thron, Graahø, paaM agerø, Seiland etc., be- 
staa af disse Bjergarter, som her danne saa 
hyppige Overgange, at man ofte kan være i 
Tvivl om, hvilken Benævnelse de retteligst 
tilkomme. —  En smuk, m ørkegrøn A rt D io 
rit med lysegrønne Pletter og  indsprængtc 
Keldspathkrystaller forekommer i Æ gypten  
onder Navn af Grønporphyr  eller Verde an
t ico. Paa Corsica findes en Art, som kaldes 
Kugledior i t  og  som modtager en god Politur, 
hvorfor den forarbeides til Bordplader, Søiler, 
Gesimser, M indestøtter etc. —  I  Yderkan
terne af Dioritlagene antage en eller flere af 
Stenens Bestanddele ofte en flad, horizontal 
Structur; den benævnes da Dior i t sk i f er  eller 
Brønst ensski f er  og  anvendes enten som B y g 

ningssten eller til Tagtækning, Belægning af 
Gulve etc.

D i o s m i n  s. Buccoblade.
D i p p e l s o l i e  s. Hjortetakolie.
Diptam  eller Dipt am ur t  (H erba D ictam ni 

Cretici) ogsaa kaldet Kr et i sk  Dipt am.  er de 
blomstrende Toppe af den paa Øen Kreta 
hjemmehørende O r ig a n u m  D ic t a iu n u s , der be
sidder en stærk, behagelig krydret L u gt og  
en bidende, aromatisk Smag. Den anvendes 
som medicinsk Urt i de sydlige Lande af 
Europa, navnlig i Tyrkiet og  Grækenland, og 
indeholder Garvestof samt en ætherisk Olie, 
der benyttes til Parfumerier.

Diptam rod (R a d ix  D ictam ni albi) 
er Boden af den i bjergfulde Egne i Tysk
land, Frankrig. Busland etc. voxende hvide 
Diptam. 1 frisk Tilstand har Roden en 
stærk, næsten ubehagelig L ugt og  Smag, 
men tørret er Lugten svagere og  behageli
gere og  har en krydret, lidt bitter Smag. I 
Apothekerne føres sædvanlig kun Rodens 
hvide, svampede Bark, som bestaar af finger
lange, rørform igt snoede Stykker; jo  tyndere 
disse ere, desto kraftigere ere de. Denne 
Bark erholdes fra Thüringen, Frankfurt a. 
M. etc.

Dissais eller Di ssay  er en velsmagende 
Rødvin  fra Dep. V ienne; den har en god 
Bouket og  en smuk Farve, men maa lagres 
4 à 5 Aar paa Foustagerne førend den op- 
naar sin fulde Godhed.

D i s t l i e n  s. Cyanit.
Disy eller D i zy er en god, baade rød og 

hvid Champagnevin, som dyrkes ved Byen af 
samme 'Navn i Nærheden af Epernay. De 
røde henhøre til 2den Klasse og maa hen
ligge 2 à 3 Aar paa Fadene førend de om 
tappes paa Flasker, hvorefter de im idlertid i 
godeK jæ ldere ville kunne holde sig  i 10 Aar 
og  længere. De hvide, som voxe i D istrictet 
Crayons, høre til 1ste Klasses Vine og ere 
finere, men mindre spirituøse end de fra A y ; 
de øvrige henregnes til 8die Klasse.

Dividivi eller Lib id ib i ,  ogsaa kaldet 
Cascalot t er  (Fructus  eller Siliqua D ivid iv i) 
ere de 5— 7 Cm. (c. 2 Tom.) lange, 2— 3 
Cm. brede og  c. %  Cm. tykke Bælge af et 
i Columbien, Venezuela -og paa Antillerne 
voxende Træ, Cæ sa lpinia  eller P oinc ia ra  ca 
ria rla .  De ere kastaniebrune og  glinsende 
ligesom  Johannesbrød, forekomme enten sam
menrullede eller krummede som et S, og  
indeholde sædvanlig 4, undertiden indtil 9 
smaa flade, gulagtige Frøkorn af svag Lugt, 
men af en m eget snærpende, bitter Smag. 
Paa Grund af deres Rigdom  paa Garvestof, 
hvoraf de indeholde 4 à 6 Gange saameget 
som Egebark, anvendes de i Garverierne, især 
i Am erika og  Spanien, ligesom  do ogsaa be
nyttes i Farverierne istedetfor Galæbler, 
skjøndt de ere svagere end disse. De forsen
des navnlig fra Curaçao og Maracaibo.

Dobbeltblaa K attuner kaldes en 
Slags Kattuner, som først ere trykkede med 
sorte Farver og  derefter ere farvede blaa, saa 
at M ønstret fremtræder mere mørkeblaat end 
selve Grunden.

Dobbeltfloil er en Slags Fløil, som
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paa begge Sider har F lor af forskj ellig Farve, 
eller som paa den ene Side er opskaaret og 
paa den anden riflet.

Dobbeltgnld s. Bladguld.
Dobbeltpapir bestaar af liere Lag- 

tyndere Papir, som ere pressede sammen til 
én Masse, som derved bliver stærkere, end 
om den kun bestod af ét Lag af samme 
Tykkelse ; det benyttes til Tegning, Cartoner, 
Visitkort, Spillekort etc., ligesom man ogsaa 
i nogle Lande, f. Ex. Sverig og Preussen, 
har anvendt saadant a f 3 Lag bestaaende 
Papir til Pengesedler med Vandmærket an
bragt i det midterste farvede Lag. Se for
øvrigt Papir .

D o b b e l t s a l t  s. Salt. Med dette Navn 
betegnes ogsaa undertiden det svovlsure Kali 
som Gjødningsstof.

Dobbeltspatli kaldes den gjennem - 
sigtige, krystalliserede Kalkspath, som i høi 
Grad besidder den Evne at bryde Lyset dob
belt, saaledes at en indfaldende Lysstraale 
deles i to til forskjellige Sider gaaende Straa- 
ler, saa at man ser to Billeder af en og 
samme Gjenstand, naar man betragter den 
igjennem  Mineralet i visse Retninger. Den 
islandske Dobbel t spat h er navnlig bekjendt 
for sin Renhed og fuldkomne G jennom sigtig- 
hed og  anvendes derfor til optisk B ru g; og 
saa i Norge findes smukke mindre Krystaller, 
saasom ved Kaafjorden, Arendal, Kragcrø, 
paa Kongsberg etc.

Dobbeltstenslærreder ere nogle 
blaa, røde eller violette og  hvide, tærnede 
Lærreder, hvori Farverne ere anbragte med 
Bomuldsgarn. De forfærdiges især i Rhin- 
preussen og  forsendes fladt sammenlagte i 
Bogform  og stærkt pressede ; de benævnes 
ogsaa Elber f elder  Bout en Nr. 2.

D obbelt Svovltin s. Broncepulver .
Dob oel vitriol s. Vit r iol ,  blandet .
Dodder (Camelina sativa  eller M ya- 

yrw n  sativum) T. Dotter, Finkensame, klei
ner Oelsame eller Schmalz er en énaarig 
Plante, som ofte voxer som Ukrudt mellem 
Hørsæden, men som ogsaa flere Steder dyr
kes for at udvinde Olie af Frøkornene. Den 
bærer smaa, bleggule Blomster, af hvilke der 
fremkommer omvendt hjerteformede Frøhuse 
med en Mængde smaa rødlige Frøkorn, som 
afgive en lysegul, fed Olie, der er anvende
lig  baade til at nydes, brændes og til Fer
nisser; denne Olie giver liden R ø g  fra sig 
ved at brændes, tørrer let, stivner først ved 
1 5 0 Kulde, men bliver let harsk i Varmen. 
Den benyttes hyppig  til Fabrikation af grøn 
Sæbe og som Tilsætning til Roolie , men er 
ikke saa god som denne, ' da den giver en 
mat, rødlig  Flamme og  forkuller Vægen. 
Man kalder den ogsaa undertiden Som m er
rapsol ie og  tilbereder den navnlig i Holland, 
hvor der ogsaa dyrkes m eget Dodder.

D odenkopf s. Brunrødt  og  Jerni lt e.
Doeskin kaldes en Slags fint blødt 

Buckskin; det væves af Kamgarn baade i de 
engelske og  tyske Klædefabriker, er som o f
test kipervævet og anvendes til Herreklæder; 
det tyske D. skal være finere end det en
gelske.

D o g g e r t  eller Deggut s. Birketjære.
D o g w o o d  er det lysebrune, m eget faste 

Ved af et i  Nordamerika voxende Træ, Cor
nus florida. Den rødliggrønne Rodbark, som 
i frisk Tilstand har en krydret Lugt, men 
tørret er uden Lugt, har en bitter, sammen- 
snærpende Smag og anvendes i Amerika som 
et feberstillende M iddel; den indeholder et 
eiendommeligt Stof, Cornin (s. d.)

D o l e r i t  er en kornet krystallinsk, af 
Augit og Labrador bestaaende Bjergart, som 
forekommer i Bøhmen, ved Schandau etc., 
ofte i isolerede K eglebjerge; den er enten 
sort, graa, grøn lig  eller plettet og  er ligesom  
Diabas og D iorit sædvanlig blandet med 
Magnetjernsten, ligesom  ogsaa med Olivin, 
Rubellan, Hornblende etc.; i finkornet T il
stand kaldes den Anamesit. En paa Island 
og  Færøerne hyppig forekommende Art, hvori 
der findes Blærehuller, der ere fyldte med 
andre Mineralier, benævnes Dolerit-M andel
sten.

D o l o m i t  eller B itterspat er et af kul
sur Kalk og  kulsur Magnesia (Bitterjord) be
staaende Mineral af en Vægtfylde =  2,845 
og  a f en Haardhed 3,4— 4,0. Den forekom 
mer mest i tætte Masser af hvid, gulgrøn, 
lysegraa, sjeldnere gulbrun og sortegraa Farve, 
er sammensat af krystallinsk kornede Dele, 
er gjennemskinnende indtil uigjennemsigtig, 
perlemorglinsendc eller mat og  tem melig 
skjør. Den tætte eller fintkornede Dolomit 
er næsten altid blandet med fine Glimmer- 
skjæl og har Lighed med carrarisk Marmor.
D. forekom mer i m ægtige Lag i Alpernes 
Urbjerge, i Schweiz, Tyrol, Italien, Baiern, 
Thüringen, Ungarn, England etc.; den findes 
endvidere som Bjergart i Norge ved Jutuls- 
porten i Vaage, og  ligeledes i ringe Mængde 
i Danmark ved Faxe. Den har m egen L ig 
hed med Kalkspath, men opløses vanskeligere 
i Syrer. Den anvendes til Billedhuggerar- 
beider, B ygnings- og  Chausséesten, samt til 
Fabrikation af en m eget god hydraulisk Mør
tel ; a f de reneste Sorter udvinder man ogsaa 
Bittersalt og  kulsur Magnesia.

D o m a s c l m a  s. Juchter.

D o m e s t i c s  kaldes i Nordamerika en 
Slags tætvævede, glatte Bomuldsvarer, som 
navnlig væves i Massachusets og udføres i 
Mængde over Boston og  Newyork, især til 
Sydamerika, Afrika og China. De forekomme 
i Handelen baade blegede og  ublegede; naar 
de første ere sammenlagte i deres hele Bredde, 
kaldes de sædvanlig Longcloths, og  i M exico 

Elefantes; de benyttes mest til Skjorter.

D o m m e s  er en m eget mørk, kraftig og 
velsmagende Rødvin  fra Guienno; den hen
regnes til Bordeauxvinene og  anvendes sæd
vanlig til Forskæring af de mindre dyre 
Clairetvine, men den maa henligge 4 Aar 
paa Foustager.

Don*ère, en rød, mørk, fy ld ig  Dau- 
phinévin af 3die Klasse fra Dep. Drôme.

Donzerre kaldes i Frankrig en god 
Sort uægte Sumak, som tilberedes a f Bladene 
af Garvermyrthen.
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D o r e a s  eller Durias er Navnet paa j 
nogle hvide eller blomstrede ostindiske Mus- j 
seliner, som navnlig forfærdiges paa Coroman- 
delkysten og  som tidligere ofte kom til Eu
ropa.

D o r n i c s  kaldes i England en Sort lin 
ned Damast til Dækketøi, som er en Efter
ligning a f et Stof, der forfærdiges i den bel
giske B y  Dornick eller Tournay.

D o r s e t t e e n  er et engelsk Halvsilketøi 
med Kjede af fint Kamgarn og Islæt af Silke; 
det forsendes mest til Spanien, Portugal og 
Sydamerika.

D o r s t e n i a  s. Contrajervarod.
D o r u r e s  er den franske Benævnelse 

paa guldindvirkede Tøier, Tresser, Epauletter, 
Guldbroderier etc.

D o u b l e r n e  eller Linge ouvré kaldes i 
Almindelighed i Frankrig hvide mønstrede 
og faconnerede Linnedtøier, navnlig D reil og 
Damast.

D o u b l e t t e r  eller doublerede Stene kal
der man i Ædelstenshandelen saadanne B ril
lanter, Rubiner, Sap hirer, Smaragder etc., 
af hvilke kun den øvre Halvdel bestaar af 
den virkelige Sten, som de skulle forestille, 
imedens den nedre Halvdel er Bjergkrystal, 
der med Mastix eller Glas Hus er kittet fast 
til den førstnævnte saa om hyggeligt, at det 
ikke kan opdages med det blotte Øie. Dette 
sker sædvanlig for at forstærke Stenens Ild 
og Glans, og  ved farvede Stene ogsaa Far
vens Dybde, men denne Sannnenføining kan 
ofte give Anledning til Bedragerier, da den 
kun vanskelig eller slet ikke kan opdag.es 
ved saadanne Stene, som allerede ere indfat
tede. En uindfattet D oublet behøver man 
derimod kun at give et let Slag eller at op
varme i varmt Yand eller Yinaand, hvorved 
begge Halvdelene kunne skilles fra hinanden. 
Uægt e D oublet t er  kaldes saadanne, af hvilke 
begge Halvdelene ikke ere hvad de skulle 
forestille; de forekomme dog næsten ikke 
mere, da man nu forstaar at forfæ rdige Im i
tationsdiamanter m eget smukt af ét Stykke. 
De saakaldte H ul doublet t er  forfærdiges endnu 
undertiden af Stensliberne i Orienten; sæd
vanlig er Underdelen af disse sleben hul, 
fyldt med en tør Farve og  derpaa lukket 
med et tilkittet Krystalblad, hvorpaa Overde
len da er befæstet.

D o u b l u r e  er det franske Navn paa en 
Sort let, hvidt Flonel, som mest anvendes 
til Underklæder til militairt Brug.

D o u c e t t e  kaldes i de franske Søstæder 
Sukkersirup eller Mallas. Ligeledes benæv
nes saaledes det ujævne, ru Skind af en lille 
Haifiskeart, hvilket benyttes til Polering 
af Træ, ligesom  det ogsaa farves grønt 
og sælges som  en A rt Chagrin. Ogsaa 
on ordinair Slags Soda kaldes undertiden 
Doucette.

D o u e  l i e s  eller M errains kaldes i Frank
rig Staver til større Tønder og  Fade.

D o u i l l o n  er en velsmagendo, lys, rød 
Champagnevin af 3die Klasse, som dyrkes i 
Nærheden af Rheims. —  Benævnelsen bruges

ogsaa i Frankrig om en ordinair Sort Ud
skudsuld.

D o u p i o u  er det franske Navn paa en 
ordinair Silke af D obbelcoconer; den anven
des især til Kanter eller Lister i vævede 
Tøier, men undertiden ogsaa til Sysilke.

D o u z a i n e ,  en Sort fransk Halvklæde, 
væves navnlig i Dep. des Alpes.

D o u z i l b a c ,  en god Rødvin, som dyr
kes i Omegnen af Riberac i Dep. Dordogne, 
henregnes til Bordeauxvinene af 2den Klasse.

D o v e r s  P u l v e r  {Pulvis-Ipecacuan- 
huæ thebuicus) er et let sveddrivende, be
roligende Lægemiddel, som bestaar af 1 Del 
Brækrod, 1 D el Opium og  8 D ele svovlsurt 
Kali, A lt fint pulveriseret.

D o w l a s  kaldtes først i England de schle- 
siske og  lausitzske, sammenrullede, tætte 
Creaslærreder (s. d.) ; nu forfærdiges de og 
saa flere Steder i England, navnlig i Irland 
og forsendes i Mængde. De engelske Styk
ker ere sædvanlig 67 Yards lange og 28 
eng. Tom. brede. Tidligere bestod de helt 
af Linned, men de almindelige engelske 
Dowlas ere nu svære Bomuldslærreder, som 
ved Sviening ogA ppreterin g  ere befriede fra 
de fine Sinaahaar, som findes paa Bom ulds
garn, hvorved de baade faa Lighed med lin 
nede Yarer og  holde sig bedre rene end de 
raa Bomuldslærreder.

D r a g e b l o d  {R esina Sanguinis D ra - 
conis) er en blodrød Planteharpix, som 
erholdes af forskjellige Træer i Tropelandenc. 
Det i Handelen forekommende Drageblod 
stammer næsten udelukkende fra en i Ostin
dien paa Molukkerne hjemmehørende Palme, 
D æ m o n o r o p s  eller C a la m u s  D r a c o ,  den saa
kaldte ostindiske D. og  forsendes mest fra 
Østkysten af Sumatra eller fra Singapore paa 
Borneo i Cedertræs Kister paa 100 à 120 
Pund til London og  Amsterdam. Frugterne 
af det nævnte Træ udsvede denne Harpix i 
røde Draaber og overtrækkes efterhaanden 
med en fuldstændig Skorpe, som indsamles 
paa forskjellig Maade. Den ostindiske Drage
blod forekommer under følgende forskjellige 
Form er: i D raaber eller T aarer {Sanguis 
D racon is in  lacrym is) ;  disse ere indtil en 
Valnøds Størrelse, indviklede enkeltvis i Siv
blade eller trukne paa Snore, uden L u gt og 
Smag, udvendig mørkebrune og  glinsende og 
anses som den bedste Sort, men forsendes 
mest til China; D. i Korn {in granis) er 
ligeledes en fin Sort, som kun sjeldnere fore
kommer i den europæiske Handel; Kornene 
ere af en Æ rts Størrelse, sjeldnere som en 
Hasselnød, udvendig bedækkede med et rødt 
Støv, have en syrlig Smag, men ingen L u gt;
D. i Stæ nger {in baculis) er den mest al
mindelige Handelsvare og forekommer i hen
ved \  Meter lange og  indtil 3 Ctm. tykke, 
rødligbrune, i Blade indviklede og  med flæk
ket Spanskrør omvundne Stænger, som give 
et cinnoberrødt Pulver, der næsten fuldstæn
d igt lader sig  opløse i A lkohol; D. i M asser 
eller Klumper {in massis) er den mest ordi
naire Handelsvare og  fremtræder i uregel
mæssige, sortagtige H arpixstykker af forskjel-
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lig  Størrelse, som ere tem melig urene, ofte 
blandede med Brudstykker af Frugter og  ved 
at opløses i Alkohol eller Æ ther give meget 
Residuum ; D. i Tavler eller Kager (in  ta
bulis), den ringeste eller ureneste Sort, er 
smeltet sammen af Colophonium, Terpentin 
og  noget D rageblod og har en brun Farve.
—  En i Handelen sjeldnere forekommende 
Sort end ovenomtalte indiske er det afrikan 
ske Drageblod, som flyder ud af Stammen af 
Vracenæ Draco, et paa de canariske Øer og 
Madeira voxende Træ, som naar en H øide af 
over 50 Fod og bærer høirøde Bær af en 
lille Hasselnøds Størrelse; dette Træ skal 
kunne opnaa en Alder af flere tusinde Aar. 
Denne nu m eget sjelden forekommende Sort 
bestaar af uformede, matte, jordagtige, brun
røde Masser, bedækkede med et cinnoberrødt 
Støv. —  Endvidere maa nævnes det am e
rikanske Drageblod, som erholdes af Ptero- 
carpus Draco, et i det tropiske Amerika 
voxende Træ af Papilionaceernes Familie ; det 
kommer i Handelen i c. 1 Fod lange, i Blade 
indviklede, med Cissusranker omsnørede og i 
den ene Ende tilspidsede Stænger, eller i 
smaa uregelmæssige, rødlig  bestøvede, ind
vendig brune og  glasagtige Stykker, som ad
skille sig  fra de ostindiske Sorter ved at en 
Opløsning deraf i Spiritus ikke bliver fældet 
ved Ammoniak, hvilket finder Sted ved disse.
—  Godt Drageblod bør være af en mørk 
brunrød, ensartet Farve, uigjennem sigtigt, 
glat og  glinsende i Bruddet, let sønderbry- 
deligt, i pulveriseret Tilstand smukt høirødt, 
af en svag sød lig  Smag og uden L u gt i 
Kulden, imedens det i Yarmen har en storax- 
lignende L u gt; paa opvarmet Glas bør det 
give en smuk rød Streg, i  Alkohol opløses 
det med blodrød Farve og  brænder med en 
klar Flamme. Drageblod anvendes til Frem 
stilling a f rødt Lak, Fernisser, Guldlak paa 
Messing, til Rødfarvning af Træ, Horn, Mar
mor, til Snedkerpolitur etc., ligesom  ogsaa i 
Medicinen af og til som Tilsætning til Pla- 
stere, Tandtinctur etc. Det forekommer un
dertiden forfalsket med Colophon eller anden 
H arpix , der er farvet rød paa forskiellig  
Maade ved Armenisk Bolus eller Jernilte med 
Tilsæ tning af lidt Drageblod. En saadan 
Forfalskning kjendes lettest paa Lugten ved 
Forbrænding og  ved den brunlige Farve, 
som Pulveret antager eller paa at Bolus og  
Jerniltet ved Opløsning deraf i Spiritus og 
Æ ther ville bundfældes.

D r a g e b l o d  er ogsaa Navnet paa en 
god, rød Rhinskvin fra Omegnen af Drachen
fels.

D r a g e l r o i  s. Hulrod.
D r a g o m i t e r  s. M arm aroscher Dia

manter.
D r a g o n  s. Estragon.
D r a p  eller Draperie kaldes i Alm inde

lighed i Frankrig Klæde og andre uldne 
klædeagtige Stoffer a f tyndere Bonitet, saa- 
som Serge, Kamelot, Merino, Damis, Thibet^ 
etc.; disse sidste benævnes ogsaa petite Dra
perie og  de første grande draperie , som 
atter inddeles i D. fine, der omfatter de fine
ste Sorter Klæde fra Sedan, Louviers, Elboeuf,

etc., og D. commune, hvortil henregnes_ M el
lemsorterne og  det endnu mere ordinaire 
Klæde. De mange forskjellige Slags Klæde 
adskilles sædvanlig ved Tilføielse a f Fabrika
tionsstedet og undertiden ved specielle B e 
nævnelser, ligesom Ordet Drap ogsaa til
lægges flere andre Tøier, af hvilke vi skulle 
anføre de vigtigste i de følgende Artikler.

D r a p  c a c h e m i r e  er en Sort Cache- 
mir, som enten bestaar helt af fint Uldgarn 
eller er blandet med Bomuld.

D r a p  c h a t  kaldes i Frankrig et ordi- 
nairt Stof, hvis Kjede bestaar af hvid Uld, 
imedens Islætten er naturfarvet graa, brun 
eller sort Uld, saa at de kun kunne farves 
sorte.

D r a p  d ’ a r g e n t  s. Brocade.
D r a p  d e  b a y e  eller de boye er et

sort, tætvævet og  valket, langhaaret uldent 
Stof, som kun er let overskaaret og  svagt 
presset, og  som navnlig anvendes til Sørge
klæder.

D r a p  d e  D e r r y ,  en Sort kipret og 
tætvævet Halvklæde eller Dobbeltcachem ir af 
forskiellig  Farve og  Finhed, benyttes mest 
til Dameklæder.

D r a p  d e  c o t o n ,  en Sort let, glat 
Bomuldstøi, som især forfærdiges i Troyes 
og  Arcis sur Aube.

D r a p  d e  D a m e s ,  Dam eklæde, s. 
Klæde.

D r a p  d e  G o b e l i n s  benævnes i Frank
rig  en Sort m eget fint, skarlagenrødt Klæde, 
som tidligere især tilvirkedes i Gobelinfabri
ken i Paris af den fineste spanske U ld ; nu 
forfæ rdiges det ogsaa i Klædefabrikerne i 
Sedan, Louviers, Abbeville etc., sædvanlig af 
heuved 2 Alens Bredde.

D r a p  d e  g r o s  b u r e a n  er en Sort 
graat eller hvidt, ordinairt Klæde, som mest 
benyttes til Klædningsstykker af Landboerne.

D r a p  d e  J u l i e m e s  kaldes i Alm in
delighed de uldne, klædeagtige Tøier, som 
væves i Gobelinfabriken i Paris.

D r a p  d e  m o n  t a g n e  er en Sort or
dinairt Klæde, som især væves i og  omkring 
Byen Lim oux i Dep. Aude.

D r a p  d e s  h o m m e s  kaldes i Frank
rig  og  Belgien sort Halvklæde til Sørgeklæ
der for H errer; det har Lighed med det 
ovennævnte Drap de Dames, men er ikke saa 
fint.

D r a p  d e  S e d a n  væves af spansk Uld 
i Byen af samme Navn i Dep. Ardennes i 
forskjellige Qvaliteter, hvorefter det benæv
nes Draps fins, demi fins, Londres larges og 
Londrins,

D r a p  d e  S o i e  kaldes i Frankrig alle 
svære, sædvanlig kiprede Silkestoffer, der m est 

benyttes til Vestetøi, sjeldnere til D am ek jo 

ler ; specielt forstaas dog  ved denne Benæv
nelse en Sort 3 eller 4 kipret Silketøi med 
dobbelte Kjedetraade og  firdobbelte Islæt- 
traade. D et forekommer forøvrigt under 
mange forskjellige Navne saasom Côte san- 
tinée, Royale, Serge de Rom e, Croisée, Chai- 
nette etc.

D r a p  d ’ o r  s. Brocade.
D r a p  m o n s t r e ,  som i England kaldes
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Hammerclot h (s. cl.), væves i Frankrig af 
fortrinlig  Qvalitet; det er et m eget stærkt 
og tæt vævet og  valket klæ deagtigt Stof, 
som anvendes til Beklædning a f Hamrene i 
Fortepianoer. D et forfærdiges ogsaa flere 
Steder i Tyskland, navnlig i Aachen.

D r a p s  c r o is é s  kaldes nogle ordinaire, 
tætte, kiprede uldne Stoffer, som ere temme
lig  almindelige i Frankrig ; de finere benæv
nes double croisés.

D r a p s  Z e p h y r  ere nogle fine, bløde 
og glinsende Halvtøier af spansk U ld ; de 
væves baade i Frankrig, Belgien og  Tysk
land.

D r a w  B o y s  er Navnet paa nogle en
gelske kiprede eller mønstrede uldne Tøier, 
som ligne Lastings og  som især forfærdiges 
i Bristol, N orwich og  Halifax.

D r  e i l ,  T. D rill eller Zwillich, er Navnet 
paa nogle kiprede, tætte, i forskjellige ret
linede Mønstre vævede H ør- eller Hanrpe- 
garnstøier, i hvilke K jeden over Bredden 
vexelvis hæves og  sænkes over og  under 
Islætten. Vævningen udføres ved Fodarbeide 
uden Hjælp af Jacquardmaskinen, som benyt
tes til at frembringe de krumlinede Mønstre 
i Damast (s. d.). Dreil forekommer af for- 
skjellig Qvalitet og  væves mest af bleget 
Garn, men ogsaa af ubleget; det er im idler
tid m eget ofte blandet med Bom uld. Det 
anvendes til Dækketøi, Benklædetøi, Haand- 
klæder, Dynevaar, Sække, Madrasbetræk, etc. 
efter dets Bonitet, og  benævnes derefter. I  
Frankrig kaldes Senge- og Madrasdreil Cou
t i l s (s. d.). En tæt, fin Sort, som grænser 
nær til Dam ast, kaldes Dobbelt drei l .  De 
finere Sorter D reil væves navnlig i Sachsen 
i Omegnen af Zittau, ligesom  ogsaa i flere 
bøhmiske og  schlesiske Fabrikbyer; de rin 
gere Sorter ligeledes samme Steder, samt i 
Rhinpreussen, W estphalen, Gotha etc.

D r e t s s ig e r  kaldes i den tyske Tøm 
merhandel en Træstamme af forskj ellig 
Længde og  Tykkelse. I  Baioni bruges denne 
Benævnelse om etK ornm aal =  l ' / 5 d. Potter.

D r é s e r y  er en rød Languedocvin  af 
1ste Klasse fra Omegnen af M ontpellier; den 
er fyrig, velsmagende og  fyldig , men noget 
tør og ikke m eget mørk. Den drikkes enten 
ublandet eller anvendes til at forbedre de 
lettere Vine fra det nordlige Frankrig.

D ro g u e r  eller Vro g u e r ie r  kaldes dels 
alle Raastoffer og  halvt forarbeidede Artikler 
til medicinsk Brug, og  dels flere chemiske 
Stoffer, der anvendes i forskjellige Haand- 

, teringer, saasom i Farverierne, Sæbe-, Par
fume- og  Likørfabrikationen etc. —  D rogue- 
rihandlerne eller Droguisterne, som ogsaa 
ofte kaldes Materialister, handle dog sædvanlig 
ogsaa med alle Sorter raa og  tilberedte Far
ver, Kryderier, The etc.

D rop b lu e  er Navnet paa en smuk, 
mørk, indigoblaa Farve, som tilberedes iE n g - 

[ land.
Droisin er en Sort ordinairt U ldtøi, som 

væves i Holland, hvor det mest benyttes til 
; Klædningsstykker af Landbefolkningen; det 

kaldes sædvanlig der Klü t genst of f  eller Monk.
Drueaslte eller Vinbærmeaske,  T. D ru-

J. H jo r th : Varelexikon.

senasche, Fr. Cendres gravelées, er en Slags 
Potaske, som tilberedes af Drueskallerne og 
af den Bærme, som afsætter sig ved M ostens 
Gjæring. Den indeholder m eget kulsur Kali 
og tilberedes navnlig i Frankrigs vindyrkende 
Egne og bedst i Burgund. Naar alt F ly 
dende er fjernet fra Vinbærmen, formes denne 
i Kager, som man der paa tørrer, forbrænder 
og  calcinerei- paa aaben Mark i Fordybninger 
i Jorden. Den danner en tør, haard Masse 
af graalig Farve med grønne eller blaa P let
ter og  af en saltagtig bitter, sammensnær- 
pende Sm ag; den tiltrækker let F ugtighed 
af Luften, bliver da hvid og  tiltager i V o 
lumen. Den maa være saa frisk tilberedt 
som muligt, tør og ikke blandet med Sand 
eller jordagtige Dele, og den bør derfor lade 
sig  let og  næsten ganske opløse i Vand. 
Den er noget skarpere end almindelig P ot
aske og  benyttes i Frankrig i Farverierne og  
Sæbefabrikerne ligesom  denne; dog forekom
mer den nu sjeldnere i Handelen, fordi man 
med større Fordel kan benytte Druebær
men til Frem stilling af Vinsyre. 

D riteb reg iie  s. Kongebregne.
D m ebræ iulevin s. Brændevin og 

Cognac.
D ruem im k s. Act æarod.
Druesort s. Frankf ur t ersor t .
D ruesukker (Saccharum TJvarum) 

ogsaa ofte kaldet Stivelsesukker, T. Trauben
zucker, Krümelzucker, Dextrose etc., Fr. Glu
cose, findes opløst i Saften a f Vindruer og 
andre søde Frugter og  er isom ert med 
Frugt sukkeret ,  der findes i de syrlige F rug 
ter og  blandet med Druesukkeret i H onning.
I  Vindruer findes det i en Mængde af 14—  
15 pCt., i  Kirsebær 8— 11 pCt., i Pærer c. 
9 pCt. og i Æ bler c. 8 pCt.; det forekommer 
endvidere i Urinen hos Sukkersyge (Urinsuk
ker). D et fremstilles im idlertid sædvanlig 
kunstigt ved K ogning af Stivelse med m eget 
fortyndet coneentreret Svovlsyre eller med 
et Maltafkog, og  det første Omdannelsespro- 
dukt er da Dext r in (s. d.), som senere for
vandles til Sukker. Den største D el af fa
brikmæssig frem stillet Druesukker er Kar
toffelsukker, som er tilberedt af Kartoffelsti
velse. Ved at koge Stivelsen i Vand, som 
er tilsat omtrent 2 pCt. Svovlsyre, dannes 
der en Sirup, som derpaa udrøres med K ridt 
(kulsur Kalk) for at bortskaffe Svovlsyren; 
under Udvikling a f Kulsyre danner der sig 
da tungtopløselig  svovlsur Kalk, som næsten 
ganske udskiller sig  ligesom  det tilsatte uop
løselige Kridt. Sirupen tappes fra Bundfal
det, inddampes til en tykkere Consistents og  
affarves med Benkul; ved en fortsat Inddam p- 
n ing udskiller Sukkeret sig  da i hvide, kry
stallinske Masser og kommer i Handelen dels 
form et som Toppe eller flade K ager, men 
ogsaa som et hvidt Pulver eller som en fast, 
noget klæbrig Masse, det saakaldte K iste
eller Bloksukker, der sædvanlig kun indehol
der o. 60 pCt. Stivelsesukker og  forøvrigt 
Dextrin, Vand og fremmede Stoffer. D ette 
Druesukker har langt mindre Sødme end al
mindeligt Rørsukker, og en Ib landing deraf 
i  alm indeligt Sukker maa derfor anses som

18
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en Forfalskning. —  Yed Fabrikationen af 
01 og Brændevin af Kartofler og Korn om 
dannes den i disse Raastoffer indeholdte Sti
velse til Druesukker under Paavirkning af 
den saakaldte Diastas, som udvikler sig i 
Kornet under Spiringen (som Malt), og dette 
Sukker spaltes under Gjæringen i Kulsyre, 
som gaar bort i Luftform, og iV inaand, som 
opløser sig i Vædsken; det benyttes derfor 
som Tilsætning ved Fabrikationen af 01, Y in  
og  Brændevin for at gjøre disse Produkter 
stærkere. H ertil anvendes dog navnlig det 
af Stivelse ved Hjælp af Malt dannede Drue
sukker, da det ved Svovlsyre fremstillede hal
en mindre god Smag og ofte ikke er aldeles 
befriet fra Syre eller Gips. Forøvrigt anven
des Druesukker til Fabrikation af kunstige 
Y ine og  Forbedring af de ordinaire natur
lige Yine, til Caramel (s. d.) og  Sukkercou- 
leur, til Confiturer, Kager, Likører, i Sen- 
nopsfabrikationen etc.: den ved Frem stillin 
gen af D. fremkommende Sirup (St ive lsesirup)  
benyttes navnlig i Ølbryggerierne. —  D. er 
under alle Forhold opløseligt i kogende Yand 
og ved almindelig Temperatur i omtrent en 
lige Væ gt Yand, imedens det i Vinaand er 
mindre let opløseligt end Rørsukker, fra hvil
ket det i chem isk Henseende er forskjelligt 
og  let adskilleligt. Godt Druesukker bør 
være farveløst, have en ren Smag og  i op
løst Tilstand være klart og  ikke indeholde 
Gips- eller Kridtpartikler. —  D. lader sig 
ogsaa fremstille af andre Stoffer, saasom 
Mosstivelsen i Lavarter, f. Ex. i Rensdyrlav 
og  Cellulose, og da sidstnævnte danner H o- 
vedbestanddelen af Træ og  Straa, vilde 
man ogsaa kunne fremstille Vinaand heraf.

D r u e  s y r e  (A cidum  uvicum) danner 
sig  i Vinen sammen med Y insyre, hvormed 
den har megen L ighed i flere Henseender, 
imedens den i andre er forskiellig  derfra; i 
varm Luft henfalder den saaledes til et hvidt 
Pulver. L igesom  Yinsyren udvindes den af 
dobbeldruesur Kali og krystalliserer i vand
klare, skjævtrhombiske Prism er; den er uden 
Lugt, men har en m eget sur Smag. Ved 
tør D estillation deraf danner der sig en tyk 
Sirup, Branddruesyre,  A c id u m  p y io u v ic u iu .  
B egge de nævnte Syrer danne med Baser- 
Salte, men have hidtil kun havt chemisk In 
teresse.

D r u e u r t ,  m e xikansk eller vellugtende  
Gaasefod (Clienopodium am brosioides) er 
en i Mexico og  Sydamerika hjemmehørende 
Plante, som dyrkes i Haverne og ligeledes 
flere Steder er forvildet i Syd- og Mellemeu
ropa. De kortstilkede, lancetformede, spidse 

. og  tandede, paa Underfladen med gule Har- 
pixkjertier forsynede Blade, som have en 
stærk, behagelig Lugt og  en aromatisk, canr- 
pheragtig Sm ag, forekomme i Handelen 
under Navn af Druethé eller iesuite rt hé,  
H e r b a  C h e n o p o d i ! a iu b r o s ia c i  eller H e r b a  O o -  
t r y o s  m e x ic a n æ , og anvendes i Medicinen som 
et mavestyrkende Middel og  im od Epilepsi, 
ligesom  de ogsaa bruges til at udrydde M øl; 
Frøet er ormfordrivende. Hovedbestand- 
delene af Bladene ere ætherisk O lie, Har- 
pix og forskjellige Salte. De trække F u g 

tighed til sig  og  maa derfor om hyggelig  be 
skyttes derimod.

Drujaner Ham p s. Hamp.  
Dschedda Grillimi s. Gum. arab.  
Dschinscliau s. Indiske  Fuglereder.  
Dualin s. Nit roglycer in.

Dueurt (Epilobium ) er en i de nordlige 
Lande hjemmehørende urteagtig Plante med 
lange, smalle, firklappede, linieformede Kap
sler med en M ængde smaa F rø , der ere 
omgivne af Frøuld. H os os forekomme for- 
skjellige Arter, saasom sm albladet  D. eller 
Gederams (E . angustifolium ), en c. 4 Fod 
høi Plante med rødviolette Blom ster i en 
lang Klase i Toppen af Stængelen; heraf 
kan Frøulden, blandet med Bomuld, forarbei- 
des til Huer, Strøm per etc., og  i Island an
vendes den ublandet til Lampevæger, ligesom 
ogsaa dens Blade stundom, navnlig i R us
land, bruges som The.

D u l c a m a r a  s. Bittersød.
Dun s. Fjer.
Dunhammei* eller Dunnemos (Typha 

angustifolia  og la tifolia ) T. Rohrkolbe eller 
Teichkolbe, er en i vore Sumpe og Damme 
voxende sivagtig Vandplante, hvis H unblom 
ster paa Spidsen af Stængelen danne en i 
Begyndelsen grøn og  senere sortebrun, tom 
metyk og af tæ tte, fine Haar bestaaende 
Kolbe. Roden indeholder m eget Stivelsemel 
og  Sukker, og spises undertiden nedlagt i 
Eddike. De tørrede Blade anvendes af Bød
kere til at tætte Foustager og Kar, og i Un
garn forfæ rdiger man Maatter deraf, der og
saa benyttes som Regnkapper. Ulden af Kol
berne kan benyttes ligesom  Bomuld til tørre 
Omslag ved Forbrændinger, ligesom ogsaa til 
Udstopning af Madrasser og lignende.

Duulterquer Snustobak er be- 
kjendt for sin Godhed og  fabrikeres i Byen 
af samme Navn, men eftergjøres i flere tyske 
Tobaksfabriker, saasom i Berlin, Leipzig etc.

Dunsters kaldes en Sort engelsk Klæde, 
som navnlig forfærdiges i Grevskabet Som
merset.

Duperrier- Chatéau- JLivrou er
en god rød Bordeauxvin af 4de Klasse fra 
Omegnen af St. Germain i Nedre-Medoc.

Durances kaldes nogle ensfarvede, ki
prede, uldne Tøier, som væves i England og 
mest gaa til Spanien.

Durant s. Kalmank.

Duretort, en fin rød Bordeauxvin af 
1ste Klasse, har en smuk, livlig  Farve og  en 
aromatisk Bouket.

Durias s. Doreas.
Durra eller Dura,  T. Moorhirse, Neger

korn, kaldes Frøkornene af en i det nordlige 
Afrika, Arabien, China etc. voxende, 5 à 8 
Fod  høi Græsart, S o r g h u m  v u lg a r e ,  som i 
disse Lande dyrkes i Mængde og navnlig har 
stor Betydning i Afrika, hvor den alminde
lig t anvendes til Brødbagning, ligesom der 
ogsaa brygges 01 deraf; de hvide eller brun
lige Frøkorn have L ighed med Hirse, men 
ere større og lidt sammentrykkede i Spid
serne. Denne Plante dyrkes ogsaa i Vest
indien, Ungarn og  enkelte Steder i Italien, 
hvor den dels anvendes til en Slags Macaron i
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og dels som Foder til Fjerkræ ; af Bladrib
berne forfærdiges de italienske Biskoste. —  
Den saakaldte Sukker-Durra, Sorghum sacha- 
ratuiii, hvis Marv er m eget sukkerholdig, 
dyrkes af denne Grund hyppig i Frankrig og 
Nordamerika.

D u s a n  er Navnet paa en fransk Y in af 
4de Klasse fra Dep. L ot; .den er enten hvid 
eller m eget mørkerød og  sælges i sidste T il
fælde sædvanlig for Cahorsvin.

D u s s e m o n d ,  en af de bedste Sorter 
Moselvine, er hvid, klar, tør og  har en be
hagelig Smag og  Arom a; den nærmer sig  i 
Godhed de hvide Bordeauxvine af 2den Klasse.

D v a l e b æ r  ellerGalnebær s. Belladonna.

D v a e ljt ' er en Slags grovt, sædvanlig 
ubleget H ør- eller Hampelærred, som er sti
vet med Limvand og  som anvendes som Ind
læg i Klædningsstykker ; en finere Sort bie
get, farvet og  glittet D. kaldes Glanslærred.

D y f f e l  er et tæt, langhaaret, fast valket, 
stærkt appreteret, sædvanlig firskaftet og  en
ten glat eller kipret U ldstof med noget kor
tere Luv end Kalmuk og heller ikke saa tykt 
som dette. D et anvendtes tidligere meget 
til Vinter-Overklæder, men forekommer nu 
sædvanlig under andre Navne.

D y k k e r  kaldes Søm  med smaa Hoveder, 
som "hankes ind i Træet tilligem ed selve 
Sømmet; de anvendes sædvanlig til Gjen- 
stande, som skulle males, idet de paagjæl- 
dende Steder tilkittes og overmales.

D y l t a  S v o v l  er en fortrinlig  Sort fra 
Svovlværket af samme Navn i Nerike i Sve- 
rig, hvor der samtidig produceres m eget god 
Vitriol og Bødfarve.

D y n a m i t ,  det bekjendte Sprængstof, er 
et mechanisk Blandingsproduct af N itrogly 
cerin og et eller andet Opsugningsstof, hvortil 
sædvanlig anvendes don saakaldte Kiselguhr 
eller Infusoriejord, som ligner fint, hvidt Sand, 
og bestaar af Fortidens Infusionsdyr. Iste- 
detfor denne kan dog ogsaa benyttes andre 
porøse Legemer, saasom malet Gips, Kulaske 
etc., men imedens Kiselguhren er istand til 
at opsuge c. 75 pCt. N itroglycerin , kunne de 
andre Stoffer kun optage c. 50 pCt., hvorfor 
den af disse dannede D. er a f langt ringere 
Qvalitet. D. er et fint, som oftest brunligt 
Pulver, hvis Farve dog afhænger af det an
vendte Opsugningsstof; det paavirkes ikke af 
Stød eller S lag , men exploderer ved Hjælp 
af Knaldkviksølv, som antændes ved en Sats 
eller ved Electricitet. Det fryser ved 8 0 C. ; 
indesluttet i en stærk Beholder exploderer 
det, naar det opvarmes til 180°, men ved at 
antændes med en Gnist eller G lød forbræn
der det kun rask uden Explosion eller Fare. 
Det taber ikke i Kraft ved at udsættes i kort 
Tid for Vand, men bliver virkningsløst ved 
at henligge længere Tid deri, hvorfor det 
maa indesluttes i Beholdere af Zink eller 
Kautschuk, naar det skal benyttes til Spræng
ninger under Vand. Paa Grund af dets vold 
somme og øieblikkelige Explosionsevne kan 
det ikke benyttes istedetfor Krudt som Lad
ning i Skydevaaben, hvorimod det har vun

det meget stor Betydning som Spræ ngstof 
saavel i Krigskunstens som i Industriens 
T jeneste; det anvendes saaledes til K lippe
sprængninger , ved Boringen af artesiske 
Brønde, til Sprængning af gammelt Murværk 
og større Metalgjenstande, til Fjernelse af 
Yrag, Bortrydning af Pæleværk og store 
Træstubbe etc., ligesom ogsaa til at sønder
dele Isen for at danne Seilløb. Det fabrike
res i Mængde i Tyskland, Belgien, Frankrig, 
S verig etc., og leveres fra Fabrikerne afveiet 
i Tønder, Pakker eller i Form af Patroner, 
som sædvanlig ere af Pergamentpapir og  som 
kunne erholdes af enhver opgiven Dimension. 
Productionen af Dynam it i Europa udgjør 
flere Millioner Pund om Aaret.

D y v e l s d r s e k  (Gummi-resina Asa fo e -  
tida) T. Teufelsdreck eller Stinkasant, er den 
i Luften tørrede Gummiharpix af en i P er
sien og det nordligste Ostindien voxende 
Skjærmplante, F e r u la  A s a  l 'o e lid a  eller S c o r o -  
d o s iu a  fo c t id u iu . Ved at gjøre Indsnit i Stæn
gelen tæt ovenfor Boden eller ganske afskære 
den, flyder denne Gummi ud som en hvid 
Melkesaft, der i Luften størkner til en fast, 
fedtagtig glinsende Masse med et musklet 
Brud og en Vægtfylde af 1,327. I  frisk T il
stand er den hvid, men denne Farve gaar 
snart over i det Bosenrøde og  senere i det 
Gulbrune; den hyppigst forekommende Sort 
er blandet med smaa hvide Stykker, der ligne 
afskallede Mandler, hvorfor den ogsaa kaldes 
Mandeldyvelsdræk; den forsendes i uregelmæs
sige Klumper eller Stykker, af hvilke de rosen
røde eller kjødrøde ere de hedste. En finere 
Sort, der kun sjeldon kommer i Handelen, 
bestaar af en fast, kornet Masse med melke- 
hvidt, musklet Brud; den ringeste Sort er 
blandet med Sand, Smaasten etc. D. har en 
m odbydelig, hvid løgagtig Lugt, som er langt 
stærkere, naar den er frisk end naar den er 
tørret, idet den taber m eget baade i L ugt og 
Kraft, jo  ældre den bliver. Den har en ube
hagelig skarp og bitter Smag, kan let blød- 
gjøres i Varmen og lader sig  kun pulverisere 
i Kulden, er tildels opløselig i Vand og Vin- 
aand og  danner med det første en hvidlig, 
grumset, og med den sidste en klar, rødgui 
Opløsning. Den erholdés dels over Smyrna 
og  dels fra Ostindien, navnlig over Bombay, 
i Kister paa 4 à 500 Pd. og anvendes i M e
dicinen saavel indvortes im od Krampe etc., 
som udvortes til Plastere; i Persien og  det 
sydlige Europa benyttes den som Kryderi 
paa Spisevarer, og  den bruges endvidere til 
at afholde Harer og  andet V ildt fra at af
gnave Barken af unge Træer etc. Ved D e
stillation udvinder man deraf en bleggul, 
m eget ildelugtende, svovlholdig Olie. I  H an
delen forekommer undertiden en forfalsket 
Sort, som bestaar af en Blanding a f hvid 
Harpix og H vidløgsaft; denne har kun en 
svag Lugt og lader sig ganske opløse i V in- 
aand. —  Da den ætheriske Olie, som giver
D. dets ejendom melige L ugt, let forflygtiger, 
maa denne ikke udsættes for Lys eller Luft, 
men opbevares i tættillukkede Kar. 

D æ g g e r o l i e  s. Birketjære.
D o g l i n g  eller Andehval (R yperood on
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eller Chænocetus rostratus) er en i de nord
lige Have, navnlig ved Island og Færøerne 
levende Delphin af 20— 30 Fods Længde, 
hvoraf der erholdes en m eget klar Tran, der

besidder den Egenskab at trænge igjennem  
Alt, hvad den kommer i Berøring med, end- 
ogsaa Træ- og Lerkar; en D. giver hen ved 
10 Tdr. Tran.

E.

E a g l e  er en nordamerikansk Guldmynt 
=  10 Dollars à 3 Kr. 73,15 Ø re; der præges 
dobbelte E. =  20 D., halve E. =  5 D. og 
mindre E. à 3 og 2 1/2 Dollars. I  Californien 
præges fem dobbelte E. à 50 og  nidobbelte à 
90 Dollars.

E a u  (Vand); dette Ord benyttes saavel i 
Frankrig som i andre Lande til at betegne 
forskjellige Sorter vellugtende Vande, fine 
Likører, Essentser og  andre Fluida. De vel
lugtende Vande, som i Frankrig kaldes Eaux  
de senteur,  bestaa hovedsagelig af rectifice- 
ret Vinaand, hvortil der er tilsat en eller 
flere ætheriske Olier. Enten destillorer man 
Vinaanden over de grovt stødte eller itu- 
skaarne Plantedele ved Hjælp af Destillerap
paratet, eller man blander den umiddelbart 
med Olien. Ved Destillationen blander man 
sædvanlig Spiritusen med Vand, som da bli
ver tilbage i Blæren. Disse Vande have den 
Egenskab at blive melkeagtige ved at til
sættes almindeligt Vand, fordi den ætheriske 
Olie derved skiller sig  fra Vinaanden. Naar 
de kun indeholde en enkelt ætherisk Olie, 
benævnes de sædvanlig efter den paagjældende 
Blomst, t. Ex. Eau de Jasmin,  E a u  de d e u r  
d ’ O r a n g e ,  E a u  d e  R o s m a r in  etc .; de sammen
satte benævnes enten paa lignende Maade 
efter Hovedbestanddelen, saasom E a u  de L a 
v a n d e , Lavendelspiritus, eller gives vilkaar- 
lige N avne, t. Ex. E a u  d e  m i l le  f le u r s ,  E a u  
d e  p e r le  etc. Den mest bekjendte og  ud
bredte Sort er den hertil henhørende E a u  de  
C o lo g n e  (s. d.). De L ikører, som benævnes 
E a u , ere ligeledes talrige og gives næsten 
altid vilkaarlige Navne, E a u  d iv in e , E a u  r o 
m a i n e , r o y a le  etc. (s. ogsaa Likør).  —  Ext rait  
eller Espr it  kaldes de mere concentrerede Par
fumer, og  Esse nce  de ætheriske Olier.

E a u  C r é o l e  er Navnet paa en fin L i
kør, som tilberedes paa Øen Martinique af de 
vellugtende Blom ster af Mammeitræet, i t ta m -  
in e a  a m e r i c a n a ; den ligner Persiko i Smag. 

E a u  t le  C è d r e  s. Cit ronspir it us.

E a u  d e  C h i n e ,  en parfumeret Opløs
ning af Helvedessten, anvendes til Farvning 
a f Haaret.

E a u  d e  C o l o g n e ,  cölnsk Vand,  en
almindelig bekjendt Slags vellugtende Spiri
tus, tilberedtes allerede i Slutningen af det 
17de Aarhundrede i  Coin af en Italiener ved

Navn Johan Paul Fem inis, som før sin D ød 
solgte Hemm eligheden ved Tilberednings- 
maaden til Johan Anton Farina fra Mailand, 
fra hvem den gik over til andre Medlemmer 
af denne Familie. I  over et Aarhundrede 
har det mest bekjendte Firm a i Coin været 
Johan Mar ia Far ina ligeoverfor Jülichsplad- 
sen, hvis Indehavere endnu paastaa at være 
de eneste virkelige Descendenter af Fam ilien 
og  de eneste Besiddere af Hemm eligheden 
ved Fabrikationen af det ægte Cölnske Vand. 
Men foruden dette Firma findes der i Coin 
en Mængde andre af Navnet Farina, som le
vere omtrent ligesaa gode lugtende Vande. 
Disse bestaa hovedsagelig af liøist rectificeret 
Vinaand med Tilsætning af forskjellige aro
matiske Substantser, navnlig vellugtende 
Olier, saasom Bergamot-, Citron-, Pomerants-, 
Nellike-, Neroli-, Lavendel-, Kosmarin-, Thi- 
mianolie etc., og  Hemm eligheden bestaa! 
egentlig  i at kjende det rette Forhold  for 
Blandingen samt i en om hyggelig  Tilbered
ning. Ved at gnide et Par Draaber af det 
ægte Fabrikat imellem Hænderne skal det 
give en fremtrædende L u gt af Orangeblom- 
ster; de stærkere Sorter benævnes E a u  de 
C o lo g n e  d o u b le  eller E s s e n c e  d ’ e a u  de C o lo g n e .  
—  A f  den Mængde Kecepter, som man har 
til Fabrikationen og  hvoraf mange give et 
m eget godt Resultat, skulle vi anføre nogle 
faa: 1) 15 Pund Rosmarinspiritus blandes 
med 2 Pund Melissespiritus og  18 Pund rec
tificeret Vinaand; efter om hyggelig  Blan
ding lader man dette henstaa rolig  i nogle 
Timer. Im idlertid blandes 5 Pund Vinaand 
med 200 Gram Bergamotolie, 30 Gram Citron
olie og 10 Gram Rosmarinolie. Denne Blan
ding tilsættes den forrige, hvorefter det Hele 
maa henstaa i 24 Tim er. Derpaa tilsættes 
ig jen  5 Pd. Vinaand, 10 Gram Rosmarinolie 
og  20 Gram N eroliolie, hvorefter Blandingen 
rystes i 15 Minutter. Denne Rysten gjen- 
tages 4 Gange i 48 Tim er, med lige Mellem
rum, efterat der hvergang er tilsat 5 Pd. 
Vinaand og  sidste Gang tillige 2 Gram Ca- 
nelolie. N u bringes det Hele i  et Destiller
apparat, og  der afdestilleres da først 2/3 deraf, 
hvorved man erholder det fineste Præparat, 
imedens Resten giver en simplere Sort; saa- 
snart Draaberne begynde at blive uklare, maa 
man ophøre med Destillationen. —  2) 6Pd.rect.
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Vinaand tilsættes \  Pd. Orangeblomster, 3 
Qvint Canél, 3 Qvint Cardemomme og  25 
Qv. Citronm elisse; noget over Halvdelen af- 
destilleres og  tilsættes 20 à 30 Draaber 
Cedro- og  Neroliolie, 25 Draaber Bergamo t- 
og jSTollikeolie samt 5 Draaber Canélolie. —  
3) T il lP æ g e l  reetf. Vinaand sættes 8 Draa
ber Orangeblom stolie, 12 Gram Citronolie, 
12 Gram Bergam otolie og  8 Draaber Rosen- 
olie under stærk Omrystning for hver T il
sætning og til Slutning 2 Lod Orangevand 
og 3 Pægle reetf. Vinaand: det filtreres efter 
nogen Tids Henstand. Efter de nyeste K il
der skal man kunne fremstille et Joh. Maria 
Parinas Eau de Cologne ganske lignende F a
brikat saaledes: Bergamotessents 48 Grm., 
Cedratessents 48 Grm., Citronessents 48 Grm., 
Chinacanélessents 3 Grm., Lavendelessents 
18 Grm., Neroliessents 18 Grm., Rosmarines- 
sents 18 Grm., Melissevand (Carmelitervand) 
3 1/, L iter ( =  Potter), Renset Sprit a f 90 ° 
8 Lit. —  Man opløser Essentserne i den 
reetificerede Sprit af 90°, tilsætter M elisse
vandet og  lader det Hele macerere i 10 Dage, 
hvorefter det destilleres i et Dampbad under 
Tilsætning' af ô1ji Lit. Vand, og  man faar 
da 10 Lit. Eau de Cologne. —  En anden 
Sort fint vellugtende Vand tilberedes paa 
følgende Maade: Cedratessents 54 Grm., 
Bergamotessents 54 Grm., Pariser N erolies
sents 22 Grm., Lavendelessents 22 Grm., 
Rosmarinessents 22 Grm., Canélessents 3 Grm., 
Nellikeessents 2 Grm., Bisamtinctur 6 Grm., 
Benzoëtinctur 54 Grm., Rectificeret Sprit af 
85° 10 V2 Lit. —  Man opløser Essentserne 
under jevn lig  Omrøren og  filtrerer efter 24 
Timers Forløb.

E a u  d e  J a v e l l e  s. Chlorkalk.

E a u  d e  L u c e  eller ravholdig Salm iak
spiritus (A qua Lucicé) er en vinaandig, 
melkehvid eller blaalig Opløsning af Ravolie, 
Sæbe, Meccabalsam og  Ammoniakvand; den 
anvendes im od Slangebid, ligesom ogsaa som 
Skjønhedsmiddel im od Fregner etc. E fter 
andre Kilder tilberedes den ved at blande 1 
Del renset Ravolie med 24 Dele Vinaand og 
96 Dele Ætsammoniak, og  benyttes da som 
et gjenoplivende Pirringsm iddel, samt til ud
vortes Brug im od Insectstik, Lam heder etc. ; 
den gjøres da stundom  vellugtende ved iste- 
detfor Vinaand at tilsætte Eau de Cologne, 
Lavendelspiritus eller vellugtende ætheriske

E a u  s e c o n d e  benyttes enten af Guld
smede og andre Metalarbeidere til at fjerne 
Metalilterne og  andre Urenligheder fra Over
fladen af deres Fabricata, og  bestaar i saa 
Paid af fortyndet Svovl-, Salt- eller Salpe
tersyre, eller a f Malere til at rense Oliema
lerier og  er da stærkt fortyndet Æ tsnatron
lud.

E b o n it eller Vulcanit er vulcaniseret 
eller hærdet Kautschuk med Tilsætning af 
30 à 60 pCt. Svovl; det er a f en hornagtig 
eller fiskebensagtig Beskaffenhed, har næsten 
samme Glans og  Haardhed som Lava og for- 
arbeides til Kamme, Knapper, Stokke, Kniv
skafter etc.

E b u r  s. Elfenben.

E c a ille  s. Skildpadde.
E  ca ria  tin  er en fortrinlig  Sort fransk 

Cider, som især tilberedes i Omegnen af 
Coutances i Dep. Manche og  udføres over 
Rouen.

E d d e rd u n , T. Eiderdunen, Sternfedern 
eller isländischer Federstaub, erholdes af den 
ved M and, Grønland, N orge og  Finland le
vende Edderfugl, S o in a t e r ia , A n a s  eller F u l i -  
g u l a  m o l l i s s i m a , som ogsaa findes ved de 
danske Kyster, navnlig om Vinteren, saasom 
paa Læsø, Christiansø etc. Disse Fugle bygge 
deres Reder af Græs eller Tang, sædvanlig 
paa Tuer i Nærheden af Havet og udfore 
dem dernæst med de fine o g  bløde Dnn, som 
de med Næ bet pille af deres eget Bryst. 
Hunnen læ gger heri 5 à 6 graagrønne Æ g, 
hvoraf Halvdelen borttages ved den første 
Indsam ling i Juli Maaned tilligem ed Største
delen af de i Reden indeholdte Dun. F u g 
len fylder da atter Reden med Dun, hvoraf 
ig jen  det Meste borttages nogle U ger senere, 
og endnu engang afpiller Fuglen sig taal- 
m odig  de fine D un, som den endnu har t il
bage paa Brystet og  under Vingerne. Ved 
den tredie Indsam ling borttages ogsaa Stør
stedelen af disse, og man erholder da de 
fineste og  blødeste Dun. Stundom foretages 
ogsaa en fjerde Indsam ling; men der bort
tages ingen Æ g, og  Dunene ere da af en 
ringere Qvalitet, og  naar endelig Fuglen har 
udruget de Æ g, som man har ladet den be
holde, og  har forladt Reden med sine Unger, 
indsamles de endnu i denne tilbageblevne 
Dun. Paa denne Maade erholder man af en
hver Rede henved 1ji Pd. urenset Dun, som 
dog svinder ind til c. Vi« Pd. ved at renses 
fra Fjerene og  det iblandede Tang, Mos og 
andet Lignende. Rensningen sker enten ved 
Solens eller ved kunstig Varme og derpaa 
følgende Bankning og  Rystning af Dunene 
paa dertil indrettede Rammer med deri an
bragte Strenge, hvorpaa de arbeides saa 
længe, indtil Dunene ere frigjorte for alle 
urene Bestanddele; de i Solen tørrede Dun 
anses som de bedste. I  den nyere T id  er 
der anstillet F orsøg  paa at rense Dun i luk
kede Rum  ved Blæsemaskiner, hvorved de 
lettere Dun føres længere bort af Luftstrøm 
men og  skilles saaledes fra de tungere Iblan
dinger; dog har denne Methode ikke vist sig 
at være hensigtsmæssig. Dunene kunne sam
menpresses i smaa Pakker, som ved at op 
varmes udvide sig  i den Grad, at en meget 
lille Pakke er tilstrækkelig til at fylde en 
alm indelig Sengedyne. —  Den ovenfor om 
talte systematiske Indsamling a f Dun og 
Æ g  finder ikke Sted i Grønland, hvor man 
ikke kjender til Eiendom sret til de forskjel
lige Rugesteder, og  hvor der gaas frem med 
stor Hensynsløshed. Grønlænderen tager ved 
Indsam lingen A lt, hvad han forefinder, Dun, 
Æ g  og  F ugle imellem hverandre, og  man 
maa næsten undre sig  over, at Edderfuglen 
ved denne planløse Fremgangsm aade endnu 
ikke er udryddet i Grønland. Edderfuglen 
er im idlertid i stærk Aftagen der, hvilket 
kan spores ved T ilførslen a f Edderdun, som i



Eddike. 198 Eddike.

den sidste Snes Aar er aftagen ganske be
tydeligt fra Grønland. Paa Island er For
holdet næsten omvendt, idet Edderfuglen 
der fredes og det er forbudt at skyde 
den; der ankommer ogsaa fra Island aarlig 
c. 7000 Pd. renset Edderdun, hvilket altsaa 
omtrent udgjør 28,000 Pd. i uren Tilstand. 
—  God Edderdun bør være fri for Støv og 
andre Urenligheder, hvilket kan prøves ved 
at ryste den over et Stykke hvidt Papir; 
den maa dernæst være aldeles tør og med 
Lethed kunne fæste sig  sammen ig jen , naar 
den skilles i mindre Dele. Den forfalskes 
undertiden ved at blandes med Dunene af 
andre Søfugle, hvilket da kan kjendes paa 
dens ringe Grad af Sammenhængenhed og 
større Vægt. Prisen paa Edderdun har i de 
sidste 25 Aar været m eget forskjellig, idet 
den laveste Pris, 8 Kr. pr. Pd. i renset Tilstand, 
blev betalt i 1855; den høieste, 24 Kr. pr. Pd., 
i 1874; i 1878 varierede Prisen mellem 11 
og  12 Kr. pr. Pd. efter Qvaliteten.

E d d i k e  (A cetum ) er en sur Vædske, 
som tilberedes af forskjellige alkoholholdige 
Fluida, saasom Vin, fortyndet Brændevin, 
gjæret Maltudtræk, 01, Cider etc., og  efter 
de til Fabrikationen anvendte Stoffer benæv
nes den da Vin-, 01-, Brændevins-, Træ -Ed
dike etc. Den væsenligste Bestanddel af al 
Eddike er Eddikesyren, A c id u m  a c e t ic u iu , og 
de forskjellige Egenskaber hos Eddike bero 
derfor hovedsagelig paa dens Indhold af 
denne Syre. Paa Tilstedeværelsen og Dan
nelsen af Eddikesyren bero de forskjellige 
Fabrikationsmetlioder, som hovedsagelig ere 
følgende: 1) Man lader en sukkerholdig Væ d
ske gjære, hvorved der først danner sig  A l
kohol, som ved en fortsat G jæring gaar over 
til Eddikesyre; denne Methode anvendes til 
Frem stilling af Vin-, M alt- og Øleddike.
2) Pien Alkohol fortyndes med Vand, tilsæt
tes færdig Eddike i ringe Qvantitet og ud
sættes for Paavirkning af Luftens Ilt, hvor
efter den fuldstændig gaar over til Eddike
syre; paa denne Maade erholdes Brændevins
eddike eller Snareddike. 3) Ved tør D estil
lation af organiske Stoffer, navnlig Træ, ud
vindes den saakaldte Træeddike. —- Disse tre 
M ethoder anvendes i det Store ; der erholdes 
im idlertid aldrig derved ren Eddikesyre, men 
kun don m eget fortyndede Eddikesyre, som i 
Handelen fører Navn af Eddike og  som 
ovennævnt benævnes efter de forskjellige 
Stoffer, hvoraf den er tilberedt. T il Frem 
stilling af ren Eddikesyre benytter man al
drig den sædvanlig fortyndede Eddike, men 
derimod en Forbindelse af Eddikesyre med 
en Base, sædvanlig eddikesurt Natron. A l
deles vandfrit, rent, eddikesurt Natron ophedes 
i en Betört med concentreret Svovlsyre, 
hvorved den rene Eddikesyre gaar over. 
Denne er en farveløs, vandklar Vædske, som 
allerede ved 1 6 0 C. stivner til en bladet 
Krystalm asse; af denne Grund kaldes den 
ogsaa Iseddike (Acidum  aceticum glaciale). 
D et er im idlertid kun den vandfri Eddike
syre, som besidder denne Egenskab ; naar den 
indeholder noget Vand, udfordres der allerede 
en betydelig  lavere Temperatur for at erholde

Krystaller. Den har en yderst skarp, stik
kende sur Lugt, som bringer Øinene til at 
løbe i Vand, og  ved Berøring med Huden 
ødelæ gger den Cellevævet m eget hurtigt.
Den rene Syres Væ gtfylde er ved 1 2 ,5 0 C.
=  1,063. Blander man Syren med Vand, 
aftager dens specif. V æ gt ikke i Forhold  til 
Vandtilsætningen, men den stiger indtil Væd- 
sken indeholder 77— 80° ren Syre, og først 
nu indtræder der atter en regelmæssig A fta 
gen af den spec. Vægt. Man kan derfor ikke 
bestemme Syreindholdet af en Eddikesyre 
efter dens specielle Vægt, men bestemmer 
denne efter den Mængde Alkali, som den 
kan mætte (se nedenfor). Den fortyndede 
Eddikesyre eller den sædvanlige i Handelen 
forekommende Eddike erholdes dog ikke i' det 
Store ved paa den ovenfor beskrevne Maade 
først at fremstille ren Eddikesyre og  derefter 
fortynde den med Vand; Fabrikationen deraf 
er begrundet i den Egenskab hos Alkohol og 
alkoholiske Vædsker, at de ved at behandles 
paa en vis Maade lettelig  gaa over til Eddike. 
Naar man i længere T id  udsætter Alkohol 
for Luftens Paavirkning i Forbindelse med 
Legemer, som let afgive Ilt eller i Berøring 
med et Ferment, optager den efterhaanden 
Ilt og  gaar derved over til Eddikesyre. Den 
Alkohol, som anvendes til Fabrikationen, 
maa i det Høieste holde 10 °/0 ; dersom den 
er stærkere, indtræder der ingen Eddikedan- 
nelse. Forvandlingen af A lkohol til Eddike 
sker nu saameget desto hurtigere, jo  større 
den Mængde Luft (Ilt) er, hvormed den kom
mer i Berøring, det vil sige jo  større Over
fladen og  jo  ringere Volumen er af den Al
kohol, som udsættes for Luften. Heri be- 
staar hovedsagelig Fremgangsmaaden ved den 
saakaldte Snareddikafabrikation, hvorved den 
til Eddikedannelsen nødvendige T id , som 
tidligere udgjorde flere Maaneder, indskræn
kes til Uger eller endogsaa Dage. Man be
nytter hertil opretstaaende, foroven aabne 
cylindriske Fade eller Tønder af 2— 2 x/4 Me
ters H øide og  1 Meters Diameter, de saa
kaldte Eddikedannere eller Gradérfade, i hvilke 
der omtrent 18 Cm. under den øverste Band 
er anbragt en gjennem hullet Bund, hvis Hul
ler dog  ere saaledes tilstoppede, at Vædsken 
kun draabevis kan trænge derigjennem. 
Omtrent 12 Cm. ovenover den nederste Bund 
er anbragt et Gitter og  Bumm et imellem 
dette og  den øvre Bund er fy ldt med nogen
lunde fast sammentrykkede Høvlspaaner eller 
Saugspaaner af H vidbøg, som naar de ere 
nye, først maa befugtes med opvarmet Bræn- , 
devin og Eddike, hvilket ikke er nødvendigt 
senere, naar de have været benyttede. Paa 
den øvre, gjennemhullede Bund hældes nu 
en indtil 35— 4 0 0 C. opvarmet Blanding at 
svag Vinaand og  Eddike, som tilberedes ved 
at fortynde Alkohol med Vand indtil 6 eller 
7 0 Tralles og dertil sætte omtrent 1U °Uer 
1/2 saameget færdig Eddike. Vædsken dryp
per nu igjennem  den øvre Bunds Aabninger 
og  siver ligeledes draabevis ned imellem 
Bøgespaanerne til det nederste Bum i Fa
det, hvorlra den aftappes efterhaanden. Paa 
denne sin nedadgaaende Vandring møder den
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Luften, til hvis Indtrængen der paa Karrets 
Sider tæt ved den Bund, hvorpaa Spaanerne 
hvile, er anbragt Aabninger, selvfølgelig dog 
i en saadan H øjde, atVædsken ikke kan løbe 
ud igjennem  dem. Denne indstrømmende 
L u ft gjennem trænger Spaanerne, ilter den 
nedsivende Alkohol og undslipper da ig jen 
nem ét eller flere ovenover Ladet udmun
dende Bør. Iltningen af Yædsken kan im id
lertid endnu ikke anses som tilstrækkelig 
fu ldført; denne hældes derfor paa igjen, efter 
at være opvarmet og  tilsat 5 Dele Brænde
vin, og  dette gjentages endnu engang, hvor
efter den er forvandlet til en stærk Eddike. 
Da im idlertid Luftstrøm m en gaar i modsat 
Betning af Yædsken, medtager den paa sin 
Vei noget af den flygtige Yinaand eller E d 
dike, og for at undgaa dette Tab kan man 
frembringe en kunstig Sugning af Luften 
igjennem  Tønden og derefter lede den ig jen 
nem Yand, som da optager de medfulgte 
Dampe, og  dette Yand kan ig jen  benyttes 
til Paahældning. Naar Apparatet er tilstræk
kelig gjennem trængt a f Syre ved disse Pro
cesser," behøver man ikke ig jen  at tilsætte 
Eddike til Yædsken. Iltningen bevirker en 
stærk Varmeudvikling, saa-at der ved Brugen 
af større Fade af 4 à 5 Meters H øjde ingen 
kunstig Opvarmen af Bunnnet, hvori Fabri
kationen foregaar, er nødvendig ; Varmegra
den her bør ikke være over 2 5 ° C., hvorved 
Varmen i Karret vil stige til c. 35 °, hvilket 
er den for Iltningen mest passende Tem pe
ratur. —  Den paa denne Maade tilberedte 
Eddike indeholder sædvanlig 4— 6 pCt. Ed
dikesyre. Ofte tilvirker man ogsaa en meget 
stærk Sort, som indeholder 8— 10 pCt. E d 
dikesyre, som kaldes Eddike spr it  og kjøbes 
af Detaillister, som blande den med en lige 
Qvantitet Vand og da sælge den under Navn 
af Vineddike; tilsættes den dobbelte Qvanti
tet Yand, kaldes den sædvanlig ordinair E d 
dike. —  Den største Del af den i Handelen 
forekommende Eddike fabrikeres paa den 
ovenanførte Maade, da det paa Grund af de 
lave Priser paa Sprit ikke mere lønner sig 
at tilberede den af Malt, Korn eller 0 1 ; dog 
fremstilles der endnu i England Malteddike 
som en F ølge  af den høie Brændevinsafgift. 
—  Vineddike eller Drueeddike fabrikeres i 
det Store udelukkende i vinrige Egne, altsaa 
hovedsagelig i Frankrig, ligesom  ogsaa paa 
enkelte Steder i Tyskland. Man lader kun 
Yin eller e t Udtræk af tørrede Druer hen- 
staa paa et varmt Sted i let tildækkede Fade 
eller Kar, og  den vil da a f sig selv blive sur 
i Løbet af nogle Uger, især naar man frem- 
skynder Gjæringen ved Tilsæ tning a f lidt 
Eddike. Denne Slags Eddike <cr mere aro
matisk og velsmagende end al anden Eddike, 
idet den indeholder mere Sukker og har b i
beholdt endel af Vinens Bouket, ligesom  
ogsaa noget Yinstensyre. Da kun den i 
Vinen indeholdte Alkohol forvandles til E d 
dike, bliver den sidstnævnte ogsaa saame
get desto bedre, jo  stærkere og  fyrigere 
Vinen er; de ringere Vinsorter give derfor 
kun en ordinair Eddike. Undertiden tilsæt
ter man noget Brændevin til Vinen for at

vinde større Udbytte, ligesom  man ogsaa 
stundom meddeler Eddiken en særegen Smag 
ved Tilsætning af forskjellige Kryderier, 
saasom Bosmarin, Pebermynte, Krydernelliker, 
Salvie, Angelicarod etc., hvorved man erhol
der den saakaldte Krydereddike,  Røgeeddike,  
Røvereddike eller arom at isk Eddike,  som i 
Frankrig kaldes V i n a ig r e  d e s  q u a t r e  v o le u r s  
(Acetum  antisepticum), og som tidligere an
saas som et fortrinligt Præservativ imod 
Smitstoffer. Ligeledes tilsættes Estragon, 
hvorved man faar Estragoneddike .  Den bed
ste franske Eddike kommer fra Omegnen af 
Orleans; desuden udskibes der store Partier 
fra Bordeaux, Nantes, Cette, Marseille etc. 
Bøde Vine give rød, og hvide hvid Eddike; 
dog kan den førstnævnte affarves. Ved at 
indkoge rød Vineddike med Sukker erholder 
man Eddikesirup,  et tykt, syrlig sødt F lu i
dum. —  Eddike maa opbevares paa et køligt 
Sted og i vel tillukkede Fade, da den ved at 
udsættes for Luften eller ved at komme i 
Berøring med fremmede organiske Stoffer 
taber endel af sin Syre og  bliver slimet og 
uklar; der fremkommer da paa Overfladen en 
tynd, hvid Hinde, imedens der paa Bunden 
af Fadet afsætter sig  en gjennem sigtig, ge- 
léeagtig, svampet Masse, den saakaldte Ed

dikemoder,  bestaaende af smaa Infusionsdyr, 
som kaldes Eddikeaal.  Ved længere Opbe
varing forhindres denne Decom position bedst 
ved at tilsætte noget Brændevin og Sukker, 
hvorved Eddiken ogsaa efterhaanden bliver 
stærkere, og ved en Opkogning kunne Ed- 
dikeaalene og  andre organiske Stoffer tilintet- 
gjøres. -— Da den i Handelen forekommende 
Eddike har en saameget desto større Værdi, 
jo  mere Eddikesyre den indeholder, er det af 
V igtighed at prøve dens Styrke. Tidligere 
anvendte man hertil den saakaldte Kali-M æt- 
telsesprøve, idet man undersøgte, hvor meget 
kulsur Kali der udfordredes til at neutrali
sere en bestem t Qvantitet Eddike. - Denne 
Methode giver im idlertid ikke noget nøiagtigt 
Besultat, og man bruger derfor nu sædvanlig 
den af Otto anviste Fremgangsmaade, som 
bestaar i ved Hjælp af Acetom eteret (s. d.) 
at udfinde, hvorm eget Ammoniakvand af en 
bestem t Styrke der udfordres til at neutrali
sere et afmaalt Qvantum Eddike. — Forfalsk
ning af Eddike finder oftere Sted, navnlig 
ved Tilsæ tning af forskjellige Mineralsyrer 
for at gjøre den mere syrlig, saasom Svovl
syre, Saltsyre, Vinsyre etc., eller ved Iblan
ding af skarpe Plantestoffer for at gjøre den 
mere bidende, saasom Peber, Sennop, Para
diskorn, Bertramrod etc. Tilstedeværelsen af 
fri Svovlsyr e  i Eddike maa anses som abso
lut skadelig for Sundheden, og  vi skulle der
for her anføre nogle Maader, hvorpaa denne 
Forfalskning kan opdages. Ved Tilsætning 
af en Opløsning af Chlorbaryum eller eddike
surt Baryt vil der i svovlsyreholdig Eddike 
fremkomme et hvidt Bundfald, som ikke for
svinder ved tilsat Saltsyre eller Salpetersyre, 
—  Lader man en Draabe Eddike fordampe 
paa rent Filtrerpapir, og  opheder man der- 
paa dette saa stærkt som Papiret kan taale 
det uden at forkulles, fremkommer der paa
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det Sted, hvor Eddiken er fordampet, en 
brun eller sort Plet, dersom der har været 
fri Svovlsyre tilstede i Eddiken. —  Indkoger 
man en lille Qvantitet af den Eddike, som 
man v il undersøge, i  en Kolbe omtrent til 
Halvdelen tilligem ed nogle Stivelsekorn, og 
tilsætter man da en Draabe Jodtinctur efterat 
Eddiken er bleven kold, skal der fremkomme 
en violet eller blaa, men der maa ikke vise 
sig  nogen vinrød Earve, da den ellers er blan
det med Mineralsyrer. —  Forfalskning med 
Saltsyre opdages ved en Tilsæ tning a f sal
petersurt Sølv, opløst i  Y and; der v il i  saa 
Fald vise sig  et hvidt Bundfald, som bliver 
mørkt ved Lysets Paavirkning og som er 
uopløseligt i Salpetersyre. — En Iblanding 
a f Peber eller andre skarpe Stoffer vil kunne 
opdages ved at afdampe N oget af Eddiken 
ved en mild Tarm e; Syren vil da undvige, 
og  de skarpe Stoffer med endel af Tandet 
blive tilbage, og  de ville da let kunne kjen
des paa deres brændende Smag. Ligeledes 
vil Eddikens sure Smag forsvinde og  gaa 
over til en sødlig, saltagtig ved forsigtig  at 
neutralisere den med kulsurt N atron, og 
Smagen af Kryderierne vil da være stærkt 
fremtrædende. —  En særegen Slags Eddike 
er Træeddike, som erholdes ved tør  D estil
lation af Træ og  andre vegetabilske Stoffer, 
og  som vil blive nærmere omtalt under B og 
stavet T. —  Eddikebryggerier findes næsten 
i alle større Søstæ der, og  Handelen med 
denne Artikel er tem m elig betydelig . T il 
Danmark indførtes i 1875 c. 230,000 Pd. 
Eddike, hvoraf omtrent 105,000 Pd. fra H er
tugdømmerne, 22,000 Pd. fra Frankrig, 49,000 
fra Preussen, 17,000 Pd. fra Belgien etc. I  ' 
1876 var Indførselen c. 178,000 Pd., hvoraf
137,000 fra Hertugdøm merne, 18,000 fra 
Frankrig etc. Udførselen fra Danmark beløb 
sig  i de nævnte 2de Aar til resp. c. 16000 
og 12,000 Pd., som næsten alt gik  til Island 
og Færøerne. —  T il Sverig  indførtes i 1876
c. 91,000 Pd., hvoraf over 80,000 Pd. fra 
Frankrig ; der udførtes i samme Aar c. 3,000 
Pd. —  T il N orge udgjorde Indførselen i 
1875 c. 102,000 Pd., hvoraf c. 80,000 Pd. fra 
Frankrig, og Udførselen c. 1,200 Pd.

Eddikeaand s. Aceton.
Eddikenaphta s. Eddikeæther.
Eddikesur Alun jord  s. Alunbeitse.
Efidikesurt B aryt s. Tungspath.
Eddikesurt B l y  s. Blysukker.
Eddikesurt B Ï y ,  flydende, basisk, 

s. Blyeddike.
E d d ik esu rt K o b h e r  s. Spanskgrønt.
Eddikesyre s. Eddike.
Eddikeæther, Eddikenaphta eller ed

d ikesurt Æ thylilte (Æ th er  aceticus eller 
Naphta A ceti) udvindes ved Destillation af 
et eddikesurt Salt med Tinaand og  Svovlsyre ; 
den erholdes saaledes ved at destillere 20 
Dele tørt eddikesurt Natron med en Blanding 
af 15 Dele Svovlsyre og 8 Dele Tinaand af 
80 pCt. Den er farveløs, tyndtflydende, 
har en m eget behagelig Eddikelugt og 
en ætherisk, forfriskende og  kølende Smag, 
en Yægtfylde af 0,88,— 0,90, koger ved c. 
7 4 f!, er m eget flygtig , let antændelig og

brænder da med en gul Flamme, idet den 
udbreder en syrlig  Lugt. I  Alkohol er den 
opløselig i ethvert Forhold ; men i destilleret 
Tand maa den ikke lade sig  opløse i mindre 
end den ottedobbelte Tægt, da den ellers 
indeholder Spiritus. Den tilberedes i de che- 
miske Fabriker og  anvendes saavel i M edici
nen, som til Parfumerier og Likører, men 
hovedsagelig dog til Eftergjørolse af Bum  og 
Cognac, ligesom  den ogsaa benyttes til at 
fjerne Smagen og  Lugten af Fuselolie fra 
Brændevin og Alkohol. Den i Handelen fore
kommende Eddikenaphta er sædvanlig E d 
dikeæther, fortyndet med Tinaand.

E g  (Quercus) T. Eiche, E. Oak, Fr. Chêne, 
er Navnet paa en af henved 200 Arter be- 
staaende Slægt af Løvtræer; de fleste af disse 
Arter findes i N ord- og  Sydamerika, men 
dernæst findes Slægten ogsaa udbredt over 
hele Europa med Undtagelse af de nordligste 
Egne, ligesom  den ogsaa findes i Asien og 
det nordlige Afrika. De hyppigst forekom 
mende Arter ere Som meregen eller Stilkegen. 
Q u e r c u s  | )C(hineulata,  og  Vinter- eller S ten 
egen, som ogsaa kaldes Drueeg eller almin
delig Eg, Q u e r c u s  s e s s i l i / l o r a .  Den først
nævnte er udbredt over Størstedelen af E u 
ropa og  kan opnaa en Alder af over 1000 
Aar; i det sydlige Europa voxer den dog kun 
paa Bjergene i en H øide af 4 à 5000 Fod 
over Havet. I  Danmark fortrænges den mere 
og mere af Bøgen, men voxer ofte spredt i 
Bøgeskovene. Baade Han- og  Hunblomsterne 
findes paa samme Træ og  vise sig  i B egyn 
delsen af Mai tilligem ed Bladene. D e 'a f 
lange, ægrunde Frugter voxe 2 til 3 sammen 
og modnes henimod Slutningen af October: 
de afgive et fortrinligt Foder for Svin, men 
benyttes ogsaa undertiden som Føde for 
Mennesker samt i Medicinen (s. Agern). Det 
af de unge Træer hvide, af de ældre brun
lige Ted  er m eget fast, haardt og  varigt og 
anvendes til al Slags Bygningstøm m er. Det 
modstaar m eget godt T eirliget og  bliver 
stenhaardt i Tand, hvorfor det bedre end alt 
andet Ted  egner sig til B ygn ing af Skibe, 
Broer, M øller, Sluser og andre Yandbygnings- 
arbeider ; kun maa det være tilbørlig lufttør
ret førend det benyttes, og  Anvendelsen af 
de Gjenstande, som forarbeides deraf, bør i 
en vis Henseende være ensartet, saa at de 
ikke udsættes for afvexlende Tørhed og Fug
tighed, da Tedet isaafald let kaster sig  og 
hurtigt kan raadne. De krumt voxede Grene 
anvendes mest til Knæholter i Skibsbygge
riet. Tedet anvendes ogsaa m eget til Mø- 
belarbeide, Staver, Tøndebaand, Stakitstolper 
og til forskjellige Dreierarbeider, og de knud
rede Kødder give, naar do ere tætte og faste, 
et smukt aaret Ted. D et Egetræ, som an
vendes til Snedker- og  Dreierarbeide, hen
læ gges ofte først en T id  i Tand for at ud
trække de deri indeholdte Safter, hvorefter 
det or mindre udsat for at kaste sig. Man 
har ogsaa M askiner, som kunne udsondre 
omtrent 7/8 af Saften ved L ufttryk ; men 
denne Fremgangsmaade anvendes endnu ikke 
meget, da den er tem melig kostbar. Der
im od er det m eget almindeligt, at det friske
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Ved henlægges i lufttætte Rum  og der ud
sættes for et stærkt Dam ptryk; Saften kan 
da udsondres i Løbet af et Par Dage, og 
naar Yedet derefter lufttørres, kan det efter
3— 4 Ugers Forløb være ligesaa tørt og 
brugbart som gammelt, aflagret Træ. —  I 
Europa voxer Sommeregen fra 45 til 55 ° 
nordlig  Bredde; i de danske Statsskove ere 
omtrent 3,500 Tdr. Land bevoxede dermed, 
imedens Bøgeskovene udgjøre c. 25,000 Tdr. 
Land. —  Vinteregen bliver 4— 600 Aar gam 
mel og  forekommer i Europa fra den 45de 
indtil den 60de Breddegrad; i Danmark fin
des den kun enkelte Steder, saasom paa 
Bornholm  og  ved Silkeborg i Jylland. Det 
rustgule Yed er more porøst end det forrige 
og derfor ikke saa liaardt og seigt; dog an
vendes det sædvanlig paa samme Maade. 
Barken af de unge Grene af Egetræet give 
den bedste Garverbark; denne indeholder en 
eiendomm elig Syre, E gegarvesyre, A d d ì i  in 
q u e r c i t a n n ic u m . Træet frem bringer ogsaa 
Galæbler og  Knopper, som dog ikke have stor 
Værdi. —  A f Egetræets Bark og Yed til
bereder man nu ved U dkogning og Afdam p
ning Egetræextrakt, en mørkebrun, lidt g lin 
sende * Masse af en m eget sammensnærpende 
Sm ag; den har L ighed med Catechu, er næ
sten ganske opløselig i Vand og benyttes 
navnlig i Farverierne. En paa Egetræerne, 
især paa fugtige Steder, hyppig  forekom
mende Fyrsvamp af brunsort Farve præpare
res og anvendes uden Salpeter som blodstil
lende Middel, og  imprægneret med Salpeter 
som Lunte. —  Foruden de 2de ovennævnte, 
mest bekj endte Arter af Egetræet ere fø l
gende de v igtigste : 1) Cerregen eller
Fryndseegen, ogsaa kaldet burgundisk Eg, 
t y u e r c u s  ( le r r i s ,  voxer i det sydlige Frankrig, 
Ungarn, Lilleasien etc. ; af denne erholdes de 
ringere. Sorter franske og istriske Galæbler. 
2) Kerm esegen, (i. c o c c i f e r a ,  voxer i det syd
lige Europa indtil den 43de Breddegrad; paa 
denne lever den europæiske Cochcnilleskjold- 
lus, C o c c u s  l l i c i s ,  hvoraf man erholder K er
mes (s. d.). 3) Q uercitronegen, ty. t in c t o r ia ,  
findes i Nordamerika og  afgiver tem melig 
godt Bygningstøm m er; dens Bark benyttes 
til Gulfarvning under Navn af Quer citron
bark. 4) Galæbleegen ty. i n f c c t o r i a ,  voxer i 
Lilleasien og  Persien og  giver de bedste 
Galæbler (s. d.). 5) Knopperegen eller Gede- 
skjæ gsegen, ty. Æ g i l o p s ,  voxer i Lilleasien 
og det sydlige Europa og  indeholder meget 
Garvestof; af Frugterne af dette Træ erhol
des de saakaldte Agerdopper (s. d.). 6) Kork
egen, ty. S u b e r ,  voxer paa Bjergene i Spa
nien, Portugal, A lgier og paa Korsika, hvor 
den danner hele Skove; dens tykke, svam
pede, m eget lette Bark afgiver den alminde
lig benyttede Kork (s. d.). 7) Stenegen, ty. 
H e x , som voxer vildt i Spanien, er et lavt 
Træ med et m eget liaardt og  seigt Yed. 
Frugterne af denne og af den sammesteds 
voxende Q. Bellota spises a f den fattige B e
folkning. 8) A f amerikanske Arter maa endnu 
nævnes: ty. C a s t a n e a  og P r i n o s ,  hvis Agern 
kunne blive saa store som H ønseæg og af
give en Olie, der har nogen L ighed med

M andelolie; endvidere Hvidegen, ty. a lb a , an
vendes i Nordamerika ligesom  Som meregen 
hos os; Rødegen , ty. r u b r a , Blodegen, ty. 
c o c c i n e a ,  Sumpegen, ty. p a lu s t r i s  etc. —  Yed 
Indkjøb af Ege tømmer bør man paasé, at det 
hidrører fra fuldt udvoxede Træer og at det 
er aldeles tørt; endvidere maa det ikke have 
følgende Feil, som ikke ere ualm indelige : 
M arvskjører ere Ridser eller Aabninger i 
Kjærnevedet, fremkomne ved at Vcdcellerne ere 
hentærede og  have skilt sig  ad, hvilket tyder 
paa, at Træet har været for gam m elt; Rød- 
ulm eller Stam rødt vidner om en endnu 
høiere Grad af Opløsning og  bestaar i, at 
Yedets naturlige Farve er gaaet over til at 
blive mørkerød, stundom med gulagtige P let
ter og Striber; Rundskører eller Kalv kaldes 
det, naar Barken har løsnet sig  fra Yedet 
og  et nyt Lag Y ed har lagt sig udenom 
uden at slutte sig  fast til det gam le; Frost- 
revner, fremkomne ved at en stærk Frost er 
indtruffen, førend Træets Saft har været til
strækkelig størknet; Rundvæxt hidrører fra 
skjævt voxede Træer og bestaar i, at Cellerne 
i Stammen have dannet sig  spiralformigt ; 
hvidpibede Knaster hidrøre fra en Slags 
Skimmel eller Svamp, som ofte kan strække 
sig igjennem  hele Stykket; Ringe eller Rande 
vise sig, naar et eller flere L ag afAarringene 
ikke have naaet fuld M odenhed og  derfor 
ikke have den samme Fasthed og  Styrke som 
den øvrige D el af Stykket; Ormestik maa 
selvfølgelig  heller ikke findes i Egetømmer. 
—  D et engelske Egetræ anses for at være 
det bedste; derefter det nordamerikanske, 
preussiske etc. Indførselen til Danmark af 
uforarbeidet Egetræ udgjorde i 1875 c. 292,000 
Cbfd. og i 1876 c. 468,000 Cbfd., a f hvilket 
sidste Qvantum c. 184,000 C. indkom fra 
Preussen, 110,000 fra Hertugdøm merne, 89,000 
fra Sverig, 37,000 fra Lübeck, 23,000 fra 
N orge og  c. 13,000 fra England. I  Aaret 
1877 indførtes her til Landet c. 414,000 Cbfd., 
hvoraf over Halvdelen fra Preussen.

E gebark s. Bark.
E gem istel s. Mistel.
E g e r i t  s, I dokras.
E g e r i i s k m d ,  T. Eichhorn, Norsk Ek- 

horn, Fr. Ecureuil, E. Squirrel, erholdes af 
de forskj ellige Afarter af det almindelige 
Egern, S c i u r u s  v u l g a r i s .  Man kjender om 
trent 60 forskj eilige Arter, som med Hensyn 
til Farve og  Størrelse afvige mere eller m in
dre fra hverandre; dog er Grundfarven i A l
m indelighed enten rødbrun eller sort i for- 
skjellige N uancer; i det nordlige Sibérien og 
Kamscliatka findes undertiden hvide Egern, 
hvis Skind ere m eget søgte , og  i Indien 
flerfarvede, som ere sorte paa Ryggen, 
hvide paa Siderne, og  rødbrune paa B u
gen. Skindet af de rødbrune Arter bliver 
om Yinteren graat i forskjellige Schat
teringer og  m eget tæthaaret, hvorfor o g 
saa alle Egernskind i Alm indelighed kaldes 
Graaværk. De fleste komme fra Sibérien, 
hvorfra den aarlige U dførsel beløber sig  til 
flere M illioner Stykker; de gaa mest til China 
og  Tyrkiet, men mange forsendes ogsaa til 
Polen, Ungarn, Holland, Tyskland etc., lige-
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som der ogsaa i selve Rusland forbruges en 
M ængde; disse Skind lienhøre derfor ogsaa 
til Pelsvarehandelens vigtigste Artikler. Den 
bedste Del af Skindene er, ligesom  ved alt 
andet Pelsværk, R yggen  og Siderne; B ug
stykkerne ere af ringere Værdi og  afskæres 
derfor ofte og  sælges særskilt; dog komme 
ogsaa de hele Skind ikke s.jelden i Handelen. 
Ogsaa Skindene af det flyvende Egern, Pte- 
roiuys volans, der lever i Birke- og  Gransko
vene i Sibérien og  Rusland, sælges som Pels
værk; det har en smuk, blaagraa Farve, men 
anses for ringere end de andre Sorter. —  
De afskaarne Bugstykker af Fgern kaldes i 
Rusland Fehwan; de ere sædvanlig hvide og 
benyttes mest til Foer i Overklæder. Saavel 
de hele Skind, som de, hvoraf Bugstykkerne 
ere afskaarne (Fehrücken), komme i Hande
len enten stykkevis eller i sammensyede 
Sække eller Pelse, Bugstykkerne sædvanlig i 
Sække. De blive først om hyggelig  sorterede; 
jo  mindre og jo  mere rødlige de ere, desto 
ringere anses de for at være, imedens de 
større sølvgraa Skind vurderes høiest. Den 
bedste Vare erholdes fra det østlige Sibérien ; 
navnlig anses det ta leu tiske , nertschinske 
og beresow ske Graaværk for at være det 
fortrinligste. Det iietskiske og  det saakaldte 
Seriaskaja ere lysegraa Sorter, af hvilke den 
sidstnævnte er m eget søgt, da den bestaar 
af store, tæthaarede Skind. Det ganske hvide, 
som kaldes Sam arka, er den sjeldneste og 
dyreste Sort. De sorte Skind kaldes i Rus
land Nissnagrodzki og ere noget mindre end 
de graa; de stribede, som især findes i de 
store Naaleskove ved Kama forsendes under 
Navn af Burunduc. M eget søgt er ogsaa en 
Sort, som findes ved Floderne Bargusin og 
Banutsan øst for Baikal; disse Skind ere 
m eget store, om Sommeren sorte, om V inte
ren mere graalige og sælges undertiden iste- 
detfor Zobelskind. —  A f andre Arter skulle 
vi endnu anføre det i Sydamerika levende, 
hvidt- og bruntstribede jordegern ; Kæmpe
egernet, som findes i Ostindien og  næsten 
er saa stort som en Kat og  paa R yggen  er 
rødbrunt; Livrée-Egernet fra det nordlige 
Afrika med graalig rød R y g , hvid Bug 
en sort og hvid schatteret H ale; dette kal
des undertiden tyrkisk  Museskind. Disse 
Sorter komme dog kpn sjelden i den euro
pæiske Handel. Ogsaa fra Nordamerika er
holdes flere Sorter Egernskind, som dog kun 
have en m eget ringe Væ rdi; de ere sædvan
lig  mørkegraa, ofte med sorte eller gulagtige 
Pletter. —  Man kjøber Graaværk enten i en
kelte Skind i tusindvis, eller i sammensyede 
Sække paa 100 Stykker, eller endelig i Pelse, 
som bestaa af et ubestemt Antal R y g - og 
Bugstykker imellem hverandre. De forskjel- 
lige Sorter numereres saaledcs, at de dyreste 
Skind betegnes med de laveste Nmnere. —  
Godt Graaværk bør i Alm indelighed have en 
rén, mørkegraa Farve, som ikke falder i det 
Brunlige. Dets Anvendelse til Kantninger, 
Muffer, Foer etc. er bekjendt; i Rusland be
nyttes det ogsaa af Mellemklasserne hyppigst 
af al Slags Pelsværk; men endnu alminde- 
deligere er Brugen deraf i Tyrkiet, hvor

baade Mænd og Qvinder fore deres Overklæ
der dermed. De lange Haar af det sorte 
Egerns Ørespidser anbringes undertiden lig e 
som Hermelinshaler paa hvidt Pelsværk ; Hale- 
haarene anvendes til almindelige Maler- og 
Tegnepensler.

K i m e r  er et tysk Maal for flydende Va
rer; i  Berlin =  c. 71 d. Potter, i W ien =  
59, i Schweitz 39 d. P.

JEjoo eller Ejos s. Gomotu.
JE kliorn (nork) s. Egern.
E k l o g i t  s. Diallag.
JË1 eller Elletræ (Alnus glutinosa ) Norsk 

Or, T. Erle eller Else, Fr. Aune, E. Alder, 
er et i Europa imellem den 60de og 70de 
Breddegrad, samt i det nordlige Asien og 
Amerika paa fu gtig  Jordbund ved Floder, 
Bække og i Moradser, sædvanlig enkeltvis 
eller i smaa Grupper, sjelden i hele Skove 
voxende, til Birkefamilien henhørende L øv 
træ, som i en Alder af 40 à 50 Aar naar en 
H øide af c. 20 Meter og er skikket til at 
fældes, naar det er 60 Aar gammelt. Det 
blomstrer i Marts og April og bærer brun
grønlige, rakleagtige smaa Frugter, som 
modnes i October og  indeholde smaa brune, 
nødagtige Frøkorn. Træet har et tem 
m elig fast V ed , som i frisk Tilstand er 
rødbrunt, men bliver blegere og næsten 
hvidgult eller rødlig  gult ved at tørres. 
Det afgiver kun et maadeligt Brændselsma
teriale og egner sig  ikke til Bygningstøm m er 
i fri L u ft; i Vand bliver det dog steiihaardt, 
hvorfor det er godt anvendeligt til Bro- og 
M øllebygning, til Pæleværk, Brøndarbeider 
etc. Kullene have kun ringe Værdi som 
Brændsel, men anvendes stundom til Krudt
fabrikation. Endvidere benyttes Vedet til 
forskjellige Snedker- og Drejerarbeider, til 
Træsko, Skovle, Trug etc., og  Roden afgiver 
et smukt, flammet Træ, der anvendes til ind
lagt Arbejde. Den brune, ujevne, let rev
nende Bark indeholder m egen Gallussyre, 
men kun lidet (farvestof; naar den anvendes 
til Garvning, bliver Læderet kastaniebrunt 
og haardt efter Tørringen, og  den bruges 
derfor mere til Farvning af Brunt, Sort og 
Gult paa Uld og Bom uld. Benyttes Elletræ 
som Brændsel i Teglovne, antage Murstenene 
en jerngraa Farve. Bladene afgive et godt 
Foder for Køer og Faar, og i grøn Tilstand 
bruges de til at helbrede aabne Saar og som 
fordelende Middel. De modne Frugter ere 
stundom bievne anvendte til Blækfabrikation 
istedetfor Galæbler. —  En anden A rt er 
Graa- eller Hvidellen, Alnus incana, med 
ægformede, takkede og paa Undersiden graa- 
filtede Blade og  en glat, graa Bark; den voxer 
i Bjergegnene i Sverig, Lapland og  Nord
amerika samt paa Alperne i Schweiz og  det 
sydlige Europa, er m eget haardfør, men naar 
sædvanlig kun en Alder af 80 Aar. Dens 
Ved er lividere, tættere, finere og  haardere 
end almindeligt Elletræ ; det egner sig derfor 
bedre baade til Brændselsmateriale og til at 
benyttes som Gavntræ, da det godt lader sig 
høvle og  beitse, dog raadner det let, naar 
det udsættes for Fugtighed. IK ra in  udskæ- 
rer man Pibehoveder deraf. —  Italiensk EI,
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A .  c o r d i f o l i a , voxer i det sydlige Italien, er 
ligeledes et haardført Træ med et smukt, 
fast Ved, der egner sig godt til alle Slags 
Dreierarbeider. —  Sort EI s. Tørstetræ .

Elaïdin er et hvidt, talgagtigt Fedtstof, 
som fremstilles ved at lede Salpetersyrling 
til rent E laïn ; ved at blande Bom olie med 
rygende Salpetersyre stivner den i Løbet af 
nogle Tim er til en fast Masse af Elaïdin. I  
Cocosolie forekommer E. naturlig; den smel
ter ved +  32° C.

E l a ï n  eller O liestof udgjør ei alene H o- 
vedbestanddelen af alle fede, ikke tørrende 
Olier, saasom Bom olie, Mandelolie, Boolie etc., 
men findes ogsaa i alle dyriske Fedtstoffer, 
som Fedt- og  Talgarter. D et flydende F edt
stof i de tørrende Olier, saasom Linolie og 
Hampeolie, kaldes Olei'n (s. d.). Fedts Con- 
sistents afhænger derfcr tildels af dets B ig - 
dom paa Elaïn. Dette udvindes paa flere 
Maader; ved at lade fed Olie stivne i Kulden 
og derpaa presse Massen, udflyder Elaïnet, 
imedens de naturlige Fedtarters anden H o
vedbestanddel, det faste Stearin- eller Talg 
stof, bliver tilbage. E. er en farveløs, olie
agtig, undertiden dog bleggul eller grønlig  
Vædske, som med Salpetersyrling danner 
Elaïdin (s. d.) og som ikke lader sig  opløse i 
Vand, men derimod i Æ ther og Alkohol ; det er 
i ren Tilstand næsten uden L u gt og  Smag, er 
lettere end Vand og brænder med enklarFlamme. 
I isoleret Tilstand stivner det ved noget 
forskjellig Temperatur, hyppigst ved -f- 4° B . ; 
indeholder det derimod Talgstof, stivner det 
saameget desto lettere, jo  mere af dette der 
er tilstede. Koges det med Kali eller Natron, 
adskilles det i È laïnsyre og Glycerin  (s. d.), 
af hvilke den første træder i Forbindelse med 
Kaliet eller Natronet og  danner en blød Sæbe. 
Elaïn udvindes ogsaa som Biproduct ved Fa
brikationen af Stearin og Stearinlys (s. d.); 
det anvendes m eget i Sæbefabrikationen til 
blød eller grøn Sæbe samt som Fabrikolie, 
til Vognsm ørelse, til Indgnidning af Uld i 
Klædefabrikerne etc. Der udføres store Qvan- 
titeter deraf fra Busland.

E l a s t i k  kaldes en Slags kipret, klæde- 
agtigt Uldstof, der er mere elastisk end al
mindeligt Klæde og  Buckskin, og som mest 
bruges til Benklæder; ligeledes benævnes 
saaledes det saakaldte Gummitøi, som er gjort 
elastisk ved Ivævning af Strimler a f Gummi- 
elasticum.

E l a t e r i n m ,  sort (E . nigrum  eller E x -  
tractum E la terii) er et m ørkegrønt Extract 
af stiv Consistents og en m eget bitter Smag, 
som tilberedes af Saften af Frugterne af 
Æ selsagurken, M o in o r d ic a  E la t e r in m  eller E I. 
c a r t h a g i n e n s e ,  en énaarig slyngende Plante, som 
har hjemme i det sydlige Europa og  under
tiden dyrkes hos os. Den bærer grønne, c. 
4 Cm. lange, smaa agurklignende Frugter, 
som i moden Tilstand springe op af sig  selv 
eller ved en let Berøring, og  da slynge Saf
ten og Frøkornene fra sig. E. anvendes 
endnu undertiden som et stærkt Bræk- og 
Purgérmiddel, hvilke Virkninger hidrøre fra 
et i Saften indeholdt Stof, som kaldet Elate
r io ; dette kan enten fremstilles som en grøn 

lig , graahvid Masse a f aromatisk Lugt, ikke 
opløselig i Vand, men i stærk Alkohol, eller 
som et blødt, silkeglinsende, krystallinsk, i 
A lkohol opløseligt, neutralt Pulver a f en no
get skarp Smag. Allerede 1 Ctgrm. deraf be
virker en m eget stærk Purgering. —  Under 
Navn af hvidt Elaterium, E. albuiu, tilbereder 
man ogsaa af den af sig  selv udflydende Saft 
af de sønderskaarne umodne Frugter et hvidt 
Produkt, som har den samme Virkning ved 
en Dosis a f 2 Ctgrm.

E l e c t o r a l  er Navnet paa en Sort fin, 
sachsisk Uld fra de kurfyrstelige Schæferier.

E l e c t r o n  kaldtes i Fortiden R a v  (s. d.)
E l e c t r u m  er et Mineral, som bestaar 

af Guld med en Iblanding af 20 à 50 pCt. 
Sølv; det forekommer i Naturen, navnlig i 
Siebenbürgen, Sydamerika og  i Sibérien, hvor 
det findes krystalliseret i messinggule Tær- 
ninger eller Octaèdre eller i takkede Masser. 
Ogsaa i Oldtiden brugtes dette Navn om en 
M etallegering, hvoraf Bomerne prægede M øn
ter, der bestod af 4/5 Guld og */5 Sølv. 

E l e f a n t e s  s. Dom estics.
E l e f a n t l u s  s. Acajou nødder.
E l e f a n t o l i e  kaldes i England en Sort 

lys Sælhundetran fra de sydlige Have.
E l e f a n t t s e n d e r  kaldes de to store, 

opadbøiede Stødtænder, som rage frem af 
Elefantens Overkjæbe paa begge Sider af 
Snabelen, og  som tjene den baade til Angreb 
og  Forsvar. Deres Størrelse er meget for
skj e llig ; Længden varierer fra 1ji — 3 Meter og 
Vægten lige fra 5 til henved 150 Pund. De 
hyppigst forekommende ere 1 à P /4 Meter 
lange, af en Arms Tykkelse og  veie 50 à 60 
Pund. A f den afrikanske Elefant ere de 
størré end af den asiatiske, og  Hunnernes 
ere gjennemgaaende meget mindre end Han
nernes. Elefanttænderne ende i en stump 
Spids og  ere ved Boden hule i en Længde 
af 30— 60 Ctm., men forøvrigt aldeles mas
sive; i  de unge Tænder strækker Hulheden 
sig  m eget længere end i de gamle. Udven
dig have de, med Undtagelse af Spidsen, en 
gulbrun Farve; de ere dernæst overdragne 
med en blødere og  mindre tæt Skorpe, 
hvori der paalangs findes Fordybninger og 
Bidser ; ogsaa den indvendige H uling er 
foret med en brun, tem melig blød Skorpe. 
Forøvrigt er Massen fast, tæt, ofte fuldkom 
men hvid eller med et lidt gu llig t A nstrøg ; 
den dannes af et af kulsur og  phosphorsur 
Kalk bestaaende Skelet, som udgjør henim od 
60 pCt. deraf, og  hvis fine Mellemrum ere 
udfyldte med en bruskagtig Substants, hvilket 
er Grunden til at Tændernes Tværsnit frem
viser fine, netagtige Aftegninger, som aldrig 
opdages i almindelige Ben; deres Væ gtfylde 
er 1,825— l ,9i 7. Hos unge D yr have Tøen
derne undertiden et grøn ligt eller olivenfar
vet Skjær i Massen, som da kaldes grønt 
E lfenben; dette er m eget søgt, da det ikke 
let bliver gult ved Luftens Paavirkning. A f 
Elefanttænderne erholdes som bekjendt El
fenben (s. d.), som egner sig  fortrinligt til 
enhver Slags Forarbeidning, da det er mindre 
haardt og skjørt end Ben og  lige let lader 
sig  dreje og skære i alle Betninger, ligesom
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man ogsaa som en F ølge af Tændernes Stør
relse kan erholde meget store Stykker deraf. 
De afrikanske Elefanttænder ere ikke saa 
hvide og smukke som de asiatiske, navnlig 
de ostindiske og siberiske, og ere oftere rid 
sede og derfor mindre anvendelige til større 
Arbeider, ligesom  ogsaa Elfenbenet deraf hur
tigere bliver gult. A f de asiatiske ere de fra 
Ceylon og Achem  de smukkeste og hvideste; 
desuden erholdes de fra Siam, Arracan, Co- 
chinchina, Sumatra etc. A f de afrikanske 
komme de fleste og bedste fra Kysten af G ui
nea, dernæst ogsaa fra Kord ofan og  Nubien, 
fra det sydlige Afrika, Kysten af Mozambique 
og  fra Berberiet, hvilke sidste dog sædvanlig 
ere smaa og svage; dog ere de fra M ogador 
bedre end de fra Algier. I  den afrikanske 
Handel kaldes Tænderne ogsaa Morfil eller 
M arfil; de komme sædvanlig til Europa over 
England, som indfører betydelige Kvantiteter 
deraf. Den samlede Indførsel tilEngland a f E le
fant- og Hvalrostænder udgjorde i Aaret 1876 c.
18.000 Ctr. til en Værdi af over 10 Mill. Kroner, 
hvoraf Størstedelen var Elefanttænder og  kom 
fra Afrika. T il H am borg indførtes i 1873 c.
10.000 Stk. Elefanttænder af en Væ gt af c.
80.000 Pd. —  I Handelen vurderes de største 
Tænder sædvanlig høiest, ligesom  det ogsaa 
maa paaagtes, at de ikke ere altfor krumme, 
at de ikke have mange Ridser og navnlig at 
disse Ridser ikke ere dybe og heller ikke 
krumme. Man sorterer dem efter deres V æ gt; 
de mest værdifulde ere de, hvoraf der kun 
gaar 2 eller 3 Stk. til et Centner. De smaa 
Tænder, som kun veje 12 à 14 Pd. eller der
under, samt de itubrukne kaldes Creveller 
eller S criveller. Der gjøres vel Forskjel 
imellem de Tænder, som ere fundne i Ørke
nerne, hvor Elefanterne opholde sig, og  dem, 
som ere tagne af dræbte D yr; men Prisen 
paa dem er omtrent den samme. —  De saa- 
kaldte foss ile  Elefanttænder hidrøre fra det 
forlæ ngst uddøde Mammutsdyr, Elephas p r i-  
m igenius; de ere saa store som de afrikanske 
Elefanttænder og  findes navnlig i det nord
lige Sibérien i Samojedernes Land. De afgive 
det saakaldte opgravede eller fossile Elfenben, 
der er en ikke ubetydelig Handelsartikel.

Elem é kaldes de smukkeste og største 
levantiske R osiner; de forsendes enten uden 
Stilke eller i hele Klaser fra Smyrna i Æ sker 
paa 25 à 30 Pd.

Elem entagaf kaldes en sleben Agat, 
som bestaar af fire forskjelligt farvede Lag, 
der ligesom  antyde de fire Elementer.

Elem entsten eller Firmamentsten kal
des de Opaler, navnlig Ildopalerne, som 
paa deres rundt slebne Overflade spille i 
Regnbuens Farver (s. Opal).

Elem i, ogsaa kaldet Elem igum m i (R e 
sina E lem i) T. Elem i- eller Oelbaumharz, 
forekommer i forskj ellige, enten hvidlige, 
graa eller graagule Sorter og erholdes af flere 
saa vol i den nye som i den gamle Verden 
voxende Træer, som ikke med Bestemthed 
kunne angives. I  Alm indelighed skjelner 
man imellem den amerikanske eller vestindi
ske, som skal stamme fra Elemi-Balsambu- 
sken, Amyris elemifera, og  den ostindiske eller

orientalske, som efter flere Kilder erholdes af 
A m y r i s  C e y la n i c a .  Mere specielt inddeler man 
den i følgende tre Sorter: 1. Brasiliansk 
Elemi, som danner bleggule, indvendig hvide, 
graalige eller stribede Stykker med en svag, 
fedtagtig Glans; den er tem m elig skj ør og  
let at pulverisere, men bliver blød og  sejg  i 
Varmen og  er let opløselig i  varm Vinaand. 
Den lyser i Mørke ved at gnides eller opvar
mes, har en behagelig fennikelagtig Lugt. 
en balsamisk bitter Smag og  en Væ gtfylde 
a f 1,08. —  5. Manilla Elemi, som hyppig 
forekommer i den nyere Tid, er en uren. 
seig, næsten terpentinagtig Masse af bleggul, 
og paa enkelte Steder smudsighvid Farve: 
den er sædvanlig blandet med smaa Stumper 
Bark og har en stærk Lugt. Den konimer i 
Handelen i Bambusrør og  indtørrer hurtigt tii 
bleggule, uigjennem sigtige og iB ru ddet vox- 
glinsende Masser. —  3. Ostindisk Elemi kom 
mer i rundagtige Kager af en Haands Stør
relse og af 1— 2 Punds V æ gt; de fremvise 
tydelige Spor af de Palm eblade, hvori de 
have været indpakkede. Overfladen er mat 
gulbrun mod enkelte røde Steder; i Bruddet 
vise de hvide, gule, eller grønlige Partier. 
Alle disse tre Sorter lade sig  næsten gan
ske opløse i Vinaand, Æ ther, fede og  æthe- 
riske Olier. Elemi anvendes i M edicinen til 
Salver og  Plastere, ligesom  ogsaa i Techni
ken, navnlig af Hattemagere, til Fernisser. 
Røgelse, som Tilsætning til andre Harpixer 
for at formindske deres Skjørhed etc. Den 
forfalskes undertiden med hvid Virak (Oliba
num ), der smeltes og  tilsættes en ringe 
Mængde Spikolie, eller med en sannnensmel- 
tet Blanding a f Terpentin og hvidt australsk 
Fyrreliarpix, behandlet paa samme Maade, 
hvilket kan opdages ved den terpentinagtige 
Lugt, som den da udbreder ved at smeltes. 
Ligeledes er hvid Manillabeg anvendt t i l  For
falskning heraf. Men dette vil opløst i A l
kohol efterlade omtrent Halvdelen tilbage som 
en svampet Masse, der er opløselig i Æ ther : 
ligeledes besidder dette en fennikelagtig Lugt. 
som navnlig træder frem  ved Ophedning. —  
Den indeholder Elemin, en krystalliserbar 
Harpix, og  en ætherisk Olie, Elemiolie, samt 
nogle Extractivstoffer. Den D el a f E lem i
gummi, som kun opløser sig  i varmt Alkohol, 
kaldes Amyrin.

E l e x e t r s e  kaldes undertiden Vedet af 
Hægebærtræet eller Fuglekirsebærtræet.

E l f e n b e n  (Ebur) Fr. Ivoire, E. Ivory, 
er egentlig  kun Navnet for den Benmasse, 
som erholdes af Elefanttænder (s. d .); dog 
bruges denne Benævnelse ogsaa ofte om en 
lignende Masse, som kommer af Narhvalens, 
Hvalrossens og  Nilhestens Tænder (s. disse). 
Det egentlige Elfenben har vel med Hensyn 
til dets Bearbeidning og  paa Grund af dets 
smukkere Udseende mange Fortrin  for de 
andre lignende Masser; men det har dog 
stedse den Feil, at det, naar det i længere 
T id  udsættes for den atmospliæriske Luft. 
bliver mere eller mindre gult og  omsider 
brunligt, og  at det ved at blive gjennem tørt 
let kaster sig  og  revner. D et Elfenben, som 
allerede af Naturen har en gu llig  Farve, er
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mere tæt og  seigt end det aldeles hvide og 
foretrækkes derfor frem for dette til flere Ar- 
beider, navnlig til Kamme. D et svagt grøn 
lige eller olivenfarvede, som stammer fra 
unge Tænder, vurderes høit, fordi det ikke 
saa let er udsat for at blive gult. — E. for- 
arbeides til mangfoldige saavel Brugs- som 
Luxusgjenstande, saasom til Billardballer, 
hvortil der benyttes de bedste Kjærnestykker, 
som til dette Brug ikke kunne erstattes af 
nogen anden Benmasse; endvidere til Kniv
skafter, Haandtag, Plader for Miniaturma
lere, til forskjellige Dele af Blæseinstrumen
ter, til Eløiter, Daaser, Stokkeknappe, Kamme, 
Schakspil og  til m angfoldige andre mindre 
eller større Dreierarbejder og  udskaarne 
Sager. Ofte bliver det farvet, hvilket maa 
ske førend det poleres, fordi det ikke godt 
senere tager im od Farven; det gulagtige 
bleger man enten ved at læ gge det i Solen 
under et Glas eller ved at koge det i stærkt 
Kalkvand eller i Alunvand, eller ved at ud
sætte det for Dampene af Terpentinolie. Yed 
at læ gge Elfenben i Saltsyre, udtrækkes den 
deri indeholdte phosphorsure Kalk, hvorved 
det bliver elastisk og  bøieligt, uden dog at 
forandres med Hensyn til den Form , som det 
er givet. Paa denne Maade kan man forfær
dige bøielige Kør, Sonder og  lignende G jen- 
stande, efterat de ere dreiede; vel blive de 
igjen  haarde og  stive, naar de ere bievne 
tørre, men de blive atter bløde og bøielige 
ved at befugtes i et vaadt Klæde. Affaldet 
og de raspede Spaaner a fE . benyttes til Ben
lim og som Strøsand. Yed at forkulle E. i 
lukkede Kar erholdes en smuk sort Farve, 
Elfenbensort eller F løilssort, E b u r  u s tu in  ni
g r u m , som benyttes til M aling og K obber
trykning, ligesom  ogsaa til P olering af Sølv- 
gjenstande. Naar det glødes i aabne Kar, 
giver det et hvidt K u l, det saakaldte hvid
brændte E., E b u r  u s t u m  a lb u m , der ligesom  
de hvidbrændte Ben anvendes til Polering af 
Metalsager, til Fabrikation af Glasflusser, til 
Klaring, i Photographien etc. —  I  smukt og  
fint udskaaret Elfenbensarbeide udmærke navn
lig  Chineserne og Japaneserne sig ; men me
get smukke Artikler forfærdiges ogsaa næsten 
i alle større Byer i Europa, i Danmark i K jø 
benhavn, i Frankrig navnlig i Paris og Dieppe, 
i Tyskland i Nürnberg, Fürth etc.

E l f e n b e n ,  kunstigt, E. Protean stone, 
er en Masse, hvormed man i England søger 
at eftergjøre ikke alene Elfenben, men ogsaa 
Marmor, Granit etc., og  hvoraf man forf ær
diger forskjellige Gjenstande, saasom Brev
pressere, Skrivetøier, Dørknapper etc. Den 
bestaar hovedsagelig af Gips, som man lang
somt og lid t efter lidt mætter med Yand og 
derefter tørrer. De paagjældende Artikler 
blive enten udskaarne eller pressede i Forme, 
hvorpaa de ophedes i 24 Tim er i en Yarme 
af 100— 140° K .; derefter dyppes de flere 
Gange et Øieblik i Yand af 30— 35° Yarme, 
indtil Massen er fuldstændig mættet derm ed; 
den bliver derved krystallinsk og  haardere 
end Alabast. Skal Overfladen være gjennem - 
aemskinnende, dyppes Stykkerne efter Bræn
dingen i en hvid, haard Fernis eller i O li

venolie; skulle de derimod farves, lader man 
dem før Brændingen gjennemtrækkes af en 
vandig Farveopløsning. En Slags im iteret 
farvet Elfenben, som har megen ydre Lighed 
med det ægte, tilberedes af Mønnie, slemmet 
Tungspath, fed Lerjord (let Passauer Kaolin) 
kogt Lim  og  Fuchsin eller et andet rødt 
Farvestof. D et er fast og tæt, af en smuk 
rød Farve, yderst vanskeligt at bryde itu, 
men tem melig let at dreje og bearbejde med 
skarpt S taalværktøi; det modtager en udmær
ket Politur og  har en Væ gtfylde af 2,09, 
imedens ægte E. sædvanlig kun har en spec. 
Y æ gt af 1,85— 1,89. Denne Masse taaler 
im idlertid ikke Yand og  bliver med varmt 
Yand let blød, svampet og  klæbrig. Dette 
kunstige Elfenben har fundet endel Anven
delse til Billardkugler, Haandgreb til Døre, 
Stokke og Knivskafter. —  De mange Forsøg, 
som man tidligere har anstillet paa at frem
stille et b illig t Surrogat for det saa kostbare 
Naturproduct Elfenben, have dog aldrig ført 
til noget virkelig tilfredsstillende Resultat. 
De Ingredientser, som man sædvanlig har 
anvendt som Bindemidler, have været Æ g 
hvide, Gelatine eller Guttapercha med T il
sætning af nogle mineralske Substantser; 
men de udvundne Producter have altid m ang
let flere af den naturlige Masses væsentligste 
Egenskaber, navnlig dens Elasticitet. I den 
nyere T id  er der im idlertid af Amerikaneren 
H yatt opfundet en A rt kunstigt Elfenben, 
som synes at have en stor Frem tid for sig, 
nem lig det saakaldte Celluloid, som fabrikeres 
af Skydebomuld og  Campher og  som findes 
nærmere omtalt i en særlig Artikel under C.

Elfenbensnm M er eller T a g u a n ø d -  
d e r , C o r o s o s , C a r o z z a n ø d d e r , ogsaa kaldet ve
getabilsk Elfenben, i Frankrig M a r fil  v é g é t a l ,  
i  Peru P i i l l i p u nta, i Panama A n t a ,  ere F ru g 
terne af Elfenbensnødplanten, P h y t e le p h a s  
m a c r o c a r p a , som hører hjemme i den nord
ligste Del af Ny-Granada i de varme, fugtige 
Dale, som omgive Magdalenafloden i Nærhe
den af dens Udløb i Havet. Den voxer her 
fra Kysten indtil en H øide af 3000 F od  i 
smaa Grupper af et eiendomm eligt Udseende, 
idet Stammen, som har en Længde af 10— 20 
Fod, ligger henad Jorden, hvortil den er fæ 
stet ved talrige Luftrødder; kun den yderste 
D el hæver sig  skraat opad med Blade af ind
til 20 Fods Længde og  4 eller 5 store Frug 
ter, der ligne Negerhoveder, hvorfor de ogsaa 
af Landets spanske Beboere kaldes C a b e z a  de  
N e g r o .  Den udvoxede Frugtknude er en Slags 
Stenfrugt, som indeholder 7 à 8 næsten 
kuglerunde Frø, hvis Kjærne bestaar af et sne
hvidt og benhaardt Frøhvidelegem e af 3— 6 
Cm. Gjennemsnit. Saadanne 5 eller 6 Frug 
ter sidde tæt sammen i en kugleformet Frugt
stand, som er saa stor som et Menneske
hoved og  vejer c. 25 Pund. Dette Træ blom 
strer i April eller Mai og  udbreder da en 
stærk Y ellu gt; i October er Frøhviden endnu 
en blød Masse, som tjener til Næringsmiddel 
baade for Indianerne og  de vilde D yr; de 
modne Frøkorn udføres i de sidste Decennier 
i hele Skibsladninger fra Magdalenafloden til 
Europa og  Nordamerika, Denne Plante voxer
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ogsaa i Peru og Brasilien, og i de bota
niske Haver ved W ien og London findes 
der Exemplarer deraf, som have blomstret. 
Frøene ere omgivne af en brun Skal med 
en lille vorteagtig Opliøining, der senere løs
ner sig  og falder af som et Laag og efter
lader et Mærke paa Frøene. Ogsaa den indre 
Kjærne er om given af en brun Hinde og  er 
i frisk Tilstand graalig eller melkehvid; men 
ved at tørres trækker den sig  sammen og 
bliver hvid og stenliaard, om ogsaa dens 
Farve spiller lidt i det Gulblaa. Dens Over
flade er noget mattere og mere voxagtig end 
Elfenben og lidt gjennem skinnende ; men 
selve Massen er m eget fin, ensartet og fri 
for Prikker eller K idser; den stemmer i det 
Hele taget saa nøie overens med ægte Elfen
ben, at kun et meget øvet Øie vil være 
istand til at adskille den derfra. T il forskjel
lige mindre Arbeider foretrækkes den endog- 
saa for Elfenben, og mangfoldige a f de smaa 
Gjenstande, som gaa i Handelen som forar- 
beidcde af det sidstnævnte, hidrøre fra de her 
beskrevne Frø. Ligeledes leverer Manicaria 
saceifera i Guinea nogle Frø, de saakaldte 
St ennødder ,  der finde lignende Anvendelse 
som ovennævnte.

E lfe n fø e n s o r t  s. Elfenben.
E lfe n l» e n s p a p ir  kaldes en Sort m e

get fast og fint Pappapir af elfenbensagtigt 
Udseende; det er opfundet i England og  be
nyttes navnlig af Miniaturmalere istedetfor 
det langt dyrere Elfenben, for hvilket det 
ogsaa har det Fortrin, at det ikke bliver gult 
og  at det kan forfærdiges i større Stykker. 
D et bestaar a f flere Blade fint Yelinpapir, 
som ere klæbede sammen med en af i Vand 
kogte Pergamentspaaner tilberedt Lim, hvor
efter det er overdraget med en Masse af fint 
malet Gips eller Alabast og  Tinilte og  der- 
paa slebet giat paa Overfiaden. Benævnelsen 
bruges ogsaa om andre Sorter krideret Papir, 
der anvendes til Tegning, Visitkort etc.

E ll in g e r  er en af de bedste Neckarvine ; 
den dyrkes i Omegnen af Maulbronn.

E l g  s. Elsdyr .
E l i x i r  a c it lu m  H a l le r !  s. Hal lers 

El i x i r .
E l le n s  ere en Sort norske Tagsparrer, 

som ere 6 à 8 Meter lange og  noget tykkere 
end de saakaldte Juffers.

E lle t r æ  s. EI.
E lm  s. Aim.
E lr i t s e  (Ph oxinu s aphya) er en 8 à 

10 Ctm. lang Fisk, som  er almindelig i Eu
ropa og  ogsaa findes i Danmark og N orge; 
den anvendes meget som Madding for Fersk
vandsfisk. —  Elritsen kaldes ogsaa i Tyskland 
Atlasbær.

E ls a s s e r  V in e  ere hvide og røde Vine 
af en behagelig Smag, navnlig de fra Øvre 
Elsas, som i Frankrig kaldes Gent i ls.  De 
røde sælges ikke sjelden for Burgunder. Ved 
Colmar og flere Steder i Elsas produceres 
ogsaa fortrinlige St r aavine (s. d.), som efter 
6 à 8 Aars Lagring komme til at ligne T o 
kayer; med Hensyn til Farve og Bouket ere 
de dog ganske forskj ellige derfra.

E ls d y r e t , ogsaa kaldet Elg (Cervus

Alces) T. Elenthier, er et til H jorteslæ gten 
hørende D yr, som lever i de sumpige Skove 
i det nordlige Europa og Amerika; det er 
omtrent saa stort som en Hest, har m eget 
høie Ben, er mørkebrunt om Sommeren, men 
lysere og mere graaligt om Vinteren og har 
store, skovlformede, 6— 12-takkede Horn, 
der kunne veie indtil 60 Pund. De raspede 
Takker og  Klove førtes tidligere i A pothe- 
kerne som Middel im od Krampe, Kopper og  
M æslinger; nu anvendes de kun til Dreierar- 
beide ligesom  Hjortetakker. A f Benene, som 
have Lighed med Elfenben og dertil have 
det Fortrin, at de ikke blive gule, forfæ rdi
ges ligeledes forskj eilige Dreierarbeider. Den 
m eget tykke Hud kommer undertiden sems- 
garvet i Handelen fra Kusland, Sverig og 
Nordamerika og  anvendes til Skindtrøier, 
Kaardegehæng etc.; den er m eget blød og 
bliver ikke haard og  stiv, naar den bliver vaad. 
De nordamerikanske kaldes ogsaa undertiden 
Mosdyrehuder .

E l æ o i i t Si  eller Pinguit ,  T. ogsaa Fet t 
st em,  Oelst ein,  Fr. P i e r r e  g r a s s e ,  er en Va
rietet at Nephelin, har en Haardhed af 5,5—  
6, en Væ gtfylde af 2,6, er gjennemskinnende 
og stærkt fedtglinsende. Den findes flere 
Steder, paa Vesuv, i Norge, saasom blaagrøn 
ved Laurvig og rødlig ved Frederiksværn ; 
begge Sorter forekomme ogsaa ved Ural.

E m a i l l e ,  Fr. E m a i l ,  E. E n a m e l ,  er en 
Glasflus, hvis Hovedbestanddel er en letfly 
dende, gjennem sigtig, glasagtig  Masse af K i
sel, B lyilte og Natron, kulsurt Kali eller 
Kogsalt, og hvis Farve fremkommer ved T il
sætning af forskjellige Metalilter. Sædvanlig 
er den melkehvid og uigjennem sigtig, men 
den fremstilles ogsaa farvet og  gjennem sig
tig. Den anvendes navnlig til Beklædning 
(Emaillering) af M etalgjenstande; men da 
Metallet maa være mere tungt sm elteligt end 
Emaillen, er det kun Guld, Sølv, Messing, 
Kobber og Jern, som egner sig  dertil. Den 
bedste E. skal komme fra Murano i det Ve
netianske; desuden forfærdiges den paa flere 
Steder i Frankrig, Bøhmen etc., enten i smaa, 
runde, flade Kager eller i tynde Tavler, hvil
ken sidstnævnte Form  er almindelig for det 
farvede. For at anvendes til Emaillering, 
knuses den først paa en haard Sten til fint 
Pulver, renses derpaa ved Hjælp af Skede
vand for tilstedeværende Urenligheder, blan
des med Gummi eller Qvædekjærneslim og 
paaføres nu M etallet med en Pensel. Den 
paagjældende Gjenstand udsættes nu for Ilden 
i en Muffelo vn, indtil Em aillen smelter ; dette 
gjentages nogle Gange, og der fremkommer 
da en glat og glinsende, porcellainagtig Over
flade. Ved Tilsæ tning af Brunsten bliver E. 
brun eller rødlig , af Kobber- eller Jernilte 
grøn, af Smalte blaa, a f Svovlantimon gul 
etc. Ofte males der paa E., hvilket ligesom 
ved Porcellain  sker med metalliske Farver, 
som indbrændes og som først komme tilsyne 
efter Brændingen. Em aillering anvendes 
navnlig paa Urskiver, Ordensdecorationer etc., 
undertiden ogsaa paa Daaser og lignende Bi
jouterisager, hvilket dog nu ikke er saa hyp
p igt som  tidligere. Man forfæ rdiger ogsaa
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af E. kunstige Glaspusterarbeider, og de rin
gere Sorter anvendes til fine Glasurer. —  Til 
Emaillering af støbte Jernkogekar benyttes 
en særegen Masse, som ikke maa indeholde 
Blyilte, da dette let opløses af Syrer og  kan 
være skadeligt for Sundheden; denne Masse 
bestaar sædvanlig af stødt Qvarts, der, efter 
at være sammensmeltet med Borax og blan
det med slemmet, jernfrit Ler og pulveri
seret Feldspath, udrøres med Yand til en 
Vælling. —  Emaillefarver kalder man dels 
letflydende, til m eget fint Pulver malet 
Emaille, som anvendes til Porcellain eller 
Glasmaleri, og dels de ovenomtalte Farver, 
der benyttes til M aling af Emaille.

E m b a v i g u m m i  s. Gum. arab.

F i n i b i l i  er Navnet paa en brasiliansk 
Træsort, der navnlig anvendes til Skibsmaster.

E m b o l i t  er en i Mexicos og  Chilis Gru
ber forekommende Sølverts, som bestaar af 
07 pCt. Sølv, 20 Brom og  13 Chlor.

E m b o s s d e l l s  eller Serafins ere en 
Slags engelske uldne Tøier med brogede, op- 
høiede Blomster paa hvid Grund. —  Embos
sed kaldes almindelig i England Tøier med 
ophævede indtrykkede Mønstre, der frem 
komme ved at lade det af Appreturen endnu 
fugtige T øi passere imellem 2 ophedede M e
talvalser; paa den ene af disse er M ønsteret 
graveret ophøiet, imedens den anden har til
svarende Fordybninger.

E m e r a l d m  er Navnet paa en uopløse
lig  grøn Farve, som anvendes til Trykning 
af Tøier og  Söm ikke udkræver nogen forud- 
gaaende Beitse a f Æ ghvide eller lignende 
Stoffer, men fremstilles directe paa T øiet ved 
Iltning af surt Anilinsalt. Ved at behandle 
denne grønne Farve med Alkalier bliver den 
blaa.

E m t 1 r i l  s. Sm ergel.
F l u i d  i si er et g iftig t Alkaloid, som 

navnlig findes i Brækrod (Ipecacuanha). I 
ren Tilstand danner det et hvidt Pulver af 
en svag, bitter Smag, hvoraf allerede 1/2 Cen
tigram fremkalder Brækning. D et smelter 
allerede ved henved 50°. I  koldt Yand er 
det m eget tungt opløseligt, lettere i varm t; 
ligeledes opløses det let i Alkohol, men næ
sten slet ikke i Æ ther. Med fortyndet Sal
petersyre samt med Yinstensyre og  Oxalsyre 
danner det opløselige Salte.

E m i l i a n  er Navnet paa en Slags fint, 
porcellainagtigt Stentøi, som forfærdiges i 
Elgersburg ved Ilmenau.

E m m e n t h a l e r  O s t  s. Ost.

E m  p l a s t r u m  s. Plaster. fi. angllcum 
s. Engelsk Plaster.

E n c a u s t i q u e  balder man i Frankrig 
en Slags Gulvfernis, som bestaar af en Blan
ding af gult Y ox og  en Opløsning af kulsurt 
Natron; den paaføres Gulvet med en Pensel, 
hvorefter det poleres med en Børste. 

E n c a u s t i s k e  F l i s e r  s. Fliser.
E n c l o i s t r e ,  en hvid fransk Y in fra det 

tidligere Poitou, har L ighed med de mere 
ordinaire Sorter Rhinskvin.

E n d i v i e  (Cichorium Endivia) er en i 
Orienten hjemmehørende Urt, som oftere dyr
kes i vore Haver og hvis Blade anvendes af 
Mange som Salat.

E n e b æ r  (B accæ  Juniperi) T. W ach- 
holderbeeren eller Kaddig-, Krammet-, Kra- 
newitt-, Kronabetbeeren, Fr. B a i e s  d e g e 
n i è v r e ,  E. J u n i p e r b e r r i e s ,  ere de runde, i det 
første Aar grøn ne, i det andet glinsende 
blaasorte og i tørret Tilstand sortebrune Bær 
af den over hele den nordlige Halvkugle, dog 
især i Europa i sandede og  stenede Egne 
voxendo og undertiden som et Træ af indtil 
35 Fods H øide fremtrædende Enebusk, J u n i -  
p e r u s  c o m m u n is , som i Danmark findes vildt- 
voxende, navnlig paa Jyllands Heder, i det 
nordlige Sjælland og paa Bornholm. Under 
den tynde, læderagtige Skal indeholde disse 
Bær en seig, harpixagtig, rødlig Marv af en 
bittersød Smag og  en behagelig, balsamisk 
Lugt, som især mærkes, naar de kastes paa 
glødendc Kul, samt tre aflange, kantede, sten- 
iiaarde Frøkjærner. De indeholde endvidere 
en ætherisk Olie (s. Enebærolie), en Slags 
graat, skjørt Yox, en svagt lugtende, ved 
Kanterne gjennemskinnende Harpix uden 
stærk Smag og en eiendonnnelig, tungt 
krystallserbar, let smeltende, honningfarvet 
Sukkersubstants, som har mindre Sødme end 
Stivelsesukker, men som  kan bringes til at 
gjære, hvorfor man ogsaa af Bærrene kan 
tilberede en stærk Brændevin (s. Enebær
brændevin). Yed Indkogning kan man end
videre udvinde en tyk, siruplignende Saft (s. 
Enebærmost), ligesom  man ogsaa kan benytte 
Bærrene til Eddikefabrikation. Desuden an
vendes de som Kryderi paa Spisevarer, til 
Bøgelse samt i M edicinen som et urin- og 
sveddrivende Middel. De endnu ikke ganske 
modne, grønne Bær have en langt stærkere 
og  mere bitter Smag end de sorte. Yed at 
opbevares i Sække blive de brune; de sorte 
blive med Tiden rødbrune og  tørre hen, saa 
at man kan smuldre dem imellem Fingrene 
og  tabe omsider ganske baade L ugt og  Smag. 
—  Enebær komme i Handelen fra Tyskland, 
navnlig fra Fichtelbjergene, Thüringerwald, 
Rhinegnene etc., samt fra Italien, Sverig og 
Norge. —  D et er navnlig de bedste Sorter, 
nem lig de italienske, franske og  de norske 
Enebær, som indføres til Danmark, de første 
i Baller paa c. 100 Pd., de sidste i Tønde
sække. Yed Indkjøb bør man paase, at Bær
rene ere friske og fy ld ige ; de maa ikke være 
fugtige, skimlede eller sorte, hvilket tyder 
paa, at de ere flere Aar gamle. Opbevarin
gen bør ske paa et tørt Sted.

E n e b æ r b r æ n d e v i n  eller Genever 
(egentlig G enièvre) er en af B yg- og  R u g 
malt og Enebær ved Gjæring tilberedt Sort 
Brændevin; den brændes navnlig i H olland i 
Byerne Schiedam og  Weesp, men ogsaa i 
England, U ngarn, Westphalen og Sieben
bürgen. Aromaen i Genever er Enebærolien 
(s. d.). I  Holland produceres og  udføres be
tydelige Qvantiter a f denne Drik, som især 
er m eget yndet af Søfolk. Sædvanlig anven
des til Fabrikationen to Dele R ug til én Del 
B yg. Genever holder i Regelen 49° Tralles,
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imedens alm indeligt Brændevin holder 35—  
45, raa Sprit 80— 85 og  Bum indtil 78°.

Enebærm ost eller Enebærsaf t  (Roob
Juniperi) er den indkogte, sortagtige, tykke 
Saft af Enebær, som ere kogte bløde i Vand og 
derpaa udpressede. Den anvendes i M edici
nen som et mavestyrkende og  urindrivende 
Middel, dog især af Dyrlæger, ligesom  den 
ogsaa ofte benyttes som Husmiddel og  i K oge
kunsten til Saucer. Den tilberedes i de fleste 
tyske Skovegne, men den i Handelen fore
kommende Saft er sædvanlig for flydende og 
ikke ren.

Ene bærolie (Æther oleum Juniperi) 
udvindes bedst ved D estillation  af ikke alde
les modne Bær ; den er vandklar og  tyndtfly 
dende, stivner i Kulden, liar en intensiv aro
matisk Enebærlugt og Smag og en Væ gtfylde 
af 0,91. Den anvendes undertiden i M edici
nen, men hovedsagelig til Fabrikation a f L i
kør og Brændevin, navnlig til det hollandske 
Genever og det engelske Gin. Ogsaa af Ene
bærbuskens Eødder kan en lignende Olie, den 
saakaldte Æ t h e r o le u iu  l i g n i  J u n i p e r i ,  frem stil
les ved D estillation; denne Olie staar i B e
skaffenhed nær Terpentinolien, anvendes kun 
udvortes til Indgnidninger samt i D yrlæ ge- 
praxis, og  er betydelig  billigere end den af 
Bærrene udvundne Olie. B egge Sorter maa 
om hyggelig  beskyttes im od Luftens Paavirk- 
ning, da de ellers blive harske.

Enelbærsaft s. Enebærmost .
Enebærspiritiis (Spiritus Juniperi) 

udvindes ved Destillation af Enebær med 
Vinaand; den er vandklar, har en stærk Lu gt 
af Bærrene og  anvendes i Medicinen mest til 
udvortes Brug.

Elletræ (Lignum Juniperi) er det fint- 
trævlede, tætte, faste, under Barken hvide og 
indvendig rødgule Ved af de i Løbet af For- 
aaret indsamlede Bødder af Enebusken; det 
har en bitter, harpixagtig Smag og en be
hagelig balsamisk Lugt, som især fremtræ
der, naar det brændes. D et anvendes under
tiden i M edicinen som blodrensende og  urin
drivende Middel, hyppigere som Bygem iddel 
im od smitsomme Sygdom me. Vedet a f selve 
Busken, især a f den træagtige svenske Ene
busk, benyttes til Stokke, P iberør og  andre 
Dreierarbeider. Imellem  Vedet og  den ofte
endnu vedhængende sortegraa eller rødbrune 
Bark findes der sædvanlig udsvedet en har
pixagtig Substants, hyppigt i Form  af Korn 
eller Taarer, som tidligere var officinel under 
Navn af t ysk  Sandarak,  B e s i n a  J u n ip e r i  eller 
S a n d a r a c a  g e r m a n i c a .  A f Vedet og  Boden 
udvindes endvidere ved tør Destillation og 
ved M ilebrænding en tyk, sort Olie a f en 
stæ rkog  ubehagelig Lugt, der anvendes imod 
Hudsygdom me samt i Dyrlægepraxis (s. Ca- 
dinolie).

Engelrod s. Angel icarod.
Engelskblaat kaldes en Sort fin tN y - 

blaat, som sælges i flere Earvefabriker under 
dette Navn; undertiden forstaar man ogsaa 
derved Berlinerblaat (s. d.)

Engelskbrunt s. Brunrødt .  
Engelskgront s. Schw einf ur t ergrønt .

Engelsk Jord, g raa,  (Terra anglica) 
kaldes en Slags Trippelse, som navnlig er
holdes fra Wales i brungraa, uformede Styk
ker; den anvendes til Polering af M essing 
og  andre Metaller.

Engelsk Jord, rød, s. Engelskrødt .
Benævnelsen bruges ogsaa om en Slags fin 
Bolus.

Engelsk Eæder er et stærkt, tætvæ
vet, kipret Bom uldstøi med en atlasagtig 
Overflade, som tilvirkes i England og  flere 
Steder i Tyskland; det kommer sædvanlig i 
Stykker paa 24 Yards og  anvendes til B en
klæder, Snørliv etc. Man har det saavel 
hvidt som ensfarvet. Islætten ligger flot paa 
Betten og  er m eget tættere end den grovere 
K jede; naar den gaar over fem Kjedetraade, 
kaldes Stoffet i England Sat in,  imedens det 
benævnes Sat inet ,  naar den kun gaar over 
tre.

Engelsk Plaster (Emplastrum ang
licani) kalder man sort, lyserødt eller hvidt 
Silketaft, som paa den ene Side flere Gange 
er bestrøget med i stærkt fortyndet Vinaand 
opløst Husblas; sædvanlig gjøres det vellug
tende ved en Tilsæ tning af Benzoetinctur. 
D et tilberedes af Apothekere og  Droguister, 
og anvendes som  Hefteplaster paa mindre 
Saar for at holde Saarrandene sammen og be
skytte dem im od Luftens Paavirkning.

E n g e ls k r o d t , Brunrødt, Polérrødt 
eller Vitriolrødt er en Slags Colcothar (s. d.) 
af en smuk, livlig, brunligrød Farve ; det ud
vindes ved Fabrikationen af Svovlsyre af 
Jernvitriol og  anvendes baade som en ordi- 
nair Malerfarve og  til Polering a f Guld, Sølv, 
Staal etc.

E ngelsk Stilt s. Bittersalt.
E ngelsk Svovlsyre s. Svovlsyre, 

concentreret.
E ngelsk 01  s. Ale og Port er .
Engelsodrod (Radix Polypodii) T. 

Kropf-, Korallen-, Siissfarrenwurzel eller Stein- 
lakrits, er den rensede Bodstok af P o ly p o d iu m  
v u lg a r e ,  en til Bregneslægten henhørende 
Plante, som findes vildtvoxende i hele Europa 
i Skovegne, ved Stengjærder og i Moser. 
Den forekommer i tynde, lidt sammentrykkede 
og  stundom bøiede Stykker med mange smaa 
vorteform ede Ophøininger, hvor Bodtrævlerne 
have siddet; udvendig er den gulbrun indtil 
sortladen og  i frisk Tilstand ofte bedækket 
med mørke, glinsende Skjæl, indvendig er den 
gulgrøn eller brunlig med en mørkere Kjærne. 
Den er hornagtig  sprød med et glat, lidt 
fladmusklet Brud, har on ubehagelig Lugt 
som  harsk Olie og en i Begyndelsen sød, 
men senere bitter Smag. Den blev tidligere 
anvendt i M edicinen ved Bryst- og  Blærefor- 
slim inger og  som Purgérm iddel, og  bliver 
endnu benyttet som Tilsætning til nogle Øl
sorter.

E ngeskjæ r (Serratala tinetoria) T .  
Blaue Scharte eller Färberscharte, Fr. S a r e t t e ,
E. S a w w o r t , er en i det nordlige Europa paa 
Bjergenge og i Kratskove voxende og under
tiden ogsaa dyrket Plante med henved 60 
Cm. høie, brune, tynde og  træagtige Stæng
ler, ovale, fjersnitdelte Blade og rød-violette
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Blomster. Hele Planten optages, førend 
Blomsterne ere helt udsprungne, med Boden 
og tørres forsigtig  i Skyggen. Stængelen, 
Bladene og  Blomsterne indeholde et gult 
Farvestof, som giver en livlig, men ikke me
get holdbar Farve paa Tøier, som først im 
prægneres med Lerjordm ordant; den anvendes 
baade til Uld, Bomuld og Silke, men er til
dels fortræ ngt af Quercitronbark. De tynde 
Stængler indeholde mere Farvestof end de ! 
tykke og foretrækkes derfor for disse.

Enirjørniiigshorn benævnes i Han
delen Stødtanden af den i de nordligste Have, 
især ved Grønlands og undertiden ved Norges 
Nordkyster, levende Narhval, Mouodou mono- 
ceros, der nærmest er beslægtet med den 
butsnudede Delphin, navnlig Hvidfisken, og  
som naar en Længde af 4  à 5 M eter (12— 15 
Fod). A f Narhvalens Tænder komme kun 
Hjørnetænderne i Overkjæbcn til Udvikling, 
og hos Hannen voxer den venstre Hjørnetand 
ud til en indtil 8 1j.i Meter lang, lige, hori
zontal, spiralfuret og  spids Stødtand ; under- 
tiden udvikles ogsaa den høire Hjørnetand, j 
men den naar kun sjelden den venstre i Stør- 1 
reise. Hunnens Hjørnetænder voxe derimod 
ikke frem udenfor Kjæben. Hos Grønlæn
derne er den Anskuelse almindelig, at Stød
tanden tjener D yret til ved Oprodning i Ler
bunden at tilveiebringe Orme til dets Ernæ
ring; efter Andres M ening benytter Narhva
len den dels som et Forsvarsvaaben og  dels 
til at holde Yaagerne aabne i Isen. G røn
lænderne, for hvem Narhvalsfangsten er af 
ikke ringe Betydning, drage stor N ytte af 
disse Tænder ved deraf at forarbeide forskj el
lige Dele af deres Kajakredskaber; Fisken af
giver ligeledes et velsmagende K jød og  1 å 
8 Tdr. Spæk, der skal være af samme God
hed som Sælspæk. Da det især er den spidse, 
compacte Ende af Tanden, som Grønlænderne 
have en næsten nødvendig Anvendelse tor, 
og denne Spids desuden m eget ofte paa 
Grund af det Brug, som D yret ifø lge Foran- 
staaende antages at gjøre af Tanden, allerede 
ved Fangsten befindes at være afbrækket, 
træffes der iblandt de i Handelen forekom
mende Tænder mange uden Spids, hvilken 
Mangel forringer deres Værdi ikke ubetyde
ligt. I Kjøbenhavn har Salgsprisen i de se
nere Aar for Tænder med Spids været fra 6 
til 12 Kroner pr. Pund og  for Tænder uden 
Spids fra 2 til 6 Kr. pr. P d .; tidligere stode 
de i høiere Pris, og i et enkelt Aar (1864) 
betaltes de endogsaa her paa Pladsen med 
henholdsvis 34 Kr. og 22 Kr. pr. Pd., saa at 
en feilfri Tand af c. 3%  Meters Længde og 
med en Tykkelse i Bodenden af 8 à 10 Cen- 
tim. (3 à 4 Tom .), der vil veie c. 20 Pd., 
altsaa i det nævnte Aar betaltes med c. 680 
Kroner. Tænder af denne Størrelse fore
komme im idlertid ikke hyppig, ialfald ikke 
h'a Grønland; de derfra kommende kunne i 
Gjennenjsnit antages at veie 9 à 10 Pd. pr.
Stk. —  Den usædvanlig høie Værdi, som 
Farhvalstænderne i Begelen have i Sammen
ligning med alle andre til Dreierarbeide tjen- ! 
lige Bensorter, synes at tale for Bigtigheden i 
af hvad der almindelig antages, nemlig at de, |
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netop i deres naturlige Form  og  fortrinsvis 
i deres fulde Længde, særlig anvendes til 
traditionel Udsm ykning af Templer i Indien, 
hvortil saavidt vides ogsaa de fleste forsen
des herfra igjennem engelske Mellemhandlere.

Enlevagetryltltede Tniei1 kaldes 
saadanne først ensfarvede Stoffer, paa hvilke 
der trykkes Mønstere ved at bortætse Farven 
paa de paagjældende Steder ved Hjælp af 
Chlorkalk, Chromsyre etc.

E n t ia n r o d  (R a d ix  Gentianæ) kaldes i 
Droguerihandelen Boden af forskjellige Arter 
a f Plantefamilien Gent iana;  de vigtigste ere 
følgende; 1) Rød eller gul Ent ianrod,  Radix 
Gent ianæ rubræ eller luteæ, T. Bitterwurzel, 
Bergfieberwurzel, har udvendig en graabrun, 
i det gul- eller rødbrune spillende Farve og  
er indvendig gulbrun; den har en stærk, b it
ter Sm ag, en krydret, hos den friske Bod 
m odbydelig narkotisk Lugt, og forekommer i 
bøielige, undertiden snoede Stykker af indtil 
32 Cm. Længde og 3 Cm. Tykkelse med ryn
kede Striber paalangs og  ringformede Ophøi- 
ninger paatværs. Den stammer hovedsagelig 
fra Gent iana lutea men erholdes ogsaa af G. 
punctata,  G. pannonlca og G. purpurea,  som 
alle voxe paa Alperne i Sydtyskland og 
Schweiz, paa Pyrenæerne, Apenninerne etc., 
den sidste voxer ogsaa vild i Norge, navnlig 
i den sydvestlige Del. Den anvendes i Me
dicinen som et mavestyrkende Middel, stundom 
imod Koldfeber, hvorimod den tidligere næ
sten altid benyttedes, førend Chinabarken 
blev bekjendt, endvidere im od Gigt, K irtel
sygdomme samt i Dyrlægepraxis. Den fra 
Pyrenæerne kaldes sædvanlig f r ansk  Ent ian.  
Den benyttes endvidere til Fabrikation af 
bitter Brændevin (Entianspiritus). De m id
delstore Bødder ere de bedste, og  ved Ind- 
kjøb maa man paasé, at de ere friske, gulag- 
tige og  ikke ormstukne. E t deraf uddraget 
B itterstof fremstilles i de chemiske Fabriker 
under Navn af Gent iøpikr in og  danner farve
løse, bittertsmagende Naale, som reagere neu
tralt. Dette Bitterstof, som dog kun sjelden 
anvendes i Medicinen i isoleret Tilstand, er 
forskjelligt fra det i Boden indeholdte Farve
stof, Gent ianasyren,  der danner guldgule 
Naalekrystaller og  ligeledes reagerer neutralt. 
Bødderne indeholde endvidere Slimsukker, 
Gummi, fed og  ætherisk Olie etc. Ved Ind
samlingen blandes den undertiden med 2 
andre Planter, Verat rum album og  Lobcl ianuiu,  
men disses Kodknolde have kun ringe L ig 
hed med fornævnte og  kjendes derfor let. —  2) 
Hvid Ent ianrod,  R. G. albæ, T. W eisse H irsch- 
eller Mutterwurzel, kommer af den bredbla
dede Laserpi t ium lat ifol ium, en Skjærmplante, 
som voxer paa Kalkbjerge næsten i hele Eu
ropa. Den er udvendig graabrun, indvendig 
gulhvid, har en bitter, krydret Smag og  en 
svag, aromatisk Lugt. Den er bleven benyt
tet i Dyrlægepraxis istedetfor den ægte B od 
som et kraftigt, pirrende Læ gem iddel, og 
indeholder en ætherisk Olie, Harpix og  et 
bittert Extractivstof. —  3) Korsent ianrod,
R. G. cruciat a“, T. Kreuzenzianwurzel, erhol
des a f en perennerende Plante, som findes 
v ildvoxen de i Mellemeuropa, navnlig i B øh-
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men, samt i Sibérien. Tidligere anvendtes 
baade Roden og  Urten meget i Medicinen, 
navnlig im od H undegalskab; den ligner den 
røde E., men er tyndere, og  har en slimet, 
bitter Smag. —  4 )  Sor t  Ent ianrod,  R . G . n i -  
g r æ  eller C e r v a r iæ , T. Schwarze Hirschwur- | 
zel, stammer fra C e r v a r ia  A th a n ia i it a  eller R i -  • 
v i n i ,  som er en i hele Europa udbredt peren- 
nerende Plante. Den anvendtes tidligere som j 
et mavestyrkende Middel, men har nu kun j 
B etydn in g , fordi den ofte forvexles med 
Bjørnefennikel, R . Mei eller A iie t l i i  ursini, 
som benyttes som Dyrlægemiddel, men hvor
fra den adskiller sig  ved sin mørkere, sorte
brune Parve og fastere, rødgule Marv.

E n t o i la g e s  kaldes i Frankrig bobinet
vævede Strimler eller Kniplinger af indtil 6 
Tom. Bredde ; de vævedes oprindelig af Traad 
og  Neldegarn, men forekomme nu ogsaa af 
Silke og  Bom uld.

Entre deux niers kaldes især i det 
nordlige Frankrig de i Omegnen af Bordeaux 
imellem Garonne og  Dordogne avlede Yine 
(s. Bordeauxvine).

E n t r e  fin s  kaldes i Frankrig middelfint 
Klæde.

E n t r e l a r d e s  s. Demi-Cents.
E n v e lo p p e  kaldes i Lærredshandelen 

det Stykke ordinaire Lærred, hvori Creaslær- 
rederne ere indviklede, naar de forsendes i 
K ister; sædvanlig er det et halvt Stykke af
c. 35 Meters Længde. —  Benævnelsen bruges 
ogsaa om Brevconvoluter a f Papir.

Ephen eller Vedbende ( Heclera helix) 
er en navnlig i M ellem- og Sydeuropa, men 
ogsaa hyppig  hos os voxende altid grøn  og  
ved Hjælp af Hefterødder klattrende Busk- 
væxt med tre- eller femlappede Blade, som 
have en ubehagelig bitter Smag. Saavel 
disse som de sortagtige, syrlige Bær og  det 
lette, svampede Yed benyttedes tidligere i 
M edicinen; nu anvendes kun Eplieuharpixen,
G ii m in i resina H e d e r « ,  men ogsaa denne kom 
mer kun sj elden i Handelen. Den udsveder 
a f Barken i de varme Lande, enten af sig 
selv eller efter Indsnit i samme, og  forsendes 
i kantede, skjøre Stykker af indtil et Æ gs 
Størrelse og  af rødbrun eller grøn lig  Farve; 
de bestaa a f gjennemskinnende Korn og  ere 
sædvanlig blandede med Barkstumper og  an
dre Urenligheder. Yed at gnides eller op 
varmes lugte de noget krydret, og have en 
bitter, lidt kradsende Smag.

E p id o t  eller Pisiaci t ,  Delphini t ,  Aren- 
dal it ,  Akant hikon,  er et af kiselsur Kalk, 
Lerjord og Jerntveilte bestaaende, m onokli
nisk krystalliserende, grøn ligt Mineral, som 
har en Haardlied af 6,5 og en Yægtfylde af 
3,3; det findes ved Arendal i Norge, ved St. 
Gotthard og i Tyrol. D et har L ighed med 
Chrysolith, men har en mere gulbrun Farve 
og  anvendes ligesom  dette; paa enkelte Ste
der findes dette Mineral i store Qvantiteter 
og benyttes da ogsaa som Tilsætning ved 
J ernudsmeltni ng.

Epsom salt s. Bittersalt. 
Equisetum  s. Skavgræs.
Erba ©ricetta er det italienske Navn 

for Orseille.

E r g o t in  s. Meldrøie.
E r la n g e r b la a t  s. Berlinerblaat.
E r la n g e r  L æ d e r  kaldes en Sort fint, 

glinsende, hvidgarvet Læder a f unge Gede- 
eller Lammeskind; i Erlangen forarbeides der 
navnlig m eget fine Handsker deraf.

E r la u e r  V in e  ere fyldige, kraftige 
og dog milde, sædvanlig røde Bordvine af en 
behagelig, krydret Sm ag; de ligne den fran
ske Côte rotie og anbefales af Læger til 
Blodets Erstatning og  som en mavestyrkende 
Drik. De voxe i Øvre-Ungarn i Omegnen 
af Byen Erlau ved F loden af samme Navn; 
Productionen udgjør aarlig c. 25,000 H ecto
liter (à 103 Va d. Potter).

E r m e c h in o  eller Ermesino s. Ar moi-  
sin.

E r m e la i id s k  G a r n  kaldes det i 
det saakaldte Ermeland i den preussiske 
Regeringskreds Königsberg spundne ordinaire 
og mellemfine H ørgarn , som udføres over 
K önigsberg og  de andre Havne ved Østersøen, 
især til Holland og England.

E r m e la n d s k e  L æ r r e d e r  ere hvid- 
blegede Lærreder af forskjellig Qvalitet, som 
væves i Ermelandet og  ligeledes udføres over 
K önigsberg, ofte under Navn af Königsberger  
Lærreder .  De forsendes sædvanlig i Ruller 
a f c. 26 Meters Læ ngde; 3 saadanne Ruller 
kaldes en Skok.

E r m in e s  kaldes nogle fine engelske 
Uldtøier af forskjellig Farve.

E r m it a g e v in e  eller Hermit agevine
ere fortrinlige, røde og hvide Vine, som dyr
kes paa Høiderne af den saakaldte Eremitage 
i Omegnen af Byen Tain ved Rhonefloden 1 
Dep. Drôme. De forskj ellige Vinbjerge kal
des her Mas og hæve sig amphitheatralsk 
høit over F loden; Vinen dyrkes mest paa de 
imod Syd vendende Skraaninger, som  ofte ere 
saa steile, at Jordsmonnet maa fastholdes ved 
terrasseform ige Mure. N oget ringere Sorter 
voxe i K løfterne imellem Høiene, hvor de 
ikke have saameget Sol. A f  de røde Sorter 
ere følgende de bedste : Méal, Gréfier, Beaunie, 
Raucoule, Muret, les Basses, les Bourges og' 
les Louds, hvilke sidste voxe i en Jordbund' 
som mest bestaar af Sand og K is; alle disse 
Vine ere fyrige, have en smuk rød Farve, o11 
behagelig krydret Smag og en fin Bouket 
Iblandt de hvide Vine af første Klasse, som 
ere ligesaa fortrinlige, ere de fra Rau co u le 

ogM ercurol de bedste. Disse Vine consume- 
res dog  ikke m eget i Frankrig, men forsen- 
det i Mængde til Nordam erika; mange af d® 
røde gaa til Bordeaux, hvor de anvendes tu 
at forbedre andre svagere Vine. A f  de hvide 
Eremitagedruer avles der paa nogle Stede1' 
en udmærket, guldfarvet Straavin, som s ta»1 
i høi Pris. —  Den aarlige Production af Er®' 
mitagevine udgjør c. 1200 Barriques (à 23’
d. Potter).

E r t e r  s. Ært er .
E r t s e r  kaldes i Almindelighed,saatlaum 

Mineralier og  Bjergarter, som in d eh old e e 
eller flere Metaller i en saa stor Qvantit®  

og  i en saadan chemisk Forbindelse, at m 
med Fordel kunne udskilles deraf. Benævneis®  

Erts bruges ogsaa om Mineralier, som iud®
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holde andre anvendelige Bestanddele end Me
taller, t. Ex. Alunerts, Svovlerts, Yitriolerts 
etc. E. forekommer sædvanlig i de middel- 
høie Bjerge, som henhøre til Overgangsfor
mationen, men sjeldnere i høie Urbjerge af 
Granit og  deslige. Som oftest bestaa de af 
en andenStenart end selve Bjerget, hyppigst 
af Qvarts eller Syenit, og  denne kaldes da 
Gangar t  eller Gangst en;  denne sidste er ig jen  
ofte skilt fra Bjergarten ved en tredie B jerg 
eller Jordart. Metallernes Udskillelse af 
Ertserne foretages paa forskjellig Maade i de 
saakaldte H ytter. —  I  Mineralogien er Erts 
sædvanlig ensbetydende med Malm.

Erucin, Er ucasyr e s, Sennop.
Krythrsea Centaurium s. Tusind- 

gyldenur t .
E r y t h r in  s y r e  s. Orseille.
Erythro litm in kaldes Hovedmassen 

af det i Lakmos indeholdte Farvestof s. Lak
mos.

Erythroretin er et i Khabarberroden 
forekoinmende harpixagtigt Legeme, som ved 
at knuses danner et gult Pulver, der repræ
senterer Kodens P igm ent; det er næsten 
uden Smag, er vanskelig opløseligt i Yand, 
Æ ther og Eddikesyre, men let i A lkohol; 
vandige Alkalier opløse det med en smuk 
rød Farve. D et har nogen Betydning for 
Farverierne, ligesom det ogsaa anvendes i 
flere techniske Øieined.

Escaleniherg s, Bj ergbomuld.
Escam i» eller Eseam it  er Navnet paa 

et tæt, kipret, barchentagtigt Bom uldstøi, der 
væves paa Morea, Scio og andre af de græ 
ske Øer og mest forsendes til Tyrkiet.

Escandal er et i Marseille endnu 
stundom brugeligt Kummaal for Vin og Olie 
=  15,925 Liter.

Escarcelles eller Crevellis kaldes i 
Frankrig de smaa Elefanttænder, som veie 
ander 14 Pund.

E s c h e l  s. Smalte.
Ercoline» er en rød, velsmagende Bur- 

gundervin a f 3dic Klasse, som dyrkes ved 
Auxerre i Dep. Yonne.

Escots, en Sort tint kiprede, dels hvid- 
svovlede og dels sortfarvede uldne Tøier, som 
væves paa flere Steder i Frankrig af tvundet 
Garn og  især udføres over M ontpellier til 
Spanien og Portugal; de forfærdiges ogsaa 
i Tyskland under Navn af Scotts.

Esp s. Asp.
Espagnol eller Spaniol  s. Tobak.
Espagnolette er en Sort lærredsagtig 

v*vet, farvet eller sort, langhaaret Uldtøi, 
som først forfærdigedes i flere franske Byer, 
saasom Beauvais, Rouen, Chalons etc., sæd- 
vmdig af spansk Uld. men som nu ogsaa fa
brikeres i Bøhmen og Sachsen. —  Benævnel
sen bruges ogsaa om Jernstænger til Luk
ning af indadgaaende Yinduer uden Vindues
post.

Espanille kaldes undertiden en Slags i 
Handelen forekommende Citrontræ.

Esparagossa er en Sort middelfin 
spansk Faareuld, som især forsendes fra A ra
gonien til Holland og Belgien.

Esparsette (H edysårum  Onobrychis

eller O. satira ) T. ogsaa Süssklee, er en pe- 
rennerende Foderplante med en urteagtig, c. 
2 Fod høi Stængel og  smukke røde Blomster. 
Den kan blive 10 à 15 Aar gammel og  a fg i
ver et m eget nærende Foder for alle Kreatu
rer, i hvilken Henseende den ikke overgaas 
af nogen anden Fodervæ xt; men da den kun 
voxer i en tør, kalkholdig og ufrugtbar Jord
bund, dyrkes den kun sjelden her i Landet. 
I Frankrig, Spanien og  Sydtyskland tindes 
den v ildvoxende paa Hederne, ligesom den 
ogsaa flere Steder dyrkes; dens brune Frø, 
som er indesluttet i halvrunde, tornede Bæl
ler, kommer især i Handelen fra Thüringen 
og  kaldes stundom rødt spansk Kløverfrø.

Esparto eller Spar t o (M acrochloa , Stipa 
tenacissima  eller Spartum tenacissimum) T. 
ogsaa zähes Pfriemengras, er en i det nord
lige Afrika, Spanien og  andre Egne i Syd
europa paa tørre, sandede, solbeskinnede 
H øider vildt voxende Græsart af indtil 3 
à 4 Meters Høide. D et er en Plante med 
stive, smalle, sammenrullede Blade, som 
besidde en høi Grad af Seighed og Styrke 
og  benyttes til mange Slags næsten uop
slidelige Flettearbeider, saasom Tougværk, 
Net, Kurve, Maatter, Tæpper, Sko, Sække, 
Stolesæder, Pidske etc., med hvis Tilvirkning 
en stor D el af den fattigere Befolkning i 
Plantens Hjemlande beskæftiger sig ; navnlig 
dyrkes den af denne Grund hyppig i Spanien, 
hvorfra der udføres store Partier af de nævnte 
Fabricata. D et af Espartogræs forfærdigede 
Tougværk behøver ikke at tjæres, er saa let, 
at det flyder paa Vandet, og er baade vari
gere og  billigere end Tougværk af Hamp. I 
Papirfabrikerne benyttes ofte Snore af dette 
Græs til Papirets Tørring, da de ikke lide 
ved Indsugning a f Fugtighed. T il Forsen
delse af Aske, Soda, Sæbe etc, anvendes ofte 
Kurve, som ere flettede af E., og i Italien 
gives der Fabriker, hvor saadanne brugte 
Kurve ig jen  sønderdeles og  anvendes til Snore 
og  Garn, der navnlig bruges af Fiskere. —  
Indsamlingen af Planten finder Sted om 
Foraaret, og der tages da sædvanlig kun de 
étaarige Blade; disse lægges i Yand, helst i 
Saltvand, tørres og bleges i Solen, hvorved 
de blive mere seige og elastiske; derpaa be
handles de ligesom  H ør og Hamp. Græsset 
forsendes ogsaa fra Spanien i uforarbeidet 
Tilstand, især fra Alicante til det sydlige 
Frankrig, hvor det anvendes til Forfærdigelse 
af lignende Gjenstande som foranført. —  I 
den nyere Tid  anvender man med H eld i 
England og  Frankrig Espartogræs til Papir- 
fabrikation, hvortil det særlig egner sig  paa 
Grund af Fibrenes store Seighed. Fra Mo- 
gador i Marokko udskibes der uhyre Qvanti- 
teter, og en stor Del af det, der kommer til E n g 
land, forarbeides a f de Fabriker, som forsyne 
Bladet Times med Papir; det betales for T i
den med £ 5 pr. Ton.

Espira de la G ly eller Spira ei
en rød, velsmagende Koussillonvin af 2den 
Klasse; den har en smuk Farve, ligner P ort
vin og  dyrkes i Omegnen af Perpignan i 
Dep. Østpyrenæerne.

Esprit fle vin er den franske Benæv-
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nelse for den af Druebrændevin udvundne 
Yinaand. s. Cognac,  Brændevin,  Vinaand.

Esprits kaldes i Frankrig forskjellige 
spirituøse, vellugtende Fluida, som udvindes 
af kraftigt og behageligt lugtende Blomster, 
som kun indeholde lidt ætherisk O lie ; man 
har saaledes E s p r i t  de J a s m i n , d e  J o n q u i l le ;  
d ’ O e i l l e t  etc. De forfærdiges i Mængde navn
lig  i Grasse og M ontpellier, og benyttes til 
Parfumerier, fine Likører etc.

Esrogim  s. Adamsæbler .
Essence kaldes i den franske Drogueri- 

liandel ætherisk Olie, imedens man ved B e
nævnelsen Hui le altid forstaar fed Olie. I 
Italien derimod ligesom  ogsaa i Triest, hen
regnes til Essent i a kun den ætheriske Ber- 
gam otolie, den søde og  bittre Pom erantsolie, 
Citronolie og undertiden ogsaa Rosmarinolie ; 
de øvrige ætheriske Olier opføres under 
Oleum. S. ogsaa Essent ser .

Essence de lïirbane s. Nit roben- 
zin.

Essence d’Orient s. Per leessent s.
Essener Lærreder kaldes de gode 

og  fast vævede Lærreder, som væves i Om
egnen af Byen Essen i Rhinpreussen ; de ere 
dobbelt sammenlagte og forsendes i Ruller 
paa c. 100 Alen. De forekomme i 5 Qvali- 
teter, Nr. 1, 2, 3, 4 og 0 ; af disse er Nr. 1 
den bedste Sort og  Nr. 0 den ordinaireste.

Essents kaldes specielt den fineste og 
ædleste Sort Tokayervin; den udvindes af de 
paa Yinstokken hentørrede Bær. Disse son
dres ved Yinhøsten om hyggelig  fra de an
dre Druer og samles i smaa Kar, hvor den 
bedste Saft flyder ud a f dem enten uden 
eller ved Hjælp af en let Presning. Saften 
hældes da i Lerkrukker og  efter videre B e
handling paa smaa Foustager. Denne Es
sents skal i Fortrinlighed i enhver Retning 
overgaa alle andre Yine. (S. ogsaa Tokayer
vine).

Essentser (E ssentia ) kaldes de con- 
centrerede, sædvanlig vinaandige Udtræk af 
de virksomme Bestanddele af et eller flere 
Lægestoffer, især Plantedele. De ere sæd
vanlig af en mere eller mindre mørk Farve; 
naar de ere lysere og gjennem sigtige, kalder 
man dem Tinet urer ,  og naar de ere tyktfly 
dende og næsten uigjennem sigtige, benævnes 
de El ixi rer .  Disse Præparater tilberedes af 
Apothekere og forekomme derfor ikke i D ro- 
guerihandelen. —  Benævnelsen bruges ogsaa 
undertiden om spirituøse, vellugtende Yæd- 
sker, som anvendes til Fabrikation af Parfu
merier, fine Likører etc., ligesom  ogsaa om 
de ætheriske Olier af Pomerants-, Orange-, 
Citron- og  Bergamotskaller. Se ogsaa Eau,  
Esp r i t s og Essence.

Essonit eller Hessoni t  s. Canélst en.
Est-Est-Est er en sød , velsmagende 

M uscatelvin fra Omegnen af M ontefiascone i 
Kirkestaten.

Est ilda! er et spansk Længdemaal =  
10,654 d. Fod.

Estalins kaldes i Spanien og Portugal 
de sclilesiske, farvede og stivede Lærreder.

Estainet eller E s t a m e t t e  er et tykt, ki
pret, sædvanlig mørkegraat U ldtøi, som til

virkes i Frankrig og mest anvendes til K læ 
der for Søfolk.

Esteras kaldes i Spanien et Slags Siv- 
maatter, som især forfærdiges i K ongeriget 
Valencia af Lyse-Siv (Juneus effusus). De 
ere enten flettede eller vævede paa dertil 
særlig indrettede Stole og brogetfarvede. De 
første kaldes Est eras bast as,  de sidste E. 
f inas.  De forsendes ofte til Frankrig, hvor 
de benævnes Tap i s d’Espagne.

Estopas er den portugisiske Benævnelse 
paa ordinaire tyske Lærreder af Blaargarn, 
undertiden blandet med Hørgarn.

Estopillas kaldes i Spanien flere ba
tistlignende Lærreder, som væves i Schlesien, 
Bøhmen og Øvrelausitz, hvor de ofte gaa 
under samme Navn. De forskjellige Sorter 
betegnes ved Tillægsord, f. Ex. E. unies,  og 
ere i Regelen tætvævede, blaalig appreterede 
Slørlærreder, som ogsaa undertiden kaldes 
Bat ist es.  De bøhmiske forsendes især til 
Italien under Navn af B a s t o n c in i  i Pakker 
paa 3 Stykker, hvoraf ethvert holder c. 20 
A len; Bredden er sædvanlig 7/4. —  E. cl ai 
res eller Clar ines ere tynde og  løsere væ
vede, men ligne forøvrigt de sidstnævnte med 
Hensyn til Appretur og  Indpakning. —  E . à 
H e u r s , à  r a i n a g e s ,  r a y é e s  etc. have ivævede,

S  hvide Blomster, Ranker eller Striber af Bom - 
1 uld. —  E. larges ere 7/4 brede og  dels glatte, 

dels mønstrede, og  de ivævede Blom ster ere 
undertiden farvede. —  E. t eint es ere farvede, 
af forskiellig  Qvalitet og 6/4 brede; Stykkerne 
holde sædvanlig 54 Alen. —  Der forekommer 
ogsaa ublegede Estopillas, men de gaa som 
oftest under Navn af Si lesias.  —  Den tidli
gere betydelige Afsætning af disse Lærreder 
til Spanien, Portugal og Amerika er i de se- 

; nere Aar meget formindsket ved Concurrence 
fra England.

Est «upiers cordata kaldes i Frank
rig  en Slags ordinaire Paklærreder af Blaar; 
de væves især i det tidligere Dauphiné.

Estragon (Artem isia Dracuncnlns)
ogsaa kaldet Keisersalat ,  Dragon,  er en Art 
Bynke, som hører hjemme i Asien, men hyp
p ig  dyrkes i vore Haver. Den perenn erete, 
30— 50 Cm. liøie Plante har smaa, glatte, 
glinsende, lancetformede Blade af en skarp» 
krydret Smag og anvendes tilligem ed Stæng
lerne baade friske og  tørrede som Kryderi 
paa Salat, Saucer, Stege, nedlagte Agurker, 
marinerede Fisk etc. samt til Fabrikation af 
den bekjendte Est ragoneddike (s. d.) Plan- 

.ten  indeholder en gul, ætherisk Olie, hvoraf 
man med Salpetersyre fremstiller Est ragon- 
syre,  af hvilken der atter fremgaar en Række 
chemiske Forbindelser. Den er identisk med 
Anissyre og  danner tunge, farveløse, men 
glinsende Krystaller uden L ugt og  Smag. 
Planten har den Egenskab, at man ved at 
indgnide frisk K jød dermed kan holde Fluer 
borte derfra.

Estragoneddike {Acetum Dracun- 
culi) er en Sort aromatisk Eddike med en 
fremtrædende Smag af Estragon; den benyt
tes til Salat, Saucer etc. Den tilberedes ved 
at overgyde Estragon enten alene eller til
ligem ed flere andre Urter, sædvanlig Sen-
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nep, noget Majoran, Thimian, Krusemynte, 
Chalotter etc. og  nogle Kryderier, saasom 
Nelliker, Cassia, Muskatblomme etc. mod god, 
ægte Vineddike, som man derefter lader di- 
gerere i Solen i 14 Dage i en let tilproppet 
Klaske, hyorpaa Eddiken afhældes og Urterne 
udpresses.

E s t r a s  er en Sort ordinair fransk Silke, 
som kun kan benyttes til Halvsilke-Tapeter,

Etairs kaldes en Slags belgiske, damast- 
agtige Lærreder, som anvendes til Dækketøi.

E t a m i n e  kaldes i Alm indelighed en 
Sort let, glat, ukipret Tøi, sædvanlig af fin 
Kamuld, men ogsaa a f Uld blandet med Silke. 
Man indbefatter derfor under denne Benæv
nelse fiere forskj eilige, dels klædeagtig val
kede og dels tyndere Stoffer, som vel endnu 
forfærdiges, men dog sjelden forekomme un
der dette Navn her i Landet. Det saakaldte 
Damis eller Tam is, et tæt, glinsende Stof af 
haardt Kamgarn, der tidligere brugtes meget, 
ligesom ogsaa det nu almindelige Uldmusse
lin, henhører til denne Klasse Tøier. I  Frank- 
rig bruges Navnet Etamine endnu om flere 
Slags, tildels mønstrede eller stribede Tøier 
af Uld, Silke eller blandet Materiale, ligesom  
ogsaa om Sigtedug; det aabnc Tøi, som be
nyttes til Uldbroderi, har deraf faaet Navnet 
St amin,  St r am in eller St ramei.  Slør -Et a-  
min, É ta m in e  à v o i le s ,  er et fint, løst, glat 
Uldtøi, som Nonnerne benytte til S lør; det 
er som oftest sort, men forekommer ogsaa 
med Uldens naturlige, gulagtige Farve.

E t r a m é e  er Navnet paa en Sort fransk 
raat Hampelærred, som forfærdiges i og  om 
kring Abbeville og  senere enten bleges eller 
farves.

E u d i a l y t  er et sjeldent, hovedsagelig 
af Kiselsyre bestaaende, rødligt Mineral, som 
navnlig findes i Grønland.

E i i g o n i n  eller Eugeninsyre er N ellike
syre.

E n ü k a l y p t u s t r s e e t  er et i Australien 
hjemmehørende og  i de senere Aar til Algier, 
Cap, Cuba etc. forplantet, kæmpemæssigt Træ, 
der i Australien skal kunne naa en H øide af 
indtil 350 Fod. D et voxer med en forbau- 
sende H urtighed; i en Alder af 12 Aar har 
det allerede en H øide a f 90 Fod og 3 Fod fra 
Jorden et Omfang af 7 F od ; i 50 Aar naar 
det en H øide af 200 Fod  og har ved Jorden 
et Omfang af 50 Fod. Dets Ved, det saa
kaldte «Blaa Gum mitræ», er haardt og seigt, 
frit for Knaster, taaler godt baade Vand og 
Luft, og angribes ikke af Insekter; det bru
ges til Jernbanesveller, Telegraphstænger og 
Skibstømmer, samt afH julm ænd, Dreiere, til 
Brændsel etc. Dets tykke, trævlede Bark 
forarbeides til Beb, Maatter, et Slags Filt, 
som aldrig raadner, til Garvning og  delvis 
ogsaa til Papir. E t 10 Aar gammelt Træ 
skal give ligesaa m eget Tømm er som en E g 
paa 100 Aar. I  Sumpstrækninger, hvor B e 
folkningen hjem søges af Febersygdom m e, 
skal en Plantning af disse Træer kunne gjøre 
hele Egnen sund ved at udtørre Sumpene, 
ligesaavel som ved sine Uddunstninger. Bla
dene indeholde megen æ t her i sk Olie, som 
■blandet med andre ætheriske Olier i den se

nere T id  er bleven benyttet som Parfume og  
som luftrensende Middel i Værelser, og her
til anvendes navnlig den æther. Olie af E. 
ci t r i odora,  der besidder en m eget behagelig 
rosmarin- og citronagtig L u gt; ligeledes til 
Sæbers Parfumering finder den m egen A n 
vendelse; ogsaa som Opløsningsm iddel for 
Harpixer til Fernis bliver den benyttet i den 
senere Tid. Olien er a f nogle Arter blaa, af 
andre gul, men de blive alle farveløse ved 
Kectification.

Asken af Træet er m eget kaliholdig  (21 pCt.) 
og der fremstilles megen Pot aske deraf. A f 
Træet udflyder ved Indsnit en blodrød Saft, 
der i Luften stivner til en mørkerød g lin 
sende Masse, som er bekjendt under Navn af 
aust r al sk  Kino (B otanybay K in o , Eucalyptus  
K in o), og  som bruges til Garvning og Farv
ning (s. Kino). A f Bladene tilberedes i frisk 
Tilstand en Tinetur og et Extrakt, som bliver 
anvendt i Medicinen som feberstillende Middel, 
og  de tørrede Blade benyttes som antiseptisk 
Forbindingsm iddel istedetfor Charpi. De tør 
rede og skaarne Blade røges ogsaa i Cigaret
ter m od Astma. A f  Eucal ypt us manni f era 
paa Vandiemensland udvindes Sukker, som 
ligner Kørsukker, uden dog at besidde dettes 
Sødm e; det krystalliserer i fine Naale, bliver 
gult ved at ophedes og giver da en Art Ca
ramel. Ogsaa af Bladene af E. dumosa,  som 
ligeledes voxer i A ustralien , udsveder en 
Slags M anna, hvoraf de Indfødte tilberede 
Sukker.

E n k l a s  s. Smaragd.
Eupliorbinm er den i Luften størknede, 

gulbrune Melkesaft, som erholdes ved Indsnit 
i kaktusagtige Stammer af liere i Afrika og 
Ostindien voxende tornede Planter af Vorte- 
melkfamilien, navnlig af E u p h o r b iu m  o f f i c i n a -  
r u m  i M ellem- og  Sydafrika, E . c a n a d e n s i s  
paa de canariske Øer, E . A n t i q u o r u m , E . t e t a -  
g o n a , E . r e s i n i f e r a  i Marokko og  maaské 
endnu fiere A rter; den hyppigst forekom
mende er dog den fra de canariske Øer. 
Denne harpixagtige Substants kommer i H an
delen i matte, rundagtig kantede eller snoede 
Stykker af forskjellig Størrelse, som  sædvan
lig  ere iblandede Træsplinter og andre P lante
dele og som enten sidde paa to smaa 
sammenvoxede Torne, eller have to eller tre 
Huller af disse Torne. Den er let, tør, m e
get skjør, udvendig gulbrun, indvendig hvid, 
næsten uden Lu gt og kun tildels opløselig i 
Vand og Vinaand. Smagen er i Begyndelsen 
ikke stærk, men strax efter yderst skarp og 
brændende, saa at der fremkommer Betæn
delse, hvilket endogsaa kan indtræffe, naar 
den i længere T id  er i Berøring med den 
ydre Hud paa Legemet. Den er ofte udven
dig bedækket med fint Støv, som fremkalder 
en stærk og  vedholdende Nysen og endogsaa 
ved Indaanding kan foraarsagc Blodspytning, 
og Indsamlingen foretages derfor sædvanlig 
med tilbunden Næse og Mund. Ved Pulve
riseringen maa man derfor ligeledes iagttage 
stor Forsigtighed. I Hede smelter den kun 
ufuldstændigt, men brænder med en blus
sende Flamme ved at antændes. Paa Grund 
af dens heftige Virkninger anvendes den i



Medicinen Iran til udvortes Brug, saasom til 
Trækplastere, Spanskefluer, Renselse af gamle 
Bylder etc., ligesom  ogsaa i Yeterinairpraxis 
som Trækmiddel. Den indeholder en ætlie- 
risk Olie og  nogle skarpe Harpixer, og  kom 
mer sædvanlig i Handelen i Læder-Sække 
eller Seroner paa c. 130 Pd. over Amsterdam, 
Marseille og  Triest.

Euphrasia officinalis s. Ø i ent rost .
E u  p i o n  er en flygtig , olieagtig, gul 

Vædske, som udvindes ved Destillation af 
Tjære og har en Væ gtfylde af 0,655 og koger 
ved +  47° C. Den kan fremstilles af al 
Slags Tjære, lader sig ikke opløse i Vand, 
men let i Æ ther og absolut Alkohol, ætlieri- 
ske og  fede Olier. Den kommer ofte i Han
delen som Benzol og  benyttes mest som P let
vand, men ogsaa som Belysningsmateriale ; 
den brænder med en klar, blussende Flamme 
og  er uden Smag. Den reneste E. fremstilles 
af Roolie.

E l i  r i t  er en meget finkornet, gulgraa 
eller graalighvid Bjergart, som bestaar af tæt 
Qvarts og  Felsit, hvori der ofte findes K ry
staller af hvid Feldspath, i hvilket Tilfælde 
den kaldes Eu r i t por ph yr .  Denne sidste fin
des hyppig  i N orge, navnlig i Omegnen af 
Christiania, hvor den dels danner flere B jerg
toppe og dels optræder i mindre Masser 
imellem Kalk- og  Lerskifcrlagene. Den led
sages som oftest af krystalliseret Svovlkis, 
der ved at forvittre meddeler den hele Masse 
en rustgul Farve paa Ydersiden og bevirker, 
at den gjennemskæres a f Revner og  Furer i 
alle Retninger.

Euxanthinsyre 1 p - 
Euxanthon /  8 ™ree
Euxinet er et S tof a f Silke og Faare- 

uld, som væves i de engelske Fabriker i B ri
stol, Norwich etc.

Everlasting kaldes en Sort tæt, stærkt, 
atlasvævet, graastribet Tøi, som oprindelig 
fabrikeredes i England, men nu ogsaa erhol
des fra Bøhmen og  Sachsen. Det forekom
mer dels af tvundet Bom uldsgarn og  kaldes 
da ofte en gel sk  Læd er ,  og  dels a f Kamuld 
alene eller i Forbindelse med Bomuldsgarn 
og  har da megen Lighed med Brunei eller 
Lasting (s. Kalmank.)

E v e r s d o e k  s. Sei ldug.

Evighedsblom ster (H elichrysum ,
Gnaphalium arenarium  eller S toechas ci
trina ) T. Imm ortelle, Sandruhrkraut eller 
gelbes Katzenpfötchen, henhører til de kurv
blomstrede Planter og  forekommer i mange 
Arter, som voxe i hele Europa paa græsbe- 
groede Sandflader, tørre Bakker og  ved Vei- 
grøfter; af de i Danmark og  det nordlige 
Europa vildtvoxende Arter finder dog kun 
den gule E., Gr. arenarium , Anvendelse, im e
dens der forekommer mange andre Arter i 
det sydlige Europa, Afrika og  paa N y H ol
land. Planten har en 18— 30 Cm. lang Stæn
gel og  smaa fulde, citrongule, glinsende 
Blomster uden Lugt, som ved at tørres for
sigtigt kunne beholde deres Farve og  smukke 
Udseende uforandret i lang Tid. De anven
des derfor hyppig, enten med deres naturlige

Farve eller farvede paa forskj ellig Maade til 
Forfærdigelse af Kranse, Kors, Navnetræk 
eller anden Blom sterpynt og  forsendes i 
Mængde til dette Brug over hele Europa, 
især fra Frankrig og  Sydtyskland, hvor den 
paa Kreta hjemmehørende G . o r i e n t a le  h yp
p ig  dyrkes af denne Grund. —  Blomsterne 
anvendes ogsaa undertiden i Medicinen under 
Navn af F lo r e s  S t o e c h a d i s  c itr in a *  imod G ul
sot og  Orm samt til udvortes Brug som et 
Rygem iddel.

E villas kaldes i Spanien sølvpletterede 
eller Staalspænder, som komme fra B irm ing
ham og  Sheffield og  mest forsendes til V est
indien.

Exotiske Planter kaldes i Modsæt
ning til de esot i sk e de fra de varme Lande 
indførte Planter, som paa Grund af Klim aet 
og  Jordbunden ikke kunne voxe her i fri 
Land, men maa dyrkes i Drivhuse.

E xtract er i Alm indelighed Navnet paa 
et Product, som man erholder ved at udtrække 
en Plantedel med Vand eller Vinaand, under
tiden ogsaa med Æ ther, og derpaa afdampe 
eller indkoge Udtrækket til en vis Consistants. 
Man skjelner sædvanlig imellem tre Consi- 
stentsgrader, nem lig 1) t ynd, naar Massen er 
saa flydende som frisk Honning, 2) t yk ,  naar 
den i afkølet Tilstand ikke lader sig hælde 
ud af Karret, men lader sig trække i Traade 
med en Spartel, og  3) t ør ,  naar den lader 
sig  pulverisere. Extracterne indeholde de 
virksomme Dele af den paagjældende Plante 
i en concentreret, til deres Anvendelse hen
sigtsmæssig F orm ; de ere mere eller mindre 
brunt farvede og besidde Planternes Lugt 
og  Smag i endnu høiere Grad end disse. I 
Regelen tilberedes de af Apothekere; men da 
mange officinelle Planter ikke overalt kunne 
skaffes tilveie i tilstrækkelig Mængde i frisk 
Tilstand, beskæftige flere Apothekere og  Dro- 
guister, navnlig i Tyskland, paa Harzbjer- 
gene, i Thüringen etc., sig  specielt med Fa
brikationen i det Store af forskjellige Extrac
tor, hvormed de da forsyne de andre Apothe
kere. Endelig forekomme de navnlig i Ame
rika og  England m eget benyttede saakaldte 
Fl u i d -Ext r act er ,  det er sirupsagtige Udtræk, 
ofte med Tilsætning af Glycerin, hvis Ind
hold a f virksomt S tof gjerne er afpasset saa- 
ledes, at 1 Del af Extractet svarer til 1 
Plantedel. Med Undtagelse af nogle enkelte, 
af hvilke navnlig skal anføres Rat an h i aext r act ,  
M al t ext r act  og  det atter i Brug komne MO' 
n esi aext r act ,  ere disse Extracter ikke Gjen- 
stande for den egentlige DroguerihandeL 
dog forekomme som Handelsartikler endnu 
nogle, som vi skulle omtale i særlige Artik
ler. —  I den nyere Tid  tilbereder man ogsaa 
Extracter af flere andre Plantelegem er, som 
ikke have medicinske Kræfter, navnlig af de 
forskjellige Sorter Farvetræ; disse Extracter 
ere næsten alle bievne v igtige Handelsartik- 
1er, da de indeholde det vedkommende til 
Farvning eller andet Brug anvendelige Stol 
rent og  i concentreret Form, og man saale- 
des ikke behøver at betale Fragt og andre 
Om kostninger for de øvrige , uanvendelige 
Bestanddele, ligesom man ogsaa derved fri-

Euphrasia officinalis.  214 Ext ract .
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tages for selv at udkoge Materialet. Disse 
saakaldte Farvet ræ ext ract er  indføres navnlig 
i stor Mængde fra New york og fra Frankrig; 
de forsendes alle i fast Tilstand efter at være 
tilberedte ved Damp. N ogle af dem vare 
allerede tidligere bekjendte, saasom Cat echu 
og det ogsaa i techniske Øiemed benyttede 
Kino;  som nyere Artikler maa derimod nævnes 
Extraeterne af Blaat ræ,  Eget ræ,  Fernambuk,  
Gult ræ, Querci t ron,  Rødt ræ og  Saf f l or ,  med 
Hensyn til hvilke vi ligeledes henvise til de 
særlige Artikler desangaaende. Naar disse 
Udtræk af Farvetræ im idlertid indkoges un
der Luftens Tilstrøm ning, fremkommer der 
mange uopløselige Producter, saa at det faste 
Extract kun ufuldstændigt og  ofte vanskeligt 
igjen lader sig opløse, og  man har derfor i 
den nyere T id  begyndt at foretage Inddamp- 
ningen af Udtrækkene i Vacuumapparater og 
kun til en Consistents som en m eget tyk 
Sirup, som da med Lethed kan opløses igjen 
i Vand. Saadanne flydende Farveextractor 
fremstilles navnlig i Paris og  Berlin, og ud- 
gjøre en betydelig  Handelsartikel. —  D rogui- 
sternes Priscouranter indeholde forskjellige 
Betegnelser, saasom: e Succo (af Saften) ø: 
saadanne, som ere vundne ved Udpresning 
af de friske Planter; aleohol isat um eller 
spi r i t uosum  ere Extractor, som ere tilberedte

ved et vinaandigt Udtræk, og  aquosum,  naar 
de ere Produetet af et vandigt Udtræk. E x
tractor, som ere inddampede til Tørhed, gives 
Tillæ gsordet slccum,  og  de med Æ ther frem 
stillede æt hereum.  —  Ordet Extract anvendes 
ogsaa undertiden kun for at betegne en kraf
tigere, mere sammentrængt Substants, som 
ved at fortyndes giver det, man vil bruge, f. 
Ex. Punschext ract ,  Bl yext r act  (s. B lyed
dike) etc.

E x t r a i t  betyder i Frankrig det Samme, 
som vi hos os forstaa ved Ordet Extract 
(s. d.) ; men desuden bruges denne Benæv
nelse om de concentrerede Parfumer, som i 
stor Mængde og  af udmærket Qvalitet frem 
stilles navnlig af franske Parfumeurer i P a 
ris, Grasse osv. Som saadanne skulle vi her 
kun nævne: Extrait au bouquet, E. m ille- 
fleurs, E. fleurs dTtalie, E. Jockey-club, E. 
Violette, E. Reseda osv. —  Fremdeles be
nævnes Extrait en Sort fint Creaslærred, samt 
en Sort extrafin linned Traad, der navnlig 
tilvirkes i Landerneau i Dep. Finisterre.

E x t r a  j e r n  kaldes den bedste Sort svensk 
Stangjern, hvoraf 7 eller 8 Stænger veie et 
svensk Skippund.

E y b u r g e i *  er Navnet paa en fortrinlig  
Neckarvin fra Omegnen af Eyburg og  H eil- 
bronn i Baden.

F.

F a a r  (Ovis A ries), det  almindel ige eller 
t amme, findes udbredt over hele Jorden og  
holdes og forædles i alle civiliserede Lande 
paa Grund af dets Uld o g K jød , imedens man 
dog ogsaa benytter dets Skind, Fedt, Ben, 
Tarme, Sener og Melk. D et skal nedstamme 
fra det vilde Faar, Muf lon eller Argal i ,  som 
endnu findes i tørre B jergegne i nogle Egne 
af Asien og  Sydeuropa, og  som har en kort 
og grov Uld. V igtigst er Faaret selvfølgelig  
paa Grund af dets Uld, hvis Erhvervelse er 
Hovedøiemedet med dets Forædling, og  med 
Hensyn til hvilken vi henvise til Artiklen 
Uld. * Forædlingen har navnlig fundet Sted 
ved Krydsning med det spanske Merinosfaar, 
som vil findes nøiore om talt under Artiklen 
Mer inos og  herved er ogsaa Qvaliteten af 
Ulden i Almindelighed bleven bedre og  bedre. 
I Danmark, Norge, Tyskland, Polen etc. ud- 
gjør det almindel ige eller Landf aaret  Stam - 
racen; men denne er nu næsten overalt for 
ædlet og  findes kun sjelden ublandet; disse 
Faar ere tem m elig smaa, korthalede o g g ro v - 
uldede. D et f r i si ske  og Eiderst ädt er  F. ere 
større, fordre en fed Græsgang og give en 
12— 15 Cm. lang, tem m elig ordinair, tæt, fed

og  krøllet U ld ; et saadant Faar veier i fed 
Tilstand 80— 90 Pd., føder sædvanlig to Lam 
og  giver aarlig c. 5 Pd. Uld. D et di t hmar- 
ske  F. er lidt mindre end det sidstnævnte, 
føder stundom tre Lam  og  giver aarlig c. 6 
Pd. Uld, som er middelfin, ikke m eget krøl
let og  12— 16 Cm. lang. Geest f aaret  eller 
Mar sk f aar e t  i Slesvig  og  H olsten klippes to 
Gange om Aaret, føder to Lam og  giver 5 à 
6 Pd. god  Uld, som ofte benævnes jydsk U ld ; 
dette Faar er ligeledes godt anvendeligt som 
Slagtefaar. Hedef aaret  er m eget lille og  le
ver paa Hederne i Jylland, Tyskland, Frank
rig  og  England; det er nøisom t og  haardført 
og  giver kun 2— 3 Pd. ordinair Uld, der kun 
benyttes til grove Tøier samt til Hatte. Det  
got hlandske F. har en tem m elig fin, glat og  
glinsende Uld, hvoraf der forfærdiges gode 
Tøier. D et ungarske eller Zackel f aaret  har 
en lang, glat, men grov Uld, som kun an
vendes til ordinaire Tæpper, hvorim od dets 
Skind benyttes m eget til Pelse. A f  de en 
gelske Racer maa navnlig anføres Dishley-,  
Leicest er - ,  Sout hdow n- og  Cheviot -F. ,  som 
alle give en blød, fin og  glinsende Uld af 
20— 80 Cm. Længde. Endnu maa nævnes
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det isiandske F-, som ogsaa findes paa Fær
øerne; det liar en tem m elig kort, men fin 
Uld, der bestaar af 3 forskj ellige Slags Haar, 
der dog kun sjelden skilles fra hverandre, 
naar de komme i H andelen; endvidere Gui- 
neaf aaret  fra Senegal og  Guinea, med et 
glat, rødligt Haarlag uden egentlig U ld ; 
t scher kessiske F., neapol i t anske og  sar d in 
ske Faar  etc. —  Fra Danmark udføres aar- 
lig  mange Faar; i 1876 beløb Udførselen sig  : 
saaledes til c. 62,000 Stk., imedens der ind
førtes c. 17,300 Stk., næsten alle fra Sverig; 
i 1877 udførtes der 71,393 Stk., hvoraf c.
55,200 til England og  14,500 til Tyskland; 
Indførselen i samme Aar udgjorde 5,267 Stk., 
hovedsagelig fra Sverig. I 1878 beløb U d
førselen sig til 68,000 Stk. —  T il N orge ind
førtes i 1875 c. 1800 Stk., imedens der ingen ; 
udførtes. —  Sverigs Udførsel var i 1876 c.
18,500 Stk., næsten alle til Danmark, im e
dens der kun indførtes 540 Stk.

F a a r e s k i n d  komme i Handelen i i 
M ængde saavel med, som uden Uld, og an
des dels som Pelsværk, og  dels til Læder. 
T il førstnævnte Brug benyttes hovedsagelig 
Skindene af saadanne Faar, som kun give en 
ordinair Sort U ld ; de ere ogsaa sædvanlig 
sorte, brune eller graa. Der sættes mest 
Pris paa do fint krusede Lammeskind, som 
gaa i Handelen under Navn af Bar anker  (s. j 
cl.). Desuden udføres der en Mængde Faare- I 
og  Lammeskind fra Ungarn, Polen, Busland, 
Tyskland, Danmark etc., dels af det alminde
lige Landfaar og dels ogsaa af forskj ellige 
bedre Kacer; navnlig erholdes fra Ungarn de 
saakaldte Zackel skind,  som benyttes meget 
til ordinaire Skindpelse, Fodposer etc. Fra 
Sydamerika, Caplandet og Australien komme 
ligeledes mange Faare- og  Lammeskind i 
Handelen, især over England; alene fra Bue
nos Ayres udføres der aarlig over 5 M illio
ner Skind af nyfødte Lam under Navn af 
Sm aske r ;  disse skulle dog i Værdi være rin
gere end de russiske. De engelske og  hol 
landske Lammeskind, som have en meget 
kort, fintkrøllct Uld, farves sædvanlig sorte 
og  anvendes til Huer, Besætninger etc. De 
fineste Sorter Lammeskind til Pelsvarebrug 
erholdes dog fra Asien; saaledes kommer fra 
Omegnen af F loden Karakul i Persien de 
saakaldte Persianer ,  af hvilke hvert Skind 
betales med fra lO — 30 Kroner. Fra den per
siske Provins Farsistan erholdes en noget 
lignende Sort, som benævnes Halvpersianer ;  
fra Omegnen af det kaspiske Hav komme 
mere ordinaire, sædvanlig saltede Skind. De 
buehariske, kirgisiske og andre paa Stepperne 
baade i det europæiske og det asiatiske B us
land levende Faarehjorde afgive de bekjendte 
Ast r akansk in i l  eller Bar anker  (s. d.),< som 
ere de eneste Lammeskind, der indføres til 
Danmark ; alene i Leipzig beløber den aarlige 
Omsætning af disse Skind sig til over 1 M il
lion  Stykker. —  Som  Læder komme Faare
skind i Handelen garvede og  enten hvide 
eller farvede gule, brune ete., og anvendes 
til Sadelmagerarbeide, Handsker, Damesko 
og  deslige. De tilberedes ogsaa ofte som 
Saffian og forarbeides da til Brevtasker,

Etuier, lette Sko etc.; hertil hører det saa
kaldte f r anske eller Provencelæder af for
skjellige Farver, ligesom ogsaa en mere or
dinair Sort, som kommer i Handelen under 
Navn af sch l esisk  L,  (s. ogsaa Læder). —  
Danske Faaresk ind inddeles i :  Knæbl inger,  
som erholdes om Foraaret af nyfødte Lam 
og som kun veie c. 1 Pd. pr. Stk. ; alminde
l ige Faare- og  Lam meskind af en Væ gt af
3— 5 Pd. komme i Handelen om Som meren; 
St udsinger  ere éngang klippede paa Faaret. 
og saakaldte skaldede Skind, som ere klip 
pede, efterat Faaret er slagtet.

Faareuld s. Uld.
F a  h u  er det latinske Ord for Bønner: 

med denne Betegnelse forekomme i D rogue- 
rihandelen navnlig følgende Artikler: F. Ca
labar  s. Calabarbønner. —  F. Dividivi  eller 
l i b id ib i  s. Dividivi. —  F. Pichur im s. Pichu- 
rimbønner. —  F. marines s. Søbønner. —  
F. Sanct i  i ynat i i s. Ignatiusbønner. —  F. 
Toncæ s. Tonkabønner.

Fabr ikguld kaldes det Guld, som forarbei
des 1 Bijouterifabrikerne, ligesom ogsaa en 
A rt Bladguld (s. d.).

Fabrikolie benævnes i Handelen en 
Sort ordinair, mere eller mindre uklar Bom 
olie, som navnlig erholdes fra Malaga, Corfu, 
Messina, ligesom  ogsaa fra Tunis og Tripo
lis under Navn af Og l io lavat o;  den anven
des til Sæbefabrikation, til at indgnide Uld 
med samt til Maskinsmørelse, og er ofte for
falsket med Boolie.

Fabriksalt anvendes i techniske Øie- 
med og bestaar af Salt, som er tilsat Tran 
og  Colcothar eller Tran og  Kønrøg, ligesom 
ogsaa Brunsten, Smalte, Mønnie, pulveriseret 
Kul og  andre lignende Stoffer.

Façonjerii s. Formj ern.
Fac©nnerede Toier kalder man 

Tøier med ivævede, især smaa Mønstre.
Faconim dler s. Nudler.
Fati er et dansk Vinmaal =  936 Potter; 

i Tyskland bruges Benævnelsen om et Qvan- 
tum =  1 H ectoliter eller 100 Liter.

Fade eller Foustager a f Egetræ og flere 
andre haarde Træsorter forfærdiges fabrik- 
mæssig i M ængde paa flere Steder i Frank
rig, navnlig i Stenay ved Maasfloden, ligesom 
ogsaa i Glasgow i England etc. Brugte Vin- 
Olie- og Spiritusfade komme ligeledes ofte i 
Handelen og  betales med en forholdsvis lavere 
Pris. Oliefade kjøbes især af Hvalfangerne 
for at fyldes med Tran, og  Bom oliefade sen
des i Mængde fra Marseille til Levanten, 
hvorfra de atter vende tilbage fyldte med 
Olie.

Fagotter kaldes Brændeved, som ikke 
er bestem t til at kløves før Benyttelsen, og 
som derfor sælges, efter blot at være over- 
sauget paatværs i de almindelige Længder; 
Tykkelsen er sædvanlig fra 2 til 7 Tom. De 
erholdes enten af Grenene af ældre Træer 
eller af Stammerne af unge Træer, hvilken 
sidste Sort selvfølgelig er den bedste.

Fahlerts er en af Kobber, Jern, Arse
nik, Antim on og som oftest ogsaa Sølv, Zink 
og B ly  i Forbindelse med Svovl bestaaende 
Malm. Efter den fremherskende Svovlfor-
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bindelse skjelner man mellem Antimon- og 
Arsen-Fahlerts, Sølv-Fahlerts og  Bly-Fahl- 
erts. De forekomme i Bjergene i Tyskland, 
England, S verig i Dalsland og Term eland, 
og undertiden ogsaa i N orge, saasom paa 
Mo dum. De krystallisere hyppigst i T e 
traedre, have en mørk, blygraa indtil jernsort 
Farve, en Haardhed af 3— 4 og en Vægtfylde 
af 4— 5,2. De henregnes til Kobberertserne 
og Sølvertserne, da de ofte indeholde betyde
lige Mængder a f disse Metaller, som uden 
store Vanskeligheder kunne udvindes deraf. 
Saaledes indeholde de undertiden indtil 50 
pCt. Kobber og  indtil 25— 30 pCt. Sølv, dog 
i Alm indelighed kun indtil 2— 10 pCt. af 
dette sidste.

1’ a h l l s H i t ‘ r  kaldes en Slags garvet, 
med Tran eller Talg indsmurt, let bøieligt 
Læder af tynde Oxe- og  Kohuder; det an
vendes navnlig som Overlæder til stærkt Fod- 
tøi, ligesom  ogsaa af Sadelmagere.

F aillîm es* B r illa  a t  ita a s s e  bestaar 
af en Legering af 29 Dele Tin  og  19 Dele 
B ly ; ved at neddyppe slebne eller facetterede 
Glasstykker i den smeltede Masse, overdrages 
de med en lin Hinde, som efter Afkølingen 
giver dem en smuk Glans, der dog  snart ta
ber sig ved oftere Berøring.

F a j e n c e  var oprindelig Navnet paa en 
Art Lervarer, som her i Europa først tilvir
kedes i Mellemitalien i det 15de og 16de 
Aarhundrede (Faenza, della Robbia, M ajo 
lika etc.) og  derefter forplantedes til flere 
Byer i Frankrig, saasom Rouen, Nevers, 
Moustiers o. fl., ligesom  ogsaa til andre 
Lande, navnlig til D elft i Holland. Den be
staar af en graagul, poreus, kalkholdig Masse, 
overfrakken med en hvid, uigjennem sigtig, tin- 
holdig Glasur, og har ikke stort technisk 
Værd, hvorfor dens Anvendelse til Ilusbrugs- 
gjenstande nu kun er sjelden, imedens den 
derimod har hævdet sig  i de hvide, af større 
eller mindre Fliser sammensatte Lerovne. I 
en mindre Maalestok fabrikeres disse Ovne 
her i Landet ved Kjøbenhavn og  ved Guld
borg paa Lolland. De berømte italienske 
Majolika-Varer fra Middelalderen udmærke 
sig ved de kunstneriske Tegninger og  Male
rier, hvormed de ere forsynede, og  betales 
nu af Samlere med m eget høie Priser. I  
Italien bruges dog endnu stundom Benæv
nelsen Majolika (s. d.) om finere Fajencevarer 
fra Nutiden.

I vore Dage betegner man ved Navnet F a
jence (E. Earthen ware, T. Steingut, Svensk 
Oäkta porslin) i Regelen en hel anden Ler
vare, der bestaar af en hvid, haard, noget 
poreus Masse, som er brændt ved en høi 
Varmegrad og er ■ overfrakken med en gjen- 
nemsigtig Glasur, der ikke indeholder Tin, 
men egentlig er et Glas, bestaaende fornem 
melig af Kiselsyre, Borsyre, Blyilte, Lerjord 
og Natron, imedens selve Massen er sammen
sat af en plastisk Lerart, Porcellainsjord 
(Kaolin), knust F lint og Feldspath. Denne 
Art Fajence blev først tilvirket i større 
Mængde i forrige Aarhundrede i England 
(Wedgewood), hvor Fabrikationen endnu stedse ■ 
drives i stort Omfang, navnlig i Staffordshire |

i en Mængde næsten sammenhængende F a
briker, de saakaldte Potteries, som beskæftige 
henved 80,000 Arbeidere. England havde i 
lang T id  saa at sige M onopol paa T ilvirk
ningen af denne Vare paa Grund af Landets 
Rigdom  paa fortrinlige Materialier dertil; men 
senere har Fabrikationen udbredt sig til de 
fleste andre Lande i Europa og senest til de 
nordamerikanske Fristater. Som en Følge af 
den Billighed, hvormed de courante, mere 
ordinaire Artikler kunne fremstilles, have de 
vundet en overordentlig Udbredelse i alle ci- 

Ì viliserede Lande, endogsaa iblandt de lavere 
Klasser ; im idlertid tilvirkes der nu ogsaa 
m eget fine og kostbare Fajenceartikler af for 
trin lig Qvalitet. Decorationen er enten den 
samme som den, der anvendes paa Porcellain, 
med Farver og Guld indbrændte paa Glasu
ren, eller den anbringes under Glasuren ved 
M aling eller Trykning. T il denne sidste De- 
corationsmaade benytter man graverede K ob
berplader, hvoraf Aftrykkene klæbes paa den 
uglaserede Masse, førend den glaseres. Un
dertiden dækkes den hvide Masse med for- 
skj ellige farvede Glasurer, hvorved der kan 
opnaas stor V irkning; Bernard Paiissy, som 
levede i det 16de Aarhundrede i Frankrig, 
behandlede sine genialt modellerede Fade, 
Vaser etc. paa denne Maade. —  Fajence har 
efterhaanden mere og  mere fortræ ngt det 
kostbarere Porcellain ; i England anvendes det 
saaledes nu næsten altid til Bordservicer etc. 
For et mindre øvet Øie kan det ogsaa ofte 
være vanskeligt at skjelne imellem disse to 
Fabrikata; dog kunne følgende Kriterier tjene 
som Veiledning dertil: Imedens Porcellainet 
besidder en høi Grad af Haardhed, er halvt 
gjenncm sigtigt indtil en vis Tykkelse, hal
en glat Overflade, der ikke ridses ved Bru
gen, et fmtkornet, glinsende, ikke poreust 
Brud, der ikke klæber ved Tungen, og  en 
klartlydende K lang, er Fajencen derimod 
langt blødere saavel i Massen som i Glasu
ren, aldeles uigjennem sigtigt og har i Brud- 
det en mat, noget poreus og  ved Tungen 
klæbende Overflade.

I Danmark fabrikeres Fajence s1den Aaret 
1863 i den ved Kjøbenhavn beliggende Fa
brik Aluminia, hvis fortrinlige Fabricata i 
enhver Henseende kunne maale sig  med U d
landets. I de senere Aar har dens Produc
tion havt en Værdi af 6 à 700,000 Kr. aarlig, 
hvoraf større Partier ere udførte, hovedsagelig 
til Norge. —  I Norge findes en mindre Fa
brik ved Egersund, og i Sverig to ældre Fa
briker, Gustafsberg og Rørstrand, begge ved 
Stockholm . Den største tysk e  Fabrik eies 
af V illoroy & Boch i M ettlach; iblandt de 
mange fortrinlige engelske Fabriker kan 
nævnes Mintons. Copelands og  W edgew oods 
i Staffordshire.

Imedens der til Danmark i Aaret 1876 ind
førtes over U/s Mill. Pd. Fajence til en Værdi 
af c. 263,000 Kr. (hvoraf c. 1 Mill. Pd. fra 
England), og i de 2de forudgaaende Aar om 
trent ligesaameget, beløb Indførselen i 1877 
sig kun til 719,136 Pd., hvoraf over Halvde
len fra England, og  i 1878 til c. 681,000 Pd. 
D erim od er Danmarks Udførsel af F ., som
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i 1874 og 1875 kun udgjorde c. 75,000 Pd. I 
aarlig til en Værdi af c. 14,700 Kr., i 1876 I 
og  1877 stegen til c. 125,000 Pd. aarlig til i 
en Værdi af over 25,000 Kr. og i 1878 til c. !
187.000 Pd. ;  heraf gik  i 1877 c. 48,000 j 
Pd. til N orge og over 10,000 Pd. til Sverig. 
— Norges Indførsel udgjorde i 1876 lienved 
IV2 Mül- Pd. til en cale ule rot Værdi af c.
414.000 Kr., og  Udførselen henved 11,000 Pd., 
hvoraf omtrent Halvdelen af Landets Fabri- 
cata. —  Sver ig indførte i 1876 kun 312,412 
Pd., imedens Udførselen i samme Aar ud
gjorde c. 256,400 Pd.

F alkefjer ere de line, bløde, m eget 
elastiske Dunfjer, som erholdes af Brystet J>aa 
Ædelfalken, Jagtfalken eller den islandske 
Falk, som især forekommer paa Island, i Lap
land etc. De komme i Handelen fra Grøn
land, Island, Sverig og  N orge, og  finde A n
vendelse som D am epynt; de grønlandske og 
islandske af hvid Grundfarve have høiest 
Værdi, medens de norske og svenske, der ere 
graalige, ere a f ringere Kvalitet.

Fam is kaldes nogle svære Silkestoffer 
med ivævede Guldmønstre, som tilvirkes i 
Italien og mest forsendes til Levanten.

F a n c y n e t  s. Bobinet.
Fanega ei et spansk Kom m aal; 100 F. 

=  c. 40 d. Tdr. —  I Portugal regnes 15 F. 
=  1 Mo jo  =  6 d. Tdr.

Fan sa er en Slags let Silketøi, som væ
ves paa Halvøen Korea.

Fantaisie kalder man i Frankrig F lok 
silke eller Bourre de Soie, der er spunden 
som Bom nid og  forarbeides til Tricotage, 
Strømper, Shawler etc.

Fantasiblom ster kaldes saadanne 
kunstige Blomster, som ikke ere E fterlign in 
ger af virkelige Blomster, men som ere givne 
en vilkaarlig Form  eller Farve.

F a r g u e s ,  en god hvid Bordeauxvin af 
2den Klasse, dyrkes i Omegnen af Langon i 
Dep. Gironde.

Farin s. Sukker.
Farina er Mel. —  F. Ainygdalaruin s. 

Mandelkl id.  —  F. Hordei jiræparata er B ryst
mel, tillavet af B yg.

F a r o  eller Pharo er en god hvid V in fra 
den portugisiske Provins Algarbien; den for
sendes især til England, undertiden ogsaa til 
det nordlige Europa. Under samme Navn 
forekommer ogsaa en m eget god, fyrig  og be
hagelig, rød, siciliansk Vin, som dyrkes paa 
Kysterne imellem Messina og  Melazzo.

Farvelader, smaa, flade, firkantede 
Kasser af hvidt, malet eller poleret Træ, 
indeholde forskjellige Vandfarver enten i Styk
ker eller revne i Skaller. Som  oftest bruges 
de kun af Børn til Kolerering a f B illeder; 
de erholdes navnlig fra Nürnberg og  Fürth 
af m eget forskj ellig  Størrelse og Kvalitet, 
sædvanlig til billige Priser.

Farvelav s. Orsei l le.
Farver-Egebark s. Querci t ronbark.
Farverkam ille (Anthémis tinetoria) 

er en til de Kurvblomstredes Fam ilie henhø
rende Plante, som voxer paa solrige Marker 
og  Enge, især i leret Jordbund i Mellem - og 
Syd-Europa; dens gule Straalekroner inde

holde et Farvestof, som giver en varig gul 
Farve.

Farverlak s. Lak-Dye.
Farverm orbærtræ s. Fust ikt ræ.
Farver-Oxetnnge s. -Alkannarod.
Farver-Pileurt (Polygonum  tineto- 

rium ) T. Färberknöterich, en til Skedeknæ- 
familien henhørende Plante, dyrkes i China 
og flere Egne af Asien, hvor den benyttes til 
Farvning af Blaat og  Grønt. Bladene inde
holde et blaat Farvestof, hvoraf der kan t il
beredes en Slags Indigo, som angives at 
skulle kunne maale sig  med den sædvanlig 
forekommende. Man har forsøgt paa at over
føre Planten til Europa; men det viste sig, 
at den deraf udvundne Farveurt blev for kost
bar i Forhold til den billigere ostindiske Vare. 
Farvestoffet indeholdes kun i Bladene, som 
give c. 2 pCt.

Farverroilt s. Krap.
F a r v e r s k j æ r  s. Engeskjær.
Farvervisse ( Genista tinetoria ) T. 

Färberginster, Pfriemenkraut eller gelbe 
Scharte, Fr. Gênet des teinturiers, E. Dyers 
broom, voxer hyppig i sandede Skovegne i 
Europa og Asien og  henhører til de ærte
blomstrede Bælleplanters Familie ; den bliver 
3/4— 1 Meter høi og bærer gule Blomster, 
som indeholde et gu lt Farvestof. Man tørrer 
ogsaa hele Planten og anvender den til Gul
farvning; med Urin og Potaske erholder man 
en varig, pom erantsgul Farve, og ved at koge 
denne med Kalkvand og derefter ined Kridt 
og Alun, fremkommer det saakaldte Skytgult, 
som benyttes af Malere. A f Blomsterne med 
eller uden Alun farve Bogbinderne Papir ly 
sere eller mørkere gult; ligeledes erholder 
man af Blomsterbladene en smuk gul Lak, 
som blandet med Fernis egner sig  godt til 
Tapettrykning. Planten anvendes dog nu 
ikke meget, da den tildels er fortræ ngt af 
Quercitronbark. —  Tidligere benyttedes den 
ogsaa i Medicinen under Navn af H erba  Ge
nista;.

Farvetræ kaldes Vedet af forskjellige 
Træsorter, som indeholde meget Farvestof og 
derfor benyttes til Farvning af Garn, Tøier 
etc. I  Handelen pleier man at skjelne imel
lem Blaat ræ,  Gult ræ,  Rødt ræ og  Sandel t ræ 
o. s. v. (s. disse Artikler) ; men af disse fore
kommer der igjen  mange Sorter, som benæv
nes enten efter Produktionsstederne eller 
efter Udførselshavnene, saasom Campeche-, 
Fernambuk-, Honduras-, Brasilie-, Calabartræ 
etc. Farvetræ kommer sædvanlig til Europa 
i Blokke og Stykiver, som paa forskjellige 
Steder ig jen  deles til Spaaner, raspes eller 
males, hvorpaa de afsættes til Farverierne, 
Trykkerierne eller Handlende; for at gjøre 
Farverne mere liv lige, befugtes de ofte med 
Vand, samles i Bunker og  henligge nogle 
Uger i mørke, men lu ftige Localer.

Farvetræ extract s. Ext act .
Fat eller Am  er et svensk Vinmaal =  

162 d. Potter.
Fauvil kaldes i Marseille en Slags Sumak.
Faverge er en af de bedste Sorter 

baade røde og hvide Vine fra Schweizerkan- 
tonet Neufchatel.
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Fayalvin er Navnet paa en god hvid 
Vin fra de azoriske Øer. Man skjelner im el
lem Malvasier og Sekt; den sidste, som er 
mørkere, kaldes ogsaa Fayal -Madeira.

Fearnought eller Not hingf ear-St uf f  er 
en Sort tykt, langhaaret engelsk TJldtøi, som 
ligner Dyffel.

Feberbark s. Chinabark.  
Feberbark, graa,  s. Cascar i l le.  
Feberklover s. Bukkeblade.
Fedt er et saa vel i D yre- som Planteri

get, ved den animalske eller vegetabilske 
Livsproces dannet, hyppig forekommende Stof, 
der er af stor V igtighed dels som Nærings- 
og Lægemiddel, og  dels i technisk Henseende 
til Frem stilling af Sæ be, i Uldspindcrier, 
Farverier, Garverier, til Belysning etc. Fedt
stofferne ere baade flydende og  faste, i sidste 
Tilfælde smeltelige, farveløse, gul- eller brun- 
farvede, brændbare, i ren Tilstand lugt- og 
smagløse, ikke d ygtige ; paa Papir frem bringe J 
de en Plet, som ikke forsvinder ved Opvarm
ning; de opløses ikke i Vand og  kold Vin- 
aand, men let i Æ ther og ætheriske Olier. 
Deres V æ gtfylde er ringere end Vandets, men 
større end absolut Alkohols og  varierer m el
lem 0,89— 0,99. Efter deres Consistents ad
skiller man: Olie,  Fedt ,  Talg;  de flydende 
Fedtstoffer af D yreriget kaldes Tran (s. d.). 
Med Alkalier forbinde de sig mere eller m in
dre let til Sæber. D et naturlig forekommende 
Fedt er altid en Blanding af forskj ellige 
Fedtstoffer, hovedsagelig Forbindelser af Stea
rinsyre, Margarinsyre, Palmitinsyre og  O lie
syre med Radikalet af G lycerin , Glyceryl .  
Hos Planterne findes det navnlig i Frøhvi
den, hos Dyrene i Cellevævet; det udvindes 
af dyriske Væv ved Udsmeltning, af Planter
nes F rø enten ved kold eller varm Udpres
ning. De K ager, som blive tilbage efter 
Udpresningen, anvendes enten til Qvægfoder 
eller udtrækkes yderligere med Benzol, Svovl
kulstof, Canadol etc., hvorefter de kun ere 
anvendelige til G jødning. —  Ved at henstaa 
i Luften i længere T id  blive de fleste F edt
arter, og  navnlig de fede Olier, let harske, 
idet de optage Luftens I lt ; ofte kan der her
ved opstaa en saadan Temperaturforhøielse, 
at slette Varineledere, f. Ex. Uld og Bomuld, 
der ere gjennem trængte af Fedt eller Olie 
og saaledes frembyde en stor Overflade for 
Luftens Paavirkning, let blive selvantænde- 
lige, hvilken Omstændighed især kan have 
Betydning ved Jernbanetransporter. De for
skj ellige Fedtsorters eiendom melige Lugt 
hidrører stedse fra Tilstedeværelsen af en 
eller anden flygtig  Fedtsyre, saasom Smør- 
og Capronsyren, der ere de hyppigst fore
kommende. —  Fedtarterne ere af stor V ig 
tighed for Menneskene som varmende og  
aandedrætsnærende Bestanddel af Nærings
midlerne, hvorfor ogsaa Beboerne af det høie 
Norden nyde dem i Mængde. Med Hensyn 
til deres Anvendelse danne Fedtarterne fø l
gende Grupper. Som Næringsm idler  benyt
tes : Olivenolie, Valmueolie, Valnødolie, Smør, 
Svinefedt, Talg etc., som Brændemat er iale:  
Roolje, Ham polie, Tran, Talg etc .; til Sæ be- 
f abr ikat ion:  Bom olie, Roolie, Hampolie, P a l

meolie. Cocosolie, Talg, Tran etc.; til Pla-  
st ere:  Bom olie og  Svinefedt, og  til Fernis 
og  Ol ief arver :  Linolie og  Valnødolie; med 
Hensyn til alle disse Fedtarter henvise vi til 
de særlige Artikler desangaaende. —  Fedtet 
i Dyrenes Cellevæv kaldes efter dets forskjel- 
lige Consistents enten Talg,  som hovedsage
lig  faas af de planteædende Dyr, Ist er ,  som 
især hidrører fra de kjødædende, eller Tran 
og Spæ k (s. d.), som faas af Fiskene og de 
i Havet levende Pattedyr, Hvalen, Hvalros
sen, Sælhunden etc. —  A f Fedt og  Ister 
indførtes til Danmark i 1877 over 6 Millioner 
Pd., hovedsagelig fra Tyskland, Belgien, 
Nordamerika og England; Udførselen beløb 
sig  til c. 1,350,000 Pd., som næsten alt gik 

i til S verig. —  I Aaret 1878 indførtes her til 
Landet af Svinefedt 15,572 Fade à c. 300 
Pund; der udførtes i samme Aar 4 ,8 1 3 Fade.

Fedtsten (Talcum, Steatitis vulgaris 
eller Lapis baptistæ) ogsaa kaldet Spæ kst en 
eller Sæbest en,  T. Speckstein, Taufstein, 
Seifenthon, Kreuzstein eller Steatit, er et af 
Kiselsyre og  Magnesia bestaaende Mineral, 
som findes indsprængt i Bjergmasserne, ofte 
sammen med Serpentin, i Schweiz, Tyrol, 
Salzburg, de sachsiske Erzbjerge, F ichtelb jer- 
gene, i Piem ont, Sverig, Frankrig, Italien, 
England, China, Grønland etc. Den forekom
mer i perlemorglinsende, rhombiske (eller 
klinorhombiske) bladede, i én Retning m eget 
fuldkommen spaltelige, bøielige, men ikke 
elastiske Masser, der ere fedtede at føle paa 
og  af mat og  sædvanlig hvid , i det Graa, 
G rønlige eller Rødbrune spillende Farve ; den 
har en Haardhed af 1— 2 og en Væ gtfylde 
af 2,6 til 2,7. Den er usm eltelig for Blæse
røret og bliver ikke angreben afSyrer. Den 
engelske kaldes Sæbest en og  bruges i Por- 
cellainsfabrikationen til ildfaste Sm eltedigler. 
En af Nikkelilte grøntfarvet Sort, som fore
kommer ved Frankenstein i Schlesien, kaldes 
Pimel i t h,  og  en hvid, let affarvende Art 
kommer i Handelen under Navn af vene
t iansk,  spansk  og Br iançoner -Kr i d t  og be
nyttes til at tegne paa Klæde, Silketøi etc. 
samt af Miniaturmalere. Desuden anvendes
F. til Forfærdigelse af smaa Figurer, Skrive- 
tøier, Pibehoveder, til Gasbrændere, i P orcei- 
lainsfabrikationen, til ildfaste Sm eltedigler 
etc. F int pulveriseret bruges den blandet 

: med Olie eller Fedt til Maskinsmørelse for 
! at formindske Frictionen, til at bestrø Støv- 
! 1er og Handsker indvendig for at de lettere 
! kunne glide paa, ligesom  ogsaa til at strø 
i paa Hør, førend den spindes, hvorved Træv

lerne lettere skilles ad. Den chinesiske F. 
kaldes ogsaa Pagodit (s. Billedsten).

Fell eller Fehwan s. Egernskind.
F e l d s p a t h  er et m eget udbredt Mine- 

I ral, som enten forekommer krystalliseret som 
I skjæve, firsidede Søiler med forskjellige B i- 

fonner eller tæt i store Masser og  ofte ind- 
; sprængt som Bestanddel af Granit, Porphyr, 

Gneis, Glimmerskifer, Sienit, Basalt etc. D et 
er som oftest kjødrødt, men stundom ogsaa 
farveløst, hvidt, gult, graat, grøn ligt eller af 
blandet Farve og opaliserende, med bladet, 

! straalet Textur og en perlem oragtig eller
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glasagtig Glans. F. er et af kiselsur Ler
jord og kiselsur Kali, Natron eller Kalk be- 
staaende Dobbclsalt og  har en Haardhed 
=  6 og en Vægtfylde af 2,5. Naar den er 
gjennem sigtig  og ridset kaldes den Glas- 
Feldspat h;  den i Sibérien forekommende 
smukt grønne F. kaldes Amazonst en og  for- 
arbeides i M ængde i Ekatharinenburg til 
Naalestcne, Signeter, Daaser, Vaser o. desi. 
Den forekommer ogsaa i N orge og Sverig 
med en perlemoragtig, farvevexlende Glans 
og  slibes ofte eu  c a b o c h o n  til K ing- og  Naale- 
stene. Den almindel ige F., som ogsaa kaldes 
Ort hoklas,  er en Kali-Feldspath, som er fu ld
kommen spaltelig i to imod hinanden retvink
lede Retninger, findes krystalliseret i klino- 
rhom biske Prismer, af hvidlig, rødlig, brun
lig, graalig Farve eller farveløs og har en 
glasagtig Glans; den findes udbredt næsten 
over hele Jorden; navnlig forekommer den i 
store Masser i Norge, Sverig, Grønland, F in 
land, Nordamerika og i Tyskland i Alperne, 
Fichtelbjergene etc. I Tidens Løb forvittrer 
den ved Luftens Kulsyre og  Vandets Paa- 
virkning og giver herved Anledning til Dan
nelsen af de forskj ellige Lerarter. Den an
vendes til Fabrikation af finere Pottem ager- 
arbeide, de fineste og  reneste Stykker til 
Porcellain, navnlig i China, hvor den kaldes 
Penunt se,  og de urenere til Stentøi, endvi
dere til Frem stilling a f uigjennem sigtig Glas- 
og Emaillemasse samt til Glasurer, som den 
g jør  mere let og  jevntflydende. —  Avant ur i n
F. er halvt gjennem sigtig  og  opfyldt med 
en Mængde røde Smaablade af Jern, der med
dele den et smukt, indre Lysskjær; den fin
des i N orge ved Kragerø og  Tvedestrand. 
Den ukrystallinske, tætte Feldspath kaldes 
Fe Is it. —  A f de mange Afarter maa endnu 
foruden de forannævnte mærkes følgende: 
Adular ,  Æ delfeldspath eller opaliserende Feld 
spath, som ogsaa benævnes Ulveøie,  Fiskeøie,  
Vandopal ,  ceylonsk Opal eller Glrasol ,  er 
som oftest farveløs, næsten vandklar og glas- 
glinsende, men forekommer dog ogsaa stundom 
med forskj ellige Farver og et changerende 
eller iriserende Lysskjæ r; den hvide, gjen- 
nem sigtige perlemorglinsende kaldes Maane- 
st en,  imedens den i det G rønlige eller Graa- 
lige spillende, med en gulgul Glans og rød
lige, glinsende Puncter, benævnes Solst en 
eller Kobberst en.  Den findes smukkest kry
stalliseret ved St. Gotthard og  flere a f A l
perne; i Korn og  Lag forekommer den ogsaa 
i Grønland og  paa Ceylon. Smukke Stykker, 
som man undertiden skærer ud af den øvrige 
Masse, slibes til R ing- ogN aalestene og  staa 
i tem m elig høi Værdi ; navnlig er den ægte 
og  smukke Solstcn m eget søgt og indfattes 
oftere sammen med Diamanter. —  Labrador ,  
Labrador st en eller kîi krokl in er en gjennem - 
skinnende, glasglinsende Natron-Kalk-Feld- 
spath af lysegraa indtil sortagtig  Farve. 
Naar den holdes for Ø jet i visse Retninger, 
viser den sig  metalglinsende og med et smukt 
Farvespil afB laat, Grønt, R ødt og  G ult; den 
lader sig let spalte og  er perlemorglinsende 
paa SpaltningsHaderne. Fra den almindelige 
Feldspath adskiller den sig  navnlig derved,

at den opløses i kogende Saltsyre. Den fin
des smukkest og i store Stykker og Lag paa 
Kysterne af Labrador og  den nærliggende 0  
St. Paul; endvidere i Finland, Grønland og 
ved Ekersund i N orge sammen med Syenit. 
Dens Værdi som Smykkesten retter sig efter 
Farvespillets Skjønhed; den anvendes ofte til 
R ing- og Naalestene, Signeter, Daaser, Stokke
knappe og stundom ogsaa til større Gjen- 
stande, da den forekommer i tem m elig store 
Masser. —  Albi t  er en Natron-Feldspath. 
saavel som Ol igoklas,  der dog tillige inde
holder Kalk ; den er sædvanlig hvid og  findes 
i flere Varieteter krystallinsk eller tæt sam
men med andre Stenarter, navnlig Diorit. —  
Som mechaniske Blandinger af forskj ellige, 
ved vulkanske Kræfter sammensmeltede F eld 
spatharter, ansés endvidere Obsidian,  Pim p
sten,  Per lest en etc. (s. disse).

F e lp e !  kaldes et plydslignende, men 
mere langhaaret Stof, hvis Grundigede sæd
vanlig er Bomuld, imedens Floret eller Haar- 
dækket er Silke; det bruges til Overtræk af 
Herre- og  Damehatte, til Huer, Kraver etc. : 
mest Betydning har det sorte, undertiden 
ogsaa hvide eller gulagtige Hattefelpel. Det 
fabrikeres hovedsagelig i Frankrig, men ogsaa 
flere Steder i Tyskland, saasom i Crefeld og  
Zweibrücken. T il andet Brug bliver F. h yp 
p ig  presset, saa at det bliver mønstret eller 
faar L ighed med de sorte Baranker. I  de 
senere Aar forfærdiger man ogsaa i Frankrig 
en Sort m eget smukt, langhaaret Silkefelpel. 
hvormed man efterligner forskjellige Slags 
Pelsværk, saasom Maar, Chinchilla etc., og 
som især bruges til Besætning paa Dame- 
kaaber.

F e ls i t  s. Eur i t  og  Feldspat h.
F e l  t a u r i  s, Oxegal le.  —  F . vlt ri s . 

Glasgal ie.
F e a n e r s k e  G r y n  kaldes Byggryn, 

som ere helt afskallede før Brækningen, ime
dens de simple B yggryn  kun ere halvt af
skallede (s. ogsaa Bankebyg).

F e i m i k e l  (Foeniculum  officinale  og 
vulgare) T. Fenchel, Fr. Fenouil, E. Fennel, 
er en i det sydlige Europa hjemmehørende, 
men ogsaa i de nordligere Lande dyrket 
Skjærmplante a f 1li — 1 Meters Høide, med 
line, fjersnitdelto B lade; i det Ydre har den 
nogen Lighed med D ild og adskiller sig ho
vedsagelig fra denne kun ved sit Frø, Fruc- 
t us eller S e in e n  F o e n i c u l i .  Dette er langag
tig t ovalt, paa begge Sider afstumpet, med 
en skarp Fure, glat, paa den ydre Side hvæl
vet og  med 5 Ribber. Den bedste Sort er 
lysgrønlig  og kaldes romersk,  k r e t i sk  eller 
sød Fennikel .  Den kommer af Foeniculum 
officinale, en perennerende Plante i det syd
lige Europa, er dobbelt saa stor og besidder 
en stærkere, sødere og  behageligere Smag' 
end den almindel ige,  ogsaa kaldet St r aaf en- 
niksl .  Den er brunlig og  har en stærk 
krydret, anisagtig L u gt og  en lignende, sød, 
men lidt skarp Smag. Den dyrkes navnlig i 
Thüringen, ligesom  ogsaa paa flere Steder i 
Bøhmen og  Sachsen. Fennikel benyttes i 
M edicinen som et vinddrivende og muskel
styrkende Middel, ligesom ogsaa som Kryderi
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i Bagværk og  Confiturer, samt til Fabrika
tion a f Parfumerier, Pomader og Likører. 
Ved Destillation udvinder man saavel af de 
modne, som  af de smaa umodne, med Stilke 
blandede Frøkorn c. 3 pCt. gul ætherisk 
Olie, Æ t h e r o le u in  F o e n i c u l i ,  som ved at rec- 
tificeres bliver farveløs; den smager og  lu g 
ter ligesom  Frøet og stivner ved 5 °  C. til 
en fast Masse, hvilken Egenskab den dog 
taber ved at opbevares i længere Tid. 
Dens Væ gtfylde er 0,986. A f Olien, som 
navnlig erholdes fra Erfurt, Gotha og  Halle, 
fremstiller man Fennikeleampher ,  en hvid, 
krystallinsk Masse af samme Haardhed som 
Sukker og identisk med Aniscampher. D e
stinerei- man Fennikelfrø med Vand, er
holdes det hyppig anvendte Fennikelvand,  
A q u a  F o e n i c u l i ,  som anvendes m eget i M edi
cinen som vinddrivende Middel, navnlig til 
Smaabørn, ligeledes udgjør Fennikel H oved- 
bestanddelen af flere Slags Øienvand, som 
sælges til høj Pris. Ogsaa Bladene og  den 
hvidlige, træagtige B od af Fennikelplanten, 
Herba og  Radix Foenicul i ,  finde undertiden 
Anvendelse som Lægemidler.

Fennikeltræ s. Sassaf rast ræ .
Fenonillette er Navnet paa en af 

Fennikel i M ontpellier og Cette tilberedt 
mavestyrkende Likør, hvoraf der forsendes 
meget fra disse Byer.

Ferm ent s. Gjær.
Ferm entolie kaldes saadanne ætheri- 

ske Olier, som udvikle sig og udvindes ved 
forskj ellige Planters Gjæringsproces, medens 
de samme Planter ved en umiddelbar D estil
lation med Vand enten give ingen eller en 
anden ætherisk O lie; de have sædvanlig en 
behagelig, aromatisk Lugt. En saadan Olie 
fremstilles f. Ex. af Bladene af Stenegen, 
Q u e r c u s  R o b u r , F e r iu e n t o le u m  Q u e r c i ;  den er 
grønlig og  af en brændende Smag. A f 
Brændeneldens Blade erholdes ligeledes en 
saadan Olie af en bedøvende Lugt, fremdeles 
af Tusindgylden, Marube, Følhov, Vinblade, 
Fermentol. V itis viniferæ, a f Veibred, P ile- 
bark o. s. v. Disse Olier ere af en eiendom- 
melig Beskaffenhed og  væsentlig forskjellige 
fra de ved Destillation udvundne Olier; de 
erholdes ved at lade Bladene henligge i læn
gere Tid i lunket Vand, dcrpaa afdestillere 
dette og vedblive dermed, indtil Olien udskil
ler sig. H ertil maa ogsaa henregnes de for- 
skjellige saakaldte Fuselol ier  (s. d.).

Fernam bnk s. Rødtræ.
Feriiam bnklak s. Florent i ner l ak og 

Kugel lak.^
Fernis kalder man et F lu idum , hvis 

Hovedbestanddel er Olie eller opløst Harpix 
og som anvendes til Overstrygning af G jon- 
stande af alle Slags for enten at beskytte 
dem imod Luftens og Veirligets Paavirkning 
eller for at give dem en varig Farve, denne 
tilsætter man da Fernissen, eller endelig for 
at gjøre deres Overflade glinsende og altsaa 
lakere dem. Man skj einer sædvanlig imellem 
Ol ief ernisser  og  Harpixf ernisser .  De første 
bestaa af en allerede af sig selv i Luften 
tørrende fed Olie, navnlig Linolie, som un
derkastes en hurtig og  stærk Ophedning,

eller som man koger med 3 à 5 pCt. Sølver
g lød  eller Blyilte, hvorved den bliver noget 
tyktflydende og endnu hurtigere tørres i 
Luften. Linol ief ernis er den mest benyttede 
Fernis og ved dens Tilberedning tilsætter 
man foruden Sølverglød som oftest Linolien 
under en Temperatur af c. 1 5 0 0 C. noget 
Mønnie, Blysukker, Brunsten, borsurt Man- 
ganoxydul (c. !/3 pCt.), Borsyre (2 p C t,) eller 
Zinkvitriol, hvorved Slimdelene udskille sig ; 
den koges da endnu en halv eller hel Tim e 
under en Varmegrad af indtil 200°. Olien 
optager Ilt af Luften og  opløser noget B ly 
ilte eller Zinkilte, bliver klar og tyktflydende 
og  tørrer let til en gjennem sigtig  Masse. Jo 
rigere Fernissen er paa opløst Metalilte, 
desto hurtigere tørrer den i Luften. De bly
holdige Fernisser blive i Tidens Løb brune 
i Luften og maa derfor ikke anvendes sam
men med Zinkhvidt. Oliefernisserne anven
des paa mange Maader; man bruger dem 
saaledes udrevne med Farver til Anstrygning 
af Træ, Blik og Jern; sammenæltede med 
Mønnie, Lér, Gips eller Kalk til en fast, 
varig K it; vod Fabrikation af Voxdug, til 
Bogtrykkeriarve, vandtætte Stoffer etc. —  
Harp ixf ernisserne bestaa af forskjellige Har- 
pixer, som ere opløste enten i en ætherisk 
Olie, som oftest Terpentinolie, eller i Vinaand, 
ogsaa i fede Olier, og  man skj elner derefter 
imellem Terpent inol ief ernis,  sp i r i t uøs Fer 
nis og fed Harpixf ernis.  De Harpixarter, 
som benyttes dertil, ere navnlig Bav, Copal, 
Dammar, Schellak, Sandarak, Mastix, Colo- 
phonium, Asphalt, sjeldnere Drageblod, Eleini, 
Benzoe, Anim e etc. Disse Fernisser anven
des mest til Lakering og  kaldes derfor ogsaa 
Lak f er n isser ;  til forskjelligt Brug tilsættes 
de ofte en eller anden Farve. De bedste af 
disse Lakfernisser ere Ravf ern is og  Copai- 
f ernis,  der bestaa af Bav og  Copal (det saa
kaldte Bav- og Copal-Colophon) sm eltet i 
Linoliefernis og Terpentinolie. De spirituøse 
F. tørre hurtigere end de fede og  egne sig 
navnlig til Lakering af Bogbinderarbeide og 
Træarbeide. Ved Snedkerpolitur forstaar man 
en Opløsning af Schellak i Vinaand, hvormed 
Meubler gives Glans ved at poleres dermed. 
Terpentinoliefernisser tørre vel langsommere 
end de spirituøse, men de ere blødere, springe 
ikke saa let a f og  danne et m eget glinsende 
Overtræk. De fleste Lakfernisser forfærdiges 
paa mange Steder fabrikmæssigt i det Store 
og  forhandles sædvanlig af Droguisterne, 
hvorimod Haandværkerne ofte selv tilberede 
de Spiritusfernisser, som de bruge. Den be
rømte chinesiske Lak f e r n i s tilberedes af 
Melkesaf'ten af et der voxende Træ, St ag-  
mar ia vernicif lua,  som i China kaldes Tsi-  
chun;  den presses gjentagne Gange igjennem 
Bom uld. Den j apanesiske Fernis, som ikke 
er saa smuk som den sidstnævnte, bestaar af 
Saften af Fernissumaktræet, Rhus Vernis;  
efter at være renset, opløses den i ætherisk 
Olie og anvendes med Tilsætning af Farve, 
idet hvert paaført Lag først afslibes ganske 
glat'. Den saakaldte Guldf ernis eller engelsk 
F. er en spirituøs Fernis, som er farvet med 
Drageblod, Orlean, Safflor etc. og  benyttes



ten tilbereder man i Apotliekerne Ferskenvand. 
Frugterne, som komme i Handelen i frisk T il
stand, ogsaa ituskaarne og tørrede, ere bedæk
kede med en tyk, fløilsagtig Hud med en Fure 
paalangs paa den ene Side ; de have en noget 
syrlig , men behagelig aromatisk Smag og  
høre til de sundeste Frugter, men holde sig 
ikke længe. Ferskenen er den største af alle 
Stenfrugter; de bedste voxe i det sydlige 
Frankrig, Spanien og  Portugal. De anvendes 
til Conflturer, som Compot etc., ligesom  man 
ogsaa tilbereder Brændevin deraf. De bittre, 
flade, mandellignende Kjærner, S e in e n  P e r 
s i c a ; ,  N u c le i  eller N u c e s  P e r s i c o r u m , kunne 
benyttes ligesom  bittre Mandler og  til Frem 
stilling af blaasyreholdige Præparater ; med 
Tilsætning af Kryderier tilbereder man en 
Slags Likør deraf, som kaldes Persico.  L ig e 
ledes udpresses en fedO lie  afK jæ rnerne, Fer
skenolie, der har megen Lighed med Mandelolie 
og benyttes som denne, og da den er billigere 
end denne, anvendes den i tem m elig stor 
Maalestok til Forfalskning deraf. A f de 
brændte Kj ærners Skaller erholdes ogsaa en 
sort Malerfarve. Man forskriver dem mest 
fra Triest eller M arseille; ved Opbevaringen 
maa der tages Hensyn til, at de ere let ud
satte for at blive ormstukne. —  Ferskenes- 
sent s s. Frugtætlier. Ferskent ræ s. Rødtræ.

F e r n l a  A s a  f o e t i d a  s. Dyvelsdræk.
F e t a  b r u n  er en A rt Bregner, som voxe 

paa Malta og  som bære en Uld, der ved at 
blandes med Bom uld kan spindes.

F e t i s g u l c l  kaldes undertiden det fra 
Guldkysten i det vestlige Afrika kommende 
Guld.

F e z  (Fr. Bonnets de Turquie) ere runde, 
mere eller mindre liøie Huer uden Skygger, 
som i Tyrkiet udgjøre den almindelige H o
vedbedækning saavel for Mænd som for Qvin- 
der. De ere sædvanlig rød e , men ogsaa 
stundom hvide, hvilke sidste navnlig bæres 
a f Qvinderne; de ere vævede af Faareuld, 
ofte blandet mod Floretsilke, og  ere sta^rkt 
valkede, saa at de ere m eget tykke og  tætte. 
Gammeltyrkerne danne deres Turbaner af 
disse Huer ved at omvikle dem med et langt 
Stykke hvidt eller farvet Musselin, og  Qvin- 
dernes hvide Fez ere ofte broderede med 
Guld, Sølv eller Perler. De bleve først for
færdigede i den marokkanske B y Fez, men 
fabrikeres nu især i Tunis og Constantinopel, 
hvorfra de forsendes over hele Levanten, 
hvor de udgjøre en v igtig  Handelsartikel. I 
den nyere T id  forfærdiges der ogsaa mange 
af disse Huer i Italien, navnlig i Genua, L i
vorno og  Neapel, og maaské endnu flere i 
Frankrig, saasom i Marseille og  Orleans, lige
som der ogsaa i Østerrig Andes flere Fa
briker for denne Artikel.

F i g e n  ( Caricæ) ere de kjødfulde Frug
ter eller rettere Frugtbullen af det i det 
sydlige Asien hjemmehørende, men i hele 
Sydeuropa samt i Lilleasien, Persien, det 
nordlige Afrika hyppig voxende almindel ige 
Figent ræ,  Ficus Car ica.  Ogsaa i Sydtysk
land kan dette Træ voxe i fri Land, naar det 
behørig  tildækkes om Vinteren, dog mest 
kun som et buskagtigt Træ, imedens det i

især til at give M essing og Tin  et guld lig 
nende Udseende. De sorte Fernisser tilbere
des mest af Asphalt med Tilsætning a f Ter
pentinolie eller Benzin; men man har dem 
ogsaa af Ravcolophonium til Lakering a fB lik - 
arbeide og a f Stenkulstjære til Jern. Ogsaa 
i Photographien benyttes flere Slags fine og 
godt tilberedte Fernisser. Fra England, navn
lig  fra Hull, erholdes en lysere og en m ør
kere Sort Fernis under Navn af Br ight  og 
Black  Varnish; den førstnævnte bestaar h o 
vedsagelig af Harpix og Tjærenaphta og an
vendes sædvanlig til O verstrygning af Skibs
master, Plankeværker etc., imedens den m ør
kere bestaar af Beg, Tjære og Naphta og 
mest benyttes til Skibsbunde, Træskur, Planke
værker etc. —  Som nyere Opløsningsmidler 
istedetfor Terpentin benyttes især de mere 
flygtige Destillationsproducter af Petroleum, 
ligesom  ogsaa af Stenkulstjære og Brunkuls
tjære, som altid have en stærk opløsende 
Virkning paa Harpix, hvad enten de bestaa i 
Benzin, Photogen eller lignende Stoffer. Som 
andre Opløsningsmidler anbefales ogsaa Chlo
roform, Træspiritus og  Svovlkulstof.

Fernissten s. Rav.
Fernis, tør, kaldes en Sort Harpix, som 

flyder ud af den i Sverig voxende træagtige 
Enebærbusk.

Feroletrse s. At last ræ.

Ferridcyankalm m l modludsait
Ferro cyankalium  /  s‘ Bl0fllut,8alt-
Ferro K a li s u  S pini c i  c rini s. Jern- 

iltekali, svovlsur.

Ferronerie kaldes i Frankrig alle Slags 
Jernvarer.

Ferrum  s. Jern. —  F.  ca rbonicum  sa c- 
cha ra tuiu s. Jern, kulsurt. —  F.  chlora tum  s.
Jernchlorür. —  F. c it r ie u m  s. Jernilte. —  F. 
h y d r o c y a n ie u m  s. Berlinorblaat. —  F. j o d a 
tu m  s a c c h a r a t u m  s. Jodjern, sukkerholdigt. 
—  F . la c t ic u m  s. Jernoxydul, melkcsurt. —  
F . l im a tim i s. Jernfilspaan. —  F . m u r ia tic u iu  
o x y d a tu m  s. Chlorjern og Jernchlorid. —  F .  
m u r ia tic u iu  o x y d u la t u m  s. Jernchlorür. —  F. 
o x y d a tu iu  f u s a m i  s. Jerniltehydrat. —  F . o x y 
d a tu m  s a c c h a r a t u m  s o lu b i le  s. Jernsukker. —  
F . o x y d u la t u m  c a r b o n ic u m  s. Jernoxydul, kul
surt. —  F . o x y d u la t u m  n ig r u m  s. Jernmoor. —
F . p y r o p h o s p h o r ie u m  e u m  A m m o n io  c it r ic o  s. 
Jernilte, pyrophosphorsurt. —  F . s e s q u i c h l o -  
r a tu m  s. Jernchlorid. —  F . s u lp h u r a t u m  s. 
Svovljern. —  F . s u lp lm r ic u m  s. V itriol og 
Jernoxydul, svovlsurt. —  F . s u l  pini ri e u m  o x y 
d a tu m  a iu m o n ia tu m  s. Jernilte-Ammonium, 
svovlsur.

Ferskentræ et (P ers ica  vulgaris) ei
et paa Grund af dets velsmagende Frugter i 
M ellem - og Sydeuropa hyppig frit voxende 
og hos os under heldige Forhold  som Espa
liertræ dyrket Træ, hvoraf baade Frugterne 
og  Kjærnerne af disse forekomme i Hande
len. De lyserøde Blomster, Flore s Pe rsicoru m ,  
som have en krydret L ugt og en bitter Smag, 
anvendtes tidligere imod Hudsygdom me, hvor
til man ogsaa benyttede de smalle, lancet
form ede, takkede Blade, som have en bitter- 
m andelagtig Smag. A f  Kjærnerne af Frug 
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Orienten naar en Høide af 8— 10 Meter og 
har en mangegrenet, men ikke tæt Krone. 
Navnlig dyrkes der i Landene omkring M id
delhavet en Mængde Varieteter, som im id
lertid kunne samles i to Hovedklasser, nem
lig  Træer med lysfarvede (hvide, gulagtige 
eller grønlige) og  med m ørkfarvede (rødlige, 
violette eller brunlige) Frugter. Som oven
for berørt er F igenen ikke en egentlig Frugt, 
men kun den Beholder, i hvis Indre først 
Blomsterne og  senere Frøene udvikle s ig ; 
de virkelige Frugter ere saaledes de smaa 
Korn eller Gryn, der findes indeni Figenen, 
imedens den kjødfulde og frugtlignende Del 
er Frugtstandens Axe. De smaa énkjønnede 
Blomster skyde frem enkeltvis i B ladhjør
nerne, men i stor M ængde og i runde eller 
aflange Blomsterkager, som naar de m od
nes, blive bløde og  kjødfulde og  forandre 
deres grønne Farve, imedens den skarpe, 
bittre Melkesaft, hvormed hele Planten er 
fyldt, i dem bliver sukkersød og  velsmagende. 
Figener henhøre til de sundeste og  behage
ligste Frugter, og  i mange af de sydlige 
Lande, hvor de voxe i Mængde, udgjøre de 
et fortrinligt og  næsten uundværligt Nærings
middel for Befolkningen; i nogle Lande, 
navnlig i Marokko og paa de canariske Øer, 
brænder man ogsaa Brændevin deraf, og  af 
de simpleste Sorter tilberedes Eddike. T ør
rede F igen anvendes i M edicinen som Bryst
middel, ligesom  man ogsaa deraf fabrikerer 
FigenkafFe (s. d .) ; de finere Sorter, som kal
des C onfect- eller Taffelfigen, benyttes som 
Dessertspiser. I  Medicinen anvendes de o g 
saa som et m ildt nærende Middel samt lige 
ledes til B lødgjøring og Bensning af Bylder. 
I Spanien og  Portugal presser man af de 
bedste Figen den saakaldte Figenost (s. d.), 
—  Imedens det vilde Figentræ sætter F ru g 
ter tre Gange om Aar et, skér dette kun to 
Gange med det dyrkede, nem lig om Foraaret 
og midtsommers ; da Frugterne im idlertid ikke 
vise sig  samtidig, har Træet næsten hele 
Sommeren igjennem  baade modne og umodne 
Frugter. For at fremskynde Figenens M od
ning og  gjøre den mere sød anvender man i 
Orienten, paa Sicilien og  flere Steder i Syd
europa den saakaldte Capricationsmaade, som 
bestaar i at man ophænger Grene med Frug 
ter af det vilde Figentræ  (O m u s  eller Ca
pri ficus), som er beboet af en Galhvepse, 
Blastophaga Psenes, i de dyrkede Figentræer, 
Og naar det vingede Insekt har udviklet sig 
i disse, forlader det Frugten igjennem  den 
skjælbedækkede lille Aabning, som danner 
Navlen paa enhver Figen, og  idet do med 
deres Læggebraad gjennembore de umodne 
dyrkede Figenfrugter, bevirke de ved en for 
største Delen undertrykt Frødannelse en 
større Tilstrøm ning af Saft og derved en 
Forøgelse a f Frugtens Størrelse i et kortere 
Tidsrum ; men for at Æ ggene af Yespen, 
som paa denne Maade ere . indførte i Figenen, 
ikke skulle udvikles, maa saadanne caprifice- 
rede Figner hurtigt tørres i Ovne, medens 
de ikke caprificerede blive tørrede i Skyggen. 
I Lande, hvor Insekterne mangle, har man 
ogsaa forsøgt at erstatte disses Virksom hed

ved at prikke Frugterne med fine Naale. I 
Handelen forekomme Figener kun tørrede, 
og  da de næsten udføres fra alle de Steder, 
hvor de produceres, gives der en Mængde 
Sorter, som i Qvalitet ere mere eller mindre 
forskjellige fra hverandre. De vigtigste Sor
ter ere følgende: 1) Smyrnafigen fra L ille
asien og  de fleste Øer i Archipelagus ere de 
bedste og  forsendes sædvanlig over Sm yrna; 
de ere store, runde, fladtrykte, gule, meget 
søde og  have den blødeste Skal. Man skjel- 
ner der imellem tre Sorter; de bedste kaldes 
T orba indjeri, M ellemsorten Tabet Indjeri og 
den tredie Sort Taban Indjeri, som er større, 
men mere tykskallet end de andre. Forsen
delsen skér dels i Kister paa c. 70 Pd. og 
dels i runde Æ sker paa c. 10 Pd. ; de ordi
naire komme ogsaa i Foustager. F. fra C y
pern og  Aleppo sælges ogsaa sædvanlig 
under Navn af smyrnaiske. 2) Kransfigen 
fra Kalamata paa Morea ere ligeledes store, 
men have en m eget tyk Skal og  ere mere 
tørre og  mindre søde og  velsmagende; de ere 
i Antal af 100 trukne paa en Sivsnor og  
derfor gjennemborede i Midten, saa at de 
som en Følge af Sammentrykningen have 
Form  af runde Skiver ; begge Enderne af 
Snoren ere sammenbundne, saa at de danne 
en Krans (resto), hvorefter de forsendes ned- 
pakkede i Foustager. Paa Morea noteres 
Prisen pr. 1000 Kranse. 3) M alteserfigen 
eller Johannesfigen henhøre til de største og 
forekomme i fire Sorter, af hvilke den bedste, 
B a itr a  de S a a  J u a n , som allerede modnes 
ved St. Hansdag, er meget stor, men ikke 
saa velsmagende som de tre andre, sildigere 
modnende Sorter, hvoraf den ene er hvid og 
de to mørkerøde eller mørk violetagtige. 4) 
C alabreser- og  Pugliafigen, som forsendes i 
Kurve og  derfor ogsaa kaldes Kurvefigen, 
ere a f M ellemstørrelse, velsmagende og  holde 
sig  godt. 5) Genueserfigen ere en af de 
bedre Sorter, de ere store, gule, aflange, ikke 
saa fladtrykte som Smyrnafigenen og  have 
en sød, behagelig Sm ag; de saakaldte sorte, 
af en mørk, purpurrød Farve, foroven m eget 
tykke, og  med gult, lidt bittert K jød ere ikke 
saa velsmagende. 7) Sicilianske ere smaa, 
men ligne i Form  og  Smag de calabriske. 7) 
Istriske og Dalmatinerfigen, som efter U d
skibningspladserne ogsaa kaldes Venetianske 
og T riesterfigen , deles i gule og  graa; begge 
Sorter ere betydelig  mindre end Smyrnafigen, 
aflangt runde og velsmagende men ikke meget 
holdbare. De forsendes i smaa Foustager 
paa 10— 50 Pd. og  sælges i Triest og Fiume 
med 10 pCt. Thara. Fra Øen Korfu kommer 
undertiden en m eget god og sød Sort, hvoraf 
de bedste kaldes Fraccasin i. 8) M arseille 
eller Provencefigen ere de bedste fra det 
sydlige Frankrig, hvor der i det Hele taget 
dyrkes mange Figener. De ere smaa, runde, 
gule og  m eget søde, men holde sig neppe et 
A ar; en anden aflang Art, som er udvendig 
hvid og indvendig rødlig, foretrækkes ofte 
for dem. En anden m eget god Sort har 
Navn af F i g u e s  r o y a l e s .  9) Com tatske eller 
Candatfigen fra Omegnen af A vignon og  V e 
naissin komme hyppig  til Nordeuropa over
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Amsterdam, Hamborg, Bremen etc.; de have 
L ighed med de gule Marseillefigen, men ere 
ikke saa gode, have en tyk, seig Hud og  gaa 
let i Gjæring. A f andre franske Sorter kan 
endnu anføres P e l o i s e s  og S å l e r n e s  fra Om
egnen af Toulon og  Salerno; de kaldes ogsaa 
F i g n e s  d e C n e r s , ere runde, temmelig store, 
ikke saa velsmagende som Provencefigen, men 
derfor ogsaa endel billigere; fremdeles de 
tyndskallede M o i s s o n n e s ,  som ere runde, ind
vendig røde, udvendig hlaa eller violette; 
ringere Sorter, dels hvide og dels violette, 
ere M e s t i s s e s ,  M o n t i g a s s e s ,  B e l lo u n e s ,  I la r n i -  
s o t t e s  etc. 10) Sp an sk e  Figen  komme mest 
fra Malaga, dog ogsaa fra Sevilla, Alicante 
og  Valencia, dels i smaa Foustager paa 80 
— 100 Pd. og dels i Kurve paa c. 80 Pd. ; 
de ere smaa, langagtigrunde og velsmagende, 
men have ofte en tyk, seig Hud og  ere der
for ikke meget yndede ; en finere, m eget god 
Sort kaldes B r e b a s . 11) Po r t u gisisk e F. 
komme fra Faro og  Lagos i Provinsen A l- 
garbien og  forsendes i Kurve af Palmeblade 
paa c. 25 Pd. ; de forekomme baade røde og 
livide, af hvilke de første ere de bedste. 12) 
Can ar isk e  F. fra Øerne af samme Navn ere 
af fortrinlig  Qvalitet og  forsendes enten i 
Kister paa c. 30 Pd. eller i Foustager paa 
100— 150 Pd. 13) T yr o l e r  F. fra Omegnen 
af Trient og Boveredo forekomme kun sjel- 
den i Handelen; de ere tem melig ordinaire 
og  have sædvanlig en eiendomm elig Bism ag 
af de Kosm arin- eller Laurbærblade, hvori de 
ere indpakkede og hvorefter de enten benæv
nes Rosmarin- eller Løvfigen. —  Ligesom  de 
fleste andre tørrede Frugter have F igen den 
mindre gode Egenskab, at de ikke holde sig 
længe, i Regelen ikke over et Aar. Ved Ind- 
kjøb maa man derfor agte paa, at de baade 
ere friske og  saa tørre som muligt, men dog 
bløde og  kjødfulde, og at de ikke have nogen 
syrlig L ugt eller Sm ag, hvilket vil være 
Tegn  paa en begyndende G jæ ring; de bør 
opbevares paa et tørt, men køligt Sted og 
ikke udpakkes eller skilles ad førend det er 
nødvendigt. Det hvide Lag, som de sæd
vanlig ere bedækkede med udvendig, hidrører 
som oftest fra Sukker, der er trængt frem 
fra Frugternes Indre og  er isaafald ingen 
F eil; kun maa det nøie paaagtes, at dette 
Lag ikke indeholder Midder, hvilket sikkrest 
kan opdages ved Hjælp af et Forstørrelses
glas. Undertiden bestaar Laget dog hoved
sagelig  a f Kastaniemél, hvormed Frugterne 
ere bestrøede for lettere at tørres, hvilket 
ofte er Tilfæ ldet med de italienske F ig en ; 
men denne Fremgangsmaade forringer baade 
Varens Smag og  dens Holdbarhed. —  Indfør
selen af F igen til Danmark udgjorde i 1876 
c. 788,000 Pd. og i 1877 c. 604,000 Pd., af 
hvilke Qvantiteter over Halvdelen kom di
recte fra Spanien. Udførselen fra Landet i 
de nævnte 2 Aar beløb henholdsvis c. 73,000 
og 83,500 Pd., hvoraf omtrent Halvdelen 
forsendtes til Sverig og  næsten hele Resten 
til Island, Grønland og Færøerne. —  Sverig 
indførte i 1876 c. 617,000 Pd., og  N orge i 
1876^c. 258,000 Pd.

F i g e n ,  i n d i a n s k e  eller Cactusfiøen

kaldes de figenagtige, gjenneiurøde, _ meget 
søde Frugter af en i Sydamerika hjemm e
hørende Cactusart, den saakaldte Figen t idsel , 
O p u n t ia  v u l g a r i s ,  der hyppig dyrkes i det 
sydligere Europa, især Sicilien og  det sydlige 
Spanien; de spises i deres Hjem land i frisk 
Tilstand og  endel forsendes til Frankrig, 
hvor de blive godt betalte, idet man der an- 
sér dem som en Délicatesse; til os i Norden 
naa de neppe.

F i g e n k a f f e  kaldes forskj eilige Kaffe- 
surrogater og  Kaffetilsætninger, som væsent
lig  bestaa af brændte, pulveriserede og  
stundom bruntfarvede Figen. D et er navnlig 
i Ø sterrig, at denne Artikel forekommer 
hyppig, og den østerrigske Kaffes Renommée 
for Velsmag skal navnlig skyldes denne T il
sætning; der findes i dette Land store F a
briker, som ene beskæftige sig med Tilvirk
ning deraf. I  ublandet Tilstand bestaa de 
brændte F igen  af en mere eller mindre sam
menhængende Masse af mørkebrun Farve 
og a f en rén, sød lig  branket Sm ag; blan
det med brændte Kornsorter, Bønner eller 
ogsaa med brændte Kaffebønner udgjøre de 
en ikke u vigtig  Handelsartikel; de sælges 
sædvanlig i aflange, firkantede Papirspakker.

F i g e n o s t  tilberedes i Spanien og Por
tugal a f de bedste og  modneste F igen ved at 
skære dem itu og  blande dem med afskallede 
Mandler, Hasselnødder, Pinier, Pistacier samt 
nogle Urter og Kryderier og derefter presse 
dem sammen i Form  af en O st; den forsen
des nedpakket i Kurve.

F ig e n , P a r a d is  s. Bananer.
F i g e n  t r a e ,  « l e t  a l m m « l e l i g e  (F i 

cus Carica) er allerede omtalt under Artiklen 
Figen. A f andre Arter ere følgende de mær
keligste: M orbær figen t ræet , F ic u *  S y c o m o r u s ,  
voxer i Orienten, bærer spiselige F igen  og 
har et m eget let, men overordentlig varigt 
Ved, hvoraf Æ gypterne forfærdigede Kisterne 
til deres Mumier. —  Ban ian t ræet , F i c u s  I n 
d ic a , er et i Ostindien voxende Træ af be
tydelig  Størrelse og  med stedsegrønne Blade; 
paa de unge Grene af disse Træer lever Lak- 
skjoldlusen, C o c c u s  L a c c a , som ernærer sig 
af deres Melkesaft, hvorved der udsveder en 
rød, harpixagtig Saft, der stivner i Luften 
til den bekjendte Gummilak (s. d.) —  Ficus 

e l ast i ca , der hos os dyrkes i Miniatur som 
Potteplante, hører hjemme i flere Egne af 
Asien og  er der et indtil 55 Meter hoit 
Træ med en Krone, der kan have et Gjen- 
nemsnit af 170 M eter; den af dette Træ 
lig e lig  udflydende, tykke M clkesaft stivner 
i Luften til en rødbrun Masse, K autschuk  

(s. d.). —  Fi cu s cer i f l u a voxer i Mængde 
paa Java; dets Melkesaft giver ved Indkog- 
n ing en Slags Vox, som benyttes m eget paa 
denne 0 .

F i k a t i n t r æ ,  ogsaa kaldet Kongetræ 
eller sort Ibentræ, er et m eget smukt, vio
let eller rødgult stribet eller marmoreret Ved 
fra Sydamerika og  erholdes sandsynligvis at 
K b e im m  c r e t i e u m ; det er ualm indelig haardt, 
men lader sig dog let forarbeide og anven
des derfor til finere Snedker og Dreierarbei-
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der, men har den Feil, at det med Alderen 
let revner og taber sin Farve. Det erholdes 
navnlig fra Pernambuceo i uregelmæssige 
Stykker af 1 à 2 Meters Længde og 10— 20 
Centim. Tykkelse.

F il  à  la  R e lig ie u s e  kaldes i Frank
rig en A rt halvbleget Hørgarn, som forfæ r
diges i flere Numere i Omegnen af Lille.

F ila tr ic e  er en fransk Benævnelse for 
Floretsilke.

F il  de P a im p o u t er en Sort fransk, 
bleget Hørgarn, som særlig udmærker sig 
ved en fortrinlig  B legning; det anvendes til 
fine Strømper, Huer etc.

F i l  d ’ é p r e u v e  eller Toile fil d’épreuve 
kaldes i Frankrig en Sort middelflne Lærre
der med røde og  hvide eller blaa og  hvide 
Striber eller Tærninger; de væves navnlig i 
Hep. Øvre-Seine og forsendes i pressede Styk
ker, der ere sammenlagte i Bogform  i deres 
hele Bredde.

F i l  de F e r e *  er en Slags fransk, hvid- 
bleget H ørgarn fra Omegnen af St. Quentin.

F il  de F a y e tte  eller Sayetgarn er en 
Sort af fin Kamuld spundet og  undertiden 
med Silke blandet Garn, som forfærdiges i 
Maskinspinderierne i flere Numere og  ofte til 
en høi Grad af Finhed. Man skjelner im el
lem haardt, som benyttes til Vævning af for- 
skjellige Stoffer, og  blødt, som anvendes til 
Possementarbeide, Broderier, Strøm per etc.

F i l e  og  Raspe, de bekjendte af hærdet 
Staal forfærdigede Værktøisredskaber med en 
ujevn, tandet, skarp Overflade, forekomme i 
mange Størrelser og af m eget forskiellig  
Godhed. Forskjellen imellem File og  Raspe 
bestaar i, at Overfladens Skarphed hos de 
første hidrører fra de med brede M eisler og  
i Regelen paa fri Haand frembragte saakaldte 
Hug eller Striber, imedens den hos de sidste 
bestaar i punctform ige Indhugninger, der ere 
foretagne med en spids M eisel; Filene an
vendes især til Metallernes Bearbeidelse, im e
dens Easpen mest bruges til Træ, Ben eller 
Horn. —  File inddeles i mange Sorter, dels 
efter deres Størrelse, dels efter deres Form  
og Anvendelse, og  dels efter de forskjellig- 
artede H ug, hvormed de ere forsynede. De 
største File benævnes efter deres Vægt, som 
kan stige til over 20 P d ., de mindre efter 
deres Længde. Deres Form  er ligeledes 
meget forskiellig, og  man har dem saaledes 
baade trekantede, firkantede, runde, halvrunde, 
flade, ovale, bøiede etc. Med Hensyn til 
Hugget, inddeles F. i flere Sorter; nogle 
have ikkun parallele H ug og kaldes F. med 
enkelt H ug, men i Regelen have F ile for
uden dette Grundhug tillige et Krydshug, 
hvorved Overfladen er delt i skarpe Tænder. 
Huggets Finhed er m eget forskiellig  efter 
Størrelsen; ved smaa File er det ofte saa 
fint, at det ikke kan opdages med det blotte 
Øie. De saakaldte Bestødfile, som høre til 
de_ største og  grovest huggede og  som ofte 
veie 12 à 16 Pd., bruges af Vognsm eden til 
Axler; File af M ellemstørrelse benyttes i 
Jernstøberierne til at glatte og  tildanne de 
støbte Jerngjenstande. De firkantede F ile 
ere enten forsynede med H ug paa alle fire

J. H jo r t h : Varelexikon.

Sider eller glatte paa den ene smalle Side 
og kaldes da Ansatsfile: de halvrunde have 
undertiden kun H ug paa den flade Side; de 
saakaldte Spidsringe bestaa af en ringförm ig 
bøiet Staalplade, med F ilehug enten paa den 
indvendige eller udvendige Side, og  benyttes 
dels af Naalemagere og dels til at file Spid 
serne paa Brodérnaale. De mindste og  fine
ste ere Uhrm agerfile, hvoraf der atter gives 
mange Sorter; de forfæ rdiges navnlig i E n g 
land, men ogsaa i Schweiz omtrent ligesaa 
gode. I  Nürnberg forfærdiges ligeledes mange 
smaa File, men af ringere Godhed; dog ere 
de smaa Naalefile herfra meget bekjendte og 
finde endogsaa A fsæ tning til England. 
Straafile kaldes de store, firkantede File, 
som forsendes i Bundter paa 1 à 4 Stk. og 
indpakkede i Straa. —  En v igtig  Egenskab 
ved F. er deres H ærdning; jo  haardere en 
F il er, desto længere vil den kunne vare. 
En godt hærdet F il maa kunne gjøre Strøg 
i haardt Støbejern uden at forandre sig  saa
ledes efter nogle Strøg, at det kan ses paa 
den; den bør bestaa af rent Støbestaal og 
have en ensartet Farve og et regelm æssigt 
H ug af behørig  Dybde. —  Raspen smedes 
ligesom  Filen af Staal i mange forskjellige 
Former, Størrelser og  Finheder; den hugges 
i Rader med en spids, trekantet Meisel, som 
ved at flyttes et lille Stykke frem efter hvert 
Hammerslag frem bringer en trekantet Tand. 
De finest huggede, og mest forskj elligt for 
mede, som ere m eget vanskelige at forfæ r
dige, bruges a f Billedhuggerne til Marmor- 
Kunstværker; de mere almindeligt huggede 
anvendes a f Træarbeidere og  Kunstdreiere til 
Træ, H orn og Elfenben, samt af Metalstøbere 
til Bearbeidelse af Zink, Tin og  Bronce, og  
de største og  grovest huggede af Grovsm e
den ved Beskoning af Hestehove. —  De bed
ste F ile og  Raspe forfærdiges i England, 
navnlig i Birmingham , Sheffield e tc .; men 
ogsaa i Tyskland findos betydelige F ilefabri
ker paa flere Steder, saasom i Steiermark, 
W estphalen, Solingen, Nürnberg etc., og  for
øvrigt findes der Filehuggere i de fleste 
større Byer i Europa. —  I Danmark anlagdes 
den første Filefabrik i Aaret 1810 paa Raad- 
vad i Dyrehaven af Englænderen Thomas 
N aylor efter O pfordring fra den danske R e 
gering. Vanskeligheden ved at tilveiebringe 
godt Staal, som maatte forskrives fra E n g 
land, i Forening med den store Concurrence 
baade fra England og Tyskland, hvorfra der 
endnu indkommer store Partier færdige File 
og  Raspe her til Landet, bevirkede imidlertid, 
at Filefabriken paaRaadvad efter nogle Aars 
Virksom hed blev nedlagt, hvorefter Naylor 
for egen R egn ing anlagde en Filefabrik i 
Kjøbenhavn. Denne vandt efterliaanden me
gen Anseelse og  et godt Navn, og har op 
lært mange dygtige Elever, som ere etable
rede rundtom i Landet som Filehuggere, 
imedens der dog i Danmark ikke findes flere 
virkelige Filefabriker end denne, som nu eies 
a f John Naylor, den sidstlevende af Grund
læggerens Sønner.

F ilig r a n a r b e id e  kaldes en Art, sæd
vanlig af fin Sølvtraad, men stundom ogsaa
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af Guldtraad bestaaende Sm ykkesager, der 
forfærdiges ved at bøie, sno, kruse, udplette 
og sammenlodde den fine T raad, hvorved 
man danner Hals- og  Armbaand, Diademer, 
Broscher, Brystsløifer etc., som sælges til 
en forholdsvis meget billig  Pris, naar der sés 
hen til, at Arbeidet udføres med Haanden. 
Mestere i denne Kunst ere endnu stedse de 
orientalske Nationer; men ogsaa i Europa har 
den paa flere Steder naaet en høi Grad af 
Fuldkommenhed, saasom i Italien, navnlig i 
Bom  og  Genua, i N orge, i  Busland samt lige
ledes i Danmark.

F i l e t  eller fileret  Arbe ide kaldtes oprin
delig det simple Haandarbeide, som Fiskerne 
udføre for at forfærdige deres N et; men saa- 
ledes benævnes nu ogsaa mange a fU ld - eller 
Bomuldsgarn bestaaende Artikler, saasom 
Tørklæder, Huer, Bordtæpper etc., hvis For- 
færdigelse er bleven en almindelig Beskæf
tigelse for Damer. Arbeidet har nogen L ig 
hed med Strikning, idet det dannes af en 
enkelt Traad, der føres frem og  tilbage, men 
befæstes ved hver Krydsning med en Knude, 
saa at Maskerne kunne gjøres saa store, som 
man ønsker det. Aabningernes Størrelse re
guleres ved at de dannes over en Pind, og 
ved at benytte en saadan af forskjellig Tyk
kelse paa enkelte Dele af Stoffet danner man 
Mønstre i dette. I de senere Aar forfærdiges 
ogsaa mange filerede Arbeider paa Maskiner, 
navnlig i England.

Filoselle kaldes i Frankrig en Slags 
Floretsilke, der er en Blanding af Udskuddet 
fra god Silke og  fra de ordinaireste Cocons.

Filotti kaldes i Livorno en A rt af de 
største Koraller.

Fil retors s. Traad.
Filt, T. Filz, Fr. Feutre, E. Feit, er 

et tæt Stof, som bestaar a f Uld eller 
andre Haar, undertiden ogsaa af Blaar, og 
som forfærdiges uden Spinding eller Væv
ning, men kun ved Varme, B lødgjøring, Æ lt 
ning, Valkning, Presning etc., hvorved Haa
rene blive saa fast slyngede i hverandre, at 
de danne en sammenhængende, tæt og  stundom 
endogsaa vandtæt Masse. Enten former man 
det strax under Forarbeidningen til Hatte, 
Sko, Huer, Filtrérposer etc., eller man dan
ner det i Plader af forskiellig Størrelse og 
Tykkelse, hvoraf der da forfærdiges mange 
Artikler, saasom Hestedækkener, Filtsaaler, 
Begnkapper, Tæpper etc. D et anvendes og 
saa som Underlag af Bogtrykkere og  i Pa
pirfabrikationen, samt en finere Sort til B e
klædning af Hamrene i Pianoforter (s. H am - 
mercloth) ;  de i Papirfabrikerne benyttede 
Uldduge, hvorimellem de nyformede Ark før
ste Gang udpresses, bestaa dog som oftest 
a f spundet og  vævet, men tæt valket Uldtøi, 
men benævnes dog F ilt. A f  opkradsede uldne 
Klude tilvirker man en Sort Uld, den saa- 
kaldte Kiadsuld, Kunstuld eller Lumpenuld 
(s. d.), hvoraf man paa flere Steder ved F ilt
n ing forfærdiger brogede Tæpper, Sko, H e
stedækkener etc. Den fineste F ilt dannes af 
Harehaar og  finder navnlig Anvendelse i 
Hattefabrikationen; mindre fine Sorter fabri
keres i England under Navn af Druggets og

benyttes, efter at være farvede, til Løbetæpper 
over finere Gulvtæpper, ligesom de ogsaa tryk
kes og anvendes til Gardiner og Portiérer i 
større Localer. Filtplader af grovere Stof 
benyttes til Tagbedækning, efter at være 
gjennem trængt af Tjære, Asphalt eller lig 
nende, ligesom  ogsaa til Beklædning af Skibe 
under Kobberforhudningen til U dforing af 
Dampcylindere og Damprør, som M ellemlag i 
Træpanél, især ombord i Skibe etc. Fi lt klæde 
kaldes en Sort tyndt og  blødt Filt, som kan 
benyttes til Klædningsstykker og  som lige 
ledes fremstilles uden Spin ding og Væ vning 
ved at underkaste den fra en Uldkartemaskine 
leverede løse Pels en F iltning og  Valkning 
paa Maskiner, hvorefter Buningen og Over
skæringen foregaar paa samme Maade som 
ved vævet Klæde. D et saakaldte lakerede 
Filt, som mest anvendes til Kaskjetskygger, 
forfærdiges af finere F ilt ved at lade det 
gjennem trænges af Fernis, og derefter lakere 
det paa Ydersiden. —  England er Hovedstedet 
for Fabrikationen af F ilt, idet Affaldet fra 
Landets mange andre Fabriker udgjør et godt 
Baamateriale dertil; de størte Etablissemen
ter findes i Lancashire og  Yorkshire, men 
Forbruget af F ilt er nu ikke saa betydeligt 
som tidligere.

Fi«astro er en Sort ordinair Ardassin- 
silke ira Persien og  Lilleasien.

Finerer kaldes de til m eget tynde Blade 
af indtil */2 Linies Tykkelse udskaarne finere 
Træsorter, saasom Mahogni, Jacaranda, Pali
sander, Nøddetræ etc., som anvendes til Be
læ gning af Meubler, Pianoforter etc. De F i
nerer, som forskrives fra Udlandet, ere hoved
sagelig  af M ahogni- og  Nøddetræ, hvoraf de 
fineste ere de saakaldte italienske Nøddefine- 
rer, som dog erholdes af et Træ, der ogsaa 
voxer i Frankrig og  hele det sydlige Europa; 
det skæres navnlig i Paris og forsendes der
fra til hele Continentet. —  Mahognifinerer 
skæres for største Delen paa Kniv i Hamborg, 
ligesom  ogsaa det saakaldte Slang-Nøddetræs- 
finér; M ahogni-Pyramider af masret Tri» 
skæres sammesteds med Saug. —  Jacaranda- 
finerer skæres ligeledes med Saug, da de 
tabe deres Farve ved Uddampningen, naar 
de skæres med K niv; de erholdes sædvanlig 
fra Frankrig, men ere i de senere Aar til
dels fortrængte af Nøddefinerer. Farvede 
Finerer, navnlig sortfarvede, erholdes bedst 
fra Paris; til farvede, ikke sorte F. bruges 
m eget det amerikanske Ahorn under Navn af 
Maple- eller Fugleøiefinér, der undertiden 
skæres ligesaa tyndt som Papir og  anvendes 
til Galanterivarer og Bogbinderar beide. — 
Foruden de ovennævnte Sorter indføres og
saa undertiden fra Ham borg F. af Roseniræ, 
Ibenholt etc., dog kun i ubetydelige Qvanti- 
teter, da disse Træsorter kun benyttes til 
Indlæ gning af de fineste Meubler og Decou- 
peursager. En Slags F., de saakaldte SkO- 
magerspaan, indførtes tidligere i Mængde 
fra Tyskland, især fra Sachsen, og anvendtes 
til den saakaldte Blindfinering som Underlag 
for finere Finerer, men er i de senere Aar 
fortræ ngt af de simplere, knivskaarne og  bil
ligere Nøddefinerer. —  I Danmark er Fabri-
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kationen af F. aftagen m eget i de sidste 10 
— 15 Aar, dels som en Følge af Udlandets 
lettere Adgang til de finere Træsorter, og 
dels paa Grund af nogle i de senere Aar op
fundne udmærkede Maskiner, hvormed F. 
kunne skæres ligesom  med en H øvl uden at 
der gaar noget Affald tilspilde. Saavidt vi
des ere ingen saadanne Maskiner endnu an
skaffede her til Landet, hvortil Grunden maa 
søges dels i deres Kostbarhed og  dels i det 
forholdsvis ringe Forbrug af Productet, lige 
som ogsaa vort Klima ikke egner sig  til den 
nødvendige Lufttørring af de finere Finerer. 
I Kjøbenhavn findes for Tiden 6Finérskæ re- 
rier, som vel ere forsynede med m eget fine 
Sauge, men som dog hovedsagelig kun til
virke sværere Plader til Snedkerbrug, saasom 
til Spiseborde, Diske, Vognfyldinger etc.

Fingerbnlurt (H erba  D igitalis p u r 
pu rea )  forekommer i hele det vestlige Eu
ropa fra Sardinien til England, ogsaa i N orge 
og en D el af Sverig, medens den er sjelden 
i Danmark og  det sydlige Sverig. Den voxer 
paa hjergagtige og skovbevoxede Steder, men 
dyrkes ogsaa i Haver paa Grund af dens 
smukke, klokkeformede, purpurrøde, indvendig 
rød- og hvidplettede Blomster. I Skandina
vien er den navnlig hyppig i N orge ved K y 
sterne, især i Bergens og  Trondhjem s Stifter, 
og kaldes der Rævebjælde eller Rævehandske. 
Bens tem m elig store, spidse, takkede, netfor
met rynkede, ovenpaa brungrønne og  under
neden graahvide, filtede Blade, anvendes i 
Medicinen im od Hjertesygdomm e, Epilepsi, 
Vattersot og begyndende Lungesvind mt ; det 
or imidlertid kun Bladene af den v ildvoxende 
Plante, som samles og komme i Handelen 
tørrede, medens de ikke filtede Blade af den 
dyrkede Plante ansés for ikke virksomme. I 
frisk Tilstand have de en modbydelig, nar
kotisk L u gt; naar de ere tørrede, have de 
on ubehagelig, bitter og  skarp Sm ag og be
virke en heftig Kradsen i Munden og  Maven. 
Man tilbereder deraf et grønt Extract, lige 
som de ogsaa benyttes til Tinetur og til 
Fabrikation af en Slags Eddike af rødlig 
Parve. Planten indeholder en stærk, narko
tisk Gift, der udtrækkes deraf som et eien- 
dommeligt B itterstof under Navn af Digitalin ; 
det danner en hvidgul, krystallinsk, m eget 
Witter og  g iftig  Masse, som ikke indeholder 
Qvælstof og  som ligeledes anvendes i M edi
cinen som et virksomt Middel til at mindske 
Hjerte- og  Pulsslagene.

F i n g e r - B u g s  kaldes en Sort afpassede 
Gulvtæpper af U ld , som ikke væves, men 
flettes med Hænderne; de ere en Imitation 
af  tyrkiske Tæpper og  forarbeides mest i de 
samme Mønstre som disse. Glasgow og K id 
derminster i England er Hovedsædet for 
denne Industri, som dog ikke er m eget stor, 
da disse Yarer, som vel ere m eget holdbare, 
tillige ere forholdsvis dyre.

Finhvalen eller Rørhvalen (Balæ nop - 
tera) henhører til Bardehvalerne, men har 
Paa R yggen  en Finne og  Bugen furet af 
dybe Rynker. De ere slanke af B ygning, 
flieget hurtige i deres Bevægelser og  kunne 
flaa en Længde af 3 0 M eter; men da de kun

afgive lidet Spæk, efterstræbes de ikke m e
get. A f de ved Grønlands og Norges Kyster 
forekommende Arter maa navnlig mærkes : 1) 
Sildehvalen, B . p h y s a lu s ,  som bliver 15— 20 
Meter lang og har sorte Barder; 2) Tuehva
len, ogsaa kaldet den langhaandede eller 
Pukkelhvalen, B . B o o p s , er 20— 30 Meter 
lang, har hvide Barder og er mere spækhol- 
dig end de andre Arter, men forekommer 
sjeldnere; 3) Vaagehvalen, B . r o s t r a t a , naar 
kun en Længde af 8— 10 Meter og  har lig e 
ledes hvide Barder; dens K jød spises af K yst
beboerne.

F i n k e n v i n  er en fortrinlig  hvid Vin 
fra Omegnen af M olsheim i Nedre-Elsas ; den 
henregnes til Rhinskvinene af 2den Klasse.

Fin trait kaldes en Sort fransk Seildug, 
som forfærdiges i og omkring Abbeville.

Firkin er et engelsk Maal for Smør =  
56 Pd., for Sæbe =  64 Pd. og for 01 =  42
d. Potter.

Firm am entsten s. Elementsten.
Firne vine kaldes i Sydtyskland gamle, 

aflagrede Vine.
Fisettræ s. Gultræ.
Fisk ere som et sundt Næringsmiddel 

for Mennesker en betydelig  Handelsartikel; 
men da de ere lettere udsatte for at fordær
ves end andet K jød, blive de til Forsendelse 
bestemte Fisk sædvanlig enten saltede, tørrede, 
røgede eller marinerede, hvilket sidste sæd
vanlig sker ved først at stege dem paa en 
Rist, og  derpaa nedlægge dem i en Lage af 
Eddike, Salt, Kryderier etc. Ligeledes for
sendes mange Fisk under hermetisk Lukke 
og  i den nyere T id  paa Is. De vigtigste i 
Handelen forekommende Fiskearter ville fin
des omhandlede i særlige Artikler. Udførse- 
len af fersk Fisk fra Danmark tiltager Aar 
for A ar; i 1876 udgjorde den saaledes (excl. 
Østers) 4,4 M ill. Pd. til en Værdi af 658,000 
K r ., i 1877 c. 5,5 Mill. Pd. til en Værdi af 
c. 827,000 Kr., og i 1878 c. 6,7 Mill. Pd. —  
A f hvilken Betydning Udførselen af Fisk er 
for Norge vil fremgaa af følgende Data: I 
Aaret 1876 udførtes af fersk Fisk henved 3 
Mill. Pd. Makrel til en Værdi af 315,000 Kr. 
og  over V2 M ill. Pd. fersk Lax af Værdi 
c. 394,000 Kr. U dførselen af Tørfisk fra 
N orge udgjorde i samme Aar c. 40 Mill. Pd. 
af over 7 M ill. Kr. Væ rdi; af saltet Klipfisk 
c. 66 Mill. Pd. værd c. 14 M ill. Kr., af Sild 
c. 180 Mill. Pd. værd henved 20 M ill. Kr. og  
af anden saltet F isk henved 2 Mill. Pd. af 
Værdi c. 1 Mill. Kr. A f  alle Slags Fisk ind
fø rtes  i samme Aar til Norge kun henved 2 
Mill. Pd. —  England indførte i 1876 c. 268,000 
Cwts. fersk F isk , af Værdi c. 291,000 £, 
hvoraf c. 197 Tusinde Cwts. fra Holland, 28 
T. fra N orge og 25 T. fra Nordamerika, samt 
c. 698,400 Cwts. saltet og nedlagt F isk til 
Værdi c. l x/c M illion £, hvoraf c. 408 T. fra 
Nordamerika, 145 T. fra N orge, 83 T. fra 
Frankrig og  32 T. fra Danmark. —  I  samme 
Aar udførte England c. 427,000 Tdr. Sild til 
en Værdi a f c. 733,000 £, mest til Tysk
land.

Fiskeben, hvidt, s. Blæksprutteben.
Fiskeben, sort eller almindeligt (L a -
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m inæ  corneæ ) T . F isch b e in , F r . B a le in e , E. 
"W halebones, kaldes de sm a lle , h orn a g tig e , 
e lastiske P la d er  e ller  S træ n ge , som  erh oldes 
a f den  i S y d h a v et o g  ved  G røn land s K y ster  
leven d e G røn land sh val e ller B ardeh val (B a - 

læna m ysticetus). A f  d isse  B arder har H valen  
i  s it  G ab 4 — 500, h v o ra f im id le rt id  kun lid t 
over H alvdelen  sæ dvan lig  er b ru g e lig  til F i 
skeben ; de i  M id ten  siddende ere de største  
o g  kunne naa en L æ n g d e  a f  4 — 5 M eter o g  
en  B redde ved  K od en  a f x/3 M eter. B arderne 
kom m e i H andelen  sorterede i P akker paa 
10 à 12 S tykker o g  sæ lges e fter Y æ g t t il 
F iskebensfabrikanterne, som  fø rs t  u dkoge dem  
i la n ga gtige , dertil in drettede M etalkjedler, 
o g  derefter spalte o g  tildanne dem  yd erligere  
paa sæ regne M askiner t i l flade eller firkantede 
S tæ nger, S trim ler eller Spaaner efter deres 
forsk je llige  B estem m else, saasom til Para- 
p lu ier, Stokke, P idskeskafter etc., de flade t il 
B lanchotter, de tyndere og  sm allere til S n ør
liv, og  de ganske tynde, som skrabes runde 
i  F orm  a f lange Snore, t i l In d læ g i D am e- 
hatte, Dam ekjoler, K askjetter etc. E n enkelt 
a f de større Barder kan veie 5 à 6 P d. og  
a f en H val erholdes sædvanlig 800 à 1000 
P d . F iskeben, a f de fuldvoxne grønlandske 
H valer endogsaa in dtil 1500 Pd. A f  de 
gam le H valer ere Barderne sorte, a f de unge 
mere blaalige og  ikke saa faste og  stærke.
I)e  bedste Barder ere de grønlandske, som 
ere sabelagtig krumm ede og  tæ ttere og  fa 
stere end de fra Sydhavet, som ere næsten 
ganske lige  og  noget tykkere ved Koden, 
ligesom  ogsaa det af disse erholdte F iskeben 
er mindre b ø ie lig t og  ikke saa let lige spal
te lig t som  det grønlandske. A f  den grøn 
landske Handel i K jøbenhavn inddeles Bar
derne i M a a lsb a r d e r  af 2 à 3 Meters Længde 
og  2— 6 Punds Y æ gt, og  U nde r m aalsbar de r ,  
som veie under 1 Pd. pr. Stk. De grønland
ske Hvaler ere i de sidste Aar bievne mere 
og  mere sjeldne, hvorfor Fiskeben er steget 
m eget i P ris ; der betales for T iden i K jø 
benhavn for Barder c. 16 Kr. pr. Pd., im e
dens Prisen for en halv Snes Aar siden kun 
var 3— 4  Kr. —  Hovedmarkedet for Hvalbar
der er Newyork, hvorfra der udføres store 
Qvantiteter i Bundter paa 20— 25 Stk. af 
forskjellig Længde og Y æ gt; desuden hjem - 
bringes der mange til de forskjellige Lande 
med Hvalfangerskibene. T il England ind
førtes der saaledes i 1876 af raa Hvalbarder 
(W lia lefin s)  927 Cwts. fra aaben Sø, 127 
Cwts. fra Nordamerika og 745 Cwts. fra an
dre Lande, til en samlet Værdi af e. 47,000 
£. Udførselen fra England i samme Aar ud
gjorde 130 Cwts. T il Hamborg indførtes i 
1871 c. 150,000 Pd og  i 1873 c. 70,000 Pd., 
til Bremen i de to nævnte Aar resp. c.
206,000 Pd. og 29,000 Pd., hvoraf ingen fra 
Grønland. —  Ved at ophedes i Vanddampe 
eller i Sandbad kan Fiskeben gjøres saa 
blødt, at det kan presses i Forme, og det 
forarbeides da stundom til Daaser, Knivskaf
ter og lignende Gjenstande. Trævlerne og 
de afskrabede Spaaner benytter man istedet- 
for Krølhaar til Udpolstring af Meubler. Flere 
Steder i Tyskland, saasom i Meissen, Køln

etc. forfæ rdiger man en Slags kunstigt I  i- 
skeben a f presset Spanskrør ved at g jenn em - 
trænge dette m ed opløst K autschuk; d e t  kal
des Walosin og  anvendes m est til b illige  
Parapluiestel.

F i s k e f r ø  s. Kokkelskorn.

F i s k e g a l l e ,  n avn lig  a f  K arper, Gje d e r  
o g  A al, b ru gtes  tid lig e re  i  M ed icin en  o g  
anvendes endnu undertiden  a f M alere til d era f 
at tilbered e  en g rø n  F arve, lig esom  ogsaa til 
O v erførin g  a f K ob b erstik  paa Glas.

F i s k e g a r n .  M edens det tid lig ere  var 
det A lm in d e lige , at F iskern e selv  ved  H jæ lp  
a f K one o g  B ørn  knyttede deres N e t,  har 
In du strien  nu ogsaa taget denne G ren a f  den 
huslige  V irksom h ed  i B esiddelse o g  ved C on- 
structionen  a f M askiner, der kunne kn ytte  
K nuder, ovorfløiet H aandens K unstfæ rdighed .
I Musselburgh nær ved Edinburg bleve de 
første Fabriker oprettede til at knytte Fiske
net; men Knuderne vare fra fø r s te  Begyn
delse ikke faste til b e g g e  Sider, en Mangel, 
som nu er hævet. — Garnene væves af Bom
ulds- saavelsom af Linnedgarn med hvilken- 
somlielst Aabning af Maskerne og i alle 
Længder og Dybder. Da Bomuldsgarn til 
dette Brug tvindes specielt i alle Tykkelser 
fra 3 — 4, é  og 8 op til 24  og 32-løbigt og i 
alle Numere af Garn, kan de stærkeste N e t 
leveres, og disse foretrækkes, baade paa 
Grund af Lethed, Billighed og Varighed, 
fremfor de af Linnedgarn tilvirkede. For
uden i Skotland findes nu ogsaa paa Konti
nentet Fabriker for Fiskenet; saaledes er 
navnlig Fabriken Boulogne sur mer og dens 
Affødning i Itzehoe bekjendte her i Norden 
for deres gode Fabricata. I  Bergen, Chri
stiania og Stockholm findes ogsaa Fabriker 
for Fiskegarn.

F isk eg u a n o  er en m eg et g o d  Sort 
k u n stig  G jø d n in g , som  frem stilles  i store 
F abriker i N orge , Ø stpreussen, paaN eAvfom id- 
land, ligesom  ogsaa paa de engelske o g  fran
ske K yster. D en  bestaar a f  H ovederne, in d 
voldene o g  andet A ffa ld  a f Sild , K abliau  og 
andre F isk , K jø d e t a f H valfisk  etc. o g  inde- 
h older sæ dvanlig  c. 8 pC t. K væ lstof, 12— 14 
pC t. P liosph orsyre  o g  2 pC t. kulsur Kalk- 
N orge  ud førte  i A aret 1876 c. 10 M illioner 
P u nd  F iskeguano til en V æ rdi a f c. 900,000 
K roner, im edens U dførselen  i 1875 udgjorde 
c. 7,6, 1874 c. 5,5, 1873 c. 3,9 o g  i 1872 c;
2,3 M ill. P d. —  P risen  er i Ju li 1879 i 
K jøbenhavn 11 Kr. pr. 100 Pd. nt. i  Sække 
paa 200 Pd. (se ogsaa Gj ødning o g  Guano)- 

F i s k e l i m  s. Husblas.
F isk em  a ver ere de nedsaltede og 

derefter i Solen tørrede M aver a f  Haifiskene; 
de tilberedes især paa denne Maade paa Ko- 
rom andelkysten o g  paa Ceylon o g  forsendes 
i M ængde t il China, hvor man sætter megen 
Pris paa dem som  en mavestyrkendo og  p h ' 
rende Delikatesse. (Se iøv rig t under Siuide- 
maver.)

Fiske o elder skim l s. Odderskind. 
Fiskerøgii k o m m e r  i  H a n d e le n  ned

s a lte t  e lle r  tø r r e t  o g  a n v en d es d e ls  som  N æ 
r in g s m id d e l (s . Caviar)  o g  d e ls  so m  L ok k e
m a d  ved  F a n g s t e n  a f  S a r d e lle r  o g  A n ch iovis,
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hvortil især benyttes Eognen af Kabliau, 
Makrel og Helleflynder. Hen største Del 
forsendes fra, N orge i Tønder paa c. 212 Pd., 
mest til Frankrig ; i Aaret 1875 udførtes fra 
Norge, hovedsagelig fra Bergen, c. 49,000 
Tdr. til en Værdi af over 2 Millioner Kroner, 
hvoraf c. 48,800 Tdr. forsendtes til Frankrig. 
Udførselen i 1876 var c. 45,000 Tdr., hvilket 
Qvantum ligeledes udførtes i hvert af Aarene 
1872 og 73.

I 'i s l ie s k im i kalder man i Handelen de 
udspændte og  tørrede Skind af de mindre 
Haifiskearter, navnlig af S q u a t i n a , S q u a lu s  
c a iilc u  la  (Hunde- eller Tigerhaien) og  S. 
A c a n t h i a s  (Tornehaien). Hisse Skind ere paa 
Ydersiden besatte med smaa skarpe P igge, 
saa at man kan benytte dem ligesom  Træ
raspe. He forekomme af forskiellig  Størrelse 
og Bredde og  sælges sædvanlig efter Stykke
tal; de største komme fra Middelhavet, de 
mindre fra Nordsøen. Ved Indkjøb maa man 
paase, at Skindene ere aldeles tørre og  faste. 
De anvendes af Snedkere, Dreiere og  Hatte
magere til Polering og  G latning, ligesom 
ogsaa af Sminkefabrikanterne til at rive Talk. 
I den nyere Tid  anvendes dog ofte i deres 
Sted det saakaldte Glaspapir, som bestaar af 
Papir med et Overtræk af pulveriseret Glas. 
Skindene benyttes endvidere til at presse 
Figurer i Læder, ligesom  man ogsaa deraf 
forfærdiger Fiskesk inds-Chagr in ved at af
slibe P iggene med Sand og  farve Skindene, 
som derefter bruges til at betrække F utte
raler, Kufferter, K iggerter etc. H ertil kan 
man ogsaa anvende saadanne Skind, som ere 
benyttede til Polering og  derved ere bievne 
afslebne. I Triest og  Fiume skjeiner man 
imellem lire Sorter, nem lig: Squæna,  med 
temmelig store og tykke P igge, Sagr i t i ,  som 
ere mere glatte, Lucido,  graahvide, næsten 
gjennem sigtige og  med et chagrinagtigt U d
seende, og Gat to,  smaa plettede Skind, der 
se ud som om de vare besatte med smaa 
Haar eller Børster.

F i s k e s k j æ l  a f den i flere europæiske 
Floder og  Indsøer levende A b le t t e  (s. d.) 
forekomme i Handelen som hvide, sølvglin- 
sende Skjæl og  anvendes til Frem stilling af 
den saakaldte Per legl ans eller Per leessent s 
(s. d.), hvoraf der forfærdiges Glasperler.

F i x o l i e  s. Harpix.
Fjer anvendes til forskjelligt B ru g; af 

de m angfoldige Fuglearter er der dog  for
holdsvis kun faa, hvis F jer man benytter; 
efter det B ru g , hvortil de ere bestemte, 
inddeles do i tre Klasser, nem lig Sengef j er ,  
Skr ivef j er  og Pynt f j er.

Sengef j er  erholdes hovedsagelig af tamme 
Gæs og af Dunene af forskjellige Svømm e
fugle, saasom Edderdun,  som ere den bedste 
Sort F jer til dette Brug, og som foran ere 
omtalte i en særlig A rtikel; ligeledes benyt
tes Fjerene a f andre Fugle som Sengefjer, 
saasom af Æ nder, H øns, Huer etc., men dis
ses F jer ere mindre ansete. Man skjelner 
imellem Dækf j er og  Dun;  de første danne 
den ydre Beklædning af Fuglenes Legem er, 
ere større og stivere end Dunene, have en 
tykkere Bibbe og paa begge Sider a f denne

en af tæt ved Siden af hverandre liggende 
F jer bestaaende Fane. Dunene sidde under 
og imellem Dækfjerene og synes hovedsage
lig  at være bestemte til at beskytte Fuglen 
im od Kulden, hvorfor man ogsaa baade i de 
kolde Lande og i det Hele taget om V inte
ren finder den tættest besat dermed. De 
have en m eget fin Bibbe og  en ikke tæt 
Fane, der kun bestaar af enkelte fintkrusede, 
m eget lette og bløde Smaafjer, hvorfor Dun 
ogsaa ere de bedste Sengefjer. N ogle F jer 
danne ligesom en Overgang imellem Dækfjer 
og  Dun, og  kaldes derfor Duntjer, hvortil 
f. Ex. Strudsfjerene henhøre. —  Dækfjerene 
komme i Handelen enten r aa o: med B ib- 
berne, af r ibbede,  som bestaa af den af begge 
Sider a fB ibb en  afrevne Fane, eller hakkede;  
de sidste, hvortil der ofte anvendes F jer af 
Høns, Æ nder etc., ere de sletteste, da de ere 
forholdsvis tunge, stive og besidde liden 
Elasticitet. De bedste F jer ere de, som 
plukkes af levende Gæs, hvilket sædvanlig 
sker tre Gange om Aaret, nem lig om For- 
aaret, Sommeren og Efteraaret; disse kaldes 
levende Fj er  eller Som m ergods i Modsætning 
til de Fjer, som erholdes af slagtede Gæs 
og  som benævnes dode Fj er  eller Vint ergods;  
af de sidste ere ig jen  de bedst, som plukkes 
a f Dyrene strax efter Slagtningen, imedens 
Legem et endnu er varmt. F jer af unge Gæs 
ere mindre elastiske og  angribes lettere af 
M idder end de af ældre Gæs; fremdeles give 
de Gæs, som løbe frit omkring og kunne gaa 
i Vandet, bedre F jer end de, som ere fedede 
paa Sti. A f levende Gæs bør man kun af
plukke de Fjer, som med Lethed slippe Skin
det, hvilket er Tegn paa at de ere modne. 
A f en Gaas erholder man omtrent 20 à 25 
Qvint Dækfjer og  5 à 6 Qvint Dun. Inden 
Fjerene bringes i Handelen, sorteres de 
gjerne først efter Størrelsen, hvilket skér ved 
Sorteremaskiner, der i Principet ligne en 
Blæsebælg, hvorved de letteste F jer og Dun 
blæses længst bort, medens de større og tun
gere kun føres et kortere Stykke, og  Pinde, 
Straa og  Urenligheder blive for sig. De 
hvide F jer vurderes i Begelen høiere end de 
graa, omendskjøndt der med Hensyn til Qva- 
liteten neppe kan være nogen Forskjel paa 
dem. —  Naar Fjerene ere afribbede, hvilket 
ikke skér med Dunene, tørres de enten i 
Solen eller ved Ovnvarme, og  Tørringen maa 
foretages med Omhu, da de ellers let kunne 
svides eller ved for liden Tørring let kunne 
gaa i Forraadnelse, hvilket kan mærkes ved 
den ubehagelige Lugt, som de da udbrede; 
indtræffer dette, naar de haves paa Lager, 
kan denne M islighed nogenlunde afhjælpes 
ved at læ gge Fjerene nogle Dage i Kalkvand, 
derefter udvaske dem i rent Vand og  tørre 
dem paa et N et samt tilsidst ryste og banke 
dem godt. Forfalskninger af Sengefjer finde 
ofte Sted ved at blande dem med Kalk, Gips, 
Mergel, B ly hvidt etc., hvilket man imidlertid 
let kan opdage ved at banke og  ryste dem, 
da de isaafald ville give m eget Støv fra sig, 
ligesom  ogsaa ved at udvaske nogle af F je 
rene i V and, hvorved de iblandede Stoffer 
ville bundfældes. Undertiden forsøges der
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ogsaa paa at give F jer en større Væ gt ved 
at lagre dem paa et fugtigt Sted eller be
stænke dem med Yand. Ved Indkjøb maa 
man endvidere paasé, at de ikke ere blandede 
med andre Fjer, saasom af Æ nder, Høns etc., 
hvilket sædvanlig vil kunne opdages af deres 
Form  og L u gt; en Iblanding af allerede 
brugte F jer vil fremgaa af, at disses Spidser 
som oftest ere afslidte og  at den brugte F jer 
er sammenfiltret, uden Elasticitet, og af an
den Farve end den nye. —  Fjerene af vilde 
Gæs, Svaner og  Pelikaner ere endnu bedre 
end dem af tamme Gæs, men meget sjeld- 
nere og dyrere. F jer og  Dun af Svaner 
komme navnlig fra Nordamerika og fra Hud- 
sons-Bai, dog ogsaa undtagelsesvis fra Hav
nene ved Østersøen. Svanedun have stor 
Værdi og benyttes mest som Pynt, til Kra
ver og  Besætning for Damer. —  I Danmark 
holdes mange Gæs, især paa Øerne; men der 
indføres dog fra Udlandet betydelige Qvanti- 
teter Fjer. I  1876 udgjorde Indf ørselen c.
570,000 Pd. og  i 1877 c. 418,000 Pd., af 
hvilke sidstnævnte Tusinder c. 115 indkom 
fra Hertugdømmerne, 97 f. Ham borg, 77 f. 
Preussen, 48 f. Lübeck, 46 f. Island, Grøn
land og Færøerne, 14 f. Busland, 8 f. Frank
rig  og  4  f. England. —  Sverig indførte i 
1876 c. 745 Tusinde Pd., hvoraf c. 280 fra 
Lübeck, 128 f. Frankrig, 80 f. Danmark, 68 
f. Ham borg, 47 f. Busland og  30 f. England. 
—  N orge indførte i 1875 c. 359 Tusinde Pd., 
hvoraf c. 180 f. H am borg og 90 f. Danmark. 
I  1876 indførtes c. 300,000 Pd. til en Værdi 
af c. 455,000 Kr. —  Udf ørselen af F jer fra 
de skandinaviske Lande er forholdsvis kun 
ubetydelig; fra Danmark udgjorde den saale- 
des i 1877 c. 60,000 Pd., som næsten alle 
gik til Sverig; fra N orge i 1875 c. 49,000 
Pd., som dog alle vare dertil fra Udlandet 
indførte, og i 1876 kun 400 Pd. ; fra Sverig 
udførtes i 1876 kun 2,300 Pd.

Skr ivef j e r  eller Fj erpenne ere Svingfjerene 
af de større Fugles Vinger og  erholdes navn
lig  af Gæs, sjeldnere af Svaner og Bavne, de 
sidste mest kun som Tegnepenne. Efterat 
Staalpenne i de sidste Decennier ere bievne 
de almindelige Skriveredskaber, have F jer
pennene næsten ganske tabt deres tidligere 
Betydning, og vi skulle derfor kun omtale 
dem i al Korthed. I  en Gaasevinge findes i 
Kegelen 5 gode Fjer, nemlig en Hjørnefjer, 
som er den mindst værdifulde, 2 saakaldte 
Slagfjer, som ere de bedste, og 2 Bredfjer, 
som ere a f ringere Qvalitet. De bedste ere 
de, som af sig selv falde af Gæssene i Mai 
og  Juni; de, som udrives af levende Gæs, 
ere kun brugelige, naar de ere ganske modne, 
imedens Fjerene a f døde Gæs ere uanvende
lige til Skrivning. IB eg e len  aftrækkes eller 
præpareres de raa Penneposer for at uddrage 
Fedtstoffet og gjøre dem haardere; detteskér 
ved at blødgjøre dem enten ved Vanddampe 
eller ved at læ gge dem i varm Aske eller 
Sand, og  derefter gnide dem med uldne 
Klude og afskrabe den yderste Hinde med 
en ikke skarp Kniv, Ved at gjentage denne 
Operation blive Penneposerne klare og  g jen - 
nem sigtige og kaldes ida Glaspenne. Under

tiden farves de gule med Saffran eller for
tyndet Svovlsyre, ligesom  ogsaa blaa eller 
røde.

Pynt f j er  erholdes af forskjellige Fuglearter 
og anvendes som bekjendt til Damepynt, 
Fjerbuske, Blomster, Støvekoste etc. ; de mest 
bekjendte ere følgende: Grib-,  Heire-,  Mar a
bù!-,  Paaf ugle-,  St r uds- ,  Commocal l i-,  Pa
radisf ugle-,  Falke-,  Aar f ugle-  og Hanef j er,  
som alle ville findes omtalte i særlige A rtik 
ler under deres Bogstav. Endvidere benytter 
man i Ostindien Fjerene af Risf ugl en og  hele 
udstoppede Ko l i br ier  og andre pragtfulde 
Sm aafugle eller deres V inger og  Hale som 
Haar- og H atteprydelser; af Pappegøief j er  
forfærdiger man i Amerika udmærket smukke 
kunstige Blomster, og  Agerhønsf j er  forsen
des stundom til Afrika, hvor Negrene an
vende dem som Pynt.

E t  e r a l im  s. Asbest.
Fjerpelsvæ rk kaldes de med en 

Blanding af Alun og pulveriseret Kalk be
redte, med F jer bedækkede Skind af forskjel- 
lige Vandfugle, navnlig af baade vilde og 
tamme Svaner, samt Brystskindene af Gribbe. 
Undertiden anvendes ogsaa hertil Skindene 
af Vildgaasen, Edderfuglen, Isfuglen og  flere. 
(S. Fugleskind.)

F j æ s i n g  (Trachinus D ra co )  er en i 
de danske og norske Farvande ofte forekom
mende, indtil en Fod lang Haifisk med sam
mentrykt H oved og  Krop og  velsmagende 
K jød. Dens Gjællelaag ere besatte med 
skarpe Torne, hvis Stik kan bevirke heftige 
Betændelsestilfælde, im od hvilke Fiskens Le
ver ansés for at være det bedste Læge
middel.

Fladfisk s. Kabl iau.
Flagdug, E. Buntitfg (s. d.), kaldes 

et let uldent Tøi, en A rt Etamin, af forskjel- 
lige Farver; det anvendes til F lag  og  væves 
i de fleste Lande. D et engelske, der væves i 
Yorkshire af saakaldet longstabled wool, en 
grov Kamgarns Uld, er ans ét for at være 
det stærkeste, og  de Farver, hvori det for
nem m elig leveres foruden i h v id t, nemlig 
rødt, blaat og gult, ere bekjendte som hold 
bare.

Flagerguld eller Fl i t t er  s. Bladguld,  
uægte.

Flam beau træ kaldes undertiden Ci
trontræ.

Flam m eopal s. Opal.
Flam m es eller Flammines er Navnet 

paa en Sort brogetflammede, glatte Tøier mod 
Linned Kjede og  Bom ulds Islæ t; de forfær
diges navnlig i det franske Dep. Nedre-Seine.

F l a m m e t ,  chineret  eller j asperet  kal
des en Slags med flammelignende Striber 
eller A ftegninger forsynet Tøi. D et til Kje- 
den eller baade til K jeden og  Islætten be
stemte hvide eller lystfarvede Garn ombindes 
fast paa flere Steder og med visse Mellem
rum med Skind, beviklet med fint Seilgarn 
saa haardt og  fast, at Garnet paa disse re
gelm æssig afbundne Steder ved at dyppes i 
Farvestoffet bliver uberørt deraf og  kan frem
træde aldeles hvidt ved Siden af den mørke
ste Indigoblaa. Flammeringen kan ogsaa
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frembringes ved at trykke Garnet med dertil 
indrettede Valser, hvilket er billigere, men 
Par ven er da ikke saa smuk og  holdbar. Paa 
samme Maade farves ogsaa det snoede U ld
garn, hvoraf man strikker eller væver flam
mede Strømper. Fremgangsmaaden anvendes 
nu hyppig  ved Vævningen af Buckskin, im e
dens flammede Stoffer og  Baand af Silke 
sædvanlig ere trykkede.

Flam sk Lærred, Flam ski  Polot no,  
kaldes i Busland en Slags tætvævet, fast, 
ubleget Lærred, som forfærdiges i den syd
lige Del af Landet og  hyppig udføres over 
de nordlige Havne til H olland , England, 
Nordamerika etc. Stykkerne ere sædvanlig 
50 Arschiner lange (à 1,13 d. Alen) og l 1̂  
A. brede; dog har man dem ogsaa af 57 A . 
Længde og l 5/8 A. Bredde. I  Ham borg, 
Bremen og  Amsterdam kaldes disse Lærreder 
Vlaam sch Linnen,  i England Flems ; de efter- 
gjøres i stor Udstrækning i Dundee i Skot
land.

F l a n d e r s l i  G a t n  er en Sort fint, 
hvidt Linnedgarn, som forfærdiges i Belgien, 
navnlig i det tidligere Flandern (s. Linned
garn).

Flanderske Lærreder kaldes de 
sædvanlig meget fine Hørlærreder, som for
færdiges i do tidligere østerrigske N eder
lande, som nu mest udgjøre en stor Del af 
Belgien; navnlig benævnes saaledes de efter 
Batist følgende Lærreder fra Omegnen af 
Brügge, Gent, Tournay, Brüssel etc. i B el
gien, H erzogenbusch i Holland, Lille, Valen
ciennes, Cambray etc. i Frankrig. De fore
komme under forskjellige Navne, saasom 
Hol landas,  Brabant es,  Floret t as,  Prexi l l as,  
Rolet t es etc. Benævnelsen bruges ogsaa om 
nogle stribede, mønstrede og damastagtige, 
tildels med Bom uld blandede Stoffer; men 
Afsætningen til Udlandet af flanderske Lær
reder er i de senere Aar aftagen betydeligt, 
da Bielefelder og  Belfaster Fabricata næsten 
aldeles have fortrængt dem.

Flanel s. Flonel.
Flavedo Corticum Anrantio- 

r a m  s. Pom erant sskal ler .
F l a v i n  s. Querci t ronbark.
Fleuret kaldes i Frankrig den grove 

Silke, som ligger imellem den ydre Skal af 
Coconen. og den indvendige fine Silke; den 
bedste anvendes til Sysilke, Baand og mere 
ordinaire Tøier, den simplere til Floretbaand 
og Possementmagerarbeide. Endvidere bru
ges Navnet om den bedste og  fineste 
Faareuld.

Flint er en m eget tæ t og haard Varietet 
af Qvarts og  forekommer ukrystalliseret med 
et musklet Brud og  a f gulagtig , graa, brun
lig eller sort Farve. Tidligere udgjorde 
Flintestene en v igtig  Handelsartikel og  for
sendtes navnlig fra Frankrig hele Verden 
over for at anvendes til Skydevaaben, til hvilket 
Brug de som bekjendt nu næsten aldrig be
nyttes. Store og rene Stykker forarbejdes 
til Glittestene, Eiveskaale, Vaser, Daaser etc., 
og giødet og  pulveriseret bruges F. som 
Tilsætning ved Fabrikationen af Glas, Por- 
cellain og Stentøi, til Glasurer, til Slibning

og Polering af Glas og  haarde Metaller etc,, 
og i den nyere T id  ogsaa til Vandglas (s. d.). 
Heri Landet findes F. navnlig i Kridtlagene 
ved Stevnsklint og  paa Møen.

F l i n t g l a s  kaldes en Slags meget tæt, 
blyholdigt, gjennem sigtigt Glas, som har den 
største Lysbrydningsevne og  derfor navnlig 
anvendes til Forfærdigelse af akromatiske 
Objectivglas i Kiggerter. D et benyttedes 
først af Englænderen Dol lond og  blev i lang 
T id  kun forfæ rdiget i England, indtil det 
blev eftergjort af Frauenhof er  i München, 
hvis Fabrikat nu næsten overgaar det en
gelske. Det bestaar hovedsagelig af hvidt 
Sand, Mønnie, calcineret Potaske og  Salpeter 
med en Tilsætning af lidt M anganilte, hvid 
Arsenik og  Svovlantimon; det er let smelte
ligt, tem m elig blødt og  derfor ikke vanske
lig t at slibe. D et maa bestaa a f aldeles rene 
Materialier og  Forfærdigelsen deraf er for
bunden med mange Vanskeligheder.

Flipper. Fabrikationen af dette lille 
Beklædningsstykke, der i vore Dage er en 
uundværlig Del af et Herretoilette, er en af 
de Industrier, som den senere Tids store 
Fordeling af Arbeidet har fremkaldt; den 
drives i store Fabriker, som beskæftige Tu
sinder navnlig af kvindelige Arbeidere. F lip 
perne tilskæres, sammenlægges og syes paa 
Maskiner og  vaskes og  presses eller stryges 
paa egne dertil indrettede Apparater. De 
forarbeides især af fine irske eller Bielefelder- 
Lærreder, men ogsaa af Bomuldsstoffer og  af 
Papir. I  Glasgow, Belfast, London, Paris, 
Berlin og flere Steder findes der Fabriker i 
denne Specia litet; Varerne forsendes i smaa 
firkantede Papæsker, indeholdende et Dusin 
og fabrikeres saavel af hvidt som af farvet 
eller trykket Stof i en Uendelighed af Fa- 
çoner og  Størrelser. De engelske ere i Ke- 
gelen solidest forarbeidede og  forsendes over 
hele Jorden.

Fliser kaldes i Alm indelighed tynde Pla
der af brændt Ler eller Eajencemasse, der 
anvendes til Belægning a f Gulve, Beklædning 
af Væ gge bag Kakkelovne, paa Trappegange 
etc.; de ere af forskiellig  Størrelse og  for
synede enten med hvid eller farvet Glasur, 
ofte med deri anbragte Figurer eller T eg 
ninger. De ordinaire forfærdiges af P otte
m agerne, de finere af Fajencefabrikerne. 
Endvidere forstaar man ved Fliser tyndere 
eller tykkere Plader a f graa eller brun Sand
sten eller af en A rt ordinairt Marmor; de 
benyttes til Belægning af Gulve i Forstuer 
og  Korridorer, til Fortouge, Ligstene etc., 
ligesom ogsaa de saakaldte Trottoirsten, som 
ere forfærdigede ved Kunst af knust Granit 
og  ildfast Ler, i Begelen benævnes Fliser. 
A f  de forskjellige for Tiden i Handelen fore
kommende Fliser skulle vi navnlig anføre 
følgende: Gul landske F. erholdtes tidligere 
fra den svenske 0  Gothland, og have derfra 
bibeholdt deres Navn, skjøndt de nu navnlig 
brydes paa Øland, hvorfra der indføres mange 
her til Landet. De ere dels røde og  dels 
graa og  benyttes navnlig til Melkestuer i 
Meierier, til Gulve i Kirker, Vestibuler etc.; 
de forekomme i Størrelser fra 12/12 til 18/27"
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□  til Priser af resp. 70— 250 Kr. pr. 100 
Stk. —  Kinnekul le F. ere af lignende Masse 
som de gullandske, kun lidt mere ru i Over
fladen, hvorfor de undertiden foretrækkes. 
De ere tilsyneladende mere poreuse, men an- 
anvendes desuagtet m eget; navnlig benyttes 
de saakaldte Kinnekul le Kant st en ofte til 
Belægning af Fortouge. De liaves i ube
stemte Længder af 12— 14" Bredde og sæl
ges til en Pris af 1,30— 1,50 Kr. pr. løbende 
Alen. —  Svenske Marm or f l i ser  af 12" □  af 
brunlig Farve erholdes ligeledes fra Øland 
og sælges her til 1 Kr. pr. Stk.; de ere af 
linere Qvalitet end de ovennævnte og  bedre 
slebne paa Overfladen. —  Fra Sverig indfø
res endvidere meget smukke gule Tegl f i iser  
med sorte Tærner; de fabrikeres af ildfast 
Ler og  erholdes navnlig fra Fabrikerne ved 
B ju f og Höganäs i Nærheden af H elsingborg. 
D e ere meget stærke og haarde, og  M odsæt
ningen imellem den gule og  sorte Farve 
tager sig  godt ud; men Nedlægningen af 
disse, saavelsom af alle andre Fliser med 
smaa, i M idten løst anbragte Tærner, er for
bunden med Vanskelighed, da Underlaget 
maa læ gges med stor Omhu, for at ikke 
Fliserne eller de smaa Tærner skulle for
skyde sig, saa at hele Overfladen bliver 
ujevn. —  Fra de samme Fabriker erholdes 
ogsaa gule, haardbrændte Trot t oi rst en,  som 
anvendes til Belægning af Hestestalde, K jæ l- 
dergulve og mindre Gaarde; de ere sædvan
lig  riflede paa den ene Side og tærnede paa 
den anden, 8 x 4 x 2 "  store og  sælges til 
den billige Pris af 1000 Stk. 70 Kr., hvorfor 
de ogsaa oftere anvendes. I Styrke og  H old
barhed kunne de dog langtfra maale sig  med 
de i det sidste Aarstid hertil indførte tyske, 
mørkebrune og sorte Trottoirsten fra Fabri
ken Scholw in ved Stettin. Disse danne en 
m eget haard og  varig Masse, der bestaar af 
en Blanding af knust Granit og ildfast Ler, 
og benyttes navnlig til Fortouge, Indkjørsler, 
Portbaner, Gaardspladse, Stalde og andet 
Brug, hvor der udfordres særlig Styrke og 
Varighed. De erholdes i forskjellige Stør
relser, fra 38— 72 □ "  og  af c. 3 " Tykkelse 
til en Pris fra 15— 32 Kr. pr. 100 Stk. Fra 
Höganäs erholdes en lignende Sort Trottoir
sten, som dog i Styrke og Udseende heller 
ikke kunne maale sig med de tyske, der 
allerede i tem melig stor Udstrækning ere 
anvendte til Belægning afFortougeno i K jø 
benhavn. —  Belgiske Marm or f l iser  indføres 
hertil fra Antwerpen i mange Varieteter, 
men ere sjulden saa rene i Farven som de 
italienske Fliser, hvoraf Indførselen dog kun 
er ubetydelig. De belgiske Fliser ere 12" i
□  og  forekomme enten polerede eller slebne, 
de førstnævnte ig jen  sorte, hvide, rødgraa 
eller marmorerede til en Pris af 1,30— 2,75 
Kr. pr. Stk, og  de slebne sædvanlig sorte og 
hvide til 1,25 Kr. pr. Stk. Disse sidstnævnte 
anvendes endel blandede til Belægning af 
Gulve i Forstuer, Korridorer etc., hvortil de 
særlig egne s ig ; men paa Grund af deres 
forholdsvis tem m elig høie Pris have de ikke 
vundet stor Udbredelse her i Landet, ligesaa 
lid t som andre Marmorfliser. —  Fra England

indføres hertil, navnlig fra Hull, de saakaldte 
Yorkshi ref l iser ,  der bestaa af en gulagtig, 
tem m elig blød Sandsten; de anvendes under
tiden til Belægning af Fortouge. — A f in
denlandske Fabrieata maa navnlig fremhæves 
gule Faxef l iser ,  12" □  til en Pris al 70 Kr. 
pr. 100 Stk., samt gule, graa og  tærnede 
Teglfliser af 8— 10" □  fra 20— 40 Kr. ; 
Faxestenene ere vel endnu noget bløde, men 
vinde dog efterhaanden i Haardhed, om det 
ogsaa maaske samtidig gaar ud over deres 
ret smukke, gulige Farve ; de anvendes ogsaa 
m eget som Vægfliser, navnlig i Stalde, R e
staurationer etc. og  koste til dette Brug 
4 Kr. pr. □  Alen. —  Ogsaa fra andre inden
landske samt slesvigske Teglværker leveres 
nu m eget sm ukke, ensartede og holdbare 
Teglfliser, som finde ikke ubetydelig Anven
delse til Gulvbelægning i Kirker. Kjøkkener, 
Kjældere, Skibskabysser etc.

I  de senere Aar forekomme hyppig  de saa
kaldte encaust iske Fl i ser  med indlagte For- 
ziringer af farvet Lermasse ; de benyttes lige
ledes til Beklædning a f Væ gge og  Gulve. 
De bestaa i Regelen af almindeligt, brændt 
L er; mon deres øverste Flade er overdragen 
med et tyndt L ag af m eget fine, farvede Ler
sorter, der ved Hjælp af com plicerede Ma
skiner under Anvendelse af stærkt Tryk ere 
anbragte saaledes, at de ofte danne særdeles 
smukke Mønstre. Ved Brændingen bliver 
Overfladen jevn  og  m eget liaard. Saadanne 
Fliser fabrikeres navnlig i England af Min
tons i Staffordshire, og i Tyskland af Ville- 
roy «fe Boch i Mettlach.

F litter s. Pai l let t er .

Flitterguld s. Bladguld,  uægte.

F l o d l i a r p i x  s. Animegummi.

F l o d l i e s t e t æ i u l e r  s. Nilhestetænder.
Flodholt katdes de lette Stykker Træ, 

som Fiskerne befæste til deres Garn for at 
holde disse i en vertical Stilling i Vandet; 
de bestaa sædvanlig af Kork, men ogsaa af 
andre lette Træ- eller Barksorter, hvoraf der 
navnlig udføres større Qvantiteter fra Preussen.

Floklæ rred kaldes undertiden nogle 
m eget ordinaire, af Blaargarn forfærdigede 
Paklærreder eller Barras (s. d.)

Flokrodt er dels den røde Farve, som 
uddrages af den ved Overskæringen af Skar
lagensklæde affaldende Uld, dels en Slags 
m eget korte, rødfarvede Gedehaar.

F l o k s i l k e  s. Silke.
Flokuld kaldes den sædvanlig gule 

eller brune, urene og  ujevne Uld, som falder 
af ved Overskæringen af Klæde, ligesom 
ogsaa Affaldet ved Kartning og  Kæmning af 
Uldgarn. Dette Affald anvendes nu til at 
spindes sammen med Bomuldsgarn for at 
give det Udseende af Uld uden synderlig at 
fordyre Bomuldsgarnet. D et fineste Affald, 
som næsten er støvlignende, anvendes i Ta
petfabrikationen til de saakaldte Fløilsta- 
peter.

Flonel eller Flanel er et blødt, let ul
dent Stof, som enten er simpelt hen vasket 
eller kun lidt valket og  ruet, men ikke over-
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skaaret, hvorfor det stedse er mere eller 
mindre langhaaret. T il Kjeden benyttes i 
Regelen Kamgarn, undertiden dog ogsaa 
Bomuldsgarn, imedens Islætten altid bestaar 
af Karteuld; sjeldnere væves det med L in- 
ned-Kjede og Uld-Islæt. D et væves paa 
mange forskjellige Maader, enten glat, kipret, 
presset, friseret, stribet eller trykket; det 
glatte kradses ikke og  væves sædvanlig af 
bedre Uldsorter, imedens det friserede, som 
noppres efter Kradsningen, er mere ordinairt. 
flange Sorter forekomme ogsaa under sær
egne Navne, saasom Mol t on,  Fr ies,  Lama,  
Boy, Segovias,  Golgas etc., med Hensyn til 
hvilke vi henvise til de specielle Artikler. 
De fineste kiprede Sorter, sædvanlig med 
Kjede af Bomuld, kaldes Sundhedsf l onel  eller 
Skj or t ef lonel ;  de broget stribede med Kjede 
af Linned eller Bom uld og  med Striberne 
paatværs af Stykket, benyttes hyppig til 
Dameunderskjørter. —  England er bekjendt 
for at fabrikere de fineste og bedste F lonel
ler, som i Regelen ogsaa besidde den gode 
Egenskab ikke at krybe ind i Vask, hvilket 
dels er begrundet i Beliandlingsmaaden ved 
Vævningen og dels i den Omstændighed, at 
man ikke anvender Kalkuld dertil. Der fin
des saaledes Fabriker i W ales, Essex, Suffolk 
etc.; tykke og  grovere Sorter væves navnlig 
i Oxford; finere i Rochdale, Newtown og 
Saddleworth. I  Belgien har denne Industri 
i den senere T id  taget et stort Opsving og 
i mange Retninger overtruffet de engelske 
Stoffer. Den belgiske er blødere og  behage
ligere at bære paa Legem et og  bliver ikke 
saa haard efter Vasken som den engelske. I 
Frankrig skj einer man hovedsagelig imellem 
Flanel les croisées,  kiprede Floneller, de svæ
reste og tykkeste, med K jede af Kamgarn, 
dog ogsaa undertiden af Karteuld ligesom  
Islætten; Flanel les de Gal les,  en E fterlign ing 
af de engelske Wales Floneller, og  Flanel les 
Bol ivar,  de letteste og  mindst varige, med 
Kjede og M æ t af Karteuld. De fleste fran
ske F. væves i og  om kring Rheims. —  I 
Tyskland findes der Fabriker paa mange 
Steder, saasom i Preussen, Sachsen, Bøhmen 
etc.; navnlig ere de sachsiske F. bekjendte 
for deres Godhed. —  Grovere Sorter forfæ r
diges næsten i alle Lande.

F l o r  er et let, tyndt, løstvævet, sølvglin- 
sende Stof, sædvanlig helt af Silke, under
tiden ogsaa med iblandet Bom uld, eller af 
Bomuld, Linned eller Uld. D et forekommer 
baade hvidt, stribet, mønstret, brocheret og 
undertiden broderet. D et benævnes ogsaa 
hyppig Gaze (s. d.), som egentlig ikke er 
Andet, end hvad der tidligere kaldtes F lor ; 
lignende Tøier af Bom uld eller Uld benæv
nes ogsaa løstvævet Musselin. D et sorte 
kaldes dog endnu sædvanlig Flor, saasom 
Krepflor, Speilflor etc. Møl le- eller Sigt ef lor  
er helt af Silke og  erholdes især fra Frank
rig. —  Luven paa fløilsvævede Tøier kaldes 
ligeledes F lor eller Poile.

F l o r e n c e  er Navnet paa et glat, lær- 
redsagtig vævet Silkestof, som adskiller sig  
fra Taft ved at være m eget blødere og besidde 
større Glans. D et har sit Navn af Byen

Florents, hvor det først blev forfærdiget og 
hvorfra udvandrede Silkevævere bragte det til 
Frankrig ; nu forfærdiges det ogsaa andetsteds 
i Italien, i Schweiz og Tyskland af forskjellig 
Bredde og  saavel ensfarvet som broget, ogsaa 
undertiden brocheret. Navnlig har Schweiz 
Ord for at levere de smukkeste Tøier af 
denne Slags; de sværere Sorter kaldes her 
Double Florence,  og  de ganske lette, som 
mest anvendes som Foerstoffer, Mif iorence.  
En Sort svært, tæt, sædvanlig sort og g lin 
sende appreteret Taft forekommer under 
Navn af Gros de Florence,  og en anden lig 
nende Sort kaldes Marcel l ine.

Florentinerlak (Lacca Florent ina) 
Carm inlak,  Par i ser -  eller Wiener l ak kaldes 
forskjellige røde Malerfarver, som bestaa af 
en Forbindelse af Cochenillens Farvestof med 
Lerjord. De forfærdiges i Farvefabrikerne i 
mange lysere eller mørkere og mere eller 
mindre livlige Nuancer, enten i Form  af 
Tavler, Tærninger, Kugler eller tragtformede 
Korn, hvilke sidste fortrinsvis benævnes F lo 
rentinerlak, eller ogsaa i pulveriseret Tilstand. 
Tilberedningen sker sædvanlig ved gjenta- 
gende at koge det ved Carminfabrikationen 
tilbageblivende Residuum med en Potaskelud 
eller Sodalud og  bundfælde Farvestoffet med 
Alunvand. Farvens forskjellige Nuanceringer 
bero hovedsagelig paa det større eller m in
dre Indhold af Lerjord. Mere ordinaire røde 
Farver, som forfærdiges a f Fernambuktræ og  
sædvanlig sælges under Navn af Fer nam buk-  
lak,  Carm oisinlak,  Ber l i ner rødt  etc., forvex- 
les oftere med de forannævnte bedre Sorter.

Florentinsk Sværdlilie s. Viol rod.
Flores, Blomst er ,  kaldes i D rogueri- 

handelen de tørrede Blomster af mange Plan
ter, som anvendes i M edicinen, og  desuden 
bruges dette Navn ogsaa om flere chemiske 
Præparater, ogsaa af mineralske Stoffer. Y i 
skulle her anføre de mest bekjendte Sammen
sætninger, hvori denne Benævnelse forekom 
mer, med H envisning til deres Plads i B o
gen. F lo r e s  A c a c ia ;  s. Slaaentorn. —  F I. A r 
n ic a ; s. Bjergvolverlei. —  F I . A u r a n t i i  s. P o - 
merantsblomster. —  F I . B a la u s t i i  s. Granat
blomster. —  F I. B e l l i d i s  s. Gaaseblomst. —  
F I . B e n z o e s  s. Benzoe. —  F I . C a le n d u la ; s. 
s. Morgenfrue. F I. C a r y o p h y ll i  s. Krydernellike.
—  F I . C a rtlia m i s. Saflor. —  FI. C a s s i ®  s. 
Canelblomster. —  F I . C h a m o m illæ  s. Kamille,
—  F I . C h e ir i  eller C h e r r i  s. Lak. —  F I. C in æ  
s. Ormefrø. —  F I. C o n v a lla r iæ  in aj a l i s s. L il- 
lekonval. —  F I. C y a n i s. Kornblomst. —  F I. 
F o e m i n e l læ  s. Safran. —  F I. G n a p h a lii  a r e n a 
r ii s. Evighedsblom st. —  F I. H y p e r ic i  s. 
Perikum. —  F I . R u s s o  s. Kusso. —  F I . L a 
u d i a lb i s. Døvnælde. —  F I. L a v a n d u læ  s. La
vendel. —  F I . L i l i i  a lb i  s. Lilie. —  F l .  M a 
c is  s. Muskatblomster. —  F I. M a lv a ; s, Katost.
—  F I. M a lv a ; a r b o r e a ; s. Stokrose. —  F l. M e -  
l i lo t i  s. Stenkløver. —  F I. M i l le l 'o li i  s. Røllike.
—  F I. N a p  b æ  s. Pomerantsblomster. —  F I .  
P æ o n i æ  s. Pæon. —  F I . P a p a v e r i s  s. Valmue.
—  F I . P e r s ic a r u iu  s, Ferskentræ. —  F I . P r i -  
lu u læ  v e r is  s. Kodriver. —  F I . P y r e t h r i  s. In 
sektpulver, persisk. —  F I. R h o e a d o s  s. Val
mue. —  F I. R o s m a r in i  s. Rosmarin. —  F I .
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R o s æ  s. Rosenblade. —  F l . S a l i s  A m m o n ia c i  
s im p li c i s  s. Salmiak. —  F l. S a m b u c i  s. Hyld.
—  F I . S t o e c h a d i s  c i t r in æ  s. Evighedsblomster.
—  F l .  S u i p b u r i s  s. Svovlblomster. —  F I. T a 
n a c e t i  s. Regnfang. —  F l .  T i l i æ  s. Lind. —  
F l .  F r t ic æ  a lb æ  eller m o r tu æ  s. Døvnælde. — 
F l. V e r b a s c i  s. Kongelys. —  F I. V io læ  s. 
Y iol. —  F l. V ir i d i s  Æ r is  s. Spanskgrønt. —  
F I . Z in c i  s. Zinkilte, hvidt.

F l o r e t  eller Spe ildam ast  er Navnet paa 
et glinsende, figureret uldent Stof, en Art 
Droguet.

Floretbaand s. Fr isolet baand.
Floretlærred eller Flor lærred er en

Sort fint, m eget løst vævet H ør- eller Bom 
uldslærred, sædvanlig 6/4 Alen bredt, som 
især forfærdiges i det nordlige Frankrig, 
Schweiz og Sydtyskland, hvor det ogsaa be
nævnes schw ab isk  Lær red og  hvorfra det 
mest forsendes til Italien; det er tyndere og 
mere gjennem sigtigt end Linon.

Floretoim es er Navnet paa en Slags 
fin spansk Faareuld.

Floretsilke s. Si lke.
Florm el kaldes det fineste Hvedemel.
Florsten s. Obsidian.
Flotliolt s. Flodholt .
Flots kalder man i Frankrig en Art søde 

Mandler, som voxe i Omegnen af Aix i Dep. 
Rhonemundingerne og  som sædvanlig ere 
bedre end de øvrige Provencemandler.

Fluesten s. Arsenik.
Fluesvam p (Agaricus muscarius eller 

A m anita m uscaria) er en i hele det nord
lige og  M ellem-Europa og  i det nordlige 
Asien voxende, 15— 18 Centim. høi Svamp 
med en smukt purpurrød, undertiden i det 
Gule spillende, 6 à 8 Ctm. bred og med 
hvide Vorter besat H at med hvide Lameller 
forneden og  en hvid, forneden opsvulmet 
Stok. Den er g iftig  og  anvendes til at dræbe 
Fluer ved at lade dem nyde M elk, hvori 
Svampen har henligget; paa samme Maade 
bruges den til at udrydde Væ ggetøi. A f den 
lavere Klasse i Sibérien sættes den paa 
Brændevin og andre Drikke for at forøge 
disses berusende Virkning. Tørret og  pulve
riseret anvendes den undertiden som Læ ge
middel im od Epilepsi og  som Strøpulver paa 
ondartede Bylder. Ved at nydes a f Menne
sker kan den fremkalde stærke F orgiftnings
tilfæ lde; den forvexles undertiden med den 
spiselige A m a n i t a  a u r a n t ia c a .

Fluetræ  s. Qvassiat ræ.
Fluorbrint s. Flussyre.
Fluorcaclmium (Fluoretum  cadmi

am i, Cadmium fluoratum ) tilberedes ved 
Hjælp af Fluorbrintsyre og  anvendes i P ho
tographien; det afsætter sig  i hvide Skor
per, der kun vanskelig lade sig  opløse i 
Vand.

Fluorcalcium  s. Flusspat h.
Fluoralum iuiiim uatrium  s. Kryo- 

l it h.
Fluoretum  aluminico natrium

s. Kryolith. —  F I. c a d m i a m i  s. Fluorcadmium.
—  F I . c a lc i a m i  s. Flusspath.

Flus eller Flusm idler  kalder man saa- 
danne Substantser, som befordre Smeltningen

af strengtflydende Metaller eller Reducerin 
gen (Forvandlingen til M etaller) af Metal
ilter; som oftest benyttes hertil Kalk, F lus
spath, Sand, Salt, Soda, Borax etc. Benæv
nelsen Flus bruges ogsaa om en farvet Glas
masse, hvormed man søger at eftergjøre for- 
skj ellige Æ delstene (s. Glasflus) og som da 
gives Navn efter disse, saasom Rubinflus, 
Am ethystflus, Smaragdflus etc., ligesom  o g 
saa om en A rt Flusspath (s. d.), som har 
Lighed med Æ delstene. Endvidere forstaar 
man ogsaa ved Flus et ved Sæbekogningen 
affaldende Biproduct, som hovedsagelig be- 
staar af Chlorkalium og  som anvendes til 
forskjelligt teknisk Brug, samt ved Tilbered
ning af Alun. —  Sor t  Fl ys er en Blanding 
a f Kul og kulsurt Kali og anvendes som 
Afiltningsmiddel for Metaller. Med dette 
Navn betegnes ogsaa den tørre, sortebrune, 
smudsige Masse, som i Potaskekogerierne 
bliver tilbage efter Inddam pningen af Luden.

Flusspatil eller Fluorcalcium  ( F lu ore 
tum calcicum, Calcium fluoratum ) Fr. Chaux 
fluatée, Spath fusible, E. Fluor Spar, er et 
af Calcium og  Fluor bestaaende Mineral, der 
krystalliserer i forskjellige Former af det re- 
gulaire System og  især optræder hyppig  i 
Tærninger. Dens Spaltelighed er fuldkom
men og  parallel med Oktaëdrets Flader; den 
er gjennem sigtig  og  glasglinsende, har en 
Haardhed =  4 og  en Vægtfylde =  3,14. 
Den er stundom vandklar, men dog oftere 
farvet, især violblaalig eller grønlig, ligesom 
den ogsaa forekommer rød, gul eller med for- 
skjelligtfarvede Striber i samme Stykke. Det 
tætte Mineral kaldes sædvanlig Flusst en,  det 
jordagtige Flusj ord.  Det forekommer hyp
p ig  paa ertsførende Gange, og  da det har 
stor Tilbøielighed til Krystallisation, finder 
man ofte udmærket smukke drueformede 
Krystaller, navnlig i Derbyshire i England, 
i Nordamerika, i Harzbjergene, Sachsen, 
Bøhmen og N orge, hvor det paa Kongsbergs 
Gange findes baade tæt og  udkrystalliseret i 
de smukkeste Farvenuancer. Flusspath er 
noget haardere end Kalkspath, er temmelig 
skjør og  har et musklet eller splintret Brud. 
Den anvendes især i Smeltehytterne som Til* 
slag til strengtflydende Ertser for at tilveie
bringe en letsm eltelig S lagge; blandet med 
Gips og  Tungspath giver den en god Emaille 
for Jernkar, og ved Behandling med Svovl
syre fremstiller man deraf Flussyre (s. d.)- 
A f  de smukt farvede Varieteter forfærdiger 
man uægte Æ delstene (s. Flus), og  i Eng
land forarbeides den til alle Slags Bijouteri
sager, saasom Vaser, Bægere, Ringstone, 
Uhrstativer, Tallerkener etc., som i Regelen 
staa i tem m elig høi P ris; der findes i Der
byshire flere Fabriker for denne Industri.

F l u s s y r e  eller Flusspat hsyre {Acidum  
fluorieum  eller hydrofluorieum ) er en Op
løsning i Vand af Fluorbrint, en farveløs, 
taageagtig Luftart, der udvikler sig, naar 
man opheder pulveriseret Flusspath eller 
K ryolith med concentreret Svovlsyre i en 
Platinretort med Bly hjelm, og  derefter for
tætter de herved fremkommende Dampe ved 
Hjælp af koldt Vand til en farveløs, vandklar,
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i Luften rygende Vædske, som i Alm indelig
hed benævnes Flussyre. Denne har en meget 
sur L ugt og Smag, virker blæretrækkende 
og g iftigt, naar den kommer i Berøring med 
Huden, og  udmærker sig  især ved at opløse 
de fleste Metaller, destruere mange organiske 
Forbindelser og ved med Letlied at forbinde 
sig med andre Stoffer. Fluor har navnlig en 
stærk Affinitet til Kisel, hvormed det strax 
forbinder sig, hvor det træffer sammen der
med, og  da alt Glas indeholder Kisel, angri
bes det af Flussyren, som med Kiselsyron 
danner den farveløse Luftart Fluorsilicium, 
der ved Vand atter adskilles i Kiselsyre og 
Fluskiselsyre,  der har nogen Anvendelse i 
Chemien. Denne Indvirkning begrunder saa- 
vel den luftform ige som flydende Flussyres 
Anvendelse til Æ tsning af Glas og Porcel- 
lain; ved hertil at benytte den førstnævnte, 
vil det ætsede Sted blive mat og  kun gjen- 
nemskinnende, imedens det vil blive glat og 
gjennem sigtigt ved Brug af den flydende 
Syre.

F l y g t i g e  O l i e r  s. Ol ier,  æt her iske.
F l y g t i g t  S a l m i a k s a l t  s. Lugtesalt.
F l y n d e r e  (Pleuronectes) T. Scholle, 

Fr. Plies, E. Flounders eller Plaices, en af 
flere Arter bestaaende Fiskeslægt, findes næ
sten i alle Have og  Flodmundinger. De 
have et stærkt sammentrykt, skiveformigt, 
tildels skjævt Legem e og et usymmetrisk 
Hoved med begge Øjnene paa den øvre Side. 
De ere ikke forsynede med Svømmeblære og 
opholde sig  sædvanlig paa Bunden af Havet ; 
de fanges paa Grund af deres velsmagende 
Kjød og forsendes enten friske, saltede, tør
rede eller røgede. De hyppigst forekommende 
Arter ere følgende: 1) Den egent l ige Flyn
der (P. Platessa) T. Goldbutte, Platteis, Fr. 
Carrelet, er graabrun paa B yggen  og  1 rødhvid 
paa Bugen, har 6 Knuder paa Hovedet, b li
ver henved %  Meter lang og  kan veie 15—  
16 Pd. 2) Rødspæt t en (P. vulgaris), 3) 
Skrubben (P . Flesus), T. Straubbutte, c. 30 
Centim. lang og 25 Centim. bred, mørkebrun 
med gulgrønne Pletter og smaa hvide P igge, 
paa Undersiden hvid eller graaspættet, kom 
mer om Foraaret op i Floderne og er fedest 
om Sommeren; 4) Slet t en (P. Linanda) T. 
Glahrke eller Kliesche, bliver kun 18 Ctm. 
lang og næsten ligesaa bred. Disse Arter 
forekomme hyppig baade i Nordsøen og  Øster
søen og  sælges sædvanlig friske; hvor de 
fanges i Mængde, t. Ex. ved Skagen og Fanø, 
tørres de i Luften og  forsendes bundtevis 
under Navn af Skul l er .  5) Hel lef lynderen 
eller Qveit en (Pl. Æppoglossus), T. H eil
butte eller Pferdezunge, har et mere langag
tigt Legeme end de andre Arter, et stort 
Gab og spidse, noget adskilte Tæ nder; den 
kan blive indtil 4 Meter lang og  veie 5— 600 
Pd. Den forekommer hyppig ved N orges og 
Islands Kyster, men ikke saa ofte ved 
vore Kyster, og har et velsmagende K jød. 
der ofte forsendes nedsaltet i Tønder. F i
skens Hoved er en m eget yndet Spise i H ol
land, og af dens Finner med den vedhæn
gende Fedthud tilbereder man i N orge ved 
Saltning eller Tørring den saakaldte Rav

eller Rækling,  hvoraf der forsendes meget til 
Udlandet. 6) Hvarref lyndrene (P . Rhombus), 
T. Glattbutte, med stort Gab og  fine Tæn
der, blive sædvanlig kun c. \  Meter lange, 
leve i Middelhavet, Nordsøen og  findes og 
saa i Elben. 7) Slet hvar ren eller Skj ægge- 
f lynderen (Rhombus vulgaris), som er sjeld- 
nere i de nordlige Farvande, samt 8) Pig
hvar ren (Rhombus maximus), T. Steinbutte 
eller Turbot, som forekommer hyppig i Nord- 
og  Østersøen samt i M iddelhavet og som an- 
sés som den mest velsmagende af alle Ar
terne; den kan have en Længde af henimod 
2— 3 Meter og  veie over 200 Pund, men denne 
Størrelse naar den dog sjelsen i vore Far
vande, hvor den sædvanlig kun vejer 5— 10 
Pund. 9) Tungen (P . Solea) er langstrakt. 
paa Oversiden brun og paa Undersiden hvid 
lig, bliver over 60 Ctm. lang og  24 Ctm. 
bred, lever i alle europæiske Have og  har 
et velsmagende Kjød.

F l ø i l ,  T. Sammet, Fr. Velours, E . V el
vet, kaldtes oprindelig kun en Sort tykt og 
tætvævet Silketøi, paa hvis Grundstof der 
ved en Combination af Væveredskaber var 
frembragt et haaragtigt Dække, det saakaldte 
Flor  eller Poil  : senere er Navnet gaaet over 
til at omfatte alle paa samme Maade vævede 
Stoffer af Silke, Bomuld eller Uld. F løilets 
haarede Overflade kan frembringes paa to 
Maader, enten ved Islætten eller vedK jeden ; 
den paa den første Maade vævede Sort kal
des uegent l i gt  Fløil, imedens den anden be
nævnes egent l igt  F. —  Ved uegent l igt  F. 
frembringes saaledes Flordækket ved Islæ t
ten, og  man adskiller da to Slags Islættraade, 
nem lig Grundskuddet  og  Florskuddet ,  som 
enten afvexlende eller efter bestemte Kegler 
følge efter hinanden. Grundskuddene tjene 
til at frem bringe Bunden i T øiet og bindes 
sædvanlig i Taft eller 3— 4 bunden Kiper, 
hvorefter man skj elner imellem glat eller 
kipret F løil. Florskuddene frembringe F løils- 
dækket og  bindes med Kjeden paa den 
Maade, at de paa Tøiets Eetside stedse gaa 
over  flere Traade, men under  én Kjedetraad, 
hvorved der fremkommer lutter parallele 
Længdestriber, i hvilke Florskuddet ligger 
flot over flere Kjedetraade. For at danne 
F løilet af Florskudddene, blive de fritliggende 
D ele af samme efter Vævningen opskaarne 
med en spids Kniv, idet T øiet bliver fast 
udspændt, hvorved der fremkommer et Dække 
af korte, fine Traade, som af en Kjedetraad 
blive holdte faste paa Midten og  derfor bøie 
sig  opad med begge Ender. F or at kunne 
skære mere sikkert ere Knivene forsynede 
med en saakaldet Fører, en naalformet Spids, 
som baner Vei for Kniven i den Aabning, 
som skal opskæres. E fter Opskæringen b li
ver F løilet børstet for at frembringe et tæ t
tere Dække, hvorefter det appreteres. T il 
denne A rt Varer henhører det under Navn 
af Manchest er  bekjendte Bomuldsfløil, som 
først blev forfæ rdiget i Oldham ved Manche
ster o g  endnu mest væves der og  i flere 
Byer i England, imedens det dog ogsaa for
færdiges mange Steder i Frankrig og  Tysk
land i forskj ellige Sorter, saasom med glat
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eller kipret Grund, med fuldstændig eller 
delvis Opskæring af Floret, og enten stribet, 
tærnet, flerfarvet, mønstret, trykket etc. De 
fleste af disse Sorter bruges dog nu ikke 
meget, hvorimod det glatte, navnlig sorte 
Manchesterfløil endnu stedse er en hyppig 
forekom mende Artikel, som ofte anvendes til 
Kraver, Opslag, Damehatte, Besætninger og 
til Klædningsstykker. I  England kaldes dette 
Stof Velvet eens,• Grunden deri er kipret og 
Stykkerne ere sædvanlig T/2— 3/4 Yard brede. 
Andre herhen hørende Tøier ere Yelveret, 
Thickset, Cord etc. Der forekommer ogsaa 
halvuldne og halvsilke Stoffer, som ere væ
vede paa samme Maade. —  Egent l igt  Fløi l  
har et Flordække, som er dannet af K jede- 
traadene; til dets Frem stilling hører foruden 
Kjeden, som udgjør Grunden, en anden Kjede, 
den saakaldte Poilkjede, som udspændes paa 
Vævestolen ovenover den første paa en sær
skilt Kjedebom. A f  denne dannes opret- 
staaende Sløifer eller Masker, som løbe i pa
rallele Bækker tværsover Stoffet og som ud- 
gjøre Flordækket enten hele eller opskaarne. 
Florets Dannelse sker paa følgende Maade. 
Naar Poilkjeden først er sammenvævet med 
Grundkjeden og  begge ere befæstede med en 
Grund-Islættraad, bringes ved en Trinbevæ
gelse alle Grundkj edens Traade i Underfaget 
og  Poilkjedens i Overfaget, hvorefter der 
tværsover istedetfor en Traad indskydes en . 
Naal eller Pind af Metal eller Træ, over 
hvilken samtlige Poiltraade, naar Poilkjeden 
ved et Trin  bliver bragt i Underfaget, 
krumme sig som smaa Masker, hvis Høide 
rette sig efter Pindenes Tykkelse. Man har 
to Slags Naale, Træ knaale og Skæ renaale;  
de første ere af glat rund Messingtraad og 
udtrækkes til den ene Side, naar F loret er 
dannet, hvorved der fremkommer uopskaaret  
Fløi l ;  de sidste tages ikke ud førend efterat 
man med en skarp Kniv, som er anbragt paa 
en lille Metalplade og  som følger langsmed 
en i Naalen anbragt Fure, har opskaaret 
Maskerækken, hvorved der dannes opskaaret  
Fløil .  Mønst rede eller f açonnerede Fløils- 
stoffer fremstilles paa flere forskjellige Man
der, saasom ved forskiellig  Farvning af P o il
kjeden, hvorved Floret faar et paalangs stri
bet Udseende; ved Anvendèlse af Pinde af 
forskjellig  H øide; ved en kun delvis Opskæ
ring eller en delvis Besættelse af Grunden 
med Flor, hvorved den fløilsagtigo F igur 
hæver sig  paa glat Grund; ved Anvendelse 
af flere Poilkjeder, hvorved der dannes tær- 
nede F løiler etc. Større og mere indviklede 
Mønstre i F lø il frem bringes dels ved Hjælp 
af Jacquardmaskinen og  dels paa almindelige 
Trædestole ved Poilkjedens Chiner ing,  hvor
ved forstaas en delvis Farvning af Poilkje
dens Traade, hvilket enten skér ved at om 
binde de Steder, som ikke skulle modtage 
Farve, med Skind eller Papir og Garn, eller 
ved at trykke Farverne paa Kjeden med 
Træforme. En ny Maade at væve Silkefløil 
paa er for faa Aar siden efter mangeaarige 
Experimenter, Anstrængelser og  Offre lykke
des for cn Fabrikant Lister i Nærheden af 
Bradford i Yorkshire. Methoden, der endnu

er Opfinderens Hemmelighed, bestaar i at 
væve Stoffet dobbelt paa den samme Væv, 
saaledes at man faar tvende im od hinanden 
vendende Flader af F løil, der ved en egen 
Skæremaskine deles i to Stykker og kan 
frembringes m eget billigere. Store Anstræn
gelser ere gjorte af tyske og  franske Fabri
kanter for at afkjøbe Opfinderen M ethoden; 
men hidtil forgjæves. Den færdige Vare 
sér aldeles ud som sædvanligt Silkefløil. — 
Uldent  Fløi l  væves sædvanlig af doubleret 
Kamgarn Nr. 12—36 eller af tvundet Kamel- 
eller Mohairgarn Nr. 20— BO; efter Florets 
Længde kaldes det enten Velpel eller Plyds 
(s. d.) og har sædvanlig en Linned eller 
Bomulds Kjede, Bom ulds Grundskud og Flor 
af blødt Kamgarn. Efter Vævningen presses 
der ofte M ønstre i Stoffet,, og  det kaldes da 
gauf f reret .  Ogsaa af Linned haves fløilsvæ- 
vede Stoffer, saasom de bekjendte Badehaand- 
klæder, der væves baade i England og  Tysk
land. —  Allerede i det 12te og 13de Aar- 
hundrede blomstrede Fløilsvæveriet i Italien; 
navnlig vare Byerne Genua, Lucca og  Pisa 
længe berømte for deres smukke Varer. Fa
brikationen udbredte sig im idlertid efterhaan- 
den til andre Lande, og  i vore Dage væves 
der ligesaa smukke F løiler i Frankrig (Lyon, 
Paris etc.), Tyskland (Bhinprovinserne), Eng- 
land og  H olland (Utrecht). Ogsaa i Bus
land, navnlig i Moskau, væves der fortrin
lig t F., som endogsaa skal kunne maale sig 
med det genuesiske, imedens det er langt 
billigere, da Arbeidslønnen der er lav og  den 
raa Silke erholdes billig  fra China, Persien, 
Bnchariet etc.

Fløilsbaand forekomme i forskjel
lige Bredder baade af opskaaret og uopskaa
ret F lø il; Kjeden bestaar sædvanlig enten af 
H ørgarn eller af Silke, og Islætten af Silke 
alene eller blandet med Bomuld. De væves 
i alle Farver og  enten glatte, mønstrede, 
brocherede etc. I Tyskland væves de søm 
oftest i Stykker af 12 Meters Længde og 
m eget forskjellig Bredde; navnlig findes der 
betydelige Fabriker i Krefeld, Elberfeld og 
Barmen, ligesom ogsaa i Coin, Berlin, Hanan 
•etc. I  Frankrig ere Hovedfabrikationsste- 
derno for denne Artikel St. Etienne, .St. 
d iam on d  og St. D idier i Dep. Loire.

F l o i l s s o r t  s. Elfenben,  brændt .
F o d ,  dansk Længdemaal =  0,3138 Meter. 

En dansk F. =  1,0670 svenske F. og Looo* 
norske Fod.

F o d e r  er et svensk Vinmaal =  975 d. 
Potter.

F o e m i n e l  s. Saf ran.
F o e n i c u l n m  s. Fennikel .
Foennm  græeum s. Bukkehornf rø-

Fogas eller Tand f isk  er en Slags Sand
art, som har to fremstaaende Tænder og 
som især lever i Floderne i Ungarn, hvorfra 
den forsendes i tørret Tilstand.

F o l i a ,  Blade af Planter, som anvendes 
i M edicinen; herved forstaas dog sædvanlig 
kun Blade uden Stilke, imedens man benyt
ter Ordet Herba,  Urt, for Blade med Stilke. 
Denne Forskjel iagttages imidlertid ikke
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altid strengt, hvorfor muligvis Here Artikler, 
som formenes at henhøre under Benævnelsen 
F o lia , ville findes under H e r t a .  —  F o lia  A c m e l læ  
s. Acmellablade. —  F . A u r a n t i i  s. Pomerants- 
blade. —  F . A lt h æ æ  s . Katost. —  F . A i it h o s  
s. Rosmarin. —  F . B e lla d o n n a : s . Belladonna. 
F . C a rd ili b e n e d ic t i  s. Corbendict. —  F . C l e -  
iiia tid is  s. Clematis. —  F . C o c a e  s . Cocablade.
F . D i g i t a l i s  p u r p u r e a : s. Pingerbølurt. —  F .  
F a r fa r a e  s. Følhov. —  F . H e d e r æ  s. Epheu,
—  F . H y o s c y a iu i  s. Bulmeurt. —  F . I l i c i s  s. 
Christtorn. —  F . J u g la n d i s  s. Yalnøddeblade.
—  F . L a u r i  s. Laurbær. —  F . L a u r o c e r a s i  s. 
Laurbærkirsebær. —  F. M a t ic o  s. Maticoblade.
—  F . M e l i s s æ  s. Citronmelisse. —  F . M e n t h a :  
c r is p æ  s. Krusemynte. —  F . M e n t h æ  p ip e r itæ  
s. Pebermynte. —  F . M e n y a n t h i s  t r i fo l ia t æ  
s. Bukkeblade. —  F . N e r ii  eller O le a n d r i  s. 
Oleander. —  F . N ic o t ia n æ  s. Tobak —  F . R i 
b is  n i g r i  s. Solbær. —  F . R h o is  t o x ic o d e n d r i  
s . Giftsumak. —  F . R o r is iu a r in i  s. Rosmarin.
—  F . R u tæ  s. Rude. —  F . S a lv i ®  s. Salvie.
—  F . S e n n æ  s . S e n n e s b l a d e .  —  F . S t r a m o n i !  
s . P i g æ b l e  —  F . T o x ic o d e n d r i  s . G i f t s u m a k .
—  F . T r i f o l i i  f ib r illi  s. Bukkeblade. —  F . 
Uvæ lir s i  s. Melbær. —  F . V e r b a s c i  s. Kon
gelys.

Foliculi Seimæ s. Sennesbælge. 
Folie, som ogsaa benævnes Lahn (s. d.), 

kalder man forskj ellige Metaller eller Lege
ringer, som ere udhamrede eller udvalsede til 
meget tynde Plader, hvortil der navnlig be
nyttes Kobber eller Tombak, Messing, Guld, 
Sølv og  Tin, hvilken sidste Slags sædvanlig 
kaldes Staniol (s. d.). F. har enten selve 
Metallets naturlige, glinsende Udseende, eller 
er farvet paa den ene Side, men dog altid 
glinsende; F. af Kobber er ofte forsølvet paa 
den ene Side. Det anvendes især som U n
derlag for farvede Æ delstene og  Glasflusser, 
for at give dem en stærkere Glans, ligesom 
ogsaa til forskjellige Pyntsager, saasom F o- 
liepailletter, kunstige Blomster etc.

Foncarval e r  N a v n e t  p a a  e n  l e t ,  s p a n s k  
K ø d v i n .

Fond d’or s. Brocade. 
Fontaïonges eller Fottalong es ere en

Sort stribede, ostindiske Tøier, som ere væ
vede af Silke og  fin, glinsende Plantebast.

'Foot, engelsk Længdemaal; 100 F. à 12 
Inches =  97 d. Fod.

Foreller s. Bækørred og  Laxforeller. 
Forellesten s. Granulit.
Forets white eller P e n i s t o n e s  er 

Navnet paa en Slags ordinairt engelsk Klæde, 
som forekommer i Stykker af 12— 15 Yards 
Længde og 13/g Yards Bredde.

Forfar kaldes i England en Slags me
get ordinairt bredt Paklærred, der væves i 
Byen af samme Navn, og  nu er identisk 
med Hessians (s. d.)

F o s f o r  s. Phosphor.
Fossa regia er Navnet paa en god 

Rødvin fra Kalabrien; efter at have henlig
get nogle Aar, har den stor L ighed med 
Burgunder.

Fot, den svenske F od =  0,946 danske F. 
Foulards kalder man i Alm indelighed 

de oprindelig ostindiske Lommetørklæder en

ten helt af Silke eller af Silke med iblandet 
fin Bast; men man forstaar nu ogsaa herved 
nogle varige, stribede eller trykkede Silke- 
tøier, som  tilvirkes baade i Frankrig, E n g 
land og  Tyskland.

F r a c a s s a s t e ! *  er Navnet paa en Sort 
F igen  af fortrinlig Godhed fra Øen Corfu.

F r a u c h e - C l o i u t é v i u e  ere røde og 
hvide Vine fra de franske Departementer 
Øvre Saône, Doubs og  Jura; de ligne dels 
Champagne- og  dels Øvre-Burgundervinene. 
De bedste røde Vine avles i Øvre Saone i 
Omegnen af Ray, og af disse sættes navnlig 
Clos du Chateau høiest; de ere velsmagende, 
holde sig  længe og  blive stedse bedre ved 
at lagres. I  Dep. Jura er Vinavlen im idler
tid af langt større B etydning; de bedste 
Sorter voxe her i Omegnen af P oligny  og 
Arsures; de ere ikke meget mørke, men ere 
dog fyldige og velsmagende og  have en hind- 
bæ ragtig Bouket. De kunne henligge 6— 7 
Aar paa Foustager og holde sig ligeledes 
m eget længe, efterat de ere omtappede. A f 
de hvide Vine fra dette Departem ent ansés 
de fra Chateau-Chalons for at være de bedste. 
Vinene fra Arbois, som ligeledes ere m eget 
gode og  have en mild, behagelig Smag, 
moussere ligesom Champagne, saalænge de 
ere unge; efter længere Tids Lagring kunne 
de sættes ved Siden af Chateau-Chalons, 
hvilket ligeledes kan siges om Vinene fra 
Pupillin. I  Dep. Doubs avles de bedste røde 
Vine ved Em inguey og Trois Chalets i Nær
heden af Besançon; de vinde m eget ved at 
lagres i 3 —4 Aar. En m eget god hvid Vin 
voxer her ved Milerey.

F r a u l t e n v i n e  kaldes en Sort gode 
og  tildels fortrinlige hvide Vine, som mest 
avles i Nedrefranken ved Bredderne af F lo 
derne Main og  Saale, men ogsaa dyrkes i 
Øvrefranken og denBadenskeN edrerhinkreds, 
navnlig ved W ertheim . De bedste Sorter 
voxe i Omegnen af W ürzburg, og  iblandt 
disse udmærke sig især to Sorter, nem lig 
Leistenvin og Steinvin, som henhøre til T ysk
lands ædleste Vine. Den førstnævnte voxer 
paa den sydlige Skraaning af det B jerg, 
hvorpaa Slottet W ürzburg ligger og  som kal
des Leiste; efter nogle Aars Lagring udvik
ler den en udmærket fin Bouket og Velsmag. 
Stein vinen voxer ved Stein, et nedenfor W ürz
burg ved den nordlige Mainbred beliggende 
steilt K alkbjerg; efter samme T ids Lagring 
er den endnu mere fyrig  end Leistenvinen, 
men har ikke ganske dennes aromatiske Bou
ket og fine Smag. En Del af dette B jerg 
tilhører Juliushospitalet i W ürzburg, og  den 
i dette D istrikt avlede V in  sælges under 
Navn af Helligaandsvin, Under samme Navn 
sælges ogsaa en fortrinlig  Vin, der avles paa 
en anden Bjergkjede, som kaldes «die Harfe», 
og hvoraf de bedre Aargange næsten ere 
ligesaa gode som Leistenvinen. Disse fine 
Vine, og  navnlig Stenvinen, sælges sædvan
lig  i en særegen Slags Flasker, som  have 
Form  af en sammentrykt Kugle med m eget 
kort Hals og  som kaldes B ocksbeutel. Den 
paa B jerget Triefenstein i Nærheden af 
Aschaffenburg voxende Kalmuth- eller Kai-
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musvin har en sødlig Smag og ligner de 
øvreungarske Yine. —  De øvrige Sorter 
Frankenvin sælges sædvanlig under Navn af 
Würzburger ,  ligesom  ogsaa ofte istedetfor 
Rhinskvin, hvormed de ligeledes hyppig blan
des ; de Sorter, som komme Rhinskvinene 
nærmest, ere Wert heimer ,  Haslocher  og 
Kl ingenburger .  Yinhandlerne i Frankfurt 
benytte store Qvantiteter af disse Yine til 
Forskæring af de unge, bittre Rhinskvine; 
men der forsendes ogsaa meget deraf til 
Sachsen, Thüringen og Udlandet.

I 'r a n k f u r l e r s o r t .  Druesort eller 
Bogtrykkersort tilberedes ved Forkulling af 
Yinbærme og af det ved Brændevinsdestilla
tionen af Yindrues kalier tilbageblivende R e
siduum. Dette sker sædvanlig i store Ler
kar, hvis Laag tilklines med Ler, og som 
indsættes i en Pottem agerovn; de udvundne 
Kul males derpaa til et fint Pulver. Dette 
har en smuk, dybsort Farve og  bør være let, 
ikke blandet med Sand eller deslige og fint 
at føle paa imellem Fingrene ; de deri under
tiden forekommende Klumper maa let kunne 
smuldres. Man skjelner imellem to Sorter, 
af hvilke den bedste udmærker sig ved sin 
Blødhed, Renhed og fløilsagtige Yderside, 
som im idlertid har et graaligt Skær, ime
dens den ordinaire Sort, som danner et 
fint Pulver, der afgiver et stærkt Støv lige 
som Bensort, er mørkere strax og  senere 
bliver brunlig. Denne Sort benyttes t. Ex. 
af Murere som Anstrøgsfarve, imedens den 
bedre benyttes af Kobbertrykkere og B og 
trykkere. B egge Sorter tilberedes især i de 
tyske Vindistricter ved Rhinen og Main, men 
ogsaa fiere Steder i Frankrig ; sædvanlig for
skrives denne Farve fra Frankfurt a. M., 
3!ainz, Würzburg, Strasburg etc. Ligeledes 
ved Brænding af Yalnødtleskaller erholder 
man en smuk Sort Frankfurtersort.

Fransk Brændevin s. Cognac.
F r a n s k e  B æ r  s. Korsbæ r.
Franskliolt kaldes i flere af de øster- 

søiske Havne mindre Staver af Egetræ, som 
især benyttes til Sildetønder; man skjelner 
imellem enkelte og dobbelte, hvilke sidste ere 
længere og tykkere end de første. De udfø
res i Mængde til Holland, Frankrig og E ng
land. —  I H am borg og Holland bruges B e
nævnelsen Franskliolt ogsaa om Finerer af 
fransk Nøddetræ.

F r a n z o s e n l i o l t  s. Pokkenholt.
Frétin kaldes i Frankrig den simpleste 

Stokfisk; man har fire Sorter deraf, nem lig 
meilleur fr., grand fr., rebut fr. og  menu fr., 
som er den niest ordinaire.

Frictionspiilver s. Knaldpulver .
Friedlændei* Irærreder ere grove, 

ublegede, 6 x/2 Qvarter brede Lærreder, som 
væves i og  omkring Byen Friedland i Schle
sien og især forsendes til H am borg og  H ol
land.

Friedrichshallervand erholdes fra 
de mineralske Kilder ved Byen af samme 
Navn i Sachsen-W eim ar; det indeholder 
Glaubersalt, K ogsalt og  Bittersalt og  benyt
tes soin et afi'ørende Sliddel.

Fries er et ordinairt, tykt, ikke fast

vævet uldent Stof af simplere, kort Uld, om 
trent som Bøndernes Yadm el; det forekom 
mer baade glat og kipret og  Garnet i Islæ t
ten er sædvanlig dobbelt saa tykt som K jede- 
garnet. Istedetfor Yalkning udvaskes det kun 
med Sæbe og  rues derpaa uden at overskæ
res, hvorfor det som oftest er m eget lang- 
haaret, navnlig paa den ene Side. Man har 
det enten hvidt, svovlet eller broget farvet, 
og  af forskiellig Qvalitet, Længde og Bredde. 
D et forfærdiges paa mange Steder i Frank
rig, Tyskland og  England, hvor det bedste 
og fineste væves i Colchester og  Yorkshire. 
Man væver det ogsaa i afpassede Hestedæk
kener og Sengetæpper, sædvanlig med far
vede Striber i Kanterne. —  Benævnelsen 
Fries bruges nu ogsaa undertiden om finere, 
langhaarede, sædvanlig stribede eller m øn
strede uldne Stoffer, som anvendes til V in 
terfrakker, Kaaber, Foer etc. Afarter af 
Stoffet ere Coating, Dyffel, Biber etc. (s. 
disse).

Friesiskgront kaldes en af [Kobber- 
vitriol og Salmiak tilberedt Malerfarve.

Friesisk Læn-ed kaldes undertiden 
de fineste og bedste hollandske Lærreder ; de 
forekomme i Handelen dels sammenlagte og 
pressede i bred Bogform , dels i Ruller og 
indpakkede først i hvidt og derpaa i blaat 
Papir.

Friserede Toier kaldes langhaarede, 
klædeagtige uldne Tøier, hvis Haar paa Ret
siden ved Hjælp af en særegen Maskine ere 
saaledes krusede, at de danne smaa Lokker 
eller Knuder; de forekomme nu kun sjelden.

Frisoletlmand eller Floret baand ere 
egentlig  en Sort ordinaire, smalle Baand af 
Floretsilke, sædvanlig blandede med Bom uld; 
de forfærdiges især i Barmen, Elberfeld, Ba
sel etc. De fleste ere sorte og  benyttes 
navnlig til Kantning af S k o ,, hvortil man 
ogsaa væver dem halvt sorte og  halvt hvide; 
nu forfærdiges de dog ogsaa ofte helt af 
Bomuld.

Frison kaldes i Frankrig en Sort tykt 
Fries, ligesom ogsaa en A rt kruset Guld- og 
Sølvtraad eller Cantiller til Brodering paa 
rige Stoffer.

Fritte s. Pore ei lain.
Frontignac eller Front ignan er en 

rødlig  Languedocvin fra Omegnen af Byen 
af samme Navn i Nærheden af Montpellier; 
den har en smuk Farve, Corpus og  Bouket, 
og  den bedste Sort foretrækkes endogsaa for 
Roussillon og  St. Gilles. Under dette Navn 
forekommer der ogsaa fra samme Egn en 
m eget god, hvid Muskatvin, der anses for at 
være den bedste i Frankrig efter Rivesaltes; 
den har en behagelig, sød Frugtsmag, en fin 
Bouket, er fyldig, vinder ved at henligge, 
holder sig  m eget længe og  kan taale at for
sendes baade land- og  søværts uden at for
andre s ig ; den forfalskes im idlertid ofte med 
de ordinaire Muskatvine fra Beziers. Begge 
Sorterne erholdes fra Montpellier og  Cette.

Fronting^, Indlæg til Herre- ogDam e- 
Linned, væves paa særlig dertil indrettede 
M askiner, navnlig i Planen og i Skotland,
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saaledes at de fremtræde med forsjellige bre
dere eller smallere Læ g og  for det alminde
lige Øie have Udseende af at være syede. 
De forarbeides for det meste i Bom uld, men 
da de ikke ere saa varige som de syede, har 
Fabrikationen af maskinsyede Frontings nu 
Overmagten og  Fabriker i Nottingham, Glas
gow, Belfast og London, ligesom  ogsaa i 
Frankrig, levere nu disse Frontings eller 
Skjorteindlæg i en stor Variation af Mønstre 
og ofte udstyrede med meget luxuriøse B ro
derier. Man regner, at henved 20,000 Ar- 
beidersker finde Beskæftigelse ved denne In- 
dusri.

F r u c t u s ,  Frugt. —  F . A l k e k e i i g i  s.
Jødekirsebær. — F . A u to m i s. Pim ent. —  F. 
F . A iie th i  s. Dild. —  F . A i t i s i  s. Anis. —  F . 
A itis i s t e l la t i  s. Stjernanis. —  F . A u r a u t i i  s. 
Pomerantser. —  F . C a n n a b is  s. Hampefrø. — 
F. C a r ic æ  s. Figen. —  F . C a p s ic i  a n n u i s. 
Peber, spansk. —  F . C a p s ic i  b a c c a t i  s. Cayen
nepeber. —  F . C a r p o b a ls a m i s. Frugtbalsam.
—  F . C a rv i s. Kommen. —  F . C a r d a m o m i s. 
Cardemome. —  F . C a r y o p h y ll i  s. Nelliker. —  
F. C a s s iæ  f is tu læ  s. Børcassia. —  F . C e r a to n iæ  s. 
Johannesbrød. —  F . C o lo c y n t b id is  s. Coloquin- 
ter. —  F . C o r ia n d r i  s. Coriander. —  F . C u 
b eb i»  s. Cubeber. —  F . C u m in i s. Spidskom
men. —  F . C y n o s b a t i  s. Hyben. —  F . D a c t y i i  
s. Dadler. —  F . F o e n i c u i i  s. Fennikel. —  F . 
J u ju b te  s. Brystbær. —  F. J u n ip e r i  s. Ene
bær. —  F . L a u r i  s. Laurbær. —  F . M y r t i l l i  
s. Blaabær. —  F. N i g e l læ  s. Sortkommen. —  
F. O le æ  s. Oliven. —  F .  P a p a v e r i s  s. Valmue.
—  F . P e t r o s e l i n i  s. Persille. —  F . F l i e l l a n -  
drii s. Vandfennikel. —  F . P i p e r i s  s. Peber.
—  F . U b a tim i c a tk a r t ic æ  s. Korsbær. —  F. 
S a m b u c i s. Hyld. —  F . S e b e s t e n æ  s. Bryst
bær, sorte. —  F . S p in æ  c e r v in i»  s. Korsbær.
—  F . T a m a r in d i  s. Tamarinder. —  F . V i t i s  s. 
Vindruer. —  F . V i t i s  in in o r is  s. Korender.

F r u e g l a s  s. Mar ieglas.
Fruehaar s . iom f ruhaar .

Fruetidsel s. Marietidsel.

Frugtbalsam  eller Balsam korn  
(.Fructus eller Baccæ Carpobalsami) T. Bal
samkörner, ere de langagtige, graa eller 
sortebrune, lidt rynkede Stenfrugter af Mekka- 
balsamtræet fra Arabien og  Æ gypten, Bal sa-  
• nodendron gi leadense s. Mekkabalsam. De 
ere af Størrelse som Æ rter, have en bit
ter, harpixagtig Smag og en svag L u gt: ved 
Forbrænding lugte de m eget behageligt, og 
de anvendes derfor ofte til Røgelse.

Frugtessentser eller Frugt æt here 
kalder man forskjellige kunstige, m eget vel
lugtende Ætherarter, som navnlig ere komne 
i Handelen siden Londoner Udstillingen i 
Aaret 1851, og som senere have vundet be
tydelig Anvendelse og  derfor fremstilles i det 
Store i mange Fabriker. De bruges især i 
Likørfabrikationen, til Fabrikation af kunstig 
Cognac, Bom  og  Arak, til mange Slags Con- 
ditorivarer, saasom Frugtbonbons, Frugtis, 
Frugtgelée, til Parfumer, Sæber etc. De 
fleste Frugtessentser ere Forbindelser af 
Æ thylilte eller Am ylilte (s. Fuselolie) med 
forskjellige organiske Syrer, navnlig med E d

dikesyre, Sm ørsyre, Baldriansyre, Ønanthsyre 
etc., og  en Fortynding a f disse Blandinger 
med 6 til 10 Gange saameget Vinaand. De 
benævnes ogsaa Olier eller Æ tliere, saaledes 
Ananasessents kaldes ogsaa Ananasolie eller 
Ananasæther, Pæreessents kaldes Pæreolie 
eller Pæreæther osv. De vigtigste Arter ere 
følgende: Ananasessent s (propionsur eller 
smørsur Am ylæther) fremstilles ved Destilla
tion af et smørsurt Salt med Vinaand og 
Svovlsyre og  er i ren Tilstand en farveløs, 
stærkt lugtende Vædske, som fortyndet med 
den 6 til 8-dobbelte Mængde Vinaand og  til
sat Spor af Citronolie, antager en meget 
behagelig Ananaslugt; den anvendes især til 
Aromatisering a f Brystsukkerbonbons, til L i
monader og  til Forbedring og  kunstig T ilbe
redning af Bum. —  Ønant æt her  (pelargon- 
surt Æ thylilte) findes færdigdannet i V in og 
er Kilden til dennes Bouket; den fremstilles 
kunstigt og er en af de dyreste Frugtes- 
sentser. Den har en behagelig, qvædeagtig 
L u gt og  benyttes navnlig til Fabrikation af 
kunstig Cognac. —  Æbleessent s (baldrian- 
surt eller myresurt Am ylilte) erholdes ved 
Destillation af Fuselolie og  Svovlsyre, og  D e
stillatet underkastes atter en Destillation med 
dobbelt chromsurt Kali og  Svovlsyre, eller 
renere ved Destillation af et baldriansurt 
Salt med Fuselolie og  Svovlsyre, som en 
farveløs, særlig vellugtende Vædske, der dog 
først ved Fortynding med 6 Gange saameget 
Vinaand antager en fremtrædende Æ blelugt. 
—  Pæ reessent s (eddikesurt Am ylilte) udvin
des ved Destillation af 2 Dele eddikesurt 
Kali med 1 D el Fuselolie og 1 Del concen
trerei Svovlsyre ; ved at fortyndes med 6 
Gange saa meget Vinaand, der er tilsat Spor 
af Valerianesyre-Æ thylæther, faar den en 
m eget fin Lugt af Pærer. —  Essence de 
Mirbane er kunstig Bittermandelolie (s. N i- 
trobenzin). —  Apr ikosessent s er Sm ørsyre- 
æther med Spor af rent Am ylilte. —  Banan-  
essent s,  Eddikesyre-Amylæther med Vale
rianesyre-Æ thylæther. —  Hindbæressent s,  
en svag Opløsning af Sm øræther i et V iol- 
rodudtræk. —  Ki rsebæ ressent s,  Eddikesyre- 
Æ ther, Benzoësyre-Æ ther med Spor af B it
termandelolie. —  Ribsessent s bestaar af V iol- 
rodtinctur med ringe Mængder Smøræther, 
Sm ørsyre-Am ylæther og  svage Spor a f Ci
tronolie. —  Reineclaudeessent s,  Eddikesyre- 
Amylæther, Valerianesyre-Æ thylæther med 
Spor af Bittermandelolie og  Chloroform. —  
Reinet t eessent s,  Eddikesyre-Am ylæther, Va
lerianesyre-Æ thylæther med Spor af Chloro
form. —  Endnu skal kun anføres : Qvædees- 
sent s (pelargonsurt Am ylilte), Morbæ ressent s 
(korksurt Am ylilte), Jordbæressent s (eddike
surt Am ylilte og smørsurt Æ th ylilte ), Me- 
lonessent s (sebacylsurt Æ thylilte) etc. —  
Cognacol ie kaldes dels Ønantætlieren og dels 
smørsurt Am ylilte. —  De fleste af de oven
anførte Sorter komme i Handelen i for 
skjellige Qvaliteter efter deres Styrke og 
Finhed.

Frugtolier s. Frugt essent ser .  
Frugtsukker s. Druesukker .  
Frugtvin s. Cider.
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F r n g t æ t h e r  s. Frugt essent ser .
F u c h s i n  s. Anil in.
F u c u s  a m y l a c e u s  s. Ceylonmos.
F u c u s  v e s i c u l o s u s  s. Blæret ang.
F u g l e b æ r t r æ ,  s. Røn,  vild.
F u g l e b æ r s y r e  s. Æblesyre.
F u g l e g ; j o d n i n g  s. Guano.
F u g l e k i r s e b æ r t r æ  (Prunus Avium ) 

T. Y ogel eller Waldldrschenbaum, Twiselbeer- 
baum, er et i Mellemeuropas, ogsaa i D an
marks Skove voxende Træ af indtil 10— IB M e
ters Høide, som bærer smaa sorte, ikke meget 
kjødfulde Frugter af en sødlig, lidt bitteragtig 
Smag, hvoraf' der tilberedes Kirsebærvin og 
en Slags Brændevin, som sædvanlig bolder 
28° Tralles og som er en betydelig  Handels
artikel i Schweiz, Frankrig og  Schwaben 
under Navn af Kirschwasser. D et meget 
faste, rødgule Yed er endnu smukkere end 
Vedet af det almindelige Kirsebærtræ og  an
vendes til finere Snedker- og Dreierarbeider.

F u g l e l i m  eller Yiscin ( Visais aucupa- 
rius) Fr. Glu, E. Birdlime, er en grønlig, m eget 
seig og klæbrig Masse, som erholdes ved at 
knuse og udkoge de hvide Bær tilligem ed de 
friske Stengier af den i det vestlige og Mellem- 
Europa, især i England, voxende Snylte
plante, Mi St el  eller Mistelteen, ogsaa kaldet 
Fuglelim  (Viscum album), som ogsaa fore
kommer et enkelt Sted i Danmark og i det 
sydlige N orge, f. Ex. paa Øerne i Christia- 
niafjorden; denne Plante voxer især paa 
Frugttræer, navnlig Æbletræer, men ogsaa 
paa flere Skovtræer, saasom E ge-, Linde-, 
B øge- og Poppeltræer, sjeldnere paa Naale- 
træer. Naar de smaa slimede, næsten gjen- 
nem sigtige Bær, som søges m eget af Krams
fugle, ere modne i Løbot a f Foraaret, samles 
de tilligem ed de grønne Stengier og Blade 
og  koges indtil de gaa itu, hvorefter de stø
des i en Morter, overgydes med koldt Vand 
og udvaskes for at fjerne Skallerne og Kjær
nerne, bvorpaa man endnu ofte tilsætter lidt 
Terpentin ; for at opbevare Limen, hælder man 
derefter frisk Vand derpaa, som hyppig maa 
fornyes. I  Luften tørrer den til en brun, 
harpixagtig Masse, som dog ig jen  kan blød- 
gjøres med Vand. I  Frankrig tilbereder man 
ogsaa Fuglelim  af den indre Bark af almin
delig Christtorn, Ilex aqiiifoliuiii, ved at koge 
Barken indtil den bliver mør, derpaa lade 
den gjære i nogle Uger i Gruber i Jorden, 
og  tilsidst støde og  udvaske den. Ogsaa af 
almindeligt Snedkerlim, som man koger i 
Vand og  tilsætter en Opløsning af saltsurt 
Zink, erholder man en Art Fuglelim , som 
har det F oïtrin  let at kunne afvaskes af F u g 
lenes F jer med Vand. —  Brunt  Fuglel im er 
Linolie, som er indkogt til en tyk, seig 
Masse. —  Pulveret af Mistelen har været 
meget anvendt im od Krampe og  Epilepsi og 
Planten har i Middelalderen været Gjenstand 
for stor Overtro, idet man tillagde den ma
giske Kræfter og benyttede den til Trolddom 
og som Helbredelsesmiddel for en Mængde 
Sygdomme.

F u ç l e p e b e r ,  amer ikansk,  s. Cayenne
peber.

F u g l e r e d e r ,  indiske,  eller spisel ige 
Sval ereder ,  som ogsaa kaldes Tunkinsreder ,
ere de smaa, 6 Ctm. brede og c. 3 Ctm. 
dybe Beder, som  dannes af de paa de ost
indiske Øer samt i Siam og  China levende 
Svaler eller Salanganer ,  H irundo esculenta- 
I  Asien og  navnlig i China bruges de som 
et styrkende og  pirrende Næringsmiddel, 
ofte som Tilsætning til Saucer etc., og  de 
forsendes ogsaa undertiden til Europa som 
en af de fineste og dyreste Delicatesser. 
Den henved 9 Ctm. lange Svale, som er 
blaasort paa B yggen  og hvid paa Bugen og 
har en hvid Plet paa enhver af Halefjerene, 
bygger sin Bede, der har Form en af en ver
tikalt gjenncmskaaren Overkop, i K lippehu
ler, der almindeligvis findes i steile Klipper 
mod Havet, for at beskytte den imod Beg- 
nen; udvendig bestaar den af flere næsten 
concentriske Lag, imedens det Indvendige er 
en lim agtig, i frisk Tilstand bøielig  Masse, 
som senere bliver haard og sprød, og i hvil
ken der findes ligesom  Traade paa kryds og 
tvers, ligesom ogsaa undertiden Smaafjer og 
Brudstykker af Æ ggeskaller. Smagen er 
først saltagtig og  senere flau. Med Hensyn 
til Substantsen, hvoraf disse Beder bestaa, 
hersker der endnu T vivl; tilsyneladende er 
den af vegetabilsk Oprindelse, og  man for
moder, at den bestaar af fine, slimede Tang- 
arter, som flyde omkring paa Vandets Over
flade og  som Svalerne gribe i Flugten, blande 
med deres seige Spyt og  derved klæbe 
sammen til Beden. Bederne sidde massevis 
ved Siden af hverandre og  indsamles ofte 
med Livsfare af de Indfødte. Indsamlingen 
finder. Sted 3 Gange om Aaret og den fjerde 
Gang lader man Fuglene yngle for at de 
ikke skulle blive udryddede. I China sætter 
man i den Grad Pris paa dem som et stimu
lerende Middel, at der aarlig alene fra Ba
tavia dertil forsendes henimod 4 Millioner 
Stykker, hvoraf de bedste betales med indtil 
100 Kroner pr. Pund. Paa de ostindiske Øer 
er Handelen dermed ogsaa næsten ganske i 
Hænderne paa Chineserne, som bedst forstaa 
at sortere dem. De bedste Sorter, der næ
sten alle gaa til China, ere hvide og  næsten 
gjennem sigtige og kaldes Paskat ;  den næste 
Sort er rødlig og  benævnes Chikat ,  og den 
tredie Sort, som kun har ubetydelig Værdi 
og  mest benyttes til Lim , kaldes Tungt ung: 
den er mørkegraa eller sort a f Farve, meget 
forurenet, og er gjerne flere Aar gammel.

F u g l e s k i n d  forekomme stundom i Pels
varehandelen og anvendes til Muffer, Besæt
ninger paa Dameklæder etc. Skind af bande 
tamme og  vilde Svaner benyttes saaledes of
tere og  erholdes navnlig fra Holland og  Bus
land, ligesom  ogsaa fra Asien og Canada. 
Endvidere anvendes Edderfuglens Skind ofte 
som Pelsværk, hvilket ligeledes er Tilfældet 
med Skindene a f flere Søfugle i de nordlige 
Lande, saasom Islomm en med broget Skind- 
Lappedykkerne eller Silkeænderne, Vildanden; 
Gribben, Pelikanen, Pinguinen etc.

F u l l  11 h i n t *  kalder man i E ngland  

ægte kraprødt farvede og trykkede Calicos.
F u l m i i t  s. Skydebomuld.
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F u lv in s v o v ls y r e  s. Indigo.
F u m a r s y r e  (Acidum fum aricum ) dan

ner sig, naar Æ blesyre ophedes til 150° C. ; i 
Naturen findes den færdigdannet i Jordrøg 
(Fum arla officinalis), islandsk Mos og  flere 
Planter. A f Jordrøg fremstilles den ved at 
udpresse Planten, klare Saften og  derpaa 
bundfælde den med Blysukker, hvorefter 
Bundfaldet decomponeres med Svovlbrint og 
Vædsken afdampes. Den krystalliserer i 
tynde, farveløse Søiler og Blade, smager rent 
surt, smelter i Hede, lader sig  vanskelig op
løse i koldt Yand, men lettere i Alkohol og 
Æther.

Fundos er den spanske Benævnelse paa 
Kobberblokke af 30— 50 Punds Væ gt, hvoraf 
man smeder Plader, Kjedelbunde etc. De 
komme fra Sverig og England og forsendes 
især til Brasilien.

Fungin kaldes det hvide, bløde Trævle- 
stof, uden Lugt eller Smag, som indeholdes 
i Svampe.

Fungus er Svamp. —  F . c e r v i n u s  s. 
Hjortebrunst. —  F . C h ir u r g o r u m  s. Bovist. 
—  F . i g n i a r i u s  s. Fyrsvamp. —  F . L a r i c i s  eller 
la r ie in a  s. Lærkesvamp. —  F . t y u e r n u s  s. 
Fyrsvamp. —  F . Q u e r c u s  p r æ p a r a t u s  s. F yr
svamp. —  F . S a m b iic i  s. Hyldesvamp.

Furfur Auiygdalarum  s. M a n d e l -  
k lid .

Furlong er et engelsk Længdemaal =  
220 Yards =  641 danske Fod.

Fuselolie kaldes de ved Y ingjæ ringen 
foruden den almindelige Alkohol, navnlig i 
Korn- eller Kartoffelbrændevin fremkommende 
Biproducter, som meddele Vinaanden en ube
hagelig Smag. Imedens den i Rum, Cognac 
eller Y in  indeholdte Fuselolie har en behage
lig, aromatisk Lugt, er det Modsatte T il
fældet med den, som indeholdes i Brænde
vin (s. d.), som den, naar den ikke fjer 
nes ved Rectification eller dækkes ved T il
sætning a f andre flygtige Olier, meddeler en 
høist ubehagelig L u gt og  Smag, der er for
skiellig efter det til Mæskningen benyttede 
Materiale. I  Cognac bestaar den hovedsage
lig af Eddikeæther og  Ønanthsyreæther, i 
Rum af Sm ørsyre og  Myresyreæther, og  i al
mindeligt Kartoffel-Brændevin af Am ylalko
hol, i Kornbrændevin af Kornolie, Ønanth- 
æther, Caprinsyre etc. Alle Fuselolier have 
det tilfælles, at de ere langt mindre flygtige 
end Vand og Alkohol ; ved Destillationen gaa 
de derfor først over ved Slutningen af Ope
rationen, saa at de .tildels kunne skilles fra 
det egentlige Alkohol. Kartoffelfusololie be
staar mest af Am ylalkohol og  er en farveløs, 
tyndtflydende Vædske af en gjennem træn- 
gende, pirrende, m eget ubehagelig L ugt og 
en brændende Sm ag; den virker berusende 
og forvolder Hovedpine ved at nydes, lader 
sig ikke blande med Yand, men let med 
Vinaand, brænder med en blaa Flamme, naar 
den antændes, og  koger ved 132° C., imedens 
Vinaand som bekjendt allerede koger ved 78" 
og Yand ved 100°. Ved Hjælp a f forskjel- 
lige Syrer forvandles den til flere eiendom- 
melige Æ therarter, som tildels ere meget vel
lugtende og  anvendes til Parfumerier, til

J. H jo r th : Varelexikon.

Frem stilling af Baldriansyre og Frugtessent- 
ser (s. disse), samt til forskjollige chemiske 
Præparater.

Fustians kaldte man oprindelig i E ng
land Bom ulds-Barchent eller Bommesi, navn
lig  det sværere; nu forstaar man sædvanlig 
ved denne Benævnelse alle de tætvævede 
Bom uldsstoffer, som ogsaa komme i Handelen 
under Navn af Manchester, Thicksets, Dimities, 
engelsk Læder etc. Man inddeler dem i to 
Sorter, nemlig Plain Fust ians eller glatte, 
hvortil hører det tidligere saakaldte Som mer
manchester samt Jeannets, Rips, Dimities, 
Satins, Satinets etc., og Heavy Fust ians eller 
Heavy Goods,  som omfatte det virkelige 
Manchester, Cords, Thicksets, Velvets, Vel- 
verets, Silkets og lignende Tøier.

Fustiktræ  s. Gult ræ.
Fyne, s. Krap,  hol landsk.
Fyr, alm indelig eller Fyrregran  

(P inus sylvestris) ,  T. Kiefer, Föhre eller 
Kienbaum, er et af de hyppigst forekommende 
Naaletræer i det nordlige Europa, navnlig i 
N orge, Sverig og Rusland, hvor det danner 
betydelige Skove indtil 68° n. Bredde samt i 
Skotland og Tyskland. D et afgiver meget 
godt Bygningstøm m er, ligesom  Vedet ogsaa er 
et godt Brændselsmateriale. Træet kan blive 
henved 400 Aar gammelt og  naa en H øjde 
af 32— 50 Meter og en Tykkelse af indtil 
l 1ji  Meter. De 4 — 6 Cm. lange, meget 
spidse Naale sidde to og  to, undertiden og 
saa tre, i én Skede og have en sm udsiggrøn 
Farve, der giver Fyrreskovene et mørkt Ud
seende; de falde af om Foraaret, efter at 
have siddet tre Aar paa Træet. Vedet er 
hvidt i Splinten og indvendig gulligt, m eget 
tæt i de rødlige Aarringe, men let spalteligt; 
det er m eget varigt og rigt paa Harpix. Da 
de i Skovene voxende Træer i Regelen have 
en ganske lige Stamme og Vedet m eget godt 
taaler Fugtighed, er det et fortrinligt M ate
riale til Skibe og  Master, til Brøndtræ, 
Planker, Gulvbrædder etc. Som Brændsels
materiale overgaar det Egetræ og  nærmer sig 
m eget til Bøgetræ, og de deraf brændte Kul 
ere endogsaa bedre end dem, man erholder 
a f sidstnævnte Træ, hvorfor det ogsaa benyt
tes meget til Kulbrænding; Vedet af unge 
Træer har im idlertid m eget ringere Varme
ovne end Vedet af ældre. Ved Indsnit i 
eller ved delvis Afskalning af Træets Bark 
udflyder der en balsamagtig H arp ix , som 
kaldes tyk Terpentin , hvoraf tilberedes 
Terpentinolie, Harpix, Colophon (s. d. Stof
fer) og af R oden , Vedet og Grenene til
beredes Tjære, B eg  og  K ønrøg (s. d. A r
tikler). Den meste Harpix findes i Roden, 
som ved at lienstaa nogle Aar efter Træets 
Fæ lding bliver meget rig  paa Harpix iK jæ r- 
nen ; af hver Kubikfod Træ kan der udvindes 
c. 2 Potter Tjære. Den meget oprevne, bla
dede, rødbrune Bark kan ogsaa anvendes 
som Garvemateriale (s. Bark), og af Naalene 
forfærdiger man Skovuld  (s. d.). I  de nord
lige Lande har man i Misvæxtaar malet Bar
ken til Mel og blandet den imellem andet 
Mel til Brødbagning. 1 Cbfod tørt, harpix- 
r ig t Fyrretræ veier 38 à 40 P d .; friskt
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Kjærnetræ af samme Beskaffenhed c. 45 Pd.
I  N orge giver man Fyrren forskjellige B e
nævnelser, dels efter Vedets Qvalitet og  dels 
efter Stedet og Jordbunden, hvori den er 
vox et, saasom Fjeldfuru, Myrfuru etc. med 
fast og  stærkt Ved, Gjæt- og  Y tfuru med 
løsere Ved. I  Danmark, hvis samlede Skov
areal i vore Dage kun udgjør omtrent 30 □  
Mile, imedens t. Ex. de svenske og  norske 
Skove vilde kunne fylde bele Danmark fem 
Gange, og  de russiske Skove i Europa ind
tage et Areal, der er 50 Gange saa stort som 
hele Danmark, forekommer Fyrren  nu kun 
plantet, men har i Fortiden været v ild v o x 
ende i Mængde ; der indføres derfor betydelige 
Qvantiteter hertil, navnlig fra Finland, N orge 
og  Sverig. Indførselen af finsk Tømmer til 
Danmark udgjorde i Aaret 1876 c. 22,300 Cmlst. 
hvoraf c. 15,000 til K jøbenhavn, og i 1877 
c. 13,600 C m lstr., hvoraf c. 9000 til K jøben 
havn: i 1878 indførtes c. 15,000 Cmlstr. 
Tidligere indførtes der hertil fra Finland 
næsten udelukkende Fyrretræ ; men i de 
senere Aar har Tilførselen af frisk Gran om 
trent været ligesaa stor som af Fyr. —  O g
saa fra Sverig indføres der her til Landet 
betydelige Qvantiteter Grant ræ,  idet man, 
navnlig for Hovedstadens Vedkommende, nu 
ansér Granen for at være ligesaa god  og 
ligesaa anvendelig til Bygningstøm m er som 
Fyrren, imedens den til samme T id  er 10 à 15 
pCt. billigere end denne. D et fra Sydsverig 
kommende Grantømmer kan med Hensyn til 
Styrke og  Qvalitet i det Hele taget sættes over 
det nordlandske Fyrretøm mer. T il den bety
delige Fabrikation af Pakkasser, som finder 
Sted i Kjøbenhavn, anvendes næsten udeluk
kende Gran. Ligeledes er Forbruget af Gran 
paa Island og Færøerne nu større end nogen
sinde tidligere, hvorfor Udførselen dertil af 
Gran er betydelig  større end af Fyr. A f F yr 
og  Gran indførtes her til Landet fra Sverig 
i 1877 c. 2,6 Mill. Cbfd. og c. 42,000 Cmlæster. 
—  Fra Preussen erholdes navnlig det saa- 
kaldte pommerske Tømmer,  som udmærker 
sig fremfor det svenske og  norske ved den 
regulaire T ilhugning og de betydelig  større 
D im ensioner; men det er ogsaa c. 25 pCt. 
dyrere. I  1877 indførtes der hertil fra 
Preussen over 300,000 Cbfd. Tømm er. Det 
pommerske Træ er fortrinligt som B ygnings
tøm m er; paa Grund af dets høie Pris benyt
tes dog hertil oftere svensk Tømm er, navn
lig  det sydsvenske eller saakaldte Halmstads
tømmer, som er om hyggeligere tildannet end 
Calmar-Tømmeret. Omendskjøndt det pom 
merske Tømm er vel paa Grund af sine svære 
Dimensioner, sin slanke Væ xt og om hygge
lige B ehugning afgiver den smukkeste H an
delsvare, staar det dog  i Styrke tilbage for 
det sydsvenske Fyrre-Bygningstøm m er, hvor
til don naturlige Grund er, at det sidstnævnte 
voxer i en mager og  stenet Jordbund, hvor 
det kun udvikler sig  m eget langsom t, im e
dens det pommerske Træ derimod voxer hur
t ig t^  en frodigere Jordbund, saa at det i sin 
Udvikling ikke kan opnaa den samme Fasthed og 
Tæthed som det svenske. —  Ogsaa fraNordam e- 
rika indføres der hertil Fyrretøm m er (i 1877 c.

25,000 Cbfd.), som mest anvendes til Skibs
bygn in g ; det kommer i Handelen under Navn 
af Pit ch-pine.  —  N orges Udførsel af Tøm 
mer og  Trælast, hovedsagelig af F yr og 
Gran, udgjorde i 1876 c. 930,000 Tons, af 
hvilke Tusinder c. 46 gik  til Danmark, 568 
til England, 108 til Frankrig, 107 til H ol
land og Belgien etc. —  A f andre Arter af 
Fyrretræet skulle vi anføre: Bj ergf yr ren,
Pinus montance, Krumhol t f yr ren,  P. Pum i- 
lio  eller Mughus, voxer som et kraftigt busk- 
agtigt Træ i sumpige Egne i Karpatherne, 
paa Bjergene i Ungarn, Sydtyskland, Schweiz, 
Korsika etc. og  skyder 6— 10 Meter lange, 
tykke, krumme Grene henad Jorden; de af
give gode Krum holter og  Knæer, som anven
des m eget til Skibsbygning og  Vognm ager- 
arbeide, og af de unge Skud og Qviste til
bereder man Krumhol t ol ie (s. d.). De meget 
seige, tynde Grene benyttes til grove Tønde- 
baand og  Kurvemagerarbeide. I  Danmark er 
B jergfyrren med H eld anvendt til Beplant
ning af de jydske H eder og Klitter, hvortil 
den særlig egner sig, da den godt taaler 
storm fuldt og  ustadigt Veir og  dens lange 
Bødder ere et fortrinligt Bindem iddel for 
Flyvesandet. —  Sor t f yr ren,  Kyst f yr r en eller 
den i t al ienske Fyr, P .pinaster og maritima, 
voxer i hele Sydeuropa i ikke for høit lig 
gende Egne, og  er med H eld benyttet i 
Frankrig til Beplantning af de store H ede
strækninger i Dep. Les landes, hvorim od den 
ikke godt taaler vort Klima. Den afgiver 
m eget godt Bygningstøm m er og  Brænde og 
er m eget rig  paa Harpix, hvoraf man i be
tydelig  Mængde tilbereder Terpentin, Ter
pentinolie, Colophonium, Tjære og  fin Køn- 
røg. —  Endvidere maa mærkes: Cember- 

eller Zirbel f yr ren,  Pinien,  Weymout hsf yr r en 
o. fi., som ville findes omtalte i særlige Ar
tikler. —  I Fyrretræets Naale og Bark fore
kommer der en gulbrun, amorph Substants, 
som kaldes Pinip ikr in.

F y r r o  f r ø «  l i e  er en brungul, lettør
rende Olie, som udvindes ved Presning af 
Frøet af P i n u s  s y l v e s t r i s ;  den har en Vægt
fylde af 0,93 ved +  15° C., fryser ved 30° 
og  benyttes som Belysningsm ateriale. Den 
har en terpentinagtig L u gt og en liarpixag- 
tig  Smag.

F y r r e h a r p i x  (R esina P in i) er den 
almindelige Benævnelse for den ikke alene 
af Fyrretræer, men ogsaa af andre Naaletræer 
enten friv illig  eller ved Indsnit i Barken ud
flydte og  i Luften stivnede Harpix. Naar 
den indsamles i frisk Tilstand, imedens den 
endnu er flydende, kaldes den Terpent in;  
sker dette ikke, stivner den paa Træet, idet 
den deri indeholdte ætheriske Olie, Terpen
t inol ie,  forflygtiger og  Harpixen bliver alene 
tilbage. Denne afskrabes af Træerne og 
komm er i Handelen under forskjellige Navne 
efter sin Qvalitet, Farve eller Stedet, hvor 
den er produceret. Den fra Frankrig af 
P i n u s  P i n a s t e r  kommende naturlige Harpix 
kaldes f r ansk  Galipot ,  medens en ringere 
Sort a f P i n u s  p a lu s t r i s ,  T æ d a  og  S t r o b u s  fra 
Nordamerika benævnes am er i kansk  Galipot  
eller Bar r as.  Naar den smeltes med Vand
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og filtreres igjennem  Straa, bvorved den b li
ver befriet for Urenligheder, benævnes den 
hvid eller gul Harp ix  (R esina P in i alba og  
flava) eftersom Sm eltningen varer kortere 
eller længere Tid, hvorved den antager en 
stærkere Farve og  samtidig bliver haar- 
dere, idet den ved Fordam pning mister 
mere eller mindre Terpentinolie. Den inde
holder ofte 4— 6 pC tv Vand i Blærer og 
kaldes da Blæreharpix.  ' Harpix er en Blan
ding af Sylvin og  Pininsyre med Spor af 
ætherisk Olie. Burgunderbeg (R esina  eller 
P ix burgundica) kalder man den rensede 
hvide eller lysbrune Harpix, som er tilberedt 
som Blæreharpix paa ovenfor omtalte Maade 
af Picea vulgaris og Pinus P in aster; den 
lugter og  smager som Terpentin og  kommer 
mest i Handelen i matte, smudsiggule, sprøde, 
i Bruddet glinsende Masser, der i Hulheder 
eller blæreagtige Sinaahuller indeholde noget 
Vand. Den udføres fra det østlige Frankrig 
og fra Kanton Neufchatel i Schweiz enten i 
Foustager eller i Kurve af Lindebark. Det 
ved Destillation af Terpentinolie af Terpen
tin med Vand tilbageblivende, harpixagtige 
Residuum kaldes kogt  Terpent in (R esina  
eller Terebinthina coda), (s. d.), og  naar 
man smelter dette eller alm indeligt Harpix 
over Ilden, indtil al Terpentinolien og Van
det ganske er fordunstet deraf, erholder 
man Colophonium (s. d.). Den bedste hvide 
Galipot, som ogsaa fortrinsvis gives dette 
Navn, kommer fra Sydfrankrig. A fF yrreh ar- 
pix tilbereder man en Fernis, som vel kun 
tørrer langsom t, men som paa Foustager af 
Træ endogsaa tildels kan modstaa kogende 
Vand; endvidere benyttes den til forskjellige 
Slags K it og  i Apothekerne til Plastre. Ved 
tør Destillation deraf gaar en tynd, ætherisk 
Olie, Pinol in,  Ret inaphin eller Harpixnapht a 
først over; denne kan yderligere renses ved 
Behandling med Svovlsyre og  Potaske og  til- 
sidst ved en ny Destillation. Den anvendes 
som Terpentinolie eller som Tilsætning her
til, ligesom  ogsaa til Belysning. Den fort
satte Destillation afgiver da senere ved c. 
240° C. et tyktflydende, i raa Tilstand brunlig
grønligt Product, der ved Rensning bliver 
lysere, den saakaldte Pat ent ol ie eller Sm ør e
olie, ogsaa kaldet Ret inol ,  Harpixol ie,  Har - 
pixt ran eller Harpixt j ære,  der benyttes til 
enkelte langsom ttørrende Fernisser samt 
isærdeleshed, blandet med Paraffinolie og 
billige Fedtstoffer og  Kalk, som V ogn - og  
Maskinsmørelse. Ved Destillation af Fyrre- 
liarpix med Kalk udvinder man desuden for
skjellige flygtige Producter a f brændende 
Smag og  ætherisk L u gt; ved 78— 140° C. over- 
gaar Resinon;  ved mellem 140— 160° Resi 
neon og over 160° Resineïn,  en gul, tyk 
Olie. Disse olieagtige Vædsker ere mere og 
mindre let opløselige i Alkohol og  Æ ther, 
men slet ikke i Vand.

F y r r e k n o p p e r  (Turiones  eller Gemmæ 
Pini) T. Fichtensprossen, Fichtenknospen, 
ere de unge, indtil 5 Ctm. lange Skud, som 
voxe ud paa Spidserne a f det almindelige 
Fyrretræs Grene ; de ere klæbrige af den 
udsvedte Harpix, cylindriske, lette, skjøre,

udvendig bedækkede med rødbrune, glinsende 
Skjæl, indvendig grønne og bløde. De have 
en balsamisk, harpixagtig L ugt og  Smag, og 
anvendes i Medicinen som et sved- og urin- 
drivende Middel, især i Gigtsygdomme, for
ældede Hudsygdom me og  im od Syphilis; 
man tilbereder ogsaa en Tinetur deraf.

Fyrsvam p, T. Feuerschwamm, Zun
derschwamm, E. German tinder, Fr. Amadou, 
tilberedes af den indvendige svampede Del 
af to Arter Rørsvamp, F u n g u s  i g n i a r i u s  og 
P o lv p o r u s  f o m e n t a r i u s ,  hovedsagelig dog af 
den sidste ; de voxe begge paa Stammerne af 
Egetræet, Rødbøgen, Birken og flere andre 
Løvtræer! De ere udvendig glatte, graa 
eller smudsighvide, og  naar de blive ældre 
brune eller sortagtige; de indsamles om E f- 
teraaret, befries fra den ydre Bark, skæres i 
tynde Skiver og lægges i flere Uger i en af 
Træaske eller Potaske bestaaende Lud. E f
terat de ere tagne op og  udludede med Vand, 
bankes de med en Trækølle, tørres og  blød- 
gjøres der paa ved at gnide dem vedholdende 
im ellem  Hænderne; ofte lader man Svampen 
derefter gjennemtrænges med Salpeterlud, 
eller man indgnider den med pulveriseret 
Krudt, for at gjøre den lettere antændelig, 
og  den kaldes da Salpet ersvam p.  Svampen 
kommer i Handelen enten raa eller tilberedt, 
og  den forfærdiges flere Steder i Tyskland, 
navnlig i Ulm, som er bekjendt for at levere 
den bedste Sort; endvidere i Strassburg, 
Thiiringerwald, ved Karpatherne etc.; ogsaa 
i Danmark indsamles og  præpareres a f og 
til Fyrsvamp. Den er sædvanlig brungul, 
men farves undertiden sort med et A fkog  af 
Jern vitriol og  Ellebark; i Frankrig tilbereder 
man hvid Fyrsvam p ved at blege den med 
Chlor. —  A f det ved Tilberedningen frem 
kommende Affald forfærdiges den saakaldte 
Papi rsvamp,  som kan anvendes til Lam pe
væger. —  Siden Opfindelsen af Tændstikker 
har Fyrsvamp ikke stor Betydning som A n
tændelsesmiddel; derimod benyttes ofte ud
søgt ren, ubeitset og  ganske blød banket 
Svamp, som er tilberedt uden Anvendelse af 
Salpeter, i  Chirurgien som et blodstillende 
M iddel og  føres i Apothekerne under Navn af 
Blodsvamp eller Saarsvam p,  F . Q u e r n u s  eller 
A g a r i c u s  C h ir u r g o r u in . Som andre liæmosta- 
tiske eller blodstillende M idler skulle vi her 
anføre Egesvampen,  D a e d a lu s  q u e r c i n u s  eller 
F u n g u s  Q u e r c u s  p r æ p a r a t u s ;  endvidere Bo
vi st  (s. d.), Badesvam p samt i den nyere 
T id  de fine, bløde, silkeglinsende, guldgule 
eller broncefarvede Haar, som bedække R od 
stokken og den nedre Del a f Stammen af en 
paa Sumatra voxende træagtig Bregne, 
Cibot ium Barom ez;  disse Haar komme i 
Handelen under Navn af Pengawar-Dj ambi .  
En lignende Sort erholdes af nogle paa Java 
voxende Bregner (Balantium , A lsophila) og  
kaldes Paku-Kidang.

F y r v æ r k  e  r i a r t i k l e r  forekomme 
ikke meget i Handelen i Europa, idet de for 
militaire Øiemed bestemte Sager i Regelen 
forfærdiges i Artilleriværkstederne, og  de, 
som skulle anvendes til Lystfyrværkeri, sæd
vanlig fabrikeres af Kunstfyrværkere paa
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Stedet, hvor de skulle benyttes. I  Asien, 
og  navnlig i China, hvor Fyrværkerikunsten 
har været kjendt langt tidligere end i Eu
ropa, og hvor den er bragt til stor Fuldkom 
menhed, udgjøre disse Gjenstande en ikke 
uvigtig  Handelsartikel, og  der udføres end- 
ogsaa store Qvantiteter deraf, især til N ord
amerika. Paa faa Undtagelser nær bestaa 
de hovedsagelig af Hylstere eller E ør af 
sammenrullet Papir, som ere fyldte med en 
saakaldet Sats, der f. Ex. bestaar af en Blan
ding af fint pulveriseret Krudt, Salpeter og 
Svovl, hvortil der endnu i forskjellige Øie- 
med tilsættes flere andre Ingredientser, saa- 
som Kul, chlorsurt Kali, Filspaan, forskjel- 
lige Salte etc., hvorved man ogsaa op naar, 
at de vise sig  med Lys af forskj ellige Far
ver ved Afbrændingen. Tilberedelsen og Op
bevaringen af disse Blandinger udkræver en 
høi Grad af F orsigtigh ed ; enkelte a f dem, 
navnlig de Satser, som indeholde chlorsurt 
Kali, kunne undertiden antændes af sig  selv 
uden ydre Paavirkning. De enkelte Materia- 
lier maa rives fint hver for sig  og  kun blan
des forsigtig t med Haanden eller med en 
Træske, da flere a f Blandingerne ellers let 
kunne explodere. Satserne til de i de senere 
Aar i Brug komne Salonfyrværkerisager inde
holde intet Svovl, men i dettes Sted pulveri
seret Schellak, for ved Afbræ ndingen at und- 
gaa Udviklingen af Svovlsyrer. Satser, der 
skulle frem bringe hvidt Lys, bestaa sædvan
lig  af Svovl, Salpeter, Krudtpulver og Svovl
antim on; som Exempler til Sammensætning 
af Satser med farvet Lys anføres nedenfor 
nogle Blandinger for de forskj ellige Farver.*) 
—  De mest bekjendte Fyrværkerisager ere: 
Raket t er ,  hvis rigtige Forfærdigelse er F yr
værkerens største Kunst, da Form en, Tyk
kelsen og  Længden af de dertil hørende 
Stokke nøiagtig  maa svare til Raketternes 
Størrelse; disse kunne enten være enkelte, 
som kun slutte med et Knald, eller sam
mensatte, som udkaste Lyskugler, Svær
mere, Guldregn etc., som indeholdes i et til 
Rakettens øvre Ende befæstet H ylster. —  
Endvidere nævnes her kun de bekjendte

Sværmere,  Girandoler,  Ildhj ul,  Lyskugler ,  
Sole,  St j erner ,  Pet arder  etc.

F æ h a a r  af Køer og Kalve anvendes til 
Udstopning af Madrasser og  Hynder, til Filt, 
grove Gulvtæpper etc. samt af Murerne til 
at blande imellem Kalk som Bindemiddel. 
Fra Rusland og Polen udføres de i Mængde, 
og  man skjelner i Handelen imellem Haar 
med eller uden Skindene.

F a d s e l s u r t  eller Slangeur t  (A ristolo
chia), T. Osterluzei, er en a f flere Arter be- 
staaende Planteslægt, som finder Anvendelse 
i M edicinen; især benyttes Rødderne af den 
lange og  af den runde Urt, som begge voxe 
i det sydlige Europa, navnlig i Yinhaverne. 
Den førstnævnte, R a d ix  A r i s t o lo c h i æ  l o n g *  
v e r æ , er valseformet, i  Regelen 3 à 4 Ctm- 
tyk og 8 à 14 Ctm. lang; den er udvendig 
gulbrun og indvendig gulagtig hvid, har en 
svag, ubehagelig L u gt og  en i Begyndelsen 
sødlig, men senere modbydelig, bitter og 
skarp Smag. Den anden Art, R a d . A r i s t .  r o -  
t u n d æ  v e r æ , som bruges hyppigere end den 
forrige, er knoldeform et og bulet, 6— 9 Ctm. 
i Diameter, udvendig brun, indvendig rød
lighvid og har en lignende, men kraftigere 
L u gt og Smag end den ovennævnte. A f  den 
almindel ige Slangeurt eller Hulurt, A r .  C le 
m a t id i» , som voxer flere Steder i Mellemeu
ropa i Frugthaver, paa Y inbjerge og  ved 
Gjærder, benyttes endnu undertiden de ilde
lugtende og  bittertsmagende Blade, ligesom 
ogsaa den runde, udvendig brune og  indven
dig gulagtige Rod, R a d . A r .  lo n g æ  v u lg a r is :  
som kun er af en Penneposes Tykkelse og
4— 5 Ctm. Læ ngde; den har en stærk, ube
hagelig, campheragtig L ugt og  en skarp og 
bitter Smag. —  Den lange og  den runde 
Rod benyttedes tidligere i flere Underlivs
sygdomme og især im od G igt, ligesom  ogsaa 
im od stanset Menstruation, hvoraf den har 
faaet sit Navn. —  I M exico og  Sydamerika 
voxer A r i s t o l o c h i a  a n g u ic id a , hvis R od inde
holder en bitter Saft, der anvendes som Læg6' 
middel im od Bid af g iftige Slanger; denne 
Saft skal im idlertid ogsaa kunne bedøve og 
dræbe Slangerne, —  Uægt e Fødsel sur t  kal-

*) R ø d t . G r ø n t . G u lt . B l  aar.

Chlorsurt K a l i .......................................... 6. 30. 20. 5. 18. 33. 18.
Stangsvovl . . .  - ...................................... 13. 17. 24. 4. 22. 10. 5. 14.
T r æ k u l...................................................... 2. 2. — --------5. 2. —

Salpetersurt Strontian.............................. 40. 40. 56. - - - — —
Salpetersurt Baryt ................................... - - - 12. 60. 52. — —
Salpetersurt Natron ................................ - - - ---- -- 20. —
Kulsurt Kobberilte................................... - -- - -- , --  -- • — 10.
Svovlantimon ........................................... — 6. — - - - — —
Salpeter..................................................... - - - --  — --- — 24.
Pulveriseret K ru d t................................... - - - - - - — —

Meget smukke Flammer give ogsaa følgende let exploderende Stoffer:

Pikrinsurt Am moniak...........................................  541 ..................   48
> rødt,

Pikrinsurt Strontian ............................................. 46J ..............................  —

Pikrinsurt B a r y t ..................... .............................—  52

Pikrinsurt Jernforilte.............., ..........................— ............................. —

grønt,

H v id t .

20. 7.

5. 2. (KealgaA 
60. 24.
15. —

gu lt '

50
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des de rundagtige, graagrønne, støvdækkede 
og indvendig hule Bodknolde af C o r y d a l is  
c a v a , Hulrod, som findes vildtvoxende i 
skyggefulde Løvskove ; den forekommer 
stundom i Handelen og  udgives for den runde, 
ægte Kod, som den dog kun har liden L ig 
hed med.

F ø l l i o v ,  Føl f od eller Hovblade (Tussi- 
lago F arfara ), T. Huflattich, gemeiner, ei
en paa lerede Marker og  ved Strandbredden 
vildtvoxende, perennerende Plante med hjerte
formede, dobbelttandede, noget kjødfulde, 
ovenpaa grønne og underneden graahvide og 
filtede Blade og  bleggule Blomster, som ud
vikle sig  før Bladene. Disse have en flau, 
slimet, lid t bitter Smag og  anvendes i M edi
cinen under Navn af F o l ia  F a r f a r æ  eller 
T u s s i l a g i n i s ,  navnlig til Brystthé, ligesom 
der ogsaa deraf tilberedes et brunt Extract. 
Ben st ore eller røde Følhov,  T u s s i l a g e  P e t a -

s i t c s  eller P e t a s i t e s  o f f i c i n a l i s ,  T. Neunkraut, 
som voxer paa fugtige Enge og  ved Aaløb, 
har store, rundagtigt hjerteformede, paa Un
dersiden filtede, dobbelttandede Blade og en 
tæt, ægformet Klase af rødlige Blomster paa 
en c. 30 Ctm. høi Stængel. Den fingertykke, 
grenede og  trævlede, udvendig brune og ind
vendig rødlige Rod, der har en stærk, m od
bydelig Lu gt og en ubehagelig bitter Smag, 
som har nogen L ighed med Angelikarodens, 
anvendtes tidligere i flere Sygdomme og  end- 
ogsaa im od Pest, men er nu næsten fu ld
stændig gaaet af Brug. Bladene af den sidst
nævnte A rt indsamles, imedens de endnu ere 
smaa, undertiden istedetfor T . F a r f a r a , hvor
fra de dog adskille sig ved den afrundede, 
ikke spidsvinklede Bugt ved deres Basis, ved 
det tynde F iltlag  paa Undersiden og  ved den 
m odbydelige Lugt, som de udbrede, naar man 
gnider dem imellem Hænderne.

G a a s e b l o m s t ,  Tusindfryd, (Bellis p e 
rennisi T. Gänseblume eller Masliebe, den 
bekjendte hvide eller rødlige lille  Blomst, 
som voxer vildt paa Markerne og  som hyp 
pig plantes i Haverne. Under Navn af F lo 
r e s  B e ll  id is  anvendtes disse Blomster, navn
lig tidligere, i M edicinen som et opløsende 
og urindrivende Middel og i Brystsygdomme, 
samt som Tinetur som udvortes Penslemiddef 
til at fordrive Fregner og  Modermærker.

G a a s e f o d ,  hvid (Chenopodium album) 
er en i de tempererede Egne hjemmehørende 
og ogsaa i de nordlige Lande ved Gjærdor 
og paa M øddinger voxende Plante med hvide 
Blomster og  rudeformede, afrundede Blade, 
der ere ligesom  bestrøede med Mel. Den be
nyttes undertiden som Gemyse, og  Frøkornene 
enkelte Steder til Brødbagning; i  Astrachan 
bruges de sidste til at frem bringe de smaa 
Ophøininger i Chagrin (s. d.). Andre Arter 
a f  G. s. Drueurt, mexikansk.

G a a s e u r t  s. Kamilleblomster.
G a b a l i  s. Tobak.
G a b a n t r æ  s. Rødtræ.
G a b a n s  kaldes i Tyrkiet en Slags tykke, 

grove Regnkapper af F ilt, som bæres af de 
lavere Folkeklasser; i Omegnen af Marseille 
forfærdiges nogle lignende, men vævede som 
Klæde.

G a b b r o  eller Urgrønsten er et blandet, 
grovt- eller fintkornet Mineral af lys- eller 
mørkegrøn Farve, blandet med Brunt, stundom 
med isprængte Feldspathkrystaller, Glimmer, 
Talk, Jernkies, Titanjern etc. Yed sine B e
standdeles friske Farver har det et liv ligt og

tiltalende Udseende og besidder nogen L ig 
hed med Porphyr. Det findes navnlig i 
Apenninerne og har sit Navn af den to- 
scanske Landsby Gabbro, hvor det først an
vendtes som  Bygningssten. I Norditalien 
benyttes det m eget til Ornamenter og  B y g 
ninger, Beklædning af Væ gge etc., og af en 
Art Gabbro, som brydes i B jerget M ontefer
rato ved Prato, forfærdiges udmærket gode 
og haarde Møllesten. G. forekommer ogsaa 
fiere Steder i Schweiz og  Tyskland, hvor 
man ligeledes anvender det til architektoni- 
ske Prydelser, til Bordplader, Altare etc. og 
de grovere Sorter som almindelige B ygnings
sten samt til Brolæ gning. Ogsaa i N orge 
finder man det flere Steder, sædvanlig blan
det med Labrador eller Grønsten (s. D iorit).

G a d o l i n i t  kaldes efter den finske Che
miker Gadolin et m eget sjeldent Mineral, der 
forekom mer paa enkelte Steder i Scandina- 
vien, saaledes i Ytterby, i  Finbo, i Omegnen 
af Falun og  paa H itterøen i N orge, næsten 
udelukkende i tætte Masser. Det er omtrent 
af samme Haardhed som Feldspath, sort eller 
sortgrønligt, glinsende, med musklet, splin
tret Brud og indeholder flere sjeldnere Jord
arter og Metalilter, saasom Jernilte, Yttrium - 
jord, Erbium jord, Ceriumilte, Lanthan- og 
Didymilte, forbundet med Kiselsyre. D et er 
derfor et v igtigt Raamateriale til Frem stil
ling  af de nævnte, kun sjelden forekommende 
Legemer.

G a d s t a a l  kaldes i England en Sort 
m eget haardt Staal, som navnlig forarbeides 
til M eisler for Filehuggere.
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e v a d i l  i lì er en  m ørk ebru n  S ubstan ts 
u d en  L u g t  e ller S m ag, som  in d eh o ld es  i  L e 
vertran  (s. d.).

G a g a t, ogsaa  ka ldet sort Rav, T . P e c h 
koh le , F r. Jais, Jayet, E . P it c h  coa l, er en 
stæ rkt, g lin sen d e  sort, tæ t o g  fast, paa sine 
S ted er bru n  o g  m at, a f  J ord b eg  g jen n em - 
træ n g t S lags B runku l m ed  et m u sk let B rud, 
en H aardhed a f 2 ,5— 3 o g  en V æ g tfy ld e  a f  
1 ,3 ; den  bræ nder m ed en osende F lam m e 
o g  udbreder da en stæ rk L u g t . D en  findes 
paa flere Steder i T ysk lan d  f. E x. ved  M eiss
ner i  H essen , i  E ngland , F ran k rig  (L a n gu e 
d oc) o g  Spanien (A stu rien ), o g  anvendes t il 
F orfæ rd ige lse  a f Sm ykker, K napper, K osen - 
kranse, B æ gere, Daaser o g  andre G alanteri- 
varer, som  d og  ikke staa i h øj P ris. D isse 
forvexles ofte  m ed lignen de G jenstande, som 
ere forfæ rdigede a f de engelske Cannelkul, 
der navnlig  forarbejdes t il sorte K oraller, 
eller a f L ava ; de førstnæ vnte ere im id lertid  
tungere og  ikke saa glinsende o g  dybsorte, 
im edens de a f Lava, som  nu kun s jelden 
kom m e i Handelen, ere m eget haardere og  
ikke saa sorte som Gagat. D e samme G jen 
stande forfæ rdiges forøvrig t nu ligesaa smukke 
og  langt varigere a f sorte Glasflüssen 

G a g e l  s. Voxtræ.
G u l l  il i t  eller  octaëdrisk  Korund er en

e fte r  d en  svenske C h em iker G ahn  opkald t, 
g rø n lig  o g  i  K an tern e  g jen n em  skinnende 
A fa rt  a f S p in e l; den bestaar a f  en  ch em isk  
S a m m ensæ tn in g  a f L e r jo rd  o g  M agnesia  i 
F orb in d e lse  m ed Jern  o g  K obber. D en  fo r 
vexles undertiden  m ed en anden A fart, som  
kaldes Automoiit eller Zinkspinel; denne er 
im id lertid  m ere m ørk egrøn , u ig je n n e m sig tig  
o g  isted etfor  K obb er in deh older den  Z ink ilte .

G a illa c  er N avn et paa n og le  m eg et 
god e  røde  o g  hvide V ine, som  avles i O m eg 
nen  a f B y en  a f  sam m e N avn i det franske 
D ep. Tarn. D e røde høre  t il de bedste L an - 
guedoevine, have en  m ørk  Farve, ere fy ld ige , 
fy r ig e  o g  velsm agende, h olde s ig  m eget 
læ nge o g  vinde ved at forsendes tilsøs. D e 
anvendes h y p p ig  til F orskæ rin g  a f lettere 
V in e  o g  gaa derfor navnlig  t il Bordeaux og  
Paris, m en ogsaa t il U dlandet. V inene fra 
N abosogn ene sæ lges ogsaa ofte under N avn 
a f Gaillac, m en ere a f ringere Q valitet. D e 
hvide V ine ere ligeledes velsm agende, fy ld ig e  
o g  fy rig e , m en sæ ttes d og  ikke saa h ø it  som 
de røde.

G a l a c t o m e t e r  kaldes et Instrum ent, 
hvorved man er istand til paa en let Maade 
at bestem m e, om  M elk  er forfalsket. Cheval 
l i e r s og  Henr ys ere en Slags Aræom etre, 
hvorved V æ gtfyld en  af M elken bestem m es; 
Dornés bestem m er M elkens F orfa lskn in g  ved 
et Apparat, som  viser den forskj ellige Grad 
af Melkens U igjennem sigtighed.

G a l a n i g n i n m i  s. Gum. arab.
G a l a m s m o i * ,  Vam buk-  eller Bam bar -  

r assm ør  kaldes en Slags sm øragtigt P lante- 
fedt, som erholdes ved U dpresning eller U d- 
kogn in g  af Frugterne af et i Afrika, navnlig 
i Senegambien, ogsaa i Ostindien, voxende

T ræ , Ba ssi a  lo n gi f o l i a  but yr ace a.  D e t  er
h v id t, g u lig t , g r ø n lig t  e lle r  r ø d lig t ,  l id t  k or 
net, har en svag  k ry d ret L u g t  o g  S m ag  
næ sten  som  C acaosm ør, h o ld e r  s ig  m e g e t 
læ nge  frisk , sm elter ved  3 6 ° C. o g  anvendes 
lig e so m  anim alsk S m ør  o g  ogsaa  til B e ly sn in g  ; 
det kom m er d o g  kun sj elden  i H andelen .

Gala» garod {È h iz o m a  e ller  R a d i x  

G a la n gce)  T . G algantw urzel, er B od en  a f  den 
i P rov in sen  K u a n g tu n g  paa Ø en H aenan i 
det sy d lig e  C hina o g  rim elig v is  ogsaa  paa 
det tilgræ n sen d e F astland  voxende Alpiida 
officinariiiti. Den lille eller æ gte Galangarod, 
Rh. Gal. m inoris, er den cy lindriske, o ftest 
knæ bøiede, gaffeldelte, rod lignende, u nderjor
diske S ten gel a f P la n ten ; den forekom m er i 
fingertykke, in d til 9 Cm. lan ge Stykker, som 
ere u dvendig  gu lbrune, in d ven d ig  rø d lig  gu le 
o g  om givne m ed graalige, om trent 2 Cm. 
fra  hverandre fjernede, fortørrede Bladrester. 
D en  har en skarp, bitter, g jennem træ ngende 
krydret Sm ag, o g  benyttes isæ r til Fabrikation 
a f B itteressentser, undertiden ogsaa i 01 - og 
E ddikebryggerier, sjeldnere i M edicinen im od 
Fordøielsessvaghed, S lim flod etc. D en  bør  være 
tem m elig  tu n g  og  ikke blandet m ed Stykker 
a f en falsk, m eget lettere Kod, der har en 
glat, glinsende Bark o g  kun liden  eller slet 
ingen L u g t og  S m ag; den forekom m er ogsaa 
undertiden blandet m ed den lange eller 
den runde Cypernrod (s. d.). —  Den store 
Galangarod, Rh. Galangæ majoris, adskiller 
s ig  hovedsagelig  kun med H ensyn til Stør
relsen fra den lille, men har dog  ogsaa en 
svagere L ugt o g  Sm ag, hvorfor den nu kun 
m eget sjelden kommer i H andelen; den stam
mer fra Alpinia Galanga i Ostindien o g  Ja
pan, hvor den h yppig  anvendes som Læge
middel. —  A f  den lille Galangarod udvinder 
man Galangaolie, en gulagtig, ætherisk, aro
matisk smagende og  lugtende Olie, som i 
L ugten m eget ligner Cajeputolie; den maa 
opbevares under om hyggeligt Lukke, da den 
i Luften bliver tyk og  taber sin Lugt. Ko
den indeholder desuden en blød, skarpt sma
gende Harpix etc., samt en krystalliserbar 
Substants, der kaldes Kæ m pf er id.  —  Ga- 
langaroden erholdes navnlig over London og 
Ham borg.

G ala  ut eri var ei* kalder man en
M æ ngde B ijouterivarer o g  andre Smaagjen- 
stande a f Glas, Porcellain , M etal, Læder,
Træ, Pap o g  P ap ir etc., som  m ere ere til 
P y n t o g  Luxus, end egen tlig  til N ytte , om 
ogsaa begge disse Egenskaber stundom  sam
tid ig  kunne være tilstede. E n  m indre Brugs- 
g jenstand a f livilketsom helst M ateriale, som 
er udstyret mere luxuriøst end alm indeligt 
eller m ed større Zirlighed, end der er nød
vendig til dens A fbenyttelse, gives saaledes 
sæ dvanlig dette Navn. D e forfæ rdiges selv
fø lg e lig  i alle Lande, i  Frankrig  navnlig i 
Paris, i England i London og  Birmingham, 
i Ø sterrig i W ien , i Tyskland i Berlin, 
N ürnberg etc. A f  de til denne Varegruppe, 
efter den danske T oldtarif henhørende Varer 
indførtes der her til Landet i Aaret 1877 c.
233,000 Pd., a f hvilke Tusinder c. 93 indkom 
fra H ertugdøm m erne, 45 fra H am borg, 35 fra
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Lübeck, 13 fra Preussen, 6 fra Frankrig og 
5 fra England. Udførselen udgjorde kun c.
18,000 Pd., der hovedsagelig gik  til Sverig 
og Island.

( G a l b a n u m g u m m i  ( G um m i - res in a  
G albanum ) T. ogsaa Mutterharz, kaldes den 
af en i Persien voxende Skjærmplante, Fe
rula erubescens, udflydende M elkesaft; den 
udflyder enten frivillig  eller af de gjennem - 
skaarne Stængler. Den er gul, grøngulig, 
mørkegul eller brunlig, har en eiendom melig 
stærk, balsamisk, men ubehagelig Lugt, en 
skarp, harpixagtig, varmende Smag og  bliver 
allerede blød ved at opvarmes i Haanden. 
Man skjelner navnlig im ellem  to Sorter: 6 . 
i Korn (in  g ra n is  eller la crym is), og G. i 
Masse eller Stykker. Den første Sort er 
den bedste og  er udflydt a f sig selv ; don be- 
staar af rundagtige, draabeformede, voxagtige 
og i Bruddet hvid lig glinsende Stykker af en 
lys, gul Farve, som med Tiden bliver m ør
kere og rødlig. Naar disse Stykker have 
klæbet sig  sammen ved Varm e, men dog 
endnu idetmindste tildels lade sig skille fra 
hverandre, benævnes Varen halvt i Korn og 
er billigere end de løse K orn ; for saa vidt 
m uligt at undgaa denne Sammenklæbning, 
forsender man dem i mindre Æ sker paa 10—  
12 Pd. —  Den anden Sort (Gr. in  m assis) 
udvindes enten ved helt at gjennemskære 
eller kun gjøre Indsnit i Plantens Stengel 
nærved Boden ; Saften flyder da ud i større, 
lys- eller mørkebrune Masser med iblandede 
hvidlige Korn (am ygd aloides) og er hyppigst 
blandet med Frøkorn, Stilke eller andre 
Plantedele, hvorfor denne Sort ogsaa er be
tydelig billigere end den første; den er mere 
klæbrig og  derfor vanskeligere at støde, und
tagen i Frostveir, men kan dog godt anven
des, især til udvortes Brug. —  Begge disse 
Sorter erholdes dels over Bom bay og  London, 
dels over Busland (via kaspiske Hav, N isch- 
nej-N ow gorod), dels gjennem Levanten over 
Triest og  Marseille. —  En endnu simplere, 
seig, ofte ildelugtende og  uren Sort kommer 
sædvanlig indpakket i Huder, og  kaldes p e r 
sisk M oderharpix. —  Man anvender Galba- 
num i M edicinen, baade udvortes til Plastere 
som et blødgjørende og  fordelende Middel, 
især mod Bylder, og  indvortes im od Krampe, 
Hysteri, Svækkelse af Uterus etc. Den inde
holder c. 65 pCt. Harpix, 20 pCt. Gummi, 
3— 6 pCt. ætherisk Olie etc.. Ved Destillation 
med Vand udvinder man den gule, ætheriske 
Olie, Æ t h e r o le u m  G a lb a n i , der lugter som 
Galbanum og  har en brændende, campher- 
lignende Sm ag; den besidder de samme 
Kræfter som Harpixen, men i høiere Grad. 
Ved tør Destillation af Harpixen erholdes en 
meget stinkende Olie, O le u m  G a lb a n u m  f o e t l -  
d u m , som dog kun benyttes lidet.

( G a l d a g u m m i  er en Slags gulagtig, 
undertiden sortplettet Gummi, om hvis Op
rindelse man ikke har Sikkerhed ; sandsynlig
vis er den en Blanding af flere Slags Plante
safter. Den er sprød, sædvanlig aldeles 
uigjennemsigtig, lugter som Anim e eller V i
rak, opløses fuldstændig i Vinaand og  giver 
med Vand en melkeagtig Vædske. Man er

holdt den tidligere fra Holland, men den 
forekommer nu kun sjelden i Handelen.

( G a l d e  af Hornqvæg, Oxegalde, (F e l  
T a u ri) anvendes i M edicinen saavel til ind
vortes som udvortes Brug og  forvandles i 
dette Øiemed ved Afdam pning til et Extract 
af mørk brungrønlig Farve og  en bitter, 
m odbydelig Smag. D et benyttes meget som 
Vaskemiddel, idet en Tilsæ tning heraf be
virker, at uægte eller sorte Farver holde sig 
paa Tøiet. —  Galde af andre Dyr, som Svin, 
er lysere og  mindre virksom.

( « - a i d e toser r o d  (R a d ix  B r y onice), T. 
Zaunrübe, Gichtrübe eller Stickwurzel, er den 
store, roagtige, hvidlige, armtykke, ringede, 
ofte 4— 6 Pd. tunge B od af den i hele Eu
ropa ved Gjærder og  Hække hyppig voxende 
B r y o n ia  a lb a , en klattrende Plante med haand- 
fligede Blade, bleggule enbo Blomster og 
sorte Bær af et Bibs Størrelse. Boden er 
fuld af en m elkeagtig g iftig  Saft, især om 
Foraaret, og har i frisk Tilstand en meget 
stærk og  m odbydelig Lugt ; tørret er den 
svampet, melet, bleggul og svagtlugtende, 
men har en skarp og  bitter, sammensnær- 
pende Sm ag; førend den tørres, skæres den 
i Skiver, trækkes paa Snore og  kommer saa- 
ledes i Handelen. Den angribes let a f Orme, 
maa opbevares i tæt lukkede Beholdere og 
bør ikke være over et Aar gammel. Den be
nyttes i M edicinen som et drastisk purge- 
rende og urindrivende Middel, og navnlig an
vendes den friske Bod særdeles m eget i H o- 
møopathien. Den friske Bod bruges stundom 
ogsaa udvortes som et fordelende Middel. 
Den indeholder et krystallinsk Extractivstof, 
Bryonin  og noget Harpix. Den forvexles un
dertiden med den i Sydtyskland voxende 
B r y o n ia  d io ic a  med tvebo Blom ster og  røde 
Bær, ligesom  ogsaa med den hvide Jalaprod 
(s. d.), fra hvilken sidste den dog let kan 
skilles ved dennes svage, m elagtige og kun 
lidet kradsende Smag.

( G a l e c t o d e n d r o n ,  Kotræet eller Mel- 
ketræ et er et i Sydamerika voxende, til Brød
frugttræerne henhørende Træ, som i rigelig  
Mængde indeholder en velsmagende Melke- 
saft, der ligner Komelk og  nydes af de Ind
fødte. Det indeholdte Fedtstof, Galactin, be 
nyttes til at støbe Lys af og  gaar en sjelden 
Gang i Handelen under Navn af am erikansk 
Plantevox.

( G a l e o p s i s  s. Hampenælde.
( G a l e t s  kaldes en Slags runde, venetian

ske Glaskoraller af indtil 1 Cm. Gjennemsnit, 
enten røde med sorte Huller eller sorte og 
hvidstribede; de forsendes mest til Kysten af 
Afrika.

( G a i e t t i  kaldes Silkecoconerne i Italien 
og  det sydlige Østerrig.

(G a l  g a n t  s. Galanga.
( G a l i p o t  s. Fyrreharpix.
( G a l i z e n s t e n ,  blaa og hvid s. Vitriol.
( G a l l e r t  s. Gelatine.
( G a l l o n ,  engelsk Bummaal for flydende 

Yarer == 4,7 d. Potter.
( G a l l a s  s. Galæbler.
( G a l l u s ,  indisk s. Bablah.
( G a l l u s s y r e  (A cid u m  g a llicu m ) inde-
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holdes i Forbindelse med Garvesyre, men 
dog altid i langt ringere Mængde end denne 
i de fleste Plantedele, som besidde en ad
stringerende eller sammensnærpende Smag, 
navnlig i Galæbler, dels i fri og  dels i bun
den Tilstand; endvidere i Granatrodbark, i 
Frugterne af C æ s a lp in ia  c o r ia r ia  (s. Dividivi), 
i The, i en Mængde Barksorter etc. Man 
fremstiller den af den almindelige Garvesyre 
(Tannin) ved Behandling med fortyndedo 
Syrer, eller ved at lade fu gtigt Garvesyre
pulver henstaa længere T id  i Luften ved en 
Temperatur af 20— 30° C. Den danner fine, 
hvide, silkeglinsende, skjæ vt-rhom boid iske 
Naale uden L u g t og af en i Begyndelsen 
syrlig, senere bitter, sammensnærpende Sm ag; 
den er let opløselig i Yinaand og  kogende 
Yand, men tungere opløselig i Æ ther og 
koldt Vand. Den fremstilles i de chemiske 
Fabriker og anvendes i flere techniske Øiemed, 
ligesom  ogsaa som Beagentsm iddel i Chemien. 
Med Jernchlorid farves dens Opløsning dyb 
sorteblaa og  benyttes af og til som Haar- 
farvningsmiddel. Yed Ophedning til 210° C. 
decomponeres den i Kulsyre og Pyrogal l us-  
syre,  A c id u m  p y r o g a l l ic u iu , som danner hvide, 
glinsende, i Vand let opløselige Naale eller 
Blade ; med Jenroxydulsalte bliver den mørke- 
blaa og  den anvendes ligeledes til Haarfarv- 
n ing og i den nyere T id  udvortes i M edici
nen. Begge disse Syrer benyttes i P hoto
graphien.

A w a llæ  s. Galæbler.
G - a l m e i ,  Fr. Pierre calaminaire, E. Ca

lamine, kaldes to forskj ellige i Naturen fore
kommende Zinkertser, nemlig \) Zinkspat h,  
Ædelgalmei ,  ægt e Galmei,  ku l sur t  Zinki l t e,  
eller Sm it hsoni t  (Lapis calam inaris , Cardo
nas zincicus crudus) er af graahvid, lidt i 
det E ødlige og Brune spillende Farve; den 
krystalliserer i Bhomboedre, er uigjennem sig- 
tig  eller halvt gjennemskinnende, har en 
Væ gtfylde af 4,5 og  en Haardhed =  5. Den 
giver en hvid Streg, bestaar hovedsagelig af 
Zinkilte, Kulsyre og Vand og  indeholder i 
sine rene Varieteter c. 65 pCt. Zink. Den 
findes dels tydelig  krystalliseret og  dels i 
drue- eller nyreformede eller drypstensagtige 
Masser med en spredt, trævlet Textur; un
dertiden forekommer den ogsaa med et splin
tret og jordagtigt Brud. Den findes i et 
m æ gtigt Lag i Øvreschlesien (Tarnowitz), 
fremdeles i Ungarn, Polen, Tyrol, W estpha- 
len (Stollberg), Kärnthen og  Krain, Belgien, 
England (Bristol), Frankrig, Sibérien etc. —
2) Kiselgalm ei ,  Hemimorphi t  eller Zinkglas 
er en Forbindelse af Zinkilte med Kiseljord 
og  ligner den forrige i Udseende, Gjennem- 
sigtighed og H aardhed; dens Væ gtfylde er 
3,3— 3,6. Den findes krystalliseret med bla
det Textur eller i stalaktitiske, nyreformede 
Masser ligesom  den forannævnte og  forekom
mer sædvanlig sammen med denne. —  Gal
mei, især Æ delgalm eien, benyttedes tidligere 
m eget til Forfærdigelse af Messing, men her
til bruger man nu stedse metallisk Zink ; det 
anvendes derfor nu næsten udelukkende til 
Frem stilling a f Zink (s. d.). —  Den i Han
delen forekommende Galmei er sædvanlig ved

E østn ing befriet for sine flygtige Iblandinger 
og  stundom malet og  sigtet. Den forfalskes 
undertiden med Tungspath.

d a l m e i l t ö b b e r  er en Legering af 
Kobber og  Zink og anvendes i mange for- 
skjellige Blandingsforhold som et godt Metal 
til Klokker, Kanoner, som Messing, Tombak, 
Prinsmetal etc. 

d a i n e  Jf»æ i * s. Bel ladonna.  
C J - a l n e b æ r o l i e  0Oleum A tropæ  B ella 

donnas) T. Tollkirschenöl, er en gul, klar og 
tyndtflydende Olie, der presses af Frøkornene 
af den giftige Belladonna; den er uden Lugt, 
har en mild Smag og  en Væ gtfylde af 0,93. 
D et i Bærrene indeholdte g iftige Alkaloid, 
At ropin (s. d.), bliver ved Udpresningen til
bage i O liekagerne; Olien er ikke g iftig  og 
kunde nydes uden Skade for H elbreden; den 
anvendes til Belysning.

t r a l u c l i a t  kaldes i Frankrig og  E ng
land en A rt Fiskeskind (s. d.), som skal 
komme af den saakaldte Chagr inrokke,  Raj a 
S e p b e n ;  den forekommer i Skind af c. 60 
Ctm. Længde og  20 Ctm. Bredde.

t r a l v a n i s e r e t  J e r n  kalder man Jern, 
som efter at være befriet fra Ilten (Bust) 
ved Minoralsyrer og  N eddypning i smeltet 
Zink er blevet overdraget med et tyndt Lag 
Zink for at beskytte det im od Bust. ■ 

G a l æ b l e r  {Gallæ, Gallus) T. Gallen, 
Fr. N oix de Galle, E. Galls, ere Udvæx- 
ter, som fremkomme paa de unge Grene 
og  Bladstilke af forskjellige Egearter, san
soni Q u e r c u s  C e r r i s ,  fy. I l e x ,  C . R o b u r  og 
navnlig ty. i n f e c t o r i a ,  ved Stikket af Galde- 
hvæpser,  C y n ip s  F o li i  t y u e r c u s  og  C. G a l l *  
t i i i c t o r i æ . I  den ved Stikket bevirkede lille 
Aabning læ gger Hunnen Æ g ,  som blive om- 
givne af den fremtrængende Saft, der størk
ner i Luften ; der fremkommer derved en 
kugleformet Ophøining, som voxer med den 
tiltagende Størrelse af Larverne, der udvikle 
sig af Æ gget, indtil omsider de fuldt udvik
lede D yr gjennem bore deres Hylstre og 
flyve bort, efterladende samme som de be- 
kj endte rundagtige, glatte eller knortede og 
takkede Galæbler a f forskj ellig Farve og  Stør
relse. Eftersom  Indsamlingen af Galæblerne 
foretages før eller efter denne Tid, erholder 
man de uigjennemborede sorte og  grønne 
eller de gjenn emborede brune, gule og hvid
lig e ; de første ere mindre og tungere, men 
derimod rigere paa Garvestof end de sidste. 
De bedste komme af den i Syrien, Persien 
og  Ostindien voxende Galæbleeg,  ty. in f e c t o 
r i a ;  af ringere Qvalitet ere de, som erholdes 
af de europæiske Egearter Fryndseegen, Gede- 
skj ægsegen, den almindelige Stilkeg etc. De 
ere uden Lugt, have en m eget sammensnær
pende Sm ag og  indeholde meget Garvestof 
og  lidet Gallussyre (s. d.), hvorfor de i stor 
Mængde anvendes til Garvning, Farvning og 
til Forfærdigelse af sort Blæk; de benyttes 
ogsaa i Medicinen, især som M odgift i For
giftn ingstilfæ lde med Alkaloider, Svampe etc. 
D er forekommer vel Galæbler næsten i alle 
Lande i Europa, men det er dog kun dem 
fra de sydlige Lande, som komme i Hande
len, da de i Nordeuropa forekommende, s o m
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sædvanlig sidde paa Egetræernes Blade, næ
sten intet Garvestof indeholde. —  Galæbler 
kunne inddeles i to Hovedgrupper, de asia
t i ske og de europæiske.  De første hidrøre 
fra Galæbleegen og  ere besatte med here 
smaa stumpe P igge, medens de sidste som 
oftest ere glatte. De ere de rigeste paa 
Garvestof (60— 70 pCt.) og  ere derfor de 
mest søgte, men ogsaa de dyreste. De komme 
mest over Smyrna, Aleppo og  Konstantinopel 
til Triest og  Marseille, som ere Hovedstapel- 
pladserne for denne Artikel i Europa; de er
holdes im idlertid ogsaa over London fra Ost
indien. De ere blaa- eller graasorte, mørke
grønne eller marmorerede eller grønlig-gule 
eller smudsig hvide, hvilke Sorter ofte for
sendes fra deres Hjemstavn blandede im el
lem hverandre ; de kaldes da Galæbler in 
sortis eller usor t erede.  Sædvanlig sorteres 
de dog i sorte, grønne og hvide ; af disse ere 
de første de dyreste. De forsendes som of
test i Haarsække paa c. 150 K ilogr. Man 
skjælner imellem de aleppiske,  som Hoved
sorten, og de sm yr naiske;  Eorskjellen im el
lem disse er dog ikke stor og  bestaar hoved
sagelig deri, at de første ere mørkere og 
tungere, imedens de smyrnaiske ere . lysere, 
lettere og  indeholde mindre Garvesyre. En 
særdeles g o d S o rt ere de mosul iske,  der sam
les ved Tigrisfloden; de ere de største og 
sværeste, af forskjellig, sædvanlig mørk Farve 
og ofte bestøvede. Tr ipol i t anske Galæbler, 
som samles i Syrien, ere rødbrunlige, svam
pede, og tilspidsede mod Basis; de ere en 
mindre god Sort, imedens de saakaldte So-  
rian-Galæblor ere de udsøgte smaa og  ud
mærkede Aleppo-Galæbler. —  De europæ iske 
Sorter ere kun sjelden piggede, men i B ege- 
len glatte eller rynkede ; de ere derhos meget 
lettere og  af betydelig  ringere Gehalt end de 
asiatiske. De vigtigste ere: Morea-Galæbler, 
ligne noget tripolitanske, ere mellemstore, 
rødligt marmorerede, med store H uller og 
sædvanlig med en stump P ig  paa Spidsen; 
den bedste Sort kaldes Galle di Corona og 
indeholder mest Garvestof af de europæiske. 
— Marmorina-Galæbler fra Italien ere ikke 
store, næsten runde, graa med røde eller gule 
Pletter, indvendig m eget lyse og  komme sæd
vanlig over Livorno og  Marseille i  Baller 
paa 140— 150 Kilogr. —  Ist r i ske  G. ere lette, 
temmelig smaa, rødlige eller gule og  ikke 
besatte med P igge, men m eget rynkede; de 
ere stærkt gjennem hullede og  komme mest 
over Triest i Baller paa c. 75 Kilogr. De 
anvendes navnlig til Saffiansgarvning. —  
Abruzzer ,  Pugl ieser  og flere andre italienske 
Sorter have L ighed med de sidstnævnte. —  
Ungarske G. ere hvidgule eller gulgraa og  
temmelig store og  glatte; de største kaldes 
St ore eller Landgal ler ,  indtil 1 x/2" i Diame
ter; de ere kun af ringe Værdi, hvilket lige
ledes er Tilfældet med de store, glatte, 
mørkegule f r anske G. —  De t yske G. ere 
gulbrune, m eget lette, fyldte med en løs 
Marv og næsten ganske ubrugelige.

Væ sentlig forskjellige fra de egentlige Gal
æbler ere de saakaldte chinesiske og  j apane- 
si ske G., som ere knortede,^hule, med en fin

gulgraa P ilt bedækkede, skjøre og  sædvanlig 
langagtige Knolde af 2— 10 Ctm. Længde, i 
hvis indre Hulhed man som oftest finder en 
Mængde hentørrede Bester af det bladlusag- 
tige Insect, A p h i s  C h ii ie i is is ,  som bevirker 
deres Fremkomst paa Moderplanten, der al
m indelig antages at være en Sumakart, R h u s  
s e m i a la t a .  De ere rigere paa Garvestof end 
alle andre Sorter, idet de indeholde 70— 75 
pCt. Garvesyre. De ere anvendelige i Farve
rierne og  til Blækfabrikation, men derimod 
ikke til Garvning, og komme i Handelen dels
1 Kister og dels i Baller, de japanesiske under
tiden ogsaa i Straamaatter.

De saakaldte Terpent ingalæbler  eller Ca- 
robber  (Grallæ pistacinæ ) ere hule Udvæxter 
paa et lille Træ, P i s t a c i a  T e r e b i n t h u s ,  som 
voxer i Lilleasien og  i forvildet Tilstand i 
det sydlige Europa, saasom i Syditalien og  
paa det græske Archipelag. De frembringes 
ved Stik  a f en A rt Bladlus, A p h is  P i s f a c i æ ,  
og  forekomme i forskjellige Former efter de 
Plantedele, hvorpaa de opstaa. A f Blom ster
stilkene ere de saaledes kugleformede, af Bla
dene knortede, af de unge Grene bællefor- 
mede, cylindriske og ofte fladtrykte, tilspid
sede i Enderne, mere eller mindre krummede 
og af rødligbrun Farve med lysere og  m ør
kere Pletter. De have en krydret, terpentin
agtig  L u gt og en aromatisk, sannnensnær- 
pcnde Smag. De benyttes ligesom  andre 
Galæbler og  komme navnlig i Handelen over 
Triest og Marseille.

A f andre Galæblesorter skulle vi endnu 
nævne: Knopper  eller ungarske Knopper
{Gallæ Q uerem  cupulæ ) ere Udvæxter paa 
det unge Frugtdække af p u e r a i s  s e s s i l i l lo r a  
og  p e d u n c u la t a .  De ere uregelmæssige, ind
til 3 Ctm. brede, kantet vingede, brune og  inde
slutte sædvanlig Frugterne eller Dele deraf. 
—  Fremdeles Valoner ,  Velani,  Valonia eller 
or ient alske Knopper  ere Frugtdækkene af ty. 
Æ g i l o p s ,  som komme' i  Handelen baade med 
og  uden Frugterne. De ere halvkugleformede,
2 à 3 Ctm. i Gjennemsnit og  bestaa af do 
udspærrede, tykke, haarde Dækblade, som 
indvendig ere sammenvoxede. I  den nyere 
T id  kommer istedetfor disse et af dem i de
res Fædreland tilberedt Extract i Handelen. 
Disse Sorter benyttes sjeldnere til Garvning 
af Skind, men derimod til Farvning.

Gode Galæbler bør være tunge, faste og 
skjøre, have en mørk, knortet Overflade, være 
af Størrelse som Hasselnødder og  helst ikke 
være gjennem borede a f Insectet. Forfalsk
ninger forekomme kun sjelden og  ere i B ege- 
len ikke vanskelige at opdage. Man har saa
ledes farvet hvide G. graa ved at henlægge 
dem en T id  i en Jernvitriolopløsning; dette 
kan strax paavises ved at læ gge dem i ko
gende Yand, der da vil blive graat. L ig e 
ledes har man forsøgt paa at tilstoppe H ul
lerne i de gjennem borede Galæbler for at ud
give dem for hele; dette opdages let dels 
ved at skære nogle af dem igjennem  og  un
dersøge dem, og  dels ved at veie et Parti og 
sammenholde Vægten med hvad et lignende 
Antal hele Galæbler af samme Sort befindes 
at veie.
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Omvikling a f Tougværk etc., kalder man 
sædvanlig Garn, og  heraf har man mange 
Slags, saasom Takkelgarn, Seilgarn, Skib
mandsgarn, Kabelgarn etc.

brarnachas eller Grenaches er Navnet 
paa en svær, sød, rød, spansk Yin, som dyr
kes i Aragonien og  Catalonien; den bedste 
Sort kaldes Hospi t alsvin.

Citarnater eller Garneler  ere smaa, 
tyndskallede, paa Siderne sammentrykte, me
get velsmagende K rebs, som findes i stor 
Mængde ved de franske, engelske og  tyske 
Kyster ; de forbruges tildels i Søstæderne, 
men komme ogsaa oftere i Handelen henkogte 
i Saltvand.

brarvefedt s. Degras.
brarverbnsken eller Blækplanten (Co

riaria  m yrtifo lia ), som i Frankrig benæv
nes Rodon eller Rodou,  er en i Sydfrankrig 
og  Spanien ved Aaløb vildtvoxende og  ogsaa 
som Zirplante dyrket Busk med kortstilkede, 
lancetformede Blade og  smukke, purpurrøde, 
bæ ragtige og  g iftige Frugter af en sødlig 
Smag. Bladene benyttes i Frankrig til Garv
ning, især ved Tilberedelsen af Corduan, 
ligesom  ogsaa til Farvning af Læder og  for- 
skj ellige Tøier og  til Blækfabrikation, og  de 
hele Bær eller de deri indeholdte Kjærner 
anvendes undertiden i Medicinen som sam- 
mensnærpende Middel.

Cr ar ve stof, Garvesyre eller Tannin (A d -  
cium tannicum, A .gallo-tannicum  eller Tanni- 
num), ogsaa kaldet Egegarvesyre eller Gal lus- 
gar vesyre findes i stor Mængde i for skj ellige 
perennerende Planter, Egetræer, Kastanie- 
træer etc. Den danner et bvidgult eller gulgrøn- 
lig t lyst Pulver af harpixagtigt Udseende og  af 
en ren og  stærkt sammensnærpende Smag, og 
udvindes ved at udtrække Galæbler, Egebark 
eller lignende Plantedele med en Blanding af 
Æ ther og  fortyndet Vinaand og  fordampe 
Udtrækket indtil Tørhed. Den bedste unge 
Egebark (Speilbark) indeholder indtil 16 pCt- 
Garvesyre, imedens gammel Egebark kun 
indeholder c. 9 pCt. Den er let opløselig i 
Yand, Vinaand og fortyndet Æ ther og  giver 
med Jerniltesalte et mørkeblaat eller sort 
Bundfald. Den anvendes til Garvning og 
Farvning, i Chemien, til Fabrikation a f Blæk 
samt i Medicinen som et adstringerende 
M iddel -baade indvortes og udvortes, navnlig 
ved Forblødninger. —  Ki nogar vesyre s. Kino. 
Mor ingarvesyr e s. Gultræ.

G a s o l i n ,  Pet roleumsæt her  eller Kero- 
selen er et Destillat af raa Petroleum ; det 
er m eget flygtigt, koger ved 50— 60° C. og 
har en Vægtfylde af 0,66— 0,70. Det anven
des hyppig som udvortes M iddel til Indgnid' 
ninger eller som Extractionsmiddel, f. Ex. til 
Udtrækning af Fedtstoffer, til Frem stilling af 
Alkannin af Alkannarod etc. I den nyere Tid 
anvendes oftere en i særegne Apparater til
beredt Blanding af Gasolindamp og Luft 
istedetfor Belysningsgas. Se forøvrigt under 
Benzin.

G a u d e  eller Vin de la Gaude er en rød, 
meget velsmagende Provencevin, som avles i 
Omegnen af Byen af samme Navn i Dep- 
Var. Den er i Begyndelsen m eget mørk og

Galæblelak.

b t a læ b le la k  kaldes en sort Malerfarve, 
som tilberedes ved at blande et A fk og  af 
Galæbler med en Opløsning a f Jern vitriol og 
derpaa udlude og tørre Bundfaldet, efterat 
det Flydende er fjernet.

C r a m a i i d e r ,  ægte, Ædelgamander  eller 
Bat hengel  ( Herba Chamædryos) ere de 10—  
12  Ctm. lange, blomstrende Grene af Teu- 
c r iu in  C h a m æ d r y o s , en i Frankrig, Italien, 
Schweiz, Thüringen etc. paa solrige Bjerge 
og  især i kalket Jordbund hyppig voxende 
Halvbusk; den anvendes dels i Medicinen og  
dels til Fabrikation af bittre Likører. Den 
udgjør navnlig en Bestanddel af det i E n g 
land berømte Port land Gigt pulver,  som end
videre bestaar af lige Dele Enzianrod, rund 
Hulrod, Urten af T e u c r iu m  Chamæpitys og 
Tusindgyldenurt. Den har en blødliaaret, 
rødlig  Stengel af en Fods H øide, kortstilkede, 
ægformede, faste, filtede, indskaarne, under
tiden rødlige Blade og  blegrøde Blom ster; 
den har en svag Lugt og  en krydret, beha
gelig  bitter, snærpende Smag.

t a m b a r e l l i  kaldes i Italien en Slags 
smaa Taskekrabber, som forsendes marinerede 
fra Triest og Venedig, 

b r a m b ia g n m m i s. Kino.
Cwambir s. Cat echu,  
b ra m a to  s. Gomotu.
Ganses kalder man i Frankrig alle 

Slags vævede eller kniplede, runde, flade 
eller kantede Snore eller Lidser af Silke, 
Uld, Kamelhaar, Traad etc.

t a n t e s  kaldes i Belgien og  Frankrig 
en Sort stærkt Lærred eller Seildug af H ør 
og Blaar, som væves i Omegnen af Gent, 
Brügge, Cotryk etc. og  som især forsendes 
hyppig fra den førstnævnte B y  til Frankrig, 
Holland, Spanien og Nordsøhavnene, 

b r a r a f f e l r o d  s. Nel l ikerod.  
b r a r a n c e  l 
b r a r a n c e u x  > s. Krap.  
b r a r a n c i n  J
Garn kalder man en enkelt spunden 

Traad af Hør, Hamp, Bom uld, Uld, Kam el
haar etc., som enten er bestem t til at væves 
til Tøier eller til Forfærdigelse af Traad 
(s. d.). Idet vi med H ensyn til de vigtigste 
Garnsorter henvise til Artiklerne Bomulds- 
garn,  Kamelgarn,  Linnedgarn,  T y r k i sk  Garn 
og Uldgarn,  skulle vi her kun kortelig berøre 
det af forskjellige Trævlestoffer tilvirkede 
blandede Garn,  som man især forfærdiger i 
England og Tyskland til forskjelligt Brug. 
Man blander især Bomuld og  kort Faareuld 
sammen og  forfærdiger af det saaledes spundne 
Garn, som sædvanlig kaldes Vigogne,  navnlig 
Kaabestoffer. Ogsaa lang Faareuld spindes 
ofte sammen med Silkeaffald, og af det saa
ledes blandede Garn væves især Benklæde- 
og Vestetøier, tyndt F lonel og lette Tæpper, 
ligesom ogsaa forskjellige let valkede og  va
skede Tøier a f Mellemqvalitet, som ere m eget 
billige. —  A lt fierdobbelt sannnensnoet Garn 
hedder egentlig  Traad;  dog kalder man en 
saadan af Bom uld eller Faareuld ligeledes 
Garn eller Strikkegarn (s. Traad). Ogsaa to 
eller tretraadet Hampetraad, som benyttes til 
Syning af Skibsseil, til Forfærdigelse eller
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berusende, men bliver efter 5— 6  Aars Forløb 
lysere, mildere og  finere. En hvid Y in  af 
samme Navn forekommer sjeldnere.

C r a n f f r e r e d e  T a t e r  kalder man let
tere Stoffer af Silke eller Bomuld, i  hvilke 
der er presset fordybede eller ophøiede M øn
stre og Figurer. Dette frembringes ved at 
lade T øiet passere imellem to ophedede M e
talvalser, paa hvilke M ønsteret er graveret op - 
høiet paa den ene og  med tilsvarende F or
dybninger paa den anden. Tøiet gaar im el
lem Valserne, imedens den paaførte Appretur 
endnu er fugtig , og  denne tørres da paa 
samme T id  som M ønsteret bliver fixeret i 
Stoffet. Saadanne Tøier ere navnlig Foer- 
taft til Mandshatte, farvet Kattun til Ind
binding af B øger (s. Bogbinderclot h),  fine 
Bomulds Sarsenets, som ved Presningen faa 
et atlasagtigt Udseende etc. Ogsaa Baand, 
Crep og F løil forsynes undertiden med M øn
stre paa samme Maade.

< j c a i i l t h e r i a M sM i e ,  Jamest hé eller 
Labrador t hé ( F olia  Gaultheriæ ) ere de 2 —  
8 Centim. lange og  1— 2  Centim. brede, læ- 
deragtige Blade af Gaul t her ia procumbens,  
en i Nordamerika voxende, -stedse grøn lig 
gende Busk; de benyttes der dels som Læ ge
middel og  dels til en y n d et, velsmagende 
Thé. De have en krydret bitter ogsam m en- 
snærpende Smag, og ved Destillation udvin
der man af dem en ætherisk Olie, Gaul t he- 
r iaol ie,  som kommer i Handelen under Navn 
af Oil o f  w int ergreen,  og  som navnlig an
vendes i A merika til Parfumerier etc. Den 
er farveløs, men bliver ved Luftens Paavirk- 
ning rødlig, har en eiendom melig aromatisk 
Lugt og Smag, bestaar hovedsagelig a f sali
cylsur Methylæther, er let opløselig i V in- 
aand og  Æ ther, men vanskelig i Vand, og 
koger ved c. 20 0 ° C. ; den indeholder i ringe 
Mængde Gaul t her in,  en gum m iagtig  Sub- 
stants af bitter Smag. Denne Olie frem stil
les nu ogsaa kunstigt af Salicylsyre, Svovl
syre og  Træspiritus (Methylalkohol).

G a u p e s k i n d  s. Losseskind.

t r a v e  s. lucht er .
t r a s s e  kalder man i Alm indelighed et let, 

gjennem sigtigt, af firkantede Huller bestaaende, 
netformet S tof af Silke, Bomuld, U ld eller 
Linned. Man skjelner imellem uegent l igt  G. 
og egent l ig G.; førstnævnte er kun et sim
pelt, let Taftvæv, hvis K jede staar m eget 
spredt i B ittet og  som bliver slaaet let sam
men i Skuddet, hvorved Aabningerne imellem 
Traadene fremkomme. Denne Slags Gaze er 
imidlertid kun lidet holdbar, idet Traadene 
let forskyde sig. D ette finder derimod ikke 
Sted med den egentlige Gaze, som adskiller 
sig fra almindeligt vævede Tøier ved en eien
dommelig Krydsning af to Nabotraade. Im e
dens Kjedetraadene i almindelig Vævning, 
under forskjelligartede Afbindinger, dog stedse 
beholde deres parallele Betning indbyrdes, er 
dette ikke Tilfæ ldet med Hensyn til egent
ligt Gaze, idet her to ved Siden af hinanden 
liggende Kjedetraado krydses eller sammen
slynges ved at den ene snart holdes tilhøire 
og snart tilvenstre, hvorved Islættraadene

fastholdes og Forskydningen undgaas. Den 
høire Traad vil derfor stedse komme til at 
ligge  under Islættraaden og  ved Vævningen 
komme i Underfaget, imedens den venstre 
vil befinde sig  ovenpaa Islættraaden og  komme 
i Overfaget; den første kalder man Grund- 
traaden (fil d r o it , fil fix e ) , den anden P oil- 
eller Slyngetraaden (fil de  t o u r ) . Denne Slags 
Gazevævning fordrer selvfølgelig en fra den 
almindelige Væ vning afvigende Væveindret
ning, som hovedsagelig bestaar i det saa- 
kaldte Gazeskaft ( t o u r  a n g l a i s ) .  Silkeflor til 
M øllesigter væves paa denne Maade, for at 
de Traade, som danne Aabningerne i samme, 
ikke skulle forskyde sig. — Gaze væves dog 
nu 'ogsaa paa forskjellige andre Maader og  
forekom mer baade glat, mønstret, stribet, 
brocheret, gjenncmvævet med Guld- eller 
Sølvtraadc, trykket med brogede Farver etc., 
hvorved der ofte opstaar en Mængde, med 
Modens Fordringer stemmende, men hyppig 
hurtigt ig jen  forsvindende Sorter og Benæv
nelser. T il Gaze henregnes t. Ex. Mar l y,  
Et amine,  Tar l at an,  Beut el t uch,  Crep etc., 
hvilke Stoffer ville findes omhandlede i sær
lige Artikler. A f  Halvsilke-Gaze maa mær
kes det saakaldte Gaze Medina,  som navnlig 
væves i Elberfeld og  som tilvirkes paa samme 
Maade som Grenadine, men med Kjede af 
Bom uld og  Islæt a f Silke. T il Gaze henreg
nes ogsaa Barège og  Fl or  (s. d.), og  man 
væver ogsaa Gazebaand, Gazetørklæder, Gaze- 
shawler og helo afpassede Damekjoler af Gaze. 
— Gl ansgaze eller Sølvgaze er en Sort me
get tyndt Bom uldsgaze, der er overdraget 
med en Opløsning af Plantelim  eller Ge
latine; det bruges til at trække over Ma
lerier, Lysekroner etc. for at beskytte dem 
im od Støv og  Insecter. Voxgaze er en Silke
gaze, som er mættet med en Voxopløsning, 
der udfylder Stoffets Aabninger; det frem 
træder klart og gjennem sigtigt og benyttes 
især til forskjelligt medicinsk Brug (G igt- 
taft) og til Omslag om Forbindinger ved 
aabne Saar. Carbolgaze er Gaze im prægne
ret med Carbolsyre og finder i den nyere T id  
en udbredt Anvendelse som antiseptisk F or
bindingsm iddel.

G e d d a g u m n i i  s. Gum. arab.
O J - e d e l i a a r  af den almindelige. Husged, 

ere sædvanlig hvide eller gullige, undertiden 
ogsaa sorte; man skjelner imellem grove og  
mellemfine og  anvender dem til ordinaire 
Tøier, Garn, Klædelister, Tæpper, Dækkener, 
Hatte, Snore etc., ligesom man ogsaa forar- 
beider Børster og Pensler deraf. Undertiden 
blandes de med Uld og  anvendes til Forfær- 
digelse af Begnkapper og  simplere Tøier, og  
de ved Garvning af Skindene affaldende Haar 
benyttes af Sadelmagere til Udstopning. _ De 
fine, bløde Grundhaar, som de i det Fri le
vende Geder faa om Vinteren under de lange 
Haar og  som om Foraaret enten falde af 
eller afkæmmes, komme i Handelen under 
Navn af Gedehaar  eller Gededun og  forar- 
beides til fine Tøier og  Shawler, da de ofte 
ere ligesaa fine og  bløde som Haarene af 
Thibetgeden; de erholdes navnlig fra Bus
land. —  Med H ensyn til Haar af de for-
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skj eilige asiatiske Gedearter henvise vi til 
Artiklerne Kamelhaar  og  Shawler .

af Husgeden forarbeides 
til Saffian, Korduan, Pergament, hvid - og 
semsgarvet Læder etc.; det forarbeides ogsaa 
med Haarene paa og  bruges da til Beklæd
ning af Kufferter, til Tornistre, Fodposer etc. 
Paa nogle Steder bruges de i ugarvet T il
stand til Klæder for Almuen, og  i de varme 
Lande t il Læderflasker til Opbevaring eller 
Forsendelse af Yin. Man skjelner imellem 
Bukkeskind,  egentlige Gedeskind af H unge
den, og  Lamme- eller Kidskind.  Geden holdes 
kun sparsomt i Danmark, men i store Flokke i 
Sydeuropa. Skindene af Hungederne og K id 
dene ere tyndere og  mere bøielige end Buk
kenes Skind og  anvendes derfor navnlig til 
fine H andsker; endvidere foretrækkes Skin
dene af de i bjergfulde Egne og mere i det 
Fri levende Geder, da de ere mere varige 
end de Skind, som erholdes af Geder, der 
leve paa Sletterne eller holdes i Stalde. De 
fleste Gedeskind komme i Handelen fra Øster- 
rig, Ungarn, Schweiz, Baiern, N orge etc. og 
afsættes i store Qvantiteter paa Messerne i 
Leipzig, Frankfurt, Brunsvig etc .; ogsaa i 
W ien, Prag og  H am borg udgjøre de en be
tydelig Handelsartikel. — Skindet af Angora
geden fra Lilleasien er besat med hvide, 
lange, krusede Haar: for største Delen be
nyttes disse Skind i selve Tyrkiet til at 
læ gge paa Sophaer, men i den nyere T id  
farves de oftere og  forsendes til Europa, 
hvor de anvendes som Fodtæpper i elegante 
Værelser, Luxusvogne etc.

C J e d e s k j æ g  eller Koral-Cham pignon 
(Clavaria coralloides) er en spiselig, velsma
gende, i  Bøgeskovene voxende Svamp med 
en tyk, graahvid Stilk, der deler sig  i rød
gule Grene. Den maa indsamles, imedens 
den endnu er ung, da den ellers er ufordøie- 
lig  og  foraarsager Opkastning.

(ii einorag kaldes i Persien de smaa, 
smudsiggule, Loppefrø lignende Frøkorn af 
en der hjem mehørende A rtV eibred, P la n t a g o  
I s p a g h u l a ;  det anvendes i Orienten som et 
kølende M iddel i hidsige Sygdom me. 1 Ost
indien benytter man det im od catarrhalske 
Betændelser, hvorfor Planten hyppig dyrkes 
der.

Cj J-e l a t t n e  eller Gelée, T. Gallerte, K no
chenleim eller Knorpelleim, er Navnet paa et 
rent, fint, helt eller halvt gjennem sigtigt, 
enten vegetabilsk eller animalsk Lim stof eller 
Slim stof af en saadan Consistents, at det en
ten danner en blød, elastisk, bævrende eller 
ogsaa en haard og  fast Masse. Veget abi lsk
G. tilberedes især af Safterne af slimede og 
sure Frugter, saasom Kibs, Solbær, Hindbær 
etc. med Tilsætning af Sukker, og  den kal
des da sædvanlig G elée; ligeledes anvendes 
hertil A fkog  a f islandsk Mos, Caragheenmos 
etc. —  Anim alsk  G. eller Brusk l im  som og 
saa kaldes Chondr in (s. d.) findes ikke fær- 
digdannet i det dyriske Legem e, men frem
kommer af den organiske, i Vand uopløselige 
Materie, hvoraf den permanente Brusk (Næse
brusken, de falske Eibbén etc.) er dannet, 
ved at koge denne flere Tim er i Vand, sie

den igjennem  et Klæde og afkøle den til en 
geléagtig Masse, der sædvanlig yderligere 
inddampes. Den tilberedes enten ved Ind- 
kogning af raspet Hjortetak med Tilsætning 
af Sukker, Citronsaft og  Kryderier, hvorved 
der erholdes en bævrende Masse, der bruges 
som Næringsm iddel og  ogsaa ofte benævnes 
Hj or t et akgelée,  eller den er en Slags Lim, 
som vindes ved U dkogning af Brusk eller 
Sener og andre animalske Substantser og 
som ved at afdampes og afkøles bliver 
ganske haard. Den kommer sædvanlig i 
Handelen under Navn af Gelat ine eller Con
sommé,  i tynde, klare og  gjennem sigtige 
Tavler, ganske ligesom  L im ; disse ere som 
oftest hvide eller gulagtige, men ogsaa un
dertiden farvede, især røde eller grønne. De 
forfæ rdiges hovedsagelig i Frankrig i flere 
Sorter og  til forskjellige, tem melig høie P ri
ser og  benyttes ligesom  Husblas til Klaring 
a f V in og andre Fluida samt i Husholdnin
gen til Geléer, som ere bievne uklare, til 
Appretur, til en fin, g jennem sigtig Fernis, 
til en Slags Kit, der bruges til at sammen
hefte Glas eller Porcellain , til Forfærdigelse 
af pressede, gjennem sigtige Oblater og  Kap
sler omkring ildesmagende Lægemidler, til 
Papeterivarer, til at overtrække smaa Bille
der etc. G. føres ogsaa i Apothekerne, un
dertiden med Tilsæ tning af medicinske Stof
fer, og  anvendes endvidere i Photographien. 
Den maa være fuldstændig opløselig i ko
gende Vand, ikke lugte af Chlor o g  ikke 
have nogen ubehagelig Smag. Den anvendes 
paa Grund af sin billigere Pris i den nyere 
T id  hyppig istedetfor Husblas, som den "næ
sten i alle Tilfæ lde meget godt kan erstatte. 
Kun i Ø lbryggerierne kan den ikke bruges, 
da 01 ikke indeholder det nødvendige Garve- 
stof til ig jen  at udfælde den Gelatine, som 
tildels vilde opløse sig deri, hvorfor man lier 
sædvanlig klarer med Caragheenmos; Yin 
indeholder derimod Garvesyre nok i denne 
Henseende. —  Boui l l onskager  eller Taf fel 
boui l lon tilberedtes tidligere i Mængde i Eng
land og Frankrig, især til Proviantering paa 
længere Søreiser, men ere nu-næsten ganske 
fortrængte a f den senere opkomne lvjødex- 
tract (s. d.). De fremstilledes ved at ud
koge knuste, godt rensede Dyreben, Kalve
fødder, Brusk, etc. ved Hjælp af hede Vand
dampe i særegne Apparater, i hvilke der da 
efterhaanden condenseredes en flydende Bouil
lon, som indlfogtes under Tilsætning af Rød
der, Urter og  Kryderier, indtil den ved Af
køling stivnede til en fast, brunlig Masse i 
dertil indrettede Blikform e (se iøvrigt ogsaa 
under Lim).  —  Chinesisk Gelat ine s. Agar-  
Agar .

C * e l é e  s, Gelat ine.
(jJelée Poser ere en Sort Filtfabrikat 

at Uld, noget mindre end Filtrér Poser; de 
anvendes til Fabrikationen af Frugtsafter 
som Filtrér Apparat.

Cwellertsgront er Navnet paa en 
smuk Mineralfarve, som tilberedes i mange 
Farvefabriker af Koboltilte, Zinkilte og Sal
peter, og som er mere holdbar end Spansk
grønt.
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 ̂G e m m e r  eller Intaglier kalder man i 
Kunst- og Antiqvitetshandelen Halvædelstene, 
hvori der er graveret fordybede F igurer eller 
Dyrebilleder, til Adskillelse fra de i ophøiet 
Arbeide udskaarne Caméer, og  navnlig for- 
staar man ved denne Benævnelse saadanne 
Stene, som hidrøre fra Oldtiden. De bestaa 
sædvanlig af Onyx, Chalcedon, Carneol, Agat 
eller Lasursten. I  Italien skæres saavel Gem
mer som Caméer oftere af nulevende Kunst- j 
nere og  sælges for Antiker. Undertiden kal
des alle udskaarne Stene, saavel de ophøiede 
som de fordybede, Gemmer.

G e m m æ  P i n i  s. Fyrreknopper.
G e m m æ  P o p n l i  s. Asp.
(ii e ilio n i 'I iiH 'p ix  kommer i Handelen 

i store Stykker fra Java; den er glinsende, 
halvt gjennem sigtig, har et rødligt Brud, er 
næsten uden Smag og  bliver blød i Varmen. 
Den bruges paa Java til Kalfatring af Skibe 
samt undertiden i M edicinen.

G e m s e k u g l e r  s. Bezoar.
G e m s e s k i n t i  af den paa Alperne, P y 

renæerne, i Kaukasus etc. selskabelig levende 
almindelige Gemse, A n t i lo p e  r u p ic a b r a , der 
Aar for Aar bliver sjeldnére, komme sædvan
lig  i Handelen semsgarvede og  give et m e
get tykt, blødt og  varigt Læder, der anven
des m eget til Benklæder, Handsker etc. Det 
benyttes ogsaa til Eensning a f Kviksølv ved 
at presse dette igjennem  Skindets for det 
blotte Øie usynlige Porer. Skindene a f de 
paa de liøieste Bjerge levende Gemser ere 
sædvanlig mindre, men ogsaa bedre end af 
de i Dalene og Skovene levende Dyr. De 
komme kun sjelden i Handelen, og da navn
lig  fra Steiermark, T yrol og Schweiz. —  
Uægte Gemselæder kalder man Bukke-, Gede- 
og Bæverskind, som ere tilberedte paa samme 
Maade.

( j r e m s e s k j æ g '  kaldes de i Form  af en 
Cocarde ordnede Skjæghaar af Gemserne; i 
Schweiz og  Tyrol benyttes de m eget som 
Hattepynt for Jægerne, og  de ere derfor en 
søgt Handelsartikel.

t r e u e  t i n  er Navnet paa en fransk hvid 
Vin fra Omegnen af Orleans.

Cr e n e  t t e  s k i n c l , Genotte- eller Ja- 
notteskind ere de som Pelsværk tilberedte 
Skind af Genettekatten, V i v e r r a  G e n e t t a , et 
til Desmer- eller Zibethdyrenes Klasse h ø 
rende Eovdyr, - der er saa stort som en Maar 
og hører hjemme i det sydlige Europa, Asien, 
Afrika og  Ostindien; i Spanien og Tyrkiet 
holdes den som et tamt H usdyr til at fange 
Eotter og  Mus. Størrelsen og  Farven af 
disse Skind er forskiellig  efter Dyrets Fædre
land; de franske og  spanske ere rødliggraa 
med sorte Pletter og  B ygstriber; de afri
kanske fra Senegal ere graagule og  sortp let
tede; de fra Cap have sorte P letter i regel
mæssige Bader, tre sorte E y g - og Bugstri
ber; de japanesiske have uregelmæssige brune 
Striber. A lle  Arterne have Haler med mørke 
Einge. —  De i Nordeuropa under dette Navn 
forekommende Skind erholdes dog sædvanlig 
af en smuk, mørkebrun og sortagtig Katteart 
fra Sibérien og Canada, o g  anvendes hyppig

til Muffer og Kantninger, og Halerne til 
Boaer.

G e n e v e r  s. Enebærbrændevin.
G e n i e t r i e s  eller graa Perler ere nogle 

smaa Bær, som ligne Æ rter og  komme fra 
Java; de trækkes paa Snore og  bæres i Ost
indien som Perler, især a f Braminerne.

G e i l i p n r t e r  kalder man flere paa A l
perne voxende, bitteragtigt krydrede Urter 
af M alurt- og  Bynkearterne ; de anvendes i 
Schweiz til Frem stilling af Absinth  og  som 
et mavestyrkende Middel og til den saakaldtc 
Schweizer-Urtethé.

G e n o a  er en Benævnelse, som man i 
England giver Tøier af Uld og Bomuld 
for at antyde, at de have en kipret Grund, 
f. Ex. Genoa Thicksets, Genoa Cords etc.

G e n t  e  l e  s g i 't t i i  t  er en smuk grøn, g if 
tig  Malerfarve, som bestaar af tinsurt K ob
berilte.

G e n t i a n  s. Entian.
G e n u e s e r  O l i e  s. Olivenolie.
G e o f f r o y a b a r k ,  Ormebark, ( Cortex  

G eoffroyœ ) T. W urm - eller Kohlbaumrinde, 
erholdes dels af G . r e f u s a  v a r . S u r i n a i u e n s i s  
i Surinam og dels af G . i n e r m i s  paa Jamaika; 
de benyttes begge i Medicinen, navnlig imod 
Orm og  Koldfeber. Den førstnævnte Sort 
forekommer i flade, lidt bøiede, indtil 1 Fod 
lange og  1 à 2  Cm. tykke Stykker med en 
tynd, m ørkegrøn indtil rødbrun Epidermis, 
som sædvanlig er bedækket med gulagtige 
Pletter og  under hvilken den tem m elig tykke, 
rødbrune, grovtrævlede Bark befinder sig. 
Bruddet er tem m elig jevnt, Pulveret graa- 
brunt, Lugten svagt m uggen og  Smagen 
ubehagelig bitter. —  Jamaika-Geoffroya, som 
ogsaa kaldes Cortex Cabbagii, forekommer 
sjeldnere, men er kraftigere; den bestaar af 
mindre og tyndere Stykker, som udvendig 
ere gulbrune, plettede og rynkede og  indven
dig brunlige eller smudsiggule, med et kor
net Brud. Smagen er stærk og  bitter og 
Lugten  svag; naar den tygges, farver den 
Spyttet gult.

G e r a c i  er en velsmagende, sød, hvid Yin  
fra Neapel.

G e r a n i u m o l i e  ( Oleum G eranii eller 
Palmæ rosee), forsendes navnlig fra Arabien 
til Konstantinopel, i den nyere T id  ogsaa fra 
A lgier; den vindes ved Destillation af G e r a 
n iu m  r o s a t u m , og anvendes ofte til Forfalsk
ning af ægte Eosenolie. Den kommer un
dertiden til Europa i Kobberflasker paa 100 
— 150 Pd. I  Sydfrankrig fremstiller man 
Geraniumolie af P e la r g o n i u m  R a d u la ,  og  i 
A lgier af P e l .  o d o r a t is s im u m , ligesom  den og 
saa tilberedes i Indien ; men ingen af disse 
Sorter besidde den eiendomm elige, meget 
fine Lugt, som udmærker den arabiske. Den 
forvexles undertiden med Idrisolie (s. d.).

G e r m e r  s. Nyserod.
G e t a h  l a l i æ ,  en Sort Harpix, erhol

des af et ikke nøiere bekjendt ostindisk Træ 
og  anvendes til Hefteplaster. Den er srnud- 
siggraa, bliver blød ved Haandens Varme, 
smelter i kogende Vand og  er i høi Grad 
klæbende.

G e v r a y  er en rød Burgundervin a f 3die
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og  4de Klasse fra Omegnen af Nuits i Dep. 
Côte d ’Or.

G evæ rer s. Vaaben.
G i a l l o l i n o  s. Neapelgulf .
Giarro er et Oliemaal paa Sardinien =  

c. 17 d. Potter.
G i f t  kaldes ethvert Stof, som ved at 

indbringes i dyriske Legemer, selv i smaa 
Qvantiteter kan udøve en skadelig eller end- 
ogsaa dødelig  Indvirkning paa samme; det 
er altsaa Stoffer, der ere fremmede og skade
lige for Organismen. De findes i alle tre 
Naturriger og  kunne herefter inddeles i 3 
naturlige Grupper, dyriske Gifte, P lantegifte 
og  M ineralgifte. Deres Inddeling er ellers 
meget forskj e llig ; den hensigtsm æssigste sy
nes at være i mekaniske Gif te,  det er saa- 
danne, som ere skadelige ved deres Form  
og  egent l ige Gif te. Disse sidste kunne efter 
deres forskjellige Virkningsmaade atter ind
deles i æt sende Gi f t e (Sublimat, Syrer, A l
kalier, M etalsalte); nar kot iske G. (Opium, 
Strychnin, Atropin, Blaasyre); nar kot i sk 
skarpe 6 . (Aconitum, Conium, D igitalis); 
adst r ingerende G. (Bly-, Kobber-, Lerjord
salte); sept iske el ler  gj ær ingsvækkende G. 
(Miasmer, Luftarter). De fleste Gifte kunne 
im idlertid anvendes som Lægemidler, naar de 
gives i ringe Mængde og  med nøie K jend- 
skab til deres forskjellige Virkninger efter 
Sygdommens Beskaffenhed, og  de ere derfor 
næsten alle Gjenstande for D rogueri- og A po- 
thekerhandelen, dog selvfølgelig  under de 
nødvendige, ved Loven fastsatte Betingelser 
for Opbevaringen og Salget af samme. De 
vigtigste ville findes omtalte i særlige A r
tikler.

Gifthætte s. St ormhat .
G ifteddike s. Røvereddike.
G iftm el s. Arsenik,  hvid.
G iftrod s. Cont raj erva.
G iftsalat, gi f t ig Lakt uk,  (L actuca vi

ro sa) T. G iftlattig  eller stinkender Salat, en 
i Mellemeuropa paa øde Steder og i B jergegne 
vildtvoxende Plante med en 3— 4 Meter høi 
Stengel og langagtige, omvendt ægrunde, 
ulige tandede Bodblade og  siddende, pilefor- 
mede, spidse Stengelblade, som ovenpaa ere 
livlig  grønne og underneden graagrønne ; Plan
ten indeholder en betydelig  Mængde Melkesaft 
og  har en opiumsagtig, stærkt bedøvende Lugt 
og  en skarp, bitter Smag. Blomsterne ere 
smaa og  bleggule, Frøet langagtig  ægform et 
og besat med Børster i Spidsen. Den i P lan
ten indeholdte Melkesaft giver Lact ucar ium  
(s. d.).

G ift sum ak (R hus Toxicodendron og  
Rhus radicans) er et i Nordamerika hjem 
mehørende og  flere Steder i Europa dyrket, 
buskagtigt Træ med glatte, paa Underfladen 
behaarede, ægformede, helrandede, mørke
grønne, tredelte, stilkede Blade; det indehol
der i alle sine Dele en skarp Melkesaft, som 
bliver sort i Luften og som er saa ætsende, 
at allerede Berøreisen deraf let kan bevirke 
rosenagtig Betændelse, navnlig hos blonde 
Personer, især saadanne, som have en fin Hud, 
ligesom  ogsaa Uddunstningerne deraf ere 
m eget skadelige for Sundheden; den benyt

tes af Indianerne til Forgiftn ing af deres 
Pile. Bladene, Fol ia Rhois t oxicodendr i ,  an
vendes i Medicinen, dog hyppigere et deraf 
tilberedt brunt, g iftig t Extract og  en T ine
tur, som anvendes im od Lamhed, Udslet, 
G igt etc. og  som navnlig er et v igtigt ho- 
møopathisk Lægemiddel.

Gifttyde eller Vand-Past inak (Cicuta 
v ir  osa) T. W asserschierling eller W uthschier- 
ling, er en næsten i hele Europa, ogsaa i 
Danmark og  N orge i Moradser og  fugtige Jorde 
voxende Giftplante med en Stengel af indtil 2 
Meters Høide, en tyk, indtil 16 Ctm. lang og 
7 Ctm. bred, af Tværskillerum afbrudt, hul 
Bodstok, saugtakkede Blade med hvide Spid 
ser og  hvide, halvkugleformede Skjærmblom- 
ster, som i frisk Tilstand have en stærk, 
ubehagelig L u gt og  en brændende Smag. 
Hele Planten, men især Eodstokken, inde
holder en g iftig , grøngul Saft, hvis dræbende 
Virkninger ikkun kunne forebygges ved et 
hurtigt anvendt Brækm iddel; den om Foraa- 
ret indsamlede B od er mest g iftig , men taber 
det meste af sin Kraft ved at tørres. Bla
dene og  Stengelen anvendes undertiden i Me
dicinen, navnlig udvortes im od Gigt.

Gigtbær s. Solbær.
Gigtpapir s. Beg papir.
G igttaft s. Gaze.
Gigtrose eller Bonderose (Pæonia o f 

ficinalis) T. Gichtrose, Pfingstrose, er en i 
Sydeuropa vildtvoxende og hos os ofte i Ha
verne dyrket Plante med store, pragtfulde, 
røde eller hvide Blomster. Den knoldeagtige, 
udvendig rødlige o g  indvendig graahvideBod 
af en bittersød Sm ag og en stærk Lu gt an
vendtes tidligere i M edicinen im od Krampe 
og  Epilepsi, men benyttes nu kun sjelden, da 
den taber en stor D el a f sin Kraft ved at 
tørres; den indeholder et tykt, syrligt Fedt
stof, Stivelsemel, Gummi, Garvestof, oxalsur 
Kalk, noget ikke krystalliserbart Sukker og 
forskjellige Salte. D e røde, rundagtige, 3 à 
4  Ctm. lange og  brede Blomsterblade, F lo 
r e s  P æ o n i æ , som i frisk Tilstand have en 
ubehagelig Lugt, ere næsten uden Lugt, 
naar de ere tørrede, og  have da en ram, 
slimet Sm ag; de anvendtes tidligere som et 
nervestyrkende M iddel samt i Brystsygdomme, 
men bruges nu sædvanlig kun paa Grund af 
deres smukke Farve som Tilsæ tning til Bo- 
gelsepulver. De ovale, glinsende, sortebrune 
F rø  af en Æ rts Størrelse og  med en 
hvid, olieagtig  Kjærne, S e i n e n  P æ o n i æ , be
nyttes, efter at være blødgjorte i Eødvin, til 
at trække paa Snore og  hænge om Halsen 
paa Børn for at lette Tandsætningen, idet 
Børn bide derpaa ligesom  paa V iolrod ; de 
komme navnlig fra Frankrig og  Italien.

Gileadbalsam  s. Mekkabal sam.
Gim ians kaldes nogle store, bløde, ud

mærket smukke tyrkiske Tæpper, som især 
forfæ rdiges i Lilleasien i Aleppo, Brussa etc., 
men som paa Grund af deres liøie Pris mest 
kun benyttes som Luxusartikler a f de rige 
Tyrker.

Gin kaldes i England Genever (s. d.).
G ingerbeer s. Ingefær.
Gingham s eller Gingans var oprinde-
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lig Navnet paa nogle ostindiske og senere 
ogsaa franske, engelske og tyske, broget stri
bede eller tærnede Tøier, som dels vare væ 
vede af forskjellige Blandinger a f Silke, Bom 
uld, Bast eller Linned, og dels a f H ør eller 
Bomuldsgarn alene. N u forstaar man herved 
fine schweiziske, engelske og  franske Bom - 
uldstøier i tærnede og  stribet vævede M øn
stre, der anvendes til Dam ekjoler og  i store 
Poster exporteras til Orienten og Sydame
rika. De franske Fabrikanter have i de se
nere Aar ved deres sm agfulde Mønstre og 
ved stor Anvendelse af flammerede Garnsor
ter frem bragt et overordentligt rigt Udvalg, 
som i fø le lig  Grad har indskrænket Brugen 
af trykkede Kattuner og som for Tiden er 
en v igtig  Bærer af den nordiske textile In 
dustri, der i stor Udstrækning har optaget 
Ideen.

G i n s e n g  eller Kraf t rod (R a d ix  G in 
seng) er den 3— 5 grenede, indvendig svam
pede Eod al en i China, Japan, M ongoliet, 
Korea etc. voxende Plante P a n a x  P s e u d o g i n 
s e n g  eller S c h i n s e n g . I China betragtes 
denne R od som et fortrinligt Lægemiddel 
næsten im od alle Sygdom me, navnlig anven
des den im od Svækkelse og  snigende Febre; 
den staar derfor i stor Anseelse i China og 
betales der m eget dyrt. Den er udvendig næsten 
orangerød, indvendig lysbrunlig, melet med 
en mørk R ing og  gule Harpixpuneter i R et
ning af Ydersiden, er næsten uden L u gt og 
har en lakritsagtig Smag, som bagefter bli
ver noget bitter. Yed en eiendommelig Be
handling giver man den i China et halvt 
gjennem sigtigt, hornagtigt Udseende. Den 
kom ogsaa tidligere til Europa, hvor man 
imidlertid nu anser den for at være uden 
Betydning som Lægemiddel. En beslægtet 
Art, P a n a x  q u ln q u e l 'o l iu s , voxer i Nordamerika 
fra Canada til Florida; den har en brun, ryn 
ket, ringet R od af en lille Fingers Tykkelse 
og af en sød lig  og senere skarp og  bitter 
Smag og Lugt. Den anvendes som Læge
middel i Amerika og  forsendes i Mængde til 
China, da den er m eget billigere end den 
førstnævnte Rod, men den forekommer ofte 
blandet med Senega og Serpentaria. A f Chi- 
neserne benyttes den undertiden som Skraa- 
tobak. —  Hovedbestanddelene saavel af den 
asiatiske som af den amerikanske R od  ere 
Stivelse, Harpix, Æ ghvide, en flygtig  Olie og 
Panaqui lon,  et sødt, gult, amorpht Stof, som 
navnlig udtrækkes af den amerikanske Rod. 

Ginster s. Farver vi sse.
Gionni s. Bablah.
Gips (Gypsum ) er et af svovlsurt Kalk 

og Yand bestaaende M ineral, som hyppig 
forekommer i Naturen enten krystalliseret 
eller i tætte, bladede, trævlede eller kornede 
Masser, hvorefter det gives forskjellige Navne. 
Den reneste, hvide og  fintkornede Gips kal
des Alabast ;  den vandklare, som ofte kan 
brydes i store Skiver, der ligne Glas, benæv
nes Mar ieglas,  Frueglas eller Selemif ,  og 
den tætte, med trævlet Textur af forskj ellig 
Farve Trævle-,  Traad-  eller Si lkegips,  hvilke 
Arter ville findes omhandlede i særlige A r
tikler. H yppigst findes G. tæt som saakaldet

Gipsst en og  danner ofte store Bjergleier, 
sædvanlig i Forbindelse med Stensaltet; det 
indeholder da ofte endel Ler, luds ur Kalkjord 
og organiske Levninger, hensmuldrer temme
lig  let ved Luftens Paavirkning til Gipsjord, 
er sjelden hvidt, men som oftest rødligt, gul- 
agtigt eller graat. —  I  ren Tilstand er G. 
hvidt, har en Væ gtfylde af 2,2— 2,8 og en 
Haardhed af 1,5— 2; det er saaledes af rin
gere Haardhed end Kalksten, hvorfra det lige 
ledes adskiller sig ved ikke at bruse i for 
tyndet Saltsyre. D et lader sig  opløse i 3—  
400 Dele Vand og har en flau, jordagtig 
Smag. D et forekommer ogsaa i større eller 
mindre Mængde i Kildevand, som kaldes 
haardt Yand, naar det indeholder m eget deraf, 
hvilket bevirker Dannelsen af Kj edelsten. 
Krystalliseret er det let spalteligt i én R et
n ing og  er enten mat i Bruddet eller besid
der Glasglans og  paa Krystallernes D elings
flader Perlem orsglans; det forekommer baade 
gjennemskinnende og  fuldkommen gjennem 
sigtigt. —  Gips findes paa mange Steder i 
Tyskland, Frankrig, Italien etc. ; ligeledes 
brydes det i større Mængde ved Segeberg. 
Ved at ophedes til 110— 12 0 ° C. berøves det 
naturlige Gips de omtrent 21 pCt. Vand, 
som indeholdes deri og  bliver aldeles uigjen- 
nem sigtigt, poreust og let sønderbrydeligt ; 
det males da til et hvidt, m elagtigt Pulver, 
som kaldes brændt  Gips eller Gipsmel,  og 
som har den Egenskab hurtigt at indsuge 
eller chem isk binde tilsat Vand, hvormed det 
da danner en grødagtig  Masse, der im idlertid 
efter kort T id  hærdes til vandholdigt, haardt 
Gips. D et benyttes derfor ofte til M ørtel, 
Stuccaturarbeider, alle Slags Figurer og Orna
menter, til Tørreplader for Stivelse og  andre 
vanskeligt tørrende Fabrikata, til Belægning 
af Gulve, Hvidtning, til chirurgiske Banda
ger etc. Brændingen maa foretages med 
Omhu saavel med H ensyn til Varmegraden 
som Varigheden; brændes det for lidt, for
bliver det tildels raat og indeholder da endnu 
Stykker, som ikke opløse sig, og brændes det 
for stærkt, kommer det i en Tilstand af be
gyndende Sammensintring, hvorved det taber 
den Egenskab at kunne forbinde sig  med 
Vand og  altsaa heller ikke vil kunne støbes; 
det sintrer da sammen til et Pulver, der 
kaldes dødbrændt  Gips.  Den hensigtsm æs
sigste Temperatur til Brændingen er 110—  
120°. C. T il Beklædning af Væ gge og Lofter 
benyttes det fineste Gips af brændt Alabast; 
blandet med lidt Kalk og Sand kaldes det af 
Italienerne St ucco,  hvorfra Benævnelsen 
Stuccaturarbeide stammer. Brændt Gips maa 
opbevares i tæt tillukkede Foustager og  paa 
et tørt Sted, da det ellers tiltrækker F u gtig 
hed og taber sin bindende Kraft. —  Forfær- 
digelsen af Figurer, Statuer, Medailler, Con
soler etc., saavel hvide, som farvede eller 
broncerede, er navnlig i Hertugdøm m et Lucca 
en betydelig  Erhverskilde for mange af Ind
byggerne, som drage omkring i hele Verden 
med deres Fabricata ; men desuden anvendes 
Gips ogsaa m eget af virkelige Kunstnere til 
Statuer, Modeller, Copier af Marmorfigurer 
etc., i hvilken Henseende den har stor Be-
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tydning. For at foreby gg e , at saadanne 
Kunstgjenstande ved at indsuge Støv og E øg  
overdrages med en Hinde af Smuds, der i 
Alm indelighed ikke vil kunne afvaskes uden 
at udviske Figurernes skarpe Træk, har man 
tidligere anvendt forskjellige Methoder, saa- 
som en N eddypning i Yand med iblandet 
Alun eller Borax eller i Stearin, uden at der 
dog  herved, er opnaaet et tilfredsstillende 
Resultat. T il Beskyttelse af saadanne Fa- 
bricata er det nem lig nødvendigt, ikke alene 
at Porerne i Gipsen udfyldes, men ogsaa at 
det yderste Lag af denne omdannes til et i 
Vand uopløseligt Stof. B ette Maal har man 
i den senere Tid  naaet ved at gjennem trænge 
Gipsen enten m ed Barytvand, hvorved den 
omdannes til svovlsur Baryt, eller med kisel
sur Kali (Vandglas), hvorved den bliver til 
aldeles uopløselig  kiselsur Kalk, og  derefter 
endnu neddyppe Gjenstandene i en Opløsning 
af ren Sæbe eller stearinsurt Natron og  stærk 
Vinaand. Denne Fremgangsmaade er navn
lig  anvendelig paa Gjenstande, som ere fa
brikerede af ren og god Gips. —  Raa, malet 
Gips benyttes m eget som Gjødningsmiddel 
paa Enge, da den forsyner Jorden med Kalk; 
den egner sig  særlig for Kløver, Æ rter, V ik 
kel-, Raps etc., til hvilket Brug den navnlig 
anvendes m eget i England.

( » i p s e i T e r n i s  kaldes en a f hvidt Vox, 
Sæbe og Vand tilberedt flydende Masse, 
hvormed Gibsfigurer stundom overstryges for 
at gjøre dem mere holdbare og glinsende; 
se forøvrigt under Gips.

G i p s s p a t l i  s. Marieglas.
G i r a s o l  s. Feldspath og Opal.
G i r o  er en sød, tem m elig fyrig , rød Vin 

fra Øen Sardinien; den er mild og  har en 
fin Lugt, men beholder stadig sin Druesmag.

G i v r y v m e  ere en Sort røde Burgun- 
dervine af 4de Klasse fra Omegnen af Byen 
Givry i Dep. Saone og  L oire; de have me
gen Fyrighed, Corpus og  Velsmag, og naar 
de have henligget længere T id  paa Fadene, 
førend de aftappes, kunne de med Hensyn til 
Finhed og  Bouket maale sig med de finere 
Vine af Bdie Klasse.

G j e d d e  (E so x  L uciu s) T. Hecht, er 
den bekjendte, m eget graadige Rovfisk, som 
lever næsten i hele Europas Floder og  Ind
søer og  ernærer sig  af mindre Fisk, Rotter, 
B løddyr etc. og som endogsaa stundom fortærer 
sin egen Y ngel. Den bliver fra 60 Ctm. 
indtil 3 Meter lang, kan opnaa en V æ gt af 
40— 50 Pd., hvilket t. Ex. ikke er ualm inde
lig t i Floden W olga, og  bliver 25— 30, efter 
N ogles M ening endogsaa 100— 200 Aar gam 
mel. Imedens den endnu er ung, har den 
et m eget velsmagende K jød, som bliver haardt 
og  tørt a f ældre Fisk. I Nordtyskland, Un
garn etc. drives der en ikke ubetydelig Han
del med friske og saltede, undertiden ogsaa 
med tørrede, røgede og  marinerede G jedder; 
i  levende Tilstand kan den kun forsendes i 
store Vandtønder eller i Fiskeqvaser, som 
slæbes bagefter Skibene. Fra flere af Hav
nene ved Østersøen, navnlig i Lifland, forsen
des den lufttørret. Rognen tilberedes stundom 
som Caviar (s. d.), især i Pom m ern, hvor

man kalder den Ketzin. Fedtet og Kjæbe- 
benene, A x u n g i æ  og IW a n d ih u læ  L u c a n i  p i s c i s ,
førtes tidligere i Apothekerne og  benyttes 
endnu flere Steder som Husmidler, det først
nævnte imod Forvridninger og de sidste i 
pulveriseret Tilstand im od Sting, Betændel
ser etc.; disse Ben indeholde im idlertid kun 
de samme Bestanddele som andre Ben.

G j æ r  (Torula  eller M ycoderm a Cerevi- 
sice), T. H efe eller Ferment, F. Levure, 
Ferment, E. Yeast, Barm, kaldes en tyktfly 
dende, gulbrun Substants, som afsondrer sig 
i gjærende Vædsker, navnlig i V in  og 01, og 
som enten svømmer paa Overfladen (Over- 
gjæ r) eller synker tilbunds deri (Undergjær), 
alt eftersom Gj æringen foregaar under en 
høiere Temperatur a f 10— 15" R. eller ved 
en lavere af 6— 7°. G. er egentlig en paa 
det laveste Organisationstrin staaende Plante 
eller Svamp, der bestaar af smaa runde eller 
ovale, gjennem sigtige, farveløse Smaakorn 
eller Celler; Overgjæren bestaar af de yngste 
og  kraftigste af disse, der fremspire a f hver
andre, saa at Gjæren ligesom danner en sam
menhængende K jede af Smaablærer, som 
samle sig  paa Vædskens Overflade og  sæd
vanlig have et flydende Indhold, imedens 
Undergjæren bestaar a f kornede Celler, der 
voxe uden indbyrdes Sammenhæng, idet Mo
dercellerne springe itu og synke tilbunds, 
efter at have afgivet Spirer til nye Celler. 
Naar Gjær betragtes med ubevæbnet Øie, vi
ser den sig  som en brungul, deigagtig, sam
menhængende Masse af en eiendommelig, 
ikke behagelig, stikkende L ugt og en bitter 
Smag. Ved at tørres, bliver den fast, horn
agtig, skjør og graagul, uden L ugt eller 
Smag, giver ved Ophedning Dampe af kulsur 
Ammoniak og  udbreder ved at antændes en 
L u gt som af brændt Brød. Den er kun lidet 
opløselig  i Vand, slet ikke i Vinaand og 
Æ ther, og  besidder den Egenskab at kunne 
bringe en Opløsning af Druesukker til at 
gjære, hvorved Sukkeret spaltes i Vinaand og 
K ulsyre; man benytter derfor Ølgjær, og 
navnlig Overgjær, ved Brændevinsbrænding, 
Ø lbrygning samt i Bagerierne. Da imidler
tid den bittre Smag, som denne Gjær be
sidder, ikke g jør  den egnet til alle Formaal, 
tilbereder man en Slags kunstig Gjær, der 
fremstilles ved at tilsætte almindelig Gjær 
til en Mæske af Maltskraa eller en Blanding 
af denne med Kornskraa eller Mel under en 
Temperatur af 15— 20° R., og derpaa over
lade denne til Gjæring i dertil egnede Rum- 
Den Gjær, som da udskiller sig  paa Overfla
den af Mæsken, afskummes, sigtes, udvaskes 
og  presses, og  sælges da under Navn af 
Presgjær eller tør Gjær. Denne danner en 
brunlighvid, gjennemskinnende, skjør Masse, 
men er dog  aldrig saa kraftig  som den fri
ske, flydende Gjær, da den taber en stor Del 
af sin Kraft ved Udvaskningen og  Transpor
ten. I  Danmark drives en ikke ubetydelig 
Fabrikation a f Gjær, idet denne dels tilbere
des i mange a f de større Brændevinsbrænde
rier og  dels i særegne Gj ærfabriker. Den 
anvendes meget af Bagerne, om den ogsaa 
er mindre kraftig end Overgjæren fra 01-
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bryggerierne; men da der nu brygges langt 
mere Lagerøl end overgjæ rigt 01, og der ved 
det førstnævnte kun frembringes Undergjær, 
der er for bitter til Bagværk, ere Bagerne 
sædvanlig nødte til at benytte Kunstgjær. 
Endvidere udgjør G, en ikke uvigtig U dfør
selsartikel lier fra Landet, imedens der kun 
indføres ubetydeligt; navnlig forsendes der 
meget til England, sædvanlig over Hamborg.
I hvert af Aarene 1876 og 1877 beløb U d
førselen sig saaledes til c. 1,600,000 Pd., 
hvoraf omtrent en Sjettedel fra Kjøbenhavn. 
Norges Indførsel af Gjær udgjorde i 1876 c.
233,000 Pd., hvoraf c. 65,000 Pd. fra Dan
mark. —  Vingj ær benyttes navnlig til Frem 
stilling af den saakaldte Vinbouket  eller Vin
olie,  idet man destillerer den med Vand
dampe. Denne farveløse eller lidt grønlige 
Olie, som neppe lader sig  opløse i Vand, men 
let i Vinaand og Æ ther, anvendes til Fabri
kation af kunstig Cognac og  af Vinhandlere 
som Tilsætning til forskjellige Vine. Som 
Gjæringsmiddel har Vingjæ r ingen B etyd
ning. —  Fra Am erika forsendes i de senere 
Aar et saakaldet am er i kansk  Gj ærpulver  
eller Yeast -Pow der ,  som bestaar af en Blan
ding af forskjellige Salte, navnlig Vinsten og 
tvekulsurt Natron, og  som ved at komme i 
Berøring med Vandet i en D eig , udvikler 
Kulsyre : det kan derfor anvendes til let, hæ
vet Bagværk. Ogsaa i Europa fremstilles 
et lignende Pulver, som sædvanlig bestaar af 
en Blanding af kulsurt Natron med Mel og 
Vinstensyre.

Gjæ rsort er en Benævnelse, som 
stundom bruges om Frankfurtersort.

( mJ O l i l i  i l l } * ’ kaldes som bekjendt alle 
saadanne Stoffer, som ved at tilføres Jord
bunden kunne tjene til Næring forplanterne, 
enten hvor denne er mager af Naturen, eller 
hvor den ved selve Planternes Væxt er ble
ven berøvet ét eller flere af de til deres U d
vikling nødvendigste Stoffer, som navnlig 
bestaa i mineralske Bestanddele, som Kal i ,  
Natron, Kal k,  Magnesia, Lerjord, Phosphor -  
syre,  Kiselsyre, Svovlsyre, Saltsyre; fremde
les en vis M ængde Kulstof, Brint-, Ilt- og 
Kvælst of ,  som bliver optaget af Planterne 
under Form  af Kulsyre, Vand, Ammoniak 
eller Salpetersyre ; de tvende sidste dog 
bundne til en Syre og  et Alkali. D et tid 
ligst anvendte G jødningsm iddel er St aldgj ød- 
ningen,  som bestaar af Husdyrenes U dtøm 
melser med iblandet Halmstrøelse eller andre 
Plantedele. Denne Slags G jødning maa 
endnu stedse anses som den bedste og  virk- 
somste, naar den haves i tilstrækkelig Mængde, 
idet den i sig  selv indeholder alle de Stoffer, 
hvoraf Planterne bestaa, i opløselig Tilstand, 
imedens samtidig de iblandede Plantedele 
løsne Jorden og tilføre den flere organiske 
Substantser, som ved deres Forraadnelse be
virke Dannelsen af Humus eller M uldjord, der 
igjen bidrager til at binde Fugtighed, A m 
moniak og  flere andre af Planternes uorga
niske Bestanddele paa samm e T id  som den 
fremmer den naturlige og for Planternes E r
næring saa vigtige Salpeterdannelse i Jorden 
og tilveiebringe!’ den for Planternes Væxt 
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saa nødvendige Kulsyre. Jo mere velnærede 
Kreaturerne ere, desto bedre og virksommere 
er Staldgjødningen, og den vil virke kräf
tigst, naar den saa hurtigt som m uligt ud
bringes paa Marken, uden at den har været 
udsat for Regn eller Afsivning. A f Stald- 
gjødning maa den med Strøelse blandede 
Kogj ødning anses som den vigtigste, idet den 
egner sig godt til alle Jorder og  har en va
rig, om ju st ikke hurtig  Virkning tilfølge. 
Hest egj ødning anvendes bedst paa fugtige og 
kolde Jorder, imedens den paa Jorder af mod
sat Beskaffenhed endogsaa undertiden kan 
have en ligefrem skadelig Virkning. Paa 
Grund af den Hurtighed, hvormed den de- 
componeres under stærk Varmeudvikling, eg
ner den sig særlig til Brug i Mistbænke og  
Drivhuse. Faaregj ødning er tem m elig tør, 
decomponeres hurtig og  har en kraftig, men 
ikke langvarig V irkning; den egner sig  især 
til at anvendes paa fugtige Lerjorder og  til 
D yrkning af Raps, Humle, Tobak etc. Svine- 
gj ødning er tem m elig fugtig, decomponeres 
langsom t og egner sig  bedst for tørre og 
lette Jorder, især naar den blandes med H e
stegjødning. Fugiegj ødning er rig  paa Kvæ l
stof og Phosphorsyre og har en god Virk
ning, naar den enten blandes med Jord eller 
spredes i tynde Lag over anden Gjødning. 
—  E t v igtig t G jødningsm iddel er dernæst 
Lat r ingj ødningen,  som bestaar af de menne
skelige Excrementer saavel i fast, som i fly
dende Tilstand. Don directe Anvendelse 
heraf er imidlertid, navnlig for de store Stæ- 
ders Vedkommende, forbunden med mange 
Ulem per og Besværligheder, navnlig paa 
Grund af Vanskeligheden ved at samle den 
i ugjæret og  ublandet Tilstand paa et Cen
tralsted, hvorfra den kan sælges eller forar- 
beides. I  Byer som Kjøbenhavn, hvor man 
benytter Tøndesystem et, lader dette sig ud
føre forholdsvis let, og Latringjødningen ud
føres derfor her fra Byen og  henlæ gges i 
store Gruber i Jorden, hvorfra den største 
Del da afhentes af Omegnens Bønder, som 
udkjøre den paa deres Marker i halvt flydende 
Tilstand. A t soltørre de umaadelige Masser, 
der daglig udføres fra en stor By, maa af 
Hensyn til det dertil fornødne Areal anses 
som u g jørlig t; dette vil ikkun kunne ské med 
mindre Qvantiteter. Man har derfor mange 
Steder forsøgt paa at forarbeide Latringjød 
ningen paa forskjellige Maader, sædvanlig 
ved at skille de faste Excrem enter fra de 
flydende og derpaa tørre de første og blande 
dem med Kalk, Kridt, vel ogsaa med Ben
mel, Phosphater etc., og  inddampe de sidste 
under Tilsætning af Syre, hvilke Freingangs- 
maader navnlig ere anvendte i Frankrig, 
hvor de saaledes tilberedte G jødningsarter 
komme i Handelen under Navn af Poudret t e 
og  Urinat ,  samt ligeledes ofte i Tyskland. 
Førend det imidlertid vil kunne betale sig  at 
inddampe den faste eller flydende G jødning, 
maa de i samme indeholdte Plantenæ rings- 
stoffcr stige til en betydelig  høiere Værdi, 
end de nu kunne kjøbes for i andre Stoffer, 
og saalænge dette ikke sker, vil denne kun 
lidet indholdsrige G jødning ikke kunne taale
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nogen længere Transport. Men saavel ved 
Inddam pning som ved Iblanding af andre 
Stoffer ville Excrementerne tabe deres Eien- 
dommelighed som Lat r ingj ødning, og  den 
kraftige Virkning, som er en F ølge af den
nes hurtige Overgang i Jorden, er netop 
hovedsagelig betinget af den Form , hvori 
den tilføres Jorden, nem lig som nat ur l ig 
Gj ødning.  Som saadan har den Staldgjød- 
ningens alsidige Egenskaber, idet den tilfø 
rer Planterne samtlige de Stoffer, som de 
behøve af Jorden til deres Ernæring, og  dette 
endogsaa i forhøiet Grad som en Følge af 
de mange forskjellige Fødemidler, som tjene 
Menneskene til N æ ring; den decomponeres 
im idlertid langt hurtigere og  udbreder da en 
Stank, som ligeledes vanskeliggjør dens A n 
vendelse uden foregaaende Forarbeidning.

A f andre naturlige Gjødningsstoffer, som 
vare tidlig kjendte, maa endnu nævnes f or- 
raadnede Plant er  og Plant edele,  som ved 
Omdannelsen til Muld ere en vedvarende 
Kilde til Kulsyre og Ammoniak for Planterne ; 
endvidere Træaske,  som har en kraftig V irk
ning , navnlig Asken a f  Løvtræerne ; dens 
Virkning beror navnlig paa dens Kaliindhold. 
Tørve- og  Br unku l saske virker mindre kraf
tigt, imedens St enku l saske næsten er uden 
Betydning, undtagen forsaavidt som den b i
drager til at løsne Jorden. —  Blandingsgj ød-  
ning eller Compost  har ligeledes stedse væ
ret benyttet til alle Slags Jorder ; den bestaar 
af alle Slags Affald, saavel a f vegetabilsk 
som af animalsk Oprindelse, som dog maa 
blandes og  behandles om hyggeligt for at 
danne en nogenlunde ensartet og  velgjæret 
Masse inden den benyttes. V i skulle endnu 
nævne de naturlige M ineralgjødninger Mer 
gel og  Gips,  hvoraf navnlig den første fin
der udstrakt Anvendelse i Agerbruget til 
M ergling af lerede og  kalkfattige Jorder, 
idet Kalken i M ergelen under Luftens Paa- 
virkning decomponerer Leret og Feldspathen 
i Jorden og derved dels g jør Jorden mere 
porøs, dels frigjør flere for Planten vigtige 
Mineralstoffer, navnlig Kali og  Kiselsyre, der 
da komme Planterne tilgode.

De forannævnte naturlige Stoffer ere 
selvfølgelig a f største Betydning for A ger
bruget og  ere endnu saa godt som de ene
ste, der benyttes i udstrakte Egne af Jord
kloden, t. Ex. i China, hvis henved 500 M il- 
lionor Indvaanere leve saa sammentrængto i 
deres Land, at de for at erhverve Udkommet 
maa afnøde Jorden det mest M ulige; de ind
samle derfor med den største Omhu alle 
Udtømmelser af Mennesker og  D yr og  alt 
m uligt animalsk og  vegetabilsk Affald til 
B rug som Gjødning, hvorved det ogsaa lyk 
kes dem at erholde to Afgrøder hvert Aar 
og  at kunne dyrke Jorden uafbrudt uden A f
brydelse. Ved Agerbrugets stedse stigende 
Udvikling i det sidste Aarhundrede i hele 
den civiliserede Verden viste disse G jødnings
midler sig im idlertid snart aldeles utilstræk
kelige til at gjengive Jorden li vad der blev 
den berøvet, og  man forsøgte derfor at er
statte dem med andre, baade enkelte og sam
mensatte Stoffer. I Begyndelsen paatog

Gjødning.

Landmanden sig  selv Tilvirkningen af de 
saakaldte kunstige G jødningsm idler; men det 
varede ikke længe, førend det stedse tilta
gende Forbrug i Forening med Videnskabens 
Fremadskriden bevirkede Oprettelsen af større 
Fabriker, som kunde levere Productet baade 
billigere og behandlet med større Omhu. I 
alle civiliserede Lande findes der nu saa- 
danne Fabriker, som tilberede kunstig G jød
ning baade af animalske, vegetabilske og  mi
neralske Stoffer, og det for en stor Del af 
saadanne, som man tidligere bortkastede som 
unyttigt Affald, men som man efter et om
h yggeligt Studium a f Planternes og  Jord
bundens Natur senere har fundet at væve 
m eget værdifulde. Beskaffenheden af disse 
kunstige eller concentrerede Gjødningsmidler 
er im idlertid m eget forskj ellig, idet mange 
af dem kun indeholde et enkelt a f de til 
Planternes Ernæring fornødne Stoffer eller 
flere a f disse blandede i forskj elligt Forhold, 
og da det ved Jordens G jødning særlig kom
mer an paa at tilføre don det specielle Næ
ringsstof, som den hovedsagelig mangler, maa 
Gjødningsmidlerne vælges med stor Skjou- 
somhed for at de virkelig kunne gjøre den 
tilsigtede Nytte. D et ligger selvfølgelig 
udenfor dette Værks Plan at gaa nøiere ind 
paa disse Forhold, som med stor Sagkund
skab ere behandlede i flere i den nyere Tid 
udkomne agriculturchemiske Værker, og  vi 
skulle derfor her kun give en kortfattet 
Frem stilling a f de mange forskjellige Sorter 
kunstig G jødning, som for Tiden komme i 
Handelen, imedens dog de vigtigste af de til 
samme anvendte Materialier ville lindes yder
ligere omtalte i særlige Artikler paa deres 
Plads i Bogen.

De kunstige Gjødningsstoffer kunne efter 
Indholdet af deres Hovedbestanddele indde
les i 5 Klasser, nem lig:

1) Phosphorsyregj ødninger ,  som atter 
deles i to Klasser: de i Vand uopløsel ige og' 
de i Vand opløsel ige.  De første have prac- 
tisk kun en m eget ringe Værdi som directe 
G jødningsm idler, fordi deres Opløsning i 
Jorden foregaar for langsom t til at Planterne 
kunne optage dem. De forarbeides derimod 
i stor Maalestok i Gjødningsfabrikerne ved 
T ørring, M aling og Tilsætning af Svovlsyre, 
og  omdannes saaledes til den ovennævnte 
anden Sort ved at gjøres opløselige og der
ved bringes i den Form , i hvilken de hurtig 
kunne optages af Planterne. —  T il de uop
løselige Phosphorsyregjødninger henhøre føl
gende: Benaske.  der tilføres fra qvægrige 
Lande, navnlig fra Sydamerika, hvor store 
Mængder Kreaturer udelukkende slagtes for 
Hudens Skyld , imedens Benene tjene til 
Brændsel og Asken udføres til Europa som 
Benaske; Benkul ,  eller rettere det fine Slam, 
der gaar bort ved Benkullenes Gjenopliven 
i Sukkerfabrikerne, samt desuden en Mængde 
Phosphat er ,  Phosphor i t er ,  Coprol i t her ,  Apa- 
t i t er  etc., som dels i jordagtig  og  dels i 
stenagtig Form  findes spredte over hele 
Jordkloden i Lag af større eller mindre Ud
strækning og  som indeholde m eget forskjel
lige og  vexlende Mængder af phosphorsur
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Kalk (fra 25 til 90 p C t.); jo  større deres 
Indhold er heraf og  jo  mere de ere fri for 
kulsur Kalk, Jernsalte etc., desto høiere 
Værdi have de. A f de for Tiden mest be- 
kjendte og benyttede kan anføres: Mej i l lones 
Phosphat  fra Bolivia (70—80 pCt. trebasisk 
phosphorsur Kalk), Curaçao Ph. (80— 90pC t.), 
Canada Ph.  (80— 85 pCt.), Som brero Ph. 70 
— 75 pCt.), Howland,  Jarvis,  Malden,  Ender 
bu r y og andre Sydhavsøers Phosphater (60 
— 75 pC t.), Nor sk  Apat i t  (88— 92 pCt.), 
Spanske og f r anske  Phosphor i t er  (55— 70 
pCt.), Syd  Carol ina og engelske Coprol i t her  
(46— 60 pCt.). —  Apat i t  er det mest phos- 
phorsyreholdige M ateriale, man hidtil har 
fundet, og vilde uden Tvivl være endnu mere 
s ø g t , dersom det ikke frembød saa store 
Vanskeligheder, dels ved selve Brydningen 
og dels ved den K nusningsproces, der nød
vendigvis maa gaa forud for Forarbeidningen.

Ved Behandlingen i G jødningsfab rikerne 
bliver ved Hjælp af Svovlsyren den t ilP h os- 
phorsyren i disse Naturproducter bundne 
Kalk omdannet til Gips, hvorved Phosphor- 
syren frigjøres, og  de kunne da ved Hjælp 
af Jordbundens Fugtighed fordeles fint og 
jevnt i denne og hurtigt optages af P lan
terne. De saaledes omdannede, til Plante- 
næring tjenlige Stoffer, som altsaa nu ere 
opløselige i Vand, kaldes Superphosphat er  ; de 
sælges med m eget vexlende Indhold af 10—  
22 pCt. opløselig Phosphorsyre og  betales 
efter den Mængde heraf, der findes i dem, 
hvilket i hvert Tilfælde bestemmes ved Ana
lyse. —  Som Concurrent til Superphospha- 
terne kan nævnes det saakaldte Kladno-Phos- 
phat ,  der indeholder Phosphorsyren i en i 
Vand uopløselig, men d og , som det synes, 
virksom Form . Dette G jødningsstof vindes 
ved Behandling af Jernertser, der indeholde 
phosphorsur Lerjord, med Svovlsyrling som 
Biproduct og  bestaar mest af phosphorsur 
Lerjord, der efter foretagne F orsøg  synes at 
være m eget let opløselig i Jorden. Det inde
holder 29— 32 pCt. Phosphorsyre, 22— 25 pCt. 
Lerjord, og 4— 5 pCt. Jernilte. Undtages 
dette enkelte G jødningsstof har det vist sig 
nødvendigt ved Behandling af Raaphospha- 
terne med Svovlsyre at omdanne disse til 
Superphosphater og derved omdanne deres 
uopløselige Pposphorsyre til opløselig. De 
mindre værdifulde Superphosphater frem stil
les undertiden i Gjødningsfabrikerne ved 
Hjælp a f Svovlsyre, som allerede tidligere 
har været benyttet til andre Øiemed, navnlig 
ved Rensning i M ineralolie- og Paraffin-In
dustrien; de have isaafald en ejendom m elig 
aromatisk Lu gt og  man har hidtil ikke spo
ret nogen Skade ved at anvende dem.

2) Qvælst of gj ødninger ,  hvortil navnlig 
hører Chi l i -Sal pet er ,  Am m oniaksal t e og  dy 
riske Affaldsproducter, saasom Haar, Uld, 
Horn, Klove, Læderaffald etc., hvilke Stoffer 
dog ikke paa Grund af deres langsomme 
Forraadnelse have nogen synderlig G jødnings- 
værdi i deres naturlige Tilstand, samt end
videre K jød, K jødm el og Blod.

3) Qvælst of - og Phosphorsyregj ødninger  
ere navnlig Benmel, Peru Guano, F iskegjød-

ning, Patagonisk Guano, Pacific Guano etc., 
samt saadannne Superphosphater, til hvilke 
der i en eller anden Form er tilsat Qvælstof, 
navnlig Ammoniak-Superphosphaterne. (Se 
forøvrigt under Artiklen „ Guano“ .)

4) Kal i gj ødninger  af Kalisalte, fornem lig 
fra Saltleierne ved Stassfurt og  Leopoldshall, 
komme i Handelen dels i raa og dels i præ
pareret og raffineret Tilstand, t. Ex. som 
Kainit, Chlorkalium og  svovlsurt Kali.

5) Sammensat t e Gj ødninger ,  som ved 
deres Behandling ere bragte til at indeholde 
saavel Phosphorsyre som Qvæ lstof og  Kali.

De forskjellige Phosphater forekomme i 
forskjellige Farver og  kunne være hvide, 
graa, røde, brune, grønne etc. En H ovedsag 
ved alle kunstige Gjødninger er, at de ere 
saa tørre og findelte som m uligt, saa at de 
med Lethed kunne spredes paa Marken.

I Danmark findes fire større G jødnings- 
fabriker, som selv producere den fornødne 
Svovlsyre, nem lig Fredens Møl les Fabriker 
paa Am ager og  ved M undelstrup, Kast r up 
Fabrik paa Am ager og Tubor gs Fabriker ved 
K jøbenhavn; disse sidste tilvirkede i Aaret 
1877 c. 6  Mill. Pd. Svovlsyre og c. 12 Mill. 
Pd. kunstig G jødning; i Aaret 1878 varP ro- 
ductionen kun resp. c. 3 %  og  7 1/2 Mill. Pd.

Danm ark indførte i Aaret 1876 c. 24 
Millioner Pd. naturlig H andelsgjødning til 
en Værdi af c. 1%  Mill. Kroner, hvoraf 8  Mill. 
Pd. fra England, 7 fra Ham borg og  5 J/2 fra 
Nordamerika, samt c. 26 Mill. Pd. kunstig 
H andelsgjødning af Værdi c. 1 Mill. Ivr., 
hvoraf 15%  M ill, fra England, 6  fra Ham 
borg og  2 fra Nordamerika. I  Aaret 1877 
udgjorde Indførselen af naturlig G. c. 14 
Mill. Pd. af Værdi c. 825,000 Kr., hvoraf c. 
3 Mill, fra England, 2%  fra Hamborg, 4 fra 
Nordamerika og  3 fra Sydamerika, og af kun
stig  G. c. 40 Mill. Pd. af henved 1%  Mill. 
Kr. Værdi, hvoraf c. 19 fra England, 14 fra 
Ham borg, 2 fra Nordamerika etc. Udførselen 
her fra Landet beløb sig i 1876 til c. 54,000 
Pd. naturlig og henved 7 Mill. Pd. kunstig
G., hvoraf c. 5 Mill. Pd. til Sverig, og  i 
1877 til c. 1%  Mill. Pd. naturlig og henved
9 M ill. Pd. kunstig G., hvoraf henved 7 Mill, 
til Sverig. I  Aaret 1878 indførtes af natur
lig  Handelsgjødning kun c. 7%  Mill. Pd. og  
udførtes c. 64,000 Pd. ; af kunstig G. indfør
tes henved 31 Mill. Pd. og  udførtes henved
10 Mill. Pd.

I  Kjøbenhavn noteredes Priserne i Juli 
1879 saaledes: Guano 14,16 Kr., sur, phos
phorsur Kalk 7,50 Kr. og Superphosphat 4,66 
Kr., A lt pr. 100 Pd.

Norges Indførsel af G jødning udgjorde 
i 1876 kun c. 3,700 Ctr., imedens Landet 
udførte over 100,000 Ctr., som næsten ude
lukkende bestod i Fiskeguano til en Værdi 
a f c. 900,000 K r.; heraf gik  c. 12,000 Ctr. 
til Danmark, 45,000 til England og 42,000 
til Ham borg.

Sve r i g indførte i 1876 af animalske, ve
getabilske og  mineralske Gjødningsstoffer 
(foruden Benmel og andre Raaxnaterialier) c. 
738,400 Ctr. af Værdi c. 6^ 3 Mill. Kr., hvoraf 
over Halvdelen indførtes til G othenborg; af

17*
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de anførte Tusinder Ctr. kom c. 141 fra 
Danmark, 300 fra England, 96 fra Hamborg, 
60 fra Lübeck, 54 fra Preussen, 44 fra Bre
men etc. Udførselen fra Landet udgjorde i 
samme Aar c. 15,000 Ctr.

England indfører selvfølgelig m eget be
tydelige Qvantiteter G jødningsstoffer; i 1876 
indførtes saaledes : af Guano c. 200,000 Tons 
(à 2032 d. Pd.), hvoraf c. 157,000 fra Peru 
til en Værdi af c. 2 Mill. £.; af Dyreben og 
P isk til G jødning c. 85,000 Tons a f over 1j2 
Mill. £. Værdi, hvoraf 1,700 Tons kom fra 
Danmark; af andre Gjødningsstoffer c. 205,000 
Tons af Værdi c. 540,000 £., hvoraf 90,000 
Tons fra Nordamerika. Udførselen fra E ng
land i samme Aar af Guano udgjorde c.
58,000 Tons af Værdi c. 654,000 £., hvoraf 
2,870 Tons til Danmark og 760 T. til Sve- 
r ig ; af kunstig G jødning udførtes for et Be
løb af 885,429 £., af hvilke Tusinder c. 75 
vedrøre Danmark, 82 Sverig og Norge. 262 
Tyskland, 228 Frankrig etc.

G jøgeurt (Orchis) er en i de varme 
Lande hjemmehørende og der ofte som Snylte
plante paa Træerne voxende Plante, der o g 
saa forekommer og dyrkes flere Steder i Eu
ropa i en Mængde Arter, hvoraf der i Dan
mark findes otte. Den bærer smukke, røde, 
violette eller hvide Blomster og  har en rund, 
knoil et, hovedsagelig af Stivelsemel og  Bas- 
sorin bestaaende Eod, hvoraf man tilbereder 
den ægte Salep (s. d.).

G ia c iø s  itlariæ  s. Marieglas.
G i a  iits kalder man fint pulveriseret, far

vet eller ufarvet G las, som anvendes til at 
strø paa simple B illeder, Smaafigurer eller 
Legetøi, der iforveien bestryges med en Fer
nis. Det benyttes ogsaa som Strøsand.

G l a n s g a z e  s. Gaze.
G l a n s k u l  s. Anthracit.
Glanslærred, Tysk Glanzleinwand, 

Glanzschetter, er en Slags løst vævet Lær
red, som er overstrøget med Gummi eller 
Stivelse og derefter glittet stærkt enten kun 
paa den ene Side eller paa begge Sider. D et 
forekom mer baade ubleget, bleget og  farvet, 
og  af m eget forskiellig Qvalitet. D et forfær
diges paa mange Steder i Tyskland og an
vendes til Hattefor, Stolebetræk, Maskerade- 
dragter etc.

G la n s s l i ir t i l lg  er en tynd og let 
Bom ulds Shirting, der efter B legningen ved 
en Glansstivelse og stærk Valsning er bleven 
m eget glansfuld og ligner Papir. Stoffet an
vendes til Blomsterfabrikationen, især naar 
det er farvet, og som bleget fornem lig til 
Ligdragter.

G l a n s s o c i  s. Bister.
G l a s  var allerede kjendt i de ældste T i

der, saaledes forstode de gamle Æ gyptere at 
blæse Glasset. Det er en ved Sm eltning 
fremkommen glinsende, haard og skjør Masse, 
som er mere eller mindre gjennem sigtig  og 
som modstaar Paavirkning af Luft, Vand og 
de deste Syrer; ved en stærk Hede bliver 
det blødt, plastisk og kan formes, ved høiere 
Varmegrad kan det smeltes. D et findes un
dertiden færdigdannet i Jorden ved Vulka

nernes underjordiske H ede; det bestaar af 
kiselsure Salte i am orph Tilstand og frem 
stilles som bekjendt i Begelen kunstigt ved 
at smelte K iseljord sammen med Kali eller 
Natron eller med begge disse i F orening; 
da denne Forbindelse im idlertid er noget 
opløselig, tilsættes ogsaa Kalk for at give 
Glasset Uopløselighed og  Haardhed. D og  
tilsættes disse Hovedbestanddele ofte forskjel- 
lige andre metalliske eller jordagtige Stoffer, 
saasom Blyilte, Lerjord, Arsenik, Brunsten, 
Salpeter, Jernilte, Kobberilte, Benaske etc. 
for at gjøre Glasset haardere, lettere smel
teligt, mere eller mindre gjennem sigtigt eller 
for at give det forskj ellige Farver. K i
selsyren anvendes til de fineste Glassorter 
som Bjergkrystal eller Qvarts; til de simplere 
Sorter bruger man rent Qvartssand eller 
Flintesten, og  til den mest ordinaire Masse, 
hvoraf t. Ex. grønne Flasker fabrikeres, kan 
man benytte mindre rent Sand, blandet med 
Ler eller Mergel, hvis Indhold af Jern bevir
ker den grønne eller brunlige Farve. Kal i  
tilsættes i Form  af Potaske eller Træaske, 
eller som svovlsurt Kali, Nat ron som Soda, 
Glaubersalt, Kogsalt, som Kelp, Barilla eller 
som K jedelsten fra Saltværkerne; hyppigst 
anvendes dog svovlsurt Natron, der selvføl
ge lig  er billigere end Sodaen, som er et P ro 
dukt deraf, men der maa da ved Sm eltnin
gen tilsættes noget Kulstof. Kal k  tilsættes 
som brændt eller ubrændt K alksten, som 
Kridt eller som  Sæbekalk, et B iproduct i 
Sæbesyderierne. Bly tilsættes enten som 
Sølverglød eller som Mønnie, der sædvanlig 
foretrækkes, da man derved undgaar en mu
lig  Reduction af B lyiltet, der let vilde kunne 
meddele Glasset en mørk Farve; sjeldnere 
som svovlsurt Bly, der vindes som Biproduct 
fra chemiske Fabriker.

Efterat de forskj ellige Materialier ere tør
rede og pulveriserede, sammenblandes de og 
smeltes derpaa under en m eget høi Varme
grad, som varierer fra 5 til 9,000 0 C., i D ig 
ler og Ovne af ildfast Lér, sædvanlig Pibe- 
ler, der kun indeholder lidet Kalk, Jernilte 
etc. men kun Lerets væsentlige Bestanddele, 
nem lig Kiselsyre og  Aluminiumilte, og der
for ikke smelter ved den stærkeste Hede. 
Da Varmen skal spredes over en stor Flade 
ved Smeltningen, som varer 24— 30 Timer, 
maa man hertil anvende et Brændselsmate
riale, som afgiver en lang Flamme, saasom 
Brænde eller Stenkul ; det første benyttes 
mest i B jergegnene i Tyskland og  Bøhmen, 
det sidste næsten altid i Frankrig og Eng
land. Førend Blandingen kommes i Diglerne, 
smelter man først i disse —  navnlig naar de 
ere nye —  endel gamle Glasskaar, omtrent 
en Trediedel a f hvad selve Massen udgjør, 
hovedsagelig for at fylde Diglernes Porer og 
for i det Hele taget at lette Smeltningen. 
T il simplere Glassorter anvender man ogsaa 
som Tilsætning det saakaldte Herdglas,  som 
bestaar af det af D iglerne udrundne urene 
G las; endvidere forskj ellige Mineralier, saa
som Feldspath, Basalt, Hornblende, Pimpsten, 
Infusoriejord, Granit, Lava, Obsidian etc. 
Der fyres nu saa stærkt, at Massen bliver
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tyndtflydende, og der vil da paa Overfladen 
vise sig Gasblærer og et tyndt Lag Salt
masse, den saakaldte Glasgalde (Fel V itri), 
som hovedsagelig bestaar af svovlsurt Kali, 
imedens de nsmeltede tungere Dele ville 
synke tilbunds. Naar Massen derpaa er af
skummet, formindskes Varmen, hvorved den 
første bliver mere tyktflydende, hvilket er 
nødvendigt til dens videre Behandling. For- 
færdigelsen af de mange forskj ellige Gjen- 
stande af Glas beror for en D el paa den 
mere eller mindre tyktflydende Beskaffenhed, 
som Glasmassen har i sm eltet Tilstand, men 
et godt Produkt beror hovedsagelig ogsaa 
paa, at de færdige Gjenstande undergives en 
langsom A fkøling i dertil indrettede, jevnt 
opvarmede Ovne, da de ved at afkøles hur
tigt vilde blive skjøre og springe itu ved 
enhver Temperaturforandring eller ved et 
ubetydeligt Stød. H yppigst forarbejdes Glas
set ved Blæ sning med det saakaldte Blæse
rør eller Glaspibe, som er et 4— 5 Fod langt 
Jernrør, der er noget tykkere ved den Ende, 
som neddyppes i Glasmassen, hvorved N oget 
af denne bliver hængende derpaa; denne Ned- 
dypning gjentages flere Gange, indtil Glas
blæseren har saameget Glas paa Enden af 
Røret, som han skjønner nødvendigt til den 
Gjenstand, han vil forme. Ved at blæse i 
den modsatte Ende af Røret udpuster han 
da Massen til et hult Legem e, som han til
danner enten ved forskj ellige Manipulationer 
eller ved at indblæse Massen i Formo, hvis 
Hulheder den da udfylder. Den endnu bløde 
Masse kan ligeledes presses i saadanne Forme, 
ligesom den ogsaa ofte støbes ud, hvilket 
sædvanlig er Tilfæ ldet med Tavle og Speil- 
glas.

Man skjelner sædvanlig imellem blyf r i t  
Glas og bl yholdigt  Glas.  Bl y f r i t  Glas be
staar af Kiselsyre (45— 80 pCt.), Kali eller 
Natron eller begge i Forening (3— 24 pCt.), 
Kalk (4— 29 pCt.) og Lerjord (1— 14 pCt.) ; 
ofte indeholder det endnu lidt Jern. D ette 
Glas er haardt og tungtsm elteligt og har en 
Vægtfylde af under 2 ,8 . H ertil henregnes 
navnlig Hulglas,  Tavle-  og  Spei lgl as.

Det saakaldte Hulglas,  hvorved forstaas 
alle Slags Flasker, Drikke- og Lampeglas, 
Kolber, Retorter etc., forarbeides ved Blæs
ning og  er af m eget forskjellig Qvalitet. T il 
det almindelige mørke Glas (Bouteilleglas) 
benytter man Qvartssand, Glaubersalt og 
saameget Kul, at Svovlsyren bliver reduceret 
til Svovlsyrling; endvidere Kalksten, Lér, 
Aske, Basalt, Glasskaar og  flere Materialier, 
som ikke kunne anvendes til finere Glassor
ter. D et anvendes hovedsagelig kun til or
dinaire V in- og  Ølflasker. —  D et hvide H ul
glas, som bestaar af renere, navnlig mindre 
jernholdige Stoffer, deles ig jen  i hvidt og 
halvhvidt, hvilket sidste kan have et grønligt, 
blaaligt eller gu lligt Udseende; hertil henhøre 
Apothekerflasker og  ordinaire hvide Flasker; 
til det fineste hvide anvendes Kali, da Na
tron let meddeler Glas et blaaligt Skjær. 
Det ganske hvide kaldes ofte Kr i dt glas,  da 
der til sammes Fabrikation foruden renset 
Potaske ogsaa anvendes Kridt. H vidt Glas

bør være aldeles rent og gjennem sigtigt, frit 
for Sandskorn og Blærer i Massen og bør til 
en vis Grad kunne modstaa Temperaturvex- 
linger; Overfladen maa være glat og afspej
lende og  ikke blive mat efter længere Tids 
Paavirkning af L u ft eller Lys. H ertil hører 
det f r anske og t yske Kronglas,  der adskiller 
sig  fra det sædvanlige Hulglas ved at det 
indeholder meget mere Kali og mindre Natron 
og især anvendes til slebne Gjenstande.

Tavle- og Spei l gl as er med Hensyn 
til Bestanddolene ikke væsentlig forskjel- 
lig t fra det hvide Hulglas og adskiller 
sig  kun ved Manipulationerne ved Fabri
kationen og  ved en noget forskjellig Frem- 
stillingsmaade. Der gives heraf grønt, halv
hvidt og hvidt, og det forarbeides baade 
ved Blæsning og Støbning. Det blæste 
Tavleglas kaldes enten Maaneglas (engelsk 
Kronglas) eller Valseglas (Cylinderglas). 
Maaneglasset  forfærdiges ved at omdanne 
en kugleform ig udblæst Glasmasse til en flad, 
rund Skivé med en Ophøining i Midten, det 
saakaldte Oxeøie, som tidligere ofte benytte
des til Tagruder og V ogn lygter, imedens 
selve Skiven blev skaaren i firkantede Styk
ker til Vinduesruder etc. Denne Slags Glas 
er im idlertid nu næsten ganske fortrængt af 
Valsegi '. sset ,  som er det almindelige V in 
duesglas; det dannes først som en stor Kugle, 
der ved at svinges hastig rundt formes til 
en langagtig Cylinder, som aabnes paalangs 
med et varmt Jern, hvorpaa det bringes ind 
i den saakaldte Strækkeovn, hvor det opvar
mes og blødgjøres, saa at det kan udfoldes 
til en P lade; derefter poleres det med en 
paa en Jernstang anbragt Træklods og 
afkøles da ig jen  i andre Ovne. Paa denne 
Maade er man im idlertid ikke istand til 
at fremstille meget store Plader, og man 
fandt derfor paa at st øbe Glasset istedetfor 
at puste det. Støbningen forcgaar ved at 
den smeltede Masse hældes ud paa en m eget 
tyk, med Lister paa Siderne forsynet Metal
plade, hvor den ved Hjælp a f en tung 
Valse spredes til en ensartet Tykkelse; de 
størknede Glasplader bringes derefter ind i 
en til Rødglødhede opvarmet Køleovn, som 
efter at være fyldt tillukkes tæt, og det va
rer da 5— 6 D age, førend Glaspladerne ere 
saa afkølede, at man kan røre ved dem. De 
have im idlertid nu en noget ru og  ujevn 
Overflade, hvorfor de slibes ved at gnides to 
og  to im od hinanden paa begge Sider med 
Sand og Vand imellem sig eller med Smergel. 
E fter Slibningen frembyde Pladerne im idler
tid endnu kun matte Overflader, hvorfor de 
yderligere poleres med det saakaldte Polér- 
rødt eller Colcothar (s. d.) ved Hjælp af en 
blød Pude, som under et stærkt Tryk bevæ
ges frem og  tilbage henover dem. Paa denne 
Maade støber man Glasplader af indtil 18 
Fods Længde og  10 — 12  Fods Bredde; de 
anvendes dels til Boutiksruder og  dels til 
Spei le,  til hvilket sidste Brug Pladerne be
lægges paa den ene Side med et af T in  og 
Kviksølv bestaaende Am algam eller med et 
m eget tyndt Lag Sølv (s. Speile). —  De ikke 
slebne Glasplader ere sædvanlig 1/2 à 3/4
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Tomme tykke, men miste omtrent Halvdelen 
af denne Tykkelse ved Slibningen. Skjøndt 
de ikke ere gjennem sigtige, men kun gjen- 
nemskinnende, anvendes de dog liyppig til 
Ruder i Stalde, Fabriker og  andre Steder, 
hvor der ikke udfordres stærkt Dagslys, lige
som ogsaa til Tagbedækning. —  Blæst Y in 
dues- eller Tavleglas erholdes navnlig fra 
Belgien, Frankrig og Tyskland, blæst Speil- 
glas mest fra Bøhmen og Fürth (ved N ürn
berg), og  støbt Tavleglas fra England og 
Preussen. D et blæste Yinduesglas naar ikke 
den Størrelse eller en saa lige Flade, som 
det støbte, men det besidder større Glans.

Blyhold igt  Glas bestaar af Kiselsyre (38—  
60 pCt.), Kali (6— 14 pCt.), Blyilte (28— 53 
pCt.) og  Alunjord (1— 2  pC t.); det er blødere, 
mere letsmelteligt, men tangere end det bly 
fri Glas og  har altsaa en Væ gtfylde a f over 
2 ,8 . D et udmærker sig ved en høi Grad af 
Klarhed, Lysbrydningsevne og Farvespred- 
ning. H ertil henhører det saakaldte Blyglas 
eller engelsk  Kryst a l gl as,  Fl i nt gl as og  St r ass,  
ligesom  ogsaa Emaille maa henregnes hertil 
(s. d.).

Enge l sk  Kr yst a l gl as bestaar hovedsagelig 
af kiselsur Kali og  Blyilte, ofte med Tilsæt
ning af lid t Borsyre; det besidder fuldstæn
dig Farveløshed og  fremstilles som oftest ved 
Blæsning og  paafølgende Slibning ved Hjælp 
a f en roterende Skive, im od hvilken Arboide- 
ren trykker den paagjældende Gjenstand, som 
derefter poleres med Tinaske ved en anden 
Skive af B ly eller Træ ; det anvendes saavel 
til det fineste Hulglas som til smukke Luxus- 
gjenstande. Det blæses ogsaa undertiden i 
Forme, men hyppigere presses det dog i saa- 
danne ved Hjælp af et Stempel, paa hvilken 
Maade man t. Ex. forfærdiger Fade, Taller
kener, Saltkar, Prismer til Lysekroner etc. 
Det er forskjelligt fra det bøhmiske Kr yst a l 
glas,  som er et blødere Kali-Kalk Glas, del
er forfæ rdiget af de reneste Materialier og i 
det Hele taget er af ligesaa god Qvalitet 
som det engelske.

Fl int glas,  hvortil der som Kiselsyrem ate- 
riale benyttes malet Flintesten eller rent 
Qvartssand, bestaar desuden af Bly, der til
sættes i Form  af Mønnie, og kulsurt Kali; 
det anvendes navnlig i Optiken sammen med 
slebet, blyfrit Kronglas til Construering af 
achromatiske Lindser. Sm eltningen af disse 
tvende Glassorter til optisk Brug er forbun
den med mange Yanskeligheder, da Massen 
maa have den samme Tæthed helt igjennem  
og  dertil maa være m eget liaard for ikke at 
ridses, ganske fri for Luftblærer og blandet 
i rette Forhold  for Lysbrydningens Skyld. 
De forfærdiges navnlig i Birmingham, Paris, 
München og  Soluthurn i Schweiz. Benæv
nelsen Flintglas bruges sædvanlig i England 
om al Slags blyholdigt Krystalglas.

St r a ss er et Kali-Blyilteglas, som indehol
der endnu mere B ly end F lintglas; det an
vendes hovedsagelig til Fabrikation af kun
stige Æ delstene, og vil findes nærmere be
skrevet under Artiklen «Glasflusser».

Farvet  Glas fremstilles ved at sammen
smelte en farveløs Glasmasse med forskjollige

andre Stoffer, navnlig M etalilter; den gule 
Farve fremstilles for de simpleste Sorters 
Vedkommende af Kul af Havrestraa, frem de
les ved Tilsætning af Antimonglas ; ved større 
Tilsæ tning heraf tilligem ed lidt Jern bliver 
Farven orange, ved Sølv opnaas en overordent
lig  smuk gul Farve i flere Nuancer, ved Uran 
en pragtfuld gulgrøn ren Farve. Den røde 
Farve fremkommer ved Kobberforilte (0,2 til 
100 Glasmasse), almindelig tilsættes det i Form  
af Kobberhammerskjæl eller ved et Guldsalt. 
Blaat erholdes ved Smalte, Grønt ved K ob
berilte eller Chromilte, og ved Tilsætning af 
Antimonglas kan opnaas smukke Schatterin
ger deraf. Sort ved Tilsæ tning af en stor 
Mængde Jernilte, Koboltglas, Kobberforilte 
eller ogsaa af Brunsten, Koboltglas og  K ob
berforilte. T il ordinairt Sort anvendes en T il
sætning a f Basalt til grøn  Hulglasmasse. 
De fra Middelalderens gothiske Kirkevinduer 
bekjendte Glasmalerier bestode af forskjelligt 
farvede Glasstykker, som vare sammenføiede 
med B ly ; denne Kunst kom senere i Forfald, 
men er i den nyere T id  bragt til en endnu 
høiere Grad af Fuldkommenhed end tidligere, 
navnlig i Baiern. Massivere Glasgjenstande 
bestaa ofte kun indvendig af en farvet Glas
masse, som er omgiven af et Lag ufarvet 
Glas, ligesom  ogsaa farvede Vinduesruder 
ved den saakaldte Overfangsmcthode fabrike
res af et hvidt og et farvet Lag, hvilket 
sidste da ofte bortslibes paa enkelte Steder, 
saa at der fremkommer Mønstre eller Forzi- 
ringer i Pladerne. —  T il de farvede Glassor
ter maa ogsaa henregnes det melkehvide 
Glas,  som anvendes til Lampekupler etc. ; dot 
fremstilles nu sædvanlig ved en Tilsætning 
af Kryolith, imedens man tidligere som Blan
ding ofte anvendte Benaske, hvorfra Benæv
nelsen Benglas hidrører; men da Flammen 
igjennem  dette viser sig  med et stærkt rød
lig t Skjær, fabrikeres denne Slags Glas sjeld- 
nere. Mælkehvidt Glas kan ligeledes tilbere
des ved G nidning med Sm ergel eller Sand, 
ligesom  ogsaa ved kun at undergive en smel- 
set Glasmasse en m eget langsom  Afkøling- 
H ertil hører ogsaa det saakaldte Ai ab ast e r  
glas,  der anvendes til Luxusglas og  bestaar 
a f en meget ren og  vel forarbejdet Glas
masse med et ringe Indhold af Benaske og 
med Kiselsyre i Overskud, idet det smelter 
ved m eget stor Varme.

Æt set  Glas erholdes ved at overdrage en 
Glasplade med en af Yox eller Asphalt, Har- 
pix og Terpentinohe bestaaende Dækgrund, 
derefter bortskrabe denne paa de Steder, soul 
skulle ætses, og  endelig udsætte Pladerne 
for Dampene af Flussyre eller Fluorbrinte, 
som angriber den i Glasset indeholdte Kisel
syre. Undertiden foretages Æ tsningen og 
saa ved at hælde den flydende Syre ud over 
saaledes behandlede Glasplader. T il Decore- 
ring af Glas med matte Forziriuger har man 
i den nyere T id  i Am erika opfundet en ny 
Methode, hvorved der er opnaaet store R e
sultater; den bestaar i ved Hjælp af com- 
primeret Luft eller ved Dampkraft at blæse 
Sand med stor Kraft lodret im od en Glas-
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plade, som da vil blive mat paa de Steder, 
hvor Sandet er strøm met ind paa den.

Hærdet  Glas forfæ rdiges i de senere Aar, 
navnlig i Frankrig, ved med Forsigtighed at 
opvarme Glasgjenstande til K ødglødhede og 
derpaa afkøle dem pludselig  i Olie eller 
smeltet F edt; de erholde derved en saadan 
Styrke, at t. Ex. Drikkeglas, Assietter etc. 
kunne kastes imod Gulvet uden at gaa itu, 
og at saadanne hærdede Lampekupler uden 
Skade kunne sættes vaade over en brændende 
Lampe og atter dyppes i koldt Yand, naar 
de ere bievne varme.

Isgl as kaldes en Masse, der hyppig be
nyttes til Flaconer, Drikkeglas etc. ; den 
fremstilles ved at dyppe det hede Glas i 
Vand, saa at Overfladen revner i alle Ketnin- 
ger, hvorefter det ig jen  opvarmes saameget, 
at de fremkomne skarpe Kanter smelte sam
men og  afrundes.

Email le er et uigjennem sigtigt, let sm elte
ligt Blyglas, som er omtalt under Bogstavet
E ., ligesom  Vandglas vil findes beskrevet 
under V. Glaskugler ,  Glasper ler ,  Glaskupler
og flere lignende Gjenstande ere indordnede 
nedenfor i særlige Artikler.

Angaaende Productionen af Glas her i 
Landet skulle vi meddele følgende Oplysnin
ger. Holmegaa ds Glasværk,  anlagt 1822 
ved Næstved, drives ved Gasovne, som for
synes med Tørv fra den der beliggende store 
Holmegaards Mose. D et producerer hoved
sagelig Hvidglas, navnlig Hulglas, slebet og 
uslebet Halvkrystal ; dét har et tem melig be
tydeligt Glassliberi. Den aarlige Production 
beløber sig  til en Værdi af c. 250,000 Kr. 
— Kast r up Glasværk,  anlagt 1847 paa Ama
ger, med Filialet Godt haab Glasværk,  anlagt 
1859 ved Helsingør, fabrikerer Bouteiller og 
Hvidglas og benytter Gasovne efter Fr. Sie
mens Patent. Den aarlige Production ud- 
gjør 4  à 4 V;, Millioner Bouteiller og H vid- 
glasvarer, navnlig Lampecylindere og Em bal
lageglas til en Værdi af c. 150,000 Kr. 
Disse to Fabriker beskæftige omtrent 300 
Arbeidere daglig. E fter Anlæ gget af Siemens 
Ovne er Indførselen af M aterialieme til Glas
massen aftagen betydeligt, idet Flusm idlet 
(Soda og  Salt) næsten er det Eneste, som 
indføres, imedens Hovedbestanddeleno, M er
gel og Feldspath, erholdes fra Indlandet. —  
Aalborg Glasvæ rk ved A alborg fabrikerer 
aarlig c. 1 M illion Bouteiller og  for c. 80,000 
Kr. Hvidglas. —  Odense Glasvæ rk ved 
Odense, anlagt 1874, fabrikerer aarlig for c.
40,000 Kr. Hvidglas foruden Bouteiller. —  
Lyngby Glasværk,  anlagt 1874, fabrikerer 
næsten udelukkende Bouteiller. —  Kj øben
havns Hvidglasf abr ik,  anlagt 1875, fabrikerer 
udelukkende Hvidglas.

A f norske Hvidglasfabriker maa mærkes 
Biri og Hadeland; af svenske Kosta, Bergs 
Fabrik i Keym yre og  Brusevitz's Glasbruk i 
Limmared.

Danm ark indførte i 1877 henved 4 M illio
ner Pd. ufolieret, uslebet Glas, som næsten 
Alt kom fra Belgien. A f ufolieret slebet 
Glas i Tavler beløb Indførselen c. 110,000 
Pd., hvoraf c. 83,000 fra England; af folieret

Glas c. 121,000 Pd., hvoraf omtrent H alvde
len fra Lübeck, og  af andre Glasvarer c.
487.000 Pd., af hvilke Tusinder c. 182 fra 
Preussen, 120 fra England, 61 fra H ertug
dømmerne, 70 fra Ham borg og Lübeck, 23 
fra Belgien og 16 fra Frankrig. —  Udførse
len her fra Landet i 1877 udgjorde af ufol. 
uslebet Glas c. 942,000 Pd., som næsten alt 
gik til Sverig, og  af andre Glasvarer c. 58,000 
Pd., hvoraf c. 40,000 til Sverig og Besten 
til Colonierne.

Norge indførte i 1876 af ufolieret uslebet 
Glas i Tavler c. 1V3 Mill. Pd,, næsten A lt 
fra Belgien og  H olland; af ufol. slebet c.
166.000 Pd., mest fra H olland og England; 
af folieret c. 44,000 Pd., hvoraf over Halv
delen fra Hamborg, og  af andre Glasvarer c. 
5 Mill. Pd., hvoriblandt c. 4 1/3 Mill. Pd. 
Bouteiller fra Sverig. —  Udførselen fra Norge 
i samme Aar udgjorde over 4 Mill. Pd. Bou
teiller af egen Production til en Væ rdi af
271.000 Kroner, og  c. 116,000 Pd. Vindues
glas.

Sve r i g indførte i 1876 henved 5 Mill. Pd. 
Vinduesglas, 111,000 Pd. ufol. slebet Speil- 
glas, 123,000 Pd. folieret do., 36,000 Pd. 
uslebet Speilglas og c. 680,000 Pd. andre 
Glasvarer; i samme Aar udførtes der kun c.
22.000 Pd. Vinduesglas, 26,000 Pd. ufol. 
Speilglas og 180,000 Pd. andre Glasvarer.

England indførte i 1876 c. 614,000 Cwt. 
Vinduesglas af Værdi £ 485,000, næsten A lt 
fra Belgien, 124 Cwt. F lintglas v. £. 405,000, 
hvoraf 2/3 fra Belgien, 64,000 Cwt. Speilglas 
v. £. 216,000, hvoraf over Halvdelen fra B el
gien, og  258,000 Cwt. andre Glasvarer v. £.
754.000. —  Udførselen i samme Aar fra E ng
land udgjorde af Speilglas henved 2 Mill. □  
Fod  til en Værdi af £. 200,000, hvoraf til 
Danmark 39,000 □  Fod v. £. 5,000 ; af F lint
glas c. 90,000 Cwt. v. £. 265,000; a f alm in
delige Flasker c. 560,000 Cwt. v. £. 312,000, 
og af andre Glasvarer c. 93,000 Cwt. v. £.
142.000, A lt a f Landets egne Fabricata. 
Desuden udførtes a f frem m ede, navnlig fra 
Tyskland indførte Glasvarer over 150,000 Cwt., 
som mest gik  til Ostindien, Australien, Ja
pan og  China.

C w l a sa g a t  s. Obsidian.
G l a s d r a a l b e r  eller Glast aarer  ere smaa 

pæreformede Stykker Glas, som ende i en 
lang, tynd Spids ; de fremkomme ved at man 
lader en Draabe sm eltet Glas falde i koldt 
Vand, hvorved dens Overflade pludselig af
køles og  størkner, imedens dens Indre endnu 
er varmt og  derfor endnu er m eget udvidet. 
Ved den paafølgende fuldstændige A fkøling  
ville Glasmolekulerne i det Indre blive for
hindrede af den fuldstændig hærdede Skal i 
at fø lge den almindelige Lov om Sammen
trækning. Derved fremkommer en saadan 
Spænding, at Glasdraaben, naar blot den 
yderste Spids brækkes af. opløses med et lille 
Knald til S tøv, imedens den dog er saa 
stærk, at man kan slaa paa. den tykke Del 
af Draaben med en Hammer], uden at den 
gaar itu. N oget Lignende er Tilfæ ldet med 
de saakaldto Bologneserflasker (s. d .); begge 
disse Artikler benyttes kun for at vise Glas-
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sets Skjørhed efter en for hurtig A fkøling 
efter Smeltningen.

G l a s e r t s  ogsaa kaldet Sølvglans eller 
Argentit, er en af 87 pCt. Sølv og 18 pCt. 
Svovl bestaaende Sølverts, som med Hensyn 
til Farve, Haardhed og Bøielighed har L ig 
hed med B ly : Haardhed 2,5, Væ gtfylde 7,0.

G l a s f l u s s e r ,  kunstige Æ delstene eller 
Com positionsstene, ere Imitationer af ægte 
farvede eller farvefri Æ delstene og frem stil
les af en Slags meget fint og  letsm elteligt 
Glas. Som Grundlag for disse Flusser be
nytter man i Regelen et aldeles rent og 
gjennem sigtigt K ali-B lvilteglas, som efter 
Opfinderen kaldes Strass, og som hovedsage
lig  bestaar af Bjergkrystal eller den fineste 
hvide Sand, Potaske, Mønnie, Borax og  B ly 
ilte, undertiden med Tilsæ tning af lidt Ar- 
seniksyrling, hvilke Stoffer alle maa være 
chemisk rene. Hermed efterligner man nu, 
især i Paris, Diamanter saa skuffende, at ofte 
kun en øvet Kjender vil kunne afgjøre, om 
de ere ægte eller uægte; de besidde im idler
tid ikke den ægte Diamants Haardhed. Ved 
Tilsætning af M etalilter giver man Strass 
alle m ulige Farver og  efterligner paa denne 
Maade ligesaa skuffende ogsaa alle farvede 
Æ delstene. Ved at smelte 1000 Dele Strass 
sammen med 40 Dele Spydglans og  1 Del 
Guldpurpur eller 1000 Dele Strass med 10 
D ele Jerntveilte efterligner man saaledes 
Topas. Ved Sm eltning af førstnævnte B lan 
din g  dannes i Randen af D iglen ofte en mat 
gjenneinskinnende Masse, som i tynde Skiver 
viser sig  rød ; 1 Del heraf og  8  Dele Strass 
giver ved at rødglødes i 20 Tim er et gult 
Glas, som ved Omsm eltning for Blæserøret 
g iver præ gtigt farvede uægte R ubiner; m in
dre smukke fremkomme ved Sm eltning af 25 
Dele Manganoverilte med 1000 Dele Strass. 
1000 Dele heraf give fremdeles ved Samm en
sm eltning med 15 Dele Smalte Saphir, med 
8  D. Kobberilte og 1ji D. Chromilte Sm aragd, 
med 8  D. M anganoverilte, 5 D. Kobberilte 
og  1k  Guldpurpur Am ethyst, med 7 D. Spyd
glansglas og 4/io K oboltilte Aquamarin og 
med 500 D. Spyclglansglas, 4 D. Guldpurpur 
og  4 D. Manganoverilte Syrisk  Granat. — 
De smukkeste Glasflusser forfærdiges i Frank
rig, hvor de udgjøre en ikke uvigtig Han
delsartikel, ligesom  ogsaa i Bøhmen, hvorfor 
alle uægte Æ delstene ofte benævnes bøhmi- 
ske Stene«

G l a s s a t e l e  (F e l V itri) Fr. Sei eller 
Suint de verrerie, E. Sandiver, er en hvid- 
graa, porøs, haard Substants eller Blanding 
af forskj ellige Salte, der ved Sm eltning af 
Glas udskille sig paa den smeltede Masses 
Overflade og  endnu i flydende Tilstand af
skummes. Den danner en hvid eller graa, 
porøs Masse af en bitter, saltagtig Smag og 
bestaar af K iseljord , noget svovssur Kali, 
Chlorkalium eller andre Salte, som ere komne 
i Massen med Bestanddelene a f den til Glas
sm eltningen benyttede Sats og  ikke have 
forbundet sig dermed. Naar Soda anvendes 
til Glasfabrikationen, bestaar den hovedsage
lig  af svovlsurt Natron og er da af ringe 
V æ rdi; ved Frem stillingen af Kaliglas pned

Potaske, indeholder den væsentlig svovlsur 
Kali. Den anvendes til A lun- og  Salpeter- 
fabrikation, hvortil den dog kun egner sig i 
Forhold  til dens Indhold af Kalisalte, til 
Glacering af Lerkar, Lodning af Metaller, til 
Lue-Forsølvning og  som Lægemiddel for Dyr. 
Glasgalde kommer i Handelen i skaalformede 
Skiver og maa opbevares paa tørre Steder 
og saavidt m uligt beskyttes imod Luftens 
Paavirkning, da den let forvittrer og  naar 
den, hvilket sædvanlig er Tilfældet, indehol
der kulsur Kali, ofte bliver fu gtig  og hen
smelter.

G l a s k o p f  s. Blodsten.
G l a s k o r a l l e r  s. G lasperler.
G l a s k u g l e r ,  hule Kugler af hvidt 

Glas, benyttes af forskj ellige Haandværkere, 
især Skomagere, til at forstærke Belysningen 
ved deres Arbeide, idet de fyldte med Vand 
ophænges foran en Lampe. De saakaldte 
Speilkugler ere indvendig overdragne med 
en tynd Sølvhinde, fremkaldt ved Reduction 
af et opløst Sølvsalt med Druesukker eller 
Aldehydam moniak og  fremstilles i alle Stør
relser; de større bruges til O pstilling i Ha
ver og de smaa til P ynt paa Juletræer etc. 
De ordinaire Uhrglas udskæres ligeledes af 
blæste Glaskugler.

G l a s k u p l e r ,  Fr. Cylindres, til Taffel- 
uhre, Blomstervaser etc. forfærdiges i Frank
rig  og  erholdes navnlig fra Paris. Man har 
dem baade runde og  ovale, og  i den nyere 
T id  ogsaa firkantede. \ v

G l a s m a g n e s i a  eller Glassæ be s. 
Brunsten.

G l a s m o s a i k  s. Millefiori.
G l a s p a s t e r  kalder man det i runde 

Kager støbte farvede Glas, som benyttes til 
Fabrikation a f kunstige Æ delstene (s. Glas
flusser), ligesom  ogsaa til Glasmaleri og  til 
Forfærdigelse af farvede Glastavler og  lig
nende Gjenstande. Endvidere forstaar man 
ved denne Benævnelse de i en Glasmasse 
tagne Aftryk af antike, udskaarne Stene.

G l a s p e r l e r  eller G laskoraller ere runde 
eller ovale, gjennemborede og  tildels slebne 
Smaakugler af farvet eller ufarvet Glas, so® 
trækkes paa Snore og bæres til Prydelse, 
navnlig af de vilde Folkeslag, hvorfor de for
sendes i Mængde til Vestkysten af Afrika. 
De skæres enten af Glasrør og  paaslihes da 
nogle Facetter ved begge Ender, eller de 
blæses ved Lampen. De førstnævnte farves 
sædvanlig kun ved at bestryge den indven
dige Side af Glasrøret med en Farve. De 
fabrikeres navnlig i Bøhm en, Venedig og 
Frankrig og sælges i Bundter paa 12 Snore 
à 10 Traade. Hule, blæste, farvede Glasper
ler af forskjellig Form  og Størrelse fortær- 
diges i Mængde paa Thüringerwald og er
holdes navnlig fra Sonnenberg. E n  vigtig 
Artikel er ogsaa de smaa Glasperler, so® 
anvendes til Broderi; de fabrikeres af alle 
Farver og  i stor Mængde i Murano ved Ve
nedig, hvorfor de ogsaa kaldes venetianske 
Perler. De dannes af lange, tynde Rør, so® 
ere trukne af kortere eller tykkere til en 
Længde af over 75 Meter, og  som da sønder
deles paa en Slags Hakkelsemaskine; efterat
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Perlerne derpaa ere sorterede ved Hjælp af 
en S igte , rystes de sammen med fugtigt 
Kulpulver og  glødes i en D igel, hvorved de 
blive saa bløde, at de skarpe Kanter afrun
des. —  De hvide Glasperler, der fabrikeres 
som Efterligninger af ægte Perler, ville blive 
omtalte under Artiklen: Perler, kunstige.

G l a s x k a a i ‘  kjøbes a f Glashytterne for 
igjen at indsmeltes, og betales med forskjel- 
lige Priser efter deres Farve. De anvendes 
ogsaa til Fabrikation af det saakaldte Glas- 
papir, idet Skaarene knuses til Pulver, som 
fæstes paa Papir med L im ; det bruges af 
Snedkere til A fslibning af Træ.

G l a s s æ b e  s. Brunsten.
G l a s t a a r e r  s. Glasdraaber.
G l a s u r  kalder man det glasglinsende, 

farveløse, gjennem sigtige, melkehvide eller 
paa anden Maade farvede Overtræk, som man 
giver Ler- eller Metalkar, dels for at meddele 
dem et bedre Udseende, men hovedsagelig 
for at gjøre dem mindre angribelige a f æt
sende Stoffer og  saaledes forhøie deres B rug
barhed. T il de forskjellige Lervarer er Gla
suren forskjellig , om ikke i Andet saa i 
Mængdeforholdet af dens Bestanddele. T il 
Porcellain bestaar den af en Blanding af 
Qvarts, Porcellainsskaar og G ips; til Fajence 
anvender man en lignende Blanding, hyppigt 
med Tilsætning af lidt Sølverglød, og  naar 
den skal have hvid Farve med Tilsætning af 
Zinkilte eller Benaske. T il Stentøi ligeledes 
af Blyglas eller af en blyfri Sats ; til almin
delige Pottemagervarer sædvanlig af Blyglas. 
Farvede Glasurer faar man ved Tilsætning af 
Brunsten, Kobberilte, Antimonium erudum, 
Jernilte, Antim onglas o. s. v. se iøvrigt under 
de enkelte Lervarer.

G lasurerts kaldes undertiden Blyglans 
(s. d.).

G l a s v a i i c l  s. Vandglas.
G l a n b e r s a l t  eller svovlsurt Natron

(Sal mirabile G lauberi, Sulphas natricus  
eller Natrum  sulphuricum) er et af Natron, 
Svovlsyre og Yand bestaaende Salt, der blev 
opdaget af Glauber i Aaret 1658; det bestaar 
af store, 4 - eller 6 -sidede, farveløse, gjennem 
sigtige Søiler, har en bitter, lidt sødlig, kø
lende Sm ag, lader sig  let opløse i Yand, 
navnlig i varmt, og falder i Luften sammen 
til et fint, hvidt Pulver, hvorved det taber 
Halvdelen af sit Krystallisationsvand. 1 Del
G. behøver til at opløses 8 Dele Yand af 0° 
og mindre end en halv Del kogende Yand. 
Det findes hyppig i Naturen sammen med 
Gips og  Stensalt, som Bestanddel af mange 
Mineralvande, saasom af Carlsbader- og  P y l- 
naervand, hvoraf det udvindes ved Fordam p
ning og Afkøling. D et erholdes endvidere 
som Biprodukt ved Frem stilling af Salpeter
syre af Chilisalpeter (salpetersurt Natron), 
ved Tilberedning af Soda, Salmiak, Skede
vand etc. D et forekommer i Handelen som 
éngang renset, dobbelt renset og chem isk 
rent; i vandfri Tilstand kaldes det ogsaa 
calcineret G laubersalt eller Sulphat. Det 
vandholdige Salt benyttes hovedsagelig i M e
dicinen som afførende M iddel efter at være 
renset ved Omkrystallisation; det vandfri

eller calcinerede anvendes til Fabrikation af 
Glas, Ultramarin og  Soda. Allerede ved en 
lav Varmegrad smelter G. i sit eget Krystal
vand, og ved at glødes sammen med Kul re
duceres det til Svovlnatrium. —  Glauberit 
kaldes en i Naturen forekommende Forbin 
delse af svovlsurt Natron og Gips eller svovl
sur Kalkjord.

G l e d i t i a t r æ  er det gulagtige, kirse
bærtrælignende Y ed af det i Nordamerika vox- 
ende Gleditschia  spinosa , ine riu is og  t ria e a n - 
thus J det er tem m elig haardt og fast og  an
vendes til Dreier- og  Snedkerarbeide.

G l e t s c h e r s a l t  eller A lpesalt kaldes 
et paa de høie Alper i Schweiz ved Forvit- 
tring af magnesiaholdige Stenarter, saasom 
Serpentin, Talkskifer etc., af Klipperne ud
svedende, m eget urent Salt, som hoved
sagelig  bestaar af Bittersalt og som i Schweiz 
anvendes ligesom  almindeligt B ittersalt; paa 
Gletscherne forekommer det ikke.

G l i m m e r  (M ica) kaldes flere i deres 
Sammensætning væsentlig forskjellige M ine
ralier. Kaliglimmer indeholder som H oved- 
bestanddele kiselsur Kali med kiselsur Lerjord, 
og  som Bibestanddele Jernilte, Manganilte 
etc. Den er sj elden tydelig  krystalliseret, 
men findes hyppig  i straaleformige, blad
eller skjælagtige Aggregater, tæt eller ind
sprængt, og  lader sig  let spalte i tynde 
Blade. Undertiden danner den mere eller 
mindre haarde, ofte store Lameller af en me
talagtig Perlemorsglans og kaldes da Katte- 
Sølv eller Kattegule]. Den storbladede, g jen 
nem sigtige eller gjennemskinnende, der ofte 
findes i store Tavler af henved 1 Meter i 
Qvadrat, især i Ural, vedBaikalsøen og paa K or
sika, benyttes i Rusland ligesom  Selenit til 
Vinduesruder, som ere m eget stærke, og kal
des undertiden ogsaa M arieglas eller russisk  
Glas. Da den er m eget tungsm eltelig, bru
ges den ogsaa til Ruder i Ovne, i hvilke 
man da kan se ind under F yringen; endvi
dere til Lampecylindere, ildbeskyttende Brille
glas, til at hænge over Lam per for at be
skytte Gipsdækket i L oftet af Imkaler etc. 
Kattesølv benytter man i pulveriseret T il
stand som Strøsand, til Forziring af Legetøi, 
H elgenbilleder etc., samt til Fabrikation af 
de i den nyere T id  fremkomne B rocade- 
K rystalfarver (s, d.). Kaliglim mer findes 
ikke alene farveløs og  gjennem sigtig, men 
oftere uigjennem sigtig, hvid, gulagtig, rødlig  
eller brun; den udgjør en Hovedbestanddel 
af flere Bjergarter, saasom Gneis, Granit og  
Qvartsskifer. —  Natronglim mer forekommer 
sjeldnere og findes især paa St. Gotthardt.
—  Lithionglimmer, som ogsaa kaldes Lepi- 
dolith (s. d.) eller Lillalith, bestaar hovedsa
gelig  af kiselsur L ithion og kiselsur Lerjord 
og  er sædvanlig af en smuk ferskenblomst- 
rød Farve; den findes i Mähren, Sachsen, 
Frankrig, Grækenland etc., dog ikke i stor 
Mængde, og  bruges til Frem stilling af for
skjellige Lithium forbindelser, ligesom  ogsaa 
ved Fabrikationen af kunstige Mineralvande.
—  M agnesiaglim mer bestaar hovedsagelig af 
kiselsur Magnesia og kiselsur Lerjord og  fore
kommer hyppig i Basalt, Trachyt og Porphyr.
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—  N ogle ildfaste Varieteter af Glimmer, som 
kaldes Sælsten,  benyttes i Sverig til U d
foring af Metal-Smelteovne.

G  l i m i n e ! ‘ ì> ìf( ‘ ÌN er en skifret B jerg 
art, der bestaar af Feldspath, Qvarts og 
Glimmer. De to førstnævnte Mineralier fore
komme i kornet Tilstand og blandede im el
lem hverandre, imedens hele Massen danner 
tyndere eller tykkere Lag, imellem hvilke 
Glimmeren optræder som smalle Striber eller 
Baand : tilfældige Blandingsdele ere især kry
stalliseret Granat, Kisel og Straalsten. Denne 
Bjergart indtager store Strækninger af Jor
den; den er meget udbredt i Bøhmen og 
Mähren, men især i Finland, Sverig og  N orge, 
hvor den. indtager den største Del a f Chri
stiansands og Bergens Stifter samt store 
Strækninger i Norland og Finmarken.

Grlimmerlér er en brun med Glimmer 
blandet Lerart, der findes flere Steder som 
en meget finkornet, ofte jordagtig, tildels af 
Qvarts og  Feldspath bestaaende skifret Masse ; 
den forekommer hyppig i N orge, navnlig i 
Christiania og Eingerigsdalen, samt i flere 
af H øifjeldene, hvor den ofte gaar over til 
at ligne Glimmerskifer og trælfes i saa re
gelmæssige Lag, at den kan benyttes til 
Tagtækning. I  Danmark findes den nogle 
Steder i Jylland, navnlig i Omegnen af Varde, 
hvor den anvendes til Fabrikation af de be- 
kjendte Jydepotter.

G lin im e r s k i f e r  bestaar af Glimmer- 
skjæl og Qvarts; enten forekommer hver af 
disse Mineralarter enkeltvis i Lag, eller Glim - 
merskjællene omslutte smaa Qvartskorn. Den 
har et udmærket skifret Brud efter den Ret
ning, hvori Glimmerbladene ere ordnede. De 
tilfæ ldige Blandin gsdele ere de samme som 
ved Glimmergneis ; dersom Granat er tilstede 
i tilstrækkelig Mængde og i Krystaller af 
passende Størrelse, er denne Bjergart særlig 
egnet til Forfærdigelsen af Møllesten, hvor
til den anvendes flere Steder i N orge, saa- 
som i Tydalen, Sælbo, Hjerdalen etc. Den 
indeholder oftere Kobbermalm, som dels fin
des indsprængt i Massen og dels paa Gange. 
Iblandt Rullestenene i Danmark findes ikke 
sj elden Glimmerskifer.

Crloibe o lie , Vulkanol ie,  Mineralol ie eller 
Phønixol ie,  E. Lubricating oil, er en brun
gul, tyktflydende, mere eller mindre værdi
fuld Maskinolic, som har en Væ gtfylde af 
0,84— 0,98 og, som paa Grund af sin R igdom  
paa Paraffin i Kulden antager en halv salveagtig 
Consistents. Den anvendes som Smøreolie 
ved Jernbaner, i Maskinfabriker, Spinderier 
etc., egner sig ikke til at benyttes som B e
lysningsmiddel, og  kommer navnlig fra det 
vestlige Virginien, langt fra Nordamerikas 
petroleumsrige D istricter; da den ikke inde
holder flygtig  Kulbrinte, er den ikke m eget 
ildfarlig. Naar den er af god Qvalitet, til
fredsstiller den alle Fordringer til en fortrin
lig  Maskinolie, da den er fri for Syrer og  er 
rigest paa F edtstof af alle Olier, ligesom  den 
ikke bliver tør eller harpixagtig, men stedse 
forbliver flydende endogsaa i stærk Kulde. 
Dens forskjellige Benævnelser hidrøre fra 
Navnene paa de Actieselskaber (Globus, Vul

kan, Pliønix), som eie de paagjældende Olie- 
districter; men undertiden forekommer der 
ogsaa i Handelen nogle ved Kunst tilberedte, 
tunge Sm øreolier af ringere Qvalitet.

C l l o b n l i  T a r t a r i  m a r t i a t i  s. Staal- 
kugler.

G l o n o i n  s. N itroglycerin .
t r l o r i h a r p i x  eller Lærkeglorie  kalder 

man i Tyrol den venetianske Terpentin; i 
Kärnten benævnes den Loriet.

C J l u c o s e  eller G lycose s. Druesukker.
G r i l l t e n  eller Glutin, T. Kleber, kalder 

man et eiendomm eligt Plantestof, som navn
lig  udgjør en væsentlig Bestanddel af Melet 
af de forskjellige Kornsorter. Man kan frem
stille det ved at indbinde Hvedemel i Lær
red og trykke og  ælte det saalænge i Vand, 
indtil dette ikke længere flyder deraf med en 
melkeagtig Farve, hvorefter der i Lærredet 
vil blive tilbage en gulagtig eller graalig, 
seig, elastisk Masse, som kun er lidet op lø 
selig  i Vand og  er klæbrig i fugtig  Tilstand, 
imedens den ved at tørres, bliver haard og 
hornagtig. Den bestaar af Plantelim  og 
Æ ghvidestof. A f 100 Dele Hvedemel erhol
der man 25 pCt. Gluten med 38 pCt. Vand. 
D et udvindes især som Biproduct ved Sti
velsefabrikationen og kastedes tidligere bort 
som et værdiløst S to f; nu anvendes det som 
Glutenmei og  Glutenbrød, der spises af Pa
tienter med Sukkersyge (D iabetes mellitus) 
og  desuden som Tilsætning ved Fabrikatio
nen af Nudler og  Maccaroni, eller man gra
nulerer det, idet man ælter det med det dob
belte Qvantum Mel til en Deig, som udrulles 
i lange Striber, hvoraf der da formes Korn. 
D ette er en m eget nærende Spise, som inde
holder mere N æ ringsstof end et lige Qvan
tum Mel eller Skibstvebak. Det tørrede Glu
ten fra Stivelsefabrikationen afgiver et meget 
godt Qvægfoder. Se ogsaa under Lim.

G r l y c e r i n  er en først a f Scheele i for
rige Aarlmndrede ved Tilberedning af B ly
plaster af Vaskevandet frem stillet farveløs, 
sirupsagtig Vædske af meget sød Smag, 
hvorfor den tidligere kaldtes Oliesødt. Den 
findes i fri Tilstand i nogle Planteolier, san
soni i Palmeolie, samt i Vin, idet den op
træder som et constant Product ved Vin- 
aandsgj æringen. I  ren Tilstand findes den
forøvrigt ikke i Naturen, men derimod i 
bunden Tilstand i en stor Mængde Fedtstof
fer og  Olier, som man derfor benytter til 
Frem stilling af Glycerin  i det Store. Den 
største Del af den i Handelen kommende 
Glycerin  erholdes som Biproduct ved Fabri
kationen af Fedtsyrer, navnlig af Stearinsyre, 
ved Fedtstoffernes Forsæ bning ved Hjælp af 
Alkalier eller Kalk eller deres Adskillelse ved 
Hjælp af Svovlsyre eller overhedede Vand
dampe, hvorved de omdannes til Fedtsyrer 
og G lycerin ; herved udskiller sig  to Lag, 
hvoraf det øverste bestaar af de fede Syrer 
og  det nederste a f en vandig mere eller 
mindre uren G lycerinopløsning, der renses 
paa forskjellig Maade, navnlig ved Destilla
tion i luftfortyndede Rum. Ved at henstaa 
i Luften optager G lycerin Fugtighed, end
ogsaa indtil 50 pCt., uden ellers at forandre
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sig. Een Glycerin  er en neutral, tyktfly 
dende, klar, farveløs Yædske af sød Smag, 
som koger ved 290° C., men i et lufttom t 
eller med Vanddampe fyldt Eum  overdestil- 
lerer den allerede ved 2 0 0 ° C., men allerede 
ved 1000 C. fordamper den i mindre M æng
der med Vandet. Ved almindelig Tem pera
tur fordamper den næsten slet ikke, og maa 
derfor betragtes som en ikke indtørrende 
Substants. Med Vand, Vinaand og  Æ ther- 
Vinaand giver den i alle Forhold  klare Blan
dinger, men er uopløselig  i Æ tlier, Chloro
form, Benzin etc. Den kan uden physisk 
at forandres blandes med concontreret Svovl
syre og med Ætskalilud, selv om disse Blan
dinger blive opvarmede. Den vandfri G lyce
rins Væ gtfylde er ved 15° C. 1,207. En G ly
cerin, som indeholder 6— 10 pCt. Vand, har 
ved 15° C. en Væ gtfylde af 1,28— 1,25.

Sehw eiker t  angiver G lycerinindholdet af 
Glycerin af forskjellige Væ gtfylder som 
følger :

igtfylcle. Procent Vægtfylde. Procent
Glycerin. Glycerin.

i  52 67 10 0 1 )2 2 1 86

1 )2 0 4 99 1 )2 1 8 85

1 )2 6 0 98 1 )2 1 5 84

1 ,2 5 7 97 1 ,2 1 2 83

1 )2 5 4 96 1 )2 0 9 82

1 )2 5 1 95 1 )2 0 6 81

1 )2 4 7 94 1 )2 0 3 80

1 )2  44 93 1 )2 0 0 79

1 )2 4 0 92 1 )1 9 7 78

1 )2 3 7 91 1 )1 9 4 77

1 *2 3 4 90 1 ,1 9 1 76

1 )2 3 1 89 1 )1 8 8 75

1 ) 2 2 S 88 1 )1 8 5 74

1 )2 2 4 87 1 )1 8 2 73

Glycerin besidder en større Opløsningsevne 
for mange Stoffer end Vand og  har i denne 
Henseende megen Lighed med fortyndet Spi
ritus. Ved en Kulde af 4 0 °  C. stivner den 
sædvanlige G lycerin endnu ikkc,_ medens 
vandfri Glycerin  allerede krystalliserer ved 
- r  8 ° C.

Den fabrikmæssigt fremstillede Glycerin 
kommer i Handelen af forskjellig Benhed og 
Godhed, som raa,  raf f ineret  og dest i l leret .  
Den raa Glycer in (G lycerinum  crudum ) er 
mere eller mindre gul indtil brunfarvet og 
indeholder indtil 20 pCt. Forurensninger, som 
Chlorcalcium, Gips, Smørsyre og andre F edt
syrer og kan kun som saadan benyttes til 
enkelte techniske Øiemed, som i Garverierne, 
til Fyldning af Gasuhre o. s. v. Den raf f i 
nerede Glycer in (Glycerinum  depuratimi) 
forekommer af forskjellig Benhed i Handelen 
(Nr. 1 er vandldar, Nr. 2 er g u llig ); den er 
paa chemisk Vei renset G lycerin  og  indehol
der hyppigst endnu stærke Spor af Chlorcal- 1 
cium, Gips og myresurt Kalk og  Ammoniak, j 
A f den dest i l l erede Glycerin gives der atter ; 
flere Sorter, hvoraf nogle endnu indeholde 
Spor af Chlorcalcium og forskjellig Vand
mængde. Den reneste Sort er chem isk ren 
Glycerin (G lycerinum  purissim um ), hvoraf , 
Wi lsons GI. og  Pr i ces GI. fra England sær
lig udmærke sig. Ogsaa i Frankrig og t il
dels i Tyskland fremstilles en m eget ren og

smuk Glycerin. T il medicinsk Brug anven
des en ren Glycerin af Væ gtfylde 1,23.

Glycerin bliver ofte forfalsket med Stivelse- 
sukkersirup, hvilket kan kjendes ved at den 
ved Ophedning med Kalilud bliver brun, me
dens ren Glycerin neppe farves derved. —  
Metalliske Forurensninger kjendes ved T il
sæ tning af Svovlbrintevand, hvorved den 
ikke maa forandre sin Farve. Blandet med 
sit ligo Eum fang ren concentreret Svovlsyre 
maa den ved svag Opvarmning ikke blive 
sort, hvilket vilde tyde paa en Forfalskning 
med Børsukker. Tilsætter man fremdeles 
Spiritus til denne Blanding og  opvarmer i et 
Eeagentsglas, vilde Tilstedeværelsen af Sm ør
syre eller andre Fedtsyrer give sig  tilkjende 
ved en behagelig ananasagtig eller frugtlig 
nende Lugt. Indeholder Glycerinen M yre
syre, Acrole'in og  andre lignende Substantser, 
vil den ved uden Opvarmning at blandes 
med Vand og  med noget salpetersurt Sølv 
og  Ammoniak og henstilles i en halv Time, 
udskille sortagtigt, metallisk Sølv. Endelig 
maa Glycerin ved Fordam pning og G lødning 
i en Platinskaal ikke efterlade nogen Eest af 
uorganiske Bestanddele.

G lycerin finder en udstrakt Anvendelse i 
Bom ulds- og Kamgarnsspinderierne, i T øi- 
trykkerierne og Farverierne, i Papirfabrika
tionen og Tobakfabrikationen, ved V intilbe
redning og til at forsøde 0 1, som er for 
stærkt hum let; endvidere i Photographien, i 
Medicinen som M iddel til at blødgjøre Huden 
og  som Opløsningsm iddel for adskillige Læ ge
midler, til Fabrikation af Sæbe, Parfumerier, 
Copiblæk, Stempelfarver etc., til Garvning, 
til Fabrikation af Valsemasse til Bogtrykkere, 
samt endelig til at fylde Gasometre, da den 
hverken fordamper eller fryser. —  Med Sal
petersyre danner Glycerin en m eget vigtig , 
exploderende Forbindelse, nem lig Ni t r ogl yce
r in (s. d.). —  Den i London iaar paabegyndte 
industrielle Tidende Industry angiver den 
samlede aarlige Production i Europa af G ly 
cerin til 7,600 Tons, nem lig Frankrig 3000, 
Østerrig 1000, Eusland 1000, Tyskland 750. 
Holland og Belgien 750, England 500, Italien 
250, Spanien 250 og Sverig og  Norge 100 
Tons. A f denne Q.valitet renses henved 
Halvdelen i de tyske Glycerinraffinaderier, 
som aarlig producere omtrent 2,500 Tons raf
fineret og destilleret G lycerin , hvoraf c. 500 
Tons udføres til andre Lande, 500 anvendes 
til Sæbe- og Parfumefabrikation, 500 i den 
textile Industri til Farvning, Trykning, Garv
ning etc., 300 til Fabrikation af Dynamit, 
300 til pharmaceutisk Brug, 200 i B rygge
rierne. 75 til F yld ing a f Gasmaalere, 75 i 
Bogtrykkerierne og  50 til Conservering af 
Fødem idler, Tilberedning af Vin, Choco- 
lade etc.

G l y c y r i ’k m e l le r Glye yr r h iz in  s. Sødtræ.

G r l y k o h o l  eller Glycin s. Lim.
C f l y se a i  eller Ti t l ing (Gudus minutus) 

er en lille ved N orges Kyster og  i M iddel
havet levende Fisk, som ligner en Torsk og 
har en Bug, der indvendig er sort. I N orge 
tørres disse Fisk i Luften, uden først at sal
tes eller flækkes.
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b r l æ t t e  s. Blyglød.

brnapliallum arenariam  s. Evig
hedsblomst er.

C t n e i s  s. Gl immergneis.

Gnnhorn erholdes af den paa Bjergene 
i det sydlige Afrika levende, men temmelig 
sjeldne Gnu (Catoblepas). en til Oxegruppen 
henhørende A ntilope; disse H orn anvendes 
paa Cap til F orf ær digelse af forskj ellige Gjen- 
stande, saasom smukt polerede, gjennem sig- 
tige Knivskafter.

C Ä - o b e l i n st a p e t e r ,  som i Italien be
nævnes Arazzi ,  kaldes en A rt pragtfulde, 
m eget kunstigt vævede Stoffer, der anvendes 
til Tapeter og undertiden til Meubelbetræk 
eller Gulvtæpper ; de fremstille som oftest 
Figurer i Legemsstørrelse og  ere hyppig 
Copier af berømte Maleres Værker. Kjeden 
i disse Tøier er af hvidt, tvundet Uldgarn 
af Nr. 10— 25 og udspændes lodret i Stolen, 
imedens Kjeden ved almindelig Vævning an
bringes i horizontal Stilling. Islætten, ved 
hvilken Farverne frembringes, er ligeledes i 
Regelen af Uld, undertiden dog ogsaa af 
Silke; den indsættes paa fri Haand og tryk
kes fast med en lille Haandkam, og  be- 
staar ofte saavel af Uldgarn som af Hainpe- 
garn, hvilket sidste i det færdige Stof ligger 
skjult af det førstnævnte. Under Arbeidet 
har Væveren det originale Maleri foran sig,- 
som han skal gjengive i Tøiet, og  som sæd
vanlig først af en Kunstner er skizzeret paa 
K jeden ; de mange forskjelligtfarvede Garn
sorter, som skulle anvendes til Islætten, ere 
anbragte i Rum ved Siden af ham opviklede 
paa smaa numerede Spoler. De paa denne 
Maade vævede Stoffer benævnes Haut el i sse- 
t apet er  i M odsætning til de saakaldte Basse-  
l isset apet er ,  der tilvirkes paa Vævestole med 
horizontal Kjede, hvorved Arbeidet bliver be
tydelig  lettere at udføre, men ikke saa fuld 
komment. Fabrikationen af Gobelins er me
get kostbar, idet der hertil udfordres virke
lige Kunstnere og megen T id , og Arbeids- 
lønnen er derfor m eget høi; enA rbeider skal 
behøve henved et Aar til Frem stilling af c. 
1 Meter i Qvadrat a f de fineste af disse 
Stoffer, som ogsaa ofte ere m eget skuffende 
E fterligninger af indviklede og  værdifulde 
Malerier. —  Gobelinsvæveriet blev allerede 
opfundet i det 16de Aarhundrede af Farveren 
Gobel in i Paris, som der anlagde en Fabrik, 
der senere under Ludvig den 14de blev kjøbt 
af Colbert og  betydelig  udvidet; den existe- 
rer endnu i Paris under Navn af Maison Go
bel in og arbeider kun for den franske Krone. 
Desuden findes der i Frankrig to mindre lig 
nende Fabriker, som arbeide for Privatfor
bruget, nem lig i Aubusson og Furcoing. I 
Petersborg existerer der en af Peter den Store 
oprettet Gobelins-Tapetfabrik, som drives for 
Regeringens R egn ing ; dens Producter kunne 
dog hverken i Qvantitet eller Qvalitet maale 
sig med den ovennævnte Pariser-Fabriks. I 
Danmark oprettedes der under Christian den 
4de et Gobelinsvæveri i K jøge, a f hvis Fa- 
bricata der endnu findes Tapeter paa Rosen
borg, K ronborg og  flere Steder.

b r o b e l i n s k l æ d e  s. Drap de Gobel ins,  
b r o d t r a a c l r o d  eller Vandveibredrod

(RJiizomci eller R a d ix  Alism atis Plantagi- 
nis) T. Froschlöffelwurzel, erholdes a f en i 
Sumpe og vaade Grøfter i hele det nordlige 
Europa og  Asien vildt voxende Plante, A lis in a  
P la n t a g o .  Roden er c. 3 Ctm. tyk, 3— 5 Ctm- 
lang, udvendig sortagtig, indvendig graahvid, 
har en svag, jordagtig  L u gt og  en bitter, 
skarp Smag. Den benyttes i Sibérien som 
Næringsmiddel og  har i frisk Tilstand været 
anvendt i Medicinen imod Hundegalskab. 
Ogsaa de langstilkede, ægform ede Blade af 
den nævnte Plante (F olia  Plantaginis aqua
tica;) ere anvendte i Medicinen im od Under
livssygdom me og  Hæm orrhoider og udvendig 
i H udsygdom m e; de ere uden L u gt og  have 
i frisk Tilstand en skarp, brændende Smag, 
som taber sig, naar de tørres.

b l  o  » T i l  kalder man i Ostindien en Har- 
p ix , som anvendes til at overstryge Skibs- 
bunde udvendig for at beskytte dem im od  
Orme.

b l o l g a s  eller t y r k i sk  Flonel ,  en Slags 
kipret F lonel med paatrykkede Striber, Blom
ster eller andre Mønstre, som vise sig  ens 
paa begge Sider, bruges til Dameklæder, Un- 
derfoer etc. og  forfærdiges i flere Fabriker i 
Tyskland.

b r o m a r t g u m m i  s. Chibouharpix.  
b r o m m e l i n e  kaldes en Slags pulver

form et Dextrin (s. d .), der fremstilles ved 
Ophedning af den med Salpetersyre fugtede 
Stivelse.

b r o a e i o t u ,  Gamat u eller Gumat t i  er Nav
net paa et m eget fast Trævlestof, som især 
paa de ostindiske Øer hyppig benyttes til 
Tougværk og som der ogsaa kaldes Ej oo eller 
Ej  os.  Det erholdes af den paa de nævnte 
Øer og i det østlige Afrika voxende Gomut i- 
eller Sagw irpalm e,  A r e n g a  s a c c a r i f e r a  eller 
O o iu u tu s  s a c c h a r i f e r ,  af hvis Bladvinkler det 
voxer frem i Form  af sorte Hestehaar, blan
dede med lange Træsplinter. D et heraf fa
brikerede Tougværk er baade varigere og  bil
ligere end det af Coir  tilvirkede, som ligele
des anvendes m eget i Ostindien (s. Cocos- 
nødder). Marven af det nævnte Træ giver 
en m eget god Sort Mel, der ligner Sagomel; 
af Saften af Træet tilberedes en Slags brunt 
Sukker samt en velsmagende spirituøs Drik, 
der kaldes Sagw i r ,  og  de grønne Frugter 
spises nedlagte i Sukker. Det omtalte brune 
Sukker, som altid holder sig  fugtigt, sælges 
navnlig paa Java i smaa runde Kager og 
bruges m eget af Indvaanerne.

b r o n j e  kaldes m eget fint og stærkt flet
tede Sivkurve, der i Ostindien anvendes som 
Em ballage om fine Kryderier, saasom Nelliker, 
Cassia etc.

b f o n sa c  eller Saint e Foy des Vignes er
en m eget god, flygtig  og  spirituøs, dels rød 
og  dels hvid Y in, som dyrkes i det franske 
Dep. Dordogne i Nærheden af Bergerac; den 
forsendes i Regelen over Bordeaux.

b r o n z a l e ^ - eller Gonzalo-Aloez,  ogsaa 
kaldet uægt e Jacarandat ræ,  er en Sort fast 
og  tungt Y ed fra Brasilien, med brede mørke
brune Striber; det ligner vel det ægte Ja-
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caranda, men er ikke saa fint og  angribes let 
af Orme. D et anvendes til Dreier- og  Sned- 
kerarbeider.

Grocgonzola O st er en Sødmelksost, 
der bar Navn efter den italienske B y af 
samme Navn i Nærlieden af M ilano; den er 
gjennemvævet med blaa Aarer ligesom  R o
quefortosten og  ligner i det Hele taget denne 
meget.

G c o s s y p i u m  s. Bomuld.
O o iila r d s  V a n d  s. Bly vand.
( »  o  a  t t o  d e  s a n g  er den franske Be

nævnelse for den blodrøde Rubinspinel.
G r o u t t e  de sn if kaldes i Frankrig det 

fladeste Æ delstensnit e n  c a b o c h o n .
O Oli t te s  d e  la i t  kalder man i Frank- 

trig  en A rt store Glasperler af c. 1 Ctm. i 
Diameter og a f melkehvid Farve. 

O r a a b r u n s te n s e r t s  s. Brunsten.
O r a a b y n k e  s. Bynke.
Graaspyilglanserts s. Spydglans- 

metal.
Graasten s. Grani t .
G  r a n  v a l i k e  er en m eget udbredt B jerg

art, der bestaar af Brudstykker a f forskjellige 
Mineralier, saaledes Qvarts, Kiselskifer og an
dre liaarde Mineralier, som ere forbundne ved 
en Lerskifermasse. Bindem idlet er sædvan
ligt det Overveiende og meddeler Yakken dens 
eiendommelige graa Farve. Ofte fremtræder 
den med skiferagtig Textur og kaldes da 
Graavakkeski f er .  I  Scandinavien forekom
mer en B jergart af lignende Beskaffenhed, 
sædvanlig med skarpkantede Korn, under Navn 
af Sparagni  it.

G f r a sr v æ r k  s. Egernskind.
drab eau kalder man i Frankrig Affal

det eller det Frasigtede af forskjellige Varer, 
saasom af Cochenille, Indigo etc.!

Grradels kaldes egentlig  en Slags kip
rede og broget stribede, dreilsagtige, linnede 
Tøier; dog har man dem ogsaa blandede med 
Silke og ligeledes af Bomuld. De linnede 
kaldes Traadgradel s og en speciel Sort af 
disse Brabant er  Gradels.  De tilvirkes i de 
bøhmiske Grændsedistrikter og  forsendes sam
menlagte i B ogform ; de helt linnede ere 
stærkt manglede og glittede, de med Silke 
blandede ere kun let manglede og indpakkede 
i halve Stykker i Papir.

Grafenberger, en velsmagende Rhinsk
vin med en m eget fin Bouket, voxer ved K i- 
drich i Rheingan og  kan omtrent lignes med 
Johannisberger.

Grain er et engelsk Vægtmaal =  V20 

Skrupel.
G r a i n e s  « l ’ A o u a  s. Ahuabær.
G rraines d 'A v ig n o n  s. Korsbær.
Graines d’écarlate s. Kermes.
Grains kaldes Silkesommerfuglens Æ g  

(s. Silke).
Grains grossiers s. Coutils.
Gr ram  er Vægtenheden for det metriske 

System; 1 Gram =  Vi000 af  Vægten af en 
Liter destilleret V and; 1000 Gram =  1 K i
logram =  c. 2 danske Pund.

Giran, almindel ig eller Rødgran (P in us  
Abies, Abies excelsa) T . Fichte, Rothtanne, 
Harztanne, Pechbaum, er et anseligt Naale-

træ, som danner store Skove i Nord- og M el
lemeuropa og  er et almindeligt Skovtræ paa den 
skandinaviske Halvø, hvor det voxer indtil 
69° n. Br. Det trives bedst i høitliggende 
Egne i tør, stenet eller sandet Jordbund, 
voxer omtrent 100 Aar, men skal kunne blive 
over 300 Aar gammelt og  naar en H øide af 
24— 32 Meter og en Tykkelse af 65— 100 
Ctm. I  Danmark er det den hyppigst plan
tede Granart; det skiller sig  fra Æ delgranen 
(s. d.) ved sin rødlige Stamme, sine mere 
lodret stillede, spredte Grene, firkantede, 
spidse Naale og hængende Kogler. Den mere 
eller mindre mørkebrune Bark er glat paa 
de unge Træer, men bliver senere fuld af 
Revner. Det hvide eller rødlige, fintaarede, 
ikke m eget harpixrige V ed er lettere og m in 
dre fast end Fyrretræets Ved og taaler ikke 
Fugtighed saa godt som dette ; det lader sig 
dog godt bearbeide og benyttes derfor m eget 
til saadant Bygningstøm m er, der ikke er ud
sat for afvexlende Tørhed og F u gtighed ; end
videre anvendes det til alt Slags Snedkerar- 
beide, til Solderande, Foustager etc. TiJ 
Resonnantsbunde i Pianoforter og andre 
Strengeinstrumenter anvendes kun Vedet af 
udsøgte Stam mer; det maa skæres paa en 
særegen Maade og erholdes navnlig fra B øh 
men, undtagelsesvis ogsaa fra Sverig. Gran
træet afgiver endvidere gode Master og andet 
Tømmer til Skibe og benyttes ogsaa som 
Brænde og til K ultilvirkning; dets Værdi 
som Brændselsmateriale er im idlertid ringere 
end baade F yr og  Bøg, og  forholder sig til 
sidstnævnte Slags Ved som 70— 100. Barken 
og Koglerne tjene som Garveinateriale, og 
ved partiel Afskalning af Træet udvindes 
Terpentin og H arpix; ved Milebrænding af 
Træet vindes Trækul, Tjære, B eg og  K ønrøg 
o. s. v. A f en Tønde Land gammel R ødgran
skov kan aarlig vindes 50— 100 Pund raa 
H arpix ; men da Træet lider ved denne B e
handling, vælger man hertil sædvanlig kun 
de Stammer, der ikke ere tjenlige til Gavn
tømmer. I Sverig og  Rusland bruger man 
Barken til Tagtækning. Ved U dkogning af 
Naalene med Vand under Tilsætning af Soda. 
og Afdam pning af A fkoget tilbereder man 
i Schlesien og Thüringen i Mængde et sorte
brunt og aromatisk lugtende og bittert sma
gende Extract. Selve Vedet afgiver ved at 
slibes under Tilsætning af Vand eller ved 
at forarbeides til Spaaner og  derefter mace- 
reres i Dampkj edler, et fortræffeligt Surrogat 
for Klude til Papirfabrikation. Laplænderne 
forfæ rdige af de lange, tynde Birødder, som 
de først koge i Askelud, Snore og  smukke 
Kurve, som de hyppig afsætte til Sverig. 
De smaa enkelte Harpixkorn, som Myrerne 
slæbe sammen under Bygningen af deres B oli
ger, indsamles og sælges som vi ld eller uægt e 
Virak.  De unge Knopper, hvori Bladene 
endnu ikke have udviklet sig, bruges i M edi
cinen ligesom  Fyrreknopper under Navn af 
T u r i o n e s  P i n i ,  idet man anvender et A fkog 
deraf im od H udsygdom me og  som  urindri
vende M iddel; man tilbereder ligeledes en 
Tinetur deraf, T i n c t u r a  P i n i  c o m p o s i t a ,  sæd
vanlig med Tilsætning af Guajak- Sassafras-
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og Enebærtræ. A f de unge Skud og K ogler 
tilbereder man i Nordamerika forskj ellige 
Drikke, saasom Spruce beer, Spruce wine og 
Spruce essence, som er en sød, terpentinag
tig  Saft, der sættes til 01 eller Yin. A f 
Granfrøet lader der sig  presse en Olie, 
der kan anvendes som Belysningsmateriale 
(s. Granfrøolie). I N orge giver man Gran
træet forskjellige Benævnelser, dels efter Ste
det, hvor det voxer, saasom Éjeldgran, M yr- 
gran etc. og dels efter dets Egenskaber, t. 
Ex. Tannorgran, med fast og kaardt Yed, 
Flurgran, med en udbredt Top etc. —  R ød 
granen er en nøisom  Træart, men dog ikke 
saa nøisom som Fyrren, og i m eget tarvelig 
Jordbund bør man derfor foretrække at plante 
den sidstnævnte, der da vil give et bedre 
Udbytte. Rødgranen er im idlertid et m eget 
v igtig t Træ i vort Skovbrug, og paa mindre 
gode Yoxesteder giver den et langt større 
Udbytte end Bøgen. Den behersker Jord
bunden fuldstændig ved sin stærke Beskyg- 
n ing og forbedrer den ved sit Naaleaffald.

A f  andre Granarter ere følgende de mær
keligste: Ædelgranen (Abies ped in a ta ), T. 
Edel- W eiss- Silber- eller Taxtanne, hører 
hjemme i M ellem- og  Sydeuropa og  plantes 
hyppig i Danm ark; den naar en H øjde af 
48— 58 Meter, en Tykkelse af 1— U /4 Meter 
og  en Alder a f c. 200 Aar. Dens Yed er 
hvidt, bøieligt og ikke rigt paa Harpix, men 
ogsaa mindre stærkt og  varigt end Y edct af 
almindelig Gran og F y r; det kaldes sædvan
lig  Hvidgran.  D et udvoxede Træ afgiver for
trin ligt Bygningstøm m er, især naar det sta
dig kan holdes enten tørt eller vaadt; Vedet 
af de unge Træer er let udsat for at raadne. 
Desuden benyttes det ogsäa paa Grund af 
sine liøie og  lige Stammer til Skibsmaster, 
samt endvidere af Snedkere, Bødkere etc. 
D et giver en hvid eller lysegul, gjennem - 
sigtig, ikke m eget scig  Terpentin, som 
undertiden kaldes St r assb u r ge r  Terpent in.  
A f Æ delgranen udvinder man en hvid, gjen- 
nem sigtig  og vellugtende Balsam, som sam
ler sig  paa Stammerne af de unge Træer 
under smaa Ophøininger af Barken; disse 
gjennemstikkes med en Kniv, og Balsamen 
opsamles da draabevis i et Glas. Naar man 
hælder nogle Draaber deraf paa et Stykke 
ophedet Jern, skal den derved fremkommende 
R ø g  kunne udøve en lægende Virkning i 
Brystsygdomm e. Ved Destillation af denne 
Balsam udvindes en vandklar, tyndtflydende 
Olie, Æt heroleum Abiet is,  der benyttes i M e
dicinen som et blødgjørende og  fordelende 
M iddel, ligesom  ogsaa imod Tandsmerter; 
den erholdes fra Triest, Marseille og Venedig. 
Ved +  15° C. har den en Vægtfylde af 0,928, 
ved A  15° C. bliver den tyktflydende og ved 
A  27,5 stivner den ganske. Den er letfly 
dende, tørrer hurtigt ind, har on harpixagtig 
Smag og  en terpentinagtig Lugt. —  Balsam 
granen (Abies balsamea) er et c. 25 Meter 
liøit Træ, som voxer i Amerikas Bjergskove 
og  er udbredt fra V irgin ia lige til Canada. 
A f dette erholdes den fineste og bedste Sort 
Terpentin, som kommer i Handelen under 
Navn af Canadisk Bal sam  (s. d.). Træets

Bark tjener som Garvemiddel, ligesom  man 
ogsaa af Barken og K oglerne tilbereder et 
harpixagtigt Extract, der kaldes Ny-Cat echU 
(T. Schwarzer Seidengrund) og bruges i 
Farverierne. A f Frøet presses c. 24 pCt. fed 
Olie, der tørrer let og  har en terpentinagtig 
L u gt; den anvendes til Belysning og  til Fer
nisser. —  Nordam er ikansk Hvidgran (Picea  
alba) er et 30— 40 Meter høit Træ, som voxer 
i Nordamerika og som hyppig plantes i Dan
mark, hvor det, ligesom  Bjergfyrren, navnlig 
anvendes til Beplantning a f Jyllands Heder 
og  Klitter. Vedet er kun lidet brugeligt, 
men af Træets Rødder forfærdiger man i 
Amerika Snore, Touge og andre flettede Ar- 
beider.

Med Hensyn til Indførselen her til Landet 
a f Gran fra forskj ellige Lande samt denne 
Træsorts Qvalitet i Forhold  til Fyr og  dens 
Anvendelse som Bygningstøm m er etc. hen
vise vi til de under Artiklen «F yr» fremsatte 
Bemærkninger.

Gran er i Juvelvægten 1/4 Karat =  50 
M illigram. I M edicinalvægten benyttes denne 
Vægténhed ikke længere siden Indførel
sen af det metriske System ; tidligere var 1 
Gran =  V20 Skrupel, 1/60 Drachme eller 
Unze. I  Norge, Sverig og  Rusland er 1 Gr. 
=  62 M illigram.

Grana betyder egentlig Korn, men denne 
Benævnelse bruges ogsaa om tørrede Bær. 
G r a n a  G n id ii  s. Kjælderhals —  G r . K e r m e s  s. 
Kermes. —  G r. m o s c h a t a  s. Desmerkorn. —- 
G r . P a r a d i s i  s .  Paradiskorn. —  G r . T i l l i  eller 
T i g l i i  s . Granatini.

Granaliei* eller Granguld kaldes de i 
Handelen forekommende uforarbeidede Guld
korn.

Granat er en hyppig forekommende 
Æ delsten, som hovedsagelig bestaar a f kisel
sur Lerjord, kiselsurt Jernforilte og  andre 
kiselsure M etalilter; i disse Bcstanddeles For
hold til hverandre hersker der imidlertid en 
saa stor Forskjei, at der kan paavises en hel 
Række af chemiske Varieteter, der dog alle 
have de væsentligste physiske Kjendetegn til
fælles. Granat er hyppigst rød, stundom og
saa gullig  eller g røn lig , mere eller mindre 
gjennem sigtig, har et nmsklet, undertiden 
ujevnt Brud og  Glas- eller Fedtglans; den 
krystalliserer mest i det tesserale System, 
imedens dog flere af de ædlere Varieteter 
ogsaa optræde i andre Former. Dens Spalt- 
barhed er utydelig, dens Væ gtfylde =  3 ,5 "
4,3 og dens Haardhed = - 6 ,5 — 7,5, saa at den 
giver Ild for Staalet og ridser Turmalin, 
Chrysolith og  B jergkrystal; de fleste Grana
ter smelte tem melig let for Blæserøret til et 
grønt, brunt eller sort Glas. Man skjelner 
sædvanlig imellem følgende tre Arter: 1)
Almandin,  ædel eller or ient al sk  Granat ,  og
saa kaldet Al lachroi t ,  Gr ossu l ar  og  Melanit ,  
er som oftest blodrød, undertiden med et vio
let eller brunligt Skjær, er gjennem sigtig 
indtil gjennem skinnende, har en Vægtfylde 
af 4— 4,2 og  en Haardhed =  7,5. Den fin
des tem m elig udbredt, saaledes i Ostindien, 
paa Ceylon, i Zillerdalen i Tyrol, i Ungarn, 
Grønland og flere Steder i Norge, saasom



Granat . 271 Granatrodbark.

ved Kongsberg, Taluni, Arendal og Kragerø, 
flere Steder i Irland, Italien, Trankrig o. s. v. 
Den forekommer hyppigst indvoxet som en
kelte Krystaller i Bjergarterne eller Erts- 
leierne, men ogsaa i Sand og  Ler under 
Muldjorden og udvindes da ved Yaskning, 
sædvanlig i smaa, rundagtige Korn. De 
smukkeste Almandiner komme fra Ceylon og 
Pegu; den ceylonske er vinrød og  viser uden 
Polie slet intet Tarvespil; den sirianske fra 
Pegu er violblaa eller purpurviolet og  kaldes 
undertiden Karfunkel. De feilfri, gjennem - 
sigtige, mørkerøde, større A. staa i m eget 
høi Pris og  slibes ofte en c a b o c h o n , dog og 
saa som Bosetter og Brillanter, og  anvendes 
som B ing- eller Naalestene, imedens de smaa 
Korn enten gjennembores eller trækkes paa 
Snore, eller knuses i Staalmortere for at bru
ges som Slibepulver. —  2) Pyrop, ogsaa kal
det o ccid en ta lsk  eller bøhm isk Granat, er 
blodrød eller mørk vinrød, har en Vægtfylde 
af 3,56— 3,72: den indeholder Chrom og fin
des hyppigst som smaa 'kantede eller rund
agtige Korn i opskyllet Land ved Toden af 
Bjergene i Bøhmen. Don er mere gjennem - 
sigtig og  har et stærkere Spil, især naar den 
holdes imod Lyset, end Almandinen og vin
des ved Udvaskning; naar dens Tarve spiller 
i det Brunlige, kaldes den Ølgranat; nærmer 
den sig mere til det ildfulde Bøde, benævnes 
den Vingranat, og naar den er mere orange
farvet end rød, Verm eille; undertiden faar 
ogsaa denne Navn af Karfunkel, navnlig naar 
dens Farve har L ighed med den røde Korunds. 
Større Pyroper ere yderst sjeldne og betales 
enkeltvis; de mindre derimod sælges efter 
Vægt og  benævnes efter Antallet af de Korn, 
som gaa paa et Lod, f. Ex. 32re, 40re, llO re 
indtil 400; de endnu mindre kaldes Udskud 
og anvendes til Slibemateiiale. De større 
slibes som Brillanter og Bosetter; de mindre 
facetteres, gjennem bores med Diam antsplin
ter og trækkes paa Snore af rød Traad. .1 
det østerrigske Skatkammer findes en sj elden 
Poryp af et Hønseægs Størrelse, —  3) Hes- 
sonit, Essonit eller Canélsten , som ogsaa 
undertiden feilagtig  kaldes H yacint, kalder 
man de honninggule indtil hyacintrøde Va
rieteter af Granat; den er halvt gjennem sig- 
tig indtil gjennem skinnende, har en V æ gt
fylde af 3,6 og  findes saavel krystalliseret 
som i Korn paa Ceylon og  ligeledes ved St. 
Gotthardt og ved M alsjø i Sverig. Den rene, 
især rødlig farvede H ossonit anvendes som 
Smykkesten; men sædvanlig ere disse Stene 
indvendig fulde af fine Bidser, hvorved de 
let kunne adskilles fra Hyacinter, hvormed 
de ofte tidligere bleve forvexlede. —  Slib
ningen af Granater sker med et a f de m ind
ste og urene Granater eller af Stumper og 
Affald stødt Pulver, som kaldes Granatbord 
eller rød Sm ørgel. De bøhmiske G. efter
lignes ofte med Glasfiusser, som kun adskille 
sig fra de ægte ved deres ringere Haardhed 
og Vægtfylde. —  Toruden de ovennævnte 
tre Arter findes der flere Steder, saasom i 
Steiermark, Schweiz, Norge, Ural etc. nogle 
simplere, uigjennem sigtige Granater af rød, 
brun eller grøn Tarve og  ofte i store Styk

ker; disse anvendes kun som Slibemateriale 
eller, hvor de fremkomme i Mængde, som et 
godt Tlusm iddel ved Sm eltning af Jern.

O r a n a t M o m s t e i *  eller Balaustier 
{F lores B ala usta  eller Granati), de tørrede, 
høirøde, fyldte Blom ster af Granattræet, ere 
uden Lugt, have en m eget sammensnærpende 
Smag, og an vendes nu sædvanlig til Tarv- 
n ing af Tandpulver, sjeldnere til Sortfarv
n ing ; tidligere benyttedes de i Medicinen 
imod Slim- og Blodflod. De erholdes fra 
Sydfrankrig, Spanien, Portugal etc. og maa 
have store, brede Blade uden Støv.

C x r a n a t b r m i t , isopurpursurt Kali, 
frem stilles ved Indvirkning af Cyankalium 
paa en^ Opløsning af Pikrinsyre. Den kom
mer i Handelen i Deigform, fordi den let 
kan explodere ved Gnidning, og  er tilsat lidt 
Glycerin  for at den ikke skal tørre ind.

G r a n a t e r  kaldes nogle smaa Krebs, 
som fanges i Mængde ved Nordsøens Kyster 
og  som paa mange Steder spises som en 
Délicatesse. Paa de oldenburgske K yster for- 
arbeides de ved Dampning, Tørring og Ma
ling til en Slags G jødning, der kommer i 
Handelen under Navn af Granatguano; den 
indeholder omtrent 8  pCt. Qvælstof, men kun 
c. 3 pCt. Phosphorsyre.

( j r r a n a t j ç i e a i i o  s. Granater.
C ^ r a i i a t i l l i  eller sm aa Purgérkorn 

( Grana Tilli eller Tiglii) ere de aflange, 
ovale, paa begge Sider -stumpt firkantede, 
glatte, mørkebrune, kantet convexe, omtrent 
2 Ctm. lange Trøkorn af den i Ostindien 
voxende C r o to n  T i g l i u m . Under en glat, tynd, 
brungraa, med mørkere Pletter forsynet Skal 
indeholde de en hvid, olieagtig, af to Dele 
bestaaende og indvendig hul Kjærne, som ved 
at tygges foraarsager en heftig, længe ved
holdende Brænden i Munden og virker stærkt 
purgerende. De samme Egenskaber har den 
deraf pressede brungule, fede, tyktflydende, 
skarpe Olie, O le u m  C r o t o n is , som virker stærkt 
purgerende og naar den indgnides i Huden, 
fremkalder den smaa Blærer; den benyttes 
derfor ogsaa udvendig som et pirrende M id
del ved Bheuinatisme etc. Den kommer i 
Handelen i smaa, forseglede Glas. Olien vir
ker langt skarpere end Bicinusolie og  inde
holder Crotonsyre eller T iglinsyre, A c i d u m  
c r o t o n ic u m , en vandklar, ikke skarp og  ikke 
purgerende Olie, samt Crotonol, der er et 
harpixagtigt Stof, som udgjør Oliens blære
trækkende Bestanddel. Trøet og Olien er
holdes ovor London, Amsterdam, Triest etc.

t > r i* a n a t i lt r æ  s. Grenadiltræ.
C x T a n a t r o d b a r k  ( Cortex Badicis  

G ranati) den udvendig graagule og indven
dig grønliggule, paa Underfladen rødligbrune 
Bark af Granattræets Bod, er a/2— 1 Mm. 
ty k , uden Lugt, a f en bitteragtig sam
mensnærpende Smag og  indeholder meget 
Garvestof og  Gallussyre. Barken kommer 
mest i Handelen i smaa krumbøiede, rørfor
mede Stykker, som ere let sønderbrydelige ; 
ved at tygge  Barken farves Spyttet gult. E t 
D ecoct deraf, navnlig af den friske Bod, er 
et v igtigt og  specifikt M iddel im od Bændel
orm. Man maa nøie agte paa, at den ikke
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er blandet med Barken af Buxbom eller Ber
berisbusken. E t A fkog af den ægte Granat
rodbark giver med vinsurt Jern et blaasort 
Bundfald, imedens de andre Barksorter ikke 
bevirke nogen Farvning; et andet Kjendetegn 
er, at det førstnævnte A fkog fældes af en 
Lim opløsning, hvilket ikke er Tilfældet med 
D ecocternc af de sidstnævnte. Den virk
somme Bestanddel af denne Bark kaldes 
Granatin, som det indeholder tilligem ed Gra
natgarvesyre, Jo friskere Boden er, desto 
kraftigere virker den; efter længere Tids 
Forløb bliver den aldeles kraftesløs.

Cirranatæ føler (F ructus G ranati) ere 
Frugterne af det fra det nordlige Afrika og  
det sydlige Asien stammende, men ogsaa i 
det sydlige Europa hyppig dyrkede Granat
træ , Punica Granatili)), som ogsaa opelskes i 
Drivhuse flere Steder i Nordeuropa. Dette 
Træ er ofte 5— 6 Meter høit, men voxer o g 
saa buskagtigt og er undertiden besat med 
Torne. De æbleformede, foroven og forneden 
lidt sammentrykte Frugter ere 8  à 10  Ctm. 
i Gjennemsnit og  som oftest høirøde eller 
blodrøde, hos nogle Arter dog ogsaa grøn lig 
røde, gulrøde og endogsaa lysegrønne og 
springe op af sig  selv i Spidsen, naar de ere 
fuldmodne. Indvendig ere de ved en Tvær
væg delte ligesom  i to Afdelinger, hvoraf den 
nederste hæver sig  mod Centrum og  er ved 
hvide Hinder delt i 3 Bum, medens den øvre er 
delt 1 6 B um ; disse Bum ere fyldte med af
lange, uregelmæssig kantede, purpurfarvede 
Frø, omgivne af et rødt K jød med en Saft 
af en behagelig, syrligsød Smag. Denne 
Saft udpresses i Tyrkiet og  sælges der i 
Krukker og  Tønder under Navn af Nardenk; 
den udgjør en Hovedbestanddel af den i hele 
Orienten meget yndede, kølende Drik S ch er- 
bet eller Serbet, som nydes istedetfor Yin. 
Disse Frugter komme sædvanlig til Nordeu
ropa fra Omegnen af Toulon og fra Lom bar
diet, ligesom ogsaa Træets Blomster samt de 
tørrede Frugtskaller og Bodbarken; kun den 
sidste er im idlertid officin ei.

Glranatæbleskaller (Cortex Fruct. 
Granatorum  eller M alicorum ) de tørrede 
Skaller af Granatæblerne, komme i Handelen 
dels i halve eller fjerdedels Stykker af den 
hele Skal og dels i Brudstykker ; de ere liaarde, 
læderagtige. gule eller rødbrune, udvendig 
glinsende og  lidt rynkede, indvendig matte 
og gulbrune, af 1— 2 Mm. Tykkelse. De 
have en m eget sammensnærpende Smag, da 
de indeholde meget Garvestof. Deres Hoved- 
bestanddele ere Garvesyre, Gummi, Harpix 
og  noget Gallussyre. De benyttes undertiden 
i "Medicinen som et adstringerende M iddel; 
men hovedsagelig anvendes de til Garvning, 
Sortfarvning, Blækfabrikation etc. De bedste 
komme fra Persien, men de erholdes ogsaa 
fra Italien, Frankrig, Spanien, T yrol og  de 
canariske Øer. De forskrives hyppigst fra 
Triest, Livorno og Genua.

Orand Medo c kaldes i Frankrig de 
bedste røde Bordeauxvine fra Margaux, La
fitte og Latour i Dep. Gironde.

Grrandurel, et brogetflammet, nankin- 
agtigt Bom uldsstof med Kjede og  Islæt a f

to sammensnoede Traade af forskjellig Farve, 
væves baade i England og Tyskland og  for
sendes navnlig til Italien.

( l i r a i i t V o o l i c  s. Gran.
G r a n a l i  I d  s. Granalier.
C o r a i l  harpix s. Gran.
C i r a i i i l l a  s. Cochenille.
Cjfranit er en meget fast, krystallinsk 

kornet Blanding af Qvarts, Feldspath og 
Glimmer, fast sammenvoxede uden andet Bin- 
demiddel, og  udgjør Hovedmassen af Urbjer- 
gene. Bestanddelene findes blandede i meget 
forskjelligt Forhold, saa at hver enkelt af 
dem kan være fremherskende^ i større eller 
mindre M ængde, og dens Farve afhænger 
derfor mest af disse; Feldspatlien er saaledes 
hvid og  rød, Qvartsen sædvanlig graa, Glim
meren sort, gul, graa eller rød, saaledes at 
dens Hovedfarve bliver enten graa eller rød
lig. G. mangler i Begelen skiferagtig Struc- 
tur, fordi de enkelte Glimmerblade uden no
gen Orden ere blandede imellem Feldspath- 
kornene ; undertiden forekomme dog Glimmer
bladene grupperede i parallele Bækker, hvor
ved Bjergarten antager en skifrig Structur 
og danner en Overgang til Gneis. Nogle 
Arter af G. ere porphyragtige, nem lig naar 
enkelte forholdsvis store Krystaller af Feld
spath findes indvoxede i Bjergartens almin
delige Masse. Den indeholder ogsaa under
tiden Hornblende og  danner da Overgangen 
til Syenit, hvilket hyppig  er Tilfæ ldet i 
Norge, saasom ved Christiania og  Laurvig; 
ligeledes kan den indeholde Granat, sjeldnere 
Talk, Chlorit, Fedtsten, Andalusit, Korund, 
Beryl, Titanit, Svovlkies, Tinsten etc. Ofte 
findes der ingen Glimmer i Stenen, og  den 
kaldes da Aplit, Granitel, Hvidsten, (s. ogsaa 
Granulit). Efter Størrelsen af de iblandede 
enkelte Stykker skj einer man imellem grov
kornet, middelkornet, som er mest udbredt, 
og  finkornet G. I  Sibérien, Schlesien etc. 
forekommer den saakaldte Skriftgran it eller 
Pegmatit, som fattes Glimmer og  hvori 
Qvartsen er indvoxet som lange, tynde Kry
staller i næsten ren og storbladet Feldspath, 
hvorved der dannes Figurer, der ligne he
bræiske og arabiske Bogstaver. Granitel kal
des en m eget finkornet Art, som forarbeides 
til Uhrfutteraler, Daaser, og  andre Smaagjen- 
stande. Fra Krieglach i Steiermark erholdes 
en A rt G. af himmelblau Farve. —  Uagtet 
Graniten ikke af Naturen er skifret og saa
ledes kunde synes at mangle alt Anlæg til 
Begelm æssighed i Form, findes dens Masser 
dog ofte gjennem brudte af Kløftflader og der
ved afdelte i tem m elig regelm æssige Lag, 
der atter kunne være delte paatværs, hvor
ved der fremkommer regulaire Blokke. Paa 
denne Egenskab, samt paa Stenens næsten 
uforgæ ngelige Varighed er dens Anvendelse 
som Bygningsm ateriale grundet; den benyt
tes navnlig til Grundmure, Fundamenter, 
Fliser, Brosten, M øllestene etc., og  da den 
finkornede kan gives en smuk Politur, bruges 
denne m eget til M indestøtter, Bordplader, 
Vaser og  lignende architektoniske Arbeider. 
Den Granit, som er rigest paa Qvarts og’ 
Glimmer, ansés for at være den bedste og
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varigste, da Feldspathen let forvittrer. Den 
er lettest at bearbeide kort efterat den er 
brudt, hvorfor man ogsaa ofte opbevarer util- 
hugne Granitblokke under Yand. —  G. fore
kommer næsten over hele Jordkloden i ældre 
Formationer, snart i vilde og  takkede B jerg 
partier, t. Ex. i Alperne, og snart som fladt 
hvælvede Kupler eller Forhøininger, saasorn 
i Frankrig, Schwarzwald, Togeserne, N orge 
etc. I  Danmark forekommer G. i større 
Masser kun paa Bornholm ; forøvrigt findes 
den spredt i  Landet som Brudstykker i Form  
af Bullesten. I N orge forekomme de største 
Granitdistricter i Lofoten, ved Christiania, i 
Sætersdalen, det sydlige Trondhjem  etc. 
Graniten er i det Hele fattig  paa Ertse; un
dertiden indeholder den dog Jern og  T in- 
erts. Pulveriseret, forvittret og  opløst G. af
giver et fortrinligt ildfast Materiale til T egl
sten og til Stentøismasse.

Glrairalit eller Hvidsten, Aplit eller 
Halvgranit kaldes en A rt Granit, som ikke 
indeholder Glimmer, men hvis Hovedbestand
del er mere eller mindre finkornet Feldspath, 
blandet med Granit, Cyanit, Hornblende etc. 
Den danner undertiden hele Bjerge, navnlig 
i Østerrig, Bøhm en, Sachsen og Sverig og 
anvendes baade som Bygningssten og  til B ro
lægning ; den forvittrer imidlertid let ved 
Veirligets Indflydelse. En særegen Art mod 
meget iblandet Hornblende kaldes i Østerrig 
Forelsten og  benyttes stundom til Stenskærer- 
arbeider, da den kan gives en smuk Politur.

G r a n u ld , et af Grantræets Blade ud
vundet Trævlestof, ligner eii fin Uld og blev 
i sin første Fremkomst anvendt som Middel 
imod G igt og lod sig spinde og  væve, men 
tabte hurtig sin Anvendelse.

G r a p h i t  s. Blyant.
Gcraphitdigler s. Digler.
Grraphitkit, lufttæt, benyttes til Damp- 

kjedler og Gasrør; det er langt at foretrække 
for det røde Blykit.

G r a s H c lo t l i  s. Chinagræs.
trravesvine, som baade ere røde og 

hvide, voxe paa det grusede Terrain, som om 
giver Bordeaux og  henregnes derfor til Bor- 
deauxvinene. De røde ere mindre fine end 
Medocvinene, men have mere Corpus og  holde 
sig længere. De bør ikke tappes paa Flasker 
førend efter at have været lagrede i 7— 8 

Aar; de ville da omtrent kunne holde sig 
uforandrede i 20— 25 Aar, imedens M edoc- 
vine paa Flasker efter 12— 14 Aars Forløb 
antage en teglrød Farve. Man inddeler dem 
i Handelen i tre Sorter: prem ières, bonnes 
og petites Graves. De bedste dyrkes i 
Sognet Pessac, hvortil ogsaa hører Château 
H aut-B r io n ; derefter følge Sognene Ta- 
lence, M érignac, Gradignan, Léognan, Eyzi- 
nes og Yillenave d'Ornon. De ringere Sorter 
rød Gravesvin ere fra Martillac, Bruges, Cau- 
diran, Bègles, St. Médan, Labride etc. A f 
de hvide ere de bedste: Sauterne, Bommes, 
Cerons, Preignac, Toulène, Yillenave d ’Ornon, 
Fargues, Langon, Podensac, Gars etc.

G r e b e s  eller Greves kaldes Skindene af 
den paa mange Steder i Europa, saaledes o g 
saa i Danmark, levende Lappedykker eller

J. H jo r th : Varelexikon.

Silkeand, Colynibus eller Podiceps cristatus;
de ere besatte med smukke, glinsende hvide 
eller i det Perlegraa spillende F jer og be
nyttes som Damepynt til Kantninger, M uf
fer etc.

drecaglia  er en sød, let berusende, 
hvid Malvasiervin, som avles ved Vesuv af 
Druer, der ere forplantede dertil fra Græken
land, hvoraf den har faaet sit Navn.

Green C’hillies er en Slags lille 
spansk Peber, som dyrkes i Ostindien og 
M exico ; Planten bærer smaa, aflange Frugter, 
som nedlægges i Eddike førend de ere modne 
og forsendes til Europa mest over London.

Gréfler er Navnet paa en af de bedste 
Sorter røde Ermitagevine (s. d.).

G r r è g e ,  Greggia eller Grezs kaldes den 
ophaspede, men ikke tvundne eller kogte 
raa Silke, som fremkommer ved at Cocon- 
traadene klæbe sammen ved Hjælp af deres 
naturlige, af Vand blødgjorte Lim  og  danne 
enkelte Traade. G. kaldes ogsaa en Sort af 
fin Kamuld og  Floretsilke spundet Garn, der 
anvendes til Kjedegarn i fine Shawler.

G r e l o t  eller Fil en grelot kaldes i Frank- 
krig den fine hollandske saakaldte Kloster- 
traad (s. Traad). Grelots er ogsaa den fran
ske Benævnelse paa Kanebjælder af Metal, 
som udgjøre en ikke uvigtig  Handelsartikel 
til den afrikanske Kyst.

CjJ-renache er en sød, lyserød V in fra 
Dep. Østpyrenæerne; ved at henligge bliver 
den endnu lysere og  faar en Smag som  Cy- 
pervin. De bedste Sorter voxe i Omegnen af 
Banyeul, Cosperon, Collioure ogB hodez. Den 
udvindes af den samme A rt Vindruer som 
den spanske Garnachas (s. d.).

Grrenadiltræ eller Granatiltræ kalder 
man flere fra Ost- og  Vestindien og  fra Ma
dagaskar kommende fine og faste Træsorter, 
om hvis Oprindelse der ofte hersker Uvished. 
Navnet gives saaledes til Vedet af en An- 
thyllis, som hovedsagelig voxer i Vestindien; 
det er sædvanlig brunt, noget lysere end det 
røde eller brune Ibenholt (s. d.), der ogsaa 
undertiden kaldes Grenadiltræ. D et haardeste 
kaldes Jerntræ. D et anvendes til finere 
Snedker- og Dreierarbeider, og navnlig til 
Fløiter. Fra Jamaica kommer en A rt i tynde, 
uregelmæssige Stammer med en stærk gul 
Splint og en m eget fin mørkebrun, næsten 
sort K jærne; dette benyttes m eget til F løiter 
og Klarinetter og  kaldes ogsaa undertiden 
C ocostræ  eller C ocosnødtræ . Endvidere har 
man sort Grenadiltræ, der er ligesaa sort 
som Ibenholt; det forekommer i tynde, som 
oftest knortede Stykker og anvendes til de 
fineste og dyreste Fløiter.

Grrenadine er Navnet paa en Slags 
svært, fintm ønstret Taft, som oprindelig blev 
forfæ rdiget af spansk Silke fra Granada, men 
nu fabrikeres i Frankrig, Schweiz og  Tysk
land.

<jri*enaclinsilke er en Slags spansk, 
sort Silke, som især anvendes til Kniplinger, 
Fryndser etc.

C r r e n e t t e r  s. Korsbær.
Gressevin er en m eget god og  kraftig 

W ürzburgervin, som omtrent kan maale sig  i
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Godhed med Helligaandsvinen (s. Franken- 
vine).

( jJ -v e y s  er i England en almindelig B e
nævnelse for alle Bom ulds- eller Linnede T a 
rer, der kjøbes i ubleget Tilstand, imedens 
de kaldes Whites, naar de komme blegede i 
Handelen.

C r r e z s s i l k e  s. Grège.
hr r i b f  j e r ,  T. Geier- eller Yulturfedern, 

Fr. Plumes de vautour, d ’autruche d ’Am éri
que eller de Magellan, erholdes dels af H als
kraverne af de egentlige G ribbe, som have 
H ovedet og den øverste Del af Halsen nøgne, 
hvortil Kondoren henhører, og  dels af den 
amerikanske Struds, R h e a  a m e r ic a n a . De ere 
enten hvide eller graa, lange og smalle, an
vendes som  Pyntfjer og  ere langt mindre 
dunede end de almindelige Strudsfjer. De 
erholdes navnlig fra Brasilien, sædvanlig flet
tede paa Seilgarn eller Tarmstrænge i Form  
af R inge paa 3— 4 M eter; de komme ogsaa 
fra Livorno i belteformede Tresser eller 
Bundter, indpakkede i Lærred eller Huder. 
Ogsaa Brystskindet a f den almindelige Grib 
anvendes undertiden til Pelsværk.

G r i f f e l  s. Skifer.
G r o s  er den danske og  tyske Betegnelse 

for et Antal af 12 Dusin eller 144 Stkr. ; i 
den nyere Tid  regnes im idlertid ofte i Tysk
land overensstemmende med det metriske 
System 1 Gros =  10 Dusin à 10 Stkr. =  
100 Stkr.

h r r o s  benyttes baade i Frankrig og Tysk
land som Tillæ gsord ved Betegnelsen af en 
M ængde læ rredsagtig vævede Silketøier, som 
udmærke sig vod en vis Styrke, der er frem 
bragt ved tykkere, flerdobbelto Silketraade i 
Kjeden og  tyndere i Islætten, hvorved Stof
ferne erholde et ribbet Udseende, eller ved 
flerdobbelte Traade baade i Kjede og  Islæt, 
hvorved Udseendet bliver kornet. Flere Fa
brikanter benyttede ogsaa Tidligere Ordet 
«G ros» foran Navnene paa andre a f deres 
Silketøier for at hæve disse, eller de dannede 
Varenavne af dette Ord og  en eller anden 
By, hvor Stofferne enten tilvirkedes eller 
først vare fabrikerede saasom Gros d’ Anvers, 
de Russie, de Londres, G. barré, G. favori 
etc.; de fleste af disse Benævnelser ere im id
lertid ig jen  forsvundne, ligesom  Navnene paa 
saa mange andre Modeartikler, og  vi skulle 
derfor nedenfor kun anføre dem, som endnu 
benyttes eller dog oftere nævnes. Stundom 
bruges ogsaa «G ros» om blandede Stoffer, 
som ikke bestaa alene af Silke, saasom Gros 
des Indes med Islæ t af Bomuld, Gros d’ lspa- 
han med fin Kamulds Islæt etc.

( i l r o s  d ’ A u t r i c h e  kalder man i Frank
rig  de groveste Strudsdunfjer, som underti
dertiden indvæves i Listerne om  Klæde.

l i r r o s  d e  B e r l i n  er et svært, lærreds
agtig  vævet Silkestof med tykke Tværribber, 
der fremkomme ved at hver fjerde Traad i 
K jeden er 3 eller 4  dobbelt, hvorved der frem 
kommer ophøiede Striber, idet Islætten hæver 
sig  op over de tykke Traade og ig jen  sænker 
sig  ind igjennem  de m ellem liggende tyndere 
Kjedetraade. Undertiden har dette S tof L ig 
hed med uopskaaret Fløil.

h r r o s  d e  C h i n e  kaldes en A rt Silke- 
tøi med Taftgrund og fine Ribber, der ere 
frembragte ved en grovere Islættraad imel
lem hver sjette Traad.

G r o s  d e  F l o r e n c e ,  et svært, g lin 
sende, stærkt appreteret Taft, er som oftest 
sort, men forekommer dog ogsaa i andre 
Farver; det anvendes m eget til Damekjoler, 
Forklæder, Herrehalstørklæder etc.

G  r o s  d e  N a p l e s  er ligeledes et svært, 
taftagtigt Silketøi med flerdobbelte Islæt- 
traade, men har ikke saa fremtrædende R ib
ber som Gros de Berlin ; det vævedes først i 
Neapel, men fabrikeres nu ogsaa m eget i 
Frankrig og Tyskland, sædvanlig sort, men 
ogsaa i andre Farver og  enten glat, flammet 
eller moireret. Den sværeste Sort benævnes 
Poult de Soie, og en Afart heraf er igjen 
Gros grain, hvis Islæt bestaar af snoede 
Bomuldstraade. En let Sort, hvori Kjeden 
bestaar af to forskjellige Farver og Islætten 
af en tredie, saa at Stoffet faar et flammet 
Udseende, kaldes Kamelot. En anden Sort, 
som benævnes Poplin, har K jede af Silke og 
Islæt af Florotsilke, Kamelgarn eller fint 
Kam uldsgarn; det forfærdiges navnlig i Dub
bila  under Navn af Irish Poplin, samt lige
ledes i Tyskland i Crefeld og Chemnitz, sæd
vanlig med Islæt a f Bomuldsgarn.

( i  r o  s  d e  P a r i s  er et taftagtigt Silke
stof af helt kogt Silke; man har det baade 
ensfarvet og  med Islæt af anden Farve end 
Kjeden, hvorved T øiet bliver flammet eller 
changerende.

G r o s  d e  T o u r s  var oprindelig en Ef
terligning af Gros de Naples, men endnu 
sværere og  stærkere og med mangedobbelte 
Islættraade; det forfærdigedes ogsaa med Kjede 
af Silke og en Islæt, der bestod a f én Silke- 
og  to Bomuldstraade. Nu forekommer det 
kun sjclden under dette Navn, men kaldes 
enten Gros de Naples eller gives andre vil- 
kaarlige Navne.

h i-r o s  f o r t s  kaldes i Frankrig nogle or
dinaire, stærke og tætte Hampelærreder, soffi 
især forfærdiges a f Landbefolkningen i Dop. 
Nedre Seine og  Somme. De bedste Sorter 
blive sædvanlig blegede, imedens de simplere, 
som ogsaa kaldes M ortagnes og  Toiles de 
meubles, mest benyttes til indre Betræk paa 
Meubler, Madrasser etc.

( G r o s s e r i e  er den franske Benævnelse 
paa grove Jernvarer.

h r r o s s u l a r  eller Aplom er en Art Gra
nat af asparges- eller æblegrøn, sjeldnere af 
hvid, gulligbrun eller hyacintrød Farve; den 
forekommer som Trapezoëdre i Tyrol, Norge, 
Sibérien etc. i kornede Stykker eller Krystal
ler indvoxet i Serpentin og  Marmor. Den 
røde G. se under Granat.

B r o s  t r a i t  er en Slags stærkt Hampe- 
lærred med snoede Traade og  væves i Frank
rig, hvor det ofte anvendes til smaa Seil etc.

G r o s  v a r i é  kaldes en Sort temmelig 
tykt, glat Silketøi, som væves af ordinair 
Silke og  derfor er billigere end mange tyn
dere Sorter; paa Grund af de tykke lslæt- 
traade er det noget ribbet. Kjeden er sæd- 

I  vanlig forskjelligt farvet og Islætten sort.
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tJ-rydesten eller Kleberst en er en i
Norge, Grønland, Tyskland, Italien etc. fore
kommende Stenart, som indeholder kiselsur 
Magnesia og er saa blød, at den kan skæres 
med en K niv; man forfærdiger deraf Kakkel
ovne, Kogeapparater etc., ligesom  den ogsaa 
anvendes som Materiale til Hvælvinger og 
andet Murerarbeide.

Gryn, T. Graupen, kaldes dels afskallede, 
enten hele eller mere eller mindre knuste, 
men dog ikke ganske pulveriserede Korn, og 
dels overklippede eller afrundede Korn. Her 
i Landet tilberedes de mest af B yg  (s. Banke
byg), dog ogsaa af Boghvede (s. d.), Hvede, 
Havre og Ris. Boghvedegryn erholdes ved 
at tørre Kornene, afskalle dem og  overklippe 
dem paa en Brækqværn; ved endvidere at 
fjerne den fine, indre Hinde ved F ugtning 
og Blæsning, tilberedes de saakaldte R u lle 
gryn. Paa samme Maade behandles Havre
gryn, som derefter undergives en stærk Varme, 
samt H vedegryn eller Semoulegryn, som af
skalles ved Sigtning og  Blæsning uden at 
fugtes. —  Gryn bør opbevares paa et tørt 
Sted i Kasser eller Tønder, mon ikke i Sække, 
da de i disse let blive melede og  fulde af 
Midder; det er godt jevn lig  at sigte dem for 
at fraskille M elet, ligesom  ogsaa de Klumper, 
som undertiden samle sig  deri, snarest bør 
sønderdeles.

Cirriinebergervm s. Brandenburger -  
vin.

Grivskar {Cucurbita), T. K ürbis, E. 
Gourd, Fr. Courge, Pépon, er den bekjendte 
énaarige Plante, hvoraf der gives flere Arter, 
som dels dyrkes paa Marker, V inbjerge og  i 
Haver paa Grund af dens som Næringsm id
del baade for Mennesker og D yr tjenende 
Frugter, og  dels ogsaa i Haver som P ryd 
plante. D et Første gjælder navnlig om det 
store almindel ige Græskar ,  C u c u r b it a  P e p o ,  
som hører hjemme i Orienten, men dyrkes i 
alle varmere Lande i en Mængde Varieteter, 
sædvanlig med mindre smukt tegnede eller 
eiendommeligt formede Frugter, hvis F rø an
vendes i M edicinen mod Bændelorm. T il 
denne Slægt hører blandt andre Fl askegr æ s
karret ,  C u c u r b it a  l a g e n a r i a ,  hvis Frugter man, 
ved at udtage K jødet af dem, benytter som 
Plasker, ofte under Navn af Calabasser  (s. d.) ; 
i Frankrig anvendes de saaledes ofte som 
Feltflasker af Soldaterne. Aim.  G. dyrkes 
ogsaa her i Landet; Frugten benyttes ned- 
syltet i Eddike etc. paa samme Maade som 
Agurker, og  den spises hyppig af den fatti
gere Befolkning i stuvet Tilstand. A f de 
modne Kjærner kan der presses en god Olie, 
der baade kan nydes og  bruges til Belysning, 
og af selve Græskarrene kan der tilberedes 
en Slags godt Sukker, ligesom  ogsaa Bræn
devin.

G r r se sk  H o f r ø  s. Bukkehornsf rø.
befseske Vine kalder man de sæd

vanlig m eget søde og spirituøse Vine fra flere 
tyrkiske, men kun faa græske Øer i A rchi- 
pelagus. De bedste komme fra Øerne C y
pern, Candia og  Chios; endvidere fra Samos, 
Tenedos, Corfu og  M otclin, paa hvilke Øer 
der avles en fortrin lig  rød Malvasier og  Mu

skateller, ligesom  ogsaa Øen Zante er berøm t 
for den saakaldte Jenerodivin. De fleste af 
disse Vine forsendes til Italien og Østerrig 
dels i Foustager og dels i Læderflasker, un
dertiden ogsaa i store, med Siv omflettede 
Glasflasker. I  selve Grækenland er Tilbered
ningen og Behandlingen af Vine tem melig 
mangelfuld.

G r æ s l æ r r e d  eller Gr ass clot h s. Chi- 
nagræs.

t j c r æ s o l i e  s. idr isol ie.
t ü -r æ s r o d  eller Qvikrod (Rhizom a  eller 

R a d ix  G r aminis) er den 2— 3 Mm. tykke, 
horizontalt under Jorden vidt krybende, gre
nede og  leddede Rodstok af det overalt paa 
vore Marker og i Haverne som et byrdefuldt 
Ukrudt voxende Qvikgræ s eller Qvikhvede,  
Triticuni eller Agropyrum repens. Den er af 
en bleg, straagul Farve, er uden Lugt og 
har en sødlig, noget slim et og sammensnær- 
pende Smag. Den kommer i Handelen i 
lange, tørrede, og  fra Rodtrævlerne rensede 
Stykker, som sædvanlig ere opvundne i fod 
lange Bundter, men ogsaa undertiden ere 
skaarne som Hakkelse. Den anvendes i M e
dicinen som et beroligende, m ildt opløsende, 
blodrensende og  urindrivende Middel, navnlig 
i Febersygdom m e; sædvanlig benyttes den i 
flydende Extractform  under Navn af Mellago 
Graminis. Dette Extract er af Consistents 
som Sirup, rødbrunt og har en sødlig  Smag 
o g  en behagelig Lugt. Man har ogsaa med 
H eld forsøgt paa at bage Roden sammen 
med Brød og anbefalet den hertil i knappe 
Tider. Den indeholder en Slags Sukker, som 
har L ighed med Mannit, Bassorin, Gummi, 
Stivelsemel, Slim, Amylum og  nogle Salte.

G rræ srod , r ø d , s. Sandstarrod.
G ræ vlinge Excrem enter s. Das- 

j espis.
ô r æ v l i i ig e s k i n d , T. Dachsfelle, er

holdes af den i K lippe- og  Jordhuler levende 
almindelige Græ vling Meles Taxus. De ere 
tykke, besatte med grove og  stive, sædvanlig 
graa Haar med hvide og sorte, ligesom  fedtede 
Spidser. De amerikanske Skind (af M eles 
labrodoricus) ere de fineste ; derefter følge 
de danske, tyske, ungarske, russiske etc. 
Man benytter dem til Kufferter, Jagttasker, 
Tornistre, Fodposer etc; Haarene anvendes 
til Børstcnbinderarbeide.

G  run .1 mal ( Terra virid is) er en jern 
holdig  Jordart af grønlig  Farve i forskjellige 
Nuancer og  bestaar sædvanlig a f Lerjord, 
Jernilte, Magnesia, lidt Mangan og  noget 
Vand; den er uigjennem sigtig, mat, mild, 
lidt fedtagtig  at føle paa, klæber svagt ved 
Tungen, er ikke g iftig  og har en Væ gtfylde 
af 2,5— 2,8. Den bedste findes i det nord
lige Italien i Omegnen af Verona, _ hvorfor 
den ogsaa kaldes Veroneser  eller i t al i ensk 
l o r d ;  den er af en lys, spanskgrøn Farve, 
som undertiden gaar over i det O livengrønne 
eller or endnu mørkere, er tem m elig haard 
og  forekom mer i Handelen i tre Sorter baade 
raa og slemmet. Den cyp r i sk e  QÏ M noget 
ringere Qvalitet; den bøhmiske er den sim p-* 
leste Sort, sædvanlig sortegrøn, blød, fedtet 
og  fugtig. Grøn Jord findes endvidere i T y-

18*
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rol, Polen, England, Frankrig, paa Island og 
Færøerne etc. Den benyttes mest som A n 
strøgsfarve, men ogsaa til Oliemaling. Yed 
en svag Glødning bliver den brunrød, og ved 
en stærkere rød, og den benyttes da ligeledes 
som Vand- eller Kalkfarve.

Grønsten s. Diorit .
Gnaco-lllade og- Stængler (F o 

lia og Stipites Guaco) erholdes af en i 
M exico og  Columbien voxende Plante, M i c a -  
n ia  G u a c o . De ere først komne i Handelen 
i den nyere Tid som et Middel mod Slange
bid og kræftagtige T ilfæ lde; men de fore
komme ikke sjelden forfalskede. Bladene ere 
elliptisk ægformede og paa Undersiden rød- 
blaa og filtede; de have en stærk, gjennem - 
trængende Lugt og  en bitter Smag. De in 
deholde forskj ellige Extractivstoffer og Salte 
samt et eiendomm eligt, harpixagtigt, bittert 
Stof, Guacin,  som er let opløseligt i varmt 
Yand, Æ ther og Alkohol, men vanskeligt i 
koldt Vand.

G naj akbark (Cortex Guajacï), Bar
ken af det nedenfor omtalte Guaj aktræ, be
nyttes undertiden i M edicinen paa samme 
Maade som Vedet. Den forekommer i faste 
og  tunge, flade eller noget bøiede Stykker, 
som ofte endnu ere bedækkede med den 
sm udsiggule, tynde Overhud ; den er ujevn, 
graabrun med gule Pletter og  paa den indre 
Side glat, gul, ogsaa undertiden brunlig, og 
naar den har henligget i længere Tid, be- 
dækkes den ofte med m eget smaa glinsende 
Krystaller af oxalsurt Kalk. Den er c. 4 Mm. 
tyk og ved Udblødning i Yand lader den sig 
dele i papirtynde Lameller eller Blade; den 
har en m eget svag Lugt, men en skarp, krad
sende, lidt bitter Smag. Den indeholder en 
eiendom melig Harpix, der dog  er forskjellig 
fra den, som findes i Træet, samt Extraktiv- 
stof.

(jrnajakliarpix. (R esina  eller Gummi 
G uajaci eller R esina L ig n i Sancii) sveder 
enten frivilligt ud af Guajaktræet, eller vin
des ved Udsm eltning eller U dkogning af de 
harpixrigere Dele af samme. Man skjelner 
im ellem to Sorter, nem lig i Taar er  og  i 
Masser .  Den førstnævnte, som frivilligt ud
sveder af Træet, er den bedste og bestaar af 
rundagtige Stykker af forskjellig Størrelse, 
hyppigst saa store som  Blom m er; de ere ud
vendig smudsig grøn ligt bestøvede, iB ruddet 
glinsende brunliggrønne og  have, naar de 
opvarmes, en behagelig, vanilleagtig Lugt, og 
besidde en skarp, kradsende Smag ; de smelte 
let og  lade sig  uden Vanskelighed pulverisere. 
D et i Begyndelsen hvidgraa Pulver bliver 
ved Lysets Paavirkning i Luften grønt, og 
ved iltende Stoffer, som  Jod, Salpetersyrling, 
Jernchlorid, Chlor først grønt, derpaa brunt 
og tilsidst blaat; ved Am moniak og  Svovl
brinte vand kan denne Farve ig jen  forvandles 
til grøn og paa lignende Maade forholder en 
af Harpixen frem stillet Tinetur sig. Den 
anden Sort, som er den hyppigst forekom
mende, er ligeledes en god Qvalitet. Den 
forekommer i uformede, med grøn ligt Pulver 
bedækkede, skjøre, i Kanterne gjennem skin- 
,nende, grønlige eller rødbrune, i Bruddet

glinsende Stykker af forskjellig Størrelse. 
Undertiden forekommer der ogsaa en tredie, 
meget ordinair Sort, som indeholder mange 
Træsplinter. G. er let opløselig i Vinaand, 
vanskeligere i Æ ther og kun m eget lidet i 
Terpentinolie og  i fede Olier. Den forfalskes 
undertiden rnecl Colophonium , hvilket kan 
opdages ved at udfælde et spirituøst Udtræk 
med Yand og langsom t tilsætte Ætskalilud, 
som opløser den udskilte Guajakharpix og 
selv ved Overskud ikke fælder denne, medens 
Forbindelsen med Colophon bliver udskilt 
derved. G. anvendes i Medicinen im od chro- 
nisk Bheumatisme, Forstoppelse og  Syphilis. 
Yed Opløsning i Kalilud og Afdampning af 
dette Fluidum tilbereder man Guaj aksæbe.  
S a p o  g u a ja c i n u s ,  en mørkegrøn, skarptsma- 
gende Masse, som  anvendes i M edicinen i 
Form  af Piller. En Harpix, hvormed den i 
den nyere T id  er bleven forfalsket, er den 
saakaldte Peru-Guaj ak,  der har nogen L ig 
hed dermed ; men denne antager aldrig nogen 
grøn Farve og har en Lugt, der minder om 
M eloten og  Pebermynte. Guajakharpix inde
holder Guajakharpixsyre, Guajakonsyre, Gua- 
jakbetaliarpix og  Guajakgult.

( x u a . j a k t r æ  eller Pokkenhol t  (Lignum  
Guajaci, sanctum  eller gallicani) T . Pock- 
holz eller Franzosenholz, er det tætte, faste 
og tunge Ved af det i Vestindien, især paa 
Jamaika og  Dom ingo vildtvoxende Guajaktræ, 
G u a j a culti o f f i c i n a le .  Under Barken har det 
en gulagtig Splint, imedens Kjærnevedets 
Farve er brungraa, mørk violet eller grønlig- 
blaa, ofte mørkt plettet eller flammet. Kjær- 
nevedet er harpixglinsende og  overordentlig 
fast og haardt, saa at det snart afstumper 
baade Øxe og Saug; det er den tungeste af 
alle Træsorter og  synker i Vand, idet det har 
en Væ gtfylde af 1,333. Ved Rivning, Saug- 
ning etc. udvikler det en behagelig Lu gt og 
ved at raspes fremkalder det N ysen; det har 
en skarp kradsende Smag, brænder med en 
klar Flamme og udsveder da Harpix. Det 
erholdes i Stykker af forkj ellig Størrelse af 
10— 500 Pds. Vægt, enten af Stammen eller 
af Grenene og  dels afskallede, dels endnu be
dækkede med Barken, ofte ogsaa befriede fra 
Splinten. D et bedste kommer fra Jamaica, 
sædvanlig i store Stykker paa 4 à 5 Centner 
eller derover og med mindre Splint end det, 
som erholdes fra Bahamaøerne. Fra Porto
rico og  St. D om ingo kommer det i Stykker 
af 1— 3 Meters Længde med \ — 1 Tom. tyk 
gu l Splint og en tynd, tem melig glat Bark. 
Paa Grund af dets Fasthed anvendes det 
hovedsagelig til Maskindele, Væ rktøi, Kogle
kugler, Valser og  ligeledes til Skibsbrug til 
Blokke og Spil. T il medicinsk Brug kommer 
det i Handelen som raspet; hertil benyttes 
de tynde og  revnede Stykker samt Affaldet. 
Frisk raspet er det grøn lig  brunt, ofte med 
iblandet Gult paa Grund af at det indeholder 
Splinten af Træet, men ved at udsættes for 
Luften bliver det mere og  mere grønligt. 
Det indeholder Guaj acin,  et bittert, amorpht 
E xtractivstof og  Guaj akharpix,  hvoraf det 
indeholder 26 pCt. og  nogle flere Bestand
dele; ved tør Destillation udvinder man og-
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saa deraf den brune, tunge Gua jak t r æol i e.  
Træets Bark og Harpix ere omtalte foran i 
særlige Artikler.

O n a  j a v e r  ere de i Sukker nedlagte 
eller til Gelée forvandlede, velsmagende F rug
ter af flere Arter af det i Vestindien hjem 
mehørende, men til Ostindien og  Sydamerika 
forplantede Guajavatræ Psidinin, navnlig Ps.  
pom i ferum  med grønne, æblelignende, syrlig 
smagende Frugter (et A fkog  af dette Træs 
Blade anvendes som Lægemiddel og til Bade), 
°g  Ps. pyr i fer u m  med høigule, pæreformede, 
noget bittre Frugter, som etter at være kogte 
have en hlomm eagtig Smag. De komme sæd
vanlig til Europa fra Vestindien, især fra St. 
Thomas og Jamaica.

( x i i a i i a c o s k m d  s. Lam ask i nd.
G n a n o ,  et af de kräftigst virkende 

Gjødningsmidler, er allerede for en Del om
talt under Artiklen «G jødn ing», til hvilken 
vi derfor henvise; dog skulle vi her nøiere 
beskrive de for Tiden hyppigst forekommende 
Sorter. Den egentlige Guano bestaar hoved
sagelig af de i Løbet af Aartusinder oplio- 
bede Excrementer og  døde Kroppe af de i 
uhyre Masser ved mange Klippekyster i de 
varme Lande levende Søfugle. Allerede i en 
fjern Fortid  benyttede man denne Masse som 
Gjødningsmiddel i Peru, hvorfra den bedste 
endnu stedse erholdes; men omendskjøndt 
den berømte Naturforsker A. v. Humboldt 
allerede i Aaret 1804 bragte Prøver deraf til 
Europa og paaviste Guanoens store B etyd
ning for Agerbruget, blev den først bragt 
til Europa i større M ængde efter Aaret 1888, 
da et fra de i Nærheden af den peruanske 
Kyst liggende Lobosøer ankommende Skib 
medførte den som Ballast. Siden den Tid  er 
Indførselen tiltagen Aar for Aar i storM aale- 
stok, og Udførselen alene fra Peru har i den 
nyere Tid udgjort over 10 Millioner Centner 
aarlig.

Peruguanoen  findes i m ægtige Lag i en 
Strækning af over 300 Mile langs Kysterne 
og navnlig paa de forskjellige der liggende 
Øgrupper, af hvilke Ch i n ch asøer n e have af
givet de mest ansete Sorter. Disse tre smaa 
Øer, af hvilke enhver kun er lidt over 1 M il 
i Omkreds, bestaa af steile Granitklipper, paa 
hvilke Guanoen findes afleiret i L ag af fra 
40 til 100 Meters Tykkelse. Efter en an
stillet Beregning skulle disse Lag have inde
holdt over 2000 Mill. Ctr. Guano, hvoraf der 
imidlertid i de sidste Decennier er udført 
umaadelige Qvantiteter, og ved det stadige 
Forbrug ville Leierne selvfølgelig  efterhaan- 
den blive aldeles tømte. Dette skal allerede 
være Tilfældet med Hensyn til den nordlig
ste af Øerne, imedens de 2 de andre endnu 
ere bedækkede med tykke Lag, hvis B etyd
ning man dog ikke kan bedømme, da den 
peruanske Regering, som har en meget væ
sentlig Indtæ gt af disse Øer, holder Resul
tatet af de der foretagne Undersøgelser hem
meligt.

Ogsaa paa de nord for Chinchas Øerne 
liggende Bal est as- ,  Gu an ape-  og M acabi-Øer
findes Guanoleier af omtrent samme Qvalitet 
og af 20— 50 Meters Tykkelse, ligesom  ogsaa

paa de sydligere Øer Lobos, Chipana, Pabel -  

lon etc. Ligeledes ere en Pat agon sk  Guano
og en Paci f i c Guano, der m eget nærme sig 
Peruguanoen, komne i Handelen i den senere 
Tid, men staa dog tilbage for denne.

Peruguanoen danner sædvanlig et lysebrunt, 
med hvide Klumper blandet og af Ammoniak 
lugtende Product af jordagtig  Beskaffenhed; 
den bestaar hovedsagelig af phosphorsur Kalk, 
urin- og oxalsur Ammoniak, Magnesia etc. 
Sædvanlig skjelner man imellem tre ovenpaa 
hverandre liggende Lag, af hvilke det mel
lemste indeholder den bedste Guano; denne 
fremtræder som et lysegult Pulver med iblan- 
dede Klumper, som have en krystallinsk 
Ivjærne; den indeholder hovedsagelig Am m o
niaksalte og derfor mere Qvæ lstof end de to 
andre Lag. D et øverste af disse, den saa- 
kaldte Su r f a ce  Guano, ogsaa kaldet An ga-  

m os-Guano olier Guano-bi anco, er hvid- eller 
gulgraat, imedens det nederste, som ofte er 
stærkt blandet med Levninger af Robber og 
andre Sødyr og  som er rigt paa svovlsur 
Kali, er brunt.

T il Bedømmelse af Guano have flere A gro 
nomer opgivet følgende K jendetegn: ved at 
ophedes i Luften skal uforfalsket Peru-Guano 
give 30— 35 pCt. hvid eller graalig Aske; 
dersom denne viser sig  gul eller rødlig, er 
det Tegn paa cn Iblanding af Ler, Sand eller 
andre Jordarter, og Asken kan da udgjøre 
60— 80 pCt. Dampene af den ægte lugte 
stikkende som Ammoniak og  eiendom melig 
pikant, omtrent som gammel Lim burger Ost, 
imedens de uægte Sorter have en L u gt som 
brændt Haar eller Horn. D et er dog vistnok 
m eget tvivlsomt, om Æ gtheden af den nu 
forekommende Peru-Guano, som indeholder 
langt ringere Mængder Qvælstof og  Plios- 
phorsyre end den tidligere, og som i det Hele 
taget vexler m eget i Sammensætning og Ind
hold, vil kunne bedømmes efter disse tidli
gere anvendte M ethoder; dette er neppe 
sandsynligt, idet t. Ex. en ægte Peru-Guano, 
der kun indeholder 2 pCt. Qvæ lstof og  18 
pCt. Phosphorsyre, selvfølgelig  maa indeholde 
andre Stoffer end en lignende, der holder 8 

pCt, Qvæ lstof og 14 pCt. Phosphorsyre. —  
Guanoens Værdi som G jødningsstof beror ho
vedsagelig paa dens større eller mindre Ind
hold af Qvælstof, Ammoniak og  pliosphor- 
sure Salte; dens chemiske Sammensætning 
er gjennem snitlig c. 12— 15 pCt. urinsurt 
Am moniak, 18 pCt. oxalsurt Ammoniak, 6 

pCt. phosphorsur Ammoniak, 12 pCt. phos
phorsur Ammoniak-Magnesia, 20 pCt. phos
phorsur Kalk o. s. v. Den peruanske R ege
ring har bortforpagtet Handelen med Guano 
til et Selskab i London, the Peruvian Guano 
Company lim ited, som atter tildels har over
draget Forhandlingen til Firmaet Schrøder, 
Michaelsen & Co. i Hamborg, som forarbeider 
Peru-Guanoen til et ensartet, fint Pulver, der 
sælges med Garanti for et bestem t Indhold 
af enhver enkelt Ladning.

Man var tidligere ofte utilfreds med det 
usikkre Indhold af den ægte Peru Guano, 
hvis V irkning hyppig var for langsom, og da 
Forbruget af denne Grund aftog, begyndte
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liere dertil a f Im porte urerne befuldmægtigede 
Fabriker at opløse Guanoen i Svovlsyre for at 
g jøre den mere ensartet og kunne garantore 
et hurtigt virkende, constant Indhold, navnlig 
for det Forbrug, der fordrer en hurtigere 
Virkning, end der kan ventes a f den sig 
langsommere opløsende raa Guano. Denne 
Sort kom da i Handelen under Navn af op

l øst  Per u  Gu an o; men ved den Proces, som 
den er undergaaet, ere ogsaa de deri inde
holdte Stoffer bievne chem isk forandrede, og 
det er derfor rnaaské tvivlsomt, om denne 
opløste Peru Guano har noget væsentligt 
Fortrin  frem for Ammoniak-Superpliosphaterno, 
som ere billigere og ligesaa sikkre i deres 
Virkning. —  H ava r er et  Per u  Guano, gjen - 
nemtrukket af Søvand, tørres, pulveriseres 
og  undergives en lignende Behandling med 
Svovlsyre, hvorefter den ligeledes kommer i 
Handelen under Navn af opl øst  Per u  Gu an o; 

den erholdes blandt Andre fra Ohlendorff & 
Co.s Fabriker i H am borg som et fint, lidt 
fu gtigt Pulver, og  siges efter den nævnte 
Behandling at være et fortrinligt G jødnings- 
middel, som skal indeholde under Garanti 
6— 7 pCt. Qvælstof, og  9— 10  pCt. opløselig 
Phosphorsyre.

A f  andre i Handelen forekom mende saa- 
kaldte Guanosorter maa endnu mærkes fø l
gende, som dog kun i uegentlig  Forstand 
kunne henregnes til Categorien Guano, da 
de sædvanlig dels ikke hidrøre fra F u glccx- 
crementer etc. og  dels fattes det for virkelig 
Guano charakteristiske, større eller mindre 
Indhold af Qvælstof, som man derfor maa 
tilsætte dem ved Kunst. —  Bak er  Guano 

forekommer i Lag af c. 1 Meters Tykkelse 
paa en i det store Ocean i Nærheden af 
Æ qvator beliggende Gruppe Koraløer, a f hvilke 
den c. 1750 Meter lange og  1100 M eter brede 
Bakerø har været den vigtigste, da den tid 
ligere afgav den meste og  reneste Guano. 
D et er i de senere Aar fra flere Sider paa- 
staaet, at Forraadet paa Bakerøon skal være 
enten ganske eller tildels opbrugt; ifø lge et 
i Mai Maaned 1879 udstedt offentliggjort 
Certificat fra Eierne af denne 0 ,  the Am eri
can Guano Com pany iN ew york , er der im id
lertid  i Tidsrum met fra Januar 1878 til Mai 
1879 udskibet fra selve Bakerøen henved
12,000 Tons Guano med 8  forskjellige navn
givne Skibe. —  Der findes endvidere tem m e
lig  betydelige Leier paa flere af de andre til 
Gruppen hørende Øer, saasom H owl and, Ja r 
vis, M alden, En d er b u r y,  Phønix etc. —  Ba- 
ker-Guanocn, som i Alm indelighed indeholder 
c. 75— 78 pCt. Kalkphosphat, danner et fint, 
lysere eller mørkere brunt Pulver med c. 5 pCt. 
i'blandede hvide Korn af phosphorsur Magnesia, 
og  1— 2 pCt. phosphorsur Magnesia-Ammoniak. 
Den indeholder ikke Qvæ lstof som Peru- 
Guanoen, da disse lave Øer stadig oversprøj
tes af H avet, hvilket i Forening med den 
stærke Varme bringer de qvælstofholdigo 
Substantser til hurtigt at opløses og  udskyl
les. —  Vest i n d i sk  Guano erholdes navnlig -fra 
Øen Curucao og  er af god Qvalitet; den in 
deholder c. 70 pCt. phosphorsur Kalk og 7— 8 

pCt. kulsur Kalk. —  Sal d an h a og  I t sch abu

eller I chaboe Guano udføres undertiden fra 
Vestkysten af Afrika, men forekommer kun i 
ringe Mængde og  er af mindre god Qvalitet, 
da den sædvanlig er blandet med Gips. —  
M eji l lones Guano findes paa en over 10 0 0  Fod 
liøi, klippefuld Halvø i det nordlige Chili, 
hvor den bedækker Bjcrgskraaningerne i et 
Lag af 20— 25 Meter. Den ligner Bakergua- 
noen baade i Udseende og  Qvalitet, men er 
mere finkornet og  bestaar af egentlig  Guano, 
som er tem m elig udvasket af Regnvand; den 
indeholder dog c. 1 pCt. Qvæ lstof og  70— 80 
pCt. phosphorsur Kalk eller 34— 38 pCt. 
Phosphorsyre. Den sælges omtrent til samme 
Pris som Bakerguanoen, men afgiver ikke et 
saa tørt og  fint Superphosphat som denne. —  
Robbe Guano findes flere Steder i Sydam e
rika og paa do nærliggende Øer, saasom paa 
Lobosøorne, hvor Lagene stundom ere over 
50 Meter tykke ; den bestaar hovedsagelig af 
Dyrenes Kroppe, hvorfor den er blandet med 
Skind, Haar, Ben etc. Den indeholder langt 
mindre Qvæ lstof end Peruguano. —  Carno  

Guano kaldes et Product, som i Sydamerika 
tilberedes af det ved Fabrikationen af K jød- 
extract fremkommende A ffald ; det indeholder 
c. 6  pCt. Qvæ lstof og  henvod 11 pCt. Phos
phorsyre. —  Phospho Guano kaldes en i 
England tilberedt Blanding af Klippephosphat 
og  svovlsur Am moniak; don indeholder c. 3 
pCt, Qvæ lstof og 10— 19 pCt. opløselig  Phos
phorsyre.

Ved den Jagen efter nye Guanolag, som 
der for T iden hersker, forløber der neppe 
nogen U ge eller ialfald Maaned, uden at en 
eller anden ny Guano, eller et nyt Phosphat 
findes og  bringes frem ; dog  bør man stille 
sig varsom ligeoverfor disse nye Sorter, der 
ofte ere Varer, som —  enten fordi Lagene 
ere fo r  ubetydelige eller fordi Varerne ikke 
ret egne sig  til Fabri kationsøiemed —  atter 
hurtig  forsvinde fra Markedet.

Forbruget af ublandet Guano er i den 
nyere T id  aftaget m eget i Europa som en 
F ølg e  af den hyppige Anvendelse af de for
skjellige kunstige G jødningsm idlor, hvoraf 
mange have cn ligesaa god Virkning, imedens 
de til samme T id  ere billigere. Svovlsur 
Ammoniak anvendes hyppig  til kunstig Gjød- 
ning, og  dette Salt udvindes derfor 'mange 
Steder af Gasvand

Guano anvendes foruden som Gjødningsmid- 
del ogsaa til Frem stilling af Guan i n ,  kunst iø 

Per l eessen t s (s. d.), U r i n syr e og  flere che- 
miske Producter, som  udvindes af sidstnævnte, 
saasom Al l oxan , M urexi d (s. d.) etc.

Med Hensyn til Indførselen af Guano til 
Danmark og  flere andre Lande henvise vi til 
de under Artiklen «G jødn ing» fremsatte Be
mærkninger.

(liuarana eller P a st a  Gu ar an a ere de
til on fast D eig  stødte, trekantede, glinsende 
brune Frugter af en Æ rts Størrelse af en i 
Sydamerika voxendo Busk, Paulinia sorbilis; 
i Brasilien anvendes do i M edicinen imod 
Diarrhoe og  Blodgang, og  komme i Handelen 
i fiadtrykkede Klumper paa \ — 1 Pd. Pro- 
ductionen heraf er i Brasilien tem m elig be
tydelig  og  mindre Qvantitcter forsendes un-
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dertiden til Europa til medicinsk Brug, navn
lig imod nervøs Hovedpine, Migræne etc. 
Dot virksomme S tof deri er Guar an i n , der er 
identisk med Coffein (s. d.).

( x i i a r a i i l i a m b a r k  s. Buranhambark.
G h i a  z a  s. H am p, indisk.
G i i a y a b a b n  l e  kaldes det meget faste 

og tunge brunrøde, fint sortaarede Ved af et 
i Sydamerika voxende Træ ; det kommer til 
Europa i Stammer af 6 — 10  Meters Længde, 
kan gives en smuk Politur og  anvendes til 
finere Snedkcrarboidc.

G t u d s n a a d e s u r t ,  Pu r gèr u r t  eller vild 
Aurin (G ratiola officinalis) er en i en stor 
Del af Europa paa fugtige Enge voxende 
Griftplante med stump, firkantet Stengel, lan
cetformede, i Spidsen saugtandede Blade og 
rødgule eller hvide Blomster, som tilligem ed 
Stengelen forekomme i Droguerihandelen 
under Navn af H er ba Gr at i ol æ og  anvendes 
i Medicinen som et stærkt purgerende og 
urindrivende Middel. Do have en m odbyde
lig bitter og  adstringerende Smag og bør 
liave en smuk mørkegrøn Earve. De inde
holde Grat iol in , en hvid, m eget bitter vorte
formet Krystalmasse, som med Svovlsyre far
ves purpurrød og  med Alkalier i Begyndelsen 
grøn. Ogsaa den krybende, ledede, forneden 
stærkt trævlede, bittre R od uden Lugt, R a d ix  
Gratiolæ, blev tidligere anvendt i M edicinen 
til samme Brug. Man tilbereder deraf et 
grønt, bittert Extract, som er giftigt.

G n i j o  er et haardt og fast Ved, som er
holdes fra de philippinske Øer og  egner sig 
godt til Skibsbygning.

tirili 1 (live kaldes i flere franske Søstæ- 
der det af Melasse tilberedte Brændevin.

G h l i l l i e r a n d  er en hvid, velsmagende 
Languedocvin, som dyrkes ved St. Peray i 
Dop. Ardèche.

G r u m e a k o m  s. Par ad i sk or n .
G hiineatræ  s. Rødtræ.
Grulpnre kaldes i Frankrig forskjcllige 

Possement og Broderiartikler, navnlig Border 
og Kniplinger, der bestaa a f Traade, der ere 
overspundne med Silke; fremdeles en Sort 
ophøiet Broderi med Silke, Guld- eller Sølv- 
traade paa Strimler af Pergam ent eller Car- 
tonpapir.

O u lb ly e rts  s. Molybdæn.
tir n i d  (A urum ) T. og  E. Gold, Er. Or, 

It. og Sp. Oro, Russ. Soloto, Arab. T ibr eller 
Zeheb, er et m eget kostbart Metal, der synes 
at have været kjcndt fra den tidligste O ld
tid. D et findes i alle Verdensdele, dog  sjel- 
den i store Masser, mon most i opskyllet 
Land i større eller mindre, undertiden kry
stallinske K om  eller Klumper, ligesom  ogsaa 
indsprængt i Bjergarter i smaa Krystaller 
eller i haar- traad- træ- eller mosformede 
Masser, tynde Blade etc. D et forekommer 
kun i gediegen Tilstand, alm indelig rent eller 
som Legering med Palladium, Rhodium, T e l
lur eller Sølv (s. Electrum), ligesom  ogsaa 
med K obber, eller indsprængt i Svovlkis 
eller blandet med Sandet i forskjcllige E lo 
der. De Lande, som især ere bekj endte for 
deres Guldrigdom , ere Australien (siden 1852), 
Californien (siden 1848), M exico, Peru, Chili,

Brasilien, Ural, Ungarn, Siebenbürgen, Sibé
rien og  nogle Egne af Afrika. Ogsaa F lod 
sandet i Donau, Rhinen, Isar, enkelte Steder 
i N orge etc, er undertiden guldhold igt, men 
sædvanlig kun i saa ringe Grad, at Udbyttet 
ikke kan dække Arbeidsom kostningerne. Guld 
vindes paa forskjelligo Maader af de Ertser, 
hvori det forekommer, sædvanlig ved Udvask
ning eller ved Amalgamation med Kviksølv, 
hvormed Guldet let træder i Forbindelse; 
det, som findes i opskyllet Land eller Sand 
udskilles ved Slemning og Vaskning, enten 
ved H jæ lp af en bred, lav, forneden lukket 
Tragt, der efterhaandon fyldes med Sandet 
og  sættes i en omdreiende Bevægelse under 
Vand, hvorved de lettere Sanddele slynges 
ud over Randen, imedens de tungere tillig e 
med Guldet samle sig paa Bunden af T rag
ten, eller ved den saakaldte Vugge, som an- 
vondes m eget i Californien og  Australien. 
D et saaledes udvundne Guld kaldes V a sk e 
guld eller Guldst øv. Da G. som oftest fore
kommer i Forbindelse med S ø lv , erholdes 
saavel ved Udvindingen af Vaskeguld som af 
B jergguld  i Regelen sølvholdigt Guld. A d 
skillelsen af disse to ædle Metaller foregaar 
paa forskjellige Maader, navnlig enten ved 
Aff i n er i n g eller ved Q var t at i on . V edA ffin e- 
ringen behandles Legeringen med concentre- 
rot Svovlsyre i Kar af Platina, Støbejern 
eller Porcellain ; i disse koges den saalænge 
indtil Sølvet opløses som svovlsurt Sølvilte, 
imedens Guldet, som ikke paavirkes af Syren, 
leirer sig paa Bunden som et brunt Pulver, 
der smeltes sammen i en Graphitdigel med 
Borax og  Salpeter. A f  det opløste svovlsure 
Sølvilte udfældes Sølvet ved Behandling med 
Kobber som et g faat Pulver, der derpaa sam
mensmeltes. —  En anden Affineringsmaade. 
som paa Grund af den H urtighed og  Lethed, 
hvormed den kan udføres, har vundet stor 
Betydning for de guldproducerende Lande, 
bestaar i at presse en Strøm af Chlorbrinte- 
lu ft igjennem  et R ør op igjennem  den sm el
tede M asse; den vil da træde i Forbindelse 
med Sølvet uden at angribe det smeltede 
Guld, og  naar man da har ladet dette størkne, 
hældes det endnu flydende Chlorsølv fra Mas
sen. Denne M ethode betager ogsaa Guldet 
dets Skjørhcd. —  Q var t at i on en  bestaar i at 
adskille Metallerne ved Hjælp a f fortyndet 
Salpetersyre; Legeringen maa im idlertid in 
deholde c. 3/4 Sølv, og  maa tilsættes Sølv i 
dette Forhold , saafremt den ikke indeholder 
saam eget; nyere Undersøgelser have dog  vist, 
at allerede den dobbelte M ængde Sølv er 
tilstræ kkelig for ved K ogning med chlorfri 
Salpetersyre af 1,32 spec. Væ gt at opløse 
Sølvet. Denne M ethode benyttes nu kun 
sjeldnere. Paa en a f de forannævnte Maader 
adskilles Guldet fra Sølvet enten i selve 
Sm eltehytterne, i særegne Affineringsanstal- 
ter eller i Myntværkstoderne. —  G. har en 
smuk gul Farve og  en liv lig  Metalglans, er 
m eget blødt, men i høi Grad sm idigt og  
stræ kkeligt; det kan udhamros til saa tynde 
Blade, at der behøves omtrent 300,000 saa- 
danne lagte ovenpaa hverandre for at udgjøre 
1 Tom mes Tykkelse (s. Bladguld). En Guld-



traad ai' % 0 Tom. Tykkelse kau bære 300 
Pel. uden at briste, og 2,200 Meter fin Traad 
veier kun 1 Gram. I  Pulverform  er det brunt, 
men udhamret som Bladguld viser det, holdt 
im od Lyset, en gjennem skinnende grøn, og  i 
sm eltet Tilstand en blaaliggrøn Parve. Det 
smelter først ved c. 1100° C. med et grønt 
Farvespil og  udvider sig  derved stærkt og 
trækker sig  ved A fkøling  m eget sammen, saa 
at det ikke godt kan støbes i Form e. I 
Sm elteild kan Guld ikke forflygtiges, hvilket 
derimod kan ske ved Hjælp af Brændspeile 
og  ved Knaldgas, hvorved det forvandles til 
Damp og igjen  afsætter sig metallisk, saa at 
man paa denne Maade kan forgylde Sølv ved 
Gulddamp. Hverken Hedo, Luft, Fugtighed 
eller Syrer ere istand til at forandre eller 
angribe Guld, hvorim od det opløses med gul 
Farve i Chlorvand og Kongevand. G. har 
en Væ gtfylde a f 19,3 i støbt og  19,6 i sm e
det Tilstand. D et fremstilles a f Chemikerne 
rent til forskj ellige Præparater, ligesom  det 
ogsaa maa være chemisk rent, naar man en
ten vil udhamre det til Bladguld, benytte det 
til F orgyldning af Glas, Porcellain  etc. eller 
udtrække det til fin Traad. T il Forarbeid- 
n ing a f M ynter, Smykkesager etc. anvendes 
stedse Guld med en Iblanding af Kobber 
eller Sølv eller begge disse Metaller i F or 
ening, da det rene Guld er for blødt og  der
for vilde opslides hurtigt. Benyttes Kobber 
til Legeringen, kaldes det rød Karatoring, 
anvender man Sølv benævnes det hvid Kara
tering, og naar begge benyttes, kalder man 
Karateringen blandet.  Guldmængden i en 
saadan Legering angives i Karat ,  hvorved 
betegnes, hvormange Dele rent Guld der fin
des i 24 Dele Guldlegering, og  hver Karat 
deles atter i 16 Gren. 18 Karats Guld inde
holder saaledes 18 Dele rent Guld og  6 Dele 
Kobber eller Sølv. De danske Guldmynter 
indeholde 90 Dele rent Guld og  10 Dele 
Kobber, og 20 Kronestykkerne udmyntes af 
en saadan Vægt, at 62 Stkr. indeholde 1 Pd. 
rent Guld. —  I Frankrig, Belgien og  H ol
land samt Tyskland angiver man, hvormange 
Tusindedele fint Guld der indeholdes i L ege 
ringen ; i Rusland hvormange Solotnik i P un
det (1 Pd. =  96 Solotnik), altsaa hvormange 
96 Dele det indeholder. 1 Tyskland er E n
heden for M yntvægten Toldpundet; 18 Ka
rats Guld svarer til 750 Tusindedele, saa at 
1 Toldpund deraf altsaa indeholder 0,750 
rent Guld og  0,250 Legering. I England an
giver man, hvorm eget det legerede Guld er 
bedre eller slettere end det til M ynter præ
gede lovmæssige eller Standardguld, hvis 
Finhed er 22 Karat; man deler i dette Øie- 
med Enheden i 24 Carats à 4  Grains og an
giver hvormange Carats og  Grains Guldet 
indeholder mere eller mindre end Standard, 
idet man i første Tilfælde betegner det med 
Bogstavet M eller B (more eller better) og  i 
sidste Tilfæ lde med W  (worse). —  Ligesom  
Legeringsforholdene a f det til M ynter an
vendte Guld og  Sølv overalt ere fastsatte ved 
Lov, saaledes er dette ogsaa i de fleste Lande 
Tilfæ ldet med Hensyn til de af ædle Metal
ler forarbeidedø Sm ykkôsager, Brugsgjen-

stande etc. I  Østerrig maa alle Guldsager, 
som have en Væ gt af 4 Ducater eller der
over, holde enten 7 Karat 10 Gren, 13 Karat 
1 Gr. eller 18 Karat 5 Gr., og  de stemples 
derefter med Nr. 1, 2 eller 3 ; det forarbei- 
dede Sølv maa være enten 13 eller 15 lødigt 
og være stemplet med et a f disse Tal (K jø 
benhavns Prøvesølv skal egentlig være 13% 
lød igt og  maa ikke være under 13%  lødigt). 
I  Frankrig skal det forarbeidede Guld inde
holde enten 920, 840 eller 750 Tusindedele 
( =  c, 22, 20 og  18 Karat) ; de franske Guld
mynters lovbestem te Finhed er 9 00/ iooo eller 
21%  0 Karat. I  England er det forarbeidede 
Guld enten 22 Karat (Standardguld) eller 18 
Karat fint, undertiden ogsaa 16 Karat. 1 de 
fleste tyske Stater ere de bedre Guldsager 
a f 18 eller 14 Karat, imedens de mere or
dinaire kun holde 6, 8 til 12 Karat.

Fra Productionslandene kommer G. hyp
pigst som Guldstøv (i K orn ), men ogsaa 
støbt i korte, firkantede Stænger eller Bar
rer. I  saadanne Barrer, hvis Finhed beteg
nes ved et paatrykt Stempel, er det uforar- 
beidede Guld sædvanlig Handelsgjenstand for 
Bankiererne, som ofte lade præge Guldmyn
ter deraf i Regeringens Myntværksteder imod 
at betale de dermed forbundne Omkostninger. 
Prisen angives i Danmark, N orge og  Tysk
land for don fine Mark, dog ogsaa undertiden 
for den legerede Mark af en bestemt Finhed. 
I  Frankrig (Paris) er den faste Pris af 3,434 
Francs 44 Cent. (den saakaldte gamle Tarif) 
pr. K ilogram  lagt til Grund, og  i Courssed- 
lerne angives, hvor m eget mere eller mindre 
(nu altid det sidste) et K ilogram  fint Guld 
koster. I  Amsterdam er den faste Grundpris 
1442 Fl. 60 Ktz., og  der angives hvormange' 
Procent ot K ilogram  fint Guld koster mere. 
I  London angives Prisen pr. Unze Troyvægt 
Standardguld a f 22 Karats Finhed (1 Troy- 
pund à 12 Unzer =  0,7465 Pd. dansk Han- 
delsvægt, 1 Unze altsaa =  6 Q. 2 % 4 ørt). 
Da Guld er Grundmynt i England, er Prisen 
uforandret, nem lig 3 £ 17 Sh. 9 d., og  denne 
Pris er derfor ogsaa stedse anført i Cours- 
sedlerne for Barrer. F or Guld i Mynter, 
navnlig i spanske og amerikanske Dubloner 
og nordamerikanske Eagles, er Prisen derimod 
foranderlig, snart høiere og  snart lavere end 
Prisen for Guld i Barrer.

D et legerede Gulds Finhed kan prøves pan 
fire forskjelligo Maader, nem lig 1) ved St reg- 
prøven, hvortil man har 24 Probérnaale af 
Guld fra 1— 24 Karats Finhed, sædvanlig dog 
kun fra 6 eller 8 Karat, men ved de høiere 
Finheder med % Karats S tign ing ; man har 
hertil Probérnaale af rød, hvid og  blandet 
Karatering. Don Gjenstand, som skal prøves, 
stryges paa en Probersten, saa at man erhol
der en tydelig  metallisk Streg, som derpaa 
sammenlignes med Farven af de Streger, som 
de forskjellige Probérnaale give, indtil man 
har fundet den, hvis Farve, og fø lgelig  og
saa Finhed stemmer overens med det under
søgte Gulds. F or at være sikker paa, at man 
ikke skuffes ved en guldlignende Composi
tion, befugter man først Stregen med Skede
vand, som ganske borttager Streger af saa-
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danne Legeringer, imedens det line Guld al
deles ikke angribes deraf. Paa denne Maade 
kan man dog ikke bestemme Finheden nøi- 
agtigere, end at den kan differere nogle Gren. 
—  2) Den vaade Prøve,  der navnlig er an
vendelig ved Guld, som er blandet med Sølv, 
er mere nøiagtig . Man afveier en lille 
Mængde af det Guld, som skal prøves, over
gyder det med den ottedobbelte V æ gt K onge
vand og  henstiller det i Varme indtil Guldet 
er opløst. Det Sølv, som findes i Legerin 
gen, synker tilbunds som Chlorsølv; Væ d- 
sken, som indeholder Guldet;, hældes fra, 
Bundfaldet udvaskes med Vand, som man til
sætter Guldopløsningen, der endnu fortyndes 
med det dobbelte eller tredobbelte Qvantum 
Vand. Derefter opløser man Jernvitriol i 
Vand, tilsætter Saltsyre saalænge indtil O p
løsningen er fuldkommen klar, og  drypper 
heraf saameget til Guldopløsningen, at der 
ikke længere fremkommer Uklarhed; Bund
faldet, som er rent Guld, lader man rolig  
afsætte sig, afhælder Vædsken, udvasker P u l
veret gjentagende med hedt Vand og  tørrer 
det fuldkommen eller udgløder det, hvorpaa 
man ved Sam m enligning af Væ gten med 
den til Prøve afveiede Qvantitot kan udfinde 
Legeringens Finhed. —  3) Smel t eprøven er 
den hyppigst anvendte og  benyttes i Regelen 
af de edsvorne Guardeiner. E t nøie afveiet 
Qvantum af det Guld, som skal prøves, sam
mensmeltes med endel rent B ly og udsættes 
paa en af Benaske forfæ rdiget lille Skaal 
(Capei) for en stærk Hede og  Luftstrøm , 
hvorved B lyet og  det i Guldet indeholdte 
Sølv og  Kobber iltes og  indsuges af Skaalen. 
imedens Guldet bliver tilbage. 4) Qvar t sk i l -  
ningen eller Ovar t at ionen bestaar i, at man 
sammensmelter det G uld, som skal prøves, 
med saameget Sølv og  Bly, at Sølvm ængden 
omtrent udgjør 8/4 af det fine Gulds Vægt, 
og derefter behandler Legeringen med Sal
petersyre ; denne Methode er omtalt i B egyn 
delsen af denne Artikel.

I Europa findes dot moste Guld i Ungarn 
og Siebenbürgen, imedens det dog ogsaa fore
kommer i de fleste andre Lande, men kun i 
smaa Qvantiteter. M eget rigere paa Guld er 
derimod det asiatiske Rusland, hvor det lin
des i Mængde, saavol i det østlige Ural, i 
Altai ved don chinesiske Grænse, som ogsaa 
i det østlige Taurien samt i F loderne og det 
opskyllede Land i det a f Rusland erhvervede 
Amurgehet, hvor det indvindes dels for K ro
nens R egn ing og  dels af Private. I  Aaret 
1870 udførtes der fra Rusland for 2 2 1j.i Mill. 
Rubler Guld, hvilket var for omtrent 10 % 
Mill, mere end i det foregaaende Aar. Det 
øvrige Asien og Afrika give ligeledes endnu 
et rigt Udbytte, hvilket ogsaa kan siges om 
Nord- og  Sydamerika. Indtil i den nyere 
Tid gjaldt Sibérien og  navnlig Ural for det 
guldrigeste Land paa Jorden; men Opdagel
sen i Aaret 1848 af Guldleierne i Nevada og 
flere Steder i Californien samt a f do ligele
des righoldige og udstrakte Leier i den syd
lige Del af Australiens Fastland har stillet 
Sibérien i Skygge. Productionen i Califor
nien og Australien udgjorde i Aarene 1848—

1856 inch henved 2 M ill. Pd. til en Værdi 
af over 2300 Mill. Kroner eller i Gjennem- 
nemsnit c. 255 Mill. Kr. aarlig, hvilket er 
omtrent 4 Gange saameget som der i B e
gyndelsen af dette Aarhundrede produceredes 
aarlig i hele Verden. I  de nævnte 9 Aar 
udgjorde den hele Guldproduction paa Jor
den c. 3 Mill. Pd., altsaa gjennem snitlig im el
lem 3 og  400,000 Pd. aarlig; i de paaføl
gende 9 Aar var Productionen endnu større 
og  vedblev fremdeles at stige i endel Aar, 
men har i den nyere T id  været i Aftagende. 
Efter nogle i Tyskland i Aaret 1870 i Anled
ning a f Spørgsm aalet om en forandret M ynt- 
fod anstillede Beregninger kunde den sam
lede aarlige Guldproduction dengang anslaas 
til c. 420,000 Pd. a f Værdi c. 520 Mill. Kr., 
im edens Totalværdien for Aaret 1872 senere 
er anslaaet til c. 740 Mill. Kr,, nem lig: Ca
lifornien og andre Dele af Unionen c. 120, 
Britisk Columbien 22, Mexiko |73, Sydamerika 
48, Australien 338, Afrika 9, Asien 30, Rus
land 75 og  Europa 23 M ill. Kroner. —  For
tiden kan den aarlige Production af Guld 
ifølge Opgivender af A . Thomsen anslaas til 
c. 590 M ill. Kr., nem lig asiatisk Rusland 70,5, 
øvrige Asien 8,8, Europa 5,3, Afrika 3,5, Ca
lifornien 246,8, det øvrige Am erika 26,5 og 
Australien 229,2 Mill. Kr.

Imedens Productionen af Guld, som oven
for paavist, er aftagen i den nyere Tid, har 
det Modsatte været Tilfæ ldet med Productio
nen af Sølv, hvilket nærmere vil blive om 
talt ved sidstnævnte Metal. Som  en Følge 
heraf har ogsaa det indbyrdes Værdiforhold 
imellem disse to Metaller undergaaet den 
Forandring, at Sølvet er faldet i Forhold  til 
Guldet, I  Løbet af forrige Aarhundrede var 
dette Forhold  som 1 : 15; i Aaret 1803 fast
sattes det i Frankrig ved Lov til 1 : 15 og 
holdt sig derefter omtrent paa dette Stand- 
punet indtil Aaret 1870, da Sølvets Værdi 
sank ikke ubetydeligt. I Aarene 1871— 75 
var Forholdet saaledes i Gjennem snit 1 :1 6  
og  i Aarene 1876— 78 har det som oftest 
været 1— 17 à 18. Prisen for 1 Pd. Guld 
vil kunne anslaas til 1240 Kroner.

tx u ld b e r y l  s. Chrysoberyl .
tx ii ld b lo m m e r  eller Ikakoblommer 

kaldes de velsmagende blom m eagtige Frugter 
af et i Vestindien og  Sydamerika voxende 
Træ, C h r y s o b a la n u s  J c a c o ;  de ere ovale, rød
gule eller mørkerøde og  have fem stenagtige 
Kjærner. De komme undertiden til Europa, 
især til Spanien, nedlagte i Sukker.

G u ld b r o n c e  s. Bronce.
C in ld c lilo r id , k r y s t a l l i s e r e t  el

ler k r yst al l i se r e t  sal t sur t  Guld ( Cliloretum  
aurieum , Aurum  nm riatieum crystallisatum ) 
er Guld, som er opløst i Kongevand og  bragt 
til at krystallisere; det danner orangegule 
Naale af en m odbydelig sur, metallisk Sm ag, 
som ere let opløselige i Vand, Vinaand og  
Æ ther og farve Huden purpurviolet. 1 fu g 
t ig  Luft henflyder det let, ligesom det ogsaa 
maa vogtes for Lysets Paavirkning, da det 
ellers let decomponeres og  udskiller metallisk 
Guld.

tx iild fe r n is  eller Guldlak er en B ian-
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ding af flere Harpixer, saasom Schellak, Ma
stix, Copal, Sandarak, Storax etc. og- Gummi- 
gut, Orlean, Gurkemeie, Drageblod, Salran 
etc. D et har en guldgul, glinsende Farve og 
anvendes til Overstrygning af Træ, Læder 
etc. for at give disse Stoffer et guldlignende 
Udseende. N avnlig benyttes det til de saa- 
kaldte uægte forgyldte Lister af Skilderiram
mer, som først belægges med uægte Bladsølv 
og  derefter overdrages med Guldlak ; Farven 
falder im idlertid let af med Tiden, saa at 
Sølvet kommer tilsyne,

B u l d f l u s  s. Avant ur in.
Gnldglød s. Blyglød.
G u l d ,  k r yst al l i ser e t  sal t sur t  s. Guld- 

chlor id.
B u l d o k k e i *  s. Okker .
Buldpurpur s. Cassi u s Guldpurpur .

n i d  r o d  eller Guld løg (Bulbus M arta
gonis eller Asphodeli spurius) kaldes det 
gule L øg  af Li l ium mart agon.  —  Bulbus 
eller R a d ix  Asphodeli, Af f cdi l l erod eller 
den ægt e Asphodi l rod,  T. ogsaa Königs- eller 
Kupferwurzel, er derimod Boden af en i det 
sydlige Europa, Afrika og  Asien vildtvoxende, 
ogsaa i Haver dyrket Plante, A s p h o d e lu s  r a -  
in o s u s . Den bestaar af mange kølleformede, 
kjødede, udvendig brune, indvendig hvide 
knoldede Birødder, som udgaa fra en kort 
vertikal, paa den nedre Side bortdød Rodstok. 
De have en slimet sød, senere bitteragtig og 
skarp Smag, og  de lade sig  vanskeligt tørre. 
Disse Rødder brugtes tidligere baade som 
Næringsm iddel og som M iddel im od Saarska- 
der; nu benyttes de navnlig til Udvinding af 
Sukker og  en Slags Spiritus. De give et 
m eget rigeligt Udbytte og  anvendes paa denne 
Maade navnlig i Algier.

G uldslagerkuder , Fr. Baudruche,
E. Goldbeaters Skin, ere de tynde Stykker 
Huder, imellem hvilke Bladguld bliver slaaet, 
for at det ikke skal sønderrives under Fabri
kationen. De forfærdiges af den fine Y der
hud af H ornqvægets Masttarm; Hinden af- 
trækkes imedens D yret endnu er varmt, hvor
efter den udspændes i en Ramme og  tørres. 
Den overstryges dorpaa med en af Vinaand, 
Husblas, Campher og en vellugtende ætherisk 
O lie . bestaaende Fernis og  Hinderne lægges 
da 2 og  2 ovenpaa hinanden, saa at de klæbe 
fast sammen. Enhver Hud skæres derpaa i 
sex firkantede Blade, som indpakkes i Perga
ment, i Tyskland og England sædvanlig med 
700— 850 i hver Pakke og i Frankrig 1200 
Stkr., hvorefter en saadan Pakke kaldes en 
Form.  Førend de benyttes, udtørres de 
endnu ganske i en Bagerovn. Efter at have 
taget Brug af Huderne, sælge sædvanlig Guld- 
slagcrné dem til andre Metalarbcidere, som 
forfæ rdige det saakaldte uægte Bladguld og 
Bladsølv. T il Guldslagning kan en Form  
vare omtrent 2 Aar, til Sølvslagning derimod 
5 à 6 Aar. De forslidte Forme udbedros 
med Husblas og anvendes til uægte Guldsla- 
gerarbeide.

G n l d s v o v l  eller f emdobbel t  Svovl ant i 
mon (Sulphidum stibieum, Sulphur auratum  
A ntim on ii, Sulphur stibiatum aurantiaeum  
eller Stibium sulphuratum aurantiaeum ) er

et meget fint, pomerantsrødt Pulver, som er 
uopløseligt i Vand og  Vinaand; det erholdes 
ved at fælde Natriumantimonsulfid, det saa
kaldte «Schlippes Salt», med Syre. D et an
vendes i Medicinen som slimafsondrende M id
del især ved Hoste, Brystlidelser eller Tann- 
katarrher; sjeldnore mod Krampetilfælde. 
Det erholdes fra de chemiske Fabriker, men 
forekommer undertiden forurenset med Arse
nik og  andre Metaller.

Gnhltraad s. Traad.
Gnldvand er Navnet paa en fin Likør, 

der sædvanlig destilleres a f Citron- og Orange- 
skaller med forskj ellige Kryderier og  hvori 
der svømm er m eget smaa Stykker ægte Blad
guld, hvilket uden Tvivl har sin Grund i, at 
man i ældre Tider tillagde Guld en vis hel
bredende Kraft. Den fabrikeres navnlig i 
Danzig.

B u l e  Bæ r s. Korsbær.
Bnlerod, T. Möhre eher gelbe Rübe, 

Fr. Carotte, Roden af den i hele Europa 
baade vildtvoxende og dyrkede Skjærmplante 
D a u m s  C a r o la , er som bekjendt en alminde
lig  Kjøkkenurt, men er ogsaa bleven benyt
tet i Medicinen, saasom im od Orm hos Børn, 
im od H oste etc., hvortil man som oftest an
vender den udpressede Gulerodssaft (s. d.). 
Frisk knuste eller skrabede Gulerødder be
nyttes ligeledes til blødgjørende og  kølende 
Omslag paa ondartede Saar og  im od brændt 
Skade, og  tidligere brugtes ogsaa Frugten, 
F r u c t u s  eller S e in e n  D a u c i  v u lg a r i s ,  som et 
urindrivende og krampestillendo Middel. Man 
kan endvidere brænde Brændevin af G., lige 
som ogsaa en vinagtig Drik tilberedes deraf 
ved at filtrere Saften med Kulpulver for at 
fjerne den ubehagelige Smag, og  derpaa til
sætte den nogle Kryderier og lade den gjære.
G. benyttes ogsaa som Qvægfoder og  som et 
godt og  uskadeligt Kaffesurrogat, som tilbere
des ved at skære Rødderne i smaa Tærninger, 
tørre disse i Luften eller ved en m ild  Varme 
og derefter brænde og male dem ligesom 
Kaffe.

B uler«dsaft eller Gulerodsirup (Roob  
eller Succus D au ci) er den udpressede og  til 
Sirups Consistente indkogte Saft af Gule
rødder; den benyttes i Husholdningen iste- 
detfor Sirup, dog  neppe hertillands; under
tiden ogsaa i Medicinen. Den tilberedes ved 
at koge de modne, tilbørlig  rensede og knu
ste Rødder bløde, hvorefter Saften udpresses 
og  indkoges under stadig Afskum ning, indtil 
den begynder at trække sig  i Traade, eller 
ved at overgydc de i Tærninger skaarne 
Gulerødder med lunkent Vand, lade dem hen- 
staa i 6— 8 Tim er og  derefter udpresse dem 
let og  indkoge Saften. Paa den sidste Maade 
erholder man vol mindre Saft; men denne 
har da ikke den ubehagelige Gulorodssmag 
som ved den første Fremgangsmaade, hvor 
den dog ogsaa tildels kan fjernes ved under 
K ogningen at tilsætte en ottendedel Melk og 
saameget pulveriseret Kridt, at der ingen 
Opbrusning indtræder. Saften hensættes i 
et aabent Kar, saa at Kridtdclene kunne af
sætte s ig , og  man afhælder da den klare 
Saft. Resten, der bliver tilbage derfra, skal
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ved Tørring og  Brænding paa sædvanlig 
Maade afgive et udmærket Kaffesurrogat.

Clini Ibenholt kaldes det m eget faste 
Ved af et paa Antillerne voxende Træ, B i g -  
n o n ia  Leu c o x y  Io n  ; det forekommer enten gult 
med forskjellige Schatteringer a f Brunt og 
Violet, eller grønt med brune, bølgeform ede 
Aarer.

b r u i  .Tord s. Okker .
Citili L i a k  eller Lakgul t  kaldes en gul 

Malerfarve, som udvindes ved at udkoge G y- 
velblomster i en Lud af Kalk og  Soda og  
derpaa tilsætte Alun.

Citili Snerre eller Mar ie Sengehalm,
('Galium verum ) T. Labkraut, M eger eller 
Baltstroh, er en ved Grøfter, Gjærder og  paa 
magre Jorder vildtvoxende Plante, hvis Rod 
benytttes til Rødfarvning a f Uldgarn. I  Sve- 
rig kaldes Roden af den trenervede Snerre 
(Galium boreale) Mat t ara og benyttes til at 
farve Uld carmoisinrødt.

C i n l t r s e  (L ignum  citrinum ). ogsaa kal
det gul t  Brasil iet j ræ,  T. Gelbbolz, Fr. Bois 
jaune de Brésil, Fustil, E. Fustic wood eller 
yellow wood, er egentlig  et Collectivbegreb, 
som omfatter Here Aider Farvetræ, der inde
holde et gult Farvestof og  derfor kunne an
vendes til Frem stilling af gule Farver; dette 
Farvemateriale er im idlertid i den nyere Tid  
blevet m eget fortrængt af Quercitron (s. d.), 
som giver en renere Farve, der indeholdes i 
større Mængde i Træet. Man skjelner im el
lem to Hovedarter, som hver ig jen  forekomme 
i flere Qvaliteter, nem lig; 1) Ægt e Gult ræ, 
gammelt  Fust ik t ræ  eller gul t  Brasi l iet ræ  
stammer fra det i O st- og  Vestindien samt 
Sydamerika, navnlig Brasilien, voxende Far 
ver-Morbært ræ,  JHacliira eller JHorus tinetoria, 
som naar en H øide af indtil 20 Meter. Vedet 
er tem m elig fast, bar en citron- eller svovl
gul indtil bleggul Farve og  komm er i Han
delen i store tykke Blokke, der udvendig ere 
brune, indvendig brunlig gule, eller mørk
gule, af 25— 150 Pds. V æ gt; jo  mere m ørkegult 
og væ gtigt det er, desto høiere vurderes det. 
Da Farvestoffet indeholdes i selvo Kjær non 
af Stammerne, maa Vedet være aldeles be
friet fra Splinten og  Barken. F ørst i de eu
ropæiske Havnestædor blive disse Klodse en
ten saugede til Spaaner eller raspede til P u l
ver, og derefter forsendte videre. Denne 
Sønderdeling a f Vedet er nødvendig for at 
det kan udkoges mere fu ldstæ ndigt; men da 
raspet Gul træ er m eget let udsat for at for
falskes og  dets Qvalitet er vanskelig at be
døm me, foretrække mange Farvere at for
skrive Vedet i Blokke og  selv lade det raspe. 
Gultræ indeholder to Farvestoffer, Mor in (M o- 
rinsyre) og Mor ingarvesyr e (M aclurin ). 
Denne sidste er i ren Tilstand ot hvidt kry
stallinsk Pulver, som med gul Farve opløser 
sig i kogende Vand og Alkohol. Morinet fin
des i Gultræet som  Kalkforbindelse, og  dan
ner saaledos et svovlgult krystallinsk Pulver, 
hvoraf M orinet kan udskilles som et hvidt 
krystallinsk Pulver, som hurtig  bliver gult i 
Luften. D et er næsten uopløseligt i Vand, 
men let i Alkohol og  Æ ther. Alkalier opløse 
det med gul Farve og  fortyndede Syrer far

veløst. E t A fkog af Gultræ kan skj eines fra 
et a f Quercitron ved at tilsætte nogle Draa- 
ber Kalkvand; viser der sig  et gulrødt Bund
fald, hidrører det fra Quercitron, fremkom
mer der intet Bundfald, men kun en smuk 
gul Farve, er det et A fkog af Gultræ. Den 
bedste Sort er Cuba Gult ræ,  som kommer 
fra Antillerne i tykke, fra Splinten befriede 
og ved begge Ender lige afskaarne Stykker. 
Dette er den hyppigst i Handelen forekom
mende Sort, hvorfor ogsaa Cubatræ og  Gul
træ af Mange anses som ensbetydende. Tam 
pico G. kommer i ligesaa tykke, men længere 
Stykker, som ere kileform igt tilskaarne i den 
ene Ende; det er noget lysere end den for
rige Sort og indeholder mindre Farvestof. 
Jamaica G. kommer i Stykker a f forskjellig 
Størrelse og kan stundom være af god Qva
litet; ringere Sorter ere Tuspen fra Mexico, 
Maracaibo,  Domingo.  Car t hagena etc. —  
Godt Gultræ bør være let og blødt, fuldkom 
men tørt og  gjennem draget af en Mængde 
fine, orangefarvede Aarer. —  2) Uægt e Gui- 
t ræ,  sædvanlig kaldet Fiset t ræ,  ogsaa stundom 
Fust et ,  f al sk  gul t  Brasi l i et ræ,  Zant e,  un
gar sk  Gult ræ eller ung Fust ik,  stammer en
ten fra Garvet ræet ,  R b u s  C o r i a r i a , eller fra 
Parykt ræet ,  R h u s  C o t in u s , hvilke Buske ville 
findes nøiere omtalte under Artiklen Sumak. 
Den første Sort giver en mere holdbar Farve 
end den sidste og har et grøngult eller brun
lig t og  stribet Ved, imedens Vedet af Paryk
træet er mere lysegult. Da begge disse 
Planter kun ere Buske, bestaar Vedet kun af 
tynde Stykker, som ere afskallede og befriede 
fra Splinten. Fisettræ giver im idlertid en 
kun lidet holdbar Farve, som kan afvaskes 
ganske med varmt Sæbevand, og  det anven
des derfor sjelden alene, men kun i Forbin 
delse med andre Farvematerialier, f. Ex. med 
Cochenille til Skarlagenfarvning a f uldne 
Tøier, med Sumak til Broncefarvning a f Bom 
uldsgarn, med Galæbler etc. D et gule Farve
stof deri, som kun findes i Kjærnevedet, kal
des Fiset i n;  det danner en gulgrøn, liarpix- 
agtig  Substants, som er let opløselig  i V in- 
aand og  Æ ther, men tungtopløselig  i Vand. 
—  Englands Indførsel alene af Fustiktræ ud
gjorde allerede i Aaret 1850 over ti tusinde 
Tons, hvoraf c. 3 J/2 fra N y Granada, 2 fra 
engl. Vestindien, 11/2 fra Cuba etc., af hvilke 
Sorter den sidstnævnte dengang i London 
stod c. 35 pCt. høiere i Pris end de andre. 
A f de forskjellige Sorter Farvetræ indførtes 
til England i 1876 c. 90,000 Tons til en 
Værdi af c. 592,000 £ ; heraf kom c. 46,000 
Tons fra de engl. vestindiske Øer. —  N orge 
indførte i 1876 c. 700,000 Pd. Farvetræ i 
Blokke og c. 400,000 Pd. raspet do., og  S ve
rig  ialt benved 300,000 Pd. —  A f Farvetræ 
og Farvebark (hvortil dog Catechu og  Gal
æbler er medregnet) indførte Danmark i 1876 
henved 2 Millioner Pd. og i 1877 c. l 2/3 
Mill. Pd.

C w i i l v k l n d e  er en af den nyeste Indu
stris Frem bringelser som selvstændigt P ro
duct. Medens tidligere Gulvklude vare af de 
groveste Hampeblaars Lærreder, de saakaldte 
Klunker (s. d.), der væves i Omegnen af K ö-
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nigsberg a f den fattigste Del af Befolkningen, 
ere de nu Gjenstand for Maskinindustrien og 
fremkomme i Handelen i afpassede Størrelser, 
sædvanlig c. 1 Alen i □ .  De væves i E ng
land og Tyskland af det allersimpleste og  kor
teste Bomuldsaffald, der spindes i tykke, 
lysevægelignende Traade, der slaas paa en 
E jede a f stærkere Bomuldsgarn. Disse Bom 
ulds Gulvklude ere blødere og have mere af 
Svampens Egenskaber end de hidtil benyt
tede linnede Stoffer.

G n l v m a  a t t e r  forfærdigedes tidligere 
mest a f opplukket Værk, men efterat dette 
Baamateriale efterhaanden har fundet en an
den og mere fordelagtig Anvendelse, navnlig 
i Papirfabrikationen, tilvirkes de nu sædvan
lig  af forskjellige andre Stoffer. N ogle af de 
almindeligste ere de af de optrævlede Fibre 
a f Cocosnøddens Skal forfærdigede M aatter; 
efterat disse Fibre ere rensede, spindes de 
til Garn, hvoraf der igjen  snos Fletninger, 
der med tjæret Seil garn sammensys til Gulv
eller Dørmaatter med deri anbragte Aabnin- 
ger og omtrent af samme Udseende og  God
hed som de a f Værk forfærdigede. A f de 
bedste og  længste Cocostrævler tilvirkes de 
saakaldte Børstetæpper, som paa Grund af 
deres Holdbarhed og Anvendelighed, navnlig 
i regnfulde Aarstider, have vundet stor Ud
bredelse. De forfærdiges især i Straffeanstal
terne i flere Lande; Fabrikationen af disse 
Maatter er et haardt og  strengt Arbeide. I 
England fabrikeres de saaledes i mange 
Straffeanstalter eller Arbeidshuse, navnlig i 
Glasgow, Salford, London etc.; i Preussen or 
en stor Arbeidsanstalt beskæftiget med denne 
Fabrikation i Stettin, og ogsaa her i Landet 
er der g jort F orsøg  dermed i Vridsløselille 
Straffeanstalt. —  Flækkede Sp an sk r ør  ere 
ogsaa i den senere Tid  med H eld bievne an
vendte til Fabrikation af aabne Dørmaatter, 
som baade ere stærke og billige. —  De 
bekjendte Sivm aat t er  forfærdiges hyppig her 
i Landet som en Husindustri. —  Gut t a
percha i støbte Plader, enten gjennem hul- 
lede eller med ophøiede Mønstre og  under
tiden forsynede med Inscriptioner, anvendes 
ligeledes som Dørm aatter; men da de ere 
tem m elig kostbare, ere de ikke saameget i 
B rug som de forannævnte Sorter.

G u l v t æ p p e r ,  T. Fussdecken, Teppi
che, E. Carpets, Fr. Tapis, forfærdiges i 
Mængde af forskjellige Stoffer, og have sæd
vanlig enten ivævede eller paatrykkede M øn
stre af livlige Farver. De fleste væves af 
Uld, ofte blandet med Linned ellor Bom uld; 
men der fabrikeres ogsaa mange Tæpper af 
Fæhaar, Espartogræs, Cocostrævler, Lærred, 
Voxdug etc. —  Tilvirkningen af Fodtæpper 
stammer fra Orienten, hvor Beboernes Skik 
at sidde paa Jorden med korslagte Ben nød
vendiggjorde Brugen deraf. Denne Industri 
er derfor m eget gammel i Orienten, hvor den 
ogsaa har udviklet sig m eget med Hensyn 
til M ønstertegning, Farverigdom og  Kostbar
hed i S tof og M ateriale; men den staar ikke 
desto mindre endnu der paa sit primitive 
haandværksmæssige Standpunct, og  Forarbei- 
delsen er mere en i høi Grad udviklet Haand-

færdighed i af forskjelligt farvet Uldgarn at 
flette de berømte, bløde tyrkiske Fodtæpper, 
end den i Europa indførte Væ vning af Tæp
per ved Hjælp af Maskiner. Tidligere er
holdtes de smukkeste, blødeste og  varigste 
Gulvtæppetøier fra Persien og Tyrkiet, og 
Smyrna er endnu berømt for sine Tæpper, . 
som navnlig udmærke sig  ved deres livlige 
Farver og  ved deres Poils Blødhed og Ela
sticitet; de ere im idlertid saa kostbare, at de 
ikke kunne vinde almindelig Udbredelse. I 
Nutiden forfærdiger man ogsaa i Belgien og 
Tyskland ligesaa gode og smukke Tæpper, 
som dertil ere billigere, hvorfor de persiske 
og tyrkiske tildels have tabt deres Betydning 
og  næsten ganske ere forsvundne af den eu- i 
ropæiske Handel. —  Særlig maa fremhæves 
de fløiels- eller plydsagtig  vævede Tæpper 
med opskaaren ulden P oil og  Islæt af Lin
nedgarn, som forekomme i forskjellige Boni
teter og  Størrelser, enten afpassede eller i 
hele Stykker og med smukke, livlige Mønstre, 
Blom ster eller Figurer i naturlige Farver; 
de tilvirkes navnlig i Frankrig, England, 
Belgien og ligeledes flere Steder i Tyskland.
En v igtig  Opfindelse ved deres Væ vning er 
at trykke Kjeden, hvorved det Mønster, som 
et Tæppe skal have, trækkes nøiagtigt saa
m eget i Længden, som Kjedetraadenes Hæv
ning g jør nødvendigt til Dannelse af Poilen; 
ved denne Fremgangsmaade kunne disse 
Tæpper leveres langt billigere end ellers.
Man forfærdiger ogsaa Tæpper med uopskaa- 
ren Poil, saa at Overfladen er bedækket med 
smaa Løkker istedetfor med lodret staaende 
Uldtraade. Endvidere har man flere Sorter 
glatte Tæpper, som bestaa af en Blanding af 
Uld, Bomuld og  Linned i forskjelligt For
hold.

I  Frankr ig blev Fabrikationen af Tæpper 
allerede indført for flere Aarhundreder siden, 
og der findes endnu flere Steder, navnlig i 
Aubusson og  i Omegnen af Paris, Fabriker, 
i hvilke man med Haandspolcn tilvirker T;vp- 
per, som vel staa tilbage for de tyrkiske m ed  

Hensyn til Sværhed og  Blødhed, men som 
overgaa disse i Elegance og smagfulde Møn
stre. I  Europa staar Frankrig øverst hvad 
den kunstneriske Udførelse angaar, hvorimod 
England baade producerer og  forbruger de 
største Qvantiteter; men ogsaa i Belgien og 
Tyskland væves der mange fortrinlige Tæp
per, som ikke staa m eget tilbage for de 
franske. D et er navnlig de maskinvævede 
Tæpper, som i den nyere T id  have vundet 
stor Indgang i M arkedet, idet Maskinindu
strien ved sit billigere Fabrikat i høi Grad 
har fortræ ngt saavei de haandarbeidede som 
de haandvævede svære Fodtæpper. Hoved
sædet i Frankrig for den gamle Fabrikations- 
maade er Byen Aubusson i Dep. Creuse, 
imedens den nyere er repræsenteret i mange 
Fabriker, navnlig i Paris, Nimes, Tours, 
Amiens, Abbeville, Beauvais etc.

I  Engl and staar Fabrikationen af Gulvtæp- 
per ligeledes paa et høit Trin  og opmuntres 
m eget ved Befolkningens Smag for Com
fort; man betragter dem der næsten som 
Nødvendighedsartikler, og imedens de mere
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Velhavende have Gulvene belagte med Tæp
per hele Aaret igjennem , baade Vinter og 
Sommer, stræbe ogsaa de lavere Klasser efter 
saavidt m uligt at anskaffe sig denne Comfort. 
Man skjelner i England imellem de saakaldte 
Br i isseler-Tæpper ,  der ere vævede ligesom 
de gamle Brüsseler-Gobelinstæpper, saaledes 
at Mønsteret dannes af forskj elligt farvet 
Uldgarn, der paa en Bagside af Linnedgarn 
væves saaledes, at Uldtraadene, som danne 
Kjeden, ligge paa Forsiden og kun fæstes 
saaledes paa Underlaget, at de fremstille en 
Poil af ophævede Løkker, der ikke ere op- 
skaarne som ved almindeligt F løil. Denne 
Pabrikationsmaade vil findes nøiore beskreven 
foran under Artiklen Gobelinstapeter. Disse 
Tæpper ere de kostbareste og benævnes efter 
Parvernes Antal eller rettere efter det Antal 
af Rammer (3-4-S-6 frames), hvori man har 
anbragt det farvede Garn, som er opstillet 
foran Vævestolen for vexed vi s at kunne anbrin
ges i M ønsteret. —  En anden Fabrikations- 
niaade, som hyppig anvendes, er den allerede 
ovenfor omtalte, nem lig at trykke Mønsteret 
paa det uldne Kjedegarn og derefter væve 
det, hvorefter Mønsteret fremtræder paa den 
ene Side, imedens Bagsiden bestaar af tæt 
sanunenslaaet Linnedgarn. Dette Fabrikat 
kaldes Tapest r y og kan leveres meget bil
ligt, men ogsaa til høiere Priser; disse Tæp
per væves dels i afpassede Størrelser med 
tyrkiske Mønstre, hvortil ofte berømte Malere 
have afgivet Tegningerne, og dels i Længder 
paa 40— 50 Yards og af 27— 36 Inches Bredde 
til Belægning af hele Gulve. Priserne note
res da pr. Yard efter Varernes Godhed og 
variere fra 2 til 4 Shilling pr. Yard. De t il
virkes især i Glasgow, Halifax, Kidderminster, 
Durham, Edinburg etc, —  En mere ordinair 
Sort Tæpper, som i Alm indelighed benævnes 
8kot ske eller Ki dderm inst er  Tæpper efter 
Byen af samme Navn i W orcestershire, ere 
vævede i Jaequardmønstre af to, tre eller 
fire Farver Uldgarn af simpel og  grov Qva- 
litet. Oprindelig vare de m eget stærke og 
solgtes til en Pris af 2 */2— 5 Sh. pr. Yd. i 
en Bredde a f 36 Inch .; men paa Grund af 
den stedse voxende Concurrence og det m e
get simple Materiale, som man efterhaanden 
anvendte til Fabrikationen, ere disse Tæpper 
i den nyere T id  tildels bievne fortrængte af 
de billigere Sorter Tapestrytæpper. Skotske 
Tæpper tilvirkes navnlig i Kilmarnok, Glas
gow, Edinburg og  især i Omegnen af Dews- 
burgh i Y orkshire; de forekomme sædvanlig 
i Stykker af 80— 100 Yards Længde og c. 
36 Inch. Bredde og  benyttes mest af Mellem 
klasserne.

I den nyeste T id  fabrikeres der i England 
to nye Sorter Gulvtæppetøier, som ifølge Ud
talelser i den i London udkommende Tidende 
Industry formenes at have en stor Frem tid 
for sig, da de baade ere smukke, billige og 
meget varige. Den ene Sort kaldes Royal  
Axm inst er  Carpet s og væves af Firmaet 
Tomkinson & Adam i Kidderminster, som 
for Tiden have 14 Væve beskæftigede med 
Fabrikationen deraf. Disse Tæpper tilvirkes 
ganske efter samme Princip  som de for deres

fortrinlige Qvalitet bekjendte F inger-Rugs 
(s. d.), kun med den Forskjei, at imedens de 
sidstnævnte ere Haandarbeide og derfor tem 
m elig kostbare, væves de førstnævnte paa 
sindrige Maskiner, hvorved de blive betyde
lig  billigere og samtidig smukkere af Ud
seende, idet Fabrikationen derved bliver mere 
ensartet og nøiagtig, ligesom  de ogsaa kunne 
forsynes med alle Slags Mønstre af enhver 
Farve. Fabrikationen af disse Tæpper er en 
amerikansk Opfindelse, hvorpaa det oven
nævnte bekjendte Firma har tilk jøbt sig Pa
tentretten i England. —  Den anden Sort be
nævnes Worcest er  Carpet s og fabrikeres af 
Firmaet E. W ebbs & Sons i Copenhagenstreet 
i W orcester. De tilvirkes paa en aldeles for- 
sk jelligM aade fra den førstnævnte Sort, men 
ansés allerede nu i England for at være et 
af de varigste og forholdsvis billigste Gulv
tæppetøier. Kjeden deri bestaar udelukkende 
af Hestehaar, der som bekjendt afgive det 
stærkeste Materiale til Spinding. Da H este
haar im idlertid ikke kunne spindes fint nok 
til at væves paa Jacquardmaskinen, fabrikeres 
tlisse Tæpper endnu kun ensfarvede, sprag
lede eller stribede; de væves paa samme 
Maade som de saakaldte Briisselertæpper, med 
hvilke de skulle have en skuffende Lighed. 
De skulle navnlig egne sig  fortrinligt til 
Brug i Contorcer, H oteller og  andre Steder, 
hvor der færdes mange Mennesker, ligesom 
ogsaa til Belægning af Trapper, ogsaa i 
Skibe, da de ikke tage Skade ved at blive 
fugtige. I  England benyttes de nu hyppig 
istedetfor Yoxdugstæpper, da de baade ere 
smukkere, behageligere at træde paa og dob
belt saa varige.

Hol l andske Gulvtæppetøier ere sædvanlig 
af en ringere Qvalitet; de tilvirkes navn
lig  i Helversum i Nærheden af Am ster
dam og væves i Regelen paa en Kjede af 
simpelt Uldgarn eller Fæhaar, som sammen
slaas med Linned- eller Jutegarn. De have 
kun et ta rvelig tog  ensform igt Udseende, idet 
de sædvanlig bestaa a f en Grund af hvide 
og  sorte sammentvundne Traade med røde, 
grønne eller brune Striber paalangs. Fabri
kationen er i Regelen Haandvævning, og  ved 
Forfærdigelsen af de bredere, afpassede Tæp
per ere to Arbeidere placerede ved Yæven 
fot at kaste og  gribe Skytten. De erholdes 
saavel helt af Fæhaar som helt af U ld siler 
af en Blanding af disse to Stoffer, enten i 
Ruller af c. 100 Alens Længde og  27 Tom. 
Bredde eller i afpassede Tæpper med Bord- 
ter for Enderne; de større Tæpper ere sam
mensyede af to Bredder. —  I  den nyere Tid  
har man i England, navnlig i Yorkshire, be
gyndt at eftergjøre de hollandske Gulvtæppe
tøier, men til Yævningen af disse saakaldte 
Dut ch carpet s anvender man et bedre M ate
riale, sædvanlig islandsk eller simpel skotsk 
Uld til Kjede og stærktvundet Fæhaarsgarn 
til Indskud; Tæpperne blive derved vel noget 
tyndere, men ere til G jengjæ ld stærkere og 
frembyde et rigere Udvalg af M ønstre; Styk
kerne ere c. 100 Yds. lange og 36 Inch, 
brede. Da Fabrikationen drives ved Dam p
kraft og  hele Affaldet fra den større Uldin-
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(lustri i Yorkshire staar til Fabrikanternes 
Raadighed, ere disse engelske Tæpper billi
gere end de hollandske. —  Ogsaa disse uldne 
Yorkshire Dutch carpets eftergjør man nu, 
især i Dundee, ved som Materiale at benytte 
Hamp, Jute, Manillagræs eller lignende Plante
stoffer; de heraf tilvirkede ordinaire Tæpper 
have i Udseende en skuffende L ighed med 
de uldne, men ere betydelig  billigere end 
disse. Stykkerne ere c. 100 Yds. lange og 
Prisen er saa lav, at man kan kjøbe en □  
Yd. for 3 d. De væves ogsaa med Bordter 
paa begge Sider i Bredder af 18, 27 eller 36 
Inch, og anvendes navnlig til Belægning af 
Trappegange og  Corriuorer, til Sommer- 
Stalddækner for Luxusheste, til Fabrikation 
af Reiseposer etc.

Ogsaa i Belgien væves der fortrinlige 
Gulvtæppetøier med meget smukke Mønstre, 
ligesom  ogsaa billigere Stoffer. Der findes 
saadanne Fabriker i de Heste større Byer, 
saasom Brügge, Brüssel, Antwerpen e ie .1 —  
Det Samme er Tilfæ ldet i Tyskland og Øst er-  
rig,  hvor man har store Gulvtæppefabriker i 
Berlin, W ien, Linz, Dresden, Hanau, Zittau 
etc. —  I Tyrol  væves i Mængde en Slags 
ordinaire Tæpper, som bestaa af Gedehaar 
og  Linnedgarn, og  som falbydes hele Europa 
over af omreisende Handlende fra Tyrol og 
de baierske B jergegne. —  Man har endvidere 
Gulvtæpper af raat Lærred og  trykkede med 
én eller flere Farver, a f Filt, Voxdug, Klæde
lister, Straa, Dyreskind, Cocosnødtrævler etc. 
De sidstnævnte, af Cocosnødfibre bestaaende 
Tæpper have vundet megen Udbredelse og 
tilvirkes mest i Straffe- og  Arbeidsanstalter : 
i England findes der saaledes i London, 
Walkefield, Salford og flere Byer store Fa
briker, som ere grundlagte af Communerne 
for at give Arbeidsløse eller Straffefanger 
Beskæftigelse. De træagtige Fibre af Cocos- 
nøddernes ydre Skal opplukkes og  spindes 
til Garn, der væves til Gulvtæpper i de sæd
vanlige Bredder af 18, 21, 27 eller 36 In 
ches, som danne et billigt og  varigt M ate
riale, der især er tjenligt til Gulvbelægning 
i større Localer, saasom i Raadhuse, Kirker, 
Contoirer og paa Trappegange ; naar de h ol
des kolde og  fugtige, kunne de vare i mange 
Aar. De ere dertil m eget billige, idet Prisen 
kun er 1 J/2 à 2 sh. pr. □  Yd.

Foruden de ovennævnte Stoffer til Fabri
kation af Gulvtæpper har Industrien i den 
nyere Tid kastet sig over en Mængde andre 
M aterialier for at frembringe et Stof, der 
sæ rlig er anvendeligt til Contoirlocaler, Bou- 
tiker og offentlige Bygninger, hvor der fær
des mange Mennesker og  hvor det er af V ig 
tighed at Lyden dæmpes og  at Fugtighed 
forhindres fra at trænge ned i Gulvene. 
Størstedelen af de til saadanne Tæpper an
vendte Com positioner er Fabrikanternes Hem 
melighed, men Hovedbestanddelene ere i R e 
gelen Lærred med paaført Kautschuk, som 
er opløst i Olie, eller findelt Kork, Læder 
eller et lignende Stof. A f saadanne for Tiden 
i Handelen forekommende Tæpper kan anfø
res: Boul inikon,  bestaaende af en paa Lærred 
anbragt Opløsning i Olie a f Affald af Bøffel

læ der; Cørt icinø,  en paa tyndt Lærred an
bragt Opløsning af revet Kork, Kautschuk 
og  Olie, er sædvanlig derefter farvet eller 
trykket; endvidere Campt ui icon og  Linoleum,  
hvilke tvende Stoffer ville findes omhandlede 
i særlige Artikler.

Danm ark indførte i Aaret 1876 c. 248,000 
Pd. uldne Gulvtæppetøier og  i 1877 c. 200,000 
Pd.. af hvilke Tusinder omtrent 113 kom fra 
England, 34 fra Holland og  25 fra Hamborg 
og  Lübeck.

Sverig indførte i 1876 c. 415,000 Pd. 
uldne Tæppetøier, og Norge i samme Aar c.
72,000 Pd. uldne og 20,000 Pd. af Linned.

England udførte i 1876 af uldne Gulvtæppe- 
tøier henved 10 M illioner Pd. eller 6 1/» Mill. 
Yards til en omtrentlig Værdi a f 912,000 £. ; 
heraf gik  næsten Halvdelen til Amerika og 
Australien.

( L n m a t t i  s. Gomot u.

G a m m a  s. Arrowmel.

(Lnmmi kaldes en af forskj ellige Træer 
og Planter enten af sig  selv udsvedende eller 
ved Indsnit i Barken udflydende Slim, som i 
Luften stivner til faste Klumper, der i ren 
Tilstand ere farveløse og gjennem sigtige, 
men sædvanlig dog mere eller mindre gule, 
brune og gjennemskinnende. De have et 
glat, glinsende Brud, en svag, flau Smag, in
gen L u gt og  ere uopløselige i Vinaand, 
Æ ther og ætheriske Olier, imedens de i Vand 
enten opløse sig og  danne en tyktflydende 
Slim, eller kun svulme op. Efter denne sid
ste Egenskab skj einer man imellem to Arter, 
nem lig 1) det i Vand opløselige Ar ab in eller 
egentlige Gummi, som findes renest i den 
saakaldte arabiske Gummi, og 2) Bassor in,  
der i Vand kun svulmer op til en slimet, 
geléeagtig  Masse, f. Ex. Tragant. Sidst
nævnte og  den arabiske Gummi ere at be
tragte som Repræsentanter for de to nævnte 
Grupper og  ere overhovedet de egentlig  offi- 
cinelle Gummiarter. —  Med Navnet Gumini 
betegner man ogsaa ofte Gummiharpixerne 
(s. d.) eller Sl im harp ixerne,  G u m m i r e s in æ ,  
som ere en naturlig Blanding af Gummi, 
Harpix, ætheriske Olier og  ofte endnu andre 
Stoffer; denne Betegnelse er im idlertid af
g jort urigtig, da begge Stofferne m eget godt 
kunne skjelnes fra hinanden. —  De forskjel- 
lige Gummiarter og  Gummiharpixer ville fin
des omtalte her i Bogen under deres danske 
Benævnelser, til hvilke vi derfor henvise, 
idet vi nedenfor anføre baade de latinske og 
de danske Navne paa de v igtigste Arter: 
G u m m i A c a c ia ;  s. Gum. arab. —  G . a r a b ic u m  
s. Gummi, arabisk. —  G . a u s t r a le  s. G. arab.
—  G . b a r b a r ie u m  s. Gum. arab. —  G . C a ra n iiæ  
s. Carannagummi. —  G . c a p e n s e  s. Gum. arab.
—  G . C e r a s i  s. Kirsebærgummi. —  G . C opal 
s. Copal. —  G . G a m b ia ; s. Kino. —  G . G e d d æ  
s. Gum. arab. —  G . K in o  s. Kino. —  G . K u -  
t e r a  s. Gum. arab. —  G . M im o s a  s. Gum. arab.
—  G . r u b r u m  s. Kino. —  G . S a r c o c o l læ  s. 
Kjødgum mi. —  G . S e n e g a l  s. Gum. arab.
G . T r a g a c a n t h æ  s. Tragant.

(Liunini. arabisk (Gummi arabicum) 
er den almindelige Benævnelse for flere Guin-
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miarter, som alle stamme fra forslej eilige Aca- 
ciearter. De vigtigste i Handelen forekom
mende Sorter ere følgende:

1) Den ægte arabiske Gummi, G. a r a b ic u m  
v e r u m  eller G. A c a c iæ  eller M i m o s æ , erholdes 
af A c a c ia  V e r e k , af hvis Bark den flyder ud 
af sig selv i den varme og  tørre Aarstid. 
Denne Sort udvindes hovedsagelig i Øvre- 
ægypten og Nubien, den bedste i Cordofan i 
Districtet Bara; den bringes da ad Nilen til 
Kairo og  forsendes fra de levantiske Havne 
til Europa over Triest og Marseille, ligesom 
ogsaa over Bom bay og  London. I  selve Ara
bien indsamles denne Gummi ikke, og dens 
Navn er kun begrundet i den Omstændighed, 
at den største Del deraf kommer i Handelen 
over arabiske Søstæder til Æ gypten  og der- j 
fra videre til Europa; dog indsamles der i | 
Omegnen af den arabiske By Aden s maa 
Qvantiteter, der forsendes fra Geddah, men 
kun sjelden komme til Europa. Den bestaar 
af forskjelligt formede, sædvanligt rundagtige 
Stykker af indtil en Valnøds Størrelse; de 
ere enten hvide, gulagtige, rødlige eller brun
lige, tem m elig skjøre, ridsede og  let hen- 
smuldrende, have et fladt, musklet, glasglin- 
sende, undertiden iriserende Brud, ere uden 
Lugt og  have en flau, svagt sødlig  Smag.
I ren Tilstand bestaar denne Gummi for 
største Delen af Arab insyre,  der i Forbin 
delse med lidet Kalk, Kali og  Magnesia dan
ner Arabinet  eller den rene Gum mi; den op
løser sig fuldstændig i koldt, og endnu hur
tigere i varmt Vand til en seig, klæbrig Slim, 
hvorimod den er uopløselig i Alkohol, Æ ther 
og Olier; den har en Væ gtfylde af 1,35—  
1,60. Jo mere hvid og klar den er, desto 
bedre og  dyrere er den, og den fineste hvide 
er sædvanlig 5— 6 Gange saa dyr som den 
ordinaireste. Prisen er ogsaa ofte afhængig 
af, om den kun bestaar af hele Stykker, eller 
om den indeholder Smuld, da dette sædvan
lig  er blandet med Støv etc. og derfor ikke 
godt er anvendeligt i flere Øiemed. Den 
hyppigst forekommende Gummi er bleggul 
og glinsende; de lysere, udsøgte Stykker be
tegnes i Handelen som Gummi elect um eller 
albissimum,  og de gulagtige som Gummi in 
sor t is.  Den ikke rensede og  sorterede Vare 
kaldes nat urel ,  og de smaa frasigtede Styk
ker G. arabicum parvum.  De fineste og  re
neste Sorter, som navnlig benyttes af A po- 
thekerne, benævnes ogsaa undertiden Mim ose
gummi.  H ertil henhører ogsaa Torgumm i,  
der udføres over Cairo og Alexandrien og 
kommer i Handelen i Seroner. Den er gu- 
ligrødbrun, gjennem sigtig  og  fuldkommen op
løselig i Vand. Fremdeles Embavigummi,  
som kommer i Handelen sammestedsfra og 
er en meget finkornet Sort arabisk Gummi.

2) Senegalgum mi ( Gummi Senegalerne) 
kommer næsten udelukkende i den europæiske 
Handel over Frankrig (Bordeaux, Marseille 
og Havre) i Sække paa 80— 90 K ilogr.; den 
indsamles hovedsagelig paa den høire Bred 
af Floden Senegal i Afrika. Den bedste kom 
mer den ægte arabiske m eget nær, men ad
skiller sig fra samme navnlig derved, at den 
sædvanlig bestaar af større, glansløse, i Vand

langsom t opløselige Klumper, som ere ryn 
kede paa Ydersiden og  paa mange Steder be
dækkede med uigjennem sigtigt ydre Lag. Den 
er haard, hvidgul indtil gulrød og har ofte 
i Bruddet en stærk, ikke iriserende Glas
glans : ofte indeholde im idlertid især de store 
Stykker mange Urenligheder. Den opløser 

{ sig  langsommere end den arabiske og giver 
j sædvanlig en mere eller mindre betydelig 
! Best af uopløselig  Planteslim. Man skjelner 

imellem den egent l ige Senegalgummi fra E g 
nene i Nærheden af Flodens U dløb, der 
stammer fra samme Træ som den arabiske 
Gummi, nemlig A c a c i a  V e r e k , ogGaiam gummi 
fra de øvre Egne ved samme E lod; den skal 
stamme fra A c a c ia  v e r a  og  danner farveløse 
eller gullige, mindre regelm æssige Stykker og 
udmærker sig ved stor Glans i Bruddet ; endvi
dere maa nævnes Darf urgummi.  A f disse er den 
førstnævnte, som ogsaa kaldes Sennaar ,  den 
bedste, lyseste og  mest gjennem sigtige og af 
regelmæssig Form, imedens de andre Sorter 
ofte bestaa af mindre, uregelmæssige og tem 
m elig urene Stykker. Benævnelsen Sennaar  
benyttes ogsaa om de bedste, ved Sortering 
udskilte Stykker af de ringere Sorter.

Foruden de ovennævnte i Handelen hyp
pigst forekommende Hovedsorter maa endnu 
mærkes: Ber ber i sk  eller b ar b ar i sk  Gummi,  
ogsaa kaldet Geddagummi,  som tidligere var 
langt bedre end nu, er vel glinsende og  tem 
m elig gjennem sigtig, men bestaar i Kegelen 
af smaa Stykker, som ere blandede med Sand, 
Træsplinter etc. Den kommer fra Marokko, 
navnlig fra Havnene Magador og Tetuan, 
hvorfor den ogsaa hyppig kaldes Mogador- 
gummi.  Den danner Overgang til arabisk 
Gummi, idet de bedste Sorter deraf ere til
dels fuldstændig opløselige i Vand; en ordi- 
nair, graa og fast A rt heraf kaldes Sudan.  
— Ost ind isk Gummi,  G . in d ic u iu  eller o r i e n 
t a le ,  klare og  gjennem sigtige, gullige, oftest 
af mindre, sammenklæbede Stykker bestaaende 
glinsende Klumper, med glasglinsende Brud 
og  af gu llig  til brunrødlig Farve. Den be
nævnes sædvanlig efter de Byer, hvorfra den 
forsendes, saasom Bengal ,  Bom bay etc., er 
m eget kraftig, giver en god Opløsning og 
nærmer sig til Senegalgummi baade med 
H ensyn til Udseende og Qvalitet, men er ikke 
lidet billigere, hvorfor den ofte benyttes af 
forskjellige Fabrikanter; den stammer fra 
F e r o n i a  e ie p h a n t u iu . —  Gap Gummi,  G u m m i  
c a p e n s e ,  fra det gode Haabs Forbjerg, er en 
af de ringeste Sorter, da den ved at opløses 
bliver geléeagtig, hvilket er et Tegn  paa det 
deri indeholdte Bassorin. Den er gu llig  eller 
rødlig, meget skjør, glasagtig, har en lidt 
syrlig Smag, indeholder kun lidet Klæbestof 
og  forekommer i langagtige Taarer eller 
Draaber, hvorved den adskiller sig fra de 
andre Sorter. —  Au st r a l sk  Gummi af A c a c ia  
d e c u r r e n s ,  er en ordinair, mørk Sort. Den 
bestaar af smaa brunrøde eller mørkebrune, 
flade eller taareform ede, gjennemskinnende 
Stykker med ofte endnu vedhængende Bark
stumper og  med et glinsende, stormusklet 
Brud; den stammer fra A c a c i a  p y e n a n t h a , er 
tem melig let opløselig  og  forsendes mest til
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London, hvor den er den billigste af alle disse 
Gummier. —  Den brasi l i anske Gummi be-
staar af store uform elige, paa Overfladen ru, 
brunrøde, gjennemskinnende Stykker. —  Me
gen Lighed hermed har Valparaisogummi,  
men den er skarpkantet, rødbrun, i Bruddet 
flad og  lige og af et glasglinsende Udseende. 
Pulver iseret  Gummi,  som sædvanlig føres af 
Apothekerne og D roguisterne, forekommer 
ikke sjelden forfalsket med iblandet Stivelse- 
m el; dette opdages bedst ved at opløse den i 
kogende Yand og tilsætte nogle Draaber Jod- 
tinctur, hvorved der ved A fkøling  vil vise sig 
en blaa Farve, saafremt der Andes Stivelsemel 
deri. —  Yed Indkjøb maa man paasé, at 
Gummien er ren, lys og  bestaar a f jevne, 
klare Stykker, og  at der ikke iblandt disse 
findes Ki rsebæ r-  eller Blommet rægummi,  der 
er mere brungul og seig og som med Yand 
giver en uklar Opløsning ; naar de sidstnævnte 
indenlandske Gummisorter im idlertid ere om
h yggelig t behandlede og tørrede, kan det 
undertiden være forbundet med Vanskelighed 
at adskille dem fra ægte. Man kan affarve 
arabisk Gummi ved Blanding med Svovlsyr
ling, hvorved den skal kunne blive lys og 
hvid. —  Arabisk Gummi har en overordentlig 
stor Anvendelse, navnlig paa Grund af det 
deri indeholdte K læ bestof; men den bruges 
ogsaa i de varme Egne som et Næ ringsm id
del, og Araberne opløse den saaledes ofte i 
Melk, Yand eller Kjødsuppe, eller tage den 
blot i Munden uden først at have opløst den. 
I Medicinen benyttes den m eget som et lin 
drende, opløsende og dog bindende Middel, 
dels imod Diarrhoe, i Betændelses- og F or
giftningstilfæ lde, til Køledrikke etc., og  dels 
ved Forfærdigelsen af Piller, Hostekager etc. 
Endnu mere udbredt er imidlertid Brugen 
deraf i Fabriker, Væverier, af Kunstnere, 
Haandværkere etc. A f  Malere, Farvere og 
Kattuntrykkere anvendes den som Tilsætning 
til deres Farver, dels for at sprede disse 
jevnt over de paagjældende Gjenstande, dels 
for at forhindre, at Farven ikke trænger for 
dybt ind i T ø i eller Papir, og  dels for at be
fæste Farven og  beskytte den imod Luftens 
Paavirkning. Den er en stærkt bindende K li
ster, og  brugt som Stivelse har den det F or
trin, at den ikke alene g jør  Tøiet stivt, men 
ogsaa glinsende; den g jør  aabne Tøier tætte 
og  mere varige og giver ordinaire Stoffer et 
smukkere og glinsende Udseende, hvorfor den 
ogsaa er et uundværligt Middel til at sætte 
Appretur paa Silketøier, Baand, Linon, Ba
tist, Hatte etc. ; hertil anvendes hyppigst 
ostindisk og  Senegal Gummi. Endvidere be
nyttes arabisk Gummi af Conditore, som 
Bindem iddel for Satsen til Tændstikker, til 
Portefeuille- og  Paparbeider, til Fabrikation 
af Blæk, i Photographien etc. —  I den 
nyere Tid tilbereder man forskjellige Arter 
kunst ig Gummi eller rettere gum m iagtige 
Stoffer, som navnlig anvendes til Fortykning 
af Farverne i Kattuntrykkerierne; a f disse 
ere de vigtigste Leiokom,  St ivelsegumm i 
eller Dext r in (s. disse.) Den af Kirsebær-, 
Blomme- og Aprikostræer stundom udsvedende 
Gummi kommer vel den arabiske nær, men

forekommer saa sparsomt, at Brugen deraf er 
forsvindende.

Gnmm ibaand til Belter, Seler, Strøin- 
pebaand, Corsetter etc. tilvirkes i Mængde 
især i Frankrig, saavel af Uld og  Bomuld, 
som af Silke i Forbindelse med Gum mi; de 
førstnævnte væves navnlig i Paris og Rouen, 
hvor der omsættes for c. 8 Mill. Francs deraf 
aarlig, og hvor omtrent 2000 mandlige og 
qvindelige Arbeidere ere beskæftigede dermed. 
Fabrikationen af Gummibaand af Silke, som 
især drives i St. Etienne og St. diam ond, 
er im idlertid endnu større og  anslaas til c. 
10 Mül. Fr. aarlig; on Arbeider kan herved 
fortjene indtil 6 Fr. om Dagen og en Arbei- 
derske 2 à 3 Fr.

G am m i elasticnm  s. Kaut schuk.
G i n i i H i i ÿ i i i  ( Gum mi-resina G utti) Fr. 

Gomme goutte, E. Gamboge, er den gule. 
indtørrede Melkesaft af et hovedsagelig paa 
Singapore dyrket og  i Siam, Cochinchina og 
Ostindien hjemmehørende Træ, G a r c in ia  M o 
r e l la  v a r  p e d ic e l la t a  Desr., af hvis unge Grene 
og Blade det udflyder, naar de skæres itu. 
Den udflydende gule Melkesaft opsamles i 
Bambusrør eller Cocosnødder, hvori man la
der den indtørre; ogsaa ved Indsnit i Barken 
udflyder Saften. Den forekommer i Hande
len dels som Kager eller Klumper og dels 
som Stænger eller hule Rør. Man skjelner 
imellem følgende Sorter: Siam esi sk  G. for
sendes fra Kanton, Penang og Singapore over 
England i Kister paa c. 120 Pd, ; den bedste 
Sort er den, som kommer i Rør  og  Ruller ,  
som oftest indviklede i Blade, og  som i Brud
det er orangegul, fuldkommen ensartet, stor 
og fladmusklet, glat og  mat glinsende. Den 
mere ordinaire Sort kaldes Kage- eller Klumpe
gummi og  bestaar enten af runde Skiver eller 
af uformelige, 3— 4 Pd. tunge Masser, som 
ere mere brunlige, have en ru Overflade og 
et ujevnt, ikke glinsende B rud; revne med 
Yand give de en citrongul Emulsion, som 
paa Grund af Stivelseindhold bliver farvet 
blaa af Jod. Den sletteste Sort deraf kaldes 
simpel  Gut t i.  —  Den ceylonske Mysore-  og 
Tenasser in Gummigut  kommer kun sjelden i 
den europæiske Handel. —  Jo mere ren og 
lysebrun Gummigut er udvendig, desto bedre 
er don. Undertiden er den ogsaa blandet 
med jordagtige Bestanddele. Den har en 
svag L ugt og  en i Begyndelsen sødlig, men 
senere skarp kradsende Smag. Den opløser 
sig  i Vand og  Vinaand, dog kun tildels; den 
første Opløsning er lysegul, den sidste mørk 
guldgul. Mod Ammoniak giver den en dyb, 
rød Farve, og  ved at antændes brænder den 
med en osende Flamme. Den bestaar a f Har- 
pixen, Gummigut gult  (indtil 72pC t.), Gummi, 
som er opløselig  i Vand (indtil 22 pCt.), 
Cellestof, Vand og mineralske Dele. Den be
nyttes til Fernisser og  Malerfarve, samt lige
ledes i Medicinen som et stærkt afførende 
Middel.

Grnmmiharpixer (Gummi-resinæ ) ore 
Hovedbestanddelene a f den i forskjellige Plan
ter indeholdte Melkesaft, som stivner i Luf
ten ; de bestaa a f en Blanding af Gummi, 
Harpix og ætherisk Olie. De lade sig  ikke
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opløse fuldstændig i Vand, men danne her
med et uklart, melkeagtigt Fluidum , hvori 
Harpixen holdes svævende ved Gummien og 
hvoraf den kan fældes ved en Syre; i A lko
hol opløses kuu Harpixen og den ætheriske 
Olie, hvorimod Eddikesyre bevirker en fuld
stændig Opløsning. De fleste stamme fra 
Planter, som høre hjemme i de varme Lande ; 
hertil henhøre saaledes: G u i n m i -r e s i n a  A m -  
o io n ia c u in , A s a  f o e t id a , B d e l l iu m , E u p h o r b iu m ,  
G a lb a n u iu , G u m m ig u t , H e d e r æ , H e m lo c k , M i r 
rila , O lib a n u m , O p o p o n a x , S a g a p e n u in , S c a m -  
iu on iu iu  og  T a c a m a h a c a  (s. disse). De anven
des hovedsagelig i Apothekerne og nogle af 
dem ogsaa til Røgelse paa Grund af deres 
aromatiske Lugt.

G n m m i ,  h v i d  s. Chibouharpix.
C x u m m ila k  s. Lak.
(x u m m itr æ  er en Sort fast Ved fra 

Ny Syd Wales, som benyttes saavel til Skibs
bygning som til Dreier- og Snedkerarbeide, 
og hvoraf der forekommer to Sorter, nem lig 
bl a a t ,  som ligner mørkt M ahogni med en i 
det Blaalige eller Graalige spillende Farve 
og som erholdes af E u c a ly p t u s  p ip e r i t a , a m y g -  
lia lin a  o. fl. og  r ø d t  af E . r e s i n i f e r a  etc. (se 
iøvrigt Eukalyptustræet).

C x n im y sæ k k e  s. Jute.
€ru itp o w d er s. The.
Gnrgemeie (Rliizoma Curcumæ) T. 

Kurkumc, Gelbewurzel, gelber Ingwer, Fr. 
Curcuma, E. Turm eric, er Knoldene af en i 
det sydlige Asien og paa de indiske Øer, f. 
Ex. Java, hjemmehørende og dyrket Plante, 
Curcuma longa;  den forekommer i to Sorter, 
der hyppig ere blandede imellem hinanden, 
nemlig 1) lang Gurgemeie (Rliizom a Cur
cumæ longæ ), de 5 — 6 Ctm. lange og  1 Ctm. 
tykke, knoldede, krummede, ringede og ryn
kede, ofte med smaa Udløbere forsynede, ud
vendig gulgraa og  indvendig mørkegule, i 
Bruddet voxagtig glinsende R odstokke, fra 
hvis Hovedrod, der kun er af en Valnøds 
Størrelse, de skyde ud til Siderne og 2) 
rund Gurgemeie,  de ægrunde, rynkede og 
ringede, undertiden med Trævler besatte H o- 
vedknoldstokke {R liizom a Curcumæ rotundæ). 
Til denne Sort henføres ogsaa de afbrækkede, 
korte og  tykke Rodknolde af C . l o n g a .  Begge 
Sorter have en stærk, krydret Lugt, næsten 
som Ingefær, og  en skarp, bitter Sm ag; de 
farve Spyt gult og  indeholde et harpixagtigt 
gult Farvestof, som kaldes Curcum in;  dot 
opløses ikke let i Vand, men derimod i A lko
hol, Æ ther og  Olie, lader sig let paavirke af 
Alkalier og  bliver da brunt. Den runde er 
af mindre Værdi end den lange, er svagere 
og forekommer sjeldnere end denne. Efter 
de Lande, hvorfra Rødderne erholdes, skjel- 
ner man sædvanlig imellem tre Arter: ] )  
Chinesisk G. er den bedste og  dyreste; R o
den er af en lille Fingers Længde og  Tyk
kelse, udvendig guldgul med et brunligt Skjær, 
indvendig orange- eller rødgul ligesom Gum
migut og giver et liv ligt høigult Pulver. 2) 
Ost indisk G. fra Bengalen, Madras eller Ma
labar, ligner i det Ydre den foregaaende Sort, 
men har en mere smudsiggraa Farve, ligesom  
ogsaa Rødderne ere noget tyndere og i Brud- 
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det mere gulgrønne eller brungule, hvorfor 
ogsaa Pulveret deraf er mere mørkegult og 
ikke saa smukt som det chinesiske. 3) Java 
eller Bat avisk  G. er udvendig gulbrun, i 
Bruddet rødbrun eller grøn lig  gul og  giver 
et gulgrønt Pulver. —  God Gurgemeie bør 
have en liv lig, orangegul Farve; de brune 
eller grønlige Knolde ere af ringere Qvalitet 
og  de udvendig sorte ere i Regelen fordær
vede. Den bør være stor, tung, fast, harpix- 
ag tig ; de lette, løse og ormstukne Knolde 
ere kun af ringe Værdi. Den bør endvidere 
have en stærk, aromatisk Lu gt og en sam- 
mensnærpende Smag og  ved at tygges farve 
Spyttet intensivt g u lt; den maa dertil ikke 
bestaa af formange runde Knolde. I  pulve
riseret Tilstand fremtræder Roden som et 
orangerødt Pulver af samme L u gt og  Smag 
som hele Roden ; men den forekommer da 
ofte forfalsket enten ved Tilsætning af frem 
mede Dele, saasom malede Æ rter etc., eller 
ved at være blandet med gamle eller fordær
vede Rødder, hvilket im idlertid let kan op
dages ved at overgyde et bestemt Qvantum 
deraf med varmt Vand og farve en Tøiprøve 
deri; af Farvens Beskaffenhed vil man da 
strax kunne bedømme Rodens Qvalitet. —  
Gurgemeie anvendtes tidligere som Læ ge
middel, men benyttes nu kun undertiden i 
Apothekerne til Farvning af Salver, Olier og 
andre Præparater. Den anvendtes ligeledes 
hyppig til at farve Silke- og  Uldstoffer gule 
og  brune; men da de hermed farvede Tøier 
let falme, foretrækkes nu andre og  bedre 
Farvestoffer. Nu benyttes den mest til Farv
ning af couleurt Papir, Kager, Ost, Sm ør etc., 
og af et A fkog  deraf tilbereder man Skytgult. 
gule Lakfernisser, Guldlak og  chem isk Rea
genspapir, som af Alkalier farves brunt. I 
Ostindien bruges G. paa Grund af sit Ind
hold af ætherisk Olie som Kryderi paa Spise
varer, ligesom  Safran hos os, hvorfor den og 
saa undertiden kaldes indisk Safran. Den 
bør opbevares paa et tørt Sted og  i godt 
lukkede Beholdere.

Gntta Perclia, i Indien kaldet G e ta h  
P e r t ja ,  er den stivnede Melkesaft af et 16 
— 20 Meter h øit og  60— 90 Centm. tykt Træ, 
I s o n a n d r a  G u tta , der voxer hyppig paa B or
neo, Singapore, Halvøen Malakka, i Siam etc. 
Denne Saft havde allerede længe været be
nyttet a f den indfødte Befolkning i Indien 
til Kniv- og  Øxeskafter, Ridepidske etc., men 
blev først bragt til England i Aaret 1844. 
Den almindeligste, men m eget ødelæggende 
Maade at vinde denne Substants paa, er at 
Træerne fældes lige ved Roden og  afbarkes, 
hvorved Melkesaften flyder ud og  opsam les; 
ogsaa ved Indsnit i Barken af Træet flyder 
den ud af sig  selv, indsamles i Cocosskaller 
og  hældes derfra i Kar a f Bambusrør. I 
disse bringe Malaierne den hjem for at ind
koge den, hvorpaa den formes i firkantede 
eller halvkugleformede Kager eller Blokke, 
som kunne spaltes paalangs i Blade, men paa- 
tværs ere saa seige, at de maa skæres eller 
sauges over. Den danner i raa Tilstand en 
næsten læderagtig, uigjennem sigtig, gullig , 
rødgul eller rødbrun, s jelden graahvid, kun
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lidet elastisk Masse, der har samme L ugt 
som Kautschuk, hvormed den ogsaa stemmer 
væsenlig overens i chemisk Sammensætning; 
sædvanlig er den blandet med Barksplinter 
og  andre Urenligheder. Yed en Temperatur 
a f 50 0 C. bliver den mere bøielig  og  elastisk 
og  ved 65— 70 ° C. bliver den til en ganske 
ensartet, blød, plastisk Masse, der ligesom 
V ox kan gives enhver ønskelig Form, ligesom  
ogsaa enkelte Stykker deraf, skjøndt de endnu 
ikke ere rig tig  klæbende, kunne forbindes fast 
blot ved at trykkes sammen; i Kulden bliver 
den da ig jen  ligesaa haard som tidligere. 
Ved 1 2 0 0 C. bliver den flydende og  skum
mende og stivner da ikke ig jen  i Kulden; 
ved at ophedes i lukkede Bum  giver den D e- 
stillationsproducter, der ligne dem af Kaut
schuk. Den er uopløselig  i Vand, modstaar 
endnu bedre end Kautschuk Paavirkning af 
Alkalier og Syrer, angribes ikke af Flussyre, 
men vel af stærk Svovl- og Salpetersyre og 
i Længden [ogsaa af stærk Saltsyre. Naar 
den opvarmes med ætheriske Olier, især 
Stenolie, Stenkulstjæreolie og  Kautschukolie, 
opløser den sig  til en tyktflydende Masse; 
endnu lettere opløses den af Benzol, men 
bedst i Svovlkulstof, Chloroform  og  Terpen
tinolie. Den blandes med andre Stoffer en
ten for at farves eller for at gives en anden 
Consistents; i førstnævnte Øiemed tilsættes 
der saaledes Zinnober, M ønnie, B lygult, A u 
ripigm ent etc., i sidstnævnte t. Ex. Kul, hvor
ved Massen bliver fastere og  haardere, eller 
Chlorsvovl, hvorved den vulkaniseres ligesom 
Kautschuk (s. d.) og  bedre modstaar de 
sædvanlige Opløsningsm idler. Med 10 pCt. 
Chlorsvovl bliver den saaledes neppe blød 
førend ved en Temperatur a f over 100°, og 
med 15 à 20 pCt. kommer den til at ligne 
H orn i Fasthed og  Haardhed. Ved at koge 
Guttapercha i en Opløsning af Borax og  
blande den med 5 Dele Schellak samt saa
m eget Vand, at den danner en Vælling, kan 
man benytte den til at g jøre T øicr vandtætte. 
—  V edForarbeidningen  af G. er der opstaaet 
mange aldeles nye Industrigrene ; den anven
des saaledes til Vandledninger, Drivremme, 
Pumper, Valser, Sko, Støvlesaaler, Eidepidske, 
chirurgiske Instrumenter, Tallerkener, Skaale, 
Legetøi, Haner, Tragte, Hørerør, Plader i 
Elektrisermaskiner, Beholdere for Syrer og 
Alkalier, til Fabrikation af Fernisser og  Kit, 
t il P lom bering af Tænder, til alle Slags Sa
ger, som skulle modstaa Søvand etc.; i op
løst Tilstand anvendes den som Fernis til at 
beskytte Læder og  Metaller, og  opløst i Chlo
roform  bruges den i Chirurgien som Collo- 
dium, og  da G. er en m eget slet Leder for

Electriciteten og  bibeholder denne Egenskab 
selv- i fugtig  Luft, benyttes den som Isolator 
til Telegraphtraades Conservering. —  Gutta- 
perchaen forfalskes ikke sjelden af Chineserne 
i Singapore med den indtørrede Melkesaft af 
et andet Træ, Gutta mala eller Getah Mala- 
beøya, som bliver indført fra Palembang og 
som forringer Perchaens Værdi. Denne kom
mer i Handelen indviklet i l J/2— 2 Mm. tykke 
Blade, er mere graa, i  Gjennem snittet graa- 
lig  hvid og noget klæbrig. Gutta percha, 
som er forurenset med Gutta mala, er mere 
porøs end i ren Tilstand, af graa Farve og 
a f afvigende Lugt. —  A f Guttapercha og  Kaut
schuk tilsammen indførtes til Danmark i 
Aaret 1876 c. 20,000 Pd. Blokke, Plader etc. 
samt c, 75,000 Pd. i andet Arbeide, og  i 1877 
resp. c. 24,000 Pd. og 73,000 Pd. T il Norge 
indførtes i 1876 c. 29,000 Pd. Plader, Saaler, 
B inge etc. og c. 130,000 Pd. andet Arbeide 
af begge de nævnte Stoffer, imedens Indfør
selen til Sverig  i samme Aar udgjorde af 
forarbeidet Guttapercha c. 49,000 Pd. og  af 
forarbeidet Kautschuk c. 285,000 Pd. —  Til 
England indførtes i 1876 alene af raa Gutta
percha c. 2,200,000 Pd. til en Væ rdi af £.
164,000, imedens Indførselen i 1848 kun ud
gjorde c. 14,000 Pd. og  i 1846 c. 5,000 Pd. 
—  I  den nyere T id  forekommer der i Han
delen et Gutta Percha m eget lignende Na- 
turproduct fra Cayenne under Navn af Ba
lata (s. d.). Se ogsaa Kerit. 

G n y o y a s k i n d  s. Nutriaskind.
€ r y  er Navnet paa en rød Vin fra Franche- 

com té og dyrkes navnlig i Dep. Øvre-Saone. 
Den er fy ld ig  og velsmagende, holder sig 
længe, vinder m eget ved at lagres og sælges 
som oftest som Burgundervin.

G y l d e n r i s  ( Solidago virgaurea) T. 
Goldruthe, heidnisch Wundkraut, er en i 
Nordamerika og  i Tysklands Bjergskove 
voxende Plante, som ogsaa findes vildvoxende 
i Danm ark; den har en lige, 60— 100 Ctm. 
høi Sten gel, lancetformede, tandede, lyse
grønne Blade og talrige gule i Klasser sam
lede Kurvblomster. De blomstrende Stengier 
anvendes undertiden i Medicinen som urin
drivende Middel under Navn af H e r b a  C oii- 
s o l id æ  s a r a c e u i c æ  eller V i r g æ  a u r e æ , ligesom 
de ogsaa benyttes i Farverierne. I  tørret 
Tilstand har Planten en aromatisk Lugt.

C x y l d e n v a n d  s. Guldvand.
G y p s n m  s. Gips.
4x01*11 kaldes den mest ordinaire Sort 

Kamuldsgarn, som tidligere ofte benyttedes 
til Canevasbroderier og  Uldblomster, men som 
nu er fortræ ngt af andre Sorter, saasom Ze- 
phyrgarn etc.



Haakal. 291 Haar.

H .

'H a a k a l ,  I l a v k a l  eller H a a k j æ r -  
r i n g  (Ssqualus glacialis eller Scymnus bo
realis) er en 4  à 5 Meter lang, glubsk H ai- 
fisk, som hyppig  forekommer ved Islands og  
Norges Kyster, navnlig ved Finmarken, og 
som er Gjenstand for et betydeligt Fiskeri 
paa Grund af dens store, fede Lever ; i  det 
sidste Decennium skal den aarlige Indtæ gt 
heraf alene for Finmarkens Vedkommende 
have udgjort over 150,000 Kroner. A f hver 
Lever erholdes omtrent 1 Td. Tran, som kom
mer i Handelen under Navn af Havkalvet ran.

H a a r  kalder man de tynde, traadformede, 
rørdannede Substantser, som voxe ud af 
mange animalske Legemers Overhud og  en
ten bedække hele Legem et, saaledes som hos 
Pattedyrene, eller kun enkelte Dele deraf, 
som hos Menneskene. De stive og  spidse 
Dyrehaar kaldes Pigge,  de stive, men dog 
bøielige, Børst er ,  de bløde og  krusede Uld. 
Alle Haar ere elastiske i større eller mindre 
Grad; Menneskehaar kunne saaledes udstræk
kes, saa at de blive indtil en halv Gang 
saa lange som oprindelig, førend de briste, 
hvilket ligeledes er Tilfæ ldet med god Faare- 
uld. Udvendig ere Haar bedækkede med 
fine Skjæl, der ligge over hverandre ligesom  
Skjællene paa Fisk eller Tagstenene paa et 
Hus; de glatte Haar ere lige og  runde, 
imedens de krusede sædvanlig ere flade og 
spiralformigt snoede. Haarets Farve hidrø
rer fra de forskj ellige Farvestoffer, som inde
holdes i dets Celler, enten opløst eller i fast, 
kornet Tilstand. Haar kunne være enten 
lange og silkebløde eller korte og  stride, 
ligesom ogsaa af forskiellig  Tykkelse; de v ig 
tigste Omstændigheder, som indvirke paa 
deres Dannelse, ere Klimaet, Temperaturen 
og Næringsmidlerne. I  de varme Lande have 
saaledes de Dyr, som ernære sig af Vegeta- 
bilier, blødere og  finere Haar, imedens de 
kjødædende Dyrs ere mere haarde og  grove. 
En lignende Forskjel viser sig  som en F ølge  
af forskj ellige Aarstider og  af Dyrenes A lder; 
de kjødædende Dyrs Vinterhaar ere saaledes 
blødere og  finere end Sommorhaarene, hvor
imod det Modsatte er Tilfæ ldet med H ensyn 
til de af Vegetabilier levende Dyr. Man 
skjelner sædvanlig imellem to Arter D yre
haar, nem lig de korte fine og  bløde Grund
haar og  de længere og  stivere Haar, som 
rage ud over de første. Haarene paa fint 
organiserede D yr eller Legem sdele ere sæd
vanlig bløde og  fine, paa grovt organiserede 
haarde og  stride, i de varme Lande korte og  
krøllede, i de tempererede længere og  b lø 
dere, og i de kolde mere stive og  stride; ved 
stærkt L ys og Tarme blive de i Kegelen 
mørke og stive, under modsatte Forhold  lyse 
og bløde. Efter de forskjellige Legem sdele

skjelner man imellem Hoved-, H yg-, Side-, 
Bug-, H ale- og Mankehaar, ligesom  man og 
saa inddeler dem i levende og  døde Haar, 
eftersom de ere tagne af levende eller døde 
D yr ; af disse ere de første de bedste og 
kraftigste og have en mere livlig  Farve. —  
I Handelen inddeler man sædvanlig Haar i 
fire Hovedklasser, nem lig: Menneskehaar ,  
Faareuld,  andre Dyrehaar  og  Svinebørst er .  
De tre sidstnævnte af disse Categorier ville 
findes specielt omtalte under deres respective 
Benævnelser, saasom Hare- H este- Bæver- 
Kamel- Gede- Kanin- K o- Bøffelhaar etc., 
og  da man ved Udtrykket Haar alene i A l
m indelighed forstaar Menneskehaar, skulle vi 
her kun fremsætte nogle kortfattede O plys
ninger om disse.

Menneskehaar  anvendes som bekjendt til 
Forfærdigelse af Parykker, Chignons, kun
stige Fletninger, K røller, Lokker, mindre 
Haararbeider etc. De opkjøbes mest paa 
Landet af omreisende Kræmmere, som ofte 
tilbytte sig  de unge Koners og Pigers Haar 
for Tørklæder, K joletøier eller andre Pynt- 
gjenstande, og  derpaa sælge det til de større 
Haarhan diere, af hvilke mange ere Friseurer. 
Dette finder især Sted i Nordtyskland og 
Brabant, hvorfra der sædvanlig erholdes det 
længste Haar, samt ligeledes i Østerrig og 
hele Scandinavien, hvor dog Indkjøbet af 
Haar skal have aftaget betydeligt i den 
nyere Tid . China udfører enorme Masser 
deraf, og  i Marseille og  Liverpool henligger 
der undertiden halve Skibsladninger chinesisk 
Haar, som dog i Eegelen kun er af ringe 
Værdi, hvorimod Haarudførselen fra de for
enede Stater i den senere T id  har været stor 
og bestaaet af gode Qvaliteter. Haarets væ
sentligste Egenskab er dets Længde, som i 
Handelen gjennem snitlig kan ansés for at 
være c. 2/s Meter, imedens det kun sjeldnere 
forekommer af 1 Meters Længde eller der
over; det er derfor næsten altid Fruentim - 
merhaar, der benyttes, da disse baade ere 
længere, smukkere og blødere end Mandfolke- 
haar, og  Haar a f Børn kun have ringe eller 
ingen Værdi paa Grund af deres M angel paa 
Styrke. Foruden Længden er selvfølgelig  
ogsaa Farven af stor Betydning med Hensyn 
til Prisen paa denne Artikel, og man skjel
ner i Handelen sædvanlig imellem fire H o
vedsorter, nem lig: blondt ,  brunt ,  sor t  og  
rødt  Haar; hver enkelt af disse Arter inddeles 
ig jen  i flere Sorter. D et blonde og  navnlig det 
guldgule, vurderes høiest, hvorfor ogsaa under
tiden kastaniebrunt Haar ved Citronsaft eller 
Oxalsyre og  Blegning i Solen farves saa skuf
fende blondt, at det kun ved at udkoges kan 
adskilles fra det naturlige. Ogsaa det aske
blonde betales sædvanlig m eget dyrt, naar
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det ikke i Spidserne falder i det Gule eller 
Rødlige. Glinsende, begsort Haar er ligele
des m eget søgt, men forekommer kun sjelden 
af ønskelig Længde ; man maa im idlertid nøie 
agte paa, at dets Farve og  Glans ikke er 
frem bragt ved Kunst. D et almindelige sorte 
Haar fra de varme Lande liører til de billige 
Sorter. D et hyppigst forekommende er det 
brune i forskjellige Nuancer, imedens rødt 
Haar er den billigste Sort, da det kun sjel
den benyttes og isaafald som oftest farves 
graat med Vismuth. —  A f Naturen kan Haar 
enten være krøllet eller g lat; det sidste krøl
les ofte ved Kunst, men har dog langtfra den 
Værdi som det af Naturen krøllede, som for 
bliver uforandret ved Paa virimi ng af F u gtig 
hed, imedens det kunstigt krøllede da bliver 
glat. Den techniske Behandling af de raa 
Haar bestaar kun i en Sortering af samme 
efter deres Hovedgrupper, en eventuel Farv
ning af Haarene i raa Tilstand og  en Rens
ning eller Fjernelse af de deri indeholdte 
Fedtstoffer. Sorteringen skér i følgende Qva- 
liteter: godtfarvet Haar, som kun behøver at 
udvaskes; Haar, som næsten ganske har en 
naturlig god Farve, men hvis Spidser maa 
farves; Haar af en mindre anvendelig Farve, 
saasom rød ligt eller gulligt, som farves helt 
lysebrunt eller mørkebrunt, og endelig saa
dant, som er blandet med graa Haar og der
for maa farves ganske sort. Rensningen skér 
kun ved at læ gge Haarene i kogende Vand i 
tre eller fire Tim er og derpaa udvaske dem 
i et Bad med Tilsæ tning af Soda eller Sal
miakspiritus. E fter Rensningen tørres Haa
rene, som derefter have tabt 15— 25 pCt. af 
deres tidligere Vægt. —  Det belgiske og  hol
landske Haar har stedse været ansét som det 
smukkeste, længste og  stærkeste, og  der ud
føres betydelige Partier deraf, især til W ien  
og  Italien. Fra de preussiske og russiske 
Østersøhavne forsendes ogsaa m eget usorte
ret Haar, dog sædvanlig kun af ringe Qva- 
litet, navnlig til Ham borg, Lübeck, Am ster
dam etc. i Baller paa 50— 100 Pd., hvor det 
da sorteres efter Farve og Længde og for
sendes videre. Ogsaa i Frankrig indsamles 
der betydelige Qvantiteter, især i Norman
diet, hvorfra det forsendes til Paris, Marseille, 
Bordeaux etc. og  til Messerne i flere større 
Byer, hvor der navnlig indkjøbes m eget til 
England. Man har anslaaet det aarlige U d
bytte af Haar i Frankrig til c. 200,000 Pd. 
til en Værdi af 5 à 6 Kr. pr. Pd. i  raa T il
stand og  5 à 10 Gange saa m eget efterat det 
er sorteret og renset. Denne Production i 
Frankrig har im idlertid i de sidsto 10— 12 
Aar, efterat Damerne ifølge Modens Fordrin
ger skulle benytte saa m eget falsk Haar, 
langtfra været tilstrækkelig til Landets F or 
brug, og  der indføres derfor en Mængde fra 
andre Lande, navnlig fra Belgien, Tyskland, 
Bøhmen, Schweiz, Italien, Sverig, Spanien 
etc. I  Aaret 1873 udgjorde Indførselen af 
uforarbeidet Haar til Frankrig c. 195,000 Pd. 
t il en Værdi a f c. 6 !/2 Mill. Francs. Samme 
Aar udførte Landet c. 88,000 Pd. uforarbei
det og c. 86,000 Pd. forarbeidet Haar til en 

amlet Værdi a f over 10 Mill. Fr. H oved

sædet for Fabrikationen af franske Haarar- 
beider er Paris, hvor en Mængde baade mand
lige og  q vindelige Arbeidere ere beskæftigede 
dermed, af hvilke de første fortjene c. 6 Fr. 
daglig, de sidste 2 %  à 4 Fr. —  Raa Haar. 
som endnu ikke ved U dkogning ere befriede 
fra de fedtagtige Substantser, ere let udsatte 
for at angribes af Orme, hvorfor de maa op
bevares i tæt lukkede Beholdero, helst blan
dede med stærkt lugtende Stoffer; i tør og 
renset Tilstand kunne de derimod opbevares 
uden særlig Forsigtighed.

Haardt M etal eller Hart met al  kal
der man en hvid M etalcom position, som sæd
vanlig bestaar a f 24 D ele M essing, 3 D. Zink 
og  1 D. Tin.

Haardug er et stærkt, enten tæt eller 
aabent vævet S tof med Kjede af snoet Lin
ned- eller Bom uldsgarn og  Islæt af enkelte 
lange Hestehaar; det anvendes især til Meu- 
belbetræk, Halsbind, Huer og Hatte, Crino- 
liner, Underfoer i Damekjoler etc. T il Meu- 
belbetræk væves det sædvanlig atlasagtigt, 
stribet eller med Mønstre paa Jaquardmaski- 
nen, saaledes navnlig i Elberfeld, Viersen etc.; 
dette S to f har et smukt Udseende og  er me
get varigt, men er ogsaa forholdsvis dyrt paa 
Grund af den høie Pris paa lange Hestehaar 
og den lange Tid, som Vævningen medtager, 
men det er ogsaa i den nyere T id  tildels 
gaaet a f Mode. Det glatte H., som anvendes 
til Halsbind, væves sædvanlig kun i saa store 
Stykker, som der behøves til et Halsbind; 
til Crinoliner, Hatte etc. forfærdiges det i 
W ien, Berlin, Dresden etc. af hvide og  til
dels ogsaa af farvede Hestehaar, undertiden 
med iblandet Straa og  Manillahamp. Det 
ordinaireste H. anvendes til Munkekutter, 
Presposer i O liem øller; se ogsaa Sigtebunde 
og  Beuteltuch.

H aarlem er Olie kaldes et i Haar
lem opfundet Lægemiddel, hvis Tilberedel' 
sesmaade holdtes hem m elig; det benyttes mod 
Blære- og  Stensygdom me osv. D et er et 
mørkebrunt Fluidum af en ubehagelig Lugt, 
bestaar af Svovlbalsam og  Terpentin- eller 
Enebærolie og  forsendes i forseglede Flasker, 
som ere forsynede med en Etikette, hvorpaa 
der sés et a f fem Stjerner om givet Sværd 
samt Ordet Har lemensis.  Den tilberedes og 
forhandles iøvrigt af ethvert Apothek.

H a g l ,  T. Schrot, Fr. Mitraille, Dragée,
E. Shot, ere smaa Blykugler af forskiellig 
Størrelse, som bruges til Jagt efter Vildt. 
D et Bly, som anvendes dertil, tilsættes først 
lidt Arsenik (0,3— 0,8 pCt.), for at det ikke 
skal størkne for hurtigt. Støbningen Under 
Sted i et indtil 65 Meter høit Taarn, hvor 
det smeltede B ly hældes i en i Bunden gjen- 
nemhullet og  med Blyaske bestrøet Jernkasse; 
det trænger da draabevis igjennem  Hullerne 
og  falder fra det Øverste af Taarnet ned i 
en med Vand fy ldt Beholder, efterat Draa- 
berne paaVeien ere størknede til runde Kug
ler. Jo mindre Haglene ere, desto mindre 
behøver ogsaa Faldhøiden at være, til de 
fineste kun 3— 4 Meter. Da de paa denne 
Maade dannede Smaakugler ikke ere af samme 
Størrelse, sorteres de bagefter ved Sigtning.
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Derefter poleres de med Graphitpulver i 
store Fade, som dreies rundt om en Axe, og 
i England giver man dem undertiden ved 
Hjælp af Kviksølv et sølvlignende Udseende, 
hvilket im idlertid ikke er uden Fare, da saa- 
danne H agl let kunne forgifte de skudte Dyrs 
Kjød, dersom de forblive deri i længere Tid . 
Borternes Antal er ikke altid det samme i 
de forskjellige Fabriker; de hyppigst forekom
mende Numere ere 12— 18, og de finere Sor
ter betegnes med høiere Numere. De fineste 
Hagl kaldes Dunst  eller Fugledunst ,  og  de 
groveste Post ,  hvoraf der dog i Kegelen fore
kommer flere Sorter af forskjellig Størrelse. 
Gode H agl maa bestaa af aldeles ensartede, 
ganske runde, glatte og glinsende Korn uden 
Huller eller Fordybninger, og  de til ethvert 
Numer henhøren'de maa være n øiagtig  af 
samme Størrelse, hvorfor Forskj ellen imellem 
Numerile bør være saa lille som muligt. De 
engelske Pat ent hagl  ansés som de bedste; 
dog forfærdige mange tyske Fabriker dem 
nu omtrent ligesaa gode. I Tyskland findes 
der store H aglstøberier i Freiberg, Goslar, 
Heilbronn etc., og i Østerrig i W ien, V il- 
lach, Koveredo i T yrol etc.

H a i f i s k e n ,  Kæmpehaien eller Menne
skeæderen (Squalus Carcharias) er en næ
sten i alle Have levende, yderst graadig og 
frygtet Bovfisk, som bliver 6— 9 Meter lang 
og 10— 15 Ctr. tu n g; dens Skind giver F i
skeskind og  Chagrin, og  af dens Lever er
holdes Tran af udmærket Qvalitet; af en en
kelt stor Fisk faar man omtrent 2 Tdr. F i
skens Finner og  Mave nedsaltes og forsendes 
i Mængde til China; dens K jød er seigt, 
ildesmagende og svært fordøieligt, men spi
ses dog af de fattige Fiskere i Polaregnene 
og af de afrikanske Negere, efterat det er 
blevet m ørt ved at henligge en T id ; navnlig 
ynde Negrene m eget Tungen. A f andre A r
ter Haifiske, som ofte forekomme i de nord
lige Have, skulle vi anføre Rødhaien,  Blaa- 
t t iaven ( Squalus spinax), den spæt t ede Hai  
(Sq. canicula), Pighaien (Sq. Acanthias), 
Si ldehaien,  Sor t haien,  Haakal len (s. d.) og 
Brygden (Sq. m axim us), som er en a f de 
største Fisk og  som om Sommeren viser sig 
ved N orges Vestkyst, hvor den fanges med 
Harpuner; den kan blive c. 15 Meter lang, 
og af dens fede Lever udvindes c. 10 Tdr. 
Tran og  derover.

H a i n e r g r a i i t  s. Sachsi skgr øn t .
H a i r - C o r d  kaldes en Slags fine, sæd

vanlig hvide Bom uldstøier med fine Striber 
olier B ibber paalangs, der fremkomme ved at 
nogle Traade i Kjeden ere tykkere end de 
andre, hvorved Stoffet bliver saakaldet naale- 
stribet. D et anvendes til Dameklæder, Hals
tørklæder etc. og blev først tilvirket i E n g 
land, men væves nu ogsaa i Schweiz og  Tysk
land.

H a i r - P l y d s  og  Hai r -Shag ere engelske, 
uldne Plydssorter med Luv af Kamélhaar. 
En meget fin Sort heraf kaldes Drab Hair -  
Shag,  og  de alene af Kamélhaar bestaaende, 
silkeagtige benævnes Hai r -Si l k -Shag eller 
Feat her -Shag.

H a i r - S e  a t i n g  kaldes i England de

svære Hestehaarsstoffer, der anvendes til 
Meubelbetræk.

H a l l  e n c o u r t  s  er den franske Benæv
nelse paa nogle i Byen af samme Navn i 
Nærheden af Abbeville forfærdigede Tøier til 
Haandklæder og Bordduge ; saaledes kaldes 
ogsaa en Sort ordinaire Hampedreiler til Ma
drasser, Melsække etc.

H a l l e r s  S y r e  eller sure Draaber  (L i
quor acidus H alleri eller Acidum  H alleri) 
er et Lægemiddel, som føres i Apothekerne 
og  som bestaar af lige Dele høist rectificeret 
Vinaand og chem isk ren Svovlsyre.

H a l v d a m a s t  kaldes en Slags smaa- 
mønstret Linneddamast, som næsten sér ud 
som Dr eil.

H a l v k a m g a r n  eller Rasm agergarn
kaldes en Sort Garn af Uld af 12— 15 Ctm. 
Længde, som navnlig benyttes til Vævning 
a f Tricotage og  til Possementmagerarbeide; 
naar Ulden er kartet, behandles den omtrent 
som kæmmet Uld, for at Stoffet kan blive 
glat og jevnt. Man forfærdigede tidligere et 
S tof deraf, som kaldtes Rask.

H a l v k l æ d e  eller Dem idrap s. Klæde.
H a i n a n  s. Cambr ik.
H a m b u r g e r b l a a t  er enN yblaat lig 

nende Vaskefarve, der benyttes saavel til 
Blaaning af Vasketøi, som til Farvning af 
Papir, Tapeter etc .; den kommer i Handelen 
i kugle- eller fingerbøl formode Stykker.

H a m b n r g e r k v i d t  kaldes en Maler
farve, som bestaar af 1 Del Blyhvidt og 2 
Dele Tungspath.

H a m m e r c l o t l i  eller Hammerf i l t  kal
des en Sort m eget tæt og  fint F ilt til Brug 
for Pianofortefabrikanter; det forfærdiges med 
den største O m hyggelighed i særegne Fa
briker af den fineste Merinould og bleges, 
saa at det bliver snehvidt; det sorteres i fiere 
Qvaliteter og forekommer ogsaa farvet rødt 
eller grønt. Se ogsaa Drap monst re.

H a m m e r s k j æ l  eller Hammerslag,  de 
ved Smedningen af glødende Jern affaldende 
smaa sorte Blade, ere et Jernoxyduloxyd; i  
ringe Mængde anvendes det som Tilsæ tning 
ved Jernfriskning. D et benyttes endvidere 
til sort Farve, til Farvning af Glas, til P o 
lering og  til at blande i Pottemagerlér.

H a m p ,  T. Hanf. Fr. Chanvre, E. Hemp, 
kaldes de til Spinding og  Væ vning tilberedte 
Basttrævler af Hampeplanten, C a n n a b is  s a t iv a ,  
en fra Mellemasien stammende, men allerede 
i mange Aar næsten i hele Europa dyrket 
énaarig, særkjønnet, til Nældefamilien henhø
rende Plante med ru Blade og tvebo B lom 
ster; Hanblomsterne og  Hunblomsterne sidde 
hver paa sin Plante, og  kun de sidste bære 
Frø. Hunplanterne, som i Tyskland ogsaa 
benævnes Fimmel,  Hanf henne,  Bäst l i ng etc., 
kunne blive 2— 3 Meter høie, imedens Han
planterne, som ogsaa kaldes Hanf hahn,  Sem 
melhanf ,  St aubhanf  etc. ere lavere og sva
gere og  blive 4 — 5 U ger tidligere modne end 
de første, hvorfor Hunplanterne ogsaa kaldes 
Vint erhamp og  Hanplanterne Sommerhamp;  
disse Benævnelser forvexles dog stundom af 
Landmændene. Paa Grund af Plantens be
tydelige H øide ere Basttaverne m eget lange,
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saa at man maa dele dem i flere Stykker for 
at kunne spinde dem. For at frem bringe 
F rø  maa Han- og  Hunplanterne staa imellem 
hverandre paa Marken, ogV æ xten  bør afbry
des, førend F røet er modent, da Tavernes 
Godhed formindskes under M odningen; ved 
at saa Planterne tæt, erholder man finere og 
længere Taver. H ele Hampeplanten har en 
stærk, bedøvende, ubehagelig L u gt og  den 
inddampede Saft deraf virker indvortes næ
sten ligesom  Opium ; i Indien, hvor den sy 
nes at være særlig kraftig, anvendes den 
m eget som Lægemiddel, og  hos os benyttes 
ligeledes Frøet og  den fede Olie ofte i B e
tændelsessygdomme. Den tørrede Plante 
(Herba Cannabis) og et deraf tilberedt grønt 
Extract er bleven benyttet i  Medicinen, se 
iøvrigt under Hamp, indisk. —  Frem gangs- 
maaden ved Tilveiebringelsen af Hampens 
Basttrævler er omtrent den samme som ved 
Hørren, idet Planten rykkes op af Jorden 
med Eoden (ruskes), spredes paa Marken 
eller bindes op i Bundter, rødes, brages, 
skjættes og  hegles. Hunplanterne give gro
vere og stærkere Taver end Hanplanterne, 
og  Hampen af de første egner sig derfor 
bedst til Bebslagerarbeide og  til grove Lær
reder, im edens Hamp af Hanplanterne kan 
forarbeides til fint Lærred og  andre Stoffer. 
Hampetaverne ere omtrent en halv Gang 
stærkere end Hørtrævler, hvorfra de navnlig 
adskille sig ved deres gullige Farve. Som 
en F ølge af den udbredte Anvendelse af 
Hamp til Tougværk og  mange andre Rebsla- 
gerarbeider samt til Seildug, finere og  g ro 
vere Lærred og  til forskjellige andre, især 
med Uld blandede Stoffer, er den bleven en 
v igtig  Handelsartikel og  dyrkes derfor i 
Mængde i mange Lande. Den Hamp, som 
voxer i de koldere Lande, anses sædvanlig 
for at være den bedste til Forarbeidelse af 
Tøier, imedens den fra de sydligere Lande 
egner sig  bedst til Tougværk, da den er 
stærkere og  mere m odtagelig for Tjære. Yed 
H eglingen giver frisk Hamp mindre Affald 
end ældre, men Productet bliver mindre fint. 
Sædvanlig saas Hamp i Mai Maaned; den 
kræver en kraftig og  lidt fu gtig  Jordbund 
og  saas mere eller mindre tæt, eftersom 
man vil have den finere eller grovere. I 
Alm indelighed bruges 1 Td. Frø til 1 Td. 
Land, hvoraf A fgrøden  da kan anslaas til 5 
à 600 Pd. Hamp og  4 à 5 Tdr. Frø.

I  Handelen skjelner man sædvanlig imellem 
Bast ham p ogsaa kaldet Pashamp,  som er 
den raa Hamp, der endnu ikke or skjættet, 
men kun braget, og  Renhamp,  som er skjæt
tet og  mere eller mindre skilt fra Skjæverne; 
enhver af disse to Hovedsorter inddeles ig jen  
efter deres Renhed, Længde og  Finhed i f in, 
middel f in og  ordinair .  De korte, uredte 
Trævler, som blive tilbage ved H eglingen og  
blive siddende i Heglerne, kaldes Bl  aar  (s. d.).

Hamp forekommer i mange Qvaliteter efter 
Produktionsstederne og  Behandlingsmaaden. 
A f de i større Qvantiteter i Handelen kom
mende Sorter .erholdes den bedste fra Egnen 
yed Øvrerhinen i det Badenske, hvor den 
især dyrkes i det tidligere Breisgau, ligesom

ogsaa fra Elsas; den kaldes sædvanlig rh insk 
Hamp.  A f denne benævnes den første Sort, 
som er heglet aldeles ren og  bestaar a f næ
sten ganske hvide, faste og  fine Taver, SchU- 
st erhanf ;  derefter følger Spinnhanf ,  som er 
lid t ringere af Qvalitet og ikke saa hvid, 
samt Schle i sshanf ,  den ordinaireste Sort, 
som udsorteres a f den sidstnævnte. Rhinsk 
Hamp erholdes navnlig fra Strasburg, Frei
burg, Mainz, Frankfurt a. M. etc. og  forsen
des i Mængde til hele Tyskland, Schweiz, 
Frankrig og  andre Lande. Som ovennævnt 
kommer den Hamp, som bedst egner sig  til 
Tougværk og  andet Rebslagerarbeide, mest 
fra det nordlige Rusland, Polen, Galizien 
samt Ø st- og  Yestpreussen, og fra Havnene 
ved Østersøen, ligesom  der ogsaa fra Archan
gel forsendes betydelige Qvantiteter til Eng
land, Holland, Danmark, Nordtyskland, Frank
rig  etc.

I  Königsberg skjelner man imellem tre 
Sorter, nem lig: 1) Rel nhanf  eller Reinband,  
2) Schn i t t han f  og  3) Schucken-  eller Scho-  
ckenhanf .  Den førstnævnte bestaar af lange 
Taver, som ere stærkere end dem af den 
rhinske H am p; den kommer hovedsagelig fra 
Polen, hvor den udsorteres af Schnitthampen, 
hegles ganske ren og  forsendes videre; ofte 
sker dog denne Sortering og  Rensning i Kö
nigsberg, hvor den behandles med stor 
Omhu. Den gaar især til Holland, Skotland 
og  Frankrig. Den saakaldte Schn i t t han f  er 
med H ensyn til Qvalitet og Pris ikke meget 
forskj ellig  fra den forrige, men den er ikke 
fuldt saa ren og  adskiller sig  fra samme ved 
at have en glat Overflade (Speil) paa Bund
ternes lange Side. Schuckenhan f  er sædvan
lig  bundet i smaa Dukker eller Bundter og 
forekommer i flere Sorter, af hvilke r ussi sk  
Mohi lewer  er den bedste; ringere Sorter ere 
ord inai r  r ussisk ,  der har noget længere, men 
ikke saa smukke og  bløde Taver, og ordinai! * 
Li t hauer  eller Pashamp,  som er temmelig 
uren, svag og af blandet Farve, Længde og 
Godhed. Königsberger Hampeblaar  ere egent
lig  det Samme som ordinair Hamp og  for
sendes sammensnoede i løse Strenge ; en rin
gere Sort, som kaldes Krat zheede,  er betyde
lig  siettere og bestaar kun af uredte Traade.

I  Pet ersborg har man Renhamp,  Halv- 
cllor Middel renhamp og  Udskudshamp,  hvil
ken sidste Sort ofte er blandet med Blaar, 
im edens navnlig den første i Regelen er ren 
og  godt heglet, skjøndt den dog af Mange 
ansés for at være mindre stærk end Riga- 
hamp. I  Riga benævnes de forskjellige Sor
ter: Renhamp,  Udskudshamp,  Pashamp og 
Bl aar  (Torse); af den førstnævnte ere Pak
kerne ombundne med 10 Snore, a f Udskud 
med 8, af polsk Pashamp med 7, a f liflandsk 
med 6 og af Blaar med 5 Snore og  et Ka
belgarn. Druj aner  kaldes en fin og blød 
polsk Hamp, som kan sammenlignes med god 
Renhamp og  som ogsaa kommer til Königs
berg. Bundterne ere sædvanlig forsynede 
med et Mærke, der betegner deres Qvalitet; 
et tilbundct Stykke Træ med et ibrændt R 
betyder saaledes Renhamp og  m ed et P  Pas
hamp, ligesom  ogsaa som oftest Sælgerens,
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Bragerens og  begge Bindernes Navne findes 
anførte derpaa. Blaarbundterne betegnes kun 
med en N øgle. Prisen paa Hamp beregnes i 
Busland pr. Berkowitz eller Skippund à 10 
Pud eller 400 Pd. ; den forsendes i store Pak
ker eller Baller, hvis V æ gt beløber for Ren- 
hamp 50— 60 Pud, for Udskudshamp 40— 50, 
for halvren 30— 40 og  for Blaar 20— 25 Pud.

I Ungarn dyrkes den meste og  bedste 
Hamp i Bacser-Comitatet, hvor den aarlige 
Production i gode Aargange udgjør over
100,000 Ctr. Den bedste Sort kaldes Apa- 
t hiner  fra Omegnen af Byen af samme N avn; 
den er perlegraa, blød, lang, fin og  fast, la
der sig  behandle ligesom  H ør og  forarbeides 
ofte til Lærred, Skomagergarn etc. Den saa- 
kaldte slow akiske fra Omegnen af Budapest 
er ligeledes en smuk lang og  fin Sort, hvoraf 
den bedste, som kaldes Bøsl ing,  stammer fra 
den første Indsamling og  kun fra Hanplan
terne; Taverne fra den anden Indsamling, 
som kaldes Sam l ing,  ere mere grove og 
ujevne og kun brugelige til Rebslagerarbeide. 
I Galizien dyrkes den bedste i Omegnen af 
Grodek i Lem bergerkredsen; den forarbeides 
ofte til godt Hampelærred, og i selve Landet 
forfærdiges der deraf m eget Tougværk, Seil- 
dug og  Paklærred. Den illyriske Hamp fal
der i det Sølvgraa og udmærker sig  ved en 
overordentlig Længde og en stor Fasthed; 
den forsendes i Mængde, navnlig til Wien, 
under Navn af italiensk Hamp.

Iblandt de i t al ienske Sorter maa navnlig 
fremhæves Bolognahampen,  som udmærker 
sig ved Benhed, Pasthed og  smukke fine og 
bløde Taver. Den anvendes til mere og  min
dre fint Lærred, ligesom  ogsaa til Snore og 
Tougværk, og  forsendes i Mængde til Østor- 
rig, Frankrig, England etc., enten som uheg- 
let (grezza) eller som heglet (gargiola ). Ve
net iansk H. dyrkes navnlig i Omegnen af 
Montagnana og  er en god, lang Sort, hvilket 
ogsaa kan siges om den fra Provinsen Corno,  
der dog staar tilbage for Bolognaham p i 
Godhed.

I Fr ankr ig frem bringer navnlig Omegnen
af. Grenoble i Dep. Isère en m eget smuk 
Hamp, som kan sammenlignes med Bologna- 
hampen. Desuden produceres der ogsaa m e
get og god Hamp i Dep. Loire, Somme, L ot 
og Garonne etc., der mest forarbeides til 
Lærred og  Seildug. Omendskjøndt der dyr
kes Hamp i stor Udstrækning næsten i hele 
Frankrig, indføres der dog  store Qvantiteter 
fra Udlandet, navnlig fra Busland, dels ufor- 
arbeidet og  dels som Tougværk. —  Belgien 
producerer en m eget smuk og  fin, men noget 
kort Hamp, især i Provinserne Brabant og 
Flandern; den egner sig  dog  ikke saa godt 
til Rebslagerarbeide som den russiske, men 
forarbeides tildels i  Landet til Lærred, lige 
som der ogsaa udføres m eget deraf til H ol
land i heglet Tilstand. —  I Hol land dyrkes 
der kun m eget lidt Hamp, hvorfor der ind
føres meget dertil fra Østersøhavnene, Tysk 
land og Belgien, dels til Porbrug i Landet 
og dels til Mellemhandel. —  England orhol- 
der de m eget betydelige Qvantiteter Hamp, 
som der forarbeides til Tougværk og  Seildug,

dels fra Manilla og de andre philippinske 
Øer og  dels fra Rusland, Italien, Tyskland 
og  Amerika. —  Nordam er ika indførte tid li
gere store Qvantiteter Hamp fra Havnene ved 
N ord- og Østersøen; men i den nyere T id  
har Dyrkningen af Hamp her udbredt sig i 
den Grad, at der udføres betydelige Partier 
deraf, navnlig fra Staterne Missouri, Illinois, 
Maryland og Y irgin ien ; Productet er af me
get god og  brugelig  Qvalitet og  udmærker 
sig  især ved en høi Grad af Pasthed, i hvil
ken Henseende det skal staa betydeligt høiere 
end den russiske Hamp. Ogsaa fra Ægypt en 
udføres der endel Hamp til Havnene ved 
Middelhavet.

I  Handelen skjelner man sædvanlig im el
lem følgende fire Hovedsorter af almindelig 
H am p: r u ssi sk ,  p reussisk ,  øst e r r i gsk  og  
i t al iensk.  Med Hensyn til flere andre Plante- 
trævler, som mest erholdes af Ham pe- eller 
Nældeplanter, og  som tildels anvendes lige 
som Hamp, henvise vi til Artiklerne Agave,  
Chinagræs,  Coir ,  Espar t ogræ s,  Jute,  Mani i l a-  
hamp,  Sunnhamp etc.

God Hamp bør være blød at føle  paa og 
bestaa af fine og  lange Trævler; sædvanlig 
foretrækker man den sølvhvide med et grøn 
lig t Skjær, hvilket sidste tyder paa, at Ham
pen er frisk, hvorved der gaar mindre til
spilde ved H eglingen. Den maa dernæst ikke 
være blandet med mange Skjæver, som enten 
kunne sidde fast ved Taverne eller ligge løse ; 
i første Tilfæ lde er den ikke rødet og  bra
get tilstrækkeligt, i sidste er den ikke skjæt- 
tet nok. Er Hampen ganske fri for Skjæver, 
maa man undersøge, om den ikke er skjør af 
for stærk Bragning. Den rødlige, især den 
mørke Hamp hører til de ordinaire Sorter. 
Hamp maa opbevares paa et tørt og lu ftig t 
Sted, saa at den ikke tager F ugtighed til 
s ig ; th i isaafald bliver den m eget let varm 
og  fordærves. Saasnart man derfor mær
ker, at den begynder at blive fugtig , maa 
den strax bringes ud i Luften, spredes og  
tørres.

Danm ark indførte i Aaret 1876 henved 4 
M illioner Pd. Hamp og Hampeblaar, hvoraf
c. 2 Va M ill, fra Preussen og  0,9 Mill, fra 
Busland. I  1877 udgjorde Indførselen noget 
over 4 M ill. Pd., hvoraf c. 2 1/2 fra Preussen 
og  1,2 fra Rusland; i samme Aar udførtes 
henved Va Mill. Pd., hvoraf Størstedelen gik  
til Sverig. —  Norge indførte i 1876 henved 
6 Va Mill. Pd., hvoraf over 4V2 fra Rusland; 
Udførselen fra Landet i det samme Aar be 
løb kun et Par Tusinde Pund. —  Sve r i gs 
Indførsel i 1876 udgjorde c. 4V3 Mill. Pd. 
uheglet Hamp, hvoraf c. 3 Vs fra Rusland, 
henved Va M ill, fra Danmark og  Resten fra 
Tyskland og  England. —  T il England ind
førtes i 1876 af heglet Hamp over 8V2 Mill. 
Pd. til en Værdi af c. 170,000 £., hvoraf hen
ved 4 M ill, fra Italien, 3 fra Tyskland, 1V2 
fra de philippinske Øer og  kun henved Vs 
M ill, fra Rusland. A f uheglet Hamp udgjorde 
Indførselen over 100 Mill. Pd. til en Værdi 
af 1,7 Mill. £. ; heraf kom c. 29 Mill. Pd. fra 
de philippinske Øer, 28 M ill. Pd. fra Rus
land, 22 fra Italien, 10 fra Tyskland, 6,5 fra
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engelsk Ostindien, 2,7 fra M exico og 1,6 fra 
Nordamerika. Desuden indførtes af Hampe- 
blaar henved 7 M ill. Pd. til en Værdi af c.
88,000 £ .; heraf kom c. 4 M ill. Pd. fra Ita
lien. Udførselen i samme Aar fra England 
udgjorde henved 2 Mill. Pd. heglet Hamp, 
hvoraf omtrent Halvdelen var renset i Lan
det, samt c. 18 Mill. Pd. uheglet H., hvoraf 
c. 6 til Belgien, 2 x/2 til Frankrig , l x/2 til 
Tyskland, 1 til Holland etc.

H a m p ,  ind isk eller arab isk  (H erba Can
nabis indicæ ) af Cannabis sat i va,  Var .  in
dica,  en Varietet af den almindelige Ham pe- 
plante, dyrkes i Indien, Arabien og  Persien. 
P lanten ligner ganske den sædvanlige Hamp, 
men er m indre; sjelden naar den 2 Meters 
Høide, ligeledes ere Frøene mindre. De blom 
strende Spidser af Hunplanterne, som for
trinsvis indeholde Harpix, komme i D rogue- 
rihandelen enten bundtede eller grovt skaarne 
fra Calcutta over England under Navn af 
Gunj ah,  i Bundter paa s/4— l x/2 Pd. Denne 
Sort, som er den bedste og  kraftigste, bliver 
samlet paa Bjergene og kommer sjelden til 
Europa, men forbruges mest i selve Orienten. 
En anden Sort, Bang eller Guaza,  samles paa 
Sletterne og  bestaar af Toppene alene af 
P lanten; i den sidste T id  kommer den næ
sten udelukkende i skaaren Tilstand i Han
delen. Den er mindre virksom og  billigere 
end den foregaaende og  forsendes over Bom 
bay, Calcutta og England.

I  Orienten har Planten læ nge været be
nyttet som Berusningsm iddcl og  bliver rø 
get, ty g get eller forarbeidot til berusende 
Drikke eller Conserver, idet den knuses sam
men med eller koges med Sukker, Pistacier 
eller andre Frugter og med Kryderier. I 
denne Tilstand kaldes den Haschisch,  Had
schi ,  Baque,  Achach,  Daw am esk etc. Da 
Koranen forbyder Nydelsen af Vin, benytte 
Orientalerne disse Præparater istedetfor. 
Den ophidser Phantasien og  Sanserne og 
har i det H ele nogen Lighed med Opium 
i Virkningen, uden dog at besidde denne 
sidstes skadelige Virkning paa Helbredet vod 
fortsat Brug. E t Extract af Planten, hvoraf 
den bedste Sort kaldes Momeka,  komm er fra 
N epal; ogsaa den af de yngre Stengeldele 
og  Bladene udsvedende Harpix samles; den 
ansés som den egentlig  virksomme Substants 
deri og  sælges under Navn af Chur rus (s. d.).

Ham peblaar s. Hamp.
Ham pefilt, vandtæt, Er. Chanvre cuit 

eller imperméable, er en i Paris opfunden 
fast Masse, som fremstilles ved en Forbin 
delse af Hampeblaar og Asphalt eller en an
den Harpix og paafølgende Presning. Man 
forfæ rdiger deraf Brandspande, Vandrør, Clia- 
koer, Plader til Tagbeklæ dning, Ornamen
ter etc.

Ham pefrø ( Fructus  eller Semen Can
nabis), Erøkornene af Hampeplanten, bestaar 
af 2 graahvide, ægrunde, ved hinanden hef
tende, haarde og skjøro Skaller, som inde
holde en hvid, sødlig og  olieagtig  K jæ rne; 
det benyttes dels til Saaning og  dels til U d
vinding af Olie. T il det første Brug maa 
Frøet være ganske modent, fuldt, af mørke-

graa Farve og  ikke ældre end et A ar; som 
det bedste ansés det Frø, som falder ud ved 
en let Udtærskning af Hampen, hvorimod det, 
som erholdes senere ved Kæmning, er mindre 
godt og sædvanlig ikke modent. Det ældre 
og  mere ordinaire Frø (Slagfrø) med hvid
lige eller grønlige Korn anvendes til Olie- 
slagning. H. benyttes ogsaa i Medicinen 
som et blødgjørende og fordelende Middel i 
Omslag, hvortil dog stedse bør tages Frø af 
den sidste Høst. I  Polen rister man de fra 
Skallerne befriede Kj ærner, blander dem med 
Salt og spiser dem som en Délicatesse paa 
Brød. D et benyttes endvidere til Foder for 
Sangfugle, navnlig Kanarifugle, som dog ikke 
uden Skade kunne nyde det ublandet eller i 
for stor Mængde. Ham pefrø fra de nordlige 
Lande giver en bedre Hamp i de sydlige 
Lande end det der producerede Frø ; men 
det udarter snart og maa derfor fornyes 
hvert Aar. D et erholdes fra de fleste Lande, 
hvor der dyrkes Hamp, navnlig fra Biga, 
Petersborg og de preussiske Havne ved Øster
søen.

Hampelserrecl kaldes de forskjellige 
lærredsagtige Tøier, som væves af Hampe- 
garn; det anvendes i stor Mængde til Seil- 
dug (s. d.), men ogsaa i ordinaire Qvaliteter 
til Madrasser, Sække, Tapetlærreder etc., lige
som der ogsaa, især i Sydtyskland, Italien, 
Belgien og  Frankrig væves fint, bleget Lær
red og  mønstrede Dreiler, dels helt af Hampe- 
garn og dels med Kjede af Hamp og  Islæt 
af H ør. De ere fastere og mere varige end 
Hørlærreder, men mindre fine og  bløde, lige
som de ogsaa behøve længere T id  til at 
bleges.

Ham peiiælde (Galeopsis grandißora ) 
T. Hanfnessel eller grossblühender Hohlzahn, 
er en i det vestlige og  sydlige Tyskland 
hyppig  voxende énaarig Plante, som blomstrer 
fra Juli til September og  bliver 32— 50 Ctin. 
høi ; dens firkantede Stengel er rødlig  og 
besat med bløde Haar, hvilket ligeledes er 
Tilfæ ldet med de bleggrønne, tandede Blade. 
Urten, H e r b a  G a le o p s id i s  o c h r o le u c æ , udgjør 
i Forening med Blomsterne Hovedbestandde- 
len af den saakaldte Blankenheimer- eller Lie- 
ber ske Thé, der anvendes som et Middel 
im od Lungesvindsot.

Ham penælde, chinesisk  s. China- 
græs.

Ham polie (Oleum Cannabis'), T. Hanføl,
E. Hem pseed oil, Fr. Huile de chènevis, er 
den af Slag-H am pefrø ved Presning udvundne, 
i frisk Tilstand grøngule og  senere brungule 
fede O lie ; den har en ubehagelig, hampagtig' 
Lugt, og  en mild Smag, tørrer let, begynder 
at blive tyk ved +  15 1 C., har da en Vægtfylde 
0,928, og bliver fast ved - f  27,5°. —  A f ko
gende Alkohol opløses den i alle Forhold, 
hvorimod der a f kold behøves 80 Dele A lko
hol dertil. Godt og  frisk Frø giver mere og 
bedre, men selvfølgelig  ogsaa dyrere Olie end 
gamm elt og mindre godt. hvilket sidste imid
lertid i Begelen anvendes dertil; Udbyttet 
pleier at være 20— 25 pCt. Den anvendes 
hovedsagelig til Forfærdigelse af grøn Sæbe, 
til Fortynding af T jæ re, til Fernisser, til
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Belysningsmateriale og  til Oliemaling, da den 
let tørrer. Den brænder godt og er billigere 
end baade Bom olie, Linolie og Koolie og  la
der sig ligesom  den sidstnævnte rense med 
fortyndet Svovlsyre. Den udføres i størst 
Mængde fra Busland, navnlig fra Petersborg 
og B iga ; ogsaa Tyskland udfører betydelige 
Qvantiteter deraf. —  Indførselen til Danmark 
af Hampolie udgjorde i Aaret 1876 c. 105,000 
Pd. (hvoraf c. 24 tusinde fra Busland. 65 fra 
Hertugdømmerne og  35 fra Ham borg og  L ü 
beck) og i 3877 c. 88,000 Pd. (hvoraf c. 77 
fra Busland og 11 fra Lübeck) ; i det sidst
nævnte Aar udførtes der her fra Landet c.
11,000 Pd., alt til Sverig. —  A f Hamp og 
Palmeolie tilsammen indførte Norge |i 3876 
c. 260,000 Pd. og  Sverig over 3 M illion Pd., 
af hvilke Partier Størstedelen kom fra E ng
land.

Ham sterskind, som i Frankrig og 
saa kaldes Marmot t er ,  ere de som Pelsværk 
tilberedte Skind af den i Mellemeuropa og 
det sydlige Sibérien levende, omtrent 1 Fod 
lange Hamster, M a n n o t a  eller M u s  c r lc e t u s ,  
der henhører til Musenes Fam ilie; den fore
kommer hyppigst ved Harzen og  i det nord
lige Thüringen, er rødbrun paa Byggen, i 
Tyskland hvid, men i Sibérien sort under 
Bugen og  rustgul paa Siderne. Skindet af
giver et let og  holdbart Pelsværk, som har 
en smuk Glans og især benyttes til Foder i 
Damekaaber, til hvilket Brug det ofte farves 
sort eller brunt; da det im idlertid ikke er 
besat med egentlige Uldhaar, henregnes det 
til det mere ordinaire Pelsværk. Bugen skæ
res sædvanlig bort tilligem ed Benstykkerne 
og Ørerne, saa at ethvert Skind danner en 
langagtig Firkant; derefter sys Skindene 
sammen i Tavler eller Sække paa 40 à 60 
Stk. og komme saaledes i Handelen. Med 
Hensyn til Farven gives der flere Varieteter ; 
fra Petersborg og Archangel erholdes saale
des nogle helt sorte Skind, som afgive et 
meget finere og kostbarere Pelsværk end de 
tyske, og  fra Tyrkiet nogle med gule og  
brune Pletter, som ligeledes staa i høi Pris. 
Paa de tyske Messer drives der en betydelig  
Handel med Hamsterskind, som ogsaa ere en 
stadig Gj en stand fo rS a lg  i mange a f Byerne, 
saaledes navnlig i Quedlinburg og  Halber- 
stadt.

M a n d  s k e r ,  T. Handschuhe, Fr. Gants, 
E. Gloves, ere bievne en v igtig  Handelsarti
kel og  paa mange Steder Gjenstand for en 
betydelig Fabrikation. De forfærdiges dels 
af Pelsværk, dels af alle Slags paa forskjel- 
lig Maade tilberedt Skind og  dels af Silke, 
Linned, Uld, Bom uld etc. Damehandsker ere 
som bekjendt enten korte og  naa kun til 
Haandleddet eller høiere op paa Armen med 
3 eller 4 Knapper; tidligere brugte Damerne 
ofte de saakaldte Albue- eller Armhandsker, 
der næsten bedækkede hele Armen og enten 
vare med eller uden Fingerhylstre, ligesom  
ogsaa de saakaldte H alv- eller Thehandsker, 
som kun bedækkede den øverste Del af Haan
den og af Tommelfingeren, imedens der in 
gen Hylstre fandtes til de øvrige Fingre. 
Handsker af Pelsværk forfærdiges af Bundt

magerne og  have som oftest et fælles H yl
ster for de fire Fingre og et særskilt for 
Tomm elfingeren; de kaldes da sædvanlig Bæ l
vanter og  forfærdiges mest a f Ulve-, Bæve-, 
Hunde- eller Katteskind; H. af Silke, Uld 
eller Bom uld erholdes fra de samme Fabri
ker, som levere Strøm per (s. d.). Ogsaa for- 
færdiger man nu hyppig syede Handsker af 
Buckskin og  andre uldne Stolfer til Vinter
brug. —  Skindhandsker kunne inddeles i to 
Hovedarter, nem lig Vaskesk indshandsker  og 
Glacé- eller Glanslædershandsker .  De før
ste forfærdiges a f seinsgarvet Læder og be
nyttes navnlig til Bide-, K jøre-, Jagt- eller 
militairt Brug og  ere enten s pandede,  med 
en opstaaende Søm, laskede,  naar kun Søm 
mens ene Band kommer tilsyne, eller søm 
mede;  de have enten Skindets naturlige gule 
eller hvide Farve eller ere ved Kunst for- 
skjelligt farvede. Det bedste, fineste, men 
ogsaa dyreste Materiale dertil er Gemselæ
der, hvoraf der navnlig tidligere forfæ rdige- 
des en Mængde i Tyrol, Salzburg og Schweiz; 
efterat im idlertid Gemserne ere aftagne saa 
betydeligt i den nyere Tid, ere disse Hand
sker bievne sjeldnere, og man anvender nu 
som oftest dertil Skind af H jorte, Baadyr, 
Bukke, Kalve, Faar etc. —  Glacéhandsker  
ere nu den vigtigste Slags, da de jo  bruges 
overalt i stor M ængde og  derfor forfærdiges 
i mange store Fabriker. Man anvender dertil 
især Skindene af Geder og  unge F aar; efter 
at være valkede med Haanden i Alunvand, 
Melk, Æ ghvide og  Bom olie glittes de og g jø - 
res ofte glinsende med en af Stivelsemel og 
Tragant bestaaende Fernis. For endel Aar 
tilbage fabrikeredes de næsten udelukkende i 
Frankrig, navnlig i Paris og Grenoble, og 
endnu i vor T id  forsendes der en Mængde 
franske Handsker til Udlandet, som i B ege- 
len udmærke sig  ved megen Finhed og  E le
gance. Værdien af de almindelige franske 
Gedeskinds Handsker er 35— 40 Francs pr. 
Dusin Par, og for Lammeskinds c. 25 Pr. 
Fabrikationen er hovedsagelig Haandarbeide 
i Forbindelse med Symaskiner ; for Tiden skal 
der i Frankrig omtrent være 70,000 Menne
sker beskæftigede med de forskj ellige til 
Handskefabrikationon hørende Arbeider, saa- 
som Skindenes Tilberedning, Farvning, T il
skæring, Syning. Sortering, Pakning etc. 
Arbeidslønnen er fra 5 % — 8 Francs om D a
gen for en dygtig  mandlig Arbeider og 2 ‘ /2 
— 3 Fr. for en qvindelig. —  Den aarlige P ro 
duction i Frankrig af Skindhandsker anslaas 
til c. 2 M illioner Dusin Par af tre forskj el
lige Qvaliteter til en Værdi a f over 100 Mill. 
Francs, hvoraf c. 30 pCt. forbruges i Landet 
og 70 pCt. udføres, mest til Tyskland, Bus
land og Amerika. Undertiden benytter man 
til Handsker baade Hunde- og Botteskind, 
hvilket sidste skal være m eget søgt paa 
Grund af dets Blødhed og Finhed. Foruden 
de almindelige Glacéhandsker forfærdiger man 
ogsaa i Frankrig de saakaldte Hønsesk inds-  
handsker ,  G a n ts  de c a iin e p ii i  eller P e a u  de  
p o u le ,  hvortil der dog kun anvendes m eget 
fint Lammeskind; endvidere nogle tem m elig 
grove af semsgarvet Gede- og  Lammeskind,
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som kaldes Gemselæderhandsker  (Gants de 
chamois) og Cast orhandsker  ; Hj or t eskinds
handsker  og  efterlignede af samme Slags 
(Gants de daim  eller fa ç o n  de daim) forfær
diges især i M ort, og  i Paris og  Grenoble 
en Slags Ruslæderhandsker, som dog ere uden 
L ugt og  som sælges under Navn af G a n ts  de  
S u è d e . —  I  Engl and forfærdiges der ligele
des mange fine Skindhandsker, navnlig i L on 
don, W orcester, Lim erick etc., hvoraf store 
Partier udføres til Nordamerika og  Colonierne, 
uden at de dog i Elegance kunne maale sig  med 
de franske, hvoraf der derfor ogsaa indføres 
mange til England. —  Tyskland  har store 
Handskefabriker i de fleste større Byer, saa- 
som Berlin, Leipzig, Dresden etc., og  Øst er-  
r ig ligeledes i W ien, Prag etc.; det tyske 
Fabrikat kan vel ikke i Finhed og Elegance 
maale sig  med det franske, men er i R egelen 
stærkere og  mere varigt. — Ogsaa i Danm ark 
forfærdiges der mange særdeles gode Hand
sker, og Udførselen heraf til Udlandet er i 
den nyere T id  i stadigt Tiltagende. En sær
egen Slags danske Handsker ere bekjendte 
under Navn af Randers handsker ;  de forfær- 
digedes først a f fint, m eget bøieligt Lam me
skind, sædvanlig af lysebrun Farve, og  have 
en eiendomm elig behagelig Lu gt af den til 
Skindenes Garvning anvendte Pilebark. —  
Danm ark indførte i Aaret 1876 kun c. 1100 
Pd. Skindhandsker, mest fra Sverig og Norge, 
hvorimod Udførselen i samme Aar udgjorde 
c. 81,000 Pd. til en Værdi af c. 941,000 K r.; 
a f de nævnte Tusinder Pund gik  28,5 til 
England og 3,5 til Norge. I  1877 indførtes 
der kun c. 500 Pd. men udførtes c. 24,300 
Pd. til Værdi c. 729,000 Kr., hvoraf 17,6 T. 
til England og  3,7 til N orge. I  Aaret 1878 
indførtes 462 Pd. og  udførtes c. 21,000 Pd. 
— Norge indførte i 1876 c. 7,350 Pd., hvoraf 
over Halvdelen fra Danmark, og Sver ig i 
samme Aar c. 9,700 Pd., af hvilke Tusinder 
4,8 kom fra England, 2,6 fra Lübeck og 2,1 
fra Danmark. Sverig udførte i 1876 c. 4,400 
Pd., hvoraf 2,3 til Danmark.

Hardware kalder man i England gro 
vere og  finere Metalvarer a f Jern, Staal 
M essing etc.

Hareliaar, afskaarne af Skindene, 
komme undertiden i Handelen, skjøndt H atte
magerne sædvanlig foretrække at kjøbe de 
hele Skind, for selv at kunne sortere Haa
rene. De bedste ere Haarene af R yggen, 
Sidehaarene ere mindre gode og  de under 
Bugen, i  Nakken og  paa Halen siddende Haar 
ere de simpleste og  kun anvendelige til gan
ske ordinaire Hatte. Vinterskindene ansés 
som de bedste, ligesom  ogsaa Harehaar, som 
stamme fra tørre, sandede og  bjergfulde 
Egne, foretrækkes for dem fra frugtbare og 
fugtige Sletter, da de ere kraftigere og  mere 
elastiske end de sidstnævnte. For at gjøre 
Haarene skikkede til F ilt, beitses Skindene 
med Skedevand, Kviksølv og  Rottekrudt. A f 
100 Skind erholdes sædvanlig 10— 12 Pd. 
gode Haar; de korte og  grove Grundhaar ere 
ubrugelige. Harehaar anvendes im idlertid nu 
ikke mere udelukkende til Fabrikation af 
Hatte, men ogsaa som Spindemateriale, hvil

ket ligeledes er Tilfæ ldet med Kaninhaar; i 
England har man allerede i længere Tid 
spundet dem fabrikmæssig til Garn paa der
til indrettede Maskiner, enten uden Tilsætning 
eller blandede med noget Bomuld eller F lok
silke. Disse Garnsorter ere udmærket smukke 
og  forarbeides mest til Damestoffer; de ere 
som oftest hvide e lle r . sorte. Ogsaa flere 
Steder i Tyskland har man begyndt at spinde 
dette Garn.

Hareskind erholdes mest af den al
m indelige Hare, L e p u s  t im id u s , som er ud
bredt næsten over hele Jorden, de komme 
ofte i H andelen, da Haarene ere det v ig 
tigste Materiale for Hattemagerne til Fa
brikation af finere Filthatte; af de bedste 
Skind benyttes ogsaa undertiden R ygstyk
kerne til Pelsværk. Sommer skindene have 
ikke stor Værdi, da de mangle de fine Uld- 
haar; a f Vinterskindene ere de fra December 
og  Januar de bedste. Naar disse ere fri for 
B lod og  uden Pletter paa Kjødsiden, kalder 
man dem hele;  de i Løbet af Efteraaret og 
i de sidste Vintermaanoder skudte og  de 
plettede eller af Skuddet beskadigede Skind 
kaldes halve,  og  de fra August og  Septem
ber samt de m eget ituskudte benævnes Qvar- 
t er ;  af de sidste regnes sædvanlig fire og  af 
de halve to som  et helt Skind, hvorefter Pri
sen ansættes. A f ganske unge Harer regner 
man 12— 16 Stykker for et helt Skind. Man 
skjelner hovedsagelig im ellem  Skindene efter 
de Lande, hvorfra de kom m e; i Alm indelig
hed ere de fra de nordlige Lande bedre end 
de fra de sydlige, da de første have et tæt
tere Uldhaar, og  af denne Grund have igjen 
disse høiere Værdi, naar de hidrøre fra en 
streng Vinter, imedens de fra en mild Vin
ter ere billigere. De fleste komme fra Rus
land, og a f disse skjelner man imellem de 
kurlandske og  lithauiske og de russiske og 
tauriske; endvidere erholdes de fra Polen, 
Galizien, Moldau og  W allachiet, de tyrkiske 
Provinser, Lilleasien etc. De smyrnaiske 
vurderes høit, ligesom  ogsaa de fra Kon
stantinopel, Salonichi og  Moldau foretrækkes 
for de russiske. A f  de tyske og  østerrigske 
ansés de sachsiske, bøhmiske og  mähriske 
for at være de bedste. T il England indføres 
der ogsaa mange fra Nordamerika. I  Rege
len forsendes Hareskind i Baller og  sælges 
efter 100 eller 1000 Stk.; af de Skind, der 
kunne benyttes til Pelsværk, komme dog 
ogsaa R y g - og  Sidestykkerne særskilt og 
sammensyede, de første sædvanlig 24 og  de 
sidste 48, til en foroven og  forneden aaben 
Sæk. I  Tyskland gjøre navnlig Leipzig  og 
H am borg store Forretninger med denne A r
tikel, ligesom ogsaa Frankfurt a. d. Oder samt 
W ien, Triest, Livorno, Amsterdam, Antwer
pen etc. —  En A rt halvgraa, nem lig paa 
Undersiden hvide og  ovenpaa askegraa Harer 
forekomme i Rusland, men leve ikke i det 
koldeste Norden saaledes som de hvide Ha
rer, der udgjøre en egen A rt; th i imedens 
de i Alm indelighed ere mindre end de 
graa, g jøre de hvide Harer fra Labrador- og 
Eskimokysterne en Undtagelse, idet de ere 
en halv Gang saa store som alle andre Harer.



Harlekine. 299 Hasselnød.

De fleste hvide Skind komme fra Sibérien 
over Archangel og Petersborg, men ogsaa i 
mindre Qvantiteter fra Nordamerika og  fra T y 
rol. De gode, ubeskadigede anvendes mest 
som Pelsværk til Opslag, Kantninger, Foer 
etc., enten i naturlig Tilstand eller farvede, 
imedens de mindre gode benyttes af H atte
magerne. Harerne fra Kysterne ved Hudsons
bugten have et langt, sølvhvidt og  silkeblødt 
Haar. De danske Hareskind ere af m eget 
god Qvalitet.

H a r l e k i n e  s. Opal.
H a r l e k y n e n  er Navnet paa nogle 

hollandske Lærreder, som ere mønstrede med 
flerfarvede Striber og Tærninger og  som mest 
forsendes til Vestindien og  Sydamerika.

H a r m a l a  eller Harmel (Peganum H ar
mala) er Frøet af den i det sydlige Rusland 
paa Stepperne voxende Harmalaplante ; det 
anvendes i Farverierne og  Trykkerierne. Se 
ogsaa Anilinviole t .  Har m alar ødt  kaldes det 
til Farvning af Tøier tilberedte Pulver af 
ovennævnte Plante, hvori det oprindelig til
stedeværende gule Pigm ent (phosphorsurt 
Harmalin) er blevet omdannet til rødt P ig 
ment (phosphorsurt Harmala). D et danner 
et brunrødt Pulver, hvoraf et A fkog  med 
forskjellige Beitser, navnlig eddikesur og 
svovlsur Lerjord, efter sin forskjellige Grad 
af Fortynding farver Uld og  Silke lige fra 
en mørk Ponceau indtil det lyseste Blegrødt.

H a r m o t o m ,  ogsaa kaldet Korssten, er 
et af Kiselsyre, Lerjord, Vand samt Kalk 
eller Baryt bestaaende Mineral, som krystal
liserer i korsformede Krystaller ; det forekom
mer i Tyskland ved Harzen, i Skotland og 
i N orge ved Kongsberg.

H a r p i x  ( R esin a ) er den mere eller 
mindre tyktflydende Saft, som findes i for
skjellige Planter og  som enten udsveder af 
sig selv af disses Bark eller flyder ud efter 
deri gjorte Indsnit. Disse Plantesafter ere 
enten lysere eller mørkere og  af hvid, gul, 
grønlig eller brun Farve; de indeholde sædvan
lig  ætherisk Olie og  have derfor den samme 
Lugt som Moderplanten. De ere sædvanlig op
løselige i Vinaand og Svovlkulstof, de fleste 
ogsaa i Æ ther samt i fede og  ætheriske 
Olier, men aldrig i Vand, hvorved de hoved
sagelig adskille sig  fra Gum mierne; de, som 
ikke lade sig  opløse i Æ ther, kaldes under
tiden ogsaa Halvharpixer .  De fleste stivne 
i Luften til et sprødt, glasglinsende, g jen - 
nem sigtigt eller gjennemskinnende Legem e 
uden Krystallisationsform, idet den deri inde
holdte ætheriske Olie enten ganske eller for 
største Delen forflygtiger, og  det er disse, 
som man kalder egent lige  Harpixe r  eller 
Haarde Harpixe r ;  andre derimod, som  inde
holde en større Mængde ætherisk Olie, for
blive tyktflydende og klæbrige og benævnes 
bløde Harpixer  eller Balsam er ,  som vi alle
rede have omtalt under B. (s. d.). Ogsaa 
Gummiharpix eller Slim harpix opføres af 
Mange under Harpixerne. T il de haarde 
Harpixer høre navnlig: Fyrre- og Granhar -  
pix,  Sandarak,  Elemi,  Anime,  Benzoë,  Dr age 

blod, Dammar,  Landanum,  St or ax ,  Copal,  
Rav etc., ligesom ogsaa Asphalt  eller Jord

beg maa henføres dertil. Flere af de nævnte 
Arter kaldes dog ogsaa ofte Gummi, og  vi 
maa derfor henvise til de særlige Artikler 
om samme samt til de latinske Navne, som 
findes anførte under Gummi og  Resina.  De 
fleste udsvede frivillig  af Planterne eller ved 
Indsnit, medens andre vindes ved at behandle 
de harpixholdige Plantedele med Vinaand, 
derefter bundfælde dem med Vand og  igjen 
skille Vinaanden derfra ved Destillation, og  
andre ig jen  ved paa forskjellig Maade at 
bortdrive den ætheriske Olie a f den natur
lige Balsam, hvorved Harpix bliver tilbage. 
Naar Harpixer antændes i Luften, brænde de 
med en klar Flamme og en tyk, osende R ø g ; 
med kaustiske og kulsure Alkalier forbinde 
de sig til Harpixsæ ber  (s. Sæbe). Ved tør 
Destillation, især af Fyrreharpix, erholder 
man Harpixolie ,  som maa renses efter Destil
lationen og  som ved en Temperatur af 110 
— 120° C. giver Harpixnapht a eller Pinolin 
og  ved fortsat Destillation Patentolie,  Re t i-  
nyl,  Retinol og  andre flygtige Producter, an- 
gaaende hvilke vi henvise til Artiklen Fyr re 

harpix.  —  Ved Udtrykket Harpix forstaar 
man i daglig  Tale sædvanlig Fyrreharpix.

H a r p i x o l i e  s. Harpix.

H a s c h i s c h  s. Hamp,  indisk.

H a s l o c l i e r  s. Frankenvine.
H a s s e l n ø d ,  T. Haselnuss, Fr. Noisette, 

Aveline, E. Hazelnut, er den bekjendte Frugt 
af den næsten i hele Europa og i Levanten 
dels vildtvoxende og dels dyrkede Hassel
eller Hesselbusk C o r y lu s , hvoraf der hoved
sagelig gives tre Arter, nem lig: 1) Den al

mindelige Hasse lbusk,  C o r y lu s  A v e l la n a ,  en un
dertiden ogsaa som Træ voxende, 3— 6 Meter 
høi Busk, der er vildtvoxende i Europa indtil 
61° nordlig  Bredde og kan blive 30— 40 Aar 
gammel. Den forekommer hyppig i Danmark 
i Kratskove og plantes ogsaa ofte som H egn 
busk. Frugterne ere Nødder, som sædvanlig 
sidde 2 à 6 sammen paa Grenene, sj elden 
enkeltvis; de ere runde eller buede, have et 
haardt, træagtigt Frøgjem m e, og  ere omgivne 
af et grønt, foroven uregelmæssig fliget Svøb 
(Hasen)  og indeholde en hvidlig, sød Kjærne. 
2) Lambertsnødbusken,  C o r y lu s  t u b u lo s a , fin
des hyppig vildtvoxende i Sydtyskland, 
Frankrig, Italien etc., men dyrkes ogsaa ofte 
hos os ; den har lange, ved Spidserne fint be- 
haarede Nødder, som næsten ganske ere om 
givne af den ligesom  rørformede, ved Randen 
noget sammensnørede Has. De m eget vel
smagende Kjærner ere overdragne enten med 
en hvid eller en mørkerød Hinde. 3) Det  
t yr k iske  eller byzant inske Hasselnødt ræ,  
C o r y lu s  c o l l i m a ,  voxer i det europæiske og 
asiatiske Tyrki, Dalmatien etc. og opnaar en 
betydelig  H øide og et Gjennemsnit af indtil 
1 M eter; det bærer m eget velsmagende N ød 
der, som have en dobbelt Has, men kun sjel- 
den forsendes til Norden. —  A f de to først
nævnte Arter gives der ig jen  flere Varieteter, 
der dog  snart henregnes til den ene og  snart 
til den anden, saa at Grænsen imellem dem 
er tem m elig usikker. Som den bedste ansés 
i Tyskland Zellernødden,  der ogsaa opføres 
som en særlig Art under Navn af Corylus
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sat iva;  den er stor, rund, foroven noget flad
trykt og har en stundom indtil 5 Ctm. tyk, 
brunlig eller stribet Skal, der ofte springer 
op af sig selv i Spidsen ; den har en velsma
gende Kjærne og  kaldes undertiden spansk  
Nød.  Andre Arter ere: Blodnødden,  som er 
overdragen med en rød Hinde og er en A f
art a f Lam bertsnødden, og  Mandelnødden,  
som er langagtig, forneden kileformigt bred
trykt, med en lysbrun Skal og en mandelsød 
Ivjærne. —  Hasselnødder udgjøre navnlig i 
de sydlige Lande, saasom Italien, Frankrig, 
Spanien, Levanten etc. en ikke ubetydelig 
Handelsartikel; i Nordeuropa nydes de navn
lig  m eget i Kusland baade af do E ige og de 
Fattige. I  Frankrig kaldes den bedste Sort 
Acadiè res eller Cadières fra Omegnen af 
L y on ; de betales dyrt og ere store, tykke, 
haarde og  rødbrune med Kjærnerne omgivne 
af en hvid Hinde. Piemont nødderne ere 
tem m elig smaa og have en tynd, lysgul, 
glinsende Skal; de forsendes i Mængde til 
Paris, imedens Barce lonanødderne  mest gaa 
over Taragona til England. Paa Sicilien er 
Byen Avelino bekjendt for sine fortrinlige 
Nødder, ligesom der ogsaa fra Sardinien for
sendes mange til Frankrig over Turin. —  I 
mange Egne presser man ogsaa Olie af Has
selnødderne; den er lysgul, klar, gjennem sig- 
tig  og velsmagende, har ingen Lu gt og kan 
benyttes baade som Næringsmiddel og som 
Belysningsolie, ligesom  den ogsaa anvendes 
til Malerfarver. Den bliver im idlertid let 
harsk. D et hvide, lette, haarde og seigeV ed  
af Busken benyttes ungt til Kurvemagerar- 
beide, Tøndebaand etc., imedens Yedet af de 
tykkere Stammer og af Kødderne anvendes 
til Dreier- og Snedkerarbeide ; det er ogsaa 
et godt Brændeved og  giver gode Kul, der 
bruges i Krudtfabrikationen. -— Hasselnødder 
opbevares bedst paa et kølig t Sted, men de 
bør være godt tørre, da de ellers let fordær
ves, ligesom  de heller ikke maa være pluk
kede umodne, da de isaafald let fordærves. 
I  Busland tørres de sædvanlig i Ovne, førend 
de komme i Handelen.

H a s s e l u r t  (Asarum  europæum) er en 
i skyggefulde Bjergskove, ikke sjelden under 
Hasselbuske voxende Plante med smukke 
røde Blomster og  en m eget tynd, leddet, ud
vendig askegraa og  indvendig smudsighvid 
Kodstok, den saakaldte Hasselrod.  R k iz o m a  
eller R a d ix  A s a r i ,  som har en stærk krydret 
Lugt, en skarp, bitter, m odbydelig Smag og 
bevirker Afføring og  Opkastning. Koden kom
mer sædvanlig i Handelen i uregelmæssige, 
firkantede, 1— 2 Mm. tykke, noget bøiede, 
leddede og  grenede Stykker, som ere forsy
nede med talrige Smaarødder i Leddene, 
navnlig paa den nedre S ide; den forekom
mer hyppig blandet med flere andre Eødder. 
Den smager og lugter næsten som Peber, 
hvilket navnlig fremtræder, naar den pulve
riseres. T idligere anvendtes den oftere i 
M edicinen, men nu sædvanlig kun iD yrlæ ge- 
praxis. De ægdannede, læderagtige, stedse
grønne, glatte og  langstilkede Blade, hvoraf 
der kun findes to paa hver Plante, benyttes 
som Blandingsmiddel til den saakaldte Schnee-

berger Snustobak. Yed Destillation med 
Yand udvinder man Asarumolie,  som er gul
agtig, tem melig tyktflydende og lettere end 
Y and; den har en skarp, brændende Smag 
og  danner Krystaller. Asarumcampher ,  Asa-  
ron eller Asar in,  vindes ved frivillig  Kry
stallisering a f det afdestillerede Yand og 
danner hvide, gjennem sigtige, perlem orsglin- 
sendc Smaablade og  fine Naale; det har en 
aromatisk Smag, en skarp, krydret Lugt, er 
let opløseligt i Vinaand, men m eget tungt i 
kogende Yand og  efterlader en Fedtplet paa 
Papir. D et anvendes i Medicinen som Bræk
middel.

H a t c h e t t s  Brunt (Ehe m isk  Brunt ,  
Ferrocyankobber)  er en Malerfarve, som frem
stilles ved Fælding af Kobbervitriol med 
Blodludsalt eller blaasurt Kali.

H a t t e  forfærdiges a f mange forskjellige 
Stoffer, baade til M æ nd, Qvinder og  Børn. 
A f Stoffer, henhørende til D yreriget benyttes 
navnlig Uld, Haar, Silke, Skind og Læder, 
Fiskeben etc., og af Planteriget Straa, Bast, 
Spaan, Lærred, Bom uld etc. Hatte a f Haar 
og  Uld kaldes Filthatte og ere af forskjellig 
Godhed og  Finhed. De tidligere m eget be
nyttede Castor- eller Bæverhatte ere næsten 
gaaede a f Brug, undtagen maaské i England; 
de bestaa dog aldrig helt a f Bæverhaar, 
men ere enten i blandede Kaninhaar, Harehaar 
etc. i forskjellige Forhold  eller kun givne en 
ydre Beklædning af Bæverhaar, i hvilket sid
ste Tilfæ lde de kaldes halve Castorliatte. De 
skarlagenrøde Cardinalhatte bestaa ganske af 
Bæverhaar. Materialet til Filthatte er sæd
vanlig Hare-, Kanin-, Kamelhaar eller Vigogne- 
uld, hvilke Haarsorter ogsaa ofte blandes i 
forskjelligt Forhold ; de ordinaire Hatte be
staa mest af Faareuld. T il finere Varer an
vender man ogsaa Haarene af Bisamrotten, 
Fiskeodderen, V igogne, det saakaldte Abehaar, 
enten til Iblanding eller til den saakaldte 
Plettering, som bestaar i en finere Yderbe
klædning a f Hattefiltet. De hvide og graa 
Filthatte forfærdiges af Kaninhaar eller 
Faareuld, de brune langhaarede a f Haarene 
af den ovennævnte nordamerikanske Bisam
rotte. Vandtætte Hatte fabrikerer man ved 
at lade F iltet gjennemtrænges af en Op
løsning af Schellak i Salmiakspiritus iste- 
detfor, som sædvanlig, med Lim. —  I 
England drives Fabrikationen af Filthatte i 
stor Udstrækning i en Mængde Fabriker, 
som ved at benytte Affaldet fra U ld- og 
Linnedfabrikerne ere istand til at fremstille 
Materialet langt billigere end andetsteds, og 
som ved H jæ lp af Maskinkraft arbeide med 
stor Lethed; en H at kan saaledes presses 
ved et eneste Slag af Maskinen. Foruden 
Christys Fabriker ved London, som forsende 
baade F ilt- og  Silkehatte over hele Verden i 
alle Façoner, Finheder og Størrelser til en 
Pris fra 1 til 30 Shillings pr. Stk., findes 
der navnlig i Stockport ved Manchester flere 
Fabriker, som især producere billige Hatte, 
der baade forsendes i M ængde til Udlandet 
og  bruges af Størstedelen a f Befolkningen i 
England. —  I  Frankr ig er Fabrikationen af 
Filthatte tiltagen betydeligt i de senere Aar
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og har formindsket Productionen af Silke
hatte, som har sit Hovedsæde i Paris, ime
dens Pilthatte mest forfærdiges i Provinserne. 
Silkehat t e  bestaa af særlig dertil forfærdiget 
Hattevelpel, der trækkes over et Underlag, 
som tidligere sædvanlig bestod af Harehaars- 
fi.lt eller af P ap , men som  nu dannes af to 
Lag med opløst Schellak gjennemtrukket 
Lærred med et M ellemlag af Guttapercha. —  
De saakaldte Gibushatte,  som have deres 
Navn efter Opfinderen Gibus i Paris, ere kun 
overtrukne med almindeligt Lasting eller lig 
nende Stof over et Stel af Staalfjedre med 
Led i Midten, saa at de kunne trykkes flade 
og strax ig jen  gives deres oprindelige Form ; 
de brugtes tidligere m eget til Baller og  paa 
Reiser, men ere nu næsten ganske gaaede af 
Brug. —  A f flet tede Hat te benyttes mest 
Straahat te,  som ville blive omtalte nøiere i 
en særlig Artikel under S. De saakaldte Pa 

namahatte flettes af de Indfødte paa Land
tungen Panama og  i de imod Syd tilgræn
sende Egne. D et ægte Materiale dertil er 
Bladene af det der hjemm ehørende, palm elig
nende, indtil 28 Meter høie Træ, L u d o v ic a  
p a lm a t a , og  udmærker sig ved en høi Grad 
af Elasticitet, Styrke og Lethed; de fleste af 
de til Europa kommende Panamahatte ere 
imidlertid af ringere Qvalitet og  ofte uægte. 
De under Navn af Palmehat te  i Handelen 
forekommende Hatte bestaa af andre, langt 
mere ordinaire Trævlestoffer, saasom af Bla
dene af Palmettopalmen i Mexico, hvor disse 
Hatte kaldes Sombreros,  eller af Bladene af en 
paa Antillerne voxende Plante, T r ii ia x  a r g e n 
te a . De saakaldte Basthat te  eller Risst r aa-  
hatte bestaa hverken af Bast eller af R is- 
straa, men af tynde, baandagtige Spaaner af 
en eller anden hvid og  blød Træsort, saasom 
Pil, Lind eller Poppel. —  Forfærdigelsen af 
Damehatte er en Industri, der har sit Hoved
sæde i Paris, som sender sine Modeller og 
Fabricata over hele Verden som Modens Be- 
herskerinde; over 8,000 Arbeidersker ere her 
beskæftigede i denne Industri, hvorved de 
fortjene fra 75 til 500 Francs om Maaneden. 
Man regner, at Omsætningen i Paris alene i 
Modeller og  Mønstre paa nye Moder aarlig 
beløber sig  til over 23 Mill. Francs, og at 
Omsætningen i Frankrig for alle de Indu
striers Vedkommende, som denne ene M ode
artikel giver Beskæftigelse, udgjør c. 250 
Mill. Fr., hvoraf der forsendes til Udlandet 
for c. 150 Mül. Fr. Ogsaa i L yon , St. 
Etienne, Caen, Calais etc. findes der store 
Fabriker, som udelukkende ere beskæftigede 
med Forfærdigelsen af Damehatte ; Materialet 
dertil leverer Landet selv i F ilt, Straa, H e- 
stehaar, Silke, Tyl, F lor, Blomster, B aandog 
Possementmagerarbeide.

H a u sm a n n it  s. Mangan.

H a iit-B  a rsa  c  kaldes den bedste Sort 
Barsac (s. d.), som hører til de hvide Bor- 
deauxvine a f første Klasse, hvortil ligeledes 
Haut -Bommes henregnes.

H a u t-B r io n  s. Chateau-Hautbrion.

H a u te lisse ta p e te r  se Gobelinsta

peter.
H a u t-P re ig n a ©  er en hvid Bordeaux-

vin af første Klasse fra de høitliggende V in 
bjerge i D istrictet Preignac; den har en be
hagelig Bouket og er finere end Haut-Barsac, 
men ikke saa fyrig.

H a u t - S a u t e r i i e  er ligeledes en fin 
hvid Bordeauxvin af første Klasse med me
gen Fylde og en aromatisk Bouket; de bedste 
Sorter deraf komme fra Quirault og fra S lot
tet Yqvem .

M a u t v i l l i e r s  ere røde og hvide Cham
pagnevine fra Høiderne ved Marnefloden; 
de førstnævnte henregnes til 2den og de 
sidstnævnte til første Klasse.

H a n y n  eller Spinellat i er Navnet paa 
et navnlig i Italien og  omkring Andernach 
ved Rhinen samt i flere vulkanske Bjergarter 
forekommende, undertiden gjennem sigtigt M i
neral af hvid, grøn, blaa eller sort Farve ; 
smukke lysblaa Stykker deraf anvendes un
dertiden som R ing- og  Naalestene.

H a v k a l  s. Haakal.

H a v k o e n  (M anatus americanus) lever 
mest i Floderne i Centralamerika og  har en 
Hud, som er dobbelt saa tyk som en Oxehud 
og  garves til meget stærkt Læder.

H a v o d d e r e n  (Enthydris marina) er 
en c. 1 Meter lang Odder, som fanges ved 
Kysterne af Kamschatka, hvor den tidligere 
forekom h ypp ig ; den har et m eget smukt, 
blødt, sortebrunt Skind med hvide, sølvglin- 
sende Haarspidser. Dette Skind benyttes til 
Pelsværk og  betales m eget dyrt, men fore
kommer nu kun sjeldnere i Handelen.

H a v r e  (Avena), T. Hafer, Fr. Avoine, 
E. Oats, den bekjendte Kornsort, der hoved
sagelig  benyttes til Foder for Heste og  F jer 
kræ, dyrkes i hele M ellem - og  Nordeuropa, 
især i tørre og  bjergfulde Egne. Foruden 
til Foder for Fjerkræ men navnlig til Heste, 
hvortil den neppe fuldkommen kan erstattes 
af nogen anden Plante, anvender man den 
ogsaa til Brygning af flere Sorter hvidt 01, 
sjeldnere til Brændevinsbrænding, og  i flere 
Egne, f. Ex. i Skotland, bruges den ogsaa 
til Bagning a f Brød, der dog kun er af ringe 
Qvalitet. Der gives forskjellige Arter Havre, 
iblandt hvilke den almindelige,  glat te,  hvide 
Havre,  som ogsaa kaldes Mar t shavre  eller 
Vaarhavre ,  A v e n a  s a t iv a , er den vigtigste og 
xnest udbredte, fordi den trives godt i enhver 
Jordbund, som ikke er aldeles tør, og paa 
Grund af Rodtrævlernes fine Fordeling i 
M adjorden giver et godt Udbytte endogsaa 
paa magre Jorder; i god og  velbehandlet 
Jord er det sædvanlige Udbytte 11— 12 Tdr. 
pr. Td. Land efter en Udsæd af c. IV2 Td. 
—  Andre Afarter, som dog kun have en me
get ringe Udbredelse hos os og for endel ere 
nkjendte her i Landet, ere: den tunge,  en

ge lske  Havre,  ogsaa kaldet Patent -,  Pund
eller Vikke havre ;  den har større og  mere 
m elrige Korn end den førstnævnte _og  benyt
tes m eget i England til Ø lbrygning. Den 
hvide,  t idlige August havre  er m eget melrig, 
bliver først moden og  egner sig  især til at 
dyrkes i kolde B jergegne; den staar im idler
tid tilbage for vor hvide Havre i Udbytte. 
Den glat te ,  sor te  Havre, med tunge, mel- 
rige, sortebrune og  tyndskallede Korn giver
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et rigeligt Udbytte og  er et m eget godt 
Hestefoder ; den egner sig  bedst til stive 
Jorder; paa milde Jorder giver den mere 
Straa og  mindre Kjæm e. En Afart deraf, 
som modnes tidlig  i August, kaldes sor t  Au 

gusthavre.  Agernhavre  eller broget  Havre  
bar brune, hvide og  ogsaa brogede Korn 
blandede imellem hverandre ; den modnes 
ligeledes tidlig, er rig  paa Mel men noget 
tykskallet. Hoxtownhavre modnes m eget 
tidlig , giver et fint, sødt, m eget rige
lig t Mel af smuk Farve og  et godt U dbytte; 
Straaet og Avnerne have et purpurfarvet 
Skjær. —  Or ie nt alsk Havre,  ogsaa kaldet 
t yr k isk ,  r ussisk,  u n gar sk  H. eller Svæ rd-,  
Sabe l- ,  Fane-,  Kam-,  Tønde- eller énsidig 
H avre, A . o r i e n t a l is ,  danner en egen Art. 
Den har lange, i Spidsen børstede, tyndskal
lede Korn, taaler godt Kulden, kan derfor 
saas tidlig  og  giver i god Jordbund et rige
lig t U dbytte; den dyrkes navnlig m eget i 
Ungarn. —  Foruden de ovennævnte Arter 
gives der endnu flere andre, som dog kun 
forekomme sjeldnere.

De Lande, som frembringe mest Havre, 
ere Rusland, H olland og Nordtyskland; paa 
alle Kornbørser udgjør H. en constant A rti
kel, der har sine Maalbestemmelser og  Pris
noteringer ligesom  de øvrige Melfrugter. —  
Alm indelig god Havre bør bestaa af temme
lig  store, rundagtige og ikke form eget til
spidsede Korn med en tynd, glinsende Skal 
og  en m elrig K jærne; den bør desuden være 
tør og ikke blandet med andre Korn og have 
en V æ gt af c. 135 à 140 Pd. pr. Tønde.

Som forannævnt er H. et fortrinligt og let 
fordøieligt Foder til Heste, Qvæg, Faar etc. 
og  baade til yngre og  ældre Dyr. Den er 
nem lig ikke alene temmelig qvælstofrig, men 
den udmærker sig  især ved sit store F edt
indhold, der i Gjennemsnit kan anslaas til 
6 pCt., imedens det hos B yg  kun udgjør 
om trent 2,3 pCt., hos R ug 2 pCt., og hos 
Hvede 1,6 pCt. Havrens Værdi varierer dog  
m eget og  beror navnlig paa Forholdet im el
lem  Skallens Tykkelse og den egentlige 
Kjærne, idet Skallen kan udgjøre 12— 40 
pCt. af det samlede Korns Vægt. Dens Ind
hold af Æ ghvidestoffer kan vexle imellem 6 
og  21 pCt. og  dens Indhold af Fedt imellem 
4 og  7 pCt. D et er især dens R igdom  paa 
Æ ghvide, der g jør den til et saa udmærket 
Hestefoder, i Forbindelse med den Omstæn
dighed, at den i Løbet af et Par Tim er gan
ske opløses, imedens B yg, R ug og Hvede 
neppe i samme T id  ere begyndte at blive 
bløde. T il Foder anvender man ofte Havre, 
som  er knust, eller rettere kun fladtrykt, 
saaledes at Skallen flækkes paalangs saa at 
M elet bliver synligt i Revnerne; den er let
tere fordøielig  og  bruges navnlig til ældre 
Heste og  til Arbeidsheste, som kun have kort 
Æ detid , hvorim od hel Havre er mere tjenlig  
for lette Heste, som skulle løbe langt og 
hurtigt. D et vil være mere hensigtsm æssigt 
at veie Havren til hver Fodring end —  som 
sædvanlig skér —  at maale den; vore Caval- 
leriheste faa daglig, foruden H ø og  Halm, 
8— 10 Pd. Havre, hvilket Qvantum dog ikke

vil være tilstrækkeligt for strengt arbeidende 
Heste.

D et i Danm ark med Havre besaaede Areal 
udgjorde i Aaret 1876 c. 691,000 Tdr. Land, 
hvilket er c. 19,000 Tdr. Land mere end 5 
Aar tidligere og  c. 93,000 Tdr. Land mere 
end for 40 Aar siden. A f  alle Kornsorter 
giver Havre her i Landet det største Ud
bytte, og næstefter B y g  ogsaa den største 
Indtæ gt; i Aaret 1875 udgjorde Værdien af 
Havrehøsten c. 681/2 Mill. Kroner. Saatiden 
for Havre kan variere fra sidst i Marts til 
Udgangen af Mai, og Udsædens Tæthed efter 
Forholdene fra 1 indtil 2 Tdr. pr. Td. Land; 
paa god og  veldyrket Jord bruges sædvanlig
9 à 10 Skjæpper. Under gunstige Forhold 
kan Havre udvikle en betydelig  Foldrighed; 
28— 30 Fold pr. Td. Land forekommer ikke 
sj elden i de bedste Landbrug, imedens 16— 
20 Fold ansés som en god H øst. Paa den 
anden Side kan Udbyttet ogsaa gaa ned til
10 og  8 Fold, ja  de nøisomme Havresorter 
give stundom kun 5— 6 Fold  af en mager 
Jordbund.

I  Norge  optog Havren i 1865 c. 166,500 
Tdr. Ld., h v ilk e t . udgjorde over 57 pCt. af 
det med de fire Kornsorter besaaede Areal. 
U dbyttet var 12 Tdr. pr. Td. Ld., men med 
en Udsæd af 2,15 Tdr. pr. Td. Ld., saa at 
U dbyttet neppe udgjør 6 Fold  efter Udsæ
den. —  I Sve r ig er U dbyttet ligeledes under 
6 Fold  og  udgjør over Halvdelen af det hø
stede Antal Tdr. Korn af de fire Sorter. — 

•Havren modnes i N orge og  Sverig indtil 
64 ° n. Br. og  dyrkes som Grønfoder indtil 
70°.

A f  uform alet Havre indførtes til Danmark  
i Aaret 1875 c. 47,000 Tdr., hvoraf c. 30,000 
fra Sverig, 12,000 fra Hertugdøm merne og
2,300 fra N orge ; Udførselen i samme Aar 
udgjorde c. 285,000 Tdr., hvoraf c- 235,000 
til England. —  I 1876 indførtes c. 38,000 
Tdr., hvoraf c. 32 1/2 T. fra Sverig og 2%  T. 
fra Norge, og  udførtes c. 234,000 Tdr., hvoraf 
c. 132 T. til England. —  I 1877 indførtes 
c. 164,000 Tdr. til en Væ rdi af c. l 2/s Mill. 
Kroner, hvoraf c. 114 Tusinde fra Sverig, 
2 2 1/2 T. fra Rusland, 17 T. fra Preussen og 
972 T. fra Hertugdømmerne. Udførselen i 
1877 udgjorde c. 100,000 Tdr. til en Værdi 
af lidt over 1 Mill. Kr. ; heraf gik  c. 70 T. 
til England. —  I 1878 indførtes c. 97,000 
Tdr. og  udførtes c. 232,000 Tdr. —  I  K jø
benhavn noteredes Prisen paa Havre af 83— 
87 Pd. i  Juli Maaned 1879 til 5,20 à 5,40 
Kr. pr. Centner.

Norge indførte i 1876 c. 6,000 Tdr. uform. 
Havre o g  udførte c. 113,000 Tdr., hvoraf c. 
81 T. til England, 13 T. til Frankrig og 8
T. til Belgien.

Sve r ig indførte i 1876 c. 31,000 Ctr. og 
udførte c. 673 Mill. Ctr. til en Værdi af hen- 
ved 37 Mill. K r.; heraf gik det Meste til 
England.

England indførte i 1876 over 11 Mill. Cwts. 
uform. Havre til en Værdi af henved 5 Mill. 
£ .; heraf kom c. 4,7 Mill, fra Rusland, 4,3 
Mill, fra Sverig, 1,3 Mill, fra Nordamerika, 
314 Tusinde fra Tyskland, 307 T. fra H ol-
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land, 217 T. fra Danmark og  87 T. fra Norge.
I samme Aar udførtes fra England c. 300,000 
Cwts., mest til Frankrig; heraf var c. 2/3 
Landets egne Producter.

H e i r e f j e r ,  T. Beiherfedern, E. Heron- 
feathers, Pr. Plumes de héron eller aigrette, 
erholdes af flere Arter Heirer og  anvendes 
ofte som Pyntfjer. Man inddeler dem hoved
sagelig i to Klasser, nem lig sorte og  hvide. 
De sorte stamme fra den almindelige Fiske- 
heire, A r d e a  v u lg a r i s  eller c i n e r e a ,  som lever 
næsten i alle Dele af Europa og A sien ; den 
er hvid med askegraa B y g  og har paa B ag
hovedet to, sjeldnere tre enkelte, nedhæn
gende Ejer af en dyb, sorteblaa Parve og 15 
— 20 Ctm. Længde, som henhøre til de kost
bareste Pyntfjer. De have et tyndt, m eget 
bøieligt Skaft med korte, tætte Sidestraaler. 
saa at hele Ejeren ikke er 1 Ctm. bred; de 
anvendes især i Tyrkiet og Asien som P ynt 
paa Turbaner, men komme kun sjelden til 
Europa. De smukkeste sorte komme fra Øen 
Kandia ; fra Preussen, Ungarn, Dalmatien etc. 
erholdes nogle, som ere graa, brunlige eller 
blaalige. Ogsaa af Purpurheiren, A r d e a  p u r -  

u r e a , erholdes sorte E jer med et grøn ligt 
kjær. —  De hvide komme dels a f den store 

Sølvheire, A r d e a  e g r e t t a ,  og  dels af den lille 
Sølvheire, A .  G a r z e t t a . Den førstnævnte, 
som giver de smukkeste Fjer, lever i store 
Moradser i Mellemeuropa, især i Ungarn, samt 
i nogle Egne af Asien og Nordafrika, medens 
en lignende Art findes i N ord- og  Sydame
rika; de fra sidstnævnte Sted kommende 
Fjer opføres ogsaa som en særegen A rt un
der Navn af amerikanske. Denne Heire har 
paa Skuldrene et ubestemt Antal snehvide 
Fjer, som undertiden kunne være indtil 60 
Ctm. lange, og  søm hænge ned over Y in- 
gerne og Halen. De have et meget tyndt, 
men kun lidet bøieligt Skaft, hvorfra de 
sølvhvide, silkeagtige Fjerstraaler parvis løbe 
ud. De anvendes især i Ungarn, men ogsaa 
i Frankrig og  flere Lande, baade som P yn t
fjer for Damer og som militaire Fjerbuske, 
som kunne være m eget kostbare, naar de be- 
staa af udsøgte Fjer. —  Den lille Sølvheire 
lever i de samme Egne af Europa, ligesom  
ogsaa i Nubien og Senegam bien; den fore
kommer langt hyppigere end den store og 
afgiver ganske lignende Fjer, som im idlertid 
kun ere 25— 30 Ctm. lange og  derfor ere 
meget billigere,

H e k t a r e  er et metrisk Flademaal =  
1,813 danske Tdr. Land, 2,540 norske Tdr. 
Land, 2,026 svenske Tdr. L., 2,471 engelske 
Acres og 3,917 gi. preussiske M orgen L.

H e k t o g r a m ,  metrisk Vægtenhed =  
100 Gram =  %  danske Pund.

H e k t o l i t e r ,  metrisk Bummaal == 100 
Liter =  103%  danske Potter =  38,21 sven
ske Kannor =  22 engelske Imperial Gallons.

H e k t o m e t e r ,  metrisk Længdemaal =  
159,31 danske Alen =  336,81 svenske Fod 
=  109,36 engelske Yards.

H e l e n i n  s. Inulin og  Alantrod.
H e l i o t r o p ,  Fr. Jaspe sanguin, er en 

mørkegrøn, undertiden ogsaa blaalig, med 
Grønjord fint blandet Chalcedon, med

isprængte røde eller gule Jaspispuncter eller 
Pletter, et stort, fladmusklet Brud og en 
fedtagtig  Glans; den er enten uigjennem sig- 
t ig  eller kun gjennemskinnende og anvendes 
til B ing- og Signetstene, Daaser, D olke- og  
Sabelhefter etc. Jo mere gjennemskinnende 
den er og jo  flere og  jevnt fordelte røde 
Puncter den har, desto høiere vurderes den. 
Den findes især i Mandelsten i Tartariet og 
Æ gypten, og  desuden ogsaa i Sibérien, Tyrol, 
Bøhmen, paa Færøerne, Hebriderne etc.

H e l i o t r o p o l i e  (Oleum H eliotropn) 
udvindes ved at macerere Blomsterne af He- 
l io t r o p u m  p e r u v ia n u iu  eller II. g r a n d illo r u iu  i 
fede Olier. Den har en m eget behagelig, 
vanilleagtig Lu gt og fabrikeres navnlig i 
M ontpellier og  Grasse for at anvendes til 
Parfume og  som Haarolie etc.

H e l l e l i o r w s  s. Nyserod.
H e l l e f l i n t  kaldes en tæt, af en Blan

ding af Gneis og  Granit bestaaende Bjergart, 
som forekommer flere Steder i det nordlige 
Europa, den findes saaledes i nogle af de v ig 
tigste Jernertsleier i Sverig, saasom ved Da- 
nemora og  paa Utø, samt i Skotland.

H e l l e f l y n d e r  s. Flynder.
H e l l i g a a n d s r o d  s. Angelica.
H e l l i g a a n d s v i n  s. Frankenvin.
H e l m i n t h o l i t k  s. Perlemor.
H e l m i n t h o c o r t o s  s. Ormemos.
H e l v e d e s s t e n  eller salpetersurt Sølv

ilte (N itras argenticus, L apis in ferna lis , 
Argentum  nitricum ) Fr. Nitrate d’argent, 
pierre infernale, E. N itrate o f silver, frem 
stilles ved at opløse rent Sølv i ren Sal
petersyre , lade Opløsningen krystallisere 
og  derpaa smelte Krystallerne ved ikke 
for stærk Varme. Dersom Sølvet nemlig 
ikke er aldeles frit for Kobber, bliver og 
saa Saltet kobberhol d igt, idet der samtidig 
har dannet sig salpetersurt Kobberilte, og 
Sm eltningen foretages derfor for at udskille 
dette, hvorpaa den befries for det udskilte 
Kobberilte ved Opløsning i Vand og  gjenta- 
gen Sm eltning. Det støbes sædvanlig i Mes
singform e i smaa Stænger af en Penneposes 
Tykkelse, og det kaldes da smeltet {fusum ) ;  
det krystalliserede bestaar af 4- eller 6-sidede 
Tavler, som ikke tiltrække Fugtighed af L u f
ten og  som have en skarp, bitter, metallisk 
Smag og  et stjerneform et, straalet Brud. 
B egge disse Arter maa beskyttes godt imod 
Lyset, da Helvedesstenen ellers bliver graa; 
i Handelen forekommer den undertiden 
amorph og  graa, og  indeholder da redu
ceret Sølv, som har dannet sig ved Paavirk- 
n ing af D agslyset eller ved for stærk Hede 
under Sm eltningen. —  H. anvendes hovedsa
gelig  i Chirurgien som udvortes M iddel til 
at bortæde vildt eller dødt K jød, Vorter og 
andre abnorme Udvæxter; undertiden benyt
tes det ogsaa i  M edicinen som indvortes M id
del .im od Forblødninger, Krampe, K ighoste 
etc. I  opløst Tilstand meddeler det organi
ske Stoffer efter kort Tids Forløb en sort 
Farve, og  opløst i Æ ther anvendes det der
for som Haarfarvningsmiddel under Navn af 
Eau de Chine. D et benyttes ligeledes m eget 
i Photographien, ligesom  ogsaa opløst med
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noget Gummi til M ær k e-  eller N avn ebl æk  

til L inned; dette Blæk kaldes ofte med 
Urette uudsletteligt, da det kan udslettes ved 
Hjælp af Cyankalium eller undersvovlsurt 
Natron. H. anvendes endvidere til Farvning 
af Pelsværk, og  i den nyere T id  ogsaa i 
Speilfabrikationen. I  den analytiske Chemi 
er H. blandt andet et fortrinligt Reagens
middel til Paa visning af Saltsyre. —  H. inde
holder ofte noget K obber; det har da en 
grønlig  Farve og  bliver mørkeblaat ved at 
opløses i Ammoniakvand; undertiden fore
kommer det ogsaa forfalsket ved Tilsætning 
af Salpeter. En gulagtig Farve er sædvan
lig  Tegn  paa, at der findes Jern deri. I  
Chirurgien benyttes undertiden istedetfor 
Helvedessten sammensmeltet salpetersurt Sølv 
og  Kalisalpeter i et Forhold  af 1 Hel Sølv 
til 2 Dole Kali, hvilket er betydeligt billigere 
men mindre ætsende.

H e m l o c k e x t r a c t ,  amerikansk Bark- 
extract, er det til Sirups Consistents ind- 
dampede A fkog  af Barken af den nordame
rikanske Hem lock- eller Skarntydefyr, F ir n is  
c a n a d e n s i s .  I  Am erika anvendes den m eget 
som Garvemiddel, og  i den nyere T id  lige- 
des i England, Frankrig og Tyskland. Den 
benyttes ogsaa med Fordel istedetfor Sumak 
ved Farvning og Trykning af Bom uld og 
bruges navnlig med Tinsalt som Grundbeitse. 
Den virker ved sit Indhold paa Garvestof 
ganske paa samme Maade som de af forskjel- 
lige andre Barksorter vundne Udtræk.

Menilockliarpix (Gummi H em lock) 
er en af Stammen af den i Nordamerika 
voxende Balsamfyr, F i n u s  b a ls a m e a , udfly
dende Harpix, som anvendes til fine Fernis
ser og mikroskopiske Præparater. Den kal
des ogsaa can ad i sk  Bal sam  (s. d.) eller c a 
nadi sk  Ter pen t i n ,  er frisk, næsten farveløs 
gjennem sigtig, bliver med Tiden gul, har 
Consistents som tynd H onning, er yderst 
seig og  klæbrig, bliver efterhaanden tykkere 
og  tilsidst haard, lugter gjennemtrængende 
ætherisk balsamisk og  tillige terpentinagtigt, 
dog  langt finere og behageligere end almin
deligt Terpentin. Dens Smag er i B egyn 
delsen mild, derefter skarp, bitter og  længe 
vedholdende.

Henna eller El henna kalder man i 
Orienten den pulveriserede R od af den navn
lig  i Æ gypten, paa Cypern etc. dyrkede ægt e  
Al k an n a,  L a w s o n ia  in e r m i s . Med dette Pulver 
farve Kvinderne af alle Stænder i det asiati
ske Tyrki og flere Egne af Orienten Neglene, 
de indre Haandflader og Fodfladerne orange
gule; Pulveret blandes med Tand til en tynd 
D eig, hvormed de indgnide de nævnte Ste
der, som derpaa ombindes med et Stykke 
Lærred, og  efter nogle Tim ers Forløb er 
Farven saa holdbar, at den neppe behøver 
at fornyes i 14 Dage, omendskjøndt Kvinderne 
m eget ofte vaske sig  med varmt Yand og 
Sæbe. De ansé denne P yn t for at være lige- 
saa uundværlig som Klædedragten, og  Henna 
falbydes derfor i Mængde paa alle Markeder 
og Torve.

H e n  a c q u i l i  s. Agave.
H e p a r  A ii t i im m ii  s. Spydglans. —

H . s u ljt h u r is  a lc a lin iii i i  s. Svovllever. —  H . 
s u lp h . c a lc a r e u m  s. Svovlcalcium.

H e p a t i t  er en Slags bladet eller tæt 
Tungspath, som ved Gnidning udvikler en 
svovlleveragtigLugt; det forekommer i Alun- 
skiferne paa Bornholm  samt i N orge og  Skaane.

H e r b a , Urt, kalder man i M edicinen og 
i Droguerihandelen de tørrede Blade med 
Stengierne af saadanne Planter, som ikke hen
høre til Træer eller Buske; undertiden bru
ges dog ogsaa denne Benævnelse om Blade 
uden Stengel, som egentlig  bør kaldes F o lia  
(s. d.). —  H c r b a  A b r o t a n i  s. Abrod. —  H . A b -  
s in t h i i  s. Malurt. —  II. A c o n i t i  n a p e l l i  s. 
Stormhat. —  II. A l t h e æ  s. A l t h e a r o d .  —  H. 
A n a g a l l i d i s  s. Arve. —  II. A r i s t o lo c k i æ  s. 
Fødselsurt. —  H . A r n i c a ;  s.Bjergvolverlei. —  H. 
A r t h e m i s iæ  s. Bynke. —  H . B a llo t æ  la n a t æ  s. 
Ballote. —  II. B a s i l i c i  s. Basilicumurt. —  H. 
B e l la d o n n a ; s. Belladonna. —  H . B e t o n ic æ  s. 
Betonieurt. —  H . B o r a g in i s  s. Borasurt. —  H. 
B o t r y o s  a m b r o s io id is  s. Drueurt, mexicansk.
—  II. C a n n a b is  in d ic a ; s. Hamp, indisk. —  fl. 
C a p il lo r u m  V e n e r i s  s. Jomfruhaar. II. C ardili 
b e n e d ic t i  s. Corbendikt. —  H . C a r o b æ  s. Ca- 
roba. —  H. C e n t a n n i  m in o r is  s. Tusindgyl- 
denurt. —  II. C e r e f o l i i  s. Kjørvel. —  II . C h a - 
m æ d r y o s  s. Gamander. —  H . C h a m æ p it y o s  s. 
Slagurt. —  H . C h e lid o n ii  s. Svaleurt. —  II. 
C h e n o p o d ii  s. Drueurt, —  H . C ic u ta ; v ir o s æ  s. 
Skarntyde. —  II. C o c h le a r iæ  s. Cochleare. —  
H. C o n ii  m a e u la t i  s. Skarntyde. —  II. C o n s o 
l id a ; S a r a c e n i c æ  s. Gyldenris. —  H . C o n 
v a lla r ia ; s. Lillekonval. —  H . C ritk m i s. Hav- 
fennikel. —  II. D a tu r æ  S t i a m o m i  s. Pigæble.
—  H . D i g i t a l i s  p u r p u r e æ  s. Fingerbølurt. —  
II . D ip ta m i C r e t ic i  s. Diptam. —  H . D r a c u n .  
c u li  s. Estragon. —  H . E q u i s e t i  s. Skavgræs.
—  B . E u p h r a s iæ  s. Øientrøst. —  H . F a r f a r *  
s. Følhov. —  H . F la m u læ  J o v is  s. Clematis.
—  H . F o e n n i c n læ  s. Fennikel. —  II . F u m a r i*  
s. Jordrøg. —  H . G a le o p s id is  g r a n d il lo r æ  s. 
Hampenælde. —  II. G e n i s t a ; s. Farvervisse. —
H . G e n t i a n e l læ  s. Entian. —  II. G r a t io læ  s. 
Gudsnaadesurt. —  H . G u a z a  s. Hamp, indisk.
—  II. H e p a t ic æ  n o b i l i s  s. Adelkløver. —  H. 
H e p a t ic æ  s t e l la t a ;  s. Skovmærke. —  H . H y o s -  
c y a iu i  s. Bulmeurt. —  H . H y p c r ic i  s. Perikum.
—  II. I ly s s o p i  s. Isop. —  H . J a c e æ  s. Sted
moderblomst. —  H . L a c t u c æ  v ir o s æ  s. Gift
salat. —  H . L e d i p a lu s t r i s  s. Mosepost. —  H . 
L i n g u æ  c e r v in æ  s. H jortetunge. —  H . Lin i 
c a t h a r t ic ! s. Purgérliør. —  H . L o b e l i æ  s. Lo
belia. —  II . M a jo r a n æ  s. Merian. —  H . M a i v *  
s. Katost. —  f l .  m a r i  v e r i  s. Katteurt. —  H> 
M a r u b ii  a lb i  s. Marrube. —  H . M a t r i c a r i *  s. 
Moderurt. —  II. i f la t r is y lv æ  s. Skovmærke.
II. M e l i lo t i  s .  Stenkløver. —  II. M e l i s s æ  c i -  
t r a t æ  s. Citronmelisse. —  H . M e n t h æ  c r i s p *  
s. Krusemynte. —  f l .  M e n t h æ  p ip e r i t æ  s . Pe
bermynte. —  f l .  M e r c u r ia l i s  a n n u a ; s. B ingel
urt. —  H . M e s e m b r ia n t h e m i  s . Isurt. —  H- 
M i l l e f o l i i  s. Røllike. —  H . N a s t u r t i i  a q u a tic i  
s. Brøndkarse. —  f l .  N ic o t ia n æ  s. Tobak. —  
f l .  O r ig a n i  c r e t ic i  s . Humle, spansk. —  fl- 
O r ig a n i  v u lg a r i s  s. Merian, vild. —  ä. P a t 
c h o u ly  s. Patchuliurt. —  II. F h y l l i d i s  s. H jorte
tunge. —  H . P la n t a g i n i s  s. Skeblad. —  f l .  P o -  
ly g a læ  a m a r a ; s .  Melkurt, bitter. —  II. F u le -
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g ii s. Polei. —  H . P u lin o n a r iæ  a r b o r e *  s. 
Lungemos. —  fl. P u lin o n a r iæ  m a c u lo s æ  s.
Lungeurt. —  H . P u l s a t i l i *  s. Anemonsyre.
—  H . P y  ro læ  u m b e lla t a ; s. Vintergrønt. —  H . 
R h o d o d e n d r i  s. Alpebalsam. —  H . R lio is  t o x i -  
c o d e n d ri s. Giftsumak. —  H . R o r ls m a r in i  s. 
Rosmarin. —  H . R u t *  s. Rude. —  H . S a b i n *  
s. Sevenbom. —  U. S a l v i *  s. Salvie. —  H. 
S a n g u is o r b æ  s. Bibernelle. —  H. S a n i c u l *  s. 
Sanikel. —  R . S c o lo p e n d i i i  s. Hjortetunge.
U. S e r r a t i l i *  t in c t o r iæ  s. Engeskjær. —  H . 
S e r p y lli  s. Timian, vild. —  H. S o la n i  s. N at
skygge, sort. —  f l .  S p i g e l i æ  a n t h e l i u i *  s. Spi- 
gelie. —  f l .  S p i la n t b i  o le r a c e æ  s. Parakarse.
—  H. T a n a c e t i  s. Regnfang. —  fl. T a r a x a c i  
s. Løvetand. —  fl. T a x i b a r c a t a ; s. Taxus. —  
H . T b u jæ  s. Livstræ. —  U . T h y m i  s. Timian.
—  11. U lin a r iæ  s. Mjødurt. —  fl. V e r b a s c i  s. 
Kongelys. —  II. V e r b e n *  s. Jernurt. —  11. 
V e r o n ic æ  s. Æ renpris. —  fl. V i n e *  p e r v in c æ  
s. Vintergrønt. —  f l .  V i o l *  t r i c o lo r i s  s. Sted
moderblomst. —  11. V i r g a u r e æ  s. Gyldenris.

H e r m e l i n s k i n d ,  Pr. Peaux d’Ermine, 
E. Ermine Skins, Russ, Gornostai, ere de 
som Pelsværk tilberedte Skind af den i det 
nordlige Europa, Asion og Amerika levende 
Hermelinvæsel eller Kongevæsel, M u s t e la  e r 
mi n e a , som forekommer liyppig i Danmark 
under Navn af Lækat; i Pyen kaldes den 
sædvanlig «den K jønno». Dette smukke, 
lette og varige Skind er navnlig m eget yn 
det i Rusland, Tyrkiet og  China, og  henliø- 
rer til do kostbareste Sorter Pelsværk. D y 
ret er omtrent 9 Ctm. liøit, 25— 30 Ctm. 
langt, og  med Halen 40 Ctm. langt; om 
Sommeren er det rødgult og i de nordligste 
Egne more brunligt, under Bugen gullividt 
og med glinsende sorte Halespidser; om V in 
teren bliver det derimod snehvidt med Und
tagelse af H alespidserne, som stedse ere 
sorte. Jo renere den hvide Parve er og jo  
tættere og længere Haarene ere, desto høiere 
vurderes det. De fleste og  bedste komme fra Si
bérien ; ogsaa fra selve Rusland erholdes endel, 
hvoraf de bedste komme fra Provinsen Kasan. 
De norske Skind ere ikke saa smukke, men 
siges at beholde deres hvide Farve længere 
end de russiske; med Tiden blive dog alle 
Hermelinskind gullige. Man binder dem sæd
vanlig sammen parvis med Haarsiderne 
indad, og  sælger dem enten efter D egger à 
10 Stk. eller efter Zimm er à 40 Stk. De 
fleste forsendes over Kiæchta til China, eller 
over Odessa til Tyrk iet; ogsaa til Europa 
komme de i mindre Qvantiteter over Peters
borg og Archangel. De canadiske erholder 
man over England. Fangsten af Hermelin- 
væselen skér i Fælder og  giver en ikke ube
tydelig Indtægt. —  Skindene af den ligele 
des i Rusland og  Sibérien levende lille Sne
væsel forekomme undertiden blandede im el
lem de ægte Hermelinskind; dette D yr er 
ligeledes blændende hvidt om Vinteren, men 
er mindre end den ovennævnte og  har ikke 
sorte Halespidser, hvorfor man oftere tilsyr 
disse Skind saadanne Spidser, som ere tagne 
af ægte Hermeliner, der i Fælderne ere for
tærede af Rovdyr eller hvis Skind paa anden 
Maade ere biovne beskadigede. Undertiden

-T. H jo r th : Varelexikon.

eftergjøres H. ogsaa af hvide Kaninskind 
eller af den almindelige Væsels Vinterskind 
(Laski’s). Den lille H. forekommer stundom 
i N orge, hvor den kaldes Snemus.  —  Til 
England indførtes i Aaret 1851 c. 230,000 
Stk. Hermelinskind, hvoraf 138 T. fra Rus
land og  92 T. fra H am borg og  Lübeck.

H e r m i t a g e  v i n e  s. Ermitagevine.
H e r r in g b o n e  er den engelske Benæv

nelse for en Slags kipret Bom uldstøi, hvori 
de skraatløbende Striber ere vævede i Zigzag, 
ligesom  Benbygningen i Silden, hvorefter 
Tøiet har sit Navn.

H e s p e r id in  s. Cit ronskal ler .
H e s s ia n s  kaldes et af Jutegarn vævet 

Stof, som i stor Udstrækning anvendes til 
Paklærred og Sække ; paa Grund af dets B il
lighed og smukke Udseende har det næsten’ 
fortrængt alle andre Paklærreder. Hovedsæ
det for Fabrikationen af Hessians er Dundee 
og Forfar i Skotland; men ogsaa i Calcutta 
findes der nu flere Fabriker, som forsende 
endel af deres Fabricata til Europa. F or 
uden at anvendes til al Slags Emballage ligo- 
fra Bomuldsballer til Sække om fine Melsor
ter, benyttes Hessians nu ogsaa som M eubel- 
stof samt til Gardiner og Portierer, idet Jute
garn, som ikke lader sig blege, derimod er 
m odtageligt for Farvestof, og do fineste Sor
ter Jute have en silkelignende Glans, der 
giver de deraf vævede Stoffer et elegant og 
smukt Udseende. I England, Frankrig, B el
gien og Tyskland fabrikeres disse Stoffer 
ofte blandede med Bomuld og U ld ; men til 
at erstatte de værdifuldere Stoffer af Uld 
ville de neppe i Længden finde Anvendelse, 
da Materialets ordinaire Beskaffenhed efter 
ikke lang Tids Forløb bliver tem melig ty d e 

lig t fremtrædende.
H e s s i s k e  H i g i e r  s. Digler.
M e s s o n it  s. Canelst en.
H e s t e n  (Equus Caballus) stammer sand

synligvis fra H øiasien og  er nu udbredt over 
hele Jorden; men ved Forskjellighcden af 
Klima, Næringsmidler og  Behandling er der 
opstaaet en stor Mængde fra hverandre mere 
eller mindre afvigende Racer. Vilde Heste 
træffes der endnu kun i nogle Egne af Asien : 
men man er ikke sikker paa, om disse vilde 
Heste ikke kun ere forvildede eller løsslupne 
Dyr, som senere have formeret sig  i fri T il
stand. Dette er ialfald Tilfæ ldet paa Syd
amerikas græsrige Sletter, hvortil Hesten 
først blev indført af Spanierne og  hvor den 
har formeret sig  i den Grad, at man nu paa 
Prairierne træffer store H jorder af halvt- eller 
heltvilde Heste. Det samme er ogsaa T il
fældet i flere Egne af Rusland, navnlig ved 
Floden Don. Med Undtagelse af i Polar
egnene forekommer Hesten under alle H im 
melstrøg, men trives bedst i et tempereret 
eller varmt Klima. Den lian opnaa en Alder 
af 20— 25 Aar, er forplantningsdygtig naar 
den er 3 Aar gammel, er drægtig i 11 Maa- 
neder og føder sædvanlig kun ét, undertiden 
dog ogsaa to F øl. Hesten benævnes sædvan
lig  efter sin Farve; den kaldes saaledes hvid- 
f ødt  eller At lasskim m el ,  naar den har g lin 
sende hvide Haar og  en rødladen, næste
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nøgen Hud omkring Øinene, Munden og Av
lingsdelene; ere disse Criterier ikke tilstede, 
henregnes den til Skimlerne.  Disse sidste 
ere bedækkede med en Blanding af hvide, 
graa eller sorte, mere eller mindre mørke 
Haar, der kun ved hver Afhaaring blive ly 
sere; dersom den hvide Grundfarve afbrydes 
af smaa regelmæssige Pletter, kaldes Hesten 
t igret ,  og naar Skimler ere fødte med sort 
Hoved, Ben, Man og Hale, benævnes de Mo
renkopper .  Heste med gule Haar, citrongul 
Man og Hale, nøgne om Munden og  Øinene, 
kaldes Isabel ler ,  og  dersom de ere meget 
lysegule, Hermel iner.  De rødhaarede benæv
nes Fuxer ,  de brune og sorte efter den ly 
sere eller mørkere Parve. Ofte fødes Heste 
med lyse Pletter eller Aftegninger, saasom 
en hvid P let i Panden; denne kaldes St j erne,  
naar den ikke er for stor, og Bl is,  naar den 
strækker sig  fra Panden lige ned til Næsen: 
fortsætter Blissen sig  ned paa Baglæben, 
kaldes den gjennemløbende. En isoleret hvid 
P let paa Forlæben benævnes Snip.  Naar 
Benene have hvide Aftegninger, kunne disse 
strække sig kortere eller længere op fra H o
ven, og  de benævnes derefter: hvid Krone, 
Kode, Sok eller Ben. En castreret H ingst 
kaldes en Val l ak;  naar Hingstens ene Testi
kel er skjult i Bughulen, benævnes den 
Klaphingst .  —  Hesten ernærer sig af alle 
Slags Yegetabilier, og  fodres især med Havre, 
H ø og  Straa, undertiden ogsaa med B y g  og 
andre Kornsorter, Klid, Kløver etc., og i de 
nordligste Egne maa den endogsaa om V in 
teren æde tørret Pisk. De arabiske Heste 
fodres sædvanlig med Dadler, Mel, Kamel
melk, Fiskesuppe og  undertiden ogsaa med 
K jød ; allerede fra Fødselen pleies disse Heste 
med en overordentlig Omhu og K jærlighed 
og ofte sælges de ikke af Araberne for nogen 
Pris. Den ædleste Race benævnes At t i k  og 
udføres kun meget sjelden eller saa godt 
som slet ikke, da disse Heste staa i en over
ordentlig høi Pris. De bevares om hyggelig  
fra enhver Blanding med ringere Bacer og 
man fører regelmæssige Stamtavler over dem, 
som  stundom gaa over 1000 Aar tilbage i 
Tiden, ligesom  ogsaa Føllenes ægte Fødsel 
bekræftes af edsvorne Personer. Denne H e
sterace bestaar egentlig af fem ædle Fami l ier ,  
der nedstamme fra Muhameds fem Hopper, 
til hvilke Stamlisterne efter Sigende skulle 
kunne føres tilbage. — En anden, ligeledes 
fortræffelig Race kaldes Kø hl an i eller Kehelan,  
og  den ringeste, som navnlig benyttes af 
Karavanerne, har Navn af Gw idisk.  —  Den 
ædle arabiske H est er af Middelstørrelse, 
mere mager end fed, af en fin. zirlig Legem s
bygning, let og  hurtig, men dertil meget 
kraftig, udholdende og  modig. Den har tem 
m elig lange Øren, store Øine, et afstumpet 
Hoved, en slank, smukt bøiet Hals, en bred 
Bringe, langstrakt Krop og et smukt rundet, 
strakt Kryds, en ikke meget tyk Hale, som 
den bærer smukt og højt, tynde, tørre, sene- 
fulde Ben med fremstaaende Skankknokler, 
og  et jevnt og m eget let Fodskifte; den er 
dertil m eget lærvillig, forstandig og godm o
dig. Den kommer sædvanlig kun til Europa

for at benyttes til Forædling af andre Racer. 
—  Den nubiske,  m aur i ske eller berber iske
Hest har megen Lighed med den arabiske 
og kan næsten maale sig  med den i Godhed; 
den er omtrent 1,6 Meter høi, har et lille, 
fint Hoved, en lang, tynd Hals, en slank 
Krop og  er som oftest graa af Farve; de 
smukkeste og  bedste findes i Marokko og 
Nubien. —  Den persi ske Hest har ligeledes 
megen Lighed med den arabiske; den har et 
lille, magert Hoved, en slank Hals, en tem
m elig smal Bringe, et lidt spidst Kryds, en 
smukt ansat Hale, fine Ben og  en snever, 
men velstillet Hov. De fleste ere Skimler 
og  opdrættes især ved Ispahan og  paa de 
persiske H øisletter; de udføres hyppig til 
Tyrkiet og Indien. —  Den c i r k assi ske  Hest 
antages oprindelig at have været en Blanding 
af den arabiske og persiske; den er større, 
kraftigere og  smukkere formet end den sidst
nævnte, samt m eget udholdende og  brugelig 
selv i en høi Alder. —  Den t ar t ar i ske Hest 
er m eget mager, har en smal Bringe, et lille, 
let Hoved, en lang, stiv Hals, stærke Ben og 
en dybt ansat Hale. Sædvanlig skærer man 
Ørerne op paa den som et Racetegn, og  ofte 
ogsaa Næseborene for at lette den ved Svøm
ning. —  Den t y r k i ske  Hest, som sandsyn
ligvis fra Begyndelsen er en Blanding af den 
arabiske, persiske og  tartariske, har en lang, 
tynd Hals, en høi R yg, en langstrakt Krop 
og fine B en; den er let, udholdende og  godt 
skikket til Strabadser. —  Den spanske Hest 
nedstammer most fra arabiske og  mauriske 
Heste eller er forædlet med disse Racer, som 
den ogsaa ligner meget. Den har et stort 
Hoved, ildfulde Øine, tem m elig lange Øren, 
en kraftig, lang Hals, tyk Manke, bredt Bryst, 
rundt Kryds, og  en veldannet og  velstillet 
H ov ; den er hyppigst sort med en hvid Af
tegning i Panden. De bedste ere fra Anda
lusien, hvor Hovedmarkedet er i Byen Cor
dova, som ogsaa har et stort kongeligt Stut
teri. —  De neapol i t anske Heste ere ligele
des forædlede ved de arabiske og have stor 
L ighed med de spanske. De ere smukt byg
gede, store og  kraftige, have en kjødfuld 
Hals og Manke, men ere ikke m eget lærvil- 
lige og  vanskelige at dressere, hvorfor de 
egne sig  mere til K jørebrug end som Ride
heste. Forøvrigt har Hesteavlen i Neapel 
været langt større tidligere end nu. Paa 
Øen Sard inien opdrætter man kraftige, ud
holdende, livlige og  smukt byggede Heste, 
som have en let, vuggende Gang, hvorfor de 
ere godt skikkede til Ridning. De corsi can- 
ske ere smaa, ofte ikke over 1 Meter høie; 
men de ere livlige, haardføre og  sikkre paa 
Fødderne. —  I Engl and opdrættes de smuk
keste og  ædleste Heste i Europa; de ned
stamme i Regelen fra arabiske, persiske og 
udmærkede normanniske Heste. Disse kaldes 
ogsaa Racehest e,  og naar de idetmindste 
igjennem  fire Generationer stamme fra arabi
ske eller Fuldblodshingste og  ædle Hopper, 
benævnes de Fuldblodshest e,  imedens Halv
bl odshest e ere K rydsninger imellem Fuld
blods- og  Landheste. Krydses Halvblodet 
atter mod Fuldblod fremkommer Treqvar t -
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blodet  og med Landheste Gvart biodet .  M e
get forskj ellige fra de engelske Raceheste ere 
de store, svære og m eget stærke Landhest e,  
der ogsaa kun benyttes til Trækbrug. —  De 
f r anske Heste ere af meget forskjellig God
hed ; men der findes kun faa udmærkede 
Racer iblandt dem. De bedste ere fra det 
tidligere Limousin, Dep. Corrèze og Øvre- 
Vienne og nedstamme ofte fra de arabiske. 
De normanniske fra Dep. Pas de Calais, Orne, 
Calvados, Eure etc. ere smukke, store og 
kraftige Dyr, som egne sig meget godt baade 
til Ride- og Trækbrug. —  Danm ark bar en 
meget god , kraftig , haardfør og lærvillig 
Hesterace, der egner sig  meget godt baade 
til Cavalieri- og. til Trækbrug; navnlig dri
ves Hesteavlcn i stor Udstrækning i Jylland, 
hvorfra der udføres en Mængde til Udlandet. 
— Egentlig t yske Heste gives der endnu kun 
ved Kysterne af N ord- og Ø stersøen; i det 
øvrige Tyskland ere de allerede blandede 
meget med fremmede Racer ligesom i det 
Hele taget den tyske Hesterace blev saa godt 
som aldeles opreven i de Napoleonske Krige. 
De ost f r i esi ske kunne endnu ansés som de 
mest ægte tyske Heste ; de ere store og  kraf
tige, have et svært Hoved, kort Hals, bred 
Ryg, spaltet Kryds, en dybt ansat Hale, 
stærke runde Laar og  Ben og  flade Hove. 
De opdrættes navnlig i Friesland og  N ord
boiland, og de ere godt skikkede saavel til 
Træk som til det svære Cavalieri. En Afart 
af den ostfriesiske er den nederlandske,  bra- 
bant ske eller f lamlandslce Race. Den hol 
st enske Hest, som mest er forædlet med en
gelske og ogsaa næsten kan stilles ved Siden 
af disse med Hensyn til Udholdenhed, er 
stor og kraftig, har ofte et Yæderhoved, et 
afskydende Kryds, en lavt ansat Hale og en 
flad H ov; den er meget brugbar baade som 
Vognhest og  for det svære Cavalieri. Den 
mecklenburgske Hest er ligeledes sædvanlig 
forædlet med engelske; den er noget mindre 
end disse, har en smuk, kraftig B ygning, et 
lige Hoved, en godt form et H als, et lige 
Kryds og kraftige Laar; den forener Lethed 
med smuk H oldning og er m eget god baade 
som Ride- ogK jørehest. De ungarske Heste 
ere vel ikke store , men de have en smuk 
Bygning, ere m eget lette og  gode Løbere; 
de have et lille Hoved, sinaa Næsebor, ild 
fulde Øine, en lang og  tynd Hals og  slanke, 
smidige og tyndt behaarede Ben. De sie- 
benbi i rgske ligne dem meget, men ere noget 
større. De polske Heste, især fra den syd
lige Del af Landet, ere af Middelstørrelse og 
ikke smukke, men de ere kraftige, meget ud
holdende, ofte vilde og  ondskabsfulde, og de 
behøve kun lidt og  tarveligt Foder. De have 
sædvanlig en Hjortehals, en stærk, lige R yg, 
afskydendc Kryds, h øit ansat Hale, kraftige 
Laar, faste, velstillede Hove og  egne sig  
navnlig til let Trækbrug og  for det lette 
Rytteri, hvortil de tidligere hyppig anvend
tes i flere nordeuropæiske Lande. De r u ssi 
ske Heste ere som oftest smaa og  uanselige, 
men hurtige og udholdende, hvilket navnlig 
kan siges om Kosak- og  Kalmukhestene; 
Ukrainehest ene ere smukkere af Udseende,

lærvillige, lette og gode Springere, hvilket 
ogsaa er Tilfældet med de moldauske,  der 
mest nedstamme fra de tyrkiske og sieben- 
biirgske. De l i t hauiske Heste ere smaa, 
godt byggede, meget livlige og sm idige; de 
henhøre til den f i nske Race, der forekommer 
saavel i Finland som i N orge, Sverig, paa 
Island, Færøerne, Shetlandsøerne etc. De til 
denne Race hørende Heste ligne tildels de 
polske, men ere bedre byggede og meget 
kraftige og  udholdende; de ere hurtige L ø 
bere og have en tæt, kraftig Haarbedækning 
til Beskyttelse im od de ublide Climatforhold.

Handelen med Heste fordrer et nøie F jen d 
skab samt megen Forsigtighed og Opmærk
som hed; thi der gives ingen Slags Handel, 
ved hvilken Sælgerne saa ugenert gjøre sig 
skyldige i de mest samvittighedsløse Bedra
gerier, som just ved denne, og dette gjælder 
ikke alene om de virkelige Hestehandlere, 
men ogsaa om mange Privatmænd, som i 
andre Retninger maaske aldrig vilde begaa 
den mindste Uredelighed. Hestens Alder vil 
man med nogen Øvelse temmelig sikkert 
kunne bedømme af dens Tænder, navnlig 
Fortænderne, hvoraf der findes sex i hver 
Kjæbe, indtil dens 8de eller 9de Aar, ime
dens man senere maa tage andre Kjendetegn 
til Hjælp. F øllet fødes tandløst; i de første 
9 Maaneder af dets L iv fremkomme Mælke
fortænderne, de inderste først, de yderste 
sidst. De sliiftes parvis i samme Rækkefølge, 
naar Dyret er 2 ^ ,  372 og  4%  Aar gammelt.
I Midten af Tændernes Tyggeflade findes en 
mørkfarvet Fordybning, Bønnen,  som bliver 
udslidt 3 Aar efter Tandens Frembrud, altsaa 
naar D yret er 5V2, 6 1/2 og  7 x/2 Aar. De bli
vende Hjørnetænder, Krogt ænderne,  som kun 
findes hos Handyret, fremkomme i Overkj se
ben naar det er 3 1/2 Aar og i Underkjæben 
naar det er 4 x/2 Aar. For at kunne udgive 
to-, tre- og  fireaarige F ø l for et Aar ældre, 
udbryder man stundom de Føltænder, som 
først staa for Tour til at skulle skiftes. Naar 
en Hest er omtrent 7 Aar gammel, er i R ege
len Kjærnen udslidt i Mellcintænderne af 
Bagkjæben, er den 8 Aar er det samme T il
fældet med Bagkjæbons Hjørnetænder; er den 
9 Aar, er Kjærnen udslidt af Midttænderne i 
Forkjæben, er den JO Aar da ogsaa af M el
lemtænderne og  er den 11 Aar ligeledes at 
Hjørnetænderne. For at udgive ældre Heste 
for yngre end de ere, indgraves der derfor 
undertiden i Tænderne med en Gravstik en 
kjærnelignende Fordybning, som bestrøs med 
V itriol og derpaa gjøres sort med et gloende 
Jern. —  Ogsaa efter Hestens Død finder den 
Anvendelse paa forskj ellige Maader; dens 
K jød har i den nyere T id  i flere Lande vun
det mere og  mere Udbredelse som Nærings
middel; deus Fortænder anvendes som P olér- 
og Glattetænder, og Kindtænderne til mindre 
Dreierarbeider ; Mankefedtet benyttes til Læ
dersmørelse, Blæren paa samme Maade som 
Blæren af Hornkvæg, Senerne bruges under 
Navn af Hesteaarer af Sadelmagere og Or
gelbyggere til stærke Snore, Hovene forar- 
beides undertiden af Dreiere og  anvendes 
desuden til Fabrikation af Blodludsalt, Ber-
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linerblaat og Hjortetaksalt, ved Tilberedning 
af Cementstaal, til G jødning etc. Iblandt de 
asiatiske og arabiske Folkeslag, som bolde en 
stor Mængde Heste, anses Hoppemelk for at 
være en sund og  nærende Drik, ligesom  man 
ogsaa deraf ved Gjæring tilbereder en beru
sende Drik, der kaldes Kumiss,  Kosm os eller 
Araki

Danmark indførte i Aaret 1876 c. 3,300 
Heste, hvoraf c. 2 T. fra Hertugdømmerne 
og I T .  fra Sverig, i 1877 c. 2,200 Stkr., 
hvoraf c. 1 T. fra hvert af de samme Lande, 
og i 1878 c. 1800 Stk. Udførselen her fra 
Landet udgjorde i 1876 c. 6,000 Stk. Heste, 
hvoraf c. 5 1U gik  til Hertugdøm merne og 
videre, i  1877 c. 9,200 Stk., hvoraf 7 1/2 T. 
til Hertugdømmerne, 761 til Sverig, 395 til 
England, 339 til Frankrig; i 1878 udførtes 
der 11,874 Stk. Imedens Gjennemsnitsindfør- 
selen af Heste til Danmark i Trienniet 187G/78 
aftog c. 27 pCt. imod Indførselen 187‘i/76, er 
Gjennom snitsudførselen i samme Tidsperiode 
tiltagen c. 41 pCt.

Sverig indførte i 1876 2080 H este, hvoral 
c. 700 fra Danmark, 500 fra Finland etc.; 
Udførselen i samme Aar udgjorde 1270 Stk., 
som mest gik til Danmark.

Norge indførte i 1876 kun 65 Stk. Heste 
og  udførte 87 Stk.

England indførte i 1876 over 41,000 Heste 
til en Værdi af c. 1,2 Mill. £., hvoraf c. 15Va 
T. fra Tyskland, 11 x/2 T. fra Holland og Bel
gien, 10 T. fra Frankrig, 2 x/2 T. fra Dan
mark; Udførselen i samme Aar udgjorde 
2,660 Stk. af Yærdi c. 217,000 £., hvoraf c. 
1200 gik  til Frankrig, 600 til Holland etc.

Fra Am er ika er Udførselen af Heste til 
Europa tiltagen betydeligt i den senere Tid, 
og samtidig er Prisen omtrent bleven dobbelt 
saa høi som tidligere som en Følge af den 
fortrinlige Beskaffenhed af de til Udførsel 
opdrættede Heste. Imedens der saaledes i 
Aaret 1870 kun udførtes 2120 Stk. Heste, 
der betaltes med en Gjennemsnitspris af c. 
85 Dollars pr. Stk., er der alene i Halvdelen 
af Aaret 1879 udført over 4,000 Stk. til en 
Pris af c. 200 Dollars pr. Stk.

Mesteboimer s. Bønner.
II estehaar ere en tem m elig betydelig  

Handelsartikel og  anvendes i stor Mængde 
til Udstopning af Meubler, Madrasser, Puder 
etc., til Yævning af Tøier, til Sigtebunde, 
Violinbuer, Børster, Pensler, Baand, Snore 
og  mange andre Artikler. Jo længere de ere, 
desto dyrere betales de, og  mau skj elner der
for hovedsagelig imellem do korte Haar, 
som bedække Huden, Mankehaarene og Hale- 
haarene; endvidere inddeler man dem i sor
terede, usorterede, vaskede, kogte og spundne 
Haar. De sorterede inddeles ig jcn  i flere 
Sorter efter deres Længde, Farve, Glathed 
etc. ; de usorterode kunne være blot vaskede 
og  rensede eller kogte ; i sidste Tilfælde kal
des do Krølhaar ,  fordi de enten før eller 
strax efter K ogningen blive snoede sammen 
ligesom Tougværk, hvorved de erholde en 
Krumning, som de ved at tørres stedse be
holde. Yed K ogningen blive Haarene mere 
elastiske og  mindre udsatte for at angribes

af M øl eller Orm, men de tabe ogsaa bety
deligt i Vægten, hvorfor de ere omtrent 
dobbelt saa dyre som de ukogte. De spundne 
komme i Handelen i sammensnoede Fletnin
ger af forskj ellig Størrelse, og  ved Indkjøbet 
af disse maa man navnlig paasé, at de ikke 
ere blandede med Halehaarene af Hornkvæg 
eller Æ sler; af denne Grund foretrækker 
man ogsaa de hvide og sorte Hestehaar for 
do brune, røde, graa og forskjelligtfarvede. 
T il forskj elligt Brug, saasom til Halsbind, 
Snørliv etc. tilberedes eller garves Hestehaar 
ofte med Kalkmelk og Bark, hvorved do 
vinde i Styrke og  E lasticitet; undertiden 
farves de ogsaa sorte ved at lægges 24 Timer 
i Kalkmelk, udvaskes og derefter henstaa et 
D øgn i et A fkog af Blaatræ med en Tilsæt
ning af grøn Vitriol. Yed at benytte et Al- 
kog af Fernambuk og  frisk Kalkmelk kan 
man farve dem skarlagenrøde. De hvide ere 
de mest søgte og anvendes navnlig til Vio- 
linbuer, til M ilitairbrug og til Yævning af 
Stoffer til Underklæder, i hvilket sidste Til
fælde Kjeden sædvanlig er af Bomuld og' 
Islætten af Hestehaar og Bomuld. De glatte 
eller smaamønstrede sorte Hestehaarsstoffer, 
som tidligere benyttedes m eget til Moubelbe- 
træk, komme nu kun sj elden i Handelen. 
Hele Hestehaler bruges i nogle Lande som 
Prydelse for Rytterhjelm e og  i Tyrkiet som 
Æ restegn for Pascliaerne; disse sidste skulle 
dog ikke hidrøre fra egentlige H este, men 
fra en Slags Bøfler, som kaldes Dschigatai 
eller fra den i Thibets B jergegne hjemme
hørende Yakoxe (B os grunniens), som holdes 
i tæmmet Tilstand af M ongolerne og  Kal- 
mukerne. —  De fleste Hestehaar komme fra 
Rusland, Østpreussen og Sydam erika; des
uden udføres de ogsaa fra Polen, Ungarn, 
Italien, Spanien etc. samt fra Irland, hvorfra 
man skal erholde de bedste.

H e s t e h a a r ,  v e g e t a b i l s k ,  s. Ca- 
ragate.

H e s t e h o v  s. Følhov.
H e s t e l m d e r  komme i Handelen enten 

tørrede eller saltede og forarbeides til Heste- 
læder (s. d.). De fleste komme fra Buenos 
Ayres og  Brasilien ; desuden udføres der og
saa mange fra Rusland, Polen, Østpreussen, 
Ungarn, Danmark etc. I Rusland anvendes 
de ogsaa til Jucliter, og  af de ungarske Føl- 
huder, der benævnes Tschiegel, forfærdige!’ 
man i Østerrig Huer, Handsker, Overfrakker 
etc. uden at aftage Haarene. Hestehuder 
kunne, naar de ikke strax blive garvede, con- 
serveres en T id  ved at indgnides med sveden 
Træsyre. De sælges sædvanlig i Degger 
paa 10 Stk., undertiden ogsaa parvis eller 
stykkevis.

H e s t e k a s t a n i e  eller vild Kastanie
(Æ sculus H ippocastanum), T . Rosskasta
nienbaum, Fr. Châtaigne de Cheval, E. Wild 
chesnuttree, er et i det nordlige Asien hjem
mehørende, men i de fleste Lande i Europa 
almindeligt Træ, der ofte plantes; det bærer 
rødlig  hvide Blomster, hvis afskallede Frø i 
pulveriseret Tilstand benyttes som Foder' for 
Hornkvæg, Svin, Faar og Vildt, ligesom  man 
ogsaa deraf kan udvinde Stivelse, Brænde-
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vin og Eddike. M elet er vel noget bittert 
og ædes derfor ikke gjerne a f Kvæget; men 
Extractivstoffet kan skilles fra Næringsstof
fet, og ved at udvaskes i Vand og Soda taber 
Melet sin bittre Smag, og det kan da blan
des med andet Mel og  anvendes til Brødbag
ning. Da det meddeler Vandet en sæbeagtig 
Egenskab, kan man benytte dette Vand til 
at vaske i, samt til Valkning og Blegning af 
uldne Tøier. Hele Frugten benyttes ogsaa 
enten i grøn eller tørret Tilstand til Udvin
ding af Potaske, hvortil den egner sig godt, 
da dens Aske afgiver over fire Gange saa 
meget Potaske som Asken af Nælder, Breg
ner og andre lignende Planter, ligesom ogsaa 
Productet skal være renere og kraftigere end 
den almindelig i Handelen forekommende 
Potaske. Frugterne indeholde en ringe 
Mængde Olie, som under Navn af H u ile  de  
m a r ro n s  d 'J n d e  anvendes som et Middel mod 
gigtagtige Lidelser. I  samme Øicmed be
nyttes de knuste Frø.

H e s t e k a s t a n i e b a r k  (Cortex  H ip -  
pocastani) er den lette, seige, udvendig rød
brune eller graabrune, indvendig hvidgule 
eller rødlige Bark af det forannævnte Træ. 
Ben har en svag, aromatisk Lugt, som især 
fremtræder, naar den koges i Vand, og  en 
skarp og bitter Smag. Den afgiver, ligesom 
de grønne Skaller af Frugterne, et meget 
godt G arvemateriale, ligesom den ogsaa kan 
benyttes til at farve Uld og Linned brunt 
piler sort; tidligere anvendtes den undertiden 
i Medicinen som Surrogat for Chinabark.

H e s t e k a s t a n i e t r æ  er det bløde, 
lette, hvide og ofte med mørkere Striber af
tegnede Ved af det samme Træ ; som Brænde
ved og Gavntræ har det ikke stor Værdi, 
men det giver gode Kul til Krudtfabrikation 
°g anvendes desuden til simplere udskaaret 
Træarbeide, saasom Træsko, Skeer, Kopper 
etc. Som Bygningstøm m er skal det dog 
godt kunne benyttes paa fugtige Steder, og 
det angribes ikke m eget af Orm.

H e s t e k j n d t r æ  s. Bollet? itræ.
H e s t e l æ d e r  anvendes af Sadelmagere 

af Skomagere saavel til Overlæder som til 
Bindsaaler, hvortil det dog ikke egner sig 
godt, da det ikke modstaar Fugtighed.

S i e s t e s v a m p e  s. Svampe.
H e s t e s v o v l  eller graatSvovl (Sulphur 

cciballinum eller griseum ) er en skjør, graa- 
lig, svagt lugtende Masse, som bliver tilbage 
ved Destillationen af raat Svovl og som an
vendes i Dyrlægepraxis.

M e t a i k a  er den russiske Benævnelse 
paa en Sort gult- eller blaatfarvct Lærred, 
som tilvirkes i Egnene omkring det sorte 
Hav og især anvendes til Pelsovertræk.

H e t æ e r v i n  er en fyrig, hvid ungarsk 
Vin, som dels nydes som Desertvin og dels 
som en mavestyrkende Drik.

H e u l a n d i t  er et hvidt eller rødligt, 
perlemorglinsende Mineral, der forekommer i 
■Basaltens Blærehullcr paa Island og Fær
øerne og  i Skotland som smukke Krystaller 
Gier som bladede Masser: det har en Haard- 
bod af 3,5— 4 og bestaar af Kalk,. Lerjord og 
Kiselsyre.

H e s e m e l  (Semen  eller Folien L y  capa
citi), T. Bärlappsamen, Hexenmehl, Streupulver, 
Wurmmehl, er Støvet eller Sporerne af den i 
Nord- og Mellemeuropa paaLynghcder og  skov
klædte Bjerge hyppig voxende almindelige 
Ulvefod, L y c o p o d iu m  c la v a tu in , en moslignende 
Plante med lange, krybende Stengier, som 
ere tæt besatte med smaa skjælagtige Blade. 
Det er et m eget fint og tørt, næsten svovl
gult Pulver uden Lu gt eller Sm ag; det er 
blødt og  fedtagtigt at føle paa, svøm 
mer paa Yand og forbrænder med en stærkt 
blussende Flamme, naar det blæses ind i I l 
den, hvorfor det anvendes i Theatre til at 
fremstille Lynild etc. Det benyttes endvi
dere til at bestrø hudløse Steder paa smaa 
Børn og  i Apothekerne til at bestrø Piller 
for at forhindre dem fra at klæbe sammen, 
endvidere i Farverierne, idet uldne Tøier, 
som koges dermed, ere senere bedre modta
gelige for den blaa Farve, ligeledes til F y r 
værkeribrug. Det forekommer ikke sjelden 
forfalsket med Blom sterstøvet af Fyrre- eller 
Grantræer, hvilket giver sig tilkjende ved 
en harpixagtig Lugt, naar man gnider det i 
Hænderne, eller ved en L ugt af Terpentin, 
naar det lægges paa en varm Ovn, lig e 
som det ogsaa kan opdages ved Hjælp af 
Mikroskopet. Undertiden forekommer det 
ogsaa blandet med Talk- eller Kalkpulver 
eller mod Stivelse, hvilket kan opdages ved 
at blande det med Vand, hvorved de først
nævnte Stoffer synke tilbunds og ligeledes 
ved at de bruse med Syrer, medens Stivelse 
ved at koges med Yand giver Klister, der 
med Jod giver en blaa Farve. Ogsaa er det 
stundom tilsat Svovl, Colophonium eller an
dre pulveriserede Stoffer, hvilket kan opda
ges dels ved Lugten, naar det forbrændes, 
og  dels ved Hjælp af Mikroskopet, ved hvil
ken U ndersøgelse det ved stærk Forstørrelse 
i ublandet Tilstand viser sig  at bestaa af 
lige store, gjennemskinnende, tetraedrisk for
mede Smaakorn med tem m elig flade, tresi
dede Sideflader og  stærk hvælvet Grundflade 
og  med en netformet Overflade, samt med 
en Fure paa hver a f Kanterne. Det samles 
i de scandinaviske Lande, men erholdes mest 
fra Busland og  ligeledes fra flere Steder i 
Tyskland, saasom Erfurt, Nürnberg, W urtem 
berg etc.; det fra Ungarn kommende er sæd
vanlig Fyrre- og Gran-Blomsterstøv.

M i M s c i i s  er en i de tropiske og sub
tropiske Egne voxende og i mange Arter 
forekommende urte- eller buskagtig Plante 
med store, forskjelligt farvede Blomster og 
en Kapselfrugt; nogle Arter anvendes i Me
dicinen paa Grund af deres Indhold af Slim 
ligesom Althea, andre have syrlige Blade, 
som i Amerika nydes som Gemyse. Bast
trævlerne afH . c a n a b i n u s , der dyrkes i mange 
tropiske Lande, benyttes m eget ligesom  Hamp 
til Fabrikation af Tougværk under Navn af 
Bombayhamp, og af H . e la t u s  fra Vestindien 
erholdes den saakaldte Cubabast, der anven
des til at vikle om Cigarer.

H i c k o r y  eller hvidt ValnGddetræ (Ju- 
glans s. Carya alba) er et navnlig i de 
nordamerikanske Fristater hyppig voxende
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Træ med firklappede, næsten sexkantode Nød
der, som ere meget velsmagende og derfor 
ofte forsendes,- de afgive ligeledes en god 
Olie. A f det hvide, seige Ved forfærdiger 
man Øxeskafter, River, Stokke, Pidskeskafter 
etc., og Træets Bark benyttes til Gulfarvning, 
til hvilket Brug det undertiden kommer til 
England.

13 ig lm t e ls a r p ix  kaldes i England en 
gulbrun Harpix i rundagtige, gjennemsigtige 
Stykker; den findes i Blaaleret i Omegnen 
af London og forbrænder med en behagelig 
Lugt.

llim m elbrotl eller Him meldug s. 
Manna.

H im t e n  er et Kornmaal i Hannover; 1 
Læst —  16 Malter à 6 Himten =  21 Va dan
ske Tdr.

H indbæ r er den hekjendte Erugt af 
Hindbærbusken, R i i Imi s Idæus, som hyppig 
forekommer vildtvoxende i Skove og  Buskad
ser, men ogsaa ofte dyrkes i Haver. Det 
lialvkugleformede, som oftest røde, underti
den ogsaa gule eller hvide Bær (rigtigere en 
a f talrige smaa Stenfrugter sammensat Eler- 
foldfrugt), indeholder en velsmagende, syrlig 
sød Saft, som anvendes m eget til Kager, ' 
Syltetøi, Hindbæreddike, Hindbærlikør, H ind- 
bærsirup (se disse Artikler) Geléer ete. Den 
tilberedes i Mængde i de Egne, hvor der fin
des mange Hindbærbuske, f. Ex. i Danmark, 
i R iesengebirge i Tyskland osv. og  forsendes 
vidt omkring.

H in d b æ r e d d ik e  (Acetum Rubi Idœi) 
tilberedes ved at lade Hindbær digerere med 
stærk Eddike i L øbet a f 1 à 2 U ger i Solen 
eller i kunstig Varme, eller vod at lade knu
ste H indbær henstaa paa et tem pereret Sted, 
indtil Saften kommer i G jæ ring og  bliver 
klar, hvorefter den afsies og  tilsæ ttes E ddike; 
tilberedt paa sidstnævnte Maade holder den 
s ig  læ ngere end paa den førstnævnte. Man 
benytter den til kølende Drikke.

H in d b æ r lik ø r  eller H in d b æ r r a t a f ia  
tilberedes ved at overgyde knuste H indbær 
m od Spiritus, tilsæ tte lid t Citronskal, Canél 
etc. og  lade B landingen henstaa nogen T id, 
hvorpaa den afsies og  blandes med Sukker 
og  Vand.

Hindbærsirup tilberedes ved at lade 
de knuste Hindbær henstaa og gjære i 3— 4 
Dage, derefter presse Saften fra og opkoge 
den med Sukker, hvorefter den afskummes og 
sies. Den er af en smuk, rød Farve, har en 
behagelig, syrlig, sød Smag og  benyttes til 
Syltetøi og  Conditorsager samt til kølende 
Drikke.

H in terh ä u se r  s. Riidesheimer.

Hippokras kaldes on Slags krydret 
Vin eller Brændevin, der benyttes som et 
varmende og  mavestyrkende Middel.

H ippopotam us s. Nilhestetænder.

Hippnrsyre (Acidum  hippurieum ) fore
kommer i de planteædende Dyrs Urin og  un
dertiden ogsaa i ringe M ængde i Menneskets ; 
den fremstilles som oftest af Hesteurin ved 
Blanding med Saltsyre og  Rensning af de ud

skilto Krystaller. D en  danner lange, blæn
dende hvide, tildels gjennem sigtige eller mat- 
glinsende, søileform ede Krystaller, er let op
løse lig  i A lkohol, tungere i Vand, næsten 
slet ikke i Æ ther, decom poneres i stærk Hede 
o g  spaltes ved K ogn ing med Syrer eller A l
kalier i Giycocol  og  Benzoesyre (s. d.), hvor
for den ogsaa har technisk Anvendelse til 
kunstig  F rem stilling  a f denne sidste.

H i r s e  ( Panicum ) T . H irse eller Fendi,
E. og  Er. M illet, kaldes de sm aa, runde, 
glinsende, hvidgraa eller gule, undertiden 
ogsaa røde frøagtige G ræ sfrugter a f en fra 
O stindien stam mende og  i M ellem - og  Sydeu
ropa h yp p ig  dyrket Græsart, Panicum mil ia- 
ccum eller alm indel ig Hir se.  F røet er lille,
2 Mm. langt og 1 ’ /2 Mm. bredt, hvælvet, 
noget kantet og omgivet af en tynd, glinsende 
Skal, hvorunder der befinder sig  en bleggul, 
melrig, sødlig Kjærne; naar det er afskallet, 
hvilket enten sker ved Haandkraft eller paa 
Møller, benyttes det hyppig som Nærings
stof, imedens det uafskallet mest bruges som  

Foder til Kreaturer. Det dyrkes ligeledes 
ikke sjelden i Schlesien, Bøhm en, Polen og 
især i Ungarn, hvor det er et v igtig t Ern®- 
ringsm iddel for Befolkningen, ligesom  det 
ogsaa derfra forsendes til andre Lande, navn
lig  til England, hvor det ofte anvendes til 
Skibsproviant. Ogsaa Frankrig producerer 
og  forsender megen Hirse. M ed endnu bedre 
Udbytte dyrker man i noget sydligere Egne, 
i Vinstokkens Klima, den saakaldte it alienske  
Hir se  eller Kolbe h ir se ,  Set ar ia i t al i ca,  hvis 
gule eller rødbrune F rø kun ere halvt saa 
store som do af den alm indelige H. Denne Art 
avles hovedsagelig i Spanien, Italien, Syd
frankrig, enkelte Steder i Sydtyskland, men 
især i Ungarn, hvor den kaldes WS o har .  Af • 
andre Hirsearter fra de varmere Klim aer kan 
anføres den saakaldte Du r r a  (s. d .), som be- 
staar af m eget store, i Spidserne sammen
trykkede, brunlige Frøkorn, der udgjøro ct 
v ig tig t N æ ringsm iddel for Afrikanerne. ■— 
Naar H irse er afskallet, holder den sig  ikke 
læ nge, da den let angribes a f M idder og  Orm; 
uafskallet og  nedpakket i T ønder kan den 
derim od uden at tage Skade opbevares i liere 
Aar. D en taaler Varm e og  Tørke bedre end 
nogen  anden K ornsort, og  man saar den der
for i do sydligere Lande ikke alene om  For- 
aaret, navnlig  hvor V intersæ den  er mislykket, 
men paa frugtbare Jorder ogsaa om  Somme
ren til K reaturfoder, efterat den første A f
g rød e  er indhøstet. G od  H irse maa være 
ren og  fri for  Skaller og  have en smuk, glin
sende Farve og  en behagelig , sød lig  Smag 
og  L u g t ; vod  at trykkes i Haanden, m aa den 
ikke lade sig  sam m entrykke, m en glid e  let 
ud a f Haanden.

Hirudo s. Blodigler.

K ,]eile s. Brokfugl.

H je lm  sn e k k e  (Cassis) er en i de 
varme Have levende stor Snegl, hvis tykke 
Skal forarbeides til smukt Billedskærerarbeide. 
T il denne Slæ gt henhøre de store Havcon- 
chylier, som alm indelig benyttes til Kantning 
af Havebede.

H je r p e  s. Rype.
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H j o b s t a a r e r ,  ogsaa kaldet C hristus- 
M ria- eller M o se sta a re r  (Lacrym æ  Jobi), 
ere de glinsende, ægformige, haarde, lividgraa, 
brune eller blaaligo Frø af en i Ostindien 
hjemmehørende og enkelte Steder i Sydeu
ropa i Haver dyrket Græsart, C o ix  L a c r i m a  ; 
det anvendtes tidligere i Medicinen, men be
nyttes nu kun til Rosenkranse, Halsbaand etc.

H j o r t e k a a i * ,  som ere afskrabede ved 
Garvning af Skindene, anvendes undertiden 
til Udstopning af Sadler, Aag, Meubler etc. 
eller forarbeides sammenblandede med andre 
Dyrehaar til Dækkener eller Tæpper.

H j o r t e b o m  s. Hj or t et akker .
H j o r t e s k i  <1 ere de beliaarede eller 

garvede Skind af den i hele Europa, N ord
amerika og  det nordlige Asien levende H jort 
og erholdes enten af Kronhj or t en,  Baahj or - 
ten eller Raabukken.  Den førstnævnte deler 
man igjen i Landhj ort en,  som lever i lavere- 
liggende, bakkede Skove og som har et rød
brunt, om Yinteren graaligt Haardække og 
et temmelig løst Skind, og  Bj erghj or t en,  som 
lever paa Bjergene og  har et mørkebrunt, 
næsten sortagtigt Skind, og  som er større og 
kraftigere ond den sidstnævnte. Daahj or t en 
er mindre end Kronhjorten og  har et hvidt 
og brunt spættet, tem melig fast Skind; Raa
bukken har det tyndeste Skind, der mest 
bruges til Handsker. Hjorteskind benyttes 
kun sjelden til Pelsværk, men undertiden til 
Fodtæpper under Skriveborde etc. ; sædvanlig 
forarbeides de til semsgarvet Læder, hvoraf 
man forfærdiger Benklæder, Dynevaar, H and
sker, Sabelgehæng etc. Desuden forekomme 
ogsaa i Handelen Skindene af den vi r ginske 
Hj ort ,  der er ligesaa stor som Daahjorten og 
har et canél- eller rødbrunt, meget blødt og 
fint Skind, som vurderes høiere end de euro
pæiske; dette er ligeledes Tilfæ ldet med den 
mexicanske Hj ort ,  som har stor Lighed med 
den europæiske, men er mindre. Fra Amerika 
forsendes mange Hjorteskind til Europa over 
England, Hamborg, Bremen, Antwerpen etc. ; 
de ere im idlertid ofte gjennemhullede, idet 
cn Art Bremse læ gger sine Æ g  imellem 
Haarene, og  Larverne senere æde sig  ind i 
Huden; saadanne Skind staa selvfølgelig  i 
langt ringere Pris end de sunde.

H j o r t e s p r i n g  (Elaphomyces granula- 
tus), T. Hirschbrunst, Hirschpilz eller H irsch
trüffel, er en i Naaleskovene under Jorden 
voxende Svamp af c. 3 Ctm. i Gjennemsnit 
med en rødbrun, haard, med smaa Vorter be
sat Skal, der indeholder et m eget fint, sort
violet, næsten sort Støv af en flau, bitter 
Smag og en ubehagelig Lugt, der taber sig, 
naar den tørres. Som Drogue kaldes den 
B o le t u s  c e r v i n u s .  H jortene efterspore med 
Begjærlighed denne Svamp i Brunsttiden, 
ligesom den ogsaa søges af Harer og  Svin. 
Pulveret anvendtes tidligere i Medicinen til 
Befordring af M elkafsondringen i Barseltil
fælde ; nu benyttes det kun som et blodstil
lende Middel samt af Dyrlæger. Det bruges 
ogsaa til at blande i Pomader, der skulle be
fordre Haarvæxten.

H j o r t e t a k k e r  eller Hj or t ehorn (Cornu 
Cervi) komme i Handelen enten hele eller

saugede i Stykker, og anvendes hovedsagelig 
i første Tilfæ lde til at opslaas paa Væ gge 
som Knager, og i sidste til Skafter til Knive 
og Gafler, Jagtvaaben, Stokkeknappe og andet 
Dreierarbeide. De ved Raspningen og D rei- 
ningen affaldende Spaaner benyttes under 
Navn af raspet  Hj ort et ak,  C . C. r a s p a tu r a , til 
at tilberede en nærende Gelée, som anvendes 
i Brystsygdom m e og især tidligere til Vin- 
gelée, samt til K laring af Vin, 01, Kaffe etc. 
Naar Takkerne ikke før Raspningen ere ren
sede for den ydre, brune Skorpe, faa de en 
graa Farve og ere da ikke anvendelige i 
mange Tilfælde. Desuden tilbereder man af 
Hjortetakker og ogsaa af andre Dyrs Ben og 
Brusk ved tør Destillation de i de følgende 
Artikler nævnte Præparater ; det derved i R e
torterne tilbageblivende Horn har en dyb 
sort Farve og  kaldes sor t brændt  Hj or t et ak,  
C o rn u  C e rv i u s tu in  n i g r u m ; det anvendes som 
Benkul (s. d.), hvorfra det egentlig heller 
ikke er forskj elligt. Naar man endnu en
gang gløder Kullene under Luftens Adgang, 
blive de livido og  komme da fint malede i 
Handelen under Navn af hvit fbrat ndt  Hj ort e
t ak,  C. C . u s t u m  a lb u m ; dette forekommer 
ogsaa undertiden form et i smaa Toppe eller 
som Pulver og  føres saaledes i Apothekerne 
under Navn af præpareret ,  da man benytter 
det som et syremættende Middel. Baade det 
sort- og det hvidbrændte bruges endvidere 
til Polering a f Metaller, det første navnlig af 
Sølvarbeidere. —  Raa Hjortetakker komme 
især fra Ungarn, Tyrol og Nordamerika; 
Kronhjortens Takker ere sædvanlig omtrent 
dobbelt saa dyre som Daahjortens. Raspet, 
brændt og  præpareret Hjortetak erholdes fra 
flere tyske Fabrikbyer, navnlig fra N ürnberg; 
men en stor Del af det under dette Navn i 
Handelen forekommende Præparat er frem
stillet af Dyreben.

H j o r t e t a k o l i e ,  r a f f i n e r e t ,  Dip
pels anim alske Olie eller stinkende H jorte- 
ta ksp irifu s (P y r oleum  eller Oleum animale 
æthereum  eller D ippeliï) udvindes ved at de
stillere brun H jortetakolie endnu engang med 
Vand, hvorved de harpixagtige Dele blive til
bage. Den er vandklar, tyndtflydende, me
get flygtig  og  a f en gjennemtrængende, stin
kende Lugt, der dog ikke er saa modbydelig 
som Lugten af den i næste Artikel omhand
lede O lie; den anvendes i Medicinen saavel 
til indvortes Brug, f. Ex. mod Bændelorm, 
som til udvortes Brug. Ved at udsættes for 
Paavirkning af Luft og  Lys bliver den gu l
brun og  tyktflydende, hvorfor den bør opbe
vares i smaa, velproppede, mørke Flasker paa 
et mørkt Sted. Den bestaar a f en Brandsyre 
og flere flygtige Baser, nem lig Animin, Odo- 
rin, Olanin og Ammolin. Desuden kan deraf 
fremstilles Picolin, on med Anilin beslægtet 
Base, som ogsaa findes i Stenkulstjæreolie 
og  Skiferolie og er et farveløst, tyndt, flyg
tig t Fluidum af 0,96 spec. Væ gt med en 
krydret, men dog harsk L ugt og en bitter 
Smag. Ved Destillation af 1 Del heraf med 
3 Dele Terpentinolie faar man den saakaldtc 
Chaberts Olie (s. d.)

H j o r t e t a k o l i e ,  s t i n k e n d e ,  (P y-



Hj ortetaksalt . 312 Honning.

roleum eller Oleum Cornu Cervi foetidum 
eller 0 . animale foetidum) blev tidligere 
fortrinsvis fremstillet ved tør Destillation af 
Hjortetakker, men udvindes nu som Bipro- 
duct ved Destillation af andre dyriske, qvæl- 
stofholdige Stoffer, saasom Ben, Horn, Kjød, 
Blod etc. I  Begyndelsen gaar der ved D e
stillationen et gult, letflydende Destillat over; 
men henimod Slutningen af Operationen bli
ver Destillatet stedse mørkere og  mere tykt
flydende, tilsidst brunsort og  tjæreagtigt. 
Olien liar en modbydelig, sveden L ugt og en 
bitter Smag. Den indeholder de samme Be
standdele som den forannævnte, men tillige 
eddikesurt, kulsurt og blaasurt Ammoniak, 
endvidere Fus e in , Brandharpixer og brunt 
Extractivstof. Den anvendes hovedsagelig i 
Dyrlægepraxis, navnlig imod Skab hos Faa
rene.

H j o r t e t a k s a l t ,  f l ygt ig el ler  sveden 
k u l su r  Ammoniak,  (Supercarbonas ammoni- 
cus pyroleosus, Sal Cornu Cervi volatile 
eller Ammonium Carbonicum pyro-oleosum) 
er et hvidgult til brunt, krystallinsk, af kul
sur Ammoniak og Hjortetakolie bestaaende 
Salt af en sveden, skarp ammoniakalsk Lu gt ; 
det afsætter sig i fast Form  ved den tørre 
Destillation af Dyreben. Hornspaaner, Hove 
og andre animalske Stoffer. D et bruser med 
Syrer, henflyder ikke i Luften og  er opløse
lig t i Vand, men ikke i Yinaand. Det be
nyttedes tidligere istedetfor den rene, kul- 
sure Am m oniak; nu anvendes det i M edici
nen samt til Frem stilling af H jortetakspiri
tus. Naar det omsublineres med Kridt og 
Kul, danner det hvidlige faste Masser, der 
dog  endnu indeholde noget Dyreolie og Cyan
ammonium, hvorfor det ikke kan anvendes til 
Bagning eller chem isk Brug. H ertil anven
der man det rene Salt, S u p e r c a r b o n a s  a iii in o -  
n i c u s ,  fremstillet ved en Sublimation af Sal
miak og kulsur Kalk ; det danner hvide, faste 
Masser af en ren ammoniakalsk Lugt og 
Smag. Det er allerede flygtigt ved alminde
lig  Temperatur og henfalder lidt efter lidt 
til Pulver, bestaaende af tvekulsurt Am m o
niak, medens det udvikler enkelt kulsur A m 
moniak. D et er opløseligt i to Dele Yand 
og  bestaar af hal vande tkuls urt Ammoniak. 
D et anvendes meget i Chemien og  M edici
nen samt af Bagere og Conditore til at hæve 
Brød og Bagværk. Jfr. Lugt esal t .

I f i j o r t e t a k s p i r i t i i s  (Liquori Super- 
carbonatis ammonici pyroleosi, Liquor Am
monii carbonici pyro-oleosi eller Spiritus 
Cornu Cervi rectificatus) er et gulagtigt, 
vandigt, af Ammoniak lugtende og smagende 
Fluidum, som man udvinder ved Tilberednin
gen af kulsur Ammoniak, og som finder A n 
vendelse i Medicinen som et krampestillende 
M iddel; den reagerer stærk alkalisk og  bru
ser stærkt med Syrer. Da im idlertid dens 
Indhold af Salt og af sveden Olie ofte kan 
være m eget forskjelligt, tilbereder man den 
nu sædvanlig ved at opløse Hjortetaksalt i 
VamL

H j o r t e t a k s p i r i t i i s ,  r a  v s n r  (Li
quor Succinatis ammonici pyroleosi, Liquor 
Ammonii Buccinici eller Liquor Corni Cervi

succinatus) er en bleggul, af Ammoniak og 
Eavolie lugtende Yædske af en modbydelig' 
saltagtig Ammoniaksm ag; den udvindes ved 
at mætte en Opløsning af Hjortetaksalt i 
Yand med Eavsyre. Den anvendes ligeledes 
i Medicinen som ot krampestillende Middel.

H j o i ’t e t a l g ;  eller Hj ort efedt  (Sevum 
cervinum) er det graalige, faste, temmelig 
skjøre Fedt af H jorten; det bruges til Ind- 
gnidninger, men har neppe anden Yirkning 
end almindeligt Bedefedt.

M j o r t e t ï o a g ’e  (Scolopendrium offici- 
narum) er en i M ellem- og Sydeuropa 
voxende Brogneplante med indtil 30 Ctm. 
langt og henim od 6 Ctm. bredt Løv ; til 
begge Sider af den midterste Eibbe sidde 
Frugthobene, som tørrede afgive et brunt 
Pulver; den blev tidligere anvendt i Medicinen 
imod Diarrhoe, Hysteri og i Miltsygdomme, 
men benyttes nu kun af D yrlæger under 
Navn af flerba Scolopendrii eller Lin gu æ cer- 
vinæ, ogsaa kaldet Herba Phyilidis. D et er 
uden Lu gt og  har en svag, adstringerende 
Sm ag; det bruges ogsaa undertiden som Til
sætning til krydret 01.

H jn lk ron e s. Boras.
H o e l a Sa e i m e r  er en af de fortrinligste 

Sorter Ehinskvin og har en meget behagelig, 
aromatisk Bouket; den voxer ved Byen Hocli- 
heim i Nassau ved Floden Mains Udløb i 
Ehinen. Den bedste har Navn af Dekanivin,  
fordi den dyrkes paa to Yinbjerge, som tid
ligere tilhørte Dekanerne ved Domkirken i 
Mainz.

'H o f t sn a j m se I r a a b e ï 'U F I f / i e r  spirituo- 
sus, Liquor anodynus JEfoffmanni eller - Spi
ritus sulphurico-cethereus) tilberedes ved Blan
ding af 1 Del Æ ther og 3 Dele stærk Spiritus.

H o g s h e a d ,  engelsk Eummaal for fly
dende Varer; for 01 =  54 Gallons, for Yin 
etc. —  63 Gallons à 4,7 danske Potter.

H o l l a i u l a s  s. Flandersk Lærred.
H o l l a i H l i l i a s  eller Ollandillas kaldes 

en Slags lette schlesiske Lærreder, som for
sendes dels raa og dels farvede, stivede, g lit
tede og pressede, sædvanlig i Buller paa c. 
13 Meter, indpakkede i brunt eller blaat 
Papir.

I l o l l æ n d e r t r æ  kaldes ofte de svære 
Træstammer, som fra de store Bjergskove i 
Tyskland føres ned ad Floderne i Flaader.

H o n n i n g ;  (Mel) T. H onig, Fr. Miel, E- 
Honey, den bekjendte søde Saft, som Bierne 
udsuge af Blomsternes Honningkar og som 
de ig jen  afsætte i en noget forandret Tilstand 
i deres Voxceller for at benytte den som 
Næring for dem selv og  deres Y ngel i Vin
terens Løb. Den er hvid, gul eller brun, 
tyktflydende, i frisk Tilstand gjennem sigtig 
og klar; efter nogen Tids Forløb kornet kry
stalliseret. Den lader sig opløse i Yand og 
i Spiritus, brænder i Ilden og  kan gjære, 
navnlig naar den er blandet med Yand. Den 
har en krydret Y oxlugt og en sukkersød 
Smag, som dog er noget forskj ellig dels efter 
Biernes Alder og andre Egenskaber, og dels 
efter de Blomster, hvorfra de have opsuget 
den. Den bedste Sort er den, som de unge 
Bier indsamle om Foraaret; Sommerhonnin-
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gen er aJ: noget ringere Qvalitet og  Vinter- j 
honning er den ordinaireste Sort. Naar man 
har taget Voxkagerne ud af Kuben og stillet 
dem paa Kant, flyder en ren, næsten ganske 
hvid H onning ud af sig  selv; denne er den 
dyreste og mest velsmagende og  kaldes lom- 
f ruhonning.  Den meste H. udpresses im id
lertid af Cellerne dels uden, dels ved Hjælp 
af Varme og kaldes almindel ig Honning;  den 
er mere tyktflydende og gul eller brunlig, 
især naar den har været opvarmet og presset 
for stærkt. T il Brug i Apothekerne pleier 
man at rense den, idet man koger den blan
det med Vand, tilsætter 4— 5 pCt. Dyrkul, 
klarer den med Æ ghvide og ig jen  inddamper 
den til passende Consistents. Den Honning, 
som indsamles af tamme Bier af alle Slags 
Blomster og Urter, kalder man sædvanlig 
Havehonning til Forskjel fra vi ld eller Sk o v 
honning,  der samles af vilde Bier, navnlig i 
de store Skovstrækninger i Busland, Ungarn, 
Polen, Østpreussen etc. Disse bygge ofte 
deres Celler i hule Træer eller i Huler i Jor
den; sædvanlig opstiller man dog i Skovene 
sm aa H ytter eller Trækuber, hvori Bierne 
fæste Bo og af hvilke man da uden meget 
Besvær kan udtage Honningen af Voxet. —  
Planterne og den hele vegetabilske Charakter 
af en E gn  udøver stor Indflydelse paa H on
ningens Godhed. H onningrige og vellugtende 
Planter meddele H onningen deres Egenskaber 
og efter den Plante, hvoraf den hovedsagelig 
er indsamlet, benævner man den oftere Linde
honning,  Boghvedehonning,  Rosmar inhonning,  
Lyng- eller Hedehonning etc.; den ganske 
hvide og gjennem sigtige kaldes Glashonning.  
Af de nævnte Sorter ansés sædvanlig Linde
honning for at være en af de bedste. —  A l
lerede i Oldtiden var H onningen skattet liøit 
og den fra B jerget Ida paa Kreta ogH ym et- 
tus Honningen stode i stor Anseelse. —  
Schw eizer  H. er en udmærket H onning; den 
bedste er den , som samles i det sydlige 
Schweiz; den besidder en behagelig L u gt og 
Smag af Orangeblomster, hvorfor den ogsaa 
benævnes Orangehonning.  I  Handelen fore
komme hyppigst følgende Sorter: a. Dal - 
rrat isk og i st r i sk  er af en meget god Qva
litet, lysegul, ikke kornet, forsendes i Fade 
paa 100— 170 Pd. —  b. Fr an sk  H. er sød og 
krydret og kaldes undertiden paa Grund af 
sin Smag ogsaa Rosmar inhonning.  Den fra 
Omegnen af Narbonne i Languedoc ansés for 
at være den bedste af al H onning; den er 
næsten ganske hvid, kornet, sød og af en 
aromatisk Lugt, og  forsendes i Fade af hvidt 
Træ paa c. 120 Pd. Ligeledes er H. fra Cha- 
mouny fortrinlig. Gat inois H. er af m eget 
god Qvalitet, forekommer i fire Sorter og  for
sendes sædvanlig i Fade paa 80— 90 Pd. 
Endvidere maa mærkes H. fra Normandiet ,  
hvoraf m eget gaar til Paris og til England, 
og H. fra Bret agne,  hvilken sidste Sort ci
af noget ringere Qvalitet ; den bedste er lyse
brun, tyk og ret god, men som oftest er den 
rødlig af Boghvede og  Kornblomster, hvoraf 
Bierne have samlet den. Den forsendes over 
Bordeaux i Fade paa c. 700 Pd. Fra Cham
pagne erholdes en m eget god, guldgul H.,

ligesom  ogsaa fra Picardiet. —  c. A f tysk H. 
gaar i Handelen frieslandsk, der er temme
lig  ordinair, Lüneburger Hede H., lysebrun, 
holstensk, sædvanlig gul og da ret god, 
rhinsk fra Øvrerhinen er. brun og kornet, 
baiersk, hvoraf navnlig den fra Nürnberg- er 
bekjendt; disse Sorter forsendes sædvanlig i 
Tønder paa c. 300 Pd. —  d. Ungarsk H. pro
duceres og  udføres i Mængde, især over Triest 
og Fiume. Den stammer hyppig fra vilde 
Bier, er hvid indtil lysebrun og undertiden 
næsten ganske fast, men har ikke sjelden en 
ubehagelig Bism ag; den forsendes sædvanlig 
i Yinfade af forskjellig Størrelse. —  e. Rus
sisk og  polsk H. kommer jcvn lig  i Handelen; 
den er vel ofte af god Qvalitet, men sæd
vanlig meget uren; herfra maa dog undtages 
den Krimske, som er fortrinlig  og  som most 
gaar til Constantinopel. —  f. Italien produ
cerer ligeledes m eget Honning, hvoraf den 
romerske af en smuk, gul Farve er den bed
ste; undertiden sælges der im idlertid under 
dette Navn en Blanding af Sukker o g F ig e n - 
extract. —  g. Havanah og Cuba H. er hvid, 
men ikke meget sød, tyk og af en vinagtig 
Sm ag; der udføres meget deraf til Europa i 
Fade paa 12— 15 Ctr. —  h. Græsk H. er rød
lig  og  gjennem sigtig, m eget tyk, har en sød, 
behagelig Smag og  en aromatisk L u gt; don 
kommer kun sjelden i den europæiske H an
del; den bedste benævnes endnu Hymet- 
tus. —  i. Spansk H. er hvid og m eget sød; 
den bedste kommer fra Valencia. —  k. Nord
am erikansk H. er lys, sød og  meget velsma
gende; den indsamles navnlig i de vestlige 
Stater af vilde Bier. I  den nyere T id  kom
mer der megen nordamerikansk H. i Hande
len af udmærket Qvalitet. —  1. M exicansk
H. er mørkebrun og har en behagelig, sød 
Sm ag; den erholdes ikke af den almindelige 
Honningbi, men af en Vespeart, P o l y b i a  a p i -  
c i p e n n i s ,  hvis H onning indeholder store K ry
staller af Sukker. Den indsamles i Fyrre
skovene, hvor den findes i Beder, som hænge 
paa Træerne og bestaa af en graa, trævlet 
Substants og som intet Vox indeholde; den 
forbruges mest i selve Landet.

God H onning bør have en ren, behagelig 
L u gt og en sød, lidt skarp, men dog ikke 
syrlig Smag ; den maa ikke være blandet med 
Voxdele eller døde Bier, mon bør i frisk 
Tilstand være klar, flydende og dog tyk, 
uden derfor at være seig; ældre H onning er 
uigjennem sigtig  og stivnet til cn mere eller 
mindre blød Masse af hvidlig eller gu llig  
Farve. Ved at berøres med Fingeren jbør 
den klæbe dertil og kunne udtrækkes som en 
Traad, og ved at lade en Draabe deraf falde 
paa en Flade, bør den beholde sin Kugleform  
og ikke flyde ud, da den isaafald er fortyn
det med Vand eller andre Fluida. 1 Hande
len kommer ikke sjelden Honning, som er 
g iftig  og  fremkalder Bedøvelse, Kvalme og 
Hovedpine og  som hidrører fra Blomster, 
der ere giftige. Saaledes er H onningen 
fra Trapezunt  berygtet for sine forgif
tende Egenskaber, og det er navnlig 
narkotiske Planter, f. Ex. Aconitum - Aza
lea- og Bhododendron-Arter, der have Ord
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for at g jørc Honningen giftig . Fra Historien 
er det ogsaa bekjendt, at Xenophons Krigere 
ble ve forgiftede ved Nydelsen af Honning. Den 
forfalskes undertiden med Mel, hvilket sæd
vanlig vil freragaa af dons Udseende, da den 
isaafald ikke er ensartet farvet; opløses saa- 
dan H onning i Yand, vil Melet bundfældes, 
og  opvarmes den over Ilden, bliver den uklar 
og  mere tyktflydende. Den forekommer ogsaa 
forfalsket med Gulerodsaft, Tragant, Stivelse
sukker etc., hvilket i Regelen vil kunne mærkes 
a f dens Lugt, Farve og Consistents. D et er 
ligeledes hyppig Tilfældet at Bierne fodres med 
Stivelsesukker, hvorved de givo større U d
bytte; men en saadan H onning er langtfra 
saa aromatisk og  velsmagende som den, der 
udelukkende skylder Blomster sin Oprindelse. 
D et er imidlertid forbundet med megen Van
skelighed at paavise dette. —  H. benyttes 
ikke saameget i Nutiden som tidligere”, da 
den især i Norden anvendtes meget til M jød; 
den bruges endnu hertil samt til H onning
kager, Pebernødder, Eddike og til Fabrika
tion af forsk) ellige gjærede vinlignende Drikke. 
Den anvendes ogsaa i M edicinen som et blød- 
gjørende, opløsende Middel og som Tilsæt
ning til flere Lægemidler. Den bør opbeva
res i en kold Kjælder og  ikke for nær ved 
andre Stoffer, der kunne meddele den en sær
egen Lugt eller Smag, og den bør ikke for
sendes i den varme Sommertid, da den isaa
fald let kan komme i saa stærk Gjæring, at 
den kan sprænge Foustagerne.

ilfitin in ^K ten , kaldet saaledes paa 
Grund af sin Farve, er et af Lerjord, Vand 
og Melli tsyre bestaaende gult Mineral, der 
forekommer i Brunkulsformationen i de tyske 
B jerge krystalliseret i qvadratiske Octaedre.

H o r n  (Cornua) ere de benagtige, haarde, 
spidse eller takkede Udvæxter, som findes 
paa Hovederne af flere, især drøvtyggende 
D yr ; den yderste, spidse Del er sædvanlig 
a f en fast, compact Masse, og  kommer i 
Handelen under Navn af Hornspidser ,  im e
dens den nedre og tykkere Del er hul og 
fy ldt med en blød Masse, som mest be- 
staar a f Blodkar. De vigtigste Sorter hid
røre fra Horn qvæget og Bøffelen, dernæst 
ogsaa fraFaaret, Geden, Gemsen, Stenbukken 
o. fl. ; disse Horn voxe langsom t frem uden 
at D yret fælder dem og ere bedækkede med 
en saakaldet Hornskede, im edens Hjortens 
Horn, hvis rigtige Navn er Hjortetakker (s.
d.), fældes hvert Aar og  kun ere beklædte 
med en laadcn Hud. Ved Benævnelsen Horn 
forstaas sædvanlig Oxehorn eller Horn af 
Tyre, Stude eller Køer. De komme i Han
delen enten hele eller efteråt den nederste 
hule D el er afskaaren; den sidstnævnte Del 
a f Hornene blødgjøres i varmt Vand, opskæ
res, omdannes til Plader og  forsendes under 
Navn af Hornplader ,  der navnlig benyttes 
a f Kammagere. Tyndere Plader forfærdiges 
især af Faare- og Gedehorn og  kaldes La- 
t ernehorn ; disse erholdes smukkest fra E n g 
land. Hornspidserne anvendes af Kunst
dreierne til Tobakspiber, Knivskafter, Daaser 
og  mange andre Gjenstande. De bedste Horn 
ere de sydam er ikanske fra Buenos-Ayrcs,

Laguayra, R io Grande etc. og erholdes af do 
halvvilde Hjorde, som leve i disse Egne. 
Disse Horn ere m eget store og faste, som of
test sorte, rene og  gjennemskinnende og 1 
modtage en smuk Beitsning. De engelske 
Horn ere ligeledes af meget god Qvalitet, 
idet de baade ere store, faste og  hvide; navn
lig  foretrækkes de irske. M eget gode Horn 
erholdes ogsaa fra Ungarn og  Tyrol, hvor 
man har Oxehorn, der er hvidt som Ben og 
næsten g jennem sigtigt; de polske ere smaa 
og ordinaire, de russiske noget bedre. Af 
danske Horn ere de jydske de bedste. — 
BøfFelhorn ville findes omtalte under B. —
A f Vædder- og Bukkehorn benyttes de hvi
deste som Lygteglas og  de andre til al Slags 
Dreierarbeide. —  Gemsehornene ere sorte og 
kun bøiede i Spidserne; i Schweiz og  Tyrol 
anvendes de meget til Stokkeknappe, Krudt- ; 
horn, Knivskafter etc., hvilket ligeledes er 
Tilfældet med St enbukkehorn,  der dog nu 
ere ligesaa sjeldne som Stenbukken selv. —- 
Bisonhorn fra Nordamerika ere korte, tykke 
vod Roden og  tem m elig spidse; de ere sorte 
og faste og  anvendes i Amerika ogsaa til 
Drikkekar. —  Rhinoceroshorn ere a f en mere 
trævlet Structur og erholdes navnlig fra China 
og Indien, hvor de bruges meget til Sabel- 
og D olkehefter; de ere udvendig graabrune, 
indvendig gule og  i Centrum sorte, men revne 
let, naar de blive fugtige og igjen  tørre. —
Der forekommer ogsaa i Handelen Horn, som 
er tilberedt paa forskjellige Maader; man har 
saaledes f arvet  Horn,  der fremstilles veci 
først at lade H ornet henligge nogle Tim er i 
stærk Eddike og derpaa bringe det i Farve- 
badet; Guld opløst i Kongevand g jør saaledes 
Hornet rødt, Kviksølv i Salpetersyre brunt, 
og  Sølv i Salpetersyre sort. Loddet  Horn 
erholdes ved at koge Hornet og efterat det 
er blevet koldt lodde det imellem to hede 
Kobberplader, eller ved at afskære Enderne 
paa to Stykker H orn i skraa Retning og  der
paa presse dem imod hinanden med hede 
Tænger. Man har endvidere Horn med ind
pressede Figurer. —  Hornspaaner  og  Horn
af fald anvendes til Forfærdigelse af det saa- 
kaldte Preshorn ved at behandles med kogende 
Æ tskalilud og  presses, endvidere som Tilsæt
ning til Gjødningsstoffer. —  Paa samme Mando 
som Horn forarbeides ogsaa Hovene af flere 
Dyr, navnlig til Knapper etc. I det Hele taget 
blive alle de udvendige Dele paa saadanne 
Dyrs Legemer, saasom Haarene, Hornene, 
Hovene, Overhuden, N egleno etc. saa bløde 
i kogende Yand eller kun i Varmen, at de 
kunne formes efter Behag; i alkaliske Væd- 
sker opløses de, af stærke Syrer decompone- 
res de, hvorimod de ere uopløselige i koldt 
Yand, Alkohol og  Æ ther.

Oxe- og Bøffelhorn og  Spidser udgjøre en 
betydelig  Handelsartikel, navnlig i London, 
Rotterdam , Havre, Hamborg, Marseille etc.; 
de sælges sædvanlig ligesom Hornplader pr.
100 Stk.; i Ham borg sælges dog oftere Bøf
felhorn og  Spidser pr. 100 Pund. A f Horn 
og  Klove, raa, raspede eller i Plader indfør
tes til Danm ar k i 1876 c. 86,000 Pd., hvoraf 
50 T. fra Ham borg, 25 fra Hertugdømmerne,
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H1/., fra Sverig og 4 V2 fra England. U dfør
selen i samme Aar udgjorde c. 81,000 Pd., 
hvoraf c. 43 T. gik  til Hamborg, 28 til Sve
rig og 10 til Hertugdømmerne. IA a ret 1877 
indførtes c. 80,000 Pd. og udførtes c. 67,000 
Pd., hvoraf c. 36 T. til Lübeck, 16 til H er
tugdømmerne, 8 til Preussen og 3 J/2 til Sve
rig. —  Sver ig indførte i 1876 af uforarbeidet 
og raspet H orn c. 93,000 Pd. og  udførte c.
12,000 Pd. —  Norge indførte i samme Aar 
c. 4,000 Pd. og udførte c. 38,000 Pd. —  Eng
lands Indførsel af Horn, Hornspidser og  Hove 
udgjorde i 1876 c. 6,300 Tons, hvoraf c. 3000 
Tons fra Indien, 1,000 fra Nordamerika, 632 
fra Frankrig og 516 fra Australien. I samme 
Aar udførte England 2,459 Tons, alle ind
førte dertil fra Udlandet og  Colonierne.

11 o r n b l e n d e ,  ogsaa kaldet Amphibol  
og St r aalst en,  er et i forskjellige Former 
hyppig foiekommende, mørkegrønt, brunligt 
eller sortagtigt, glasglinsende, uigjennem sig- 
tigt og ved Kanterne gjennemskinnende M i
neral, som har omtrent den samme chemiske 
Sammensætning som Augi t ,  en Haardhed af
5— 6 og en Vægtfylde a f 3,2— 3,5. Som M i
neral betragtet har det ikke stor V igtigh ed ; 
det kan bruges som Tilslag til Jernertser for 
at befordre deres Smeltning. Større Betyd
ning har det derimod som væsentlig Bestand
del af flere af de ældste Bjergarter, saasom 
Granit, Syenit, Grønsten etc. Smukke Kry
staller findes i Gruberne ved Årendal i Norge, 
i Bøhmen, paa Scliwartzwald etc. En af 
Feldspath, Qvarts og Hornblende bestaaende 
Bjergart kaldes Hornblendegneis;  bestaar den 
af H. alene eller kun blandet med Qvarts, 
benævnes den H:rnb! endest en.  A f andre A f
arter ere følgende de mærkeligste: Pargasi t  
or grønt og  findes ved Pargas i Finland, paa 
flere Steder i Sverig og N orge, ved Vesuv 
etc.; Hyperst hen,  Paul i t  eller l ab r ador isk  
Hornblende har en P erlem or-eller Metalglans, 
er gjennemskinnende indtil uigjennem sigtigt, 
graasort med grønne eller brune N uancer; 
Corint hin,  som forekommer i Saualperne i 
Kärnthen, og Hedenberger i t  fra Tunaberg i 
Sverig ere begge kornede eller stengiede; 
Hornblendeski f er  er Hornblende af skifret 
Textur og bestaar af imellem hverandre sam- 
monhobedc krystallinske Dele ; den danner 
med Feldspath Syenit, er en væsentlig B e
standdel af D iorit (s. d.) og forekommer end
videre i Gneis, Granit etc.; Sm aragd i t  er 
grøn, bestaar af Smaablade af Hornblende og 
Augit og findes navnlig paa Corsica; paa 
Grund af dens Farve, Haardhed og M odtage
lighed for Politur anvendes den ofte i Italien 
til forskjelligt Ornamentarbeide under Navn 
af Verde di Cor si ca duro.

Horiibly s. Chlorbly.
M onisten er en Art Qvarts a f et mat, 

hornagtigt Udseende, uigjennem sigtigt, i Kan
terne gjennemskinnende, graat, gult, rødligt, 
brunligt eller grøn ligt og med et musklet 
eller splintret Brud. Den staar Flinten nær, 
udgjør ofte en Bestanddel af Agat og  danner 
Massen af forstenet Træ (Træsten). Qvart- 
sen i dette Mineral er stærkt blandet med 
Lerjord og  Jernilte. H. modtager en smuk

Politur og anvendes derfor til Eivcskaale, 
Daaser, Kors, Signeter etc., og i Stenmøllerne 
benyttes den til M aling af Kisel. 

H o r n s e l v  s. Solvchlorid.
Hortulan eller Ort olan (Em beriza hor- 

tulana) T. ogsaa Garten- eller Fettammer, er 
en lille Trækfugl, som hører hjemme i det 
sydlige Europa, Mellemasicn og  Nordafrika, 
og  som tilbringer Vinteren i Grækenland, 
Italien, Sydfrankrig etc.; om Sommeren fin
des den oftere i Norge og Sverig, men kun 
sjeldon i Danmark og  Tyskland. Den hen
hører til Verlingslægten, har graagrønt H o
ved og  Hals og en brunrød Bug. Den ernæ
rer sig af Korn, især af Havre og Hirse, 
hvoraf den bliver overordentlig fed og  faar 
et m eget velsmagende K jød, hvorfor den spi
ses som en Délicatesse og  hyppig forsendes. 
Paa flere Steder fanger man disse Fugle le
vende og fodrer dem i et halvmørkt Hum 
med i Melk blødgjort Hirse, Valmuefrø eller 
Havre, hvorved de i kort T id  blive til ufor
melige Fedtklumper, saa at man maa passe 
paa at slagte dem itide, for at de ikke skulle 
qvæles af Fedt. Paa denne Maade fodres 
de navnlig paa Øen Cypern i Byen Stoppa; 
man skærer her Hovedet og Fødderne af 
dem, nedpakker dem sammen med andre lig 
nende Smaafugle i Foustager med Eddike og 
Kryderier og forsender dem i Mængde under 
den fælles Benævnelse Ort olane.  Fra Frank
rig  og  Italien forsendes de sædvanlig i Æsker, 
kun plukkede og bestrøede med Mél og  Hirse.

Hospitalsvin s. Garnachas.  —  En i 
Schweizerkantonet Basel dyrket m eget god 
Vin sælges ligeledes under dette Navn.

H o s t i e r  s. Oblater.
H o v b la d e  s. Følhov.
Houssette Silke er on Art syrisk 

Silke, som kommer fra Aleppo.
IS ita  c o b l a d e  s. Guaco.
H u c k a b a c k s  kaldes i England en Art 

stærkt, mønstret Dreil, der anvendes til 
Haandklæder, Dækketøi etc.

H u c k s  er en Sort simpelt, bygkornsvæ
vet Haandklædedreil, som især fabrikeres i 
Dundee og  Dunfenlino i Skotland af Hamp 
og  Blaargarn og derefter bleges.

Hucouya er en rødlig, meget haard og 
fast Træsort fra Guyana; den antager med 
Tiden en mørk Farve.

H u l le s *  kalder man i Kegelen de til 
Garvning bestemte Skind af de større Dyr, 
navnlig af Oxer, K øer, Bøfler, Heste, Æ sler, 
Hjorte, Daadyr etc., imedens Skindene af 
mindre Dyr, saasom af Kalve, Faar, Geder 
Harer etc. benævnes Skind,  om de ogsaa ere 
bestemte til at tilberedes som Læder ; dersom 
disse Skind ere trukne hele af Dyrene uden 
at skæres op, kaldes de sædvanlig Bælge.  
Den ydre, med Haar bevoxede Side af Huder 
og  Skind kaldes Haar -  eller Narvsiden,  den 
indre Kj ødsiden.  De i Handelen forekom
mende Huder ere enten t ør rede eller salt ede ; 
i frisk Tilstand, naar de nylig ere tagne af 
Dyret, kaldes de raa eller gr ønne Huder og 
sælges da kun af Slagterne til Garverne for 
strax at benyttes, da de yed at forsendes 
eller opbevares snart vilde blive fordærvede.
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Saltningen sker ved at indgnide Huderne 
stærkt paa K jødsidcn med Hav- eller K og 
salt. Alvin, Salpeter, etc. Naar denne Ind- 
saltning foretages strax efteråt Huden er 
trukken af Dyret, ere de saltede Huder 
endnu mere holdbare end de tørrede, men 
tages mindre gjerne af Garverne, da de ah 
tage i Væ gt ved Garvningen, hvorfor de og 
saa ere betydelig  billigere end de tørrede. 
Disse sidste tørres i Luften ved at udspæn
des paa en Væg im od Solen; de maa vogtes 
for Fugtighed og  opbevares paa et tørt og 
lu ftig t Sted og  kunne da holde sig længe. 
Huderne ere tykkere paa Dyrenes K yg  end 
under deres Bug, hvortil der maa tages H en
syn ved Brugen. De heste firføddede Dyrs 
Huder ere skikkede til at tilberedes til Læ
der, men naar de ere for smaa, kan det ikke 
betale sig  at garve dem og de anvendes da 
sædvanlig til Pelsværk eller andet Brug. 
Huder af syge D yr eller af Dyr, der ere døde 
af sig  selv, ere som oftest af m eget ringere 
Qvalitet end af sunde; det deri stundom 
indeholdte Sm itstof bør man søge at fjerne 
ved at desinficere dem førend de forarbeides. 
■—  Alle Huder, som egne sig  til at forarbej
des til Læder, ere Gjenstande for en betyde
lig  Handel, men navnlig er dette Tilfæ ldet 
med .Huderne af Hornqvæget, som ogsaa 
linde mest Anvendelse. Europa producerer 
vel selv en Mængde, men dog langtfra til
strækkeligt til det store Forbrug af Læder, 
og der indføres derfor betydelige Partier der
til fra de andre Verdensdele og  navnlig fra 
Sydamerika, hvor der paa de umaadelige, 
græ srige Sletter (Lianos og  Pampas) findes 
uhyre H jorder af helt- eller lialvtvildt Qvæg, 
der som oftest kun slagtes for Hudernes og 
Talgens Skyld. Disse ere de bedste Huder, 
der forekomme i Handelen; thi jo  mere Qvæ- 
get lever i fri Naturtilstand, jo  mere det er 
udsat for al Slags Veirlig  og jo  rigeligere 
Foder det har erholdt, desto bedre ere og 
saa Huderne. De udgjøre derfor ogsaa en 
a f de vigtigste Udførselsartikler fra de øst 
for Andesbjergene beliggende sydamerikanske 
Stater, navnlig fra La Platastaterne. Disse 
saakaldte Vi ldthuder  komme paa det euro
pæiske Marked dels simpelthen tørrede og 
kaldes da t ør r ede Huder, dels i tørret T il
stand indgneclne med Salt ( t ør t  sa l t ede H.), 

dels indsaltede før Tørringen ( gr øn t  sa l t ede  
H,), og  dels salpeteriserede. De tørrede H. 
ere sædvanlig m eget udtrukne paalangs og 
sammenlagte efter Længden med Haarene 
udad. Man skjelner hovedsagelig imellem 
T y r e -  Gxe-  Ko- og  Qviehuder . De hyppigst 
forekommende ere Oxehuder, som ere stær
kere og bedre end K ohuder; endnu tykkere 
ere Tyrehuderne; men da de ikke ere godt 
anvendelige til al Slags Brug, staa de i rin 
gere Værdi. De bedste sydamerikanske H u
der komme til Europa over Buenos-Ayres (2 
à 3 M illioner Stykker aarlig) ; de kaldes sæd
vanlig Rio-Plat a eller Bu en o s- Ayr es Huder 
eller undertiden kun Vi ldthuder . N oget rin 
gere i Qvalitet ere de brasilianske og mexi
kanske. Chili udfører ligeledes store Qvan- 
titeter Oxehuder til Europa; men efter Bue

nos-Ayres udfører Texas de Heste. Disse 
Huder anses dog i Alm indelighed for at være 
af ringe Qvalitet, navnlig paa Grund af de 
store indbrændte Mærker, som efter de der 
gj ælden de Græsningsregler skulle anbringes 
paa de mest iøjnefaldende Steder af Dyrene.
H. sælges i Europa efter Væ gt og Prisen 
noteres sædvanlig pr. Pund, i Frankrig dog 
pr. 50 Kilogram. Man skjelner imellem do 
sunde og de beskadigede, som enten kunne 
være ormstukne, ituskaarne ved Flaaningen 
eller ere bievne for varme. De ormstukne 
inddeles i første, anden og  tredie Piqûre, 
hvoraf de førstnævnte ere de mindst beska
digede; disse Hovedklasser inddeles igjen i 
here Underafdelinger. —  Ogsaa fra de syd
lige Stater i Nordamerika komme undertiden 
Oxehuder i Handelen, dog lyqqngere fra Cap, 
N y-Syd-W ales og Nyseeland, hvilke alle ere 
saltede. Fra Ostindien erholdes en Sort 
smaa Kalvehuder, som kaldes Kips og  som 
forarbeides til tyndt Læder; de ere vel ofte 
ormstukne eller paa anden Maade beskadi
gede, men benyttes dog i Mængde, og i Lon
don sælges næsten hver Uge store Partier 
deraf ved offentlig Auktion. De ere saavel 
tørrede, som tørt og vaadt saltede og komme 
ogsaa til Europa i garvet Tilstand. Kips 
komme ligeledes fra Cap og fra Busland. — 
Alle Lande i Europa producere vel Oxehuder, 
men kun de østlige i en saadan Mængde, at 
de kunne udføre større Partier deraf. Iblandt 
disse maa navnlig fremhæves de ungarsk e,  
som tørrede veie 25— 28 Pd. pr. Stk. og  som 
i betydelige Qvantiteter forsendes til Italien, 
Østerrig og  Tyskland. Do dansk e og  hol
l an dsk e kunne næsten manie sig  mod dem i 
Qvalitet; a f disse forsendes mange til Nord
tyskland, ligesom ogsaa til Frankrig, Eng
land, Italien etc. Polen udfører mange Hu
der over Breslau, Krakau, Frankfurt a. d. 
Oder, og Rusl and ligeledes over Petersborg, 
B iga  og Odessa. De vigtigste Markedsplad
ser for Huder i Europa ere London, Liver
pool, Antwerpen, Havre og  M arseille; des
uden forskrives de ogsaa fra Ham borg, Am 
sterdam, Lübeck, Bordeaux, Østersøhavnene 
etc. —  Bøffel h uder  ville hndes omtalte under 
B. —  H est eh uder  udgjøre ogsaa en ikke 
uvigtig  Handelsartikel og indføres til Europa 
saavel tørrede som saltede, navnlig fra Syd
amerika, Brasilien, og Buenos-Ayres; af disse 
veie de tørrede indtil 12 og de saltede indtil 
30 Pd. Ikke ubetydelige Partier udføres 
ogsaa fra Rusland, Polen, Ungarn og  Dan
mark. I England og  de heste andre Lande 
sælges de pr. Stk .; i H am borg noteres dog 
de saltede pr. D egger à 10 Stk. og de tør
rede pr. 170 Pd. Mange af de Hestehuder, 
som komme i Handelen, hidrøre fra syge 
eller dræbte D yr; de bør derfor helst garves 
snarest m uligt efter Aftagningen, og  dersom 
dette ikke kan ské, indgnides med sveden 
Træsyre, hvorved de kunne konserveres en 
Tid. Hestchuder kjendes i Handelen paa 
deres lange Halsstykker og stærke Bynker 
over Manken; de ere i Regelen temmelig 
tynde og derfor af ringere Qvalitet end Oxe
huder; de sydamerikanske ere endnu tyndere



Huder. Humle.317

end de danske. Den bageste Del af Huderne 
er tykkest og kan derfor anvendes af Sko
magere til Bindsaaler, imedens den øvre Del 
benyttes til Overlæder og. til forskjelligt Sa- 
delmagerarbeide. I  Busland forarbeider man 
dem til Juchter, og  i Østerrig og  Ungarn 
bruges F ølbu der med Haarene paa, som dér 
kaldes Tsch i k el h uder ,  som et Slags Pelsværk 
til H uer, Handsker, Vinterfrakker etc. —  
Æsei h l ider  komme ikke hyppig  i Handelen; 
de afgive et m eget varigt Læder, men anven
des især til Pergament, Trommeskind, S ig 
ter, Bogtrykkerpresser etc., og i Orienten 
forf ærdiger man Chagrin deraf. Huderne af 
M ulæselet  og  M ul dyret  give ligeledes godt 
Læder og Pergament. —  Svi n esk i n d  garves 
kun sjelden, men følge som oftest med K jø- 
det og Fedtet. Undertiden garves de dog 
helt, navnlig i England, og forarbeides til 
Sadler, ligesom  de ogsaa tilberedes porga- 
mentagtigt og anvendes til Indbinding af 
Bøger og andre fine Læderarbeider. Skind af 
Vildsvin ere m eget stærke og  varige og tilbere
des som oftest med Haarene paa for at benyt
tes til Fodtæpper, Beklædning a f Kufferter, 
Aag etc. I Ungarn forfærdiger man det saa- 
kaldte Gpan k ei æder  deraf, og i Italien be
nytter man Skindet af Svinefødderne, som 
kaldes Zam pon e, til Pølsefylding, —  Kamél -  

huder forarbeides i de Lande, hvor disse Dyr 
børe hjemme, til stærkt og  til forskjelligt 
Brug meget godt Læder, men komme kun 
sjelden eller aldrig til Europa. :—  Huder og 
Skind af andre end de ovennævnte D yr ville 
findes omtalte under deres specielle Benæv
nelser.

A f uberedfe Huder og  Skind indførtes til 
Danmark i Aaret 1876 c. S1̂  Mill. Pd., i 
1877 henved 3 M ill, og i 1878 c. 3 %  Mill. 
Pd. A f  det nævnte i 1877 indførte Qvantum 
kom c. 720 Tusinde Pd. fra Hertugdømmerne, 
356 T. fra Frankrig, 333 T. fra Island, 265 
fra Norge, 261 fra Sverig, 260 fra Hamborg, 
186 fra Preussen, 180 fra Holland, 143 fra 
Lübeck og  75 fra Grønland. —  Udførselen 
udgjorde i hvert af disse tre Aar imellem 5 
og 6 M ill. Pd., hvoraf omtrent %  gik til 
England, \  til Hertugdømmerne og %  til 
Sverig. —  Imedens Indførselen af uberedte 
Huder og Skind her til Landet i Aarene 
lB 7C/78 sammenlignet med Trienniet 1874/76 
er aftagen med c. 21 pCt., or Udførselen i 
samme Tidsperiode tiltagen c. 8 pCt. —  A f 
beredte Skind (inch Saalelæder) har den 
aarlige Indførsel i de senere Aar udgjort c.
600,000 Pd., mest fra Hertugdømmerne, im e
dens der aarlig kun er udført omtrent %  af 
denne Vægt.

Norge indførte i 1876 af uberedte Huder 
og Skind lidt over 2 Mill. Pd. og udførte 
næsten ligesaa meget, hvoraf c. h2 Mill. Pd. 
Sælhundeskind til cn Værdi af c. 390,000 Kr., 
benved %  M ill. Pd. Kalveskind og  c. 200,000 
Pd. Gedeskind.

Sver ig indførte i 1876 over 5 Mill. Pd. 
nberedte Huder og  henved 3*/2 Mill. Pd. Saalo- 
læder; Udførselen udgjorde c. 1 Mill. Pd. 
über. Huder og c. 9000 Pd. Saalelæder.

England indførte i 1876 c. 469,000 Cwt.

tørrede Huder, hovedsagelig fra Ostindien, 
samt c. 587,000 Cwt. uberedte saltede Huder, 
hvoraf c. 12,000 Cwt. fra Danmark til en 
Værdi af c. 26,000 £. I Aarene 1847/49 ud
gjorde Indførselen til England fra Danmark 
kun gjennem snitlig c. 500 Cwt. aarlig, men 
er senere stadig tiltagen.

H n l r o d  (R ad ix  Aristolochiæ  rotundæ ) 
indsamles af den almindelige Lærkespore, 
C o ry dal i s cava, som findes vildtvoxende i 
Mellemeuropas Skove. Boden danner rund- 
agtige, indtil 5 Ctm. store, som oftest ind
vendig hule Knolde, af hvilke do ældre sæd
vanlig ere aabne forneden: den er udvendig 
graabrun, indvendig grønlig  gul og har en 
ubehagelig, skarp L ugt og  en bitter, sam- 
mensnærpeude Smag. Den anvendtes tid li
gere i Medicinen, men bruges nu sædvanlig 
kun af Destillateurer. Frøene ere rundag- 
tige, glinsende sorte og som oftest næsten 
hule, fordi det Indvendige skrumper sammen; 
de anvendes under Navn af D r agef r ø,  Seinen 
Aristolochiæ rotumlæ, som Hus-Lægemiddel for 
Dyr, tildels begrundet i Overtro. Bødderne 
indeholde et Alkaloid, som kaldes Corydal i n ,  
der krystalliserer i hvide Prismer eller fine 
Naale; det er uden Lugt og  af en svag bit
ter, men i sine Forbindelser intensiv bitter 
Sm ag; det er ikke opløseligt i  Vand, kun 
vanskeligt i Spiritus, men let i Æ ther og 
Chloroform.

H n m b o ld t i t  eller Gxalit er Navnet paa 
et undertiden i Brunkul forekommende M ine
ral af harpixlignende Udseende, hvorfor det 
ogsaa benævnes iernharpix; det bestaar af 
Jernforilte, Vand og en organisk Syre, Oxal
syre.

H a m l e  ( F ru c tu s , S trobu li, Goni L u p u li) 
T. Hopfen, Fr. Houblon, E. Hops, Ital. Lup
poli, Bussisk Chmel, som paa Grund af den 
stedse tiltagende Ølproduction er bleven en 
m eget vigtig  Handelsartikel, bestaar af de 
koglelignende Frugtstande, de saakaldte 
Humlekopper, af f l u n m l u s  L u p n l u s ,  en dels 
vildtvoxende, men hyppigere dog i særlige 
Humlehaver dyrket Plante, der findes udbredt 
i hele Tyskland, Belgien, England, Nordam e
rika etc. Den er perennerende og  skyder 
mange og m eget lange urteagtige, ru Steng
ier, som man lader slynge sig opad omkring 
høie Stænger. Bladene ere ru, modsatte, 
haandlappede og takkede, Blomsterne sidde i 
Bladhjørnerne, Hanblomsterne i Klaser og 
Hunblomsterne i ægrunde Balder; de første 
have en gulagtig hvid og de sidste en b leg 
grøn Farve. I disse findes der i smaa K irt
ler en ætherisk, brungul Olie, H umleol ie, 
som har en stærk Lu gt og en brændende 
skarp Smag ; den anvendes ligesom  de øvrige 
Humlepræparater som et beroligende, søvn
dyssende og mavestyrkende Middel. Den 
vilde Humle, som voxer i det tempererede 
Europa og  i Nordamerika ved Skovkanter, i 
Buskadser og ved Gjærder, indsamles i B e- 
gelen ikke, da den er af ringere Qvalitet end 
den dyrkede. D et er kun Hunplanterne, som 
bære Frugter, hvorfor ogsaa navnlig kun disse 
plantes. De brune, uregelm æssig formede 
Smaafrugter ere I Mm. i Gjennemsnit og
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onigivne af det hindeagtige, smudsighvide, 
med talrige Oliekirtler bedækkede Bæger og 
dækkede af tynde, gulagtige Dækblade, som 
danne en 3— 4 Cm. lang, blød, koglelignende, 
saakaldet Kop, hvoraf der sædvanlig voxer 
flere ved Siden af hverandre. Smaafrugterne 
og  den nedre Del af Dækbladene ere bedæk
kede med talrige Kirtler, som i Begyndelsen 
ere gule, men senere blive gulbrune; de ere 
kortstilkede og  ved Hjælp af en Sigte kan 
man adskille dem fra Humlekopperne, af 
hvis Væ gt de udgjøre næsten 1/10. De frem 
træde da som et guldgult eller brungult 
Pulver, som har en stærk aromatisk og i 
større Mængde endogsaa bedøvende L u gt og  
en bitter, men ikke ubehagelig Sm ag, og 
som udgjør Humlens egentlige Kryderi. 
Man kalder det H umlemél  eller Lupui in (s. d.), 
hvilket sidste Navn ogsaa feilagtig  gives det 
deri indeholdte eiendommelige, bittre Stof, 
som rettere benævnes Lupul i t  eller Lupul i n syr e  

og  omtrent udgjør 1/12 eller %  deraf. Næsten 
Halvdelen af M elet udgjøres af en rødlig gul, 
kun lidet aromatisk blød Harpix, hvorfor det 
ogsaa g jør  Hænderne klæbrige. Foruden de 
nævnte Bestandele indeholder Humle 2— 3 
Procent ætherisk Olie, endvidere Humlegarve
syre, Huinlebittersyre, Gallussyre, Quercitrin 
etc. ; den ætheriskc Olie decomponeres let 
under Dannelse a f Baldriansyre, hvilket er 
Grunden til den m odbydelige Lugt, som fin
des ved gammel Humle. Jo friskere Humlens 
Udseende er, jo  kraftigere dens L ugt er og 
jo  more Lupulin der er tilstede, desto mere 
værdifuld er den. I  Handelen forekommer i 
Regelen kun den d yr k ed e H ., som  ogsaa kal
des H avehum le (Stadthopfen, Stadtgut), me
dens Landhum len (Landhopfen, Landgut) kun 
lidet benyttes som Handelsvare. Man indde
ler den i t idl ig eller August h um l e (halvt idl ig)  og 
si l dig eller Ef t er aar sh u m l e.  Den første, 
hvoraf den bedste kommer fra Spalt i  Baiern, 
har større Ranker og  mere krydrede Kopper, 
men bærer mindre rigeligt og er mere ømfindt
lig, saa at den er mere udsat for at mislyk
kes end den sidste, hvoraf den bedste er 
Saazer Humle fra Bøhmen. I England fin
des en Mængde Afarter, hvoraf de bekjend- 
teste ere: Goldings, W h i t ebi n es, Jones, Cole
gat e og D ruehum le; man kalder ogsaa en Art 
efter Jorden Lerhum l e. A f enhver af disse 
gives der ig jen  flere Afarter, som adskille sig 
fra hverandre ved Rankernes grønne, blaalige 
eller rødlige Farve. Humlehøsten foregaar i 
Alm indelighed i Tiden fra Begyndelsen af 
Septem ber til Slutningen af O ctober; Ran
kerne afskæres og  kjøres hjem, hvor man 
om hyggelig  afplukker Kopperne, som da sæd
vanlig sælges grønne til Hundehandlerne. 
Disse tørre dem nu i store, luftige Localer 
og  presser dem derefter i Sække eller i fir
kantede Baller for enten at opbevare dem 
eller strax sælge dem. D et er af V igtighed, 
at Humlen udtørres fuldstændigt før Indpak
ningen, saa at den giver en raslende L yd ved 
at kastes eller rystes; heller ikke i Stilkene 
maa der endnu kunne mærkes nogen F u gtig 
hed. A f disse Hensyn undergives den ogsaa 
paa liere Steder en let Ovntørring, og dette

skér navnlig i England, hvor Lufttørringen 
paa Grund af Veirliget er forbunden med 
Vanskeligheder. Sække benyttes kun til Ind
pakningen, naar Humlen snart skal bruges 
og  altsaa ikke forsendes langt; til længere 
Opbevaring eller langveis Forsendelse pres
ses eller skrues den saa fast som muligt i 
tærningformede Baller; thi for at den skal 
kunne beholde sin Kraft, er det hovedsagelig 
nødvendigt, at den saameget som m uligt be
skyttes im od Paavirkning af L u ft, Lys og 
Varme. A lligevel taber den ogsaa med denne 
Indpakning efterhaanden noget af sin Kraft, 
men vedbliver dog at være anvendelig i flere 
Aar. Humle maa hverken indsamles for tid
lig  eller for silde; i første Tilfæ lde have 
Dækbladene endnu en livlig grøn Farve og 
de aromatiske Bestanddele ere endnu ikke til
børlig  udviklede; i sidste Tilfælde er Farven 
rødlig eller brunlig, Dækbladene staa da ud 
fra hverandre, og  Lupulinet er for største 
Delen faldet ud, hvorfor Humlen isaafald kun 
er af ringe Værdi. Naar H. før Indhøstnin- 
gen har været form eget udsat for Regn, 
skifter den ogsaa Farve, hvilket ligeledes er 
Tilfældet, naar den under Tørringen ligger 
for tykt og  ikke kastes flittigt; i første T il
fælde kaldes den st an gbr u n  eller st an gr ød  og 
i sidste loft brun eller loft red. Den er bedst 
i Løbet af det første Aar, thi allerede i det 
andet har den, selv om den ogsaa er om
hyggelig  indpakket, tabt noget a f sin Kraft, 
hvilket fremdeles vil være Tilfældet i de fø l
gende Aar. Der udfordres megen Øvelse og 
Erfaring, for at kunne bedømme dens God
hed og navnlig dens Alder, især da man 
oftere finder ny H. blandet med gammel. 
Bladene af den nye, det vil sige stammende 
fra den sidste Høst, ere gulagtigt eller hvid
lig t grønne og have en frisk Farve, imedens 
Bladene af den gamle ere brunlige og matte; 
de fine Lupulinkorn vise sig  dernæst ligesom 
m eget tæt strøede under Dækbladene og paa 
Smaafrugterne, men dog afsondrede fra hver
andre og ikke sammenklistrede, ligesom  de 
ogsaa have en lys, citrongul og  ikke en brun
lig  Farve, og igjennem  et Forstørrelsesglas 
vil man kunne sé, at de ere fulde og  runde, 
men ikke flade og  sammenfaldne. Desuden 
har den nye Humle endnu sin stærke, kraf
tige Lu gt og  Raklerne ere sædvanlig endnu 
hele og  ikke brudte itu, hvilket sidste i Al
mindelighed kun kan være Tilfældet med 
ikke presset Humle. Aromaen mærkes bedst 
ved at knuse nogle Humlekopper imellem 
Hænderne, holde disse hult sammen og 
lugte dertil; ogsaa maa Huden ved Gnidnin
gen blive klæbrig af Lupulinet. For at sam
menligne flere Humlesorters Godhed kan man 
brække en Humlekop af hver midt over, tage 
Stykkerne med den høire Haand og  gnide 
Bagsiden af den venstre Haand med Brud- 
fladerne, hvorved der vil fremkomme en gul
agtig  Streg af Lupulinet. En saadan Streg 
g jør man med hver. enkelt af de Sorter, som 
man vil prøve, og  jo  kraftigere Stregen er 
og  jo  mere fed og  klæbrig den er at føle 
paa, desto bedre er Humlen. For at betage 
H. den af for lang Tids H enliggen eller af
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andre Grande ofte fremkomne brune Farve, I 
bliver den ikke sjelden svovlet for derved at ! 
give den et lysere Udseende; et øvet Øie vil j 
imidlertid allerede kunne bemærke dette af 
den derved fremkomne gule Farve, som er 
forskjellig fra den naturlige, ligesom  ogsaa 
Stilkene da have den samme Farve som Bla
dene, imedens de i naturlig Tilstand ere 
brunlige. Ved at trykke svovlet Humle i den 
varme Haand vil man desuden snart kunne 
mærke den syrlige Svovllugt; ved at læ gge 
den paa glødende Kul giver den en hvislende 
Lyd, i varmt Yand mister den sin klare Farve 
og Vandet bliver gulligt, og naar man lægger 
blankt Sølv derimellem, vil dette i Varmen 
snart løbe an og  blive sort. I)et er navnlig 
ikke sjelden T ilfæ lde , at Landhumle ved 
Svovling gives et smukkere Udseende for at 
benyttes til at blande mellem god Byhumle. 
Humle er en nødvendig Tilsætning til Øllet 
for at gjøre Udtrækket af Malt holdbart og 
beskytte Gjæringsproductet fra at blive surt, 
gjøre Øllet stærkere og  mere berusende, samt 
give det en behagelig Smag.

Godheden af Humle er meget forskjellig 
efter de forskjellige Productionslande, og  i 
Handelen betegner man ogsaa Sorterne efter 
disse. Den bedste er den bøhm i sk e og 
navnlig den saakaldte Sa a z e r  St ad t h op 
fen, især don, som dyrkes i den nærme
ste Omegn af Byen Saaz og som kommer i 
Handelen i Sække, som til Bevis paa dens 
Æ gthed ere forseglede og  ledsagede a f atte
sterede Vægtsedler. Derefter følger den fra 
Auscha, som er af rødlig Farve og endelig 
som tredie Sort den grønlige fra Omegnen 
af Dauba, Melnik og Ocholitz, hvilken Egn 
derfor ogsaa kaldes Grønland. I  Baiern  pro
duceres en fortrinlig  Humle, som staar den 
bøhmiske meget nær, navnlig i Kredsen M el- 
lomfranken imellem Nürnberg og M ain; den 
dyrkes især ved Byerne Spalt, Hersbruck, 
Altdorf, Lauf, Langenzenn, Neustadt a. d. 
Aisch etc. A f disse Sorter er Sp al t er  den 
fortrinligste, men ofte benævnes de alle en
ten Spalter eller Hersbrucker, ligesom  ogsaa 
de ovennævnte bøhmiske Sorter stundom alle 
baldes Saazer. Br u n svi ger  H umle er af be
tydelig ringere Værdi end den bøhmiske og 
baierske; den bedste er Br au n seh w ei ger  

Si adt hopfen . Bad en si sk  H umle er a f god 
Qvalitet og  dyrkes især i Schweizingen im el
lem Mannheim og Heidelberg, men forbruges 
for største Delen i Landet selv. Ogsaa i 
Øvrefranken og Nedrebaiern er Productionen 
temmelig betydelig, ligesom  der desuden dyr- 
bes endel Humle i Posen, Hannover, W ur
temberg, Baden, Elsass og Lothringen etc.
I hele Tyskland ere omtrent 38,000 Hektarer 
Land (1 Hektare =  1,813 danske Td. Land) 
'tuder Humlecultur, hvoraf c. 18,000 i Baiern,
7,500 i Elsass og Lothringen, 5,000 i Preussen,
5,000 i W urtem berg og 1,800 i Baden. Tysk
lands samlede Humleproduction ved en • M id
delhøst udgjør henved 1/2 M illion Centner.
— Foruden Tyskland maa som hum ledyr
kende Lande især nævnes England, Belgien, 
Østerrig og  Frankrig, uden at noget af disse 
Lande dog kan maale sig  med Tyskland

hverken med Hensyn til det dyrkede Areals 
eller Productionens Størrelse. Over Dyrknin
gen og  Forbruget af Humle paa hele Jorden 
har man opstillet følgende Oversigt (1 Hek
tare Land =  1,813 danske Tdr. Land):
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Centner.

Forbrug

Centner.

Tyskland . . . 
England . . . .  
Østerrig . . . .  
Belgien . . , . 
Frankrig . . . . 
Øvrige Europa

37,910.
25,606.

7,711.
6,500.
4,000.

619.

477,111.
384,090.

92,532.
97,500.
48,000.

8,454.

321,500.
600,000.
100,000.

15.000.
48.000.
25.000.

Ialt i Europa 
Nordamerika. . 
Australien . . .

82,346.
16,228.

250.

1,107,687.
200,000.

3,000,

1,109,500.
200,000.

Tilsammen 98,824. 1,310,687.
i

1,309,500.

Foranstaaende Frem stilling er tagen efter 
et større, i 1876 udkommet tysk Værk; men 
det i samme for England anførte Areal for 
Humledyrkningen er sikkerlig her for lavt 
anslaaet. E fter det engelske Agerdyrknings
departements nyeste statistiske Opgjørelser 
dyrkedes der nem lig i 1878 Humle paa hen
ved 30,000 Hektarer Land og i 1879 paa c. 
27,200 H. ; i sidstnævnte Aar er Høsten im id
lertid næsten totalt mislykket. Den engelske 
Humle er sædvanlig af fortrinlig  Qvalitet 
(navnlig udmærker sig  i denne Henseende 
Kent, Essex, Suffolk, Canterbury, Maidstone, 
Fernham, Newhampshire og Øen W ig h t); men 
da Forbruget i selve Landet langt overgaar 
Productionen, indføres der store Qvantiteter 
til England, imedens Udførselen derfra ikke 
er af Betydning. Alan inddeler den engelske 
Humle i lire Sorter, nem lig a) lang, trekan
tet, graa eller H vidløgshum le ( gr ay bind), b) 
lang hvid ( long whi le) , c) ægrund (oval )  og 
d) tid lig  hvid ( ear l y whi te) , af hvilke de 
førstnævnte ere de bedste. Efter Farven 
skjeiner man ogsaa imellem lys, glinsende og 
brun H um le; jo  lysere og mere glinsende den 
er, desto bedre er den og de bedste Sorter 
pakkes i smaa Baller af godt Lærred. —  
Frankrig producerer ikke nok til sit eget F or
brug og  indfører derfor endel fra Udlandet, 
hovedsagelig fra B elgien , hvor der dyrkes 
megen Humle, især i Omegnen af Gent, 
Ypern, Poperinghen og den bedste ved A lost; 
bel gi sk  Humle ogsaa kaldet Br aban t er h um l e,  
er im idlertid i Eegelen ikke af bedste Qvali
tet. Det største Humlemarked i Belgien er 
vod Ypern. —  Am er i k an sk  H umle fra de 
nordamerikanske Fristater er meget forskjel
lig , hyppig af udmærket Beskaffenhed, men 
undertiden m eget slet. —  I  Danmark produ
ceres ikke megen H um le; den dyrkes vel 
flere Steder, navnlig i Fyen, men Productio-
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nen er selvfølgelig langtfra tilstrækkelig til 
Landets Forbrug, hvilket ligeledes er Tilfæ l
det i N orge og  Sverig, i hvilket sidste Land 
den mest dyrkes i Dalarne og Søderman- 
land.

Humle bør opbevares i et lunt, køligt Rum, 
der hverken er altfor tørt eller altfor fugtigt, 
og saavidt m uligt beskyttes imod Luftens 
Paavirkning; skal den gjemmes i længere 
Tid, er det godt at overtrække Ballerne med 
ferniseret T ø i eller Papir, hvorved den skal 
kunne beholde sin Friskhed og Aroma i flere 
Aar. De bedste Sorter Humle forsendes i 
den nyere T id  oftere i hermetisk lukkede 
M etalbeholdere; flere af de større Baierskøl- 
bryggerier i Kjøbenhavn erholde den saaledes 
indført paa denne Maade fra Udlandet. Den 
anvendes som bekjendt hovedsagelig til Ø l
brygning, hvortil den er aldeles uundværlig. 
Da U dbyttet af Humlehøsten kan være m eget 
forskjelligt —  man regner saaledes, at der i 
10 Aar indtræffer 2 gode, 3 middelgode og  5 
daarlige Aar — , imedens Forbruget stedse 
er meget betydeligt, er Prisen paa denne A r
tikel ofte m eget vexlende; den kan imidlertid 
neppe ansés for at være nogen god Specula- 
tionsgjenstand, da den ved at henligge læn
gere T id  taber i Værdi, ligesom  ogsaa store 
Tilførsler fra Amerika ikke sjelden pludselig 
nedtrykke Priserne paa Continentet. I  den 
nyere T id  har man, navnlig naar Humlepri- 
sernc have været liøie, oftere forsøgt paa 
som Surrogat for Humle at anvende forskjel- 
lige bittertsmagende Stoffer ved Ø lbrygning; 
ved chemiske Undersøgelser har man saaledes 
i 01 forefundet Quassia, Valnøddeblade, Malurt, 
Bukkeblade, Entianrod, Pikrinsyre osv., men 
Bryggerne ophøre sædvanligt selv hurtigt 
dermed, fordi Øllets gode Smag lider derved, 
saa at Afsætningen bliver mindre. I  den 
nyere T id  liar man ogsaa forsøgt at frem 
stille et H u m l eext r act  ved at afdestillere den 
ætheriske Olie, inddampe det ved Udpresnin
gen af den kogte Humle erholdte Residuum 
og ig jen  tilsætte H umleolien; men dette Præ
parat har vist sig ikke at svare til H ensig 
ten, og Ølbryggerne foretrække endnu stedse 
at benytte Humlen. I  Medicinen anvendes 
Humle som et Middel til at befordre F or- 
døielsen og  undertiden til styrkende Bade. 
Planternes unge Skud nydes flere Steder om 
Foraaret som Gemyse, og Rødderne bruges 
stundom istedetfor Sassaparilla. Humleran
kerne anvendes sædvanlig til Strøelse, og 
Asken af de brændte Ranker benyttes i Glas- 
fabrikationen.

D an m ar k  indførte i Aaret 1876 c. 727,000 
Pd. Humle til en calculeret Værdi af c,
611.000 Kroner, og  i 1877 c. 739,000 Pd. til 
Værdi c. 812,000 Kr., a f hvilket sidste Qvan- 
tum omtrent 393 Tusinde Pd. kom over Lü
beck, 129 fra Hamborg, 122 fra H ertugdøm 
merne, 68 over Preussen og 24 T. fra E n g 
land. I  1878 udgjorde Indførselen c. 969,000 
Pd. Udførselen her fra Landet udgjorde i 
de nævnte 3 Aar resp. c. 9,500, 5,700 og
17.000 Pd., hvoraf dog Størstedelen var her
til indført Humle, som mest gik  til Sverig. 
I  Trienniet 1776/7ft sammenlignet med 1874/,r

er Gjennem snitsindførselen af H. til Dan
mark tiltagen 2 pCt. og Gjennemsnitsudfør- 
selen tiltagen 31 pCt.

Sve r i g indførte i 1876 c. 577,000 Pd. og 
udførte c. 32,000 Pd. ; N or ge indførte i samme 
Aar c. 267,000 Pd., imedens Udførselen kun 
udgjorde c. 1,100 Pd.

England indførte i 1876 c. 167,000 Cwts. 
Humle til en Værdi af c. 763,000 £., hvoraf 
c. 68 Tusinde Cwts. fra Nordamerika, 47 T. 
fra Belgien og  41 T. fra Tyskland ; Udførse
len i samme Aar udgjorde c. 20,000 Cwts, til 
en Værdi af c. 145,000 £., hvoraf c. 7 Tu
sinde Cwts. til Australien, 4 T. til Belgien, 
3 T. til Tyskland og  Resten til andre Lande.

H u m l e , s p a n s k  e l le r  k r e t is k  
{Origanum Smyrnæum ) voxer i Grækenland, 
Lilleasien og det nordlige Afrika. Det er en 
Slags Merian af en gjennemtrængende aro
matisk Lugt og  skarp krydret Smag. I  Han
delen komme tle axformede Blomster tillige
med Blade og  Stengelrester under Navn af 
H er ba O r igani  er et i ci ,  hvis væsentlige Be
standdel er den ætheriske Olie. Spansk 
Humle anvendes som Kryderi til Pølser, ved 
Nedsaltning af Fisk, navnlig ved Ansjoser, 
hvortil det benyttes tilligem ed andre Kryde- 
rier som Peber, Coriander, Allehaande osv.

H u m m e r  (A stacus m arin us , Cancer 
eller H om arus gammarus) , E. Lobster, Fr. 
Homard, er en til de tiføddede Krebs hø
rende Art, som lever i alle europæiske Have, 
men i Særdeleshed ved Skandinaviens vest
lige Kyster. I  levende Tilstand er den blaa- 
sort eller sortegrøn, kan naa en Længde af 
hg Meter og har to store Kløer, af hvilke 
den ene sædvanlig er større end don anden 
og  især den venstre stærkt tandet; den lever 
paa temmelig lavt Vand og stenet Bund, er 
et graadigt Rovdyr, som fortærer mindre 
Fisk og  Krebs, og fanges enten ved Tang' 
eller i en Slags Fælder, som kaldes Teiner. 
Den er meget frugtbar, uden hvilket der ikke 
vilde kunne fanges saa betydelige Qvantiteter 
deraf; efter en opstillet Beregning fortæres 
der alene i Nordeuropa over 6 M illioner Styk
ker aarlig. —  Hummerfangsten drives navn
lig  i stort Omfang i N orge under Beskyttelse 
af hensigtsmæssige Fredningslove, og der ud
føres en Mængde til Udlandet; i enkelte Aar 
i den nyere T id  har Udførselen udgjort hen
ved 2 Millioner Stkr., imedens den i Begyn
delsen af dette Aarhundrede kun udgjorde 
c. 300,000 Stk. aarlig. I Aaret 1876 udfør
tes fra N orge c. 1,270,000 Stk. til en Værdi 
af c. 483,000 Kroner, hvoraf for 298 Tusinde 
Kr. til England, 84 til Ham borg, 61 til Bel
gien, 34 til Danmark og  c. 5 T. Kr. til Sve
rig. —  Udførselen af Hummer fra Sver i g er 
i de sidste Decennier aftagen betydeligt; 
imedens der saaledes i Aaret 1860 udførtes 
c. 129,000 Stk. og  i 1864 c. 57,000 Stk., ud
gjorde Udførselen i 1876 kun c. 4,000 Stk., 
imedens der derimod i det sidstnævnte Aar 
indførtes til Sverig henved 10,000 Stk. —  I 
D an m ar k  er Fangsten ikke stor; kun paa 
Jyllands Vestkyst fiskes endel, som næsten 
alle forsendes til Tyskland. —  En gl an d ind
fører en Mængde Hummer fra Norge, men
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der fanges ogsaa m ange ved L andets egne 
K yster, n avn lig  ved  S c illy  Ø erne o g  flere 
Steder ved Skotlands K yster, ligesom  ogsaa 
ved den engelske 0  H elg o lan d ; H um m erne 
fra denne 0  skulle liave en dybere sort Farve 
og et fastere K jø d  end de norske o g  staa 
derfor i E n glan d  i liø iere P ris  end disse.

En anden hum m erlignende, rødblaa K rebs 
(Græ kernes o g  R om ernes „K a r a b o s“  o g  „ L o 
cu st a “ )? som  bliver  in dtil 1IG M eter lang  og  
henhører t i l  S læ gten  P a l i n u r u s,  lever især 
ved F rankrigs Sydkyster, hvor der aarlig  skal ; 
fanges c. 1 M illion  Stk. —  A ndre A rter ere 
H. a m e r i ca n u s,  som  lever ved K ysten  af 
N ordam erika o g  er b e ty d e lig  større end den ! 
norske, o g  den capske IL , H. ca p e n si s,  som  
er m indre.

If  m i (lofi aai* forarbeides t i l  ordinaire 
H atte, F odtæ pper, g rove  P en sler etc. o g  be 
nyttes ogsaa undertiden  t il U d stop n in g ; m an 
forfæ rdiger ogsaa Strøm per deraf, som  siges 
at skulle m odvirke P odagra . D e udføres un 
dertiden fra D anm ark o g  N o rg e ; de sorte 
foretrækkes for  de hvide.

H u n d e s k i m l ,  isæ r a f de store og  kraf
tige E acer, a fg ive  et g od t, b lød t o g  se igt 
Læder, som  er an ven delig t t i l  F o d tø i; navn
lig  bru ges det i E ngland  til fine Dansesko, 
og  alun- eller sem sgarvet til sm ukke H and
sker, U nderbenklæ der etc . D e langhaarede 
H undeskind anvendes i N ordasien  o g  China, 
men ogsaa undertiden  i Europa, som  P e ls 
værk t il H uer, F oervæ rk  etc. I  N orge  op 
drættes en H underace h ovedsagelig  for Skin 
denes Skyld, som  ere besatte m ed fine, bløde, 
glinsende, m ørkebrune eller sorte Haar, og  
som  a f B jerg beb oern e  ben yttes til V in ter- 
pelse. Paa samm e M aade anvendes Skindene 
i G rønland. F ra  D anm ark o g  Rusland 
komme oftere  H undeskind i H andelen  paa 
de tyske M arkeder.

H u iid e tiin g ;e , a lm in d e lig : (C yn o - 
glossum  o ffic in a le )  voxer h y p p ig  i M ollem - 
og N ord -E u rop a  ved G jæ rder o g  paa øde 
S teder; den  har filtede, lancetform ede Blade, 
røde B lom ster , en la n g , filtet S tengel 
og  en lang, grenet, glat, udven dig  graabrun 
og in d v en d ig  bru n lig  R od , som  anvendes i 
M edicinen under N avn a f Radix Cynoglossi, 
dels som  indvortes M iddel im od  D iarrhoe og  
H oste o g  dels udvortes im od Betændelser. 
Den har en flau Sm ag o g  en m odbydelig , 
bedøvende L u g t , især Barken, der ogsaa be 
holder den i tørre t T ilstand . L u gten  er 
ubehagelig  fo r  M us o g  R otter, som  fordrives 
derved.

H u n d red w eigh t eller Centiveight er
det engelske C entner à 4  Quarters à 28 Pd. 
=  112 P d. avoirdu poids; 1 Cw t. =  101,805 
danske Pund.

H u s b l a s  eller Fi sk e l i m  (Ich th yocolla  
eller Colla p isc iu m )  T . H ausenblaso, E. Is in 
glass, F r . C olle de poisson , R uss. Karluk, er 
den indre H u d  a f Svøm m eblæ rerne a f fo r 
sk jellige Bruskfisk, n avn lig  a f O ssctercn  A. 
UiiidcnstaedUi, H usblasstøren , A cipenser Huso, 
m en ogsaa a f don a lm indelige Stør, A. 
Sfurio, som  h ører h jem m e i N ord - o g  Ø ster
søen  o g  oftere  gaar op i de større F lod er

J. H jo r t h :  Varelexikon.

o g  der fanges. D esuden udvindes H . ogsaa 
a f forsk jellige andre Fisk, saasom Sterletten, 
A. Rutlieiius, Fingerfisken, Polynem us, F a 
bliau og  Laxørreder etc. Svømm eblærerne 
a f disse F isk  skæres op paalangs efter at 
være b lød g jorte  i K alkvand og  derved ganske 
rensede fra B lod  etc., hvorpaa de udspændes 
paa Bræ der o g  tørres i Solen m ed den ind
vendige Side vendt udad. E fter T ørringen  
aftræ kker m an den ydre 'b ru n lig e  H ud og 
banker eller ælter den indre fine Hud, indtil 
den er bleven b lød  som  en D eig, hvorefter 
den tildannes i de Form er, hvori den fore
kom m er i H andelen og  som  ere fø lg en d e : 1) 
Bl ad -  eller T a vl eh u sb l as,  der er den bedste 
S o rt ; 2 ) Bo gh u sb l as,  firkantede, flade S tyk 
ker, sam m enlagte i B og form  og  i M idten 
forsynede m ed et H u l; 3) T u n ge-  eller 
Baan d h u sb l as i Form  af 18— 20 Ctm. lange 
o g  6 Ctm. brede Blade eller Stykker; 4) 
Ri n g h u sb l as i F orm  a f H estesko forekom  tid 
ligere h y p p ig  i H andelen o g  ansaas for  at 
være den bedste, men er nu en sjelden Vare 
paa Grund a f dens uhensigtsm æ ssige Form , 
idet den før  B rugen  stedse først maatte ud
blødes i lunket Vand og  bankes, hvilket 
kostede m eget B esvæ r; 5) Klum p- o g  T r a a d -  

h u sb l as bestaar h ovedsagelig  a f grove Styk 
ker eller a f Affaldet ved T ildannelsen af de 
andre Sorter o g  er ofte  blandet m ed U ren
ligheder. —  H usblas sorteres allerede i R u s
land som pr i m a, se cu n d a  og  Af f a l d ; af den 
førstnæ vnte ansés den fra Ast r a ch an  for  at 
være den bedste. D en er blændende hvid  
eller m elkefarvet, tem m elig tynd, halvt g jen - 
n em sigtig , tung, fuldkomm en opløselig  ved 
K ogn in g  i Vand, g lat paa Overfladen og  iri
serende d. e. m ed en i Regnbuefarverne 
sp illende Perlem orglans, naar den holdes 
im od L yset. Sa l i a n sk y  o g  Pr em i sl owoi  ere 
ligeledes m eget sm ukke Sorter. Bj e l u ga  

forekom m er i store, tykke, graalige og  ikke 
g la tte , men ligeledes iriserende Blade. — 
Se cu n d a  Vare er tem m elig  ty k , ikke saa 
hvid og  ofte  liren a f B lodstriber. Sam ow oi  

er en tem m elig tynd  o g  hvid, men dog  or- 
dinair Sort, som staar m eget tilbage for de 
andre russiske Sorter. —  G od Husblas bør 
være næsten ganske hvid og  gjennem skin- 
nende o g  uden L u g t eller Sm ag; ved at 
koges i V and maa den opløse s ig  fu ldstæ n
d ig t o g  ved derefter at afkøles danne en 
G elée, o g  ved at holdes im od L yset maa den 
ir isere ; den maa endvidere kun lade sig  rive 
itu  e fter L æ n gden , im edens falsk H . kan 
sønderrives i alle R etninger. I  Paris og  
M ainz forfæ rd iger man k u n st i g Husblas i 
Blade a f forsk je llige  Fiskeblærer, som t. Ex. 
kom m e fra B rasilien ; den er sædvanlig sam
m enbunden i Pakker, er enten brun, gul, 
graa eller næsten hvid, mon kan let adskilles 
fra den russiske derved, at den ikke iriserer. 
F oruden den russiske H. komm e ogsaa flere 
andre Sorter i Handelen, saasom ostindisk, 
brasiliansk, amerikansk, især fra H udsons
bugten  etc. V ed K ysterne a f Nordam erika, 
Island, E ngland og  N ordtyskland tilberedes 
H . m est a f Fabliau, Lax, M aller etc. A lle 
disse Sorter ere im idlertid a f ringere Q vali-
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tet, sædvanlig mørkere, enten gulagtige eller 
brunlige, og ere i Regelen let kj endelige af 
den m odbydelige L u gt og  Smag af Risk, 
som klæber ved dem. I  Rusland og  navnlig 
ved Uralfloden tilbereder man ogsaa kogt  
Husblas eller tørret Husblasgelée, hvoraf den 
bedste er saa klar som Rav og kan bruges 
som M undlim ; til Klaring egner den sig dog 
ikke saa godt som den sædvanlige. —  Tysk  
Husblas er i Regelen en m eget ordinair Sort, 
som næsten er ganske uopløselig  i Yand og 
som tilberedes af Raare- og Pisketarme,* en 
bedre Sort af den almindelige Stør fabrikeres 
i Ham borg. Nu erstattes Husblas hyppigt 
a f Gelatine (s. d.) ; i Frankrig forfærdiges det 
saakaldte Icht hyocol le f r ançaise af Blodfi- 
brin. Husblas benyttes især t il Forfærdi- 
gelse af Geléer med Tilsæ tning af Sukker, 
Plantesafter og Kryderier og  nydes hyppig 
saaledes i Frankrig og  E ngland; endvidere 
anvendes den til Klaring af 01, især i E ng
land, samt af Yin, Eddike, L ikører og andre 
Fluida. Fremdeles benyttes H. til Apprcte- 
ring af Silkebaand og flere Stoffer, i P h oto 
graphien, som Klæbemiddel, til Forfærdigelse 
a f engelsk Plaster, H efteplaster, Mundlim, 
kunstige Perler etc .; opløst i Yand og  blan
det med en spirituøs Opløsning af Am m o
niakgummi giver den en fortrinlig  K it til 
Glas og Porcellain  og  tilberedes paa denne 
Maade i England under Navn af Diamond 
Cement .  Et fint Traadgitter, som er dyppet 
liere Gange i en Husblasopløsning, saa at 
Maskerne ere udfyldte med en gjennom sigtig 
L im , hvorover der stryges en Fernis som 
Værn imod Fugtighed, anvendes hyppig paa 
de franske Skibe som Laterneglas istedotfor 
de tidligere brugte Hornplader.

Imedens Indførselen af Husblas til E n g 
land efter Mc. Culloeh i Aaret .1840 udgjorde 
c. 1570 Cwts., indførtes der i 1876 c. 4,400 
Cwts., hvoraf c. 1000 fra Brasilien, 1000 fra 
engelsk Ostindien, 1000 fra andre engelske 
Kolonier og  528 fra Rusland.

f f n s M a s s t ø r e n  (Acipenser H uso), T. 
Hausen, er en til Størslægten henhørende 
Rovfisk, som især lever i det sorte og  det 
caspiske Hav og som i Legetiden gaar langt 
op i do større Floder Donau, W olga  etc. 
Den er paa R yggen  sortegraa, paa Bugen 
hvid  og  paa Spidsen af Snuden og  ved Halen 
rosenrød, bliver 5 Meter lang og  veier 10—  
12 Centner, undertiden endogsaa indtil 15 
Ctr. Den ernærer sig  af mindre Fisk og 
Vanddyr og endogsaa Vandfugle. Dens K jød 
sm ager røget omtrent som Lax, men er 
meget fastere, og forsendes langt i denne 
T ilstand; friskt har det L ighed med Kalve- 
kjød og er især i Rusland et v igtig t Ernæ
ringsm iddel for mange tusinde Mennesker. 
Rognen, som ofte udgjør l/8 af  hele Fiskens 
Væ gt og som bcstaar a f omtrent 3 Millioner 
smaa Æ g, tilberedes som Caviar (s. d.), og 
af Svømmeblæren erholdes Husblas (s. d.). 
Tartarerne benytte Skindet istedetfor V in 
duesruder, og  det udkogte Fedt baade som 
Sm ør og til Belysning. I Rusland, hvor 
den kaldes Beluga,  fanges den hovedsage
lig  i Floden W olga  og  dens Bifloder, i Ural

og ved Kysterne af det caspiske Hav, navnlig 
ved Astrachan. I  Donau gaar den op lige til 
Pressburg, ligesom  ogsaa i W aag, Sau, Drau 
etc.; den fanges i Mængde i W allachiet og 
Ungarn og  forsendes dels frisk og dels saltet.

H v a l f i s k e b a r d e r  s. Fiskeben.
H v a l i i s k e s k j a e l  s. Blæksprut teben.
H v a l r a v  eller Sper m acet  ( Sperma Ceti 

eller Cetaceum) T. W allrath, E. Spermaceti,
Fr. Blanc de Baleine, er et fast, hvidt, stor
bladet krystallinsk Fedtstof, som findes hos 
Kaskelot t en eller Pot f isken,  P h y s e t e r  m a c ro -  
c e p h a l u s ,  i store Hulheder i dens Hoved og 
i en langsmed dens Rygrad løbende Kanal. 
Dette til Hvalfamilien hørende fiskelignende 
Pattedyr, som udmærker sig  ved et overor
dentlig stort, ligesom  opsvulmet Hoved, der 
udgjør —  V3 a f dens hele, 20 à 25 Meter j 
lange Legem e, lever flokkevis i Sydhavet og 
det stille Ocean og  fanges ligesom  andre 

; Hvaler med Harpuner. En enkelt Fisk inde
holder sædvanlig 5— 6 Tdr. Hvalrav; a f de 
største skal man kunne erholde 10— 12 Tdr. 
Efter Dyrets D ød stivner denne Fedtmasse, 
som tidligere er holdt flydende ved Legemets 
Varme og  som bestaar a f en Opløsning al , 
Hvalrav i Hvalravsolie. V ed Presning be
fries den fra Olien og  ved U dkogning med 
Lud, Siening og  Omsm eltning renses da ■ 
Massen fra Blod, Træ vlestof etc. Olien kom
mer i Handelen under Navn af Hval ravsol ie 
eller Spermacet ol ie.  Den er af gulagtig 
Farve, lugter som Tran og  anvendes som 
Maskinsmørelse, saaledes navnlig til Syma
skiner. Efter at være befriet fra Olien "dan
ner Hvalrav en gu llig  og efter Rensningen 
hvid, fast, gjennem skinnende, glinsende, skjøb’ 
bladet, krystallinsk Substants af en svag, 
voxlignende L ugt og  en flau Sm ag; den er 
slibrig, men ikke fedtet at føle paa, smelter 
ved 45— 50° C., destillerer ved 360° C. næ
sten uden at forkulles, har en Væ gtfylde af 
0,94 og  er opløselig  i Æ ther, fede og  æthe- 
riske Olier samt i kogende Vinaand; den 
bliver med Tiden gul i Luften. Den maa 
ikke have nogen gul Farve og  ikke lugte af 
Tran, og den maa om hyggelig  beskyttes 
im od Luftens Adgang for ikke at fordærves.
Ren Hvalrav, som nu navnlig erholdes fra 
Nordamerika, frembringer ingen Fedtpletter 
paa T ø i; er dette Tilfæ ldet, kan man med 
tem melig Sikkerhed antage, at den er forfal
sket med Talg. Den anvendtes tidligere 
m eget til Støbning a f de saakaldte Sperma- 
cet lys,  som brænde med en m eget hvid og 
klar F lam m e; men dels paa Grund af dens 
liøie Pris og dels siden Opkomsten af Stea
rin og  Paraffin, benyttes den nu kun sjelden 
dertil undtagen i England og Nordamerika, 
hvor saadanne Lys endnu fabrikeres. Til 
dette Brug tilsættes den c. 3 pCt. hvidt Vox 
efter først at være renset ved Sammensmeltning 
med pulveriseret Marieglas, Salt, Alun, samt 
noget Melk og  Vand, og paafølgende Klaring. 
Forøvrigt anvendes den mest til Appretur, 
til Plastere og Salver (saasom til C o ld  C r e a m ) ,  
endvidere til Sminker, g jennem sigtig  Sæbe, 
Pomader, L ithographértusch og  til at gjøre 
Læder vandtæt. Den forfalskes ikke sjelden
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med Stearinsyre eller Margarinsyro, der kjen
des dels ved at Sperm aceten er mindre eller 
næsten slet ikke bladet og  ved at den, sm el
tet og sammenblandet med Ammoniak efter 
Afkøling danner en Em ulsion, medens Sper
maceten svømm er ovenpaa som en Skorpe. 
En Blanding af Hvalrav, li vidt Vox, Mandel
olie og lidt Rosenolie sælges under Navn af 
C rè m e  C e l e s t e .  —  l)en  væsentligste Bestand
del af Hvalravfedt er Palm itinsyre-Cethyl- 
ætker. Ogsaa af flere andre Arter Hva
ler, saasom P k y s e t e r  p o l y s e p l i u s ,  P .  T r u m p h o ,  
P. T u r s i o  o. 11., udvinder man Hvalrav, men 
i mindre Mængde og  af ringere Qvalitet.

I l  v a l r o s  ( Trichecus Rosm arus) er et i 
det nordlige Ishav levende Havpattedyr, som 
ligner Sælhundene endel, men navnlig ad
skiller sig  fra disse ved to store, lidt buede, 
kegleformede Stødtænder i Overkjæben, ved 
et kortere og  more plum pt Legeme, en tyk, 
afstumpet Snude og  opadvendte Næseboer. Don 
har et mod korte Haar svagt besat Skind og er 
som yngre mørkebrun eller sort og  som ældre 
graa eller hvid. Den bliver 5— 6 Va Meter lang, 
1— 1V4 Meter tyk, 15— 20 Centner tung, 
lever i Flokke paa flere Hundreder og  gaar 
ofte liøit op paa Land og paa Ismarkerne, 
hvor den fældes a f Jægerne med Harpuner 
og Landser. Man udvinder a f dens Spæk en 
god Tran, som i Rusland kaldes Worw annoe- 
falo og som især kommer i Handelen fra 
Archangel og  Petersborg, sædvanlig blandet 
med Sælhunde- eller Hvidfisketran. Paa 
Grund af Mangel paa Brændeved i P olareg 
nene kunne Fiskerne ikke strax udsmelte 
den og bringe derfor sædvanlig Spækket med 
sig hjem, hvorved det ofte bliver sort og 
stinkende. —■ A f større V igtighed  ere dog 
disse Dyrs Tænder og Skind. Hval r ost æ n
derne ere c. 60 Ctm. og derover lange, flad
trykte, furede paalangs og  overdragne med 
en stenagtig Emaille, der er saa haard, at 
den giver Ild  forS taa lot; nærmest Roden ere 
do indtil 2/3 a f hele Længden hule og fyldte 
med en haïv klar Marv, hvorimod den yderste 
Trediedel er massiv og haardere, tættere og 
hvidere end Elfenben, ligesom  denne Masse 
°gsaa holder sig  længere hvid og  modtager 
en smukkere Politur. De anvendes til kun
stige Tænder, Haandtag paa Stokke, Jettons 
Sch akbrikker etc. og  erholdes især fra A r
changel. —  Hval rosskind ere meget tykke 
°b benyttes af Sadelmagere og V ognfabri
kanter, især til Karétrernme. Ind isk  Hval- 
• 'osskind kommer ogsaa undertiden i Hande
len; det erholdes af den i Havene imellem 
Afrika og Ostindien levende indiske Hvalros, 
T r i c h e c u s  D u g o n g .

H v e d e  (Triticum ), T. W eizen, Fr. F ro 
ment, E. W heat, er don bekjendte, næsten i 
allo til den nordlige, men ogsaa i mange til 
den sydlige, tempererede Zone hørende Lande 
i stor Mængde dyrkede Kornart mod æg- 
runde, paa den ene Side hvælvede og  paa 
den anden paalangs furede Korn, der inde
holde et udmærket hvidt og  m eget nærende 
Mel, hvorfor den ogsaa anses som den for
trinligste B rødfrugt. Skjøndt hjemmehørende 
1 de tempererede Egne imellem 25 og  60° n.

Br. (i N orge og S v erig  indtil 65°), er Hveden 
dog m eget liaardfør og  taaler de strengeste 
Vintre i det nordlige Europa, imedens den 
paa den anden Side ogsaa trives under de 
varme Landes brændende Sol. Dens Farve 
er noget , fors kj edlig efter A rten , Veirliget, 
Jordbunden etc. og kan være bleggul indtil 
mørkegul eller rød lig ; og  man skjelner der
for i H andelen, navnlig i Østersøhavnene, 
imellem hvid,  broget  (bunter), hoibroget  og 
rød H vede; den brogede bestaar a f en Blan
ding a f flere hvide end røde Korn, den høi- 
brogede a f flere røde end hvide. Der gives 
en Alængde Arter og  Varieteter, som dog 
alle kunne indordnes i to Hovedklasser, nem
lig  Vint erhvede og Vaar -  eller Sommerhvede;  
enkelte Arter dyrkes dog baade som Vinter
frugt og  som Sommerfrugt. Vinterhveden, 
som dyrkes hyppigst, giver i Regelen et 
større U dbytte af tungere og  mere melrige 
Korn og betales derfor ogsaa dyrere ond 
Som merhveden, der dyrkes mere i de sydlige 
Lande end i de nordlige; i Danmark bruges 
Vaarliveden kun m eget sjelden, hvorimod 
Hveden er vor v igtigste Vintersæd. L igele 
des skal Vintersæden egne sig  bedst til B ag
ning, imedens Vaarliveden er bedst skikket 
til Brygning og Brændevinsbrænding. Qva- 
litoten af Hvede bedømmes efter dens Farve, 
Form , Lugt, Smag, Renhed og Vægt, lige
som ogsaa efter den AIaade, hvorpaa de en
kelte Korn lade sig  bide itu. Den bleggule 
sættes i Regelen høiest; ogsaa den i Polen 
avlede hvide Hvede med store, tyndskallede 
Kj ærner, samt ungarsk og  Banater-Hvede 
høre til de bedste Sorter. God Hvede bør 
bestaa af korte, rundagtige og  ligesom  sam
menpressede Korn med tydelige og  dybe 
Furer og  tynde, glinsende og  glatte Skaller, 
saa at Kornene med Lethed glide bort im el
lem F ingrene; den maa dernæst ikke bestaa 
af forskj ellige Arter blandede im ellem  hver
andre eller indeholde ormædte eller brændte 
Korn, og  den maa have en frisk og  behage
lig  Lugt. Naar man bider et Korn itu, maa 
dette ikke blive bredt og fladtrykt, men hel
ler ikke være altfor liaardt; indvendig bør 
det være ganske hvidt, og Alelet maa gjøre 
Spyttet klæbrigt.

D yrket Hvede henføres sædvanlig til 7 
Arter, som kunne samles i to Hovedgrupper, 
nem lig: 1) de egent l ige Hvedearter, der ved 
M odningen have nøgne Kj ærner, som falde 
a f enkeltvis, og  2) Dinkelhvede,  hvis K jæ r- 
ner forblive sammenvoxede med Inderavnerne, 
ligesom  Tilfæ ldet er med B yg  og Havre, og  
livis Smaa-Ax falde af hele; denne Gruppe 
er im idlertid langtfra saa udbredt som den 
førstnævnte.

1) De egent l ige Hvedesorter falde i fø l 
gende 4 Afdelinger: a) Almindel ig Hvede 
( Triticum  vulgare), b) But t et  eller engelsk 
H. (T, turgidum). c) Haard eller Glashvede 
(T. durum) og d) Pol sk  eller St oravnet  H. 
(T. polonicum ).

a) Al mindel ig H . er den sædvanlige og  
mest dyrkede i hele N ord- og  M ellemeuropa 
og  er den eneste, som har praktisk B etyd 
ning for de scandi naviske Lande. Den dyr-

Q1 *
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kes fortrinsvis som Vintersæd, men ogsaa som 
Vaarsæd, liar et hult Straa, en lysere eller m ør
kere brunlig, sjeldnere hvid Kjærne, i Spidsen 
forsynet med en Haardusk og  indvendig me
let i Bruddet. Den kan henføres til 4 H o
vedformer, nem lig Kolbehvede,  Skj æghvede,  
Bingelhvede og Pindsvinehvede.  A f disse er 
Kolbehvede (Tr. vulg. muticum) den i vort 
Klima almindeligst dyrkede, mest som Vin 
tersæd, undertiden ogsaa som Vaarsæd. Man 
skjelner ig jen  efter Avnernes Farve imellem 
hvid eller rød,  og  efter Behaaringen imellem 
glat  eller laadden Kolbehvede; til den lyse, 
glatte henhører den her til Landet for faa 
Aar siden fra England indførte fortrinlige 
Square-head Hvede, ligesom  ogsaa den, navn
lig  i Landets sydligere Egne ofte dyrkede 
og der omtrent ligesaa gode Hal let shvede.  — 
Skj æghvede (T. v. aristatum ) dyrkes sæd
vanlig kun i umildere og mindre veldyrkede 
E gn e; den finder kun liden eller ingen A n 
vendelse i Danmark som Vintersæd, imedens 
den i de nordlige Egne undertiden dyrkes 
som Vaarsæd. Den forekommer ligeledes 
som lys eller mørk og  glat eller laadden; en 
hvidgul Sort med glatte Ax dyrkes i Toscana 
til Straafletning. —  Bingelhvede (T. v. com
pactant), som i Norge kaldes Kubbehvede og 
i Sverig Borrhvete, har korte A x , smaa 
Korn og et kort, stivt Straa; den er enten 
hvid eller brun, hvilken sidste skal afgive en 
fortrinlig  Vaarhvcde paa mindre udsatte Ste
der. Den dyrkes i W urtemberg, Elsas og 
Schweiz, ligesom ogsaa i de nordlige Egne 
af N orge og Sverig, som en haardfør og 
nøisom  Sort, men vides ikke at være dyrket 
i Danmark. — Pindsvinehvede (T. v. erina- 
ceum) er en kortaxet, m eget haardfør Sort, 
som egner sig  til Dyrkning paa meget ud
satte Steder; den er imidlertid endnu kun 
forsøgsvis dyrket i Scandinavien.

b) Engelsk eller But t et  Hvede er for de 
egentlige Hvedelando hvad Kolbehveden er 
for os, nemlig den vigtigste og almindelig 
dyrkede Hvedeart. Den har et langt, i R ege
len marvfyldt Straa, et middelstort, som 
oftest laaddent Ax af samme Bredde som 
Tykkelse og en mindre, buttet-ægformet, 
dybtfuret, næsten glat, men tykskallet Kjærne. 
Australsk, Bengalsk og Californisk livede 
høre til denne Art, som kun sjelden dyrkes 
i Danmark. Dens stive Straa egner sig for
trin ligt til Tækkehalm, men ikke til Kreatur
foder. En hos os jevn lig  forekommende A f
art er den saakaldte Mirakkelhvede (T. t. 
compositum ) med forgrenede Ax, der ere rige 
paa Kjærner, men den kan dog ikke i Qvali- 
tet maale sig  med vor Hvede. Enge l sk  Hvede 
er den tyske Benævnelse for den buttede 
H vede; i Frankrig kaldes den Poulard og  i 
England Turgid  Wheat .

c) Haard H. eller Glashvede er en Vaar- 
hvede med marvfyldt Straa, ofte fladtrykte, 
afrundede Ax, lange Avner og  Korn, og 
skarpe, glassede K jæ rner; den dyrkes meget 
almindelig i Middelhavslandene og  anvendes 
navnlig til Ø lbrygning og til Italienernes 
Maccaroni.

d) Pol sk  el ler  St oravnet  Hvede har dob

belt saa lange Ax som vor aim. Hvede, meget 
lange og store Avner og en tem m elig kort 
Stak, der ligner Rugens, hvorfor den ogsaa 
undertiden benævnes Kæmpe-Rug;  dens kan
tede og  skarpe Kjærne er større end allo 
andre Arters, idet den naar en Længde af 10 
Mm. eller henved en halv Tomme. Den hø
rer hjemme i Asien og  i Spanien, men dyr
kes neppe i Polen.

2 ) Dinkelhvede er ikke m eget udbredt og' 
dyrkes især kun i Tysklands og  Schweiz’s 
B jergegne; den forekommer i følgende tre 
Arter :

a) Spel t  (T. Spelta), hvis Kjærne forbliver 
i Smaa-Axet ligesom  hos alle Dinkelarterne, 
dyrkes navnlig i Schweiz, hvor det ofte an
vendes til det saakaldte Dinkelbrød, som helst 
bør bages frisk hver Dag, da det efter et 
Par Dages Forløb slaar Revner. Spelt gjør 
ringere Fordringer til Jordbund og  Klima 
end vor Hvede, lider mindre a f Brand og er 
mindre udsat for at gaa i Leie.

b) Emmer eller Risdinkel  (T. amyleuni) 
har ligesom  Spelt sædvanlig 2 Korn i Smaa- 
Axet, dyrkes især som Vaarsæd i Schwaben 
og  Elsas, modnes sent og  maa indhøstes i 
Tørveir; det er fortrinligt til Gryn og  afgi
ver et godt Hestefoder.

c) Enkorn eller Hest edinkel  (T . monococ- 
cum) har kun 1 Korn i det lille, fladtrykte 
Ax og  ligner 2-radet B y g ; det dyrkes i 
Rhinegnene, Thüringen etc., sædvanlig uden 
Gjødning, og  Udbyttet er derfor tarveligt) 
i Regelen kun 5— 10 Fold. D et benyttes 
mest i Avn til Hestefoder, dog ogsaa som 
M enneskeføde, men kun til Melspisevarer- 
D et fordrer kun m eget lidt Ploie.

De vigtigste Productionslande for Hvede 
ere i Europa Frankrig, Rusland, Tyskland, 
Spanien, Italien, England og Ungarn, fra 1 

hvilket sidste Land der exporteres store Qvan- 
titeter saavel sydpaa over Triest, som til 
Tyskland og  andre Lande; endvidere dyrkes 
der meget Hvede i Nordafrika og Mellem- 
asien, men navnlig i Mængde i Nordamerika, 
hvis allerede nu colossale Production er i 
stadigt Tiltagende. Ogsaa i Danmark dyr
kes der endel, især paa Øerne, navnlig i de 
senere A a r; dog ere kun omtrent 6  pCt. af 
det besaaede Areal her i Landet eller c.
112,000 Tdr. Land under Hvededyrkning. 1 
Aaret 1878 udgjorde Hvedehøsten i Danmark ! 
c. 1,4 Mill. Tdr. til en Værdi af over 21 Mill- 
Kr. —  Ogsaa i N orge er Hvedeavlen i stærk 
Opkomst; imedens der saaledes i 1845 kun 
kom c. Vi o Td. Hvede-Udsæd pr. 10 0  Indb., 
var Udsæden i 1875 c. V2 Td. pr. 100 Indb.
(c. 9,000 Tdr.). U dbyttet anslaas i Danmark 
til c. 10,5 Fold  efter Arealet og  rigelig  11 
Fold efter Udsæden, imedens det i Norge 
regnes til 7,81 Fold  og i Sverig til 7,41 Fold 
efter Udsæden. I  N orge udgjør det med 
Hvede dyrkede Areal 3 pCt. af det a f de 4 
vigtigste Kornsorter optagne Areal, men kun 
1,78 pCt. af den samlede Kornudsæd; i Sve
rig  udgjør det '3,33 pCt. deraf. I England 
vare efter Mc. Culloch i Aaret 1854 c. 33/s 
Mill. Acres Land (100 Acres =  73 V3 danske 
Tdr. Land) besaaede med Hvede, hvoraf Pro-
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ductionen ansloges til c. 131/2 Mill. Quarters 
flO Quarters =  21 danske Tdr.), imedens 
Forbruget i Landet antoges at være c. 15%  
Mill. Quarters. Siden den T id  har Hvede- 
culturen i England omtrent holdt sig paa det 
samme Standpunct, idet der efter de nyeste 
Kilder i Aaret 1878 var besaaet c. 3 %  Mill. 
Acres med en Production af c. 12%  Mill. 
Quarters, imedens derimod Landets Forbrug 
i Nutiden af Mr. Lawes anslaas til c. 23%  
Mill. Quarters. I  1879 er der ifølge stati
stiske Oplysninger fra Agerdyrkningsdepar
tementet anvendt i Storbritanien til D yrk
ning af Hvede c. 3 Mill. Acres, af B yg  2,9 
Mill., af Havre 4  Mill, og af Kartofler c. 1,4 
Mill. Acres. H østen af enhver af disse K orn- | 
sorter i 1879 kan anslaas til %  under en 
Gjennemsnitshøst, hvilket repræsenterer et | 
Tab for Landbrugerne a f c. 25 Mill. £.

Det engelske Blad «Mark lane express» j 
anslaar i November Maaned 1879 Landets 
Hvedehøst i dette Aar til c. 19,8 Mill. H ec
toliter, imedens Productionen i et Middelaar 
angives til 32,7 Mill. H ectol. (100 Hect. =  
71,88 d. Tdr.). Samme Blad giver følgende 
Oversigt over Englands Production og  Ind
førsel af Hvede i det sidste Decennium :
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1869 36,a 27,8 64,0
1870 40,9 23,i 64,o
1871 34,7 27,o 61,7
1872 29,3 34,o 63,3
1873 30,6 32,6 63,2
1874 39,7 33,8 73,5
1875 26,5 40,4 66,9

1876 28,o 35,3 63,3
1877 27,4 42,x 69,5
1878 34,3 41,8 76,i
1879 17,4 » »

Gjennemsnit 
for 10 Aar 32,8
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C
O

C
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66,6

A f de anførte Aar vil saaledes H østen i ! 
1879 absolut være den daarligste, og  det 
Qvantum Hvede, som det derefter vil være 
nødvendigt at indføre til England, kan an
slaas til 45 à 50 Mill. H ectol. eller c. 35 
Mill. d. Tdr.

I  selve England avles der mest Hvede i 
Kent, Essex, Suffolk, Berkshire, Hampshire 
etc., og i Skotland i Berwickshire; i de nord
ligere Egne er Hveden dog af ringere Qvali- 
tet, mere tykskallet, mørkfarvot og  fattigere 
paa Mél. I de bedst dyrkede Egno er Væ g
ten af en W inchester-Bushel (s. B.) fra 60—  
62 P d .; almindelig god engelsk Hvede veier 
dog kun 58 à 59 Pd., hvoraf 14 Pd. kan an
tages at give 13 Pd. Mél.

I  de tyske og russiske Østersøhavne, i 
Ham borg, i de russiske Havne ved det sorte 
Hav etc. er Hvede den vigtigste Artikel for 
Kornhandelen og  Gjenstand for storartede 
Forretninger og  Spekulationer. Da M élind- 
lioldet og  Værdien af Hvede hovedsagelig be
ror paa dens Vægt, tages der selvfølgelig 
særligt Hensyn til denne, og  der fastsættes 
derfor i Begelen ved enhver Afslutning af en 
Forretning paa senere Levering Vægten for 
en vis Maalénhed; paa mange af de større 
Kornmarkeder tages der ikke engang Hensyn 
til, om der ved en Levering skulde mangle 
lidt i Maalet, naar blot Vægten befindes rig 
tig. Undertiden afsluttes en Handel ogsaa 
med den Klausul: «Væ gt for Maal og Maal 
for Væ gt», og naar da kun den ene a f disse 
Factorer befindes rig tig  ved Modtagelsen, 
maa Kjøberen være tilfreds.

Hvede er den tungeste af alle Kornarter; 
dens specif. V æ gt forholder sig  til Eugens 
som 322 til 307. Den kræver en frugtbar, 
ikke for let Jord og skyder da mange kraf
tige Straa og  Ax efter en forholdsvis ringe 
Udsæd; i England anvendes sædvanlig Bad- 
saaning og  der bruges da ofte kun 2 à 3 
Skpr. Hvede til 1 Td. Land, imedens der i 
Danmark som oftest brodsaas og  bruges 5 
à 8  Skpr. dertil. En Tønde dansk Hvede 
bør veie c. 217 Pd.

Hvedemél (F arina  Tritici), Hvedekl id (F u r 
f u r  Tr .) og  Hvedest i vel se (Amylurn), ere 
officinclle Artikler (s. Mél, K lid og  Stivelse).

A f  uf ormalet  Hvede indførtes til Danm ark
i Aaret 1875 c. 118,000 Tdr. og  i 1876 c.
174.000 Tdr., hvoraf 72 T. fra Busland, 46 T. 
fra Sverig, 26 fra Hertugdømmerne, 19 fra 
Preussen og  10 fra England.

Udførselen fra Landet udgjorde i 1875 c.
402.000 Tdr. og i 1876 c. 285,000 Tdr., hvoraf 
131 Tus. til England, 73 Tus. til H ertug
dømmerne, 40 til Holland og Belgien, 29 til 
N orge etc.

I  1877 indførtes her til Landet c. 359,000 
Tdr., hvoraf 263 Tus. fra Preussen, 30 T. fra 
Kusland, 30 T. fra Sverig etc.

Udførselen i 1877 udgjorde c. 156,000 Tdr., 
hvoraf c. 58 Tus. til Hertugdømmerne, 37 
T. til England, 27 til Norge, 18 til Frankrig 
etc.

I  1878 indførtes c. 365,000 Tdr., hvoraf 
c. 253 Tus. fra Preussen, 61 T. fra H ertug
dømmerne, 24 fra Sverig og  17 fra Busland, 
imedens Udførselen udgjorde c. 303,000 Tdr., 
hvoraf c. 104 Tus. til England, 64 T. til 
Holland og  Belgien, 62 til Hertugdømmerne, 
47 til Frankrig og 24 til Norge.

Norge indførte i 1876 c. 47,600 Tdr. uform. 
Hvede, im edens der Intet udførtes.

Sver ig indførte i 1876 c. 104,000 Centner 
og  udførte c. 316,000 Ctr.

England indførte i 1876 c. 44 M illioner 
Cwts. uform. Hvede, hvoraf c. 22 M. fra 
Nordamerika, 9M . fra Busland, 2%  fra T ysk
land, 2 %  fra Australien, 2 fra Æ gypten, 
henved 1 M. fra Tyrkiet, 264,000 fra Dan
mark etc. I samme Aar udførte England c.
461.000 Cwts., hvoraf c. 216 Tus. til Frank
rig, 103 T. til Belgien etc.
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A f f ormalet  Hvede (Mol og  Gryn) indfør
tes til Danm ark i 1876 c. 674,000 Pel, mest 
fra Hertugdøm merne, og  udførtes over 115 
M illioner Pd., hvoraf c. 56 M. til England, 
88 til Sverig, 18 til N orge etc.

I  1877 indførtes henved 2 Mill. Pd., hvoraf 
c. 775 T. fra Preussen, 429 T. fra H ertug
dømmerne, 372 T. fra England, 76 T. fra 
Rusland, 56 T. fra Sverig og 34 T. fra 
Erankrig.

Udførselen i samme Aar udgjorde c. 118 
Mill. Pd., hvoraf c. 61 M. til England, 39 til 
Sverig, 16 til N orge etc .; i  1878 udførtes 
c. 100 Mill. Pd.

I  Juli Maaned 1879 er Prisen i K jøben
havn paa Hvede a f 128— 132 Pd. holl. Væ gt 
8,70— 9,20 Kr. pr. Centner, paa Kjøbenhavnsk 
Flor-H vedem él c. 12 Kr. og Nr. 2 6,50 à 7 
Kr. pr. Centner, og  tørret superfint H vede
mel 1 Td. à 200 Pd. c. 29 Kroner.

Norge indførte i 1876 e. 88,000 Pd. H vede
gryn og c. 20 M ill. Pd. Hvedcm él, hoved
sagelig  fra Danmark; Udførselen var ube
tydelig

Sver ig indførte i 1876 af form alet Hvede 
c. 502,000 Ctr. og  udførte c. 63,000 Ctr.

England indførte i 1876 c. 6 Mill. Cwts. 
formalet Hvede til en Værdi a f hen ved 5 
Mill. £.; heraf kom henved 3 Mill, fra N ord
amerika, 1 M. fra Frankrig, 1 M. fra Tysk
land, %  Mill, fra Danmark etc. Udførselen 
fra England i samme Aar udgjorde c. 27,000 
Cwts.

Europas aarlige Hvedeproduction beløber 
sig i Gjennem snit til c. 425 M illioner H ecto
liter eller c. 306 Mill. d. Tdr. Under nor
male Forhold  producere de fleste Lande i 

. Europa omtrent saa m eget Hvede, som de 
selv forbruge; herfra maa dog undtages E n g 
land, Schweiz og  Norge, hvilke tre Lande i 
Regelen maa indføre en stor Del a f deres 
Hvedeconsum, idet de efter anstillede B ereg
ninger behøve i Gjennemsnit aarlig c. 40 
Mill. H ectoliter udover deres egen Produc
tion. Paa den anden Side er der i Europa 
flere andre Lande, som producere udover 
deres eget Behov, navnlig Rusland, Ungarn, 
Østerrig og  i gode Høstaar ogsaa Danmark, 
hvilke Lande antages under normale Forhold  
at kunne afgive tilsammen c. 20 M ill. Hekt. 
aarlig. Der fremkomm er saaledes et Deficit 
af c. 20 M ül. H ect., der maa dækkes ved 
Im port fra oversøiske Lande o g  navnlig fra 
Amerika. Disse Angivelser ere grundede paa 
G jennem snitsberegninger; men selvfølgelig  or 
det nævnte europæiske Behov underkastet 
væsentlige Fluctuationer i Forhold  til de 
forskjellige Høstaars Udbytte. Imedens saa
ledes' de fleste europæiske Stater i Aaret 
.1878 havde on god M iddelhøst, havde Frank
rig  derimod en m eget daarlig H vedehøst, idet 
Landets Production, som gjennem snitlig er 
105 Mill. H ectol. aarlig, i 1878 kun udgjorde 
c. 85 Mill. H ectol. Ifølge Opgivende i N o
vember Maaned 1879 af det franske Blad 
«Bulletin  des Halles» er dette Aars H vede
høst en a f de daarligste, som Frankrig har 
havt i de sidste 25 A ar, idet don kun vil 
kunne ansættes til 75 à 80 Mill. Hectoliter,

hviket Qvantum ikke formenes tilstrækkeligt 
til at dække Halvdelen af Landets Forbrug.

Den Concurrence, som Nordamerika udøver 
paa Europas Kornmarkeder, er som bekjendt 
m eget væsentlig og  af indgribende Betydning 
for de europæiske Handelsforhold, og  da 
Amerikanernes Kornpro du etion synes frem
deles at ville tiltage betydeligt, maa man 
være forberedt paa at se colossale Qvantiteter 
amerikansk Korn blive tilført de europæiske 
Markeder. Indien, Australien, Canada, Æ gyp 
ten og  Sydamerika ville efter Forlydende i 
L øbet a f Aaret 1879 bringe henved 10 Mill. 
H ectol. Hvede t il Europa, og  ifø lge Beret
ninger fra New York ville de forenede Stater 
endogsaa have 40 à 50 M ill. H ectol. beredte 
til Export. Imedens der i de forenede Stater 
i Aaret 1872 benyttedes c. 15 V5 M ill, danske 
Tdr. Land til Hvedeavl, var Arealet i 1878 
steget til c. 25 M ill. Tdr. Land. Productio- 
nen i sidstnævnte Aar var c. 400 M ill. Bu
shels Hvede og  anslaas for 1879 til 420 Mill- 
Bushels (80 B. =  21 d. Tdr.).

Den ansete franske landøconom iske Tidende 
«le Bulletin  des H alles» giver med Hensyn 
til hele Jordens Production af Hvede føl' 
gende Oversigt, hvori de fremmede Maal til
nærmelsesvis ere ansatte til danske Tdr.

Landene.
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Frankrig......................... 71,oo 60,oo 11,50
Rusland.......................... 57,75 56,25 „ 11,50
Tyskland................................... 31,75 32,50 „ tt

Spanien.......................... 30,33 29,oo „ 1)
Italien............................ 28,oo 27,25 2,17 n
Østerrig og U ngarn.... 26,66 28,87 1,6 6

England.......................... 26,66 26,66 2 ö,0 0 n

Europæiske Tyrki......... 10,83 1 0 ,oo n
Rumænien....................... 1 0 ,oo „ 1,50

O Belgien.......................... 6 ,12 6 ,12 0,75 »
n Portugal......................... 2,27 2,27 0,33 11

Grækenland................... 1,33 „ 11

Serbien.......................... 1,09 „ 11

Danmark......... ............... 0,76 „ 0,34
Sverig............................. 0,61 0,15 11

Schweiz.......................... 0,61 0,49 2 ,2 0 n
Norge.............................. 0,07 0,07 0,30 »
Andre Lande.................. 0,14 0,14 «

307,85 293,401 45,4 0  
1

18,oo

d
<X> Nordamerika.................. 80, oo 86,60 „ 29,oo
tf Algier............................. 6,50 5,70 0,36 n
o Canada............................ 1,33 4,33 » 0,64

M Australien...................... 1,33 1,33 11 0>72
tf Ægypten........................ 1,33 2 ,8 8 « r>

O Andre Steder............... 2,16 2,16 r> ”

10 1 ,6 5  j! 06, oo 0,36 30,36

Ia lt ... 409, sej 399,40 45,76 i 48,36

A f denne Frem stilling viser det sig, at 
imedens England og  Frankrig, som ere de 
eneste Lande, der indføre Hvede i stor
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Maalestok, i Aaret 1878 have produceret c. 
39x/2 Mill. Tdr. mindre end de behøve til 
deres eget Torbrug, ville alene Rusland og 
Nordamerika være istand til at udføre c. 
40 x/2 Mill. Tdr. eller omtrent det samme 
Qvantum, som de to førstnævnte Lande be
høve.

Hvergarn eller Hverkengarn or Nav
net paa et halvuldent Manufacturstof, som 
tidligere kun var et Husflidsproduct, der 
navnlig anvendtes til Klædningsstykker af 
den qvindelige Landalmue. Det bestod op 
rindelig a f en Kjede af Linnedgarn, hvorpaa 
der var slaaet Uldgarn, og  var i Regelen et 
godt og  m eget varigt Stof. Efterat im idler
tid saavel den indenlandske som den uden
landske Fabrikindustri har kastet sig  over 
denne Artikel, er den vel bleven betydelig  
billigere, men den har samtidig tabt meget 
i Qvalitet, idet der nu i Regelen til K jeden 
anvendes Bomuldsgarn og til Islætten min
dre god Uld, der endogsaa ofte er blandet 
med Bom uld. Hvergarn væves i Regelen i 
Bredder af 24, 27 eller 30 Tommer og baade 
glat og kipret; det tilvirkes i Mængde saavel 
i Danmark og N orge som navnlig i Sverig. 
Farverne ere overvejende mørke, enten graa, 
brune, blaa eller melerede i forskjellige 
Nuancer.

H v i d b o g ;  s. Avnbøg.

H v id fis k  s. Beluga.

H v id lin g ' eller Hvi l l ing (Gaclus M er- 
langus), T. W ittling, E. W hiting, Er. Mer
ian, er en til Torskearten henhørende, indtil 
V2 Meter lang Eisk, som lever i alle nordi
ske Have, navnlig ved Europas vestlige K y 
ster. Paa R yggen  er den rødgraa eller grøn- 
liggraa, paa Siderne gul og under Bugen 
sølvhvid, hvoraf dens Navn udledes. Den 
lever af Orme og mindre Eisk og  har et 
hvidt, fint og velsmagende K jød. Den for
sendes ofte langt i frisk Tilstand, men tør 
res ogsaa flere Steder, saasoin i England, 
paa Eanø etc. (s. ogsaa under Kabliau).

Hvidlogf (A llium  sativum ), T. K nob
lauch, E. Garlic, Er. Ail, er en Løgvæ xt af 
en eiendomm elig skarp, gjennemtrængende 
Lugt og en bidende Sm ag; dens L øg  bestaar 
af flere enkelte, af hvid lige eller rødlige tørre 
Løgskjæl omgivne Dele og  benyttes især i 
Lusland og flere sydlige Lande, saasom Spa
nien, som Kjøkkenurt. Undertiden benytter 
man den ogsaa i M edicinen og som H usm id
del imod forskjellige Sygdomme, og  man til
bereder deraf Hvidløgeddike,  A c e t u m  A l l i i ,  
ved at hælde stærk Eddike paa ituskaarne 
Hvidløg og  lade den digerere i Varmen. 
M odSaften, S u c c u s  A l l i i  s a l i v i ,  som er m eget 
slimholdig, kan man sammenkitte Glas og 
Porcellain. H vidløg indeholder en flygtig , 
tyktflydende, skarp, gulbrun, svovlholdig Olie, 
Æghvide, Sukker, Stivelse og Bassorin. 
Olien udvindes ved D estillation; 100 Pd. L øg  
give henved x/4 Pd. Olie. Denne bestaar 
hovedsagelig af Svovlal lyl ,  en farveløs, vand
klar, lysbrydende Vædske, som lugter stærkt 
af H vidløg, og af Al lyloxyd (Allylæ ther).

M vidtorn (Cratægus O xyacantha), T.

Hagedorn eller W eissdorn, er en i hele Eu
ropa i Løvskove og  Krat voxende tornet Busk, 
som ogsaa undertiden voxer træagtig og  kan 
blive indtil 6 1/., Meter høi. Den har lappede, 
stump tandede, glinsende grønne, næsten 
læderagtige Blade, en halvskjærmformet Blom 
sterstand og  blodrøde Frugter med et gult, 
tørt K jød, som kunne benyttes til Svinoføde 
samt til Brændevinsbrænding. A f det stærke 
Ved forfærdiger man m eget varige Øxe- og 
Hammerskafter, Pieiler, Hjulkamme etc. og 
af de lige Grene Spadserestokke.

H v æ s s e s t e n  s. Slibesten.

Hyacinth eller Zi r kon (Cerconier), Er. 
Jargon eller Zircon, E. Zircone, Ital. Giar- 
gone, er en gjennem sigtig  indtil gjennem - 
skinnende rødlig, gulagtig, graalig eller brun
gul Æ delsten, som staar Diamanten nær i 
Glans, men langtfra i Haardlied; don kan 
saaledes ridses af Topas og  Smaragd. Den 
bestaar af kiselsur Zirkonilte og  noget Jern
ilte, har en Væ gtfylde af 4,4— 4,7 og en 
Haardlied af 7,5, og  findes enten i kornede, 
afsondredc Stykker eller krystalliseret i qva- 
dratiske Pyramider eller som retvinklede fir- 
sidede eller sexsidede Prismer. Indvendig er 
den stærkt glinsende med Glasglans og  har 
et Ugebladet Brud ; undertiden er den aldeles 
gjennem sigtig. Den aurorarøde og i det 
Brunlige spillende Hyacinth, som forekommer 
i Ostindien, Pegu, paa Ceylon etc., vurderes 
liøiest og  benyttes som Smykkesten under 
Navn af or ient al sk  H. Med Navnet Zi r kon 
betegner man derimod de øvrige Arter af 
mindre smuk eller ren Farve og ringere 
Glans og  G jennem sigtighed; disse findes 
navnlig i Böhmen, Mähren, Siebenbürgen, 
Ural, Frankrig, Amerika, Australien samt f  
N orge, hvor don forekommer smuk nellike
brun indvoxet i Syenit ved Frederiksværn 
ogL au rv ig , tildels i store Krystaller, ligesom  
ogsaa ved Christiania og paa Ertsleier vod 
Næs Værk og Arendal. —  Ved at holdes op 
imod Lyset viser Zirkon sig  sædvanlig prik
ket eller vatret; ved G lødning taber den sin 
Farve, saa at den bliver vandklar og ligner 
Diamant, og  den slibes da som Brillanter 
og sælges under Navn af Jargon de Diamant  
eller J. de Ceylon.  De mørke anvendes 
navnlig til Sørgesm ykker og gives da en 
sort Indfatning; de andre benyttes ofte til 
Tapleier i fine Vægte, til Uhre, Chronome- 
tere og astronomiske Instrumenter. —  Den 
saakaldte Can elst en (s. d.) eller Hessoni t  be
nævnes ogsaa undertiden Hyacinth, men er 
ikke saa haard, ren og klar som den ægte H., 
ligesom  den heller ikke taber sin Farve ved 
at glødes. En rød, næsten uigjennem sigtig, 
krystalliseret Qvarts, som har en vis L ighed 
mod Hyacinth, forekommer under Navn af 
Compost el la-Hyacint h.

Hyacinth (H yacinthus) er den i L ille 
asien hjemmehørende smukke og  vellugtende 
Plante, som af et sædvanlig uregelm æssig 
formet, hvidligt, rødt, blaaligt eller brunligt 
L øg  skyder sivagtige og  saftfulde Blade, af 
hvilke der fremvoxer én eller flere Stengier 
med klokkeformede Blomster af forskjellige



Hyalith. 328 Hyld.

Farver og af den fineste Vellugt. Den er 
navnlig bleven dyrket og  forædlet af H ollæ n
derne og  forekommer nu i omtrent 2000 Va
rieteter; især fra Omegnen af Harlem drives 
der en betydelig  Handel dermed. Løgene 
skulle ved at læ gges i nogen T id  paa Huden 
forhindre Haarvæxten. I  Holland anvender 
man til Drivning af H yacinther følgende 
Blanding : 2 Dele Sand, 1 Del Garverbark og 
3 Dele K ogjødning, som man først lader hen
ligge  nogle Aar og  som derpaa benyttes 
efter flere Gange at være gjennemarbeidet. 

H y a l i t l i  s. Opal.
H y a l i t h g l a s  er en Slags m eget haardt, 

u igjennem sigtigt Glas a f en dyb sort Farve 
og  udmærket Glans ; det anvendestil Bægere, 
Lysestager, K opper, Flasker etc ., ligesom 
man ogsaa deraf forfærdiger Kors, Halsbaand, 
Perler og andre Pyntgjenstande. D et fabri
keres ved at tilsætte Glasmassen Basalt, 
Jernslakke, Lava etc. De sortegrønne, stærke 
Glasflasker, som forekomme af Basalt, kaldes 
ogsaa undertiden Hyal i t hf lasker .

H y b e n  (R osa canina), vi ld Rose,  T. Febb
rose, Hundsrose, Hagebutte, E. Hip, Dogsrose, 
Fr. Rosier sauvage, er en paa udyrkede Steder 
ved Skovrande og Markskjæl hyppig voxende 
Tornebusk, hvoraf der gives flere Arter. Den 
blomstrer i Mai og bærer da langagtig runde, 
glatte, skarlagenrøde Frugter, F r u c t u s  C y n o s -  
b a ti ,  som have en sødlig-sur, lidt bitter 
Smag. Man skærer dem op, udtager de 
hvide, af en filtet Beklædning omgivne Kjær- 
ner, tørrer dem og  anvender dem- da til Sup
per, Saucer og Confiturer. Efter Tørringen 
beholde de den smukke, lyserøde Farve, men 
blive med Tiden brunrøde. T idligere benyt
tedes de med Kj ærnorne i M edicinen som et 
urindrivende Middel og  i Sténsygdom me. 
Kjærnerne, S e i u e n  C y n o s b a t i  eller C y n o r r h o d o i i ,  
bruges som Middel im od Orm uden at den 
haarede Beklæ dning aftages, og som Kaffesur
rogat; ristede udvikle de en vanilleagtig 
L u gt og  have en behagelig, sød Smag. De 
skulle udgjøre en Hovedbestanddel af den i 
Østerrig bekjendto Damekaffe (s. ogsaa F igen 
kaffe.

H y d r a r g y r u m  s. Kviksølv. —  H.  
a m i d a t o  b i c h l o r a t u m  ain moii ia t ii i i i  og  H. a m m o -  
n i a t o  m u r i a t i e u m  s. Kviksølvpræcipitat, hvidt.
—  II. b i c h l o r a t u m  s. Kviksølvsublimat, æt
sende. —  fl. b i c h l o r a t u m  c o r r o s i v u m  s. K vik
sølvsublimat. —  I I . b i j o d a t u m  r u b r u m  s. Kvik- 
sølvjodid, rødt. —  I I.  c h l o r a t u m  s. Calo
mel. — H . d e p u r a t i m i  s. Kviksølv. —  f l .  
m u r i a t i e u m  c o r r o s i v u m  s. Kviksølvsublimat, 
ætsende. —  H. m u r .  m i t e  s. Calomel. —  
fl. n i t r i c u i n  o x y d u l a t u m  s. Kviksølvforilte, sal
petersurt. —  fl. o x y d a t u m  s. Kviksølvpræcipi
tat, rødt. —  H. p e r c h lo r a t u m  s. Kviksølvsu
blimat. —  fl. s u l p h u r a t u m  n i g r u m  s. M ineral
moor. —  H. s u l p h u r a t u m  r u b r u m  s. Cinnober.
—  fl. s u l p h u r i e u m  s. Kviksølvilte, svovlsurt.

H y d r a s  h a r i c t i s  eller b a r y t i c u s  e u m
a q u a  s. Tungspat h.

H y d r a s  k a l i c u s  s. Kal i ,  kaustisk.
H y d r a s  n a t r i c u s  s. Nat ron,  kaustisk.
H y d r a s t i n  er et i Roden af H y d r a s t i s  

C a n a d e n s i s ,  en nordamerikansk Plante, tillige 

med Berberin forekommende Alkaloid, som 
danner hvide, glinsende Søiler, smager bit
tert og skarpt bedøvende, smelter ved 135° 
C. til en Harpix og decomponeres ved en 
høiere Temperatur, opløser sig  kun lidet i 
Vand, men let i Yinaand, Æ ther, Chloroform 
og  Benzol og  danner med Syrer letopløselige, 
m eget bittre, amorphe Salte, som med Chlor- 
vand antage en changerende blaa Farve. Det 
finder Anvendelse i Medicinen.

H y d r a t o c a r h o n a s  m a g n é s i e n s  
s. Magnesia, kulsur. —  II. p l u m b i c u s  s. Bly- 
hvidt.

H y d r a u l i s k  K a l k  s. Cement.
H y d r o c a r b y r  s. Photogen.
H y d r o c l i l o r a s  c h i n i c u s  s. Chinin, 

saltsur.
H y d r o c h l o r s y r e  s. Saltsyre.
H y d r o c y a n s y r e  s. Blaasyre.
H y d r o f l u o r s y r e  s. Flussyre.
H y d r o p h a n  s. Opal.
H y d r o s t a t i s k  P r e s s e  er et Appa

rat, som benyttes til at udtrække de virk
somme Bestanddele af Urter og Planter; det 
bestaar af et langt Rør, hvori Urterne ind
presses og som derpaa fyldes med Vand eller 
med Alkohol og  Vand. Trykket af Vandsøi- 
len virker saa kraftigt, at der derved bevir- 
kes en fuldstændig Extrahering, saa at denne 
Slags Extracter blive m eget kraftige. 

H y d r o t h i o n s y r e  s. Svovlbrint.
H y g r i l l  er en organisk Base, som tillige

med C o c a i n  forekommer i Cocabladene (s. d.); 
det danner en lysegul, tyktflydende Olie af 
stærk alkalisk Reaction. Det lugter omtrent 
som Trim ethylam in og  har en brændende 
Smag, opløser sig ikke i ethvert Forhold i 
Vand, men let i Vinaand og  Æ tlier, og lader 
sig  kun vanskelig overdestillere med Vand
dampe.

H y l d  ( Sambucus nigra), T. Flieder eller 
Hollunder, E. Eider, Fr. Sureau, det bekjendte 
buskagtige Træ, voxer næsten i hele Europa 
og  i det nordlige Asien, hos os især i Krat
skove og  ved G jA rder; næsten alle Dele af 
dette Træ finde Anvendelse paa forskjellige 
Maader. Den grønne Bark har i Begyndel
sen en sød, men senere en ubehagelig bitter 
og  bidende Sm ag; den virker som et urin
drivende, opløsende og afførende Middel, og 
et A fkog  deraf er benyttet i M edicinen imod 
Vattersot. De gulagtig  hvide Blom ster ere 
samlede i en halvskjærmformet Qvast; de 
føres i Apothekerne under Navn af F l o r e s  

S a i u b u c i  og  bruges hyppig som sveddrivende 
Husmiddel til The i Forkølelsessygdomme 
og udvortes som ot fordelende og  blødgjø- 
rende M iddel til Omslag ; blandede med Mal
urt, Pebermynte, Melisse, vild Merian, La
vendler og Campher benyttes de saaledes til 
de saakaldte Kryderp oser. I frisk Tilstand
have de en afførende og tørrede en sved
drivende Virkning. De bør afskæres paa en 
tør, klar Dag, førend Solen endnu har skin
net paa dem, og  derefter tørres om hyggeligt 
i Skyggen. De have en ubehagelig, stærkt 
bedøvende Lugt, som do ogsaa beholde, naar 
de ere tørrede, og  en slimet, bitter Smag. 
De gamle eller slot tørrede Blom ster ere
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brunlige, undertiden endogsaa sorte. De an
vendes ogsaa stundom til vellugtende Eddike, 
og ved Destillation give de en grønlig, smør
agtig, flygtig  Olie. —  De sorteblaa, syrlig 
søde, bæragtige Stenfrugter ere af en Æ rts 
Størrelse og  give en frisk, velsmagende 
Suppe, ligesom  de ogsaa til dette Brug kunne 
opbevares tørrede Vinteren over; ogsaa føres 
de undertiden i Apothekerne i denne Tilstand 
under Navn af Baccæ Sambuci.  V ed ln d k og - 
ning af Saften af Bærrene tilbereder man 
Hyldemost  eller Hyldesaf t ,  Roob Sambuci,  
der af Mange benyttes som et sveddrivende 
Husmiddel og som Tilsæ tning til forskjellige 
Drikke, hvorfor den i mange Egne tillaves i 
Mængde, mest af Landbefolkningen. Ved 
Indkjøb deraf maa man paasé, at den hver
ken er sveden eller i en begyndende Gjæ- 
ringstilstand, ligesom  ogsaa at den ikke er 
forfalsket, hvilket giver sig  tilkjende dels 
ved Smagen, dels ved dens lysebrune eller 
rødlige Farve og  dels ved at den bliver uklar 
og brunlig ved at opløses i Vand. Den maa 
heller ikke være kogt i ufortinnede Kobber- 
kar og have henstaaet deri, da den isaafald 
vil indeholde opløst Kobber. God Hyldem ost 
bør have Consistants som tyk H onning, ikke 
kunne trækkes i Traade, have en mild, tem 
melig sød, kun ganske lidt syrlig  Smag, men 
ingen brændende eller kradsende Eftersmag, 
og hverken være slimet eller slibrig  i Mun
den; dens Farve maa i Begelen være brun
ligsort, og naar den stryges tyndt paa hvidt 
Papir, mørkeviolet eller mørkebrun. Med Saf
ten af Hyldebær farver man i Frankrig hyp
pig Vinen, som derved uden Skade for Sund
heden erholder en smuk, blaarød Farve (s. 
Vin de Fim es). A f 15 Pd. Bær erholdes
omtrent 2 Pd. Most. Bærrene benyttes og 
saa undertiden i Farverierne, idet de give 
Linned, som er beitset i A lun, en brun 
Farve, og  Uld tilberedt med V ism ut, en 
smuk blaagraa Farve. —  Det seige Ved, 
som bliver gult ved at poleres, anvendes 
ofte til M askindele, især saadanne, hvori 
Spidserne af Staalspindler løb e , samt til 
flere andre Dreierarbeider, og  af Grenene 
forarbeider man smaa K ør etc., efterat Mar
ven er tagen ud. —  De friske, knuste, eller 
masede Blade anvendes udvortes imod lette 
Brandsaar, Insektstik etc. I  Blomsterne fin
des en skarpt og  bittertsmagende ætherisk 
Olie af en gjennem trængende Lugt, hvoraf 
Hyldecampher krystalliserer, og  desuden Har- 
pix, Æ ghvide, Gummi, Garve- og  Extractiv- 
stof samt flere Salte. Frøene indeholde en 
gulagtig, tyk og fed Olie, som er et kraftigt 
Afføringsmiddel. —  Bærrene af den saakaldte 
Sommerhyld eller Dvæ rghyld kaldes At t i kbæ r 
og ere omtalte under A.

H y ld esV a m p  (Peziza auricula , i A po
thekerne kaldet Fungus Sambuci eller A u- 
nculæ Judce), T. Flieder- eller H ollunder
schwamm, Judasohr, er en paa gamle Træ
stammer, især Hyldestammer,voxende øre- 
formet, paa Oversiden glat og  glinsende 
mørkebrun, og paa Undersiden grønlig  graa- 
filtet Svamp af en slimet, lid t bitter Smag 
og en flau, m uggen L u gt; saalænge den er

ung, er den geléeagtig, men den bliver med 
Tiden læderagtig og i tørret Tilstand sort 
og skjør. Den anvendtes tidligere i M edi
cinen som et m ildt adstringerende Middel 
og i Halssygdomme, men benyttes nu mest 
til Paalæ gning af Øienvand, hvortil den 
egner sig godt, da den længe beholder Væd- 
sker i sig, hvori den har henligget.

H y o sc y a m in  s. Bulmeurt.
H y p e r s t l ie n  er et næsten uigjennem - 

sigtigt, brunt, grønlig sort eller kobberrødt, 
perlemorglinsende M ineral, som er nærbe
slægtet med A u g it; det har en Haardhed af 
5 — 6 , og  en Vægtfylde af 3,4, forekommer i 
Sverig og  N orge samt paa Øen St. Paul, 
hvorfor det ogsaa undertiden kaldes Paut it .

M y p o c is t e n s a ft  (Succus H ypocisti- 
dis) er den indkogte Saft a f en i det sydlige 
Europa voxende Snylteplante, C y t i n u s  H y p o -  
cisl is,  og  anvendes der som Lægemiddel imod 
Diarrhoe og  Blodgang. Den danner tunge, 
sorterøde, seige og  harpixagtige, uigjennem- 
sigtige, i Bruddet glinsende, runde Kager af 
c. %  Pds. V æ gt og af en syrlig, bitter, sam- 
mensnærpende Smag,

H y r a c e u m  s. Dasj espis.

H y tte r ø g  s. Arsenik.
H æ m a l i t  s. Blodst en.  

H æ m a t o x y l i n  s. Blaat ræ.

M ø r  {Linum ), T. Flachs, Fr. Lin, E. 
Flax, kaldes de fine, bastagtige, for alle frem 
mede Dele befriede Trævler af den i næsten 
alle tempererede europæiske Lande paa Mar
ken dyrkede almindelige Hørplante, L i n u m  
u s i t a t i s s i m u m .  Denne er étaarig, bliver */2 
— 1 Meter høi og bærer en fembladet blaa 
Blomst, hvoraf der udvikler sig  en femrum
met rund Frøkapsel, som indeholder c. 10 
Frø (s. H ørfrø). Man skjelncr sædvanlig 
imellem to Arter af denne Plante, nem lig 
Klang- eller Spr inghør  og Tæ rskehør  (T . 
Dresch- eller Schleisslein). Den første, som 
har sit Navn deraf, at dens Frøkapsler 
springe op af sig selv med en knækkende 
Lyd, naar de ere fuldstændig modne, bliver 
kun 50— 60 Cm. høi, men giver finere og 
hvidere Trævler og  dyrkes derfor hyppigere 
end den sidste, som naar en H øide af 1 
Meter og beholder sine Frugter lukkede, 
hvorfor F røet udvindes ved Tærskning. 
Plantens Dyrkningsmaade er forskj ellig, efter
som man vil vinde H ør deraf eller F rø  til 
Udsæd; i sidstnævnte Tilfælde erholder man 
kun en ordinair Hør, som er mindre fin og  
bøielig, fordi den ikke er indhøstet førend 
Frøet er fuldstændig modnet. Man dyrker 
derfor særskilt Hør, hvis Frø er bestem t til 
Udsæd (H ørfrø), og kalder det mere ordinaire 
Frø af do Planter, der dyrkes for Basttræv
lernes Skyld, Slagf r ø.  For at trives godt 
kræver H ørplanten en godt og  dybt bearbei- 
det, kraftig og  nærende, men dog ikke svær 
Jordbund. Ved Dyrkningen maa man im id
lertid tage Hensyn til, om man ønsker at 
erholde et mindre Udbytte af fin H ør eller 
et større Udbytte af grov Hør, eller om man 
hovedsagelig vil avle H ørfrø. I  første T il-
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fælde anvender man ikke frisk G jødning, men 
gjøder kun Forfrugten og  overstrør de 8 —10 
Cm. høie Spirer efter en E egn  med Kalk 
eller Gips. Ved at anvende frisk G jødning 
erholder man derimod et større Qvantum Hør, 
men af grovere Qvalitet. Dersom Hørren 
særlig dyrkes for at udvinde Frøet, er G lød
ningens Beskaffenhed af mindre Betydning. 
Den Mark, som i et Aar er benyttet til H ør
dyrkning, bør ikke atter bruges dertil førend 
efter længere Tids Forløb. I Belgien skér 
dette først efter 7 Aars F orløb ; dyrkes den 
tidligere paa den samme Ager, bliver Hørren 
kortere og  enkelte Stengier faa røde Brand
pletter og  blive tørre. Den fineste H ør til 
K niplinger maa først efter 20 Aars Forløb 
dyrkes paa den samme Mark. T il Sæd væl
ger man belst god russisk H ørfrø, som ved 
at sigtes renses fra Urenligheder, og som 
man saar tæt, saafremt man ønsker at er
holde fin Hør. Saatiden vexler efter Egnen 
og  Jordbunden fra Begyndelsen af Marts til 
Slutningen af Juni; dog  synes en ikke for tid lig  
Saaning at være at foretrække, ligesom  ogsaa 
den Traad, der erholdes af altfor sildig saaet 
H ør, er mindre stærk og  varig. Under gunstige 
Forhold  spirer Sæden allerede efter 5—1 
Dages Forløb og  naar snart en Længde af 
8— 10 Ctm. Planten blomstrer i Juni eller 
Juli en kort Tid, og  saasnart den efter 1 à 
2 Maaneders Forløb loegynder at modnes, op 
rykkes den med Boden eller, som det kaldes 
r uskes,  saafremt man fortrinsvis agter at 
benytte den til Hør. Sædvanlig skér dette, 
naar Stengelen er bleven gul paa 2/3 af sin 
Længde og  Frøet begynder at forandre sin 
grønne Farve. Buskes den tidligere, have 
Trævlerne endnu ikke opnaaet deres behørige 
Styrke, og venter man dermed, indtil Frøet 
er blevet modnet, ere Trævlerne m eget grove 
og  tildels saa skjøre, at de ikkun ville kunne be
nyttes til Blaar. E fter Buskningen opstilles 
H ørren paa Marken i smaa Bundter med 
Kapslerne opad for at tørres, eller den spre
des løst paa Marken og  vendes jevnlig . Naar 
den er aldeles tør, bringes den i Hus, hvor
efter F røet og den vedhængende Jord snarest 
m ulig afrives med stærke Jernkamme, for at 
Stengierne ikke skulle ophedes ved længere 
H enliggen. Ved Buskningen eller ialfald ved 
Bivningen bør Stenglcrne sor t e r es efter de
res Farve og  Længde, da de Stengier, som 
ere mest modne og  gule, behøve kortere T id  
til Eødningen, ligesom  de ogsaa afgive g ro 
vere Trævler. Efter Sorteringen fø lger  Rød
ningen,  hvorved dels det gum m iagtige eller 
harpixagtige Stof, som forbinder Hørtræv- 
lerne med Plantens træagtige Dele, opløses, 
og dels selve disse træagtige Dele blive 
skjøre, saa at de let lade sig  sønderbryde. 
Den saakaldte Dugrødning,  som er den æld
ste Methode, anvendes endnu i mange Egne ; 
den bestaar i, at man spreder Hørren tyndt 
paa en afmeiet, høit beliggende og  tør Eng, 
vender den i stille Veir efter nogle Dages 
Forløb, og udsætter den saaledes for Luftens 
Paavirkning saalænge, indtil den nødvendige 
Grad af B ødning er opnaaet, hvilket kan 
kjendes paa, at Trævlerne let skille sig fra

Barken og  de indre træagtige Dele. I ved
holdende tørt Veir maa Hørren dog hyppig 
befugtes, men saa lig e ligsom  m uligt, da den 
ellers ikke fuldender Eødningen til samme 
T id  og  som  en F ølge  heraf kan antage for- 
skj ellige Farver. Hørren bliver nu i gun
stigt Veir opstillet til Tørring, idet Steng
ierne med Bodenden nedad sættes sammen i 
smaa runde, indvendig hule Hobe eller saa
kaldte Kapeller af Form  som en Sukkertop, 
hvis øverste Ende ombindes med nogle Hør- 
stcngler eller Halmstraa. Hvor H ørren im id
lertid dyrkes efter en større Maalestok, an
vendes sædvanlig Ko ldt vandsrødningen,  som 
vel fordrer mere Umage og Omhu end Dug
rødningen, men derimod kan tilendebringes 
i langt kortere T id  og  allerede derfor er at 
foretrække. H ørren stilles tæt sammen paa 
Kodenden i blødt E egn- eller Flodvand, til
dækkes med Straa og  betynges med Græs
tørv eller Sten for at holde Bundterne lige
lig  under Vand. I varmt Veir vil Eødningen 
da kunne tilendebringes i et Par Dage, ime
dens den i koldt Voir kan medtage 10— 14 
Dage. Henim od Bødningens Fuldendelse 
maa man m eget hyppig undersøge Hørrens 
Gjæringsgrad, for at den kan blive tagen op 
af Vandet førend den fuldstændige Forraad- 
nelsesgjæring indtræder, da denne vil angribe 
Trævlerne i høi Grad og  g jøre dem møre. 
Man udskyller nu Hørren let for at fjerne 
vedhængende D ynd og  Jord, stiller den op- 
reist for at Vandet kan løbe af, og  spreder 
den atter til Tørring, hvilket i godt Veir 
kun vil medtage et Par Dage, saafremt man 
ikke har til H ensigt samtidig at blege den, 
i hvilket Tilfæ lde den maa henligge 2 à 4 
Uger og  i denne T id  stadig vendes i Mid
dagsstunden. D et gunstigste Veir for Bleg
ningen er Solskin med tør Vind og  afvex- 
lende Eegn, hvorimod stadig Begn er skade
lig. Hørrens Styrke og V æ gt skal imidlertid 
forøges betydeligt, naar man opsætter B leg
ningen til Aaret efterat Eødningen er fore
tagen, og  jo  længere Hørren ig jen  bliver 
liggende uforarbeidet efter Blegningen, desto 
finere, blødere og  vægtfuldere blive Træv
lerne. —  I  den nyere T id  har man, navnlig 
i England, forsøgt at udbløde Hørren i 
Vand af 25— 30° C., hvorved man har op
naaet at fuldende Eødningen i c. 60 Timer. 
Man har ligeledes prøvet paa at foretago 
Eødningen med Damp og  med fortyndet 
Svovlsyre, hvilke Fremgangsmaader dog ikke 
have vundet Udbredelse.

Naar H ørren saaledes er tilstræ kkelig tør
ret enten i Solen eller i Tørrestuer, hvor 
Tem peraturen ikke maa overskride 45— 50° 
C., foretages Brydningen,  som bestaar i at 
man knuser Stengiernes træagtige Dele ved 
at sønderbryde dem paa mange Steder, hvor
efter de let lade sig skille fra Hørtrævlerne, 
som ved deres store Seighed modstaa Bryd
ningen. Denne skér ved at banke Hørren 
med en flad Træknippel eller valseformet 
Kølle, indtil alle Stengierne ere fuldkommen 
itubrudte, enten ved Haandkraft eller i store, 
dertil indrettede Maskiner, hvori Hørren føres 
imellem riflede Valser. De træagtige Dele,
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som kaldes Skjæver, falde dels bort af sig 
selv under denne Proces, og  søges dels fjer
nede ved at ryste den brudte H ør ; men en- 
del ville dog altid endnu blive hængende 
ved denne, og  for yderligere at rense Hørren, 
undergives den derpaa den saakaldte Skj æt - 
ning,  Svingning eller Skagning.  Denne skér 
ved Hjælp af Skjættestokken, som er et paa 
en Skammel lodret staaende Bræt af haardt 
Træ med et Indsnit paa den ene Kant for
oven, hvori der læ gges et Bundt Hør, saa- 
ledes at det holdes fast med Haanden paa 
den ene Side af Indsnittet og  hænger ud (paa 
den anden, og  den nedhængende H ør bankes 
eller slaas da med et af haardt, tyndt Træ 
forfærdiget, knivdannet Redskab, som kaldes 
Skjætten, indtil den næsten ganske er befriet 
fra Skjæverne. P or aldeles at fjerne disse 
bliver Hørren derefter først børst et  med 
stive Børster og  derpaa endnu beg let  flere 
Grange igjennem  to eller tre H egler af for- 
skjellig Finhed, som anvendes efter hveran
dre, først den groveste. De korte og uredte 
Trævler, som blive tilbage i H eglerne og 
hvori der endnu findes endel Skjæver, kaldes 
Blaar  (s. d.). Yed H eglingen erholder man 
sædvanlig c. BO pCt. heglet H ør, 50 pCt. 
Blaar og  20 pCt. Affald.

Efter de ovennævnte Processer har Hørrens 
Tilberedning i Regelen været ansét som t il
endebragt; men man har dog oftere forsøgt 
paa at frem stille et endnu finere Product end 
det sædvanlige ved at koge Hørren i en 
Potaskeopløsning med Sæbe, for derved at 
adskille de fineste, endnu sammenhængende 
Trævler og gjøre dem mere bløde og  anven
delige til det fineste Spind. I den nyeste 
Tid skal det i Frankrig være lykkedes ved 
en chemisk Proces at bibringe Hørren Sil
kens Egenskaber i enhver Henseende, saa at 
der a f H ørgarn kan fremstilles et Stof, der 
i Et og  A lt ligner Silke, imedens dets reelle 
Værdi er fire Gange lavere ond et lignende Stof 
af Silke. Dersom denne Opfindelse skulde vise 
sig at holde hvad den lover, hvad der dog  tør 
ansés som tvivlsom t, vilde der sikkerlig forestaa 
en Omvæltning ikke alene i H ør- og Silke
industrien, men i hele den textile Industri.

Imedens de foran beskrevne Arbeider ved 
Hørrens Tilberedning, saavel her i Landet 
som de fleste Steder i Udlandet, foretages af 
Høravleren selv eller ved H jæ lp af de saa
kaldte H ørsvingcre, har man i Belgien, Ir 
land og England in dført et andet System, 
som kaldes Factorsystem et. D ette bestaar i, 
at en Fabrikant kjøber hele A gre med den 
endnu paa Roden staaende H ør, som han 
derpaa selv lader ruske og  videre behandle 
af dertil indøvede Arbeidcre, hvoraf F ølgen  
er, at Hørren undergives en mere ensartet 
og hensigtsm æssig Behandling, end Bønderne 
ere istand til at give den. Heri ligger for 
en stor Del Grunden til, at den belgiske 
Hør er saa m eget søg t, da der her findes 
Eolk, som ere m eget øvede i Hørrens B e
handling og  strax kunne opdage indløbende 
Feil ved Dyrkningen og søge at afhjælpe 
dem ved at veilede Bønderne.

Den heglede H ør sammenbøies paa Midten

og  snos fast sammen i saakaldte Dukker; 
disse bør helst opbevares fast sammenpakkede 
paa et tørt og køligt Sted i længere Tid  
førend de skulle forarbeides, da H ørren her
ved vinder betydeligt i Bøielighed, Seighed 
og Finhed. —  God H ør maa være lang, fin, 
blød, glat, stærk, fri for Skjæver og hvidgul 
eller sølvglinsende ; den grønlige er sædvan
lig  af ringere Qvalitet. Hørrens Godhed er 
i liøi Grad afhængig af Klimaet, Jordbunden, 
Frøets Udvalg, Dyrkningsmaaden og den 
videre Behandling, som den undergives, lige 
som en mere eller mindre om hyggelig  H eg
ling  har stor Indflydelse med Hensyn til 
dens Finhed og  Renhed.

De v igtigste H ør producerende Lande ere 
Irland, Belgien, Holland, Bøhmen og Rusland, 
hvilket sidste Land afgiver de største Qvan- 
titeter for Verdenshandelen. Man skjelner 
sædvanlig imellem følgende i Handelen fore
kommende Sorter:

1) Ir l andsk  H ør er den bedste og  fineste 
af alle bekjendte Sorter, men udføres ikke af 
Landet, da Productionen langtfra er tilstrække
lig  til de derværende Fabrikers Forbrug.

2) Bel gi sk  Hør, navnlig fra Provinsen 
Flandern, er ligeledes af udmærket Qvalitet 
og kan stilles ved Siden af den bedste ir 
landske; den dyrkes og  behandles med den 
største Omhu og bliver dels forarbeidet i 
Landet til det fineste Garn, Kniplinger, Lær
red etc, og  dels udført til England.

3) Hol l andsk H ør bliver paa Grund af sine 
fine, lange og  glinsende Trævler anset for 
at være ligesaa god som den flanderske og  
anvendes ligeledes til de fineste Fabricata. 
Den dyrkes især i N ord- og  Sydholland samt 
i Seeland, og  udføres over Rotterdam , D or
trecht og  Alkmaar, navnlig til England, Ir 
land, Spanien og Portugal. Man adskiller 
efter Farven, brun, hvid og  blaa heglet og 
inddeler den i grov, fin og fin fin efter det 
Antal Dukker, som udgjøre et P und; a f do 
groveste gaa 24— 32 og af de finere 40, 64, 
80 og  indtil 96 paa et Pund.

4) Bøhm isk  H ør forarbeides ligeledes mest 
i selve Landet, imedens der dog  udføres en
del, især til Schlesien, Sachsen og B aioni; 
den er m eget ren og  har lange, bløde og 
glinsende Trævler. H ørdyrkningen i Bøhmen 
er i hetydelig  Frem gang, ligesom  ogsaa i 
Mähren og hole Østerrig, hvis samlede aar- 
lige Production, der forarbeides i selve Riget, 
anslaas til l a/2 M ill. Ctr.

5) Rigaer  H ør er den i Handelen hyppigst 
forekom mende Sort; den bringes mest til 
R iga fra Lithauon, Vestrusland og Egnene 
omkring Sebetsch, Druja, Rakitz, Marienburg 
etc. I  R iga findes der edsvorne Bestillings- 
mænd, de saakaldte Brakere, som undersøge 
og prøve al den Hør, som bringes i Hande
len, o g  som m eget ofte feilagtig  udgives for 
at være M arienburger som en af de bedste 
Sorter. Rigaer H ør er forøvrigt af m eget 
forskjellig  Qvalitet; de v igtigste i Handelen 
forekommende Sorter ere følgende: a) Dru- 
j aner  Rak i t zer  er den bedste, har en smuk 
hvid Farve, er ren og  blød, fin og  lang og 
forsendes i Bundter paa 20— 25 Pd. mærkede



D. E . — b) Li t hauer  Raki t zer  kommer den 
sidstnævnte nærmest i Qvalitet og  foretræk
kes endogsaa ofte for samme af Englæn
derne; den er lang, fin og blød, men af en 
lidt brunlig Farve, og undertiden noget 
brændt, hvilket vil fremgaa af dens gule 
eller rødlige Farve. Den forsendes ligeledes i 
Bundter, som holde 6 Dukker og  som ere 
mærkede L. K. —  c) Mar ienburger  bestaar 
af lange, faste, fine og silkeagtige Trævler 
og kan omtrent maale sig  med Drujanor i 
Godhed, saafremt den af Brakerne er befun
den fc ilfr i; er dette ikke Tilfældet, overskæ
res en af do Snore, hvormed hvert Bundt er 
ombundet, og  den kaldes da skaaren M anen- 
burger og  mærkes med C. M., imedens den 
uskaarne betegnes med M. —  d) Hei l igen 
eller Hi li igen fra Pieskow er omtrent af 
samme Godhed som Marienburger. —  e) Flet 
t et  Druj aner  er fin og  god, men m eget kort; 
den kommer i Handelen heglet og  flettet i j 
Dukker og indføres ofte til Scandinavien. —  j 
f) Rist en Dreiband er en ringere Sort, af 
hvis tre Snore de to ere overskaarne af Bra- i  
kerne, imedens Enderne med Seilgarn ere ' 
bundne til den tredie Snor; den har grovere 
Trævler og er ikke saa rent heglet som de 
forannævnte Sorter. —  g) Badst uben ge
schni t t en er a f noget bedre Qvalitet, hvorfor 
kun én af Snorene er overskaaren. —  Endnu 
ringere Sorter ere Pat ernost er ,  Bauer  ge
schni t t en og  Pack,  hvilken sidste bestaar af 
Udskud a f de finere Sorter, samt Li f landsk 
og  Cur l andsk Trebaand, som hører til de 
ureneste Sorter og  tabe over Halvdelen af 
deres Y æ gt ved Heglingen.

6) Pet ersborger  H ør bliver ligeledes m eget 
søgt paa Grund af sin Længde, Sm idighed 
og  Fasthed; don er a f Naturen noget brun
lig , men bliver allerede hvid ved den første 
Behandling. Den Nowgorodskø holdes for at 
være den bedste; derefter følger den Peskow- 
ske, Wäsemkisko og  Kareliske. I den uden
landske Handel adskiller man Godheden efter 
hvormange Kops der er pakket sammen i 
hver Bob eller Pakke; den bedste er 12 Kops, 
derefter komme 9 Kops og 6 Kops, hvilken 
sidste kun sjelden forsendes. Den sælges pr. 
Berkowitz à 400 russ. eller 328 danske Pund. 
A f  andre russiske H ørsorter kan anføres : 
Archangel  H., lang, blød, lysegraa, men ikke 
ganske ren, kan sammenlignes med Peters- 
borger 9 K ops; Finlandsk H.. er af grønlig  
gul Farve, noget kort, men fin og  stærk, 
udføres ikke m eget; Libauer-,  Pernauer-  og  
Narw aer  H. ere alle af ringere Qvalitet end 
Ei gab ør.

7) Pr e ussi sk  H ør dyrkes navnlig i Øst- og 
Yestpreusen og  benævnes sædvanlig K önigs
berger eller Danziger H., da den mest udfø
res fra disse to Byer, hvorfra der dog ogsaa 
forsendes meget, som kommer fra Polen og 
de tilgrænsende Dele a f Eusland. Man 
skjelner imellem følgende Sorter: a) Fin Ra
ki t zer  eller Königsberger  Rak i t zer  fra Polen 
og Eusland er som oftest af blandet hvid og 
graa Farve, hvoraf den graa ansés som den 
bedste; men den er lang, ren og a f god 
Qvalitet. —  b) Ober landsk er en smuk, fin

Sort med stærke Trævler; Bundterne ere 
kun saminenbundne paa Midten, saa at man 
kan bedømme Qvaliteten helt igjennem, hvor
ved Forfalskninger lettere undgaas end ved 
de andre Sorter. —  N oget ringere end disse 
to Sorter er Keydans Raki t zer ,  endnu ringere 
er podol isk Raki t zer ,  og den groveste kaldes 
Dreiband eller Bauerband,  som er uren, slet 
heglet og ofte forfalsket. —  Memeler  H ør er 
noget ringere end Eiga H ør og forekommer 
i flere Sorter, hvoraf de bedste gaa til E ng
land og Holland. Ogsaa i andre Egne af 
Tyskland dyrkes endel Hør, som tildels er 
af m eget god Qvalitet, saasom i Hannover, 
Brunsvig, Lüneborg etc., men den forbruges 
mest i selve Landene.

8) Fr ansk  H ør er af fortrinlig  Qvalitet og 
kan sammenlignes med den flanderske; den 
anvendes til de fineste Batister og  Kniplin
ger og dyrkes især i de nordlige Departe
menter Aisne og  Somme i Omegnen af Va
lenciennes, Lille, St. Quentin etc., men Pro- 
ductionen er ikke tilstrækkelig til Landets 
Forbrug, hvorfor Frankrig indfører megen 
Hør, især fra Eusland.

9) Ægyp t i sk  H ør er rødlig og usædvanlig 
lang, men som oftest tem melig grov, saa at 
den kun er anvendelig til ordinaire Lærreder. 
Den bedste Sort er den alexandrinske, Ben 
Su aid, som sættes lige med Eiga-Eakitzer ; 
noget ringere og  grovere er Squinant e;  der
efter følge Fors et t e og  Oleo og  de groveste 
Sorter Af iume og Manouf .

Foruden de ovennævnte mest bekjendte 
Hørsorter gives der selvfølgelig flere andre, 
som kun sjelden komme i den store Handel, 
da de mest forbruges i selve Productions- 
landone. Hørculturen er saaledes temmelig 
udbredt baade i Asien, Nordafrika, Mexico og 
i Ostindien, hvor den dog mere dyrkes for 
Oliens Skyld, samt i Nordamerika, hvor H ør
dyrkningen i den nyere T id  er tiltagen 
i en saadan G rad, at dette Fremskridte
nes Land vistnok snart vil vide at gjøre sig 
gjældende paa Verdensmarkedet ogsaa med 
Hensyn til denne Vare. Ogsaa i Danmark 
dyrkes endel Hør, navnlig paa Fyen og  de 
om liggende Ø er; m enProductionen er langt
fra tilstrækkelig til Landets Forbrug.

Danmark indførte i Aaret 1876 af H ør og 
Hørblaar c. 562,000 Pd., hvoraf c. 508 T. 
fra Eusland, og  i 1877 c. 987,000 Pd., hvoraf 
941 T. fra Eusland; Udførselen i disse to 
Aar udgjorde respective c. 7,000 og 10,500 
Pd., som mest gik  til Sverig. —  Prisen paa 
H ør noteredes i Juli 1879 i Kjøbenhavn til 
60 à 62 Kr. pr. 100 Pd. for hvid Drujaner 
Eakitzer og 57 à 60 Kr. for graa do., samt 
40 à 47 Kr. for Libauer 3 og 4 Baands.

Norge indførte i 1876 c. 146,000 Pd., og 
Sver ig c. 203,000 Pd. ; Udførselen fra disse 
to Lande var kun ubetydelig.

England indførte i 1876 c. 23,500 Cwt. 
heglet Hør, hvoraf c. 16 Tusinde fra Belgien, 
og over 1 M illion Cwt. uhoglet H ør, hvoraf 
c. 820 T. fra Eusland, 141 T. fra Belgien, 
79 T. fra Holland, 34 fra Tyskland etc. samt 
over 300,000 Cwt. Hørblaar, hvoraf c. 200 T. 
fra Eusland og Besten mest fra Belgien og
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Holland. Udførselen fra England i samme 
Aar udgjorde c. 3,000 Cwt. heglet og  8,000 
Cwt. uhegletH ør, samt 14,500 Cwt. Hørblaar, 
af hvilket sidste Parti Størstedelen gik til 
Frankrig.

Hor, n y s e e l a n d s k ,  s. Hørlilie.
H erfra (Semen L in i) T. Leinsamen, 

Fr. Grain de lin, E. Linseed, i Østerrig kal
det Haarlinsen, er Frøet af den almindelige 
Hørplante, hvis kuglerunde, kapselagtige F rø 
hus er delt i 5 Rum, hvoraf hvert ved en 
ufuldstændig Skillevæg, som ikke naar til 
Midten, atter er delt i to Halvrum, som hvert 
indeholder et fladtrykt, ægformet, stærk brunt 
og glinsende Frø, der er stump tilspidset i 
den ene Side og afrundet ved den anden, 3 
Mm. langt, 2 Mm. bredt og  2/3— 1/2 Mm. 
tykt; under den læ deragtige, brune, g lin 
sende og glatte Skal Andes en grønlig , hvid
gul, olieagtig  Kjærne. Frøet anvendes dels 
til Udsæd og  dels til O lieslagning og benæv
nes derefter enten Saaf r ø eller Slagf rø.  Det 
første bestaar af fuldstændig modne Frø og 
saas og dyrkes med specielt H ensyn til dets 
Bestemmelse; det bør ikke være ældre end 
et Aar. Slagfrøet erholdes enten af de P lan
ter, som ere anvendte til Indvinding af H ør 
og som —  saaledes som omtalt under Artiklen 
Hør —  ere optagne a f Jorden førend Frøet 
er blevet modent, eller bestaar af ældre Frø, 
som ikke more er tjenligt til Udsæd. Godt 
Saafrø maa være aldeles rent og bestaa af 
forholdsvis store, faste, tunge og  fulde lyse
brune Frø, som ere lidt krummede i Spid
serne; naar de.knuses, bør de indvendig vise 
en frisk, lys, grønlig, gulhvid Farve og  være 
saftige og  rige paa Olie, og  de bør derhos 
have en sødlig, slimet Smag og  en ikke harsk 
Lugt. Naar man kaster Frøene i Vand, bør 
de synke tilbunds; de Frø, som flyde oven- 
paa, kunne ikke benyttes til Udsæd. Et 
Tegn paa, at Frøene ere tilbørlig  fulde og 
faste, er ogsaa at de, naar man trykker en 
Haandfuld fast sammen, saa at de presses ud 
imellem Fingrene, springe ud hurtigt og  i 
Mængde; de bør desuden være ligesom lidt 
fedtede at føle  paa og blive hængende ved 
Haanden, naar man aabner den. H ørfrø ud
føres mest fra Østersøhavnene, især fra K ur
land og  Lifland over Riga, Libau, Windau, 
Pernau, Memel og  K önigsberg, efter hvilke 
Byer det sædvanlig benævnes. De i Hande
len hyppigst forekommende Sorter ere fø l
gende: Riga Hør f rø anses i Regelen for at 
være det bedste, navnlig en Sort, som sælges 
under Navn af Riga Pyk  eller Kronhør f rø,  
imedens den mere ordinaire Sort benævnes 
Taarnf rø.  Der føres her en streng Kontrol 
fra Øvrighedens Side mod alle Beholdninger 
af H ørfrø, for at ikke Slagfrø eller ældre 
Frø af daarlig Qvalitet skal blive solgt som 
Saafrø. Dette sidste forsendes fra R iga i 
Egetønder, som indeholde 2 russ. Tschetwert 
og veie 200 Pd. br. og hvori der er ind
brændt to korslagte N øgler samt Aarstallet. 
Slagfrøet forsendes i Sække og  sælges mest 
til Oliepresning i Oliem øllerne. Pernauer  
Saaf rø kommer ligeledes i Egetønder, som 
ere mærkede med to korslagte Sværd og

Aarstallet. Ti l si t  Saaf r ø forsendes ogsaa i 
Egetøndor, mærkede T IL S .; Königsberger  
Frø har K SLS med en Krone over eller 
samme Mærke som foregaaende, men Tønderne 
have Bunde af Fyr eller Gran og  veie noget 
mindre end Rigaer Tønderne. Windauer  H. 
er mærket med et Posthorn, Libauer  H. med 
LB. og Memeler H. med ML og  et Hjerte, 
alle tre Sorter med Aarstallet underneden og 
i Fyrretønder. Memeler Tønderne ere noget 
længere og  smallere end de, der komme fra 
Windau og  Libau, og  Saafrøet, som i R ege
len er noget større end de andre to her 
nævnte Sorter, undersøges af Vragere, førend 
det forsendes, hvorefter det enten benævnes 
Kronf r ø eller ordinai r t ;  det første mærkes 
yderligere med Byens Vaaben med en Krone 
over, det sidste kun med Vaabenet. —  Hol 
landsk H. forsendes i Mængde til England 
som Saafrø; det modnes sædvanlig tidligere 
end de andre Sorter. —  Fr ansk  H. ud
føres ligeledes meget til England, navnlig 
fra Cognac, Jarnac etc., men er langtfra saa 
godt som det russiske. —  Nordamer ika ud
fører ikke lidet H ørfrø, men det meste for
bruges i Landet, hvorimod der fra Ost indien 
kommer betydelige Qvantiteter til England. 
Middelhavslandene faa deres H ørfrø hoved
sagelig  fra Odessa og de tidligere D onaufyr- 
stendømmer. Desuden dyrkes der H ørfrø i 
flere andre Lande, saasom Østerrig-Ungarn, 
Østpreussen, Holsten, Irland, Belgien, Italien, 
Danmark etc.; dog er Udførselen for disse 
Landes Vedkommende kun lidet betydelig.

Den vigtigste Brug, man g jør af H ørfrø, 
er. at anvende det som Saafrø til Production 
a f Hør, og  da Saafrø selvfølgelig staar i be
ty d e lig , høiere Pris ond Slagfrø, stræbe P ro 
ducenterne saavidt m uligt at frem bringe det 
førstnævnte; der gives im idlertid flere Egne, 
som kun levere Slagfrø i Handelen, og  da 
H ørfrø lettelig udarter i Længden, er det 
nødvendigt jevn lig  at benytte fremmed Frø 
til Udsæd. Holland og Belgien benytter 
saaledes hertil hvert andet eller tredie Aar 
russisk F rø , England og Irland hollandsk 
eller russisk, og  endogsaa Rusland anven
der ofte Saafrø fra andre Lande. En Del 
af det H ørfrø, som sælges hos os under 
Navn af R iga-Frø, er avlet her i Landet. —  
E t endnu større Qvantum end der benyttes 
til Udsæd, anvendes af Oliemøllerne til 
Udpresning af Olie, hvorefter den tilbagcbli- 
vonde faste Masse kommer i Handelen i fir
kantede Plader under Navn af Oliekager, 
som afgive et m eget godt Kreaturfoder, især 
for Hornkvæg. Kvægfoderets Pris har der
for m egen Indflydelse paa H ørfrøets og in 
directe ogsaa paa Oliens og  Hørrens Pris. 
—  Paa Grund af sit Slimindhold anvendes 

! H ørfrø ogsaa i Medicinen som et blødgjørcndo 
: M iddel til Omslag etc., navnlig i D yrlæ ge- 
! praxis. Hørfrøene indeholde m eget Slim stof 

og  med Vand give de et slimet Udtræk, der 
finder en udbredt Anvendelse ved Behandlin
gen af Dyrenes Sygdom m e paa Grund af 
dets indhyllende, slappende, slibriggjørende 
og  smertestillende Virkning. Udtrækkes knust 
H ørfrø med kogende Vand, vil den i Frøene
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indeholdte Olie i fint fordelt Tilstand holdes 
svævende i Slimen, og  den saaledes erholdte 
Emulsion forøger end mere Slimens mild- 
nende og slappende Virkning. Ogsaa til 
Mennesker er A fkog  af H ørfrø blevet an
vendt, især blandet med Sukker mod K ig 
hoste og  mod Hals-, B ryst- og  Blærelidelser.

Ved Indkjøb a f Saafrø maa man paasé, at 
det er rent og  at det navnlig ikke er blan
det med det saakaldte kor t e Hør f rø,  der 
udføres fra Preussen og  bestaar af korte 
tykke Frø, der kun give en m eget kortsteng- 
let H ørplante; fremdeles ikke med Frøet af 
alm indelig Dodder (<Cam,dina sativa); rnèd 
Spergelfrø (af Spergula arvensis), eller med 
Frø af alm indelig Hørsilke (Cuscuta europæa), 
der voxc hyppig som Ukrudt imellem H ør
ren. Dersom Frøet kun skal benyttes til 
Udpresning a f Olie, komm er det selvfølgelig  
mest an paa dets Indhold heraf. Russisk 
H ørfrø indeholder saaledes indtil 37 pCt., 
sjelden 39 pCt. og  almindeligvis 33— 35 pCt. 
L in olie (s. L inolie), medens de ringere Sor
ters O lieindhold ofte ikke naar 30 pCt. 
H ørfrø bør opbevares paa et tørt Sted i F ou- 
stager eller Sække; naar det holdes godt 
tørt, kan det udon Skade gj emmes i liere 
Aar. D et angribes im idlertid let a f Orm.

Danm ark indførte i 1876 c. 62,000 Tdr. 
H ørfrø, hvoraf c. 45 Tusinde fra Rusland, 
10 fra Preussen og  5 fra England, og  ud
førte c. 3,700 Tdr., mest til Holland. 11877 
udgjorde Indførselen c. 90,000 Tdr., hvoraf 
c. 61 Tus. fra Rusland, 22 fra Preussen og 
2 fra England; i samme Aar udførtes c.
3,800 Tdr., mest til Frankrig. I  1878 ind
førtes c. 92,000 Tdr. og  udførtes c. 1,300 Tdr.

Sve r i g indførte i Ì876 c. 308,000 Cbfd. 
H ørfrø og  udførte c. 1900 Cbfd.

Norge indførte i 1876 af H ør- og  Ham pe- 
frø  tilsammen c. 75,000 Tdr. o g  udførte 
Intet.

England indførte i 1876 c. 2 M ill. Quar
ters H ørfrø (à 2,1 d. Tdr.), hvoraf c. 1,2 
M ill, fra Ostindien og  0,7 M. fra Rusland. 
Udførselen udgjorde c. 86,000 Quarters frem 
med H ørfrø, som hovedsagelig gik  til H ol
land og  Belgien, samt desuden endol i Lan
det avìet H ørfrø, navnlig til Tyskland, Frank
rig og  Danmark.

H «rfr«k a g e r  s. Ol iekager .
H m ag a i * n  eller Linnedgarn kaldes de a f de 

heglede Hørtrævler spundne Traade, som navn
lig  anvendes til Fabrikation af Lærred og  andre 
linnede Stoffer samt Sy traad. A f  F. W . Frand- 
sens Frem stilling om H ørspinderiet give vi med 
Forfatterens Tilladelse følgende Uddrag. Im e
dens Maskinspinderiet næsten udelukkende er 
indført med H ensyn til Bomuld, sker Hørrens 
Spinding endnu hyppig  ved Haandarbeide, hvil
ket navnlig er fordelagtigere for grovere Spind 
og  ikke fuldstændig  renset Hør, fordi man 
derved faar Loilighed til endnu under Spin 
dingen at rense Hørren yderligere , hvilket 
ikke kan lade sig  gjøre ved Maskinspiiulingen. 
D erim od er Maskingarn m eget mere ensartet 
i Tykkelse og  Snoning og  derfor sikkrere at 
beregne og  fordelagtigere for den større F a
brikation. Den ældste Maade at spinde Hør

paa, nem lig ved Haandtenen, anvendes endnu 
kun nogle faa Steder i Italien, i Bøhmen og 
Schlesien samt i det Indre af Asien, Afrika 
og Sydamerika, hvor det europæiske Maskin
garn endnu ikke er naaet hen. Tenen blev 
im idlertid fortræ ngt af Haandhjulet, og  dette 
ig jen  af Trædehjulet i den almindelige Rok. 
som nu er i Brug overalt, dels som Arbeide 
til at udfylde ledige Tim er paa Landet for 
Husets Behov, og dels som Erhvervskilde for 
mange fattige Fam ilier i B jergegnene i Tysk
land, hvorfra tidligere den største D el af 
Forbruget paa Verdensmarkederne blev ud
ført; men siden Maskingarnet har vundet 
mere og  mere Udbredelse, har Rokspinderiet 
ikke stor Betydning og  afgiver kun et kum
m erligt Erhverv for dom, som leve deraf. I 
do Egne, hvor Haandspindingen endnu er 
en Næringsvei, har man opfundet D obbelt
spinderokke, som kun have ét Fodtrin  og  ét 
H jul, men to Snore, to Ruller, to Spindler 
og  to Tene, som  dreies sam tidig saaledes at 
én Person derved kan spinde 2 Traade paa 
éngang; der udfordres im idlertid megen 
Øvelse til at passe begge Traadcne, o g  den 
dobbelte R ok egner sig  derfor ikke til at 
frem bringe fint Garn, der fordrer Spinderens 
udelte Opmærksomhed og  begge Hænders 
Hjælp. Paa Grund af Hørtrævlernes eien- 
dom m elige Stivhed og  Glathed maa de be
fugtes under Spindingen for at faa dem til 
at hænge sammen under Udtrækningen og 
frembringe jevnt og  sm idigt Garn. Ved 
Haandspindingen skér dette sædvanlig med 
Spyt eller, for at undgaa den i Længden 
skadelige Spytafsondring, med et slim et A f
kog af Salep, H ørfrø eller en O pløsning af 
D extrin  eller Chlorcalcium.

Den af Girard i den østerrigske B y  Hir- 
tenberg i Aaret 1817 opfundne H ørspinde
maskine var i Begyndelsen ikke saa ud
viklet, at den kunde modstaa Concurren- 
cen mod Haandspindingen, og  flere oprettede 
M askinspinderier maatte derfor snart igjen 
nedlæ gges. Vod fortsatte Bestræbelser lyk
kedes dot im idlertid efterhaanden at opnaa 
et tilfredsstillende Resultat, navnlig i E ng
land, hvor den Girardsko Opfindelse fandt en 
frugtbar Jordbund saavel a f Capitalisait som 
af D ygtighed  i M askinbyggeriet, ligesom og 
saa den engelske National,stolthed var en 
m æ gtig  D rivfjeder for Nationen til at stræbe 
efter at fr ig jøre  sig  for A fhæ ngigheden af 
den tyske Linnedforretning. I Aaret 1835 
vare saaledes allerede 170 Hørspindem askiner 
i blomstrende D rift i Skotland, og  fra Dundee 
udførtes der samme Aar ovor 10 Mill. Yards 
Linnedvarer. Industrien udviklede sig  mere 
og  more i hele England, hvor Spindlernes 
Antal nu er 10 Gange størro end i alle 
andre Lando tilsammen, saa at England for
syner mero end den halve Verden med sit 
Product. Skjøndt Hovedsædet for de engel
sko Linnedspinderier, som forannævnt, er 
Skotland, navnlig .Fifo og  Forfar Shire, fin
des der dog ogsaa i den nordlige Del af 
Lancasshire og  i Yorkshire store Spinderier, 
ligesom  ogsaa de i Irland i Omegnen af B el
fast concentrerede H ørspinderier ere a f stor
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Betydning, idet de baade levere Garn indtil 
de fineste Numere til den derværende ud
strakte Linnedindustri, og ligeledes udføre 
meget til Udlandet.

1 Tyskland gik  det langsommere med Ind
førelsen af Maskinspinderierne, dels fordi 
England saa hurtigt fik Overmagten og dels 
ogsaa fordi Anlæggelsen af et Linned-M a- 
skinspinderi er meget kostbart; imedens der 
saaledes kan antages at ville medgaa 3 à
400,000 Kr. til et Bom uldsspinderi, vil et 
Linnedspindori omtrent koste det Dobbelte. 
Hovedsædet for denne Industri i Tyskland 
er Schlesien; men skjøndt der i den nyere 
Tid er anlagt mange nye Spinderier, kan 
Landets Forbrug dog langtfra dækkes, men 
maa completteres fra England.

I  Frankrig begyndte Maskinspinderiet først 
at udvikle sig  i Aarene 1838— 40, men kunde 
ikke vinde Frem gang, førend der i 1842 blev 
paalagt en Beskyttelsestold paa indført L in 
nedgarn; dette bidrog til at sikkre Maskin- 
spindt-riernes Existents, men foraarsagede 
megen Elendighed i de om liggende Spinde- 
districter, navnlig i Westphalen, hvor mange 
Mennesker havde levet af Afsætningen til 
Frankrig. Senere har Industrien udviklet sig  
mere og mere i Frankrig, nien der indføres 
dog endnu m eget fra England.

I  Danmark oprettedes i Aaret 1843 e tH ø r- 
Maskinspinderi ; men det kunde ikke betale 
sig og blev derfor nedlagt. H er i Landet 
foregaar Forarboidningen af H ørren for stør
ste Delen ved Husllid, idet den spindes paa 
Kok og væves paa llaandvæv.

Yed Maskinspindingen gjennem gaar Hørren 
en Eaikke lignende Behandlinger som  Bom 
ulden; kun bortfalder Arbeidct med Kartnin- 
gen, fordi Taverne allerede ved H eglingen 
ere bragte til at ligge parallele. Der dannes 
først etBaand ved at det ene H ørbundt læ g
ges i Forlængelsen af det andet, hvorefter 
det strækkes og  doubleres ved Valseappara- 
ter, der ere indrettede efter samme Princip , 
som der anvendes i Bom uldsspinderierne. 
Derefter komm er den egentlige Spinding, 
som imidlertid ikke udføres stykkevis, men 
uafbrudt paa lignende Maade som ved R ok
ken, kun at den vingede Tén bevæges ved 
Maskinkraft. A f  det fæ rdige Garn kan en
ten fremstilles Traad ved Tvinding, eller 
ogsaa kan dot benyttes til Væ vning a f Lær
red og Dreil, hvilket dog hyppigere udføres 
paa Haandvævo end paa Maskinvæve, idet 
Hørgarnets ringe Spændighed træder hin 
drende i Veien ved at nødvendiggjøre en 
langsommere Gang af Væven, hvorved H o
vedfordelen ved Maskinvæven, nem lig H ur
tigheden eller den store Production, tildels 
forsvinder. H ertil kommer endnu, at Haand
spind paa Grund af sin mindre ensartede 
Beskaffenhed ikke godt lader sig  væve paa 
Maskinvæve, hvorfor ogsaa Maskinliørspin- 
derierne kun have vundet en betydeligero 
Udbredelse i enkelte a f de større Lande.

Det spundne Garn bliver haspet op, førend 
det kommer i Handelen, og  som Grundmaal 
gjælder Haspens Omfang, der ikke ganske 
or den samme i de forskjelligc Lande. Det

engelske Maskinhørgarn, som er det vigtigste 
for vor Handel, op vin des paa Hasper af 2 \  
Yards Omfang, og  120 Omgange bindes ind 
i et Fed (Eng. Lea), som altsaa indeholder 
en Traadlængde af 300 Yards. Garnets 
Numer angiver kun, hvormange Fed der gaar 
paa et engelsk Pund, saa at 1 Pund Garn 
paa 40 Fed, altsaa Nr. 40, udgjør en Traad 
længde af 40 x  300 =  12,000 Yards. Il- 
v igtigste Inddelinger ere forøvrigt følgende,

a. Engelsk Pakning:
10 Leas =  1 Hank (Streng) =  3,000 Yards
20 Hanks =  1 Bundle

(B u n d t ) .........................=  60,000 »
6 Bundles =  1 Pakke . =  360,000 »

b. Skotsk Pakning:
1 Heer à 2 Cwts..........=  600 »
6 Heers =  1 Hank . . . =  3,600 »
4 Hanks —  1 Spindle. . =  14,400 »

c. Irsk Pakning:
12 Leas à 300 Yards =  1

H ank........................... =  3,600 »
20 Hanks =  1 Bundle . . —  82,000 »

d. Preussisk Pakning:
10 Gebinde à 300 Yards

=  1 S t r ä h n ............ =  3,000 »
4 Strähne = 1  Stück . . =  12,000 >

60 Stück =  1 Schock . . =  720,000 »
e. Fransk Pakning:

1 F il =  2,28 Meter . . . =  2 %  »
120 Fils =  1 E ch evette . . =  300 »

12 Echevettes =  1 Eche
veau .................................=  3,600 »

100 Echeveaux —  1 Paquet =  360,000 »
I  foranstaaende Beregninger er den oprin

delige Ophaspning af 120 Omgange i hvert 
Fed lagt til Grund; der forekommer im idlertid 
i den nyere Tid ogsaa engelsk Maskingarn med 
kun 90 Omgange i hvert Fed, og Indholdet 
stiller sig  da saaledes : 1 Packet =  25 Bund
les =  50 Hanks =  600 Leas —  54,000 
Threads =  135,000 Yards.

Da Numrene betegnes ved det Antal Fode 
som der gaar paa et engelsk Pund, vil det 
altsaa gjøre endel Forskjel paa Finheden og  
Eækkeevncn af det samme Numer, om det 
har 120 eller 90 Omgange i hvert Fed, saa 
at det er af V igtighed ved Indkjøb baade at 
undersøge Garnets Qvalitet og Traadenes 
Antal i et Fed.

I  Frankrig mimereres der dels efter det 
engelske og  dels efter det metriske System. 
Efter det sidstnævnte betegner Garnnumeret, 
hvormange Kilom eter (à 1000 Meter) der inde
holdes i et halvt K ilogram  eller et dansk 
Pund. D et metriske Numer udgjør 0,3 a f 
det engelske Numer, saa at t. Ex. det en
gelske Nr. 30 vil være lig t det franske Nr. 9. 
Omvendt giver et fransk Numer ved at m ul
tipliceres med 3,33 det tilsvarende engelske.

I Böhmen, Mähren eg Schlesien betegnes 
ofte Finheden af Haandspindet efter det A n 
tal Stykker, som man kan omfatte med Tom 
mel- og  Pegefingeren, t. Ex. dreistückgriffig, 
vierstückgriffig etc.

Efter det Brug, hvortil H ørgarnet er be
stemt, gives det forskjelligc Benævnelser, 
saasom Kj edegarn,  som er fastere snoet, 
Islæt garn,  som er lettere og  blødere snoet,
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og Lodgarn,  der er fint og  kun lidet snoet 
og mest anvendes til Traad; det fineste, som 
anvendes til Kniplinger, kaldes Kniplegarn.  
Biel ef eidergarn udmærker sig  ved sin God
hed og Finlied og bruges mest til de be- 
kjendte Bielefelderlærreder; dog udføres der 
ogsaa endel deraf til Udlandet. Hol landsk 
Garn er ogsaa af anerkjendt Godhed og for- 
arbeides mest i selve Landet til Lærred og [ 
Kniplinger. Det engelske M askingarn spin- : 
des mest saaledes, at det egner sig  til Kjede- 
garn; af H ør kaldes det Flax eller Line og  S 
benævnes sædvanlig Cut  Line,  naar dot er 
spundet af H ør af indtil 25 Ctm. Længde, 
og  Long Line,  naar det er spundet af læn
gere Hør. Garnets Godhed bedømmes efter 
dets Jevnhed, Fasthed og Styrke; det bør 
have en glat Overflade og  er af mindre god 
Qvalitet, naar det har et laaddent Udseende 
og  er besat med mange fremstikkende Haar. 
D et af Blaar spundne Garn kaldes i England 
Tow og  anvendes hovedsagelig til Islæt. —  
Tr aad  kalder man det til Syning, Strikning, 
Bobinetvævning og  K nipling, men sjeldnere 
til egentlig Yævning bestemte tvundne Garn, 
der er stærkere, rundere og  haardere end det 
utvundne. Tvindingen foregaar sædvanlig i 
Tvindemøller, hvor 30— 40 eller flere Sæt 
Traade tvindes paa éngang; Linncdtraad be- 
staar som oftest a f to Traade, der ere snoede 
om hinanden i modsat Retning af den, hvori 
de enkeltvis ere snoede, imedens Bomulds- 
traad sædvanlig bestaar a f fem , sex eller 
flere. De nyere Tvindemaskinor ligne i Con- 
structionen Waterspindemaskinerne, idet de 
bære Spolerne med Garnet paa et Stel, foran 
hvilket Traadspindlerne, der gjøre 4 à 5000 
Omdreiningcr i Minutet, ere anbragte. Do 
Garntraade, som skulle sainmentvindes, gaa 
samlede igjennem  en lille Staaltraadsring 
og  derefter igjennem  Trække valser til Spind
lerne, imedens de stadig befugtes. Særlig 
bekjendt for sin Godhed er den brabant ske 
og  f landerske Traad, som anvendes til de 
fineste Brüsseler K niplinger; en sværere smuk 
Traad erholdes fra England, Skotland, Frank
rig  og  Bøhmen, ligesom  ogsaa fra Sachsen. 
Traad gives i Regelen det samme Num er 
som de enkelte Garntraade, hvoraf den er 
tvunden; den forekommer dels bleget og  dels 
ubleget, og den til Syning bestemte Traad 
bliver ofte farvet og appreteret ved at træk
kes igjennem  en tynd Opløsning af Gummi, 
L im  eller Husblas.

A f H ør- og  Hampegarn indførtes i Aaret 
1876 til Norge c. 600,000 Pd., imedens der 
udførtes af Landets egne Producter c. 53,000 
Pd. —  Sver ig indførte i 1876 c. 300,000 Pd. 
utvundet Garn og c. 70,000 Pd. Traad, ime
dens der næsten Intet udførtes. —  England 
indførte i 1876 c. 3%  Mill. Pd. Hørgarn, 
næsten alt fra Belgien, men udførte i samme 
Aar c. 2 x/2 Mill. Pd. H ørgarn og 2%  Mill. 
Pd. Sy traad foruden hen ved 17 Mill. Pd. 
Jutegarn.

H ø r l i l i e  (Phorm ium  tenax) er en paa 
Nyseeland og flere af Sydhavsøerne voxende 
perennerende meget smuk Plante, som man 
ogsaa har forsøgt paa at dyrke enkelte Ste-

! der i England og  Frankrig, dog uden at op- 
naa noget heldigt Resultat. Den skyder af 
den kjødfulde, tykke Rodstok 5— 6 Meter lange, 
toradede og sværdformede Blade, samt en 
høi Stengel, der bærer en Mængde gule 
Blomster. Bladribberne ere meget seige og 
lade sig  ikke let sønderrives paatværs, ime
dens de med Lethed kunne spaltes efter 
Længden. Tørrede ere de glinsende straa- 
gule, men blive ved at tilberedes sølvhvide 
og  silkeagtige. Trævlerne heraf give den 
saakaldte nyseelandske Hør  eller Hamp, og
saa kaldet Sølvhamp eller am er i kansk Hamp; 
men de ere næsten forsvundne af Handelen, 
da de ikke ere anvendelige til finere Stoffer 
og  de til grovere Arbeider let kunne erstat
tes af andet Materiale. De spindes af Reb
slagere ligesom Hamp, og  af Garnet har man 
forfæ rdiget Tougværk, Snore, Gjorder, Seil- 
dug, Klokkestrenge etc., og  ved at blande 
dem med andre Trævler har man fremstillet 
smukke, glinsende Stoffer deraf; men Fabri
katet er dog ikke saa varigt og  stærkt som 
det af Hamp vævede. Den nyseelandske 
Hamp forvexles forøvrigt ofte med den fra en 
ganske anden Plante stammende Mani l la- 
hamp (s. d.), hvormed den ogsaa har megen 
Lighed.

H o r l æ r r e d  s. Lærred.
H ø r s i l k e  (Cuscuta), T. Flachsseide, 

Filzkraut, er en næsten bladløs Snylteplante 
med slyngende, grenede, rødlig  hvide Steng
ier og  smaa kjødagtige, tæt sammenhobede 
Blom ster uden Lugt og  af en skarp, jharpix- 
agtig Smag. De voxe parasitisk paa andre 
Planter, saasom paa Humle, Kløver, Nælder, 
H ør etc. og  anrette ofte Skade paa Kløver- 
og  Hørmarkerne. De anvendes undertiden 
som Husm iddel i Medicinen som et afførende 
og  urindrivende Lægemiddel. —  I Danmark 
findes 4 Arter vildtvoxende Hørsilke, nemlig '• 
Kløversi lke (Cuscuta Trifolii), Lyngsi lke (C- 
Epithym um ), Humlesi lke (C. europæa ) og’ 
egent l ig Hørsi l ke (C. Epilinum ). Denne 
sidste har i den nyere T id  udbredt sig  mere 
og  mere som en m eget skadelig Ukrudts
plante for Hørmarkerne, der undertiden kunne 
være i den Grad ødelagte deraf, at Land
manden ikke finder det lønnende at ruske 
Hørren, men nedpløier den eller afhugger 
den med Leen og lader den henligge son] 
G jødning paa Marken. Den kaldes her i 
Landet i daglig Tale Skurv.  Den er udbredt 
ovor hele Europa med Undtagelse af Rusland, 
og  Landmanden vil derfor kun sikkre sig 
im od denne fordærvelige Ukrudtsplante ved 
at benytte russisk H ørfrø tilS aan in g ; skulde 
den alligevel vise sig  i Hørmarker, som ere 
besaaede hermed, vil det kun være et Be
vis paa, at Saafrøet ikke har været ægte. 

H o r u r t  s. Torskemund.
H ø s t r ø d t  er den ordinaireste Sort af 

den i Schlesien under Navn af Breslauer- 
R ødt tilberedte Krap (s. d.).

H ø s t t i d l ø s  (Colchicum autumnale), T. 
Zeitlose, er en baade i Haver dyrket og  paa 
fugtige Enge i M ellem- og Sydeuropa vildt- 
voxendo Giftplante, som om Efteraaret bærer 
blegrøde Blomster, efterat de grønne Blade
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ere henvisnede; Løgknolden overvintrer under 
Jorden og skyder om Foraaret Blade; henad 
Efteraaret vise Blomsterne sig, hvoraf Frøene 
fremkomme. Den ægrunde, af en brun Skal 
omgivne Løgknold føres i Apothekerne af
skrællet og enten hel eller skaaren i Skiver 
under Navn af Tidløsrod, B u l b u s  eller R a d i x  
C o l c h i c i ;  den er indvendig hvid og kjødfuld, 
har i frisk Tilstand en m odbydelig L ugt og 
en først sødlig, men derefter skarp og  krad
sende Smag, og  indeholder navnlig Stivelse 
og et Alkaloid Colchicin,  som af nogle Che- 
mikere ansés som identisk med Veratrin. 
Colchicin danner farveløse Prism er og Naale 
uden Lugt og af en m eget bitter og  krad
sende, men ikke brændende skarp Smag som 
Veratrin; den bevirker heller ikke Nysen 
saaledes som sidstnævnte. Knoldene bør op

graves i Blomstringstiden, da de i dem inde
holdte Stoffer paa denne T id  ere mere virk
somme end til andre Tider af Aaret. —  
Plantens F rugt er en 5 à 6 Ctm. lang og  2 
à 4 Ctm. bred og tyk, stump trekantet, gu l
brun, oppustet Kapsel, som indeholder en 
Mængde smaa, pæreformede, matte, fint gru 
bet prikkede, udvendig mørkebrune og  ind
vendig graagule Frø af en svag L ugt og naar 
de ikke ere for gamle ligesom  fidtede at føle  
paa; de besidde en skarp og  bitter Smag og 
anvendes i Medicinen im od G igt og  som 
urindrivende Middel og foretrækkes i mange 
Tilfælde for Boden. Man fører endvidere i 
Apothekerne en Tinetur deraf, Tinct ura Col 
chici ,  og  Tidløsvin, Vinum Colchici ,  samt 
Tidløseddike, og et af Boden og  Frøet tilbe
redt vinaandigt Extract.

I.

I b e n h o l t ,  sor t  eller ægte, T. Eben
holz, Pfundholz, Fr. Bois d ’ébène, E. Ebony, 
er det kulsorte, overordentlig faste Yed af 
det i Ostindien, Afrika og  Vestindien hyp
pig voxende høie og  tykke Ibenhol t t ræ,  Iben- 
holt daddelblommet ræ eller Tenduk,  D i o s p y -  
i'os E b e n u i u ,  samt andre Diospyros-Arter, som j 
D. Melanoxylon,  D. t oment osa og  D. Ebena- 
Ster. D et er dog kun Træets Kjærneved, 
som kommer i Handelen under dette Navn, 
da den lyse, men ligeledes meget haarde 
Splint er ubrugelig, hvorfor den i Begelen 
borthugges førend Vedet forsendes. D et er 
desuden kun de ældre Træer, hvoraf det 
*gte, aldeles sorte Ibenholt erholdes, og  en 
Stamme af 16 à 20 Ctm. Gjennemsnit giver 
sædvanlig kun et Stykke Ibenholt af 4 à 5 
Ctm. Diameter. D et har en Væ gtfylde af 
1,21 til 1,33 og  en bidende Smag, og  naar 
det antændes, udbreder det en ikke behage
lig Lugt. D et er saa tæt og fast, at det 
neppe lader sig skære itu med en K niv; dog 
er det ofte fuldt af Bevner, da Kjærnevedet 
hurtigt udtørres, ligesom det ogsaa er til- 
bøieligt til at springe itu. For lettere at 
kunne forarbeide det læ gger man det ofte 
først i Vand i et Par Aar; men det mister 
dog ikke derved sin T ilbøielighed til let at 
springe. D et bedste I. kommer fra Ceylon, 
Madagascar og  Mauritius. Disse Sorter ere 
aldeles sorte, imedens de andre mere ordi
naire Sorter i Alm indelighed ere a f en m in
dre ensartet Farve og ofte ere gjennem dragne 
af brune Striber. Ibenholt fra Øen Mauritius 
ansés for at være det bedste og  kommer i 
Stykker af 15— 35 Ctm. Tykkelse og  20— 60 
Ctm. Længde, imedens det fra Ceylon, som

.1. H j o r t h :  Varelexikon.

ikke er saa fint og dybt sort, kommer i Han
delen i endnu tykkere Klodse. Fra Mada
gascar erholdes en Sort a f dyb sort Farve 
under Navn af Sandraha,  som lader sig p o 
lere smukkere end de andre Slags. I  Am e
rika er navnlig det mexicanske Ibenholt fra 
Omegnen af Tampico bekjendt for sin G od
hed. En A rt stribet Ibenholt med sort Splint 
erholdes af Di o s p y r o s  m o n t a n a .  Der forsøges 
oftere paa at udgive flere indenlandske faste 
Træsorter, saasom Pære- og Blommetræ, 
Avnbøg, Guldregn, Egetræ etc. for ægte Iben
holt ved at gjennemtrække dem med Jern- 
beitse og Campecheafkog; men det ægte kan 
dog let kjendes ved sin aldeles ensartede 
sorte Farve og  sin Fasthed og  Tyngde, lige 
som ogsaa ved den Omstændighed, at dets 
Aarringe næsten ikke kunne opdages med 
det blotte Øie. —  Paa Grund af sin Finhed, 
Fasthed og den smukke P olitur, som det 
modtager, anvendes Ibenholt til alle Slags 
Dreierarbeider og finere Snedker- og  Instru- 
mentmagerarbeide, saasom til Fløiter, K lari
netter, Fortepianotaster og forskjellige Dele 
a f andre Instrumenter, til Knivskafter, P ibe- 
rør,- Haandgreb paa Sølvgjenstande og  chi- 
rurgiske Instrumenter, Dørgreb og Tom m e
stokke etc.

Foruden det ovenfor beskrevne ægte Iben 
holt forekommer der i Handelen under samme 
Benævnelse flere andre Træsorter, af hvilke 
de vigtigste ere følgende: Bl  aat  I. vil findes 
omtalt under Purpur t ræ.  —  Grønt  eller 
am er i kansk I. ogsaa kaldet Aspalat t ræ  eller 
uægt e Pokkenhol t ,  stammer fra et i Vestin 
dien voxende Træ, Aspalatus ebenus; det har 
en mørk, brunliggrøn Farve, er ligesaa fast

22



Ichthyocolla. Ilderskind.

og endnu tungere end det sorte Ibenholt, og 
anvendes især til indlagt Snedkerarbeide. 
En udmærket smuk Sort heraf kommer fra 
H aiti; en anden med afvexlende sorte og 
brungrønne Striber eller aldeles sortegrønt 
erholdes fra Brasilien, og  en meget lignende 
Sort kommer fra Ostindien. Under Navn af 
Jamaika-lbenhol t  erholdes fra Vestindien et 
fast, brunliggrønt Ved, som modtager en 
smuk Politur og navnlig bruges af Instru
mentmagere. Vedet af Lot ust ræet  (s. d.) 
kaldes ogsaa undertiden grønt Ibenholt. —  
Rødt  Ibenholt ,  ogsaa kaldet Grenadi l t ræ (s. d.), 
erholdes af et i Vestindien voxende Træ, 
E b e u u n i  c r e t l c u m ;  det har paa olivenfarvet 
Grund brune eller rødbrune Aarer og  mørke 
Pletter, men forekommer kun sjelden. En
anden A rt rødt I. fra Øen Mauritius er rødt 
med mørke Striber og kommer i Handelen i 
Stykker af 15— 30 Ctm. Tykkelse og  2%  til 
5 Meters Længde med en 2 Ctm. tyk Splint. 
—  Pra Astrachan kommer undertiden en 
sort, halvt forstenet Træsort, som ligner 
Ibenholt og kaldes Adamst ræ  (s. d.)

Iclitliyocolla s. Husblas.
Idokras, Vesuvian eller pyram idalsk 

Granat ,  Cyprin,  er en halvt gjennem sigtig  
indtil uigjennem sigtig Halvædelsten af oliven- 
og  pistaciegrøn eller brun Farve i forskjel
lige Nuancer og  med en stærk Glas- eller 
Fedtglans, et fuldkommen musklet Brud, en 
Haardhed af 6,5 og  en Vægtfylde af 3,4. 
Den krystalliserer tetragonalt, sædvanlig 
søileform igt, eller i qvadratiske Pyramider 
eller Prism er, og  bestaar hovedsagelig af 
K isel- og  Lerjord med Kalk, sjeldnere tillige 
med Magnesia, samt Jern og  Mangan som 
farvende Bestanddele; i chemisk Henseende 
er den ikke m eget forskj ellig fra Granat. 
Den findes paa flere Steder i Tyskland, Ita
lien, Ungarn, Sverig, Norge, Busland etc. og 
forekommer navnlig rødligbrun eller gulbrun 
ved Vesuv, lysgul, gulgrøn, sjeldnere brunlig 
i Fassadalen i Tyrol, brun ved Haslau ved 
Eger i Bøhmen, hvor den kaldes Egeran, 
grøn i M ussa-Alperne i Piem ont, blaagraa i 
Tellemarken i N orge, hvor den ligeledes 
forekommer paa Eger samt ved Gaarden E g  
ved Christiansand; i  N orge kaldes den lig e 
ledes Egeran eller den smukke kobberholdige 
himmelblaa Cyprin.  I Sverig findes den 
fremdeles ved Tunaberg og  ved Mæntzæla i 
Finland. I Ural forekommer der smukke 
grønne Varieteter. Ved Schwarzenberg i 
Sachsen findes en grøn  I. med brune Stri
ber. Andre Varieteter med særlige Navne 
ere: Loboi t  fra Omegnen af Gökum ved
Dannemora i Sverig, Som m ervi l i i t  fra Vesuv, 
Xant h i t  fra Omegnen af Newyork ved Sand
fort, i store, græ sgrønne Krystaller osv. Den 
grønne eller brunlige sælger man i Italien 
under Navn af vesuviske Æ delstene eller 
Gemmer, og den forekommer ogsaa i H ande
len som italiensk Hyacinth eller Chrysolith, 
men skj eines fra de ægte Stene af denne Art 
ved en mindre liv lig  Farve. De rene og 
mest gjennem sigtige Stene slibes i forskjel- 
lige Former til Smykkestene.

Idrlsolie, Græsol ie eller Cit ronel le-

Ol ie er en ved Destillation med Vand af et i 
Ostindien, Arabien og  ved Cap voxende Græs, 
Andropogon Pachnodes,  udvunden, svagt gul
agtig, m eget vellugtende Olie, som navnlig 
erholdes fra London; den kaldes undertiden 
t y r k i sk  Geraniumolie.  Det nævnto Græs 
dyrkes flere Steder, navnlig paa Ceylon, for 
at udvinde Olien, som sædvanlig forsendes 
fy ldt paa Porterflasker til England, hvor den 
sælges under Navn af Lem ongræsol ie eller 
ingefærol ie.  Den anvendes til Parfumerier 
og vellugtende Sæber, ligesom  den ogsaa 
hyppig benyttes til Forfalskning af Bosen* 
og  Geraniumolie.

Igler s. Blodigler .
Ignatius beniner eller Ignat sbonner

( Fabæ Ignatice eller F . Sancii Ig n a tii , in
dices eller feb rifu g æ , Semen S try  cimi Ig
natii) ere Frøene af en i Ostindien og  navn
lig  paa Philippinerne voxende, træagtig Busk, 
I g n a t i a  a m a r a  eller S t r y c h n o s  I g n a t i i ;  de 
kaldes i Ostindien Igasur .  De ere saa store 
som en Hasselnød, forskj elligtformede, for det 
meste ovale, tre- eller firkantede, med stumpe 
Kanter, forsynede med en Navle, paa den 
ene Side mere hvælvede end paa den anden, 
brunliggraa og  delvis overdragne med et 
fastsiddende, filtagtigt Dække, indvendig 
smudsiggule og  glinsende, m eget haarde, 
halvt gjennemskinnende og hornagtige, saa 
at de kun med Vanskelighed lade sig pulve
risere. Hele Frugten er et græskaragtigt 
Bær, som under en haard, træagtig Skal 
indeholder en bitter Marv, hvori findes 20 
eller flere Frø, der ligge tæt paa hverandre 
og sidde fæstede sammen paa en Frøstol. 
De have en længe vedvarende, bitter Smag, 
ere stærkt narkotisk g iftige og fremkalde 
selv i smaa Dosisser Svimmelhed, Opkastning 
eller Krampe. De indeholde en større Mængde 
Strychnin  (1,2 pCt.) end Bræknødder (s. d.), 
men mindre Brucin. De anvendes fortrins
vis i  Homøopathien. Undertiden bæres de 
ogsaa om Halsen trukne paa Snore til Be
skyttelse im od Migraine og Feber.

Ihlen, Ij le eller Yl es kaldes i Holland 
de efter Legetiden fangede, ordinaire Sild 
uden Melk eller Eogn.

IkakoM om m er s. Guldblommer.
Ilderskind, T. Iltisfelle, Fr. Peaux de 

putois, E. Fitchet-skins, erholdes af den i 
de tempererede og kolde Lande baade i den 
gamle og den nye Verden levende, til Maar- 
familien henhørende almindelige Ilder, M u 
s t e l a  in f ior i  n s .  Det er meget tæthaaret, paa 
B yggen  sortagtigt, mørkt kastaniebrunt eller 
gulbrunt, paa Bugen hvidligt, paa Brystet, 
Fødderne og  Halen sort; det har en stærk, 
ubehagelig L u gt ved sig, som ikke engang 
taber sig ganske efter Forarbeidelsen. Det 
er smukkest og fyldigst om Vinteren og lug
ter da ogsaa mindre stærkt. D et henregnes 
kun til de ringere Sorter Pelsværk og  be
nyttes sædvanlig til ordinaire Kantninger, til 
Foer og Huer for Landbefolkningen etc., og 
af de lange Hale- og  Ørehaar forfærdiger 
man Pensler. De siber i ske Ilderskind have 
tættere og lysere Haar end de almindelige 
og  forekomme ogsaa undertiden ganske hvide.
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De bedste og  dyreste ere im idlertid de t y r 
k iske fra Kaukasus og  Taurien, med lange, 
sorte, silkeagtige Haar. Skindet af den vi r -  
ginske eller indiske Ilder, som ogsaa kaldes 
am er i kansk Zobel,  har meget smukke og  fine, 
lysebrune Haar og  kommer over'England fra 
Canada og de nordlige Egne af de forenede 
Stater. Dette Dyr ligner ikke de europæiske 
Ildere, da det er mere end dobbelt saa stort 
og lever i Skovene; det har større Lighed 
med Yielfrasen og  har et tæthaaret, smukt, 
mørkebrunt Skind, som betales høit i R us
land, hvor det benyttes m eget til Ilerrepelse. 
— Desuden forekommer der endnu den st r i 
bede Ilder,  M u s t e l a  z o r i l l a ,  fra Sydafrika, 
med uregelmæssige, sorte og  hvide Striber, 
og den plet t ede eller t igrede Ilder, M .  s a r -  
m a t i c a ,  som navnlig lever i det sydlige Rus
land imellem Don og W olga ; den har et 
lyst kastaniebrunt, noget korthaaret Skind 
med hvidgule P letter, der afgiver et let 
Pelsværk, som især benyttes i Polen.

Ilicin er et bittert, indifferent Stof, som 
findes i Bladene af den almindelige Christ- 
torn, I le x  a q u i f o l i u i n ,  og anvendes undertiden 
som Surrogat for Chinabark; det er et brun
gult, gjennemskinnende, bittert smagende 
Stof, som er uopløseligt i Vand, men opløse
ligt i Spiritus. A f Bladene udvindes ligele
des et Farvestof, l l ixant hin,  straagule Naale- 
krystaller, som lade sig opløse i varmt Vand 
og Alkohol og  anvendes til Farvning af beit- 
sede Tøier.

Ilipeolie er Navnet paa en i Ostindien 
af Frøene af flere Arter Bassi a udvunden 
Olie af grøn liggu l Farve og en i Begyndel
sen mild, men senere skarp Sm ag; den be
nyttes ligesom Olivenolie.

llixanthin  s. i l icin.
Imitier s. Ammoniak.
Im m orteller s. Evighedsblom st .
Imperial er en russisk Guldmynt, som 

er lig  10 Rubler Guld af Finhed 22 Karat 
eller 10 Rubler 80 Kopek Sølv. H yppigst 
forekomme Halvim perialer, som have den 
halve ovennævnte Værdi, men som i daglig 
Tale kaldes Imperialer.

Inch er den engelske Tomme ; 100 Inches 
=  97 danske Tommer.

Indiennes kaldtes oprindelig nogle 
fine, trykkede Kattuner eller Sirtser, som 
kom fra Ostindien og  senere eftergjordes i 
England og  Frankrig. Endnu fabrikeres 
der under dette Navn, især i Frankrig og 
Schweiz, ligesom  ogsaa i Tyskland, nogle 
fine, tætvævede, tærnede og stribede Bom - 
uldstøier, ligesom  ogsaa nogle meget lette 
Bomuldsstoffer, der fremkomme ensfarvede 
eller trykkede med smukke, flerfarvede M øn
stre som Sirtser. Benævnelsen bruges nu 
ogsaa om de røde Schweizer Stoffer, der især 
fabrikeres i Glarus og  W intherthur, saavel 
ensfarvede som trykkede med mange Farver. 
De anvendes til Gardiner, stukne Sengetæp
per, Slobrokke og  til Børnekjoler, medens de 
franske Indiennes mest benyttes til Dam e
kjoler.

Indigo, det bekjendte, holdbare, mørke-

blaa Plantefarvestof, var allerede kjendt og 
benyttet i Oldtiden i Ostindien, men de tid 
ligste bestem te Efterretninger derom haves 
først fra det sextende Aarhundrede. Indigo 
kan fremstilles af mange forskj ellige Planter, 
men det findes langtfra altid i saadan Mængde 
eller Renhed deri, at det kan betale s ig  at 
fremstille det deraf. Det findes saaledes 
navnlig i forskjellige I n d i g o f e r a - A r t e r ,  i  V a i d, 
i P o l y g o n u m  t i n c t o r i u i i i ,  A s c l e p i a s  t i n g e n s ,  
S p i l a n t h e s  t i n c t o r i a ,  T a n k e r v i l l i a  C a n t o n e n s i s ,  
M e r c u r i a l l s  a n n u a  og  p e r c n n i s  etc. D et kan 
fremdeles udskilles ' af Hesteurin osv. T id 
ligere anvendte man til Blaafarvning Va id 
(s. d.), som dyrkes i flere Lande, navnlig i 
Tyskland, og som ligeledes indeholder et 
blaat Farvestof, der dog langtfra er saa smukt 
og liv ligt som Indigoblaat. Dette sidste er 
nu en m eget betydelig  Handelsartikel og  er
holdes fra flere Lande i en stor Mængde 
Sorter, der alle tilberedes af Bladene af for 
skjellige Arter af Ani l - eller Indigoplant en,  
i n d i g o f e r a ;  af disse dyrkes og anvendes navn
lig  følgende: 1) Den almindel ige “Indigoplant e 
eller Farver i ndigo,  I n d i g o f e r a  t i n c t o r i a ,  hører 
oprindelig hjemme i Ostindien, navnlig i 
Bengalen, paa Malabar, Madagascar, Réunion 
og Mauritius, men er forplantet til Vestin 
dien og Sydamerika. Den bliver 65 Ctm. 
indtil 1 114 M eter høi, har uligefinnede, grønne 
og  blaalig anløbne Blade og  smaa, klasefor- 
m ig siddende, røde eller hvid lige Blomster. 
Den afgiver megen Indigo, men ikke af den 
bedste Sort. Den forekommer i to Arter, 
nem lig den langf rugt ede,  I .  S u m a t r a n a ,  med 
8— 10 F rø i hver Frugt, og den kort f rugt ede,  
I.  G u a t i m a l a ,  som kun har 3— 4 Frø. —  2) 
Ost indisk eller Ani l - ind igo erholdes af den 
baade i O st- og  Vestindien dyrkede, buskag- 
tige Anilplantc, I n d i g o f e r a  A n i l ,  som naar en 
H øide af l 1/4— 2 Meter og  har ligeoverfor 
hinanden siddende, ægformede, paa Oversiden 
grønne og  paa Undersiden næsten sølvhvide, 
svagt behaarede Blade, korte Blomsterklaser 
og  seglformede, opadbøiede Bæller, som inde
holde 6— 8 stumpt firkantede Frø ; den blom 
strer sædvanlig to Gange om Aaret. Navnet 
A n i l  eller K il  stammer fra det indiske Nila,  
som betyder blaa. —  3) Den t of røede Indigo,  
I n d i g o f e r a  d i s p e r a l a ,  voxer i Ostindien og 
Amerika, ligner tildels den forrige og  afgiver 
et fortrinligt Product, navnlig den bekjendte 
Guat imala Indigo.  —  4) Den solvgl insende 
Indigo,  I n d i g o f e r a  a r g e n t e a ,  fra Æ gypten, 
Arabien og Ostindien er en lav Buskplante 
med mørkegrønne, sølvfiltede Blade og pur
purrøde Blom ster; den giver en meget smuk 
Indigo, men indeholder mindre deraf end de 
andre Sorter. —  5) I n d i g o f e r a  p s e u d o t i n c t o r i a ,  
som ligeledes voxer i Ostindien, skal afgive 
den smukkeste og  bedste Indigo.

Naar Indigoplantens Blom ster ere nærved 
at springe ud, hvilket sædvanlig er Tilfæ ldet 
i den sidste Halvdel af Juni eller Begyndel
sen af Juli, afskæres Planten 6— 8 Ctm. over 
Jorden, hvilket senere gjentages endnu en
gang ; i Amerika høster man saaledes 2 Gange, 
i Ostindien 3— 4 Gange aarlig. D et første 
Snit giver im idlertid den meste og  bedste

22*
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Indigo. Planten er vel perennerende, men i 
Regelen oprykkes den dog allerede efter det 
første, eller ialfald efter det andet eller tredie 
Aar og  saas paany, da den senere ikke vilde 
kunne benyttes til Udvinding a f Indigo. 
Efterat Stengierne og  Bladene, a f livis Saft 
Indigoen vindes, ere afskaarne, forarbeides 
de i Indigofabrikerne, de saakaldte Indigot- 
terier, enten i frisk Tilstand eller sjeldnere 
i tørret, saaledes som f. Ex. paa Koromandel- 
kysten. Bladene læ gges i en Beholder af Træ 
eller Cisterne af Sten af 4— 5 Pods Dybde, som 
kaldes Gj æ r ingskypen og som fyldes med 
Vand, saa at dette staar over dem , og  da 
Bladene under den paafølgende Gjæring 
kunne udvide sig betydeligt, læ gges der 
Bræder, Bambusfletning og  Stene ovenpaa. 
Efter nogle Tim ers Eorløb begynder Massen 
at gjære, Tandet bliver plumret og grønligt, 
paa Overfladen fremkommer der et blaaligt, 
i brogede Farver spillende Skum, og  der ud
vikler sig en eiendomm elig ammoniakalsk 
Lugt. L idt efter lidt bliver Gj æringen mere 
levende og  Skummet stærkere; det saakaldte 
Indigohvidt ,  Chromogenet af Indigoen, gaar 
fra Plantedelene over i Vandet og  dens Ge
halt forøges til en vis Grad ved selve Gjæ- 
ringen, som det dog nu er af V igtighed at 
afbryde i det rette Øieblik, hvortil der ud- 
fordres megen Sagkundskab. Skér dette for 
tidlig, erholder man for lidt Indigo, og  skér 
det for sildig, kan hele Productet let blive 
fordærvet ved G jæringsprocessen; denne varer 
sædvanlig 12— 15 Timer. Man lader nu hele 
Indholdet løbe ned i en anden under G jæ
ringskypen stillet Beholder, der kaldes Sl ag-  
kypen;  i  denne bringes Massen i stærk B e
vægelse ved at pidskes eller omrøres med 
Stokke eller et Hjulapparat for at bringe den 
saameget som m uligt i Berøring med den 
atinosphæriske Luft. Under denne Operation, 
som  omtrent varer 1 1/2— 2 Timer, udfældes 
Indigoen som et tæ t, m eget tint Bundfald, 
der efterhaanden synker tilbunds, imedens 
Vædsken antager en vingul Farve og bliver 
mere eller mindre klar; ofte tilsættes Kalk
vand for at befordre Udfældningen, men In 
digoens Qvalitet lider derved. Processen 
maa foregaa med stor Forsigtighed og  afbry
des i rette T id ; jo  klarere Vædsken viser sig 
at være efter Bundfældningen, desto bedre 
er Resultatet. Vædsken afhældes nu, og  
Bundfaldet tømmes ned i en tredie Beholder, 
hvor det yderligere renses og  hvorfra den 
vandagtige Vædske frasies igjennem  Filtrér- 
poser. Derpaa bliver Massen presset fast, 
og  de derved fremkommende Kager skæres 
da med Messingtraad i omtr. 9 Ctm. store 
Tavler eller Tærninger, som underkastes en 
langsom  Tørring ved kunstig Varme, idet de 
jevn lig  vendes, hvorved de svinde betydeligt 
ind. Tilsidst opstables Stykkerne i store 
Bunker og  tildækkes med et uldent Klæde i 
en Ugestid, hvorefter de ere færdige til at 
forsendes. T il ét Pund ren Indigo behøves 
om trent 500 Pd. friske Blade. Denne Frem - 
gangsmaade er den alm indeligst anvendte, 
men i enkelte Lande benytter man dog andre 
Methoder ; i  Æ gypten  uddrager man saaledes

Indigoen med varmt Vand, og i Senegal og 
paa Madagascar knuses hele Planten med 
Roden til en Deig, hvoraf Kagerne formes. 
—  Tørr ede Blade kunne opbevares i flere 
Maaneder, naar de ere godt behandlede, og 
Fabrikanten har da den Fordel at kunne for- 
arbeide dem efter T id  og  Leilighed. Bla
dene, der ere befriede for Stengierne, males 
til et grovt Pulver og  presses fast sammen i 
K ister; naar man vil forarbeide dem, blød- 
gjøres de helt ig jennem  i Løbet af nogle 
Tim er under stadig Omrøring, hvorefter det 
grønne Fluidum tømmes ned i Slagkypen og 
Fremgangsmaaden er derefter den samme 
som efter Afbenyttelsen af friske Blade. 
100 Pd. tørre Blade give sædvanlig 1 1j2 à 2 
Pd. Indigo.

Den i Handelen forekommende Indigo be- 
staar af tærningformede eller flade, tavlefor
mede, men som oftest itubrukne Stykker af 
en dyb, blaa Farve og et mat, jordagtigt 
B rud ; ved at gnides med et haardt Legeme 
give de dog en glinsende, kobberrød Streg. 
Jo stærkere og  mere guldlignende denne Me- 
talglans fremtræder, desto bedre ansés Indi
goen for at være. De bedste Sorter ere saa 
lette, at de flyde paa Vand, imedens de or
dinaire, som ofte ere blandede med Sand og 
jordagtige Substantser, ere tungere. Ofte 
ere Stykkerne paa Ydersiden besatte med 
hvide Skimmelpletter, hvilket har sin Grund 
i, at Indigoen er indpakket i fu gtig  Tilstand. 
Ved Forbrænding maa den kun give lidet og 
en m eget blød Aske, hvori man ikke maa 
kunne observere Sand; ved hurtig  Ophed- 
ning maa den udvikle en purpurfarvet Damp 
og  i rygende Svovlsyre opløser den sig  fuld
stændig til et mørkeblaat Fluidum, langsom
mere i concentreret eller engelsk Svovlsyre. 
Chlor og  Salpetersyre decomponere dens 
Farve og  farve den brungul. A f det blaa 
Farvestof, som kaldes Indigoblaat  eller Indi 
got in og  paa hvis Mængde Indigoens Værdi 
beror, indeholder den sædvanlige Indigo 
indtil 60 pCt., dog ofte m eget mindre; den 
bestaar desuden af følgende Stolfer: In
digol im,  en gum milignende, men dog ikke 
klæbrig, i Vand og  fortyndet Svovlsyre let 
opløselig Substants; Indigobrunt ,  som er 
mørkebrunt og  opløseligt i Kalilud, og  Indi 
gorødt ,  et brunrødt Pulver eller en sorte
brun Fernis, som let lader sig opløse med 
mørkerød Farve i Æ ther, vanskeligere iV in - 
aand og slet ikke i Vand. Desuden indehol
der Indigo som oftest flere enten tilfældigt 
eller med Forsæ t iblandede Urenligheder, 
saasom Kalk, Sand etc., der stundom tilsæt
tes for at forøge dens Vægt. Indigohvidt ,  
som ogsaa kaldes reduceret Indigo eller Isa- 
tinsyre, danner et fnugget, hvidt Pulver, som 
ved Paavirkning af Luftens Ilt bliver smukt 
blaat. I  denne sidste Form  findes Farve
stoffet i Plantesaften, hvoraf det ved den 
foran beskrevne Behandling udskilles som 
Indigo eller et af de andre nævnte Stoffer.

A t bedømme Qvaliteten a f Indigo o: dens 
Indhold a f Indigotin, nogenlunde nøiagtigt 
efter dens ydre Egenskaber, er ikke muligt 
selv for den dygtigste Fagmand. Dette kan
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kim ske ved en chemisk Undersøgelse; men 
der gives dog Here Kriterier, som ialfald ikke 
bør savnes ved god Indigo og  som derfor 
bør kjendes af Enhver, som handler dermed; 
vi skulle her anføre nogle af de vigtigste.
Jo mere fuldstændigt en Indigosort lader 
sig opløse i rygende Svovlsyre, jo  smnkkere 
og rigeligere den farver, jo  mere dens ud
vendige Farve udmærker sig ved Fylde, R en
hed og Ildfuldhed, jo  mere pletfri dens Brud
flade viser sig, især naar den betragtes ig jen- 
nem en Loupe, jo  lettere den er, jo  hurtigere 
den indsuger paastænket Vand, og  jo  mere 
den klæber ved Tungen, desto mere værdi
fuld ansés den sædvanlig for at være. God 
Indigo bør derhos ikke være stærkt kobber- 
glinsende i Bruddet, om ogsaa denne Kobber
farve vil fremtræde mere eller mindre hos 
alle Sorter kun ved at ridse Fladen med 
K eglen; jo  mere guldlignende denne M etal
farve viser sig, des bedre er Indigoen. Im id
lertid ere ogsaa de mere ordinaire Sorter 
Indigo uden denne Kobberglans, naar de ere 
blandede med mange jordagtige D ele; men 
Varens Farve er da mat og sortladen, og den 
er tillige tung og  haard. Indigoens Vand
indhold kan man prøve ved at tørre et af- 
veiet Qvantum ved Vandets Kogepunct, hvor
ved de forskjellige Sorter tabe 3— 8 pCt. i 
Vægt. For at bedømme Mængden af frem
mede Iblandinger, som mest bestaa af jord 
agtige Substantser, forbrænder man et afveiet 
Qvantum i en Platinaskaal og veier den til
bageblivende Aske, som i Regelen vil ud- 
gjøre 7— 9b2 pCt. ; de bedste Sorter efterlade 
dog stundom kun 4 pCt., de simpleste der
imod indtil 25 pCt. Aske.

Ad chemisk Vej har man forskjellige Me- 
thoder til at prøve Qvaliteten af Indigo ; men 
de lide næsten alle af den Mangel, at de 
dertil anvendte chemiske Reagentser ikke j 
alene indvirke decomponerende paa den inde
holdte Indigotin, men ogsaa paa Indigoens 
andre Bestanddele, hvorfor Resultatet som 
oftest vil blive for høit. En Prøve, som 
hyppig anvendes i Praxis, naar to Indigo
sorter skulle sammenlignes, er Chlorprøven, 
som er begrundet paa Indigotinens Affarv
ning ved Hjælp af Chlor. Den bestaar i at 
opløse lige Mængder af Indigo i Svovlsyre, 
fortynde Vædsken med lige Mængder Vand 
og derpaa tilsætte begge Opløsningerne 
draabevis saameget af en vis afmaalt Chlor- 
kalkopløsning, indtil Indigoens Farve er for
svunden. Har man nu ogsaa med den samme 
Chlorkalkopløsning g jort et Affarvningsforsøg 
med en afveiet M ængde rent Indigoblaat, 
kan Mængden af Indigoblaat i de undersøgte 
Sorter beregnes efter den til Prøverne for
brugte Chlorkalkmængde. Det maa im idler
tid ikke lades ude a f Betragtning, at der 
oftere i én og  samme Kiste eller Seron fin
des Indigo a f forskiellig  Qvalitet, saa at de 
Resultater, som erholdes ved Undersøgelsen 
af en mindre Prøve, ikke altid kunne ansés 
for at være fyldestgjørende. Ligeledes an
vendes til Bestemmelse af Indigoen den Ko- 
lor im et r iske Prøve ved at opløse den i Vand 
og i et klart graderet Glas fortynde den saa-

længe med Vand, til Farven svarer til en 
lignende tilberedt Vædske af bekjendt Styrke; 
eller ved at iagttage hvor meget og hvor 
smukt en Opløsning af bestemt Styrke kan 
farve Silketøi eller Uld.

Man inddeler Indigo i mange forskjellige 
Sorter, som dels betegnes efter Farven i 
Bruddet og  dels efter de Lande, hvor den 
produceres; paa Priscouranterne forekomme 
oftere begge disse Classificationer. Efter 
Bruddets Farve skjelner man imellem blaa,  
violet ,  rod og kobbret ;  en ordinair Sort af 
en mat, brunrød Farve kalder man ogsaa 
rødl ig (T. fuchsig). Den bedste blaa Indigo 
danner en fin, ensartet Masse uden Ujevn- 
heder eller haarde Steder; den har en smuk 
mørkcblaa Farve, som spiller lidt i det V io 
lette, naar den holdes imod Lyset, klæber 
ved Tungen, antager en næsten guldgul M e
talglans ved at kradses med K eglen og  er 
saa let, at den flyder paa Vand. Den violette
I. viser i Bruddet en* smuk violet Farve og  
inddeles i superfin, purpur, fin, god, mørk 
og ordinair violet, tildels efter dens større 
eller mindre Lethed. Den røde I., som dog 
ikke er virkelig rød, men kun ved Sammen
lign ing med den blaa og violette spiller 
stærkt i det Rødlige, inddeles i fin, middel 
og god rød, og af den kobbrede har man 
ig jen  fin, god, ordinair og endnu en ringere 
Sort. De forannævnte Betegnelser forekom me 
vel sædvanlig paa Indigofactoriernes Prisli
ster; men da do forskjellige Farver ofte gaa 
over i hverandre og  det ikke er m uligt at 
sætte nogen bestemt Grændse imellem dem, 
tager den practiske Farver ikke videre H en
syn til disse Benævnelser, men ordinerer 
sædvanlig simpelthen en god Sort, en Mid
delsort, en god Middelsort eller en ordinair 
Vare.

Efter Productionslandene klassificerer man 
Indigo i følgende H ovedsorter: ost indisk,
am er i kansk og af r i kansk ;  disse falde igjen 
i forskjellige Underafdelinger:

1) Ost indisk Indigo er den i Handelen 
hyppigst forekommende Sort; navnlig levere 
de engelske Besiddelser i Ostindien den meste 
og bedste Indigo og  forsyne den største Del 
af Europa og  Asien dermed. Hovedpladsen, 
hvorfra den udføres, er Calcutta, hvortil den 
bringes fra de om liggende Provindser. Den 
bestaar af mange specielle Sorter, af hvilke 
de vigtigste ere følgende: a) Bengal - lndigo 
danner smukke, 6— 9 Ctm. store Tavler og 
forekommer i næsten 20 forskjellige Sorter, 
som benævnes efter Varens Farvenuancer; de 
bedste af disse Sorter overgaa alle andre i 
Godhed. Den forsendes over hele Verden fra 
Calcutta, hvor den hvert Aar sælges ved 
Auction i October og November. Hovedmar
kederne i Europa ere London og  Amsterdam, 
hvor den ligeledes bortauetioneres hvert 
Qvartal. A f bengalsk Indigo udføres der 
aarlig c. 50,000 K ister à 2— BOO Pd. —  b) Java 
Indigo er ligeledes en værdifuld Sort, der 
forekom mer i over 20 forskjellige Sortim en
ter, som man dog henfører til 3 Hovedafde
linger, nem lig Java Jacat ra,  som er den bed
ste, J. Cher ibon og Joanna,  som ere af M id-
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delqvalitet, og J. Japona og Jappura,  de 
ordinaireste Sorter. Den gode Java I. be- 
staar af runde eller fladtrykte Tærninger 
med et aldeles pletfrit B ru d ; den farver 
smukt og rigeligt og  sættes af mange Far
vere ligesaa høit som god bengalsk, om og 
saa dens Masse er mindre compact. Den 
udføres mest fra Batavia til Amsterdam og 
Kotterdam, hvor den ligeledes sælges ved 
Auction hvert F or- og  Efteraar, og til hvilke 
Byer der aarlig forsendes 4 à 5000 Kister, 
c) Madras Indigo er i Alm indelighed af rin 
gere Qvalitet end de forrige Sorter og ind
deles i fin, middelfin og ordinair. De bedre 
Sorter, navnlig Madras Finblaa,  ere tem me
lig  lette og  bløde og  a f en livlig, men lysere 
Farve end den bengalske, ligesom  de ogsaa 
give en mindre glinsende Kobberstreg. Den 
ordinaire bestaar af liaarde, urene og  glans
løse Stykker, som kun give en mat Streg. 
Madras Indigo danner i Regelen uregelm æs
sige, noget fladtrykte, bestøvede Tærninger 
og  forsendes i Kister, hvoraf der aarlig ud
føres c. 8,000 Stk. d) Burdwan,  Benares,  
Oude og Coromandel  I. ere tem m elig ordi
naire Sorter af en graablaa, violet og  kob
beragtig Farve og  have en liaard og  fast 
Masse; de ere tungere end de øvrige indiske 
Indigosorter og vanskeligere at bryde itu ; 
de inddeles sædvanlig i tre Qvaliteter, af 
hvilke den bedste kan sammenlignes med 
M ellemsorten af Madras I. —  e) Mani l l a I. 
fra de philippinske Øer forekommer ikke 
sjelden i Handelen, skjøndt den sædvanlig 
er af tem melig ordinair Beskaffenhed; udven
dig har den vel en smuk blaa Farve, lig e 
som den ogsaa bestaar af enfin , melet Masse; 
men den er ofte uren og  blandet med jord - 
agtige Dele og  giver kun en lidet glinsende 
Streg. Den sorteres i flere Qvaliteter, af 
hvilke de bedste nærme sig til middelfin 
Madras; den forsendes i Kister og bestaar af 
langagtige, firkantede Tærninger, som hyppig 
vise Spor a f de Straamaatter, hvorpaa man 
har tørret dem. De bedste Sorter gaa sæd
vanlig til England, de ringere til N ord
amerika.

2) Am er ikansk  Indigo forekommer i for- 
skjellige Sorter, af hvilke de vigtigste ere 
følgende: a) Guat imala I. stammer fra d 
mellemamerikanske Fristater og  ansaas tid 
ligere for at være den bedste af alle Indigo
sorter; den kan ogsaa i Qvalitet maale sig 
med de bedre Sorter bengalsk. Den er meget 
let, gohaltrig og  af en fortræffelig Farve; 
den adskiller sig  navnlig fra den ostindiske 
ved at den bestaar af mindre, itubrukne 
Stykker. Den bestemmes efter Lagene af 
Bundfaldet, idet nem lig den øverste Del deraf 
kaldes Indigof lores (Blomster) og  den fineste 
heraf ig jen  Tissat ,  som dog kun sjelden kom
mer til Europa. Denne har en smuk, le
vende mørkeblaa Farve, er m eget blød og 
giver en stærkt glinsende Kobberstreg. D et 
i Kypen nedenunder Flores udskilte Lag 
Indigo kaldes Sobr as eller Sobre sal ient e,  
som er noget tungere, mindre indholdsrig og 
ikke af en saa livlig  Farve. D et nederste 
Lag er Cort e eller Cort ey-Color ,  der er den

ringeste Sort, mat og  næsten skiferblaa, har 
et ujevnt, kun lidet glinsende Brud og inde
holder ofte Stykker, som slet ikke give 
nogen glinsende Streg. Den inddeles igjen 
i Souper ior  og  Courant ,  hvilken sidste Sort 
er den ordinaireste. Den aarlige Udførsel af 
Guatimala Indigo udgjør c. 25,000 Seroner à 
100— 180 Pd. —  b) Caracas I., som under
tiden ogsaa benævnes Laguayr a efter Ud
skibningsstedet, kan i Godhed næsten maale 
sig  med Guatimala og  inddeles i de samme 
tre Sorter. Den bedste kaldes Pr im a Flores 
og  er ofte endnu mere rig  paa Farvestof 
end Guatimala Flores. Undertiden fore
komme begge disse Sorter sammenblandede 
under Navn af Indigo de Guat imala assor t ie 
eller Indigo de Car acas assor t ie.  Skjøndt 
Caracas Indigo skal farve rigeligere end Gua
timala I., er den Farve, som den afgiver, 
dog  ikke saa ren blaa, men falder ofte lidt i 
detG raalige: dens Masse er ogsaa undertiden 
af en noget svampet Beskaffenhed og  inde
holder da smaa Hulheder ligesom  Brød. Den 
forsendes ligeledes i Seroner, hvoraf der aar
lig  udføres omtrent 20,000; Hovedmarkedet 
for begge de sidstnævnte Sorter er London. 
—  c) Den m exikanske staar imellem Guati
mala- og  Caracas I. d) Kurpah I. fra de 
sydlige Egne af de forenede Stater kommer 
kun sjelden i Handelen i regelm æssige Tær
ninger, men bestaar som oftest af større og 
mindre formløse Stykker, som forsendes ned- 
pakkede i Kister. I  Qvalitet kan den sam
m enlignes med de bengalske Middelsorter, 
som den ogsaa ligner m eget i sit Ydre, 
navnlig naar den danner regelm æssige Styk
ker. —  e) Br asi l i ansk  I. i langagtige Tærnin
ger og Stykker er udvendig grøn lig  graa, 
men kun med lidet ildfuld Farve; Louisiana 
og  Carol ina I., som have en mere violet 
Farve, ere af ordinair Qvalitet og kun af 
ringe Betydning som Handelsvarer. —  f) St .  
Domingo I. er den vigtigste af de vestindiske 
Sorter; den har en ikke m eget livlig, lidt i 
det Brune spillende Farve og er liaardere 
end Guatimala Flores. Den forsendes mest 
til Frankrig.

3) Af r i k an sk  Indigo er som oftest temme
lig  ordinair og finder ikke megen Anvendelse 
i Farverierne; heraf er den ægypt iske I. i 
firkantede flade Tærninger og  som forsendes 
over Livorno og  Triest, den bedste; dog er 
den ikke meget fin og  indeholder ofte Sand. 
Senegal indigo indeholder sædvanlig Jord.

Som de bedste Indigosorter ansés Bengalsk 
Finblaa og Guat imala Flores.

Indigo kommer til Europa i Emballager af 
forskjellig  A rt; de bengalske Sorter sædvan
lig  i Kister paa 2 à 300 Pd., Java Indigo 
enten i hele Kister af samme Y æ gt eller 
halve Kister paa c. 150 Pd., men som oftest 
dog  i 1/8 Kister paa 80— 90 Pd., imedens 
derimod Guatimala- og  Caracas - Sorterne 
stedse forsendes i Seroner a f Bøffellæder. I 
Europa er Hovedmarkedspladserne London og 
Amsterdam, førstnævnte for de ostindiske og 
amerikanske Sorter, sidstnævnte for Java- 
Indigo. I Tyskland g jør Ham borg og  der
efter Bremen de største Forretninger med
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Indigo. Den samlede Production af Indigo 
er meget betydelig , navnlig i Asien, og kan 
anslaas til c. 15 M illioner Pund aarlig, hvoraf 
c. 9 M illioner Pd. i Bengalen og  1 Mill, i 
Madras.

Indigoens Anvendelse til Farvning er al
mindelig bekjendt; den benyttes mest til at 
farve Uld, Silke og  Bomuld blaat, men man 
kan ogsaa dermed farve grønt, oliven og 
graat. Da Indigo er uopløselig i Yand og 
kun i opløst Tilstand formaar at trænge ind 
i de Stoffer, som skulle farves, tilveiebringer 
man denne Opløsning ad chemisk Yei ved at 
behandle den raa Indigo med Alkalier og  re
ducerende Midler, saasom Natron og Drue
sukker, Kalk og  Jernvitriol, saavidt m uligt 
uden Luftens Adgang, hvorved der erholdes 
en farveløs eller lidt gu llig  Opløsning, som 
indeholder det tidligere omtalte Indigohvidt, 
og som kaldes Kype. Man skjelner im ellem : 
1) Varm Kype,  som erholdes ved at behandle 
fint pulveriseret Indigo med en Blanding 
gjæringsvækkende og iltende Stoffer samt 
brændt Kalk eller Potaske i Yand. D et i 
Indigoen indeholdte Indigotin gaar da over 
til Indigohvidt, som opløses i den alkoliske 
Vædske og  danner en gul Opløsning, hvori 
de Tøier, som skulle farves, flere Gange ned- 
dyppes, hvorefter de tørres i Luften. Yed 
dennes Paavirkning udskilles den rene Indigo, 
idet Indigohvidt iltes til Indigohlaat. —  2) 
Kold Kype fremkommer ved Behandling af 
pulveriseret Indigo med Kalkmelk og  Jern
vitriol, hvorved der ligeledes erholdes en 
Opløsning af Indigohvidt med Kalkjord, som 
i Luften udskiller Indigohlaat. —  3) Indigo- 
Composit ion erholdes ved at opløse Indigo i
4— 5 Dele rygende Svovlsyre, hvorved der 
fremkommer Indigosvovlsyre, og der dannes 
en tyk, sorteblaa Opløsning, Sac h si sk  Blaat ,  
som tidligere anvendtes m eget til Farvning 
af Tøier, efterat disse først vare beitsede 
med Alun, men som nu tildels er fortrængt 
af Indigocarmin eller blaa Carmin (s. d.), 
som man erholder ved at neutralisere en Op
løsning af Indigo i Svovlsyre med kulsurt 
Natron. —  Fremdeles tilbereder man af In 
digo Nyblaat  eller Vaskeblaat ,  Indigoext ract  
(s. Carmin, blaa), Plat indigo (s. d.) etc.

Ben Indigo er et mørkeblaat, lidt kobber- 
glinsende Pulver, som er uopløseligt i Yand, 
Vinaand, svage Syrer og  Alkalier, men op
løseligt i varm Paraffin og  kogende Anilin. 
Yed rask Ophedning udvikler den en pur
purfarvet Damp, der fortættes til fine mørke- 
blaa Naale, og ved K ogning med Kalilud 
omdannes den til Anilin (s. d.). I  rygende 
Svovlsyre opløser den sig  fuldstændigt, lang
sommere i concentreret eller engelsk, til en 
mørkeblaa Yædske; Chlor og  Salpetersyre 
farve den brungul. Den i Handelen forekom
mende Indigo er ofte forfalsket eller tilsat 
andre Stoffer, enten for at forøge dens Væ gt 
eller for at give den en smukkere blaa 
Farve; den førstnævnte H ensigt søges op- 
naaet ved Hjælp af Stivelse, Harpix, Cam- 

echetræ, Kridt, Alun, Skiferm el og  lignende 
toffer, den sidstnævnte ved kunstig Farvning 

af ordinaire Indigosorter med Berlinerblaat

eller ved at bestøves med pulveriseret Indigo 
af fin Qvalitet. —  Indigo bør opbevares i de 
originale Emballager paa' et tørt og koldt 
Sted; ved at henligge længere T id  i et fu g 
tig t Locale, kan den optage 10— 15 pCt. 
Yand, uden at dens Udseende forandrer sig.

Danm ark indførte i Aaret 1876 c. 115,000 
Pd. Indigo, hvoraf c. 51 T. fra Hamborg, 21 
fra England og 20 fra Hertugdøm m erne; i
1877 udgjorde Indførselen c. 73,000 Pd. og  i
1878 c. 86,000 Pd. —  Prisen noteredes i K jø 
benhavn i Juli 1879 saaledes: Bengalsk Indigo 
9 à 10 Kr. og Madras 4 l/2 à 5 Kr. pr. Pd.

Sver ig indførte i 1876 c. 113,000 Pd., og 
til Norge indførtes samme Aar af Indigo og 
Cochenille tilsammen 44,000 Pd.

Engl ands Indførsel udgjorde i 1876 c. 9 
Millioner Pd. til en Yærdi af over 2 Mill. £. ; 
heraf kom over 5 Mill. Pd. fra Bengalen og 
Burmah, c. 2 Mill. Pd. fra Madras og  c. 1 
Mill. Pd. fra Centralamerika.

Indigo blaat eller Indigot in s. Carmin,  
blaa.

Indigo i Tavler s. Plat indigo.
Indigo, m ineralsk, s. Molybdæn.
I n d i g o ,  r o d t ,  s. Persio.
Indikolitk s. Turmal in.
Indisin s. Anil inviolet .
Indiske Figen s. F.
Indiske Fuglereder s. F.
Indisk Ham p s. H.
Indiske Kodder s. Maledivi ske 

Nødder.
Indisk Rodt s. Chayrod.
Indisk Slangerod s. Mungorod.
Indinm  er Navnet paa et sølvhvidt, 

m eget sjelden forekommende Mineral, som er 
meget blødere end B ly ; det opdagedes i 
Aaret 1863 i blendeholdige Malme fra F rei
berg, men har kun theoretisk Interesse.

Indulin er et Farvestof, der fremstilles 
a f Azobenzol og  A zotoluol; det giver Uld
stoffer en indigolignende, men langtfra saa 
ægte Farve.

Infantadould s. Negret t iuld.
Infnsoriejord eller Kiseljord,. Kisel- 

guhr, er en af Infusorieskaller bestaaende 
Jordart, som findes fiere Steder i Frankrig, 
Grækenland, Tyskland etc. De deraf ved 
Hjælp af lidt tilsat almindelig Ler formede 
og  brændte Stene ere meget lette og smelte 
ikke i den stærkeste Porcellainsild. Disse 
Stene finde derfor Anvendelse, hvor der for
dres Lethed og en vis Grad af Usmeltelig- 
hed. Infusoriejord bliver ligeledes i udstrakt 
Maalestok benyttet ved Tilvirkningen af D y 
namit (s. d.), til Fabrikation af Vandglas og 
til Beton etc.

Ingefæ r (Rhizom a  eller R a d ix  Z ingi- 
beris) T. Ingwer, Fr. Gingembre, E. Ginger, 
er den tørrede Eodstok af den i Ostindien og 
China hjemmehørende, men sammesteds, lig e 
som ogsaa i Vestindien, Afrika og  Sydame
rika dyrkede almindelige Ingefærplante, Zin
giber officinale. Denne har en næsten hori
zontal, krybende, knoldet og  ledet, noget 
fladtrykt, grenet Bodstok, hvoraf den henved 
1%  Meter høie Stengel med et c. 12 Ctm. 
langt Ax med hvidblaa Blomster voxer frem.



Ingefær. 344 Ingefær.

Efter den første Behandling af Eodstokken 
adskiller man i Handelen hvid og  sor t  Inge
fær.  Den første bliver efter Blomstringen 
optagen af Jorden, og efterat alle Sidetræv
lerne ere bortskaarne, lægges den en halv 
Snes Minuter i kogende Yand, og  ved Skrab- 
ning befries den da for Barken og  tørres 
derpaa i Solen. Den sorte Ingefær bliver 
efter Optagelsen og  Eensningen skaaren i 
Stykker, kogt med Yand og hurtigt tørret. 
Ingefær danner faste haarde, noget knoldet 
fortættede Stykker, der ere forgrenede til 
begge Sider; de ere ujevne, tætte i Bruddet, 
som udviser faa fremtrædende Traade, (Kar
bundter) , og  ofte mange liarpixglinsende 
Punkter. Den besidder en aromatisk Lugt, 
som fremkalder N ysen , en skarp, krydret 
Smag og giver et gulagtigt Pulver. Den 
bedste Ingefæ r er den, som er befriet for 
Overhuden, og  enten er fuldstændig skrællet 
eller kun paa begge Plader, ikke paa Ban
dene. Den er af lysere graagul Farve og 
mere løs og  melet, fuldere, tungere, og  af 
behageligere og mere krydret L ugt og Smag. 
Den uskrællede er af mørkere Farve, hyp
pigst lysbrun, er mere sammenskrumpet og 
rynket, haardere, mere trævlet og skjør og a f en 
L ugt og  Smag, der i Godhed staar tilbage fol
den foregaaende. Begge Sorterne bør være fri 
for Ormestik, uden Støv, vanskelige at brække 
itu og af en ren, kraftig, krydret Lugt og 
Smag. Foruden Stivelse indeholde Knoldene 
som v igtige Bestanddele en bleggul, æthe- 
risk Olie og en skarp, aromatisk, blød Har- 
pix, som giver dem den eiendommelige K ry- 
derilugt; endvidere Extractivstof etc. Efter 
Productionslandene skjelner man imellem fø l
gende Sorter:

1) Vest ind isk  Ingefær,  hvortil henhører a) 
Jamaica I., som erholdes i forholdsvis tem 
m elig lange, glatte, men tynde, helt skræl
lede Stykker; udvendig er den noget stribet, 
ganske hvid eller m eget lys, indvendig melet, 
bleggul og med mange lysegule Puncter. 
Den hvide Farve fremkommer ved at In ge 
færen inden Tørringen nedlægges i Kalk- 
melk, hvorved den bliver bedækket med et fint 
Lag Kalk. Undertiden forekommer i Handelen 
en ganske hvid Sort, som skylder sin hvide 
Farve en B legning med Chlorkalk (saakaldet 
Hvidvaskning), og en saadan Yare er naturlig
vis forkastelig. Indvendig vil et saadant af
farvet Product vise sig mørkt og ofte ormstuk
ket. Jamaica Ingefær giver et straagult Pu l
ver og  har en stærkere Lugt og Smag end 
de fleste andre Sorter. Den forsendes i Fou- 
stager paa c. 100 Pd. —  b) Barbados I. er 
uskrællet, udvendig rynket og graabrun, ind
vendig endnu mørkere med gule Puncter: 
den er kraftig aromatisk og  forsendes i korte, 
flade Stykker i Baller paa 60— 70 Pd.

2) Chinesisk  Ingef ær danner store, hade, 
udvendig rundagtige, m eget haarde, i Brud
det glinsende, uskrællede Stykker ; den over
træffer i L u gt og Smag de øvrige Soxter. 
H ertil hører ogsaa den med Sukker syl t ede 
Ingef ær (s. nedenfor).

3) Ost indisk Ingef ær kommer mest fra 
Bengalen og  Malabar, men ogsaa fra Ceylon.

Den forekommer baade skrællet og uskrællet, 
sædvanlig i smudsiggraa, stærkt rynkede 
Stykker med et enten hornagtigt og bly- 
graat eller melet og blegbrunligt Brud. Den 
er som oftest kun skrællet paa to Sider, me
dens Eandene endnu have Barken siddende 
paa og den er m eget m odtagelig for Orme
stik. — Malabar  I. kommer enten uskrællet 
i Poser fra Bom bay og er da mørkere end 
de vestindiske Sorter, men lysere end den 
uskrællede bengalske, eller skrællet i tynde, 
m eget grenede Stykker fra Calcutta, Baypore 
etc. ; den har en stærk, aromatisk Lugt, men 
angribes stundom i den Grad af Orm, at den 
kan være halvt pulveriseret ved Ankomsten 
til Europa. —  Bengal sk  I. kommer ligeledes 
baade skrællet og  uskrællet; den førstnævnte 
bestaar af sm aa, k orte , brunlige Stykker, 
imedens den sidstnævnte er større og  fyldi
gere og  ikke saa m odtagelig for Ormestik 
som Malabar I. Den har en kraftig Smag 
og  kaldes undertiden sor t  Ingefær.

4) Af r i k an sk  Ingef ær kommer fra Sierra 
Leone i smaa, afrundede Stykker med lange 
G rene; den ligner i Udseende og  Godhed 
Barbados, men Stykkerne ere bredere.

Den hyppigst forekommende Ingefæ r er 
den vestindiske, som for en stor Del har for
trængt de andreSorter; derefter kommer den 
skrællede Malabar I. —  God Ingefær bør 
have en gjennem trængende, campheragtig 
L u gt og en skarp, aromatisk, næsten bræn
dende Sm ag; den bør være tør, fast, ikke 
hornagtig eller træet, fri for Støv og  Orme
stik og i Bruddet vise liarpixglinsende Punc
ter; jo  finere og  lysere dens indre Substants 
er, desto bedre ansér man den for at være. 
Større Stykker vise dog stundom i Tværsnit
tet en fast, harpixagtig Peripheri, som om
giver et mere melet Centrum. A f  Droguister 
og Andre sælges den hyppig pulveriseret; 
men den er da oftere blandet med Stivelse, 
Tapiokmél, Æ rte- eller Bønnemél etc. —  I. 
bør opbevares paa et tørt Sted i godt lukkede 
Beholdere, da den ellers let taber sin Kraft 
og bliver ormstukken, Man benytter Inge
fær, som kommer til Europa over England 
og  Holland, dels som Kryderi i Husholdnin
gen  og dels i Medicinen som et varmende og 
mavestyrkende M iddel og mod Hoste og 
Hæshed. H ertil tjener ogsaa den chinesiske, 
meget aromatisk smagende syl t ede Ingefær,  
hvortil man vælger de bedste friske Eødder; 
efterat disse ere om hyggelig rensede, skæres 
de i Strimler og blødgjøres i Søvand i nogle 
Dage, hvorefter de nedlægges i kogende 
Sukkersirup, der da fuldstændig gjennemtræn- 
ger dem, saa at de blive ganske bløde og 
gjennemskinnende. Den kommer til Europa 
fra Ostindien og China, især fra Canton, dels 
i hvide, med blaa F igurer forsynede og  ofte 
med Spanskrørsstrimlcr omviklede Porcellains 
Krukker (Bojaner) paa c. 7 Pd., dels ogsaa i 
Foustager, navnlig fra Bengalen. Syltet 
Ingefær maa ikke være haard eller træagtig, 
men blød og  gjennemskinnende og let lade 
sig skære itu. Den eftergjøres undertiden 
af tørrede Ingefærrødder; men dette Fabrikat 
staar langt tilbage for den ostindiske, da de
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tørrede Eødder ikke kunne gjengives deres 
oprindelige Blødhed og derfor ikke kunne 
blive saa gjennem trængte af Sukker som de 
friske. Endvidere tilbereder man af Ingefær 
en især i England m eget yndet, skummende, 
kølende Drik, Ingefærøl (Gingerbeer).

Danmark indførte i Aaret 1876 c. 30,000 
Pd. Ingefær, hvoraf over 25 T. fra England, 
og udførte c. 9,000 Pd., som næsten alt gik 
til Sverig. I 1877 var Forholdet omtrent 
det samme; dog udførtes der kun c. 5,000 
Pd., hvoraf c. 2,7 til Sverig og 1,8 til E ng
land.

Norge indførte i 1876 c. 92,000 Pd., hvoraf 
c. 54 T. fra England og 35 T. fra Ham borg.

Sver ig indførte i 1876 c. 71,000 Pd., hvoraf 
c. 64 T. fra England.

Til England indførtes i 1876 c. 62,000 Cwts. 
til en Y ærdi af c. 169,000 £., hvoraf c. 31 T. 
fra Ostindien, 16 fra Yestindien og 11 fra 
Afrika; Udførselen i samme Aar udgjorde c.
23,000 Cwts.

I n g e f æ r ,  d a n s k ,  s. Aronrod.

I n g e f æ r ,  g u l« , s. Gurgemeie.

I n g e f æ r o l i e  (Æ theroleum  Zingiberis) 
er den i Rodknoldene af Ingefærplanten 
indeholdte ætheriske O lie; den er gullig , 
har en Væ gtfylde af 0,893, koger ved 246° 
C., lugter stærkt af Ingefær og har en bræn
dende, aromatisk Sm ag; den anvendes til 
Parfumerier. Den forvexles undertiden med 
Idris Olie (s. d.).

I n s e k t p u l v e r ,  p e r s i s k  eller k a u 
k a s i s k  er de pulveriserede Blomster af 
den i Kaukasus hjemmehørende, men ogsaa 
hos os som Zirplante i Haverne dyrkede 
Pyre thriim  ca uca sicum, ca rneuin eller roscum , 
en til de Kurvblomstredes Fam ilie henhø
rende Plante. I  Kaukasus voxer den paa 
Bjergene i en Høide a f 5 à 6000 Fod og er 
der om Vinteren ofte udsat for en Kulde af 
20° C. Først efter at være tørrede udvikle 
Blomsterne en m eget stærk Lugt, som virker 
dræbende eller bedøvende paa alle mindre 
Insekter, men er aldeles uskadelig for Men
nesker. Denne eiendomm elige Egenskab har 
allerede længe været kjendt hos flere andre 
Planter, saasom hos Oxeøiet  eller Præ st e
kraven (Chrysanthemum Leucanthemum), en 
af de almindeligste Ukrudtsplanter paa Mar
ker og ved Veigrøfter, samt hos Loppe-Alant  
(Inula pulicaria), der voxer ved Gadekjær, 
især i de sydligere Egne af Danm ark; men 
hos disse er den tilstede i langt ringere 
Grad. Planten dyrkes ligeledes i det Store i 
flere Egne af det sydlige Rusland, saasom i 
Tiflis, Charkoff etc. De tørrede Blomster 
anvendes m eget af Gartnere, som læ gge dem 
paa Gløder, hvorved der fremkommer cn R øg, 
der er et fortrinligt Middel im od de mange 
Insekter, som f'oraarsage stor Skade i D riv
husene. Desuden benyttes Insektpulver som et 
meget godt Middel til at befri Senge, M eub
ler og endogsaa Husdyr fra Utøi. T il samme 
Brug tilbereder man ogsaa deraf en Tinetur 
ved i nogle Dage at udtrække 2 Dele Pulver 
med 12 Dele Vinaand; dette Præparat har 
dog langtfra saa god Virkning som selve

Pulveret. Det navnlig fra Montenegro og 
Dalmatien, især over Triest kommende Dal 
mat iner  Insekt pulver ,  som er det i Hande
len hyppigst forekommende, er Pulveret af 
Blomsterne af P y r e t h r i i m  c i n e r a r i æ f o l i u n i ,  
men dette er langt mindre kraftigt end det 
ægte persiske Pulver.

I n t a g l i c i *  s. Gemmer.

I n u l i n ,  ogsaa kaldet Dahl in,  Alant i n 
eller Helenin er en Slags Stivelse, som fin
des i Rødderne af flere Planter, saasom i 
Alantrod, Georginerod, Pæonierod, Løvetands
rod, Cichorierod etc.; Indholdet deraf i disse 
Rødder er 10— 12 pCt. For at fremstille 
Inulin blive Rødderne først rensede, pulveri
serede og  udkogte med Vand; D ecoctet af- 
sies derpaa og afdampes saalænge, indtil der 
viser sig en Hinde paa Overfladen. Man 
slukker nu Ilden og lader Vædsken afkøles, 
og  Inulin vil da afsætte sig i Form  af et 
hvidt, m eget fintkornet Pulver uden Lugt 
eller Smag og  af en Væ gtfylde af 1,4. Op
hedes det over 10 0 ° C., smelter det og  af
giver da Vand, hvorved det forvandles til en 
hvidgraa, skjælagtig, let pulveriserbar Masse, 
der adskiller sig fra det oprindelige Inulin 
ved en eiendom melig sødlig  Smag. —  Inulin 
er kun lidet opløseligt i koldt Vand; det fra 
Georginer stammende behøver saaledes hen- 
im od 500 Dele Vand af 0 0 for at opløses. I 
kogende Vand er Inulin derimod let opløse
lig t og danner da en slimet, men ikke kli
stret Masse. I Æ ther og Alkohol er det uop
løseligt, hvorimod fortyndede Syrer let opløse 
det, ligesom  ogsaa kaustiske Alkalier og Kalk
vand; Jod farver det ikke blaat, men gult. 
Det tinder undertiden Anvendelse i M edici
nen som et nærende Middel. (Se ogsaa 
Alant rod. )

I p e c a c u a n h a  eller Bræ krod {R a d ix  
Ipecacuanhce eller R . I. grisea ) kaldes en 
Rod, som hyppig anvendes i Medicinen, dels 
i større Dosis som Brækmiddel, og dels i 
mindre som et slimløsende, beroligende og 
sveddrivende M iddel, navnlig i Febersyg
domme og imod Diarrhoe, Krampe, N erve
sygdomme etc. Moderplanten til denne let 
kjendelige graa R od er en i Brasiliens, 
Perus og N y Granadas Urskove voxende pe- 
rennerende Urt eller næsten Halvbusk, Ce- 
p h a ë l i s  I p e c a c u a n h a ,  som henhører til Kaffe
træernes Fam ilie. Denne Rod er omtrent 15 
Ctm. lang og  \ — 1/2 Ctm. tyk, bugtet og 
tyndere mod begge Ender, vortet paa Grund 
af tykke knortede, ikke sammenhængende 
Ringe, med en tyk, hornagtig, udvendig 
mørkere eller lysere graabrun, indvendig 
brunlig, ikke straalet Bark, der let kan ad
skilles fra det tynde hvidlige Ved. Barken 
har et af Harpixdele glinsende Brud af en 
gulagtig , brunlig Farve; pulveriseret er den 
graabrunlig, og  den sidder saa løst paa det 
trævlede, graahvidlige Ved, at den under
tiden er falden af paa flere Steder. Den har 
en svag m uggen og modbydelig L ugt og en 
skarp, bitter aromatisk Smag. Rodens virk- 
somste Bestanddel er Emet in (s. d.), som 
navnlig findes i Barken, der indeholder c. 16
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pCt. deraf; desuden indeholder den Ipeea- 
cuanhasyre,  Stivelse, Sukker og  Spor af en 
ildelugtende ætlierisk Olie. Vedet indeholder 
kun c. 1 pCt. Em etin og  er langt vanske
ligere at pulverisere end Barken, hvorfor det 
til medicinsk Brug ogsaa er forordnet, at ved 
Pulverisering den sidste Fjerdedel, som ho
vedsagelig bestaar af Vedet alene, skal bort
kastes. I  Brasilien og  Guyana voxe flere 
andre Buskvæxter af samme Fam ilie saasom 
P s y c o t r i a  e m e t i c a ,  R i c h a r d s o u i a  s c a b r a ,  J o n i -  
d i u m  I p e c a c u a n h a ,  hvis Rødder, Radix Ipecac,  
nigr a,  R. I. f ar inosa og R. I. alba,  alle inde
holde Emetin, men i langt ringere Mængde 
end den ægte Bod, hvorfor de kun lidet 
bruges. —  Man anvender Ipecacuanha, der 
maa opbevares i tæt lukkede Beholdere, som 
Pulver, som Tinetur eller Bræk vin ( Vinum  
Ipecacuanhas) eller som Infusion. Boden 
kommer fra de brasilianske Havne over E n g 
land og  Frankrig, ligesom  ogsaa over Ham 
borg.

I p o m æ a  er Navnet paa en til Convol- 
vulaceernes Fam ilie hørende Planteslægt med 
tragtformede, som oftest meget smukke røde, 
hvide eller violette B lom ster; de ere beslæ g
tede med vore almindelige vildtvoxende Con- 
volvuler og  flere Arter deraf dyrkes ofte som 
Prydplanter i Haver, men de høre egentlig 
hjemme i Centralamerika. A f de forskjellige 
Arter, som afgive Handelsartikler, maa navn
lig  mærkes: I p o m æ a  P u r g a  og  I p o m æ a  o r i z a -  
hcusis, af hvilke den førstnævnte afgiver en 
stor, rundagtig, knoldet Bod, som indeholder 
megen M elkesaft og  kaldes Jalaperod (s. d.), 
imedens den sidste giver en let, mere valse- 
form et Bod, der indeholder mindre Melke- 
saft og sælges som Jalapestengler. Begge 
Arter komme fra M exico. Boden anvendes i 
M edicinen som Purgérm iddel, hvortil ligele
des benyttes den af I p o m æ a  T u r p e t h u m  er
holdte Turpethrod (s. d.)

I p o m s y r e  s. Jalapin.

I r a n c y v i n e  ere m eget gode røde Bur- 
gundervine af 2den Klasse af en smuk Farve 
og med en fin Bouket; de bedste komme 
Vinene af 1ste Klasse meget nær. De maa 
ikke gjerne bouteilleres førend efter fire Aars 
F orløb ; de have da vel tabt endel af deres 
smukke Farve, men vundet saameget desto 
mere i Qvalitet.

I r i d i u m  er et graat M etal, som  blev 
opdaget i 1803 af Tennant i raat Platinerts, 
hvor det stedse forekommer i gedigen T il
stand; det findes endvidere i Osmium og  be
nævnes da Osmiumir idium.  D et er endnu 
tungere sm elteligt end Platina, lader sig p o 
lere og  antager da en stærk Glans, men er 
yderst skjørt, saa at det ikke kan taale H am 
merslag, men springer itu og  lader sig  pul
verisere. Iridium er det mest vægtfulde 
Legeme, som endnu kjendes, da dets specif. 
V æ gt udgjør 23,5. Det er uopløseligt i alle 
Syrer, endogsaa i Kongevand, men iltes ved 
G lødning i Luften og især ved Sm eltning 
med Salpeter. D et finder s jelden Anvendelse 
i ren Tilstand, hvorimod man nu fremstiller 
Legeringer af Platina og  Iridium, hvoraf

man forfæ rdiger Kar eller Skaale, som kunne 
modstaa Indvirkningen af K ongevand, og 
som anvendes til chem isk Brug istedetfor 
lignende af Platina. Et af dets Ilter, Iri- 
diumt veil t e,  benytter man i Porcellainsfabri- 
kationen til Frem stilling a f en kostbar, ren 
sort Porcellainfarve.

I r i r i b a  r o s a  s. Arar iba.

I r i s e r e d e  T o i e r  s. Ir i st r yk .

I r i s ,  f lo r e n t in s k , s. Violrod.
I r i s h  D i a m o n d s  kalder man i Eng

land farveløse, som Diamanter slebne Kisel
stene, som findes i det irlandske Grevskab 
Kerry.

I r i s h  J L in e n  kaldes flere Sorter Lær
reder for at betegne, at de ere a f god Qva
litet, idet Lærredsfabrikationen staar paa et 
høit Trin  navnlig i Belfast i Irland. Det er 
især de finere Sorter, som endogsaa overgaa 
fint hollandsk Lærred, der forekomme under 
Navn af Irish ; dog har man ogsaa Bomulds
lærreder, som have faaet en Appretur, der 
giver dem Lighed med Linned, og  som sælges 
under samme Navn, mest dog som Beteg
nelse for Lærreds Appreturen.

I r i s n m s l i n g  eller Sølvm usling kaldes 
i Handelen de perlemorlignende, livligt iri
serende Skaller a f den saakaldte Søøre (Sa- 
liotis iris  eller australis)-, de ere flade, tyk
kere langsmed Banden og  forsynede med en 
Bække smaa Huller. De smukkeste komme 
fra Ostindien, Australien og  Nyséland.

I r i s o l i e  erholdes ved Destillation af 
Boden af I r i s  f i o r e n t i n a  og anvendes som 
Parfum e; den danner en gulagtig, salveagtig 
Masse, har en behagelig, violagtig Lugt og 
flyder paa Vand. Den er m eget kostbar paa 
Grund af den ringe Mængde, hvori den fin
des i Boden.

I r i s h  P o p l e e n s  ere en Slags glatte, 
af raa Silke og  Bom uld eller Uld forfærdigede 
Tøier, der hovedsagelig væves i Omegnen af 
Dublin og  paa Grund af deres billige Pris 
have stort Marked i England og  Amerika 
som Erstatning for Silke Varer. Stoffet 
eftergjøres i Yorkshire af Mohair Uld og 
Bom uld, ligesom  det ogsaa under dette Navn 
fabrikeres i Tyskland af Glansuld og  Bomuld.

I r i s t r y k  eller Irisering kaldes den Frein- 
gangsmaade, der benyttes ved Væ vning eller 
Trykning af stribede Tøier, i hvilke de for- 
skjolligtfarvede Striber i Yderkanterne ved 
umærkelige A fskygninger gaa over i hveran
dre; ofte ere saadanne Tøier trykkede med 
ensfarvede Figurer paa iriseret Grund. Man 
har ogsaa iriseret Papir, som navnlig anven
des som Tapetpapir, og som er trykket med 
lige eller bølgeform ige Striber af forskjellige 
Farver, der ved Grænselinierne flyde sam
men. Benævnelsen Irisering benyttes end
videre om forskjellige mindre Metalgjenstande, 
saasom Bordklokker, Skrivetøier e tc ., paa 
hvilke der galvanisk er udfældet et tyndt 
Lag Blyilte, der bibringer dem et flammet 
eller regnbuefarvet Udseende.

I r l a n d s k  M o s  s. Caragheenmos.

U
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I s  er i den nyere T id  bleven en betydelig  
Handelsartikel og udføres i store Qvantiteter 
fra Norden til de sydlige og varme Lande. 
Navnlig forsendes der mange Skibsladninger 
fra Boston og Newfoundland til Vestindien, 
Sydamerika, ja  endogsaa til Ostindien, Afrika 
og Australien. Den udsauges i store Plader 
og nedpakkes i de med Straa, Saugspaaner 
etc. udforede Skibe saa om hyggeligt, at der 
sædvanlig kun gaar m eget lidt tabt paaB ei- 
sen ved Sm eltning. Ogsaa fra N orge udfø
res der en Mængde Is til England og  andre 
Lande i Europa, som i milde Vintre ikke 
selv have tilstrækkeligt Forraad deraf til det 
stedse tiltagende Forbrug. Overalt i de 
større Byer har man Iskjældere, hvorfra man 
om Sommeren kan erholde Is tilk jøbs; men 
den er da sædvanlig indsamlet fra smaa Søer 
og Floder og derfor undertiden mindre ren. 
— Kunstig Is tilberedes paa forskjellig Maade 
i Dampfrysemaskiner (s. Ismaskiner) og  be
nyttes mere og mere i Bryggerier og  M ine
ralvandsfabriker, til Conservering af Fødeva
rer, til A fkøling  af Drikke osv. osv.

I s c h i a v i n  er en velsm agende, sødlig, 
nieget fyrig  Bødvin  fra Øen Ischia ved Nea
pel; til Dyrkningen benyttes Burgunderdruer.

I s e d d i k e  {Acidum  aceticum glaciale) 
erholdes ved Destillation af smeltet, eddike
surt Natron med eoncentreret Svovlsyre. 
Den krystalliserer i farveløse Blade, som have 
en gjennemtrængende, men tillige behagelig 
sur Lugt; den henflyder ved 16° C. og dan
ner da en farveløs Vædske af Væ gtfylde 1,063; 
den udstøder Dampe i Luften, tiltrækker 
Vand og koger ved 115— 120 0 C. Syren har 
en stærk sur Smag, er m eget ætsende og 
angriber Huden. Ved høiere Varmegrad for
damper den fuldstændigt uden at adskilles, 
lader sig antænde i Luften og forbrænder 
med blaa Flamme. • Ved m eget stor Hede 
bliver den decomponeret, iblandt Andet til 
Aceton (s. d.), og den opløser Campher, ætlie- 
riske Olier, Harpixer, Gummiharpixer, Lim  
etc. Den anvendes i M edicinen og i P hoto
graphien.

I s l a m i s k  A g -a t  s. Ohsidian.
I s l a n d s k  M o s  {L ichen  islandicus) T. 

Isländisches Moos eller Isländische Flechte, 
kalder man en Lavart, C e t r a r i a  I s l a i n l i c a .  
Den forekommer paa Island, i Nordamerika og  
flere Steder i Europa, saaledes paa Bjergene 
i Schweiz, Tyskland osv. og den voxer altid 
paa Jord. Man skjelner mellem den, der 
kommer fra Mellemeuropa, som er mere smal
bladet og yderst sjelden bærer Frugtorganer 
{apothecier) og den bredbladede, der især 
kommer fra Island og  jevn lig  har Frugtor
ganer. I Handelen g jør man dog ikke F or
skj ei derpaa. I frisk Tilstand er den enten 
grønlig, gulrød eller graabrun, læ deragtig og 
med ophævede, filtede Bande; tørret er den 
paa Oversiden af graaligbrun Farve og  ved 
Basis rødlig og næsten hornagtig. Den ind
samles sædvanlig, naar den er fugtig , for at 
den ikke skal saare Hænderne med sine skarpe 
Kanter, og den maa derfor ig jen  tørres, før 
end den forsendes. Paa Grund af den lave 
Pris bliver den sjelden renset ordentlig og

den forekommer derfor ofte sammen med 
andre Lavarter eller tilfæ ldige Iblandinger, 
hvorfor den bør renses, førend den benyttes. 
Den har en svag, flau, m osagtig  L u gt og en 
stærk bitter og slimet Smag. Den indehol
der som væsentlig Bestanddel Lichenin (eller 
Mosstivelse), der svulmer op i Vand og  ved 
K ogning danner en Gelée, der er m eget næ
rende og let fordøielig, og Cetrarsyre, der 
danner fine hvide, glinsende Krystaller af 
en meget bitter Smag, fremdeles Lichestea- 
rinsyre, Fumarsyre etc. Islandsk Mos an
vendes i Medicinen som et nærende Middel, 
navnlig i Svindsot og  Brystsyggdom m e, som 
styrkende Middel efter Ncrvefebere etc. Man 
tilbereder deraf Mosgelée ved K ogning med 
Vand, Siening og Afdampning, og  Moschoco- 
lade, efterat Bitterstoffet ofte først er fjernet 
ved en meget fortyndet Opløsning af kulsur 
Kali. Den fra Island kommende Mos ansés 
for at være den kraftigste; men den i Han
delen forekommende erholdes mest fra Tysk
land, især fra Egnen ved Biesengebirge, E rz
gebirge, Fichtelgebirge etc. Ved Indkjøb 
bør man paasé, at den er ren og  uden for 
mange fremmede Iblandinger, og  at dens 
Farve er saa hvid lig som muligt.

I s m a s k i n e r  ere en Opfindelse af den 
nyere T id  og  tjene til at fremstille Is ad 
kunstig Vei ved hurtig  at binde Varme ved 
Hjælp af physiske Processer. Indledningen 
hertil udfordrer mechanisk Arbeide, da det 
kommer an paa at bringe Vædsker til at for
dampe saa hurtigt som m uligt, hvilket i A l
mindelighed udføres ved Hjælp af Luftpum 
per. Dette sker bedst i stor Maalestok ved 
Hjælp af Dampmaskiner, og  man kan derfor 
sige, at en vis Mængde Is kan produceres 
ved Forbrænding af et vist Qvantum Kul. 
Saadanne Maskiner forfærdiges i flere Fabri
ker i England, Frankrig og Tyskland, mest 
efter Carré’s Princip, ifø lge hvilket Kulden 
bevirkes ved Fordam pning af Ammoniak; 
disse Maskiner have ogsaa efter de forelig 
gende Besultater vist sig  at være de hen
sigtsmæssigste. Med en saadan større Ma
skine, som koster c. 15 eller 16,000 Kroner, 
kan man hver Tim e fremstille c. 4 Centner 
Is med en U dgift af c. 45 Øre. For kort 
T id  siden har Franskmanden Ch. Tellier 
istedetfor Ammoniak begyndt at anvende 
Trimethylam in (Pseudopropylamin), som man 
i stor Mængde kan fremstille m eget billigt 
som Biproduct af Affaldet fra Bosukkerfabri- 
kationen og  som hidtil ikke havde faaet 
nogen direkte eller udstrakt Anvendelse. 
Herved er man endog blevon istand til 
at kunne producere Is til en Pris af 60— 70 
Øre pr. 10 Centner. Ismaskinerne ere af 
stor V igtighed for de varme Lande, ligesom  
ogsaa for Hospitaler. Endogsaa i Australien 
benytter man nu disse Maskiner, hvorfor o g 
saa Tilførselen dertil af amerikansk Is i den 
senere T id  er aftagen meget, da den kun
stige Is kan produceres billigere.

I s o l i e  kaldes undertiden vandfri Svovl
syre.

l s o p  {H yssopus officinalis) er en i det 
sydlige Europa hjemmehørende og  hos os i
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Haverne dyrket perennerende Plante med en 
haard, træagtig og  grenet Stengel, smalle, 
lancetformede, helrandede, grønne, B— 4 Ctm. 
lange og 4 Mm. brede Blade næsten uden 
Stilk og blaa, sjeldnere hvide, i Bladhjør
nerne stillede Blomster, der tilsammen danne 
en énsidig stillet axlignende Blomsterstand. 
Bladene have en stærk, krydret, cam pheragtig 
Lugt, en bitter, skarp Sm ag og anvendes i 
Medicinen under Navn af H e r b a  H y s s o p i ,  
baade indvortes im od chroniske Katarrher, 
Brystkrampe, Mavesvækkelse og som Orme
middel, og udvortes til Om slag; en deraf ud
vunden ætlierisk Olie benyttes paa samme 
Maade. —  Vild Isop kaldes undertiden Satu- 
rei (s. d.).

I s s t e n  kalder man en Art Bjergkrystal, 
som indvendig har en Mængde fine Bidser. 
der give den et iriserende eller regnbuefar
vet Udseende.

I s s n k l t e i *  kalder man de hvide Sorter 
krystalliseret Kandis.

I s t l e  kaldes de 70— 90 Ctm. lange Træv

ler af A g a v e  a m e r i c a n a ,  som anvendes til 
Fabrikation af Tougværk etc. (s. Agave).

I s o r t  (H erba Mesembrianthemï) erhol
des af M e s e m b r i a i i t h e m u i n  c r y s t a l l i n u i n ,  der
hører hjemme i det sydlige Afrika og paa 
de kanariske Øer og  som dyrkes hos os i 
Haverne; den har glinsende grønne, tykke og 
kjødfulde Blade, der sé ud som om de vare 
overdragne med Is. Den er bleven anvendt  
i Medicinen.

I t a c o l i i m i t  er en fintkornet, lys og 
sandstensagtig Glimmerskifer, som kun inde
holder lidet Glimmer, og hvis Qvartskorn ere 
saa nøiagtig forbundne ved Glimmer, Kalk 
og Chlorit, at tynde Plader af Mineralet vise 
elastisk B øielighed, hvorfor det ogsaa be
nævnes elastisk Glimmerskifer eller elastisk 
Sandsten. Den forekommer i Brasilien, hvor 
man ansér den for at være det egentlige 
Leie for Diamanterne; ogsaa Guld findes 
undertiden deri som en tilfæ ldig Iblanding- 

I t a l i e n s k  J o r d  s. Sienna-Okker. 
I w a r a n c u s a  s. Vetiverrod.

J .

J a b o t a p i t a b æ r  ere de Blaabær lig 
nende Frugter af den i Sydamerika voxende 
G o n ip h i a  J a h o t a p i t a ;  de anvendes im od Diar
rhoe, og af Frøkjærnerne udpresser man en 
spiselig Olie.

J a c a r a i u t a t r æ  eller Palisander, Po- 
lixander eller Sakardantræ, ogsaa undertiden 
kaldet brasiliansk Pokkenholt, erholdes af 
et i Sydamerika samt ligeledes i Ostindien 
og  paa det grønne Forbjergs Øer voxende, 
acacielignende Træ , J a c a r a n d a  B r a s i l i e n s i s ,  
med gule Blom ster og  Kapsler, hvori der 
indeholdes et Fedtstof, der benyttes som 
Sæbe; dets Frugter spises kogte. Yedet er 
m eget fast og tungt og  har i frisk Tilstand 
en mørkerød, næsten violet Farve og  en ro
senagtig Lugt, hvorfor det ogsaa i England 
ofte kaldes Blackrosewood. Efter en Tids 
Forløb bliver det sortagtigt eller brunt og 
gjennemtrukket af mørkere, undertiden ogsaa 
lysere Aarer. D et modtager en fortræffelig 
Politur og  benyttes derfor hyppig til fine 
Meubler og  til al Slags Dreierarbeide. D et 
kommer i Handelen enten i hele eller halve 
Stammor eller i skaarne Bræder eller F ine
rer, det bedste fra B io Janairo og en noget 
simplere Sort fra Bahia. Den ordinaireste 
Sort er det ostindiske, som fattes den foran

nævnte Bosenlugt og er lysere og  rødere 
end det amerikanske; det hidrører ogsaa fra 
et andet Træ. I  Brasilien skjelner man 
imellem henved 10 forskjellige Sorter efter 
Yedets lysere eller mørkere Farve. A f J a 
c a r a n d a  p r o c e r a  tilligem ed andre Jacaranda- 
arter benyttes Bladene som A fkog im od Ud
slet og  Træets Bark som Middel im od Diar
rhoe. —  En anden Art fast brasiliansk Træ, 
G o n z a l e s  (s. d.), kaldes ofte u æ g t e  Jaca
randa.

J a c k o  s. Toiolie.
J a c l t t r a e ,  E. Jackwood, erholdes af det 

helbladede Brødfrugttræ , A r t o c a r p u s  i n t e g r i -  
f o l i a ,  som voxer i Ostindien, hvor det anven
des som Bygningstøm m er og  ogsaa til Meub
ler. D et kommer undertiden til England og 
benyttes der til Dreier- og  Snedkerarbeide 
samt til Børstetræ. D et har en temmelig 
grov, krummet Trævletextur og indeholder 
ofte Sand; frisk skaaret er det gult, men 
antager senere en mahognilignende Farve.

J a c o n n e t  eller Jaconas er et fint, ikke 
aldeles tæt vævet Bomuldsstof, som kan stil
les imellem Musselin og  Cambrik, da det er 
noget tættere end det fø rste , men mere 
aabent end det sidste, hvorfor det ogsaa 
forekommer under Benævnelsen Bast ard.  Det
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tilvirkedes oprindelig i England og  Skotland, 
navnlig i Glasgow, men nu fabrikeres det 
ligesaa smukt og godt i de andre Industri
lande, saasom Frankrig, Østerrig, Schweiz 
(især i St. Gallen) og  paa mange Steder i 
Tyskland. Man benytter til Vævningen af 
disse Stoffer Bomuldsgarn fra Nr. 80— 150.
I Begyndelsen var det kun hvidt, enten glat, 
stribet eller tæ rnet; nu forfæ rdiges det ogsaa 
baade farvet og  trykket med brogede Farver. 
Det anvendes m eget til Damekjoler. De gro 
veste Sorter benyttes i Sm ørhandelen som 
Mellemlag imellem Smørret og  det øverst i 
Fustagerne liggende Salt for at man lettere 
skal kunne fjerne Saltet naar Træerne aab- 
nes. Ligeledes bruges det paa Hospitalerne 
mættet med Karbolvand, til Forbinding af 
aabne Saar. (Sm ign. Gaze).

J a c o b s p u l v e r  eller J a m e s p u l v e r  
{Pulvis antimonialis, Calcaria phosphorica 
stibiata) er et graahvidt Pulver uden Smag, 
som blev opfundet i forrige Aarhundrede af 
en engelsk Læge som et Arcanum. Det 
fremstilles af 1 D el Hornspaaner og  2 D ele 
Svovlantimon men bliver neppe mere benyttet 
i Medicinen.

J a c q u a r d v æ v e n  eller Jacquardst o-
len blev opfunden i Slutningen af forrige 
Aarhundrede af Franskmanden Jacquard,  som 
oprindelig var Bogbinder og  Straabattefabri- 
kant i Lyon, hvor han senere blev Silkevæ
ver. Denne Maskine er en af de vigtigste 
Opfindelser til Vævning af mønstrede Stoffer 
af Uld, Bomuld, Silke og Linned, idet Fa
brikationen ved Hjælp af samme bliver et 
rent mechanisk Arbeide, ved hvilket der ikke 
let væves feil, ligesom  ogsaa den ved Træk
væven nødvendige Medhjælper her kan und
væres. M ønstret kan enten bringes til at 
danne en ensartet, over hele Stoffet spredt 
Tegning eller Figur, eller det kan fordeles 
symmetrisk paa enkelte Steder af samme og 
afpasses efter Tøiets tilsigtede Anvendelse, 
saasom til Bordter, H jørner, Midtstykker etc. 
Hovedprincipet ved denne Slags Vævning er, 
at alle de Kjedetraade, som skulle ligge  over 
Islættraadene, for hvert Indslag af disse hæ
ves op i Overfaget, imedens de andre forblive 
liggende i Unclerfaget. Enhver Kjedetraad 
løber derfor igjennem  et saakaldet Øie paa 
en verticalt anbragt Traad (Sylle), som hol
des stram ved et lille  Lod  forneden. Syl
lerne til de Kjedetraade, som samtidig skulle 
hæves, ere ophængte i en Chorde, der atter 
hænger i den saakaldte Platin, omkring hvil
ken der er anbragt en horizontalt liggende 
Naal, som regulerer dens Stilling, idet et 
Tryk imod Enden af Naalen vil skyde P lati
nen tilbage. En med et gjennem boret Hul 
for hver Naal forsynet firkantet Valse, foran 
hvilken der læ gges et Stykke Pap, hvori der 
er hugget enkelte til M ønstret svarende 
Huller, trykkes da ind im od Naalene, og  de 
Naale ville da blive trykkede tilbage, for 
hvilke der intet tilsvarende H ul findes i det 
nævnte Stykke Pap. Ved Hjælp af Skafter 
hæves derpaa de andre Platiner, og  Kjeden 
deles saaledes i et Overfag og et Undertag, 
hvorimellem Islættraadene skydes ind. Skaf

terne sættes i Bevægelse ved Trin, og deres 
Antal retter sig  efter den Atlasbinding, som 
man vil have, saaledes ved fembundet Atlas 
5, ved ottebundet 8 etc. Ved en mere com - 
pliceret Fordeling i Harnisket kan den samme 
Væ vning ogsaa udføres paa Jacquardmaskinen 
uden Skafter ; denne Maade foretrækkes, hvor 
man en Tid lang kan vedblive at være i én 
og  samme Bredde, da det koster m eget A r
beide at forandre Harnisket efter Bredden, 
og  man benytter derfor sædvanlig Skafter, 
hvor der forefalder Arbeide i forskjellige 
Bredder. —  Uagtet der i Tidernes Løb er 
foretaget mange mindi'e eller større Foran
dringer ved Jacquardmaskinen, er dog dens 
oprindelige geniale og  dog simple Construc
tion i det Væsentlige forbleven uforandret; 
den anvendes fil Væ vning af m angfoldige 
Slags Tøier, saasom Beklædningsstoffer, Gar
diner, Tapeter, Meubelbetræk, Damast (s. d.) 
etc. der forekomme under forskjellige Navne 
efter Modens stedse vexlende Fordringer.

J a d e  s. Nephrit.

J a g a r a s u k k e r  eller Jagr asukker  til
beredes i Ostindien af Palmevin, som flyder 
ud af Vinpalmens H un-Blomsterkolber; ved 
Raffinering med Kalk kan det fremstilles 
ganske hvidt.

J a g u a r s k i n d  er det som Pelsværk 
tilberedte Skind af Jaguaren eller Unzen 
{Felis onza), som ogsaa kaldes den ameri
kanske T iger eller Panther og som er et af 
de farligste og  mest blodtørstige Rovdyr i 
Sydamerika og  de sydlige Fristater. D ette 
Skind er rødligbrunt paa R yggen  og  har 
paa hver Side flere Rækker store sorte R inge; 
dog gives der ogsaa nogle Afarter af andre 
Farver. Skindene komme især fra Mexico og 
benyttes mest til Fodtæpper etc.

J a l a p e -  eller Jalaprod {Tubera s. Radix 
Jalapæ) er Knolden af en i M exico henved 
2000 Meter over Havets Overflade paa den 
østlige Skraaning af Andesbjergene voxende 
Plante, C o n v o l v u l u s  J a l a p  a,  som findes vildt- 
voxende i fugtige Skove, men som ogsaa 
dyrkes. Disse Knolde ere af forskj ellig Form, 
enten kuglerunde eller aflange, pære- eller 
valseformede, ligesom  de ogsaa forekomme 
skaarne i Skiver eller flækkede midt ig jen 
nem paalangs, undertiden bøiede eller snoede. 
De ere fra 8— 18 Ctm. lange, 5— 10 Ctm. 
tykke og  kunne veie indtil et Pund. De tørres 
ved at ophænges over Ilden i et Net, hvorved 
de erholde et sortladent Udseende og  ofte en 
L u gt af R øg. I frisk Tilstand indeholde de 
en Melkesaft, som ved Tørringen forvandles 
tilH arpix . Udvendig ere de, furede paalangs 
og  kun svagt paatværs; Farven er smudsig 
brun og i Fordybningerne sortagtig og sodet. 
Indvendig have de concentriske, mere eller 
mindre synlige og  mørkere eller lysere R inge 
og mange glinsende Puncter og mørke Stri
ber; de ere m eget faste og tætte, harpixag- 
tige og  vanskelige at brække itu. De have 
en m odbydelig Lu gt og  en i Begyndelsen 
sødlig, men senere ubehagelig, kradsende 
Smag. Deres Yærdi bestemmes efter M æng
den af den indeholdte Harpix (se næste Ar-
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tikel); Vægten er im idlertid ikke noget sik
kert K jendetegn i denne Henseende, da en 
let Vare ofte kan indeholde megen Harpix, 
imedens en anden, hvoraf Harpixen allerede 
er udtrukken, kan være tung; de indeholde 
fra 10— 18 pCt Harpix. De indeholde des
uden meget Stivelse og Slimsukker og blive 
derfor let ormstukne; Ormene angribe im id
lertid ikke Harpixen.

Jalaperoden kommer i Bast-Seroner paa c. 
150 Pd. over London, Amsterdam, Hamborg, 
Bremen etc. 5 den anvendes i Medicinen som 
et drastisk purgerende Middel. —  En paa 
Harpix fattig  Sort, som vel kan anvendes til 
Udvinding af Jalapeharpix, men ikke kan 
benyttes istedetfor den officinelle og bedste 
Veracruz-Jalape,  er den stengelagtige jeller 
fingerformede T a m p i c o - J a l a p e ,  som bestaar af 
langagtige, snoede eller rynkede, graa indtil 
mørkebrune Stykker, som ere tyndere ved 
begge Ender eller stumpt afskaarne. Den 
saakaldte let t e Jalaperod,  som ogsaa feilag- 
tig  kaldes Jalapest engler ,  T u b e r a  J a l a p æ  
l e v i s  s .  S t i p i t e s  J a l a p æ ,  stammer fra I p o m æ a  
O r i z a b e n s i s  P e i l . ,  en Plante, der forekommer 
paa Cordilleresbj ergerne i Nærheden af Orizaba 
i M exico; Knoldene ere 4— 6 Mm. brede og 
lyse; de indeholde 6 — 8  pCt. Harpix, som 
adskiller sig fra den officinelle Jalape ved 
sin O pløselighed i Æ ther, hvori den sidst
nævnte ikke lader sig  opløse. Den ægte 
Jalaperod adskiller sig desuden fra den uægte 
derved, at den ved at blødgjøres længere T id  
i Vand let lader sig spalte i Blade, hvilket 
ikke er Tilfæ ldet med den uægte. —  Hvid 
Jalaperod stammer fra C o n v o l v o l u s  M e c h o a -  
c a n n a ,  som voxer i Brasilien. Poden er 30 
Ctm. lang, 15— 18 Ctm. tyk og  kommer til 
Europa skaaren i lignende, men noget større 
Skiver end den førstnævnte ægte. P o d ; den 
er udvendig graa, indvendig hvidgul, har en 
sødlig Smag, men ingen Lugt, og  anvendes 
ligesom  den ægte. —  Ind iansk  Jalaperod 
eller Turpet hrod erholdes af en i Ostindien, 
paa Sydhavsøerne og i Nyholland voxende 
perennerende Plante, I p o m æ a  T u rp e rth u i n ;  den 
har en i Begyndelsen flau, men derefter 
skarp, kradsende Smag og  efterlader en F or
nemmelse af Tørhed i Munden. Den kom 
mer kun meget sjelden til Europa, men an
vendes hyppig i Ostindien. Saavel denne 
P od  som den hvide Jalaperod ere giftige. —  
A f  Jalaperoden tilbereder man en vinaandig 
Tinetur og  Jalapeharpix (s. d.). En Jalape
rod, hvoraf Harpixen alt er bleven udtrukket 
med Spiritus, kan kjendes paa, at den mørke 
udskilte Harpixmasse, som oprindelig fandtes 
i Furerne, ikke mere er tilstede, men hele 
Knolden er overfrakken med et tyndt, g lin 
sende Harpixlag. Undertiden sælges Galde- 
bærrod under Navn af Jalaperod.

J a l a p e h a r p i x  (R esina Jalapæ) ud
trækkes af den grovt stødte Jalaperod ved 
D igestion med Vinaand, som derpaa afdestil- 
leres, hvorefter man afdamper den tilbage
blivende Harpix og former den i Stænger. 
Den er haard, skjør og ridset, udvendig lyse
brun, mat og bestøvet, indvendig svagt g lin 
sende, gulagtig brun, lugter ligesom  Poden

og har en skarp, kradsende Sm ag; Pulveret 
er gulagtiggraat. I Varmen smelter den, i 
større Hede antændes den og forbrænder 
fuldstændigt. Den er m eget let opløselig i 
Vinaand, ligesom ogsaa i Eddikesyre, Æ ts
kali- og  Æ tsnatronlud, men hverken i Vand 
eller i fede og ætheriske Olier. Æ ther op
løser kun lidet af den af den ægte Rod til
beredte Harpix, men fuldstændig den af den 
uæ gte; de øvrige Egenskaber have begge 
Arter tilfælles. Ved Æ ther deles den i to 
forskj ellige Harpixer, en haard, det saakaldte 
Convolvul in,  der er det egentlig  virksomme 
Stof deri, og  en blød, hvilken sidste er skarp 
og  bitter. Den opløser sig  i concentreret 
Svovlsyre med en smuk amaranthrød Farve 
og afsætter efter en Tids Forløb en brun, 
smudsig Harpix. —  Den forfalskes undertiden 
med Colophonium og Guajakharpix, hvilket 
kan opdages ved at ryste den sammen med 
rectificeret Terpentinolie; efter Fordampnin
gen af denne vil der da blive et harpixagtigt 
Residuum tilbage. Dersom den er blandet 
med Schellak, viser den sig liaard og  glin
sende, og  en Tilsæ tning af almindelig Fyrre- 
harpix mærkes bedst af Terpentinlugten. I 
den nyere T id  kommer der megen Jalape; 
harpix i Handelen, som er tilberedt af de i 
forrige Artikel omhandlede Jalapestengler; 
den er i Regelen mørkere af Farve, har en 
svagere L ugt og  Sm ag og opløser sig  fuld
stændigt i Æ ther. —  I uforfalsket Tilstand 
er Jalapeharpixen et sikkert virkende Purgér- 
m iddel; den anvendes under forskjeilige For
mer, som Pulver, i P iller og som vinaandig 
Tinetur eller undertiden blandet med Sæbe 
som Jalapesæbe,  S a p o  j a l a p i n u s .

J a l a p i n  er en Bestanddel af den af 
Jalapestenglerne udvundne H arpix; den dan
ner smaa, gulagtige Naale, som for det blotte 
Øie fremtræde i Pulverform, og er uden Lugt 
og  Smag. Den er ikke et Alkaloid, men et saa- 
kaldet G lycosid og er et stærkt Afføringsmiddel.

J a m a i c a t r æ  kalder man det fra Ja
maica kommende Blaa- og  Gultræ, ligesom 
ogsaa en Art Rødtræ  (s. d.). 

J a m a i c a p e b e r  s. Piment .
J a m b e t t e s  kalder man i Frankrig en 

Slags Pelsværk, som er sammensat af Zobel
skindenes Benstykker.

J a m b o l o n e r  eller Jambobønner ere 
de olivenagtige Frugter af den i Ostindien 
voxende Jambol i f era peduneulat a;  de spises 
der enten raa eller nedlagte umodne i Salt 
og Eddike. Barken af det nævnte Træ bru
ges i Ostindien til at fremme Bundfældingen 
af Indigo af den naturlige Kype. 
en Opløsning a f Bladene.

J a m e s t h é  s. Gault her iablade.
J a n o t t e s k i n A  s. Genet t eskind.
J a p a n s k  F e r n i s  tilberedes af Saften 

af det i Japan, Indien og  Am erika voxende 
Fernissumaktræ, R h u s  V e r n i x ;  efter Indsnit i 
Stammen flyder den ud af sig  selv, hvorefter 
den opsamles og  renses. I  Luften bliver den 
smuk sort; men den staar tilbage for den 
chinesiske Fernis.

J a p a n s k  J o r d l  CatechlJ
J a p o n s y r e  /
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J a r g o n  d e  D i a m a n t  eller J. de 
Ceylon s. Hyacinth.

J a r r o l  s. Cedertræ.
J a s m i n o l i e  (Oleum J asm ini), Fr. 

Huile antique au Jasmin, er Navnet paa en 
vellugtende Olie, der lugter som Jasm inblom
ster og anvendes til Pomader, Haarolie og 
til Parfumerier. Man tilbereder den ved at 
lægge friske Jasminblomster af J a s m i m m i  
o d o r a t i ss i i n u m  im ellem  flere Lag Bomuld, 
som er gjennem trukket af Oliven- eller Be- 
henolie og lade den heustaa en Tid, hvor
efter man udpresser Olien, som da liar ind
suget Lugten af Blomsterne. Den fabrikeres 
især i det sydlige Frankrig, navnlig i Orasse, 
Cette, Montpellier etc., ligesom  ogsaa i 
Tunis og Algier, hvor Planten dyrkes efter 
udstrakt Maalestok, især den storblomstrede 
Varietet, J . g r a n d i f l o r i ! i t i .  —  Jasminolien er 
af en særdeles fin og behagelig L ugt og  t il 
ligemed Jasminpomade (se Pomader) uund
værlig ved Fabrikationen af Parfumer, idet 
dens Lugt ikke kan fremstilles kunstigt, og 
den danner en væsentlig Ingredients i de 
fleste af disse. Den ætheriske Olie af Jas- 
minblomstcrne ' udvindes ved D estillation a f 
de friske B lom ster; a f denne krystalliserer 
Jasmincampher i hvide, silkeglinsende Smaa- 
blade, som med Jod først antage en rød og 
derefter en grøn Farve. I  Vellugt kan den 
ætheriske Olie dog langtfra maale sig  med 
den Olie, som udtrækkes ved Hjælp af fed 
Olie.

J a s m i n s p i r i t u s  eller iasminessents
tilberedes åf Jasminolie eller Jasminpomade 
ved at udtrække disse med ren og stærk 
Spiritus. Den anvendes til Parfumerier og 
ogsaa undertiden til Likører.

J a s p i s  er en uigjennem sigtig eller kun 
svagt ved Kanterne gjennemskinnende tæt 
Blanding af Qvarts med Silicatmasse af Jern, 
Lerjord, Kalk etc .; den har et musklet Brud 
og Voxglans og  forekommer som oftest rød, 
nien ogsaa hvid, gul, grøn, brun indtil sort 
og stundom ogsaa med forskjellige A ftegnin 
ger; ved Slibning antager den en smuk P o 
litur. Den findes i mange Lande, navnlig i 
Bjergene i Frankrig, Italien, Spanien, Tyrol, 
Bøhmen, Sachsen, Ungarn, ligesom  ogsaa i 
Ægypten, Sibérien etc. Naar den har smalle, 
regelmæssige Striber af forskiellig Farve, 
talder man den Baandjaspis; den rødt- og  
grøntstribede fra Sibérien er den smukkeste, 
Inen den forekommer ogsaa med hvide og 
graa Striber, saasom ved Frohburg i Sach- 
sen. — En A rt med concentfiske, ringfor
mede, sædvanlig gule, brune og røde, ogsaa 
undertiden bølgeform ige A ftegninger, som 
især findes ved N ilen i Æ gypten  og  under
tiden ogsaa i Tyskland, navnlig i Baden, 
taldes ægyptisk eller Kuglejaspis. Disse 
Æter anvendes undertiden til Smykkestene, 
men hyppigere til Caméer, Mosaikarbeide, 
tungstene, Daaser, Riveskaale, Bordplader, 
Vaser etc. —  Almindelig Jaspis kan være 
oaade rød, brun, gul, grøn  eller sort med 
lorskjellige A ftegn inger; den findes hyppig i 
Bøhmen og  Sachsen og anvendes ligesom  de 
ovennævnte Sorter, men staar ikke i nogen

høi P ris; den sorte bruges undertiden som 
Probérstcn. —  iaspopal eller Opaljaspis er 
en især fra Siebengebirge kommende brun
ligrød, brun eller gulrød Varietet, som især 
i Tyrkiet forarbeides til Sabel- eller D olke
hefter. Endvidere har man Porcellainjaspis, 
som er skjør, glinsende og ligner en smeltet 
Masse; den er sædvanlig graa, blaa eller 
gulrød. I  Pyrenæerne findes en Art, som 
har blomsterlignende Tegninger og kaldes 
Floridajaspis.

J a s s e r o n  er en rød Burgundervin af 
fjerde Klasse fra Dep. Saone et Loire.

J a t a i s i c a  er Navnet paa en brasiliansk 
Harpix af hvidgul Farve; den har Lighed 
med Gummi, bestaar af lange, runde Stykker 
og  anvendes i Amerika til Fernisser.

J a t r o p h a  M a n i h o t  s. Cassava- 
busken.

J a t r o p h a s y r e  er Crotonsyre s. Gra
natini.

J a  u e r  s  k o  D s e r r e d e r ,  T. ogsaa 
Jauersche Schocke, kalder man i Schlesien 
nogla 6/4 brede, løst vævede Lærreder, som 
forfærdiges i Omegnen af Jauer, Greifenberg, 
H irschberg, Schweidnitz etc. og forsendes 
ublegede i Stykker paa c. 60 Alen til Bres
lau og  flere andre B yer; efter her at være 
blegede og appreterede, forsendes de videre 
under forskjellige Benævnelser, saasom Boc- 
cadilles, Platilles etc.

J a n n e  a n g l a i s  eller Trinitrokresyl- 
sur Ammoniak eller Kali ogsaa kaldet Vic
toriaorange eller Safransurrogat, er en gul 
Farve, som har m egen Lighed med de t il
svarende pikrinsure Salte, tilberedes af Kre- 
sylsyre ved Hjælp a f Salpetersyre og  Udfæl- 
ding med Alkalisalte. —  En anden gul Farve, 
som kaldes Jaune indien, bestaar hovedsage
lig  af Magnesia og Euxanthinsyre.

J a v a  M o s  eller Makassar Mos, ( Fucus  
amylaceus), T. ogsaa Stärkemoos, er en af 
hvide, fintgrenede, 8 — 10 Ctm. lange Trævler 
bestaaende Tangart, S p h æ r o c o c c u s  s p i n o s u s ,  
som forekommer i det indiske Ocean og  kom 
mer i Handelen over Java og  Ostindien. Den 
adskiller sig fra Ceylonmos (s. d.) ved at 
være mere robust, stivere, mere grenet og 
forsynet med tornede Udvæxter im ellem  og 
paa Grenene. Den er af bleg, rødlig  Farve 
eller hvidgraalig og paa Grund af udblom 
strende Salte viser den sig  hvidt bestøvet. 
D et er af denne og  lignende Arter at Agar- 
Agar bliver tilberedt (s. d.), hvilket Navn 
ogsaa undertiden tillæ gges denne Drogue.

J a v e l l e s  D u d  s. Blegevædsker.
J e a i i n e t s ,  Jennets kaldes forskjellige, 

oprindelig engelske, tætvævede, kiprede bom 
ulds Foerstoffer, der ere givne en svær fy l
dig Appretur for at benyttes som Livfoer i 
Damekjoler. Denne Vare fabrikeres ogsaa nu 
i Danmark.

J e a n s  er et ubleget, fint kipret Bom 
uldsstof, der væves i Omegnen af Manchester, 
sædvanlig 27 Inches bredt og m eget tæt. D et 
benyttes især til Pudevaar, da det væves saa 
tæt, at det kan holde Dun og  F jer. 

J e n o t t e s k i n d  s. Genetteskind. 
i J e r i c l i o h a l s a n i  s. Mekkabalsam.



« F e r n  {Ferrum ), T. Eisen, Fr. Fer, E. 
Iron, er som bekjendt det for hele Menneske
slægten vigtigste Metal og  er navnlig blevet 
en uundværlig Fornødenhed for alle de civi
liserede Nationers Industri. Der findes til
strækkeligt deraf paa Jorden til Forbruget; 
men de Lande, som producere det rigeligst, 
b illigst og af bedste Qvalitet, besidde deri 
en Skat, som give dem en afgjort Overvægt 
over de andre Lande. I Europa findes det 
næsten i alle Lande, i størst Qvantitet i E n g 
land, men a f bedst Qvalitet, om ogsaa i langt 
ringere Mængde, i Sverig. I  gedigen T il
stand forekommer det kun m eget sjelden i 
Naturen og  navnlig kun i de fra Verdens
rummet paa Jorden nedfaldende Meteorstene, 
hvoraf nogle ere befundne at bestaa helt af 
Jern med en ubetydelig Iblanding a f Nikkel, 
imedens andre kun have indeholdt isprængte 
Korn af gedigent Jern. Det forekommer 
derimod i en stor Mængde Malme og  Ertser, 
enten i Forbindelse med Svovl og Phosphor, 
eller som Ilte, blandet med forskjellige Jord
arter, især med Lerjord; endvidere i opløst 
Tilstand i flere mineralske Vande. Men i 
det Hele taget gives der kun faa Legem er i 
Naturen, hverken organiske eller uorganiske, 
som ikke idetmindste indeholde Spor af Jern, 
og  dette er meget ofte Aarsagen til mange 
Legemers gule, røde eller brune Farve. —  
Grunden til at Jern næsten ikke forekommer 
i gedigen Tilstand er dette Metals store T il- 
bøielighed til at indgaa Forbindelser og navn
lig  til at ilte sig  ved Luftens Paavirkning, 
hvorved der danner sig Bust, som kun er 
iltet Jern eller Jernilte. A f de Forbindelser, 
som Jern indgaar med Ilt, ere de vigtigste 
Jernf or i l t e,  der ikke findes i fri Tilstand paa 
Grund af dets T ilbøieliglied til at ilte sig 
høiere, og Jernt vei l t e,  som har størst B etyd
ning ved Udsmeltningen, idet Malmene enten 
dannes af dette naturligt forekommende Ilte 
eller ved en foregaaende B istn ing omdannes 
dertil, for at dets A filtn ing til Jern kan 
foregaa med større Lethed. Jern forekommer 
ofte i store, bjerglignende Leier og  i ud
strakte Ertsgange, men ligesaa hyppig i 
mindre Qvantiteter og indsprængt baade i 
ældre og  yngre B jergform ationer; U rbjerge
nes Ertser afgive dog sædvanlig det bedste 
Jern. Den aarlige Production a f Jern kan i 
det Hele anslaas til c. 253 M illioner Centner, 
hvoraf England producerer c. 122 M. Ctr., 
Nordamerika 45, Tyskland (med Elsas-Lotli- 
ringen) 30, Frankrig 21, Belgien 9, Østerrig 
7, Busland 7, Sverig 6,5, Australien 2, Spa
nien 1,2, Luxem burg 1, Italien 0,8 og N orge 
0,5 Mill. Ctr.

D e v igtigste Ertser, hvoraf Jernet udvin
des, ere følgende: 1)  Magnet j ernst en eller 
Sort m alm  er et D obbeltilte, der fremtræder 
som et jernsort, undertiden staalfarvet anlø
bet, metalglinsende, skjørt Mineral, der dels 
danner store L ag i Urbjergene og  dels fore
komm er i kornet Tilstand og  i enkelte K ry
staller indvoxede i Chlorit- og  Talkskifer. 
Den findes i Nordamerika, Busland, Bøhmen, 
Sachsen, Tyrol, Ungarn, N orge og  navnlig i 
Sverig, saaledes ved Dannemora, som er be

kjendt for sit fortrinlige Jern. I  størst Ud
strækning forekommer den dog ved Gallivare 
i Luleå Lapmark, hvor den danner en samlet 
Masse, som er 12— 16,000 F od  lang, 6— 8,000 
Fod  bred og  henved 2,000 Fod  h øi; men 
dette B jerg er saa afsides beliggende, at man 
endnu ikke har fundet det lønnende at bear- 
beide Ertsen. Sædvanlig indeholder den om
trent 72 pCt. Jern. —  2 ) Jernglans er et 
haardt, glinsende Mineral af sort indtil staal- 
graa Farve; den danner krystallinske, steng
iede, bladede og kornede eller tætte Masser, 
som hovedsagelig bestaa af Jernilte og  inde
holde c. 70 pCt. Jern; naar den ligesom 
Glim mer lader sig spalte i tynde Blade kal
des den sædvanlig Jerngl immer.  Den findes 
hyppig i Sverig, endvidere paa Øen Elba, i 
Sachsen og i Amerika, hvor den ofte danner 
colossale Leier; undertiden indeholder den 
im idlertid Titan, saaledes især den ved Kra- 
gerø i N orge forekommende. —  3) Rødj ern- 
st en er en A rt Jernglans og  bestaar ligele
des hovedsagelig af Jernilte. Den er rød 
eller brunligrød og forekommer i forskjellige 
Former, hyppigst i tætte, nyreform ede Mas
ser af straalet, trævlet Textur og  kaldes da 
Blodst en (s. d.), Hæmat it  eller rød Glaskopf  
men ogsaa løs , skjør og  stærkt affarvende 
under Navn af Jernskum,  eller tæt og  form
løs med et jevnt, lidt musklet Brud; ofte er 
den blandet med Lér og  danner da Rødkridt .  
Den indeholder c. 70 pCt. Jern. —  4) Brun- 
j ernst en er et Jerniltehydrat af brun eller 
sortagtig Farve med vexlende Mængder af 
Jerntveilte og Vand; det forekommer mest i 
tætte, brune Masser med et glat og  glin- 
sende Brud. men ogsaa nyreformet med træv
let Textur som brunt  eller sor t  Glaskopf  
samt endvidere som brunt Jernokker .  Den 
indeholder indtil 60 pCt. Metal. —  5) Jern- 
st en,  gul, er en Varietet af den sidstnævnte. 
—  6 ) Bønneer t s eller Myremalm bestaar af 
smaa kugledannede, gulbrune Korn, sædvan
lig  med concentriske Skjæl; den er sammen
sat af Jernilte, Jernforilte, Lerjord, Kiselsyre 
og Vand og indeholder desuden noget Phos
phor, hvorfor den ved Udsmeltningen bliver 
tyndtflydende og bedst egner sig  til finere Støb
ning, men ikke til Fabrikation af Smedejern. 
Den findes i Sverig, Sydtyskland og Frankrig, 
ligesom  ogsaa flere Steder i Jylland tæt 
under Overfladen i Moser og fugtige Enge; 
det kan im idlertid ikke her i Landet betale 
sig at udsmelte Jern deraf, hovedsagelig paa 
Grund af den forholdsvis ringe Mængde, 
hvori det findes og Mangelen paa dertil nød
vendige Kul. I  Sverig udsmeltes der der
im od m eget af denne Jernsort, og  Finland, 
der er rigt paa Skove, producerede i 1860 af 
Myremalm c. 200,000 Ctr. Jern eller omtrent 
4/5 af dets samlede Production. —  7) Spat h- 
j ernst en eller Jernspat h bestaar af Jernfor
ilte og  Kulsyre og indeholder desuden niere 
eller mindre Manganforilte ; den forekommer 
tæt, indsprængt, med bladet og  undertiden 
straalet eller trævlet Textur og  med et ujevnt 
eller splintret Brud. Den har Perlemors
glans og  forskjellige Farver. I  ren Tilstand 
indeholder den indtil 48 pCt. Jern; den fin-
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des hyppig i store Gange og Leier i U r- og 
O vergangs bjergene, og  naar den er fri for 
Svovl og Phosphor, afgiver den det bedste 
Staal, hvorfor den ogsaa kaldes St aalst en.  
Den forekommer hyppig i Alperne og Erz- 
bjergene, ligesom  ogsaa i Mængde i Sten
kulsformationen i England blandet med Lér 
som Sphæ rosider i t ;  den er Englands v igtig 
ste Jernerts og afgiver næsten hele Landets 
Jernproduction. I  Skotland findes den bian- I 
det med indtil 25 pCt. Stenkul og  kaldes da ; 
Blackband eller Kulj ernst en.  —  8 ) Mosej ern- 
sten, T. Easeneisenstein eller Rasenwiesenerz, 
har Lighed med Brunjernsten, men indehol
der sædvanlig 6— 8 pCt. Phosphorsyre, hvor
for det er forbundet med Vanskeligheder at 
udvinde godt Jern deraf. Den findes under 
Grønsværet i de i Tørvemoserne værende 
Enge og i opskyllet Land i Form  af gule 
og brune, faste, men let sønderbrydelige 
Masser, især i Sverig, Nordtyskland og i 
Jylland, hvor den benævnes Ahi.  Den er 
ofte blandet mod Sand, Lér og andre Sub- 
stantser og kaldes da Sum p- eller Morads- 
ert s.

Udvindingen af Jern af de forskj ellige 
Ertser maa paa Grund af dette Metals b il
lige Pris foregaa med saa faa Omkostninger 
som m uligt; i flere paa Brændselsmateriale 
fattige Egne findes der derfor store Masser 
Jernertser, som af denne Grund henligge 
ubearbeidede. Førend den egentlige Udsmelt
ning af Ertserne foretages, blive de ofte r i 
stede eller røstede, hvilket enten skér i fri 
Luft eller i dertil indrettede Ovne ved at 
henlægge dem i afvexlende Lag med Brænd
selsmaterialet og  antænde dette forneden, 
hvorefter Ilden langsom t udbreder sig  ig jen- 
nem alle Lagene; man sønderdeler derpaa 
Ertserne i mindre Stykker vedPukning eller 
Valsning og  skrider nu til den egentlige 
Smeltning. A f  A. Thomsens Frem stilling 
om denne tillade vi os at gjøre følgende 
kortfattede Uddrag.

Hensigten med Malmens Ristning er dels 
at ilte Jernet høiere, og  dels at fjerne Van
det og Kulsyren, som indeholdes deri, da 
disse Stoffer ved at uddrives under Udsmelt
ningen bortføre formegen Varm e; tillige 
bortbrænder endel Svovl og Malmen mister 
sin Tæthed, saa at den senere i Ovnen let
tere gjennemtrænges af de reduøerende L uft
arter. Ved Forvittring, som im idlertid med
tager en T id  af et Par Aar, kan man opnaa 
det samme Resultat, idet Massen løsnes ved 
Frost, Jernet iltes høiere og  Svovlmetallerne 
iltes til svovlsure Salte, der som opløselige 
vaskes bort af Regnen. Den paafølgende U d
smeltning skal bevirke Jerniltets Reduction 
til Jern ved H jæ lp af det tilsatte Brændsel; 
tillige skal det dannede Jern smeltes sam
men og renses for de iblandede fremmede 
Stolfer, som om fornødent ved særegne T il
sætninger (T ilslag) gjøres flydende og danne 
en Slagge,  der samler sig ovenpaa det smel
tede Jern, da den er lettere. Indblandin
gerne bestaa som oftest af Kiselsyre o g L é r- 
jord, og  man tilsætter derfor brændt (kul
syrefri) Kalk, som med de nævnte Stoffer

J. H jo r th : Varelexikon.

danner en sm eltelig Forbindelse. Indholdet 
af Ovnen kommer derfor til at bestaa af af
vexlende Lag af Malm, Brændsel og  Tilslag. 
Denne Ovn, som kaldes Høiovnen eller Mas
ovnen er indvendig muret af ildfaste Sten 
og har der Form  af en Dobbeltkegle, som 
fortsætter sig  i en smal, cylindrisk nedre 
D el; den har en H øide af 40— 90 Fod  og 
er foroven forsynet med en Sideaabning, den 
saakåldte Gicht ,  hvorigjennem den med T il
slag blandede ristede Malm og  Brændselet 
efterhaanden styrtes ind i afvexlende Lag. 
Forbrændingen i Ovnen næres ved Luft, som 
ved Hjælp af Trykpumper i stor Mængde 
presses ind igjennem nogle i den nederste 
smalle cylindriske Del (Herden) anbragte 
Aabninger. Heden er stærkest forneden, hvor 
den atmosphæriske L uft presses ind, fordi 
Forbrændingen der foregaar livligst, og  af
tager derpaa opefter. Jernmalmen synker 
nu jevnt ned igjennem  Ovnen under en stedse 
høiere Varmegrad, indtil den naar det ne
derste snevre Ruin, hvor Heden vil være saa 
stærk, at Malmen smelter, idet den samtidig 
optager K ulstof og  derved bliver til Raaj ern,  
Idet Tilslaget, ligesom  Ertsen og Brændselet 
efterhaanden synker i Ovnen, danner det en 
hovedsagelig af Kiselsyre, Lérjord og  Kalk 
bestaaende Slagge, der flyder ovenpaa Jernet 
og løber bort igjennem  en Aabning. Naar 
der har samlet sig  en tilstrækkelig Mængde 
Jern paa Bunden af Ovnen, aabner man en
1 Høide med Bunden anbragt Ventil, og Raa- 
jernet løber da ud som en glødende Strøm i 
de udenfor i Sand dannede aflange Fordyb
ninger. Paa denne Maade støbes de langag
tige halvrunde Stænger, der komme i Hande
len for at omsmeltes i Jernstøberierne. Som 
Brændsel i Høiovnene benyttede man tid li
gere Trækul; men efterhaanden som Skovene 
faldt for Øxen, blev Forsyningen vanske
ligere, og  man tyede da til Stenkul og navn
lig  til Cokes, som er det hyppigst anvendte 
Brændselsmateriale i Europa, imedens der i 
Nordamerika ofte benyttes Anthracit (s. d.). 
H øiovnene ere i uafbrudt Virksomhed Dag 
og Nat, indtil en saadan Ovn trænger til en 
Udbedring, der da ofte kan medtage en Tid 
af et Aar eller m ere; de større Ovne kunne 
levere over 5000 Ctr. Raajern om Ugen.

Raaj ernet  eller St øbej ernet  er, som oven
nævnt, ikke rent Jern. men indeholder fra
2  til henved 6 pCt. Kulstof, hvormed det i 
Høiovnens stærke Hede er traadt i Forbin 
delse og  som betinger Støbejernets væsent
lige Egenskaber. Jern, som indeholder m in
dre K ulstof (indtil 7/10 pCt.) er ikke længere 
Støbejern. men St aal ,  der har ganske andre 
Egenskaber, og aftager Kulstoffets Mængde 
yderligere, kaldes det Smedej ern;  det er saa- 
ledes Mængden af det indeholdte Kulstof, 
som er bestemmende for disse tre Jernsorter, 
der hver have- deres særegne Fordele og  sær
egne Anvendelse. St øbej ernet  kan smeltes 
og  altsaa ved Støbning gives de forskjellig- 
ste Form er; det er m eget haardt, men ogsaa 
skjørt. Smedej ernet  er usm elteligt og kan 
paa Grund af sin Blødhed og  Seighed ham- 
res, valses, trækkes til Traad og  behandles
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med skærende Redskaber; ved disse Frem - 
gangsmaader kan det saaledes gives enhver 
ønskelig Form. T illige kan det sveises sam
men ved at opvarmes til H vidglødhede, hvil
ken Egenskab Støbejernet ganske mangler. 
St aalet ,  hvis Kulstofm ængde ligger imellem 
Støbejernets og  Smedejernets, deler ogsaa 
begges Egenskaber; det kan smeltes som det 
første, og  sveises som det sidste, begge Dele 
dog med større Vanskelighed. Det er' det 
stærkeste af de tre Slags Jern og  besidder 
desuden den fortrinlige Egenskab, at det kan 
gives Elastisticitet og  Haardhed i forskj ellig 
Grad.

Naar Raaj ernet  efter Udtapningen fra Ov
nen er størknet i Formene, er det enten 
hvidt  eller graat ,  alt efter den Form , hvor
under Kulstoffet findes deri; i det hvide er 
Kulstoffet i Forbindelse med Jernet, i det 
graa er dette kun Tilfæ ldet med den mindre 
Del, imedens Kesten er fordelt i Massen som 
frit K ulstof i Form af Graphit. Den ene af 
disse to Sorter kan im idlertid omdannes til 
den anden. Afkøles nemlig det graa Støbe
jern  efter Sm eltningen hurtigt ved at støbes 
i Jernforme eller ved at overgydes med koldt 
Vand, bliver det hvidt, idet alt Kulstoffet 
derved træder i chemisk Forbindelse med 
Jernet, og smelter man hvidt Støbejern og 
lader det afkøles langsom t, erholder man 
graat Støbejern, idet en Del af Kulstoffet 
vil udskille sig  i sorte Blade som Graphit. 
D et graa Støbejern er seigt, noget bøieligt 
og saa blødt, at det kan behandles med F il 
og  B or; det er i smeltet Tilstand tyndtfly 
dende og egner sig derfor bedst til Støbning, 
tilm ed da det paa Grund af sin Blødhed kan 
afpudses efter Støbningen. Det hvide Støbe
jern  er derimod haardt og skjørt, saa at en 
F il ikke kan angribe det, og  da det er mere 
tyktflydende, anvendes det sjeldnere til Støb
ning, men derimod til Frem stilling af Staal 
og  Smedejern ved at berøve Støbejernet 
mere eller mindre af dets Kulstof. Standses 
denne Proces paa et vist Punct, erholdes 
Staal med en Kulstofmængde af fra 7/10— 2 
pCt. ; fortsættes den yderligere, faar man 
Smedejern, som dog endnu indeholder noget 
Kulstof, der kun yderst vanskeligt kan fjer
nes. Den Freingangsmaade, hvorved man 
frem stiller Sm edejern ved en Omsmeltning 
af Støbejern saaledes at den overflødige 
Mængde K ulstof brænder bort, kaldes Fr i sk -  
ning;  man benytter hertil hvidt Støbejern, 
som smeltes under en stadig Tilstrøm ning af 
Luft. Friskningen kan enten udføres i et 
aabent Ildsted ved Hjælp af Trækul og kal
des da Herd f r iskning,  eller i Flammerne 
med Stenkul som Brændsel og  benævnes da 
Puddl ing.  Det paa en af disse Maader fri
skede Jern bliver i glødende Tilstand ved 
Æ ltning, Ham ring eller Valsning befriet for 
Slagge, som maa fjernes, da Jernet ingen 
Styrke eller Sammenhængskraft har, hvor 
der findes Slaggedele, ligesom  det ogsaa sam
tidig faar større Fasthed ved Sammensveis- 
ning af de enkelte løse Smaadele. De fri
skede Jernklumper blive da ved Valsning og  
H am ring bragte i en raa Stangform og  der

efter videre udhamrede paa Jernhammervær- 
kerne til Stænger af alle Dimensioner, Jern
baneskinner eller andre større Gjenstande, 
saasom Am bolte etc.

Godt Smedej ern er seigt, saa at det i Mod
sætning til Støbejern ikke brydes over ved 
en pludselig Belastning; denne Egenskab 
skyldes dets traadede Bygning, som bedst 
viser sig, naar en Stang af Smedejern bøies 
saa stærkt, at den brydes itu. Bliver Jernet 
i længere T id  udsat for Kysteiser, som T il
fældet er med Vognaxer og andre Maskindele, 
kan dets traadede Beskaffenhed gaa over til 
en mere kornet, hvorved Seigheden tillige 
gaar tabt, og dette kan let have Brud til
følge ved saadanne Maskindele, som have 
været i Brug i længere Tid. E t ubetydeligt 
Svovlindhold af 0 ,0 1 til 0,08 pCt. g jør  alle
rede Jernet rødskj ør t ,  saa at det revner, 
naar det hamres i Glødhede, imedens det 
dog godt lader sig  smede i Sveishede. Inde
holder Jernet s/4 pCt. Phosphor eller mere, 
er det skjørt ved almindelig Temperatur og 
kaldes da koldskj ør t ;  det er vel endnu smede
lig t i gloende Tilstand, men ikke i kold. 
D et under alle Temperaturforhold skjøre og 
kun lidet faste Jern kaldes i Tyskland og 
Østerrig f aulb rüchiges,  hader iges eller ver 
sch l ack t es;  dets mindre gode Egenskaber 
hidrøre sædvanlig fra et Indhold af Silicium 
eller Calcium eller fra mecbanisk Iblanding 
a f Slagge. Det allerede éngang rensede eller 
friskede Jern, som skal anvendes til finere 
Arbeider og derfor maa friskes endnu engang, 
kaldes Feineisen,  Tagel  eller Lupe.  De for
skj eilige Qvaliteter af Sm edejern skylde ho
vedsagelig det deri endnu indeholdte Kul og 
andre fremmede Stoffer deres Egenskaber. 
Med et Kulstofgeha.lt af \  pCt. er det meget 
haardere og  skjørere, end naar det kun inde
holder Vs pCt., hvorfor det da ogsaa ofte 
kaldes haardt  Stangjern, imedens det benæv
nes blødt ,  naar det kun indeholder \ — bio 
pCt. Naar Jernet har et kornet Brud er det 
m eget skjørt, hvorimod et trævlet eller stor
bladet Brud er et Tegn paa Seighed og 
BøieligheJ. Paa Grund af sin Blødhed kan 
Smedejern hamres, files, afdreies, afhøvles, 
poleres, bores og  sveises, saa at det trods sin 
Usm eltelighed kan formes efter Behag. Jo 
renere det er, desto mere lader det sig 
strække; det kan derfor udhamres stærkt, 
valses til tynde Plader eller til Stænger 
af enhver Form , saasom runde, baand- 
formede, firkantede, vinkeldannede, T  for
mede, f  korsforinede etc. D et kan træk
kes til Traad af et Haars Tykkelse, dog 
kun naar det er fuldstændig rent og godt 
Smedejern. Yed disse Behandlinger taber 
det i B lødhed og  Seighed, men bliver mere 
spæ ndigt; en G lødning gjengiver dog Jernet 
dets tidligere Egenskaber. En almindelig Jern- 
traad er saaledes tem m elig skjør, saa at den let 
brækkes over ved at bøies flere Gange frem og 
tilbage paa det samme Sted ; dette kan imid
lertid forebygges ved at læ gge den en kort Tid 
imellem Gløder, hvorved Traaden tillige over
drages med et ganske tyndt Lag Jernilte. 
L igesom  Jern nem lig ved at udsættes for



Paavirkning a f den atmosphæriske Luft eller 
Fugtighed ilter sig  og bedækkes med Bust, 
der væsentlig kan betragtes som et vandhol
digt Jernilte, saaledes paafølger ligeledes en 
Iltning, naar Jern glødes i den fri Luft og  
det overdrages da med en Skorpe, der ved 
Afkølingen falder af som Hammerskj æl .

Jern er i Besiddelse af en vis E lastici
tet ligesom liere andre faste Legem er, saa- 
som Kautschuk, Elfenben etc., men selvføl
gelig i en langt ringere Grad. Belastes en 
i lodret Stilling foroven fastgjort Jernstang 
af 1 □  Tom. Tværsnit med en større Væ gt 
forneden, vil den udvide sig, men atter 
trække sig  sammen, naar Vægten fjernes. 
Ved at belaste en saadan Stang med større 
og større Vægt, kommer man im idlertid til 
en Grænse, hvor Stangen ikke mere trækker 
sig fuldkommen tilbage, men beholder en 
blivende Strækning ; man kalder denne Grænse 
Jernets Elast i ci t et sgræ nse,  og den naas ved 
en Belastning af 20,000 Pd. Ved Belastnin
ger ud over denne Grænse tiltager U dvidel
sen stærkt, indtil Stangen tilsidst sønderri
ves ved en Belastning af c. 48,000 Pd., hvil
ket kaldes Jernets Brudgrændse.  Jern, som 
belastes med en Vægt, der ligger imellem 
disse to Grænser, maa ansés som beskadiget, 
idet dets enkelte Bele have lidt en Forskyd
ning. Ved Anvendelse i det praktiske Liv 
kunde man vel, naar Materialet er aldeles 
feilfri t, uden Fare belaste en Stang som den 
ovennævnte indtil Elasticitetsgræ nsen; men 
da man aldrig kan være sikker paa, at dette 
er Tilfældet, indskrænker man i Praxis den 
tilladelige Belastning til det Halve, altsaa 
for en saadan Stang til 10,000 Pd., hvilket 
kaldes Jernets Sikkerhedsgræ nse.  For en 
Jernstang med et Tværsnit af 2  □  Tom. 
ligger denne Grænse ved 20,000 Pd. og  saa
ledes fremdeles, og  man vil altsaa kune ud
tinde det for Stangen nødvendige Tværsnit i 
□  Tom. ved at dividere Belastningen i Pund 
med 10,000. For Sam m ent rykning gjælde de 
samme Love, kun i modsat Betning. Im e
dens Sikkerhedsgrænsen med Hensyn til 
Strækningen af Sm edejern er en Belastning 
af 10,000 Pd. paa 1 □  Tom ., ligger denne 
Grænse for Støbejern ved c. 4,000 Pd. og 
ved feilfrit Træ sædvanlig ved 1,000 Pd.

St aalet  staar, som allerede ovenfor omtalt, 
med Hensyn til Indhold af K ulstof imellem 
Støbejern og Sm edejern; naar man derfor 
ved en særegen Proces, som kaldes St aal -  
f r iskning,  kun betager Kaajern en vis B el 
af dens Kulstof, erholder man Raast aal ,  som 
ogsaa kaldes Fr i skst aal  eller Sm el t est aal  
ved Herdfriskning, og Puddelst aal  ved P udd
ling. Forøger man derimod Smedejerns Ind
hold af Kulstof, laar man Cement - Bræ nd
elier Blærest aal  ; man kan im idlertid ogsaa 
fabrikere Staal ved en Samm ensmeltning af 
Kaajern og Smedejern. Ved at presse Luft 
igjennem smeltet Støbejern fremstiller man 
det bekjendte Bessem erst aal ,  som med H en
syn til Productionens Størrelse maaské har 
størst Betydning. B isse forskjellige Sorter 
ville lindes nøiere omtalte under Artiklen 
St aal .

For at beskytte Jern im od at angribes al 
Bust har man anvendt mange forskjellige 
M eth oder. For Staalinstrumenter, navnlig
de skærende, haves neppe noget andet paali- 
deligt Middel end at opbevare dem i fuld
kommen tør Luft, hvorimod alle andre Staal- 
og Jerngjenstande i større eller mindre Grad 
kunne beskyttes ved at overdrages med et 
eller andet Stof, saasorn varm Stenkulstjære, 
Oliefarve, Fernisser etc. Ben saakaldte Br u 
ner i ng af Geværløb og  andre Jernvarer skér 
ved at ætse Metallets Overflade med Jern- 

; tvechlor, Salpetersyre etc., hvorved man for- 
i sætlig bevirker Bannelsen al et m eget tyndt, 

men tæt Lag af iltet Jern, som beskytter 
I im od al yderligere Bustning. Ved at op- 
: varme Jernet i 5— 7 Tim er i et med Vand- 
: dampe fyldt Bum, hvor Temperaturen maa 

være fra 260— 650° C. efter Behandlingens 
Varighed, bliver Metallet iltet paa Vanddam
penes Bekostning, og Overfladen modstaar da 
baade Vand og  ætsende Vædsker, imedens 
den samtidig kan blive saa haard, at den 
neppe angribes a f Filen. —  E t tem melig 
hyppig anvendt Middel bestaar i at overtrække 
Jernet med et tyndt Lag af et andet Metal,

I der ikke ilter sig saa let. H ertil har man 
I allerede i flere Aarhundreder navnlig anvendt 

Tin,  især til den vigtige Frem stilling af f o r 
t innet  Jernbl ik  (s. d.). N ogle Artikler blive 
først smedede færdige og derpaa fortinnede, 
hvilket t. Ex. er Tilfældet mecl de fortinnede 
Blikskeer. T innet beskytter im idlertid kun 
Jernet im od Bust, saalænge det dækker godt 
overalt; hvis Fortinningen kun mangler paa 
en lille Plet, æder Busten sig herfra ind i 
Jernet. —  E t tyndt Lag Zink  er ligeledes 
et m eget godt Beskyttelsesmiddel for Jern, 
skjøndt ogsaa dette Overtræk kun yder til
strækkelig Beskyttelse, naar det danner en 
fuldkommen sammenhængende Bedækning. 
Benne Fremgangsmaade kaldes Galvaniser ing,  
ikke fordi Overtrækket af Zink er fremkom
met ved en galvanisk Fælding, men fordi 

j Beskyttelsen her skyldes en galvanisk Virk
ning al Zinkens Berøring med Jernet, hvor
ved dette sidste Metal bliver g jort uim od
tageligt for Ilten. F om n kn ing  danner en 
nok saa god Beskyttelse for Jern som For
tinning, og  da Zink dertil er et haardere og 
billigere Metal end Tin, anvendes denne M e
thode særdeles m eget til alle Slags G jen- 

! stande, som ere let udsatte for at angribes 
af Bust, saasorn til Telegraphtraade, Anker
jern, Kanonkugler, Kjeder, Skruer, Søm, 
Askespande, Kulkasser, Vaskefade, Tagrender 
etc. Galvaniseringen skér ved at give Jern- 
gjenstandene, hvis Overflade først er renset 
for Ilte vedB eitsn ing med en fortyndet Syre, 
et m eget tyndt Overtræk af Z ink ved at ned
læ gge dem én eller to Minutter i en O pløs
ning af Zinkchlorid, som er tilsat lid t Sal
miak, hvorved der opløses Jern og afsættes 
Zink i dets Sted. Gjenstandene tørres nu 
paa en opvarmet Plade, neddyppes derpaa 
i sm eltet Zink, og  naar de have antaget 
dettes Temperatur tages de op, hvorefter den 
overflødige Zink bortskaflés. Paa en lignende 
Maade kan Jern ogsaa overdrages med. K ob-
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ber eller Bly, hvilke Methoder dog kun sjei- j 
den anvendes. —  Foruden de ovenfor om - i 
talte Fremgangsmaader anvender man ogsaa 
ofte Em ai l ler ing for at beskytte Jernet, navn- 1 

lig  til saavel støbte som af Jern eller Staal 
smedede Kjøkkenkar. Dette skér ved i det 
om hyggelig  rensede Kar først at anbringe 
en m eget tungsmeltelig, af Feldspath, Lér, 
Kalk, Borax, Gips etc. bestaaende Grund
masse, og  naar denne er brændt fast paa
læ gge og fastsmelte en Dækmasse, som be- 
staar af omtrent de samme Stolfer, med Und
tagelse af Feldspath og Lér, og som ofte til
sættes Tinilte, pulveriseret Glas, hvidbrændte 
Ben etc. Em aillering anvendes nu langt 
hyppigere til Kogekar end den tidligere 
brugte Fortinning.

Omendskjøndt Jernrusten i Regelen ansés 
som m eget skadelig for de paagjældende 
Gjenstande, kan den dog undertiden ogsaa 
være til N ytte i technisk Henseende, navnlig 
ved Bygningen af Jernskibe, store Gasbe
holdere etc. ; ved at fugte Pladernes Sam- 
m enføininger med en eller anden Vædske, 
som befordrer Rustens Dannelse, kunne disse 
nem lig blive saa fuldstændig tætte, at de 
selv efter lang Tids B rug ikke lade den 
mindste Smule Gas eller Yand trænge igjen- 
nem.

Som Materiale for Jernindustrien anvendes 
især i den nyere T id  hyppig gammel t  og  
i t ubrukket  Smedej ern,  som er blevet en v ig 
tig  Handelsartikel og kjøbes af Jernværkerne, 
hvoraf flere endogsaa kun benytte dette Ma
teriale til deres Production. Det deraf t i l 
virkede Jern er sædvanlig af m eget god Qva- 
litet og  gaar i Handelen i Tyskland under 
Navn af Ram asseisen.  —  D et tidligere om
talte Hammerskj æl ,  T. Hammerschlag, Glüh
spann eller Schmiedezunder, er et Jerndob- 
belilto, der danner sig  paa Overfladen af 
glødende Jern i Luften og  falder af ved 
Sm edningen; det indeholder 25— 35 pCt. 
Jern og benyttes i smaa Qvantiteter som 
Tilsætning ved Jernfri skningen, ligesom  det 
ogsaa anvendes til sort Farve, som Polérpul- 
ver, til Farvning af Glas og  sorte Lerkar 
etc. —  Jernf i l spaaner ,  som falde af ved at 
file Smedejernet og som undertiden derefter 
sigtes, bruges i Farverierne, til Jernkit, sort 
Pottemagerglasur, til Fyrværkeri etc. ligesom 
ogsaa i M edicinen; til sidstnævnte Brug bliver 
det fineste Pulver sigtet fra; det er dette, som 
anvendes under Navn af F e r r u m  p u l v e r a t u m ;  
dette maa ikke være iltet eller blandet med 
Filspaaner af andre Metaller. Man tilbereder 
ligeledes a f Jernfilspaaner et Jernext ract  ved 
D igestion med sure Æ bler (E xtractum  Pom i 
f  erratum  eller f e r r i  pomatum) ; det er af 
en sød lig , sammensnerpende Smag og  af 
sortebrun Farve. Filspaaner føres derfor i 
Droguerihandelen og i Apothekerne under 
Navn af L i m a t u r a  F e r r i ;  de maa da til me
dicinsk Brug være aldeles tørre og a f en 
glinsende graa Farve. B ore- og  Dreiespaa- 
ner og  andet Affald a f Støbejern blive igjen 
indsmeltede. En Sort Jernfilspaan udføres 
fra Frankrig under Navn af Lyoner -Fi lspaan 
og  anvendes til Fyrværkeribrug.

Flere af Jernets Forbindelser finde udstrakt 
Anvendelse i Industrien, saaledes navnlig 
Svov l k i s (s. d.), en Forbindelse af Svovl og 
Jern, hvoraf endel af Svovlet ved Forbræn
ding giver Svovlsyrling, hvoraf atter Største
delen af den Mængde Svovlsyre fremstilles, 
som Industrien i vore Dage forbruger. — 
Med Ilt indgaar Jern flere Forbindelser, san
soni Jernforilte, Jernilte og Jernsyre; disse 
ville blive omtalte i de følgende Artikler. 
D et forbinder sig ligeledes med Brom, Chlor, 
Jod, Phosphor, Cyan, Kulstof, F luor etc. 
Vanskelig er derimod ofte Amalgameringen 
med andre Metaller, saasorn Aluminium, Bly, 
Kalium, Vismuth, Molybdæn, Titan, Tantal, 
Zink, Kobber, Nikkel, Kobolt, Sølv, Guld, 
Kviksølv, Rhodium, Platina, Uran, Palladium 
etc., hvilke Amalgamer mest give en Slags 
Jern, som er hvidere og haardere end det 
rene Jern og  som af og  til benyttes til tech
nisk Brug. N avnlig anvender man ikke sjel- 
den on Legering af 1j500 Sølv til fint Staal 
til Fabrikation af Instrumenter og  skærende 
Redskaber.

Som allerede ovenfor omtalt produceres 
det meste Jern i England,  som foruden sine 
righoldige Jerngruber ogsaa besidder næsten 
uudtømm elige Stenkulsleier, som ere uund- 
gaaelig nødvendige til en billig  Fremstilling 
a f Jern. I Aaret 1848 angaves den engelske 
Jernproduction til c. 40 M illioner Centner: 
siden den T id  er den tiltagen i stor Maale- 
stok og kan nu anslaas til 140 à 150 Milk 
Ctr., hvoraf over 1fi  forarbeides til Stang
jern. Desuden indfører England betydelige 
Qvantiteter svensk Jern til Fabrikation af 
Støbestaal. De vigtigste Jernværker findes i 
Staffordshire, Wales, Cornwallis og i Skot
land; Hovedmarkedet for Stang og  Støbejern 
er G lasgow ; fra denne By samt fra Leith 
og Dundee afsendes de fleste Ladninger. 
De fleste Jernstøberier findes i Lancashire 
og i Shropshire. —  Englands Indf ørsel  af 
Jern udgjorde i Aaret 1876 c. 672,000 Tons 
Jernerts, hvoraf c. 522,000 Tons fra Spanien, 
endvidere c. 31,000 Tons Pigjern, 85,000 T. 
Stangjern, næsten A lt fra S verig, 16,000 T. 
gammelt Jern, 9,000 T. Raastaal og c. 1% 
Mill. Cwts. forarbeidet Jern og  Staal, hvoraf 
over 1 M ill, fra Holland og  Belgien. —  Ud
f ørselen af Landets Production udgjorde i 
1876 c. 642 Tons Jernerts, 907,000 Tons 
Pigjern, 196,000 T. Stangjern, 365,000 T. 
Jernbaneskinner, 50,000 T. Jernbanehjul, 
Axler etc., 87,000 T. raa og  133,000 T. for
tinnede Jernplader, 46,000 T. galvaniseret 
Jern, 59,000 T. Tøndebaand, 45,000 T. Staal- 
traad, 20,000 T. Ankere og  Kjættinger,
23.000 T . Rør, 16,000 T. Søm  og Skruer,
23.000 T. Staal i Stænger, 2,400 T. Staal i 
Plader, 10,000 T. forarbeidet Staal, 186,000 
T. støbte eller smedede Jernvarer etc.

I  Nordam er ika har Jernproductionen i den 
nyere T id  g jort store Fremskridt og giver 
nu et Udbytte af over 50 Mill. Centner 
aarlig.

Fr ankr ig producerede tidligere næst efter 
England det meste Jern, skjøndt ikke til
strækkeligt til Landets Forbrug. I  1873 ud-
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gjorde Productionen c. 23 Mill. Ctr., men 
er senere aftagen og  angives fra 1878 
til henved 20 Mill. Ctr., hvoraf c. 6 Mill. 
Ctr. fabrikeredes til Staal. Den franske Jern- 
og Staalindustri, som for ikke langt tilbage 
i Tiden ikke stod paa noget højt Trin, har 
imidlertid i den nyere T id  udviklet sig  be
tydeligt, hvilket navnlig skyldes de Schnei
derske Etablissementer i Creuzot i Dep. Saône 
og Loire, som kunne ansés for at være side
ordnede de verdensberømte Kruppske Fabri
ker i Essen. Værkerne i Creuzot drives af 
281 Dampmaskiner med 13,300 Hestes Kraft, 
der sætte 1050 Værktøismaskiner og  50 store 
Damphammere i Bevægelse; den største af 
disse Hammere veier c. 160,000 Pd. En 
Pudleovn af en ny Construction fremstiller 
daglig c. 400 Ctr. Jern, ligesom  Fabriken 
leverer de største Jern- og  Staalgjenstande, 
saasom Pantserplader, Broer, Kanoner, Ma
skiner etc. Der tilvirkedes her i 1877 c. 
3 x/2 Million Ctr. Bujern og  3 Mill. Ctr. sme- 
det-og valset Jern og  Staal.

Tysk lands Jernproduction er tiltagen be
tydeligt i den nyere Tid, navnlig siden E r
hvervelsen af Elsas og Lothringen. I 1848 
angaves den tyske Jernproduction til 5 Mill. 
Centner og i 1867 til 14x/2 Mill. Ctr.; i de 
senere Aar anslaas den til over 35 M ill. Ctr. 
Tysklands betydeligste Jernværker findes i 
Schlesien, W estfalen (navnlig Siegen), Bhin- 
preussen og ved Harzen.

Belgien producerer ligeledes store Qvanti- 
teter Jern, da Landet er rigt baade paa 
•Jernertser og £ ïïl, SGhl er det hyppigst an
vendte Brændselsmateriale, imedens man dog 
ogsaa anvender Træ og  Trækul, der næsten 
er uundværligt til Fabrikation af fiere Sorter 
Jern. I 1850 var Productionen kun c. 3 
Mül. Ctr., men den er nu stegen til 10  à 12 
Mill. Ctr.

Øst err ig-Ungarn har Jernværker i de fleste 
Provinser, og producerer aarlig c. 8  Mill. 
Centner Jern af saa god Qvalitet, at det 
næsten kan sættes ved Siden af det svenske 
Jern. Det vigtigste Grubedistrict er Eisenerz 
i Steiermark, hvor der aarlig brydes c. l x/4 

Mill. Ctr. Malm, hvoraf der udvindes henved
400,000 Ctr. Jern.

Sver ig har i sine Jernertser en m eget 
vigtig Bigdomskilde, om ogsaa Productionen 
er betydelig mindre end i flere af de oven
nævnte Lande, idet den kun kan anslaas til 
6 à 7 Mill. Ctr. aarlig. Hvad derimod Qva- 
liteten angaar, da ansés det svenske Jern i 
Begelen for at være det bedste, hvortil Grun
den hovedsagelig er, at det mest fabrikeres 
af saa fortrinlige Malme som M agnetjernsten 
og Blodsten; endel Jern udsmeltes der vel 
ogsaa af Myremalm eller M osejernsten, men 
dette forbruges mest i Landet og  udføres 
ikke. D og har den svenske Jernindustri ikke 
holdt Skridt med Udviklingen i andre Lande, 
hvorfor den heller ikke kan siges at give et 
saa stort øeonomisk Udbytte, som man burde 
antage. Productet udføres næsten udeluk
kende i raa Tilstand som Stangjern, hvoraf 
en Mængde forsendes til England for at an
vendes til Staalfabrikation, hvortil det særlig

egner sig. Sverigs og maaské hele Verdens 
fortrinligste Jernmalm findes i de bekjendte 
Danemora Gruber i Upland; andre vigtige i 
M ellem sverigere Persberg,  Langban,  Taberg 
etc. og sydlig for disse Klackberg,  St r assa  
etc. I  størst Mængde findes Malmen dog i 
de laplandske Fjelde ved Gel l i vare ; som oven
for omtalt bearbeides den im idlertid ikke 
her paa Grund af det raa Klima og Stedets 
afsides Beliggenhed, men i den nyeste T id  
skal der have dannet sig et Actieselskab, 
som agter at paabegynde en Bjergværksdrift 
i Lap marken til Udvinding af Kul og Jern. 
—  I  Aaret 1876 indf ør t e Sverig c. 50 Mill. 
Pd. Støbejern (Tak- og Ballastjern) 9 M ill. 
Pd. Stangjern, 77 Mill. Pd. Jernbaneskinner, 
2 x/2 M. Pd. Søm, 2 M. Pd. Ankere og  K jæ t- 
tinger etc. Udf ørselen fra Landet udgjorde 
derimod i 1876 c. 62 M. Pd. Tak- og Bui- 
lastjern, 231 M. Pd. Stangjern, 90 M. Pd. 
andet Smedejern, 12 x/2 M. Pd. Staal, 3 M. 
Pd. Søm, 1 M. Pd. Kanoner og Kugler, 1%  
M. Pd. Jernbaneskinner etc.

Norge har ikke faa betydelige Jernværker, 
hvoraf mange levere et fortrinligt Product, 
der ikke staar tilbage for det svenske. P ro 
ductionen er im idlertid i den nyere T id  af
tagen ikke ubetydeligt, hvilket dog  forhaa- 
bentlig  kun er forbigaaende. Imedens det 
aarlige Udbytte af Stangjern og støbte Sager 
for 25 à 30 Aar siden udgjorde over 150,000 
Ctr. i Gjennemsnit, var det i 1870 sunket 
til c. 80,000 Ctr. og  skal senere have været 
endnu mindre. Tilvirkningen skér mest af 
Magnetjernsten, som især findes i Omegnen af 
Arendal, ved Næs Værk og K rag erø ; desuden 
forekommer den i Mængde i Feiringen, T y 
dalen, paa Fuglefjeld, i Omegnen af Dram
men og flere andre Steder. En langt min
dre Udbredelse har Bødjernstenen, som dog 
findes i tem m elig store Masser ved lvragerø, 
i Odalen etc. De vigtigste Jernværker ere 
Eidsfos, Fritzø, Bærum, Næs, Fossum, H ol
den, Ulefos etc. Grunden til det norske 
Jerns gode Qvalitet er dels Ertsernes Ben 
hed og dels at Tilvirkningen most foregaar 
ved Hjælp af Trækul, som dog flere Steder 
kun med Vanskelighed kan skaffes tilveie. —  
I Aaret 1876 indf ør t e N orge c. 18x/2 Mill. 
Pd. Bujern, 25 M. Pd. Stangjern, 23 M. Pd. 
Jernbaneskinner, l x/2 M. Pd. Søm, 4 M. Pd. 
Ankere og Kjættinger, 3/4 M. Pd. Staal etc. 
I samme Aar udf ør t es der c. 243,000 Pd. 
norsk og  280,000 Pd. fremmed Stangjern,
246,000 Pd. norsk Staal etc.

Rusl and er rigt paa Jernertser, navnlig i 
Uralbjergene, hvor over 50,000 Mennesker 
ere beskæftigede med Productionen og hvor 
der aarlig brydes over 20 Mill. Ctr. Malm, 
der har en Jernholdighed af indtil 72 pCt. 
D et russiske Jern er sædvanlig af god Qva
litet, men staar i høiere Pris end det svenske.

Spanien,  Por t ugal ,  Hol land,  It al ien (Elba), 
Schw eiz etc. producere ligeledes Jern, men 
i langt ringere Qvantiteter end de ovennævnte 
Lande.

Danmark har som tidligere omtalt ingen 
virkelig Jernproduction, da det har vist sig, 
at det ikke vil kunne betale sig at udsmelte
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je rn  af den i Jylland flere Steder forekom
mende Myremalm, dels paa Grund af Pro- 
ductets ringere Qvalitet og  dels som en 
F ølge  af M angel paa Brændselsmateriale. 
Derim od findes der i de fleste større Byer 
Jernstøberier og  Maskinværksteder, som le
vere fortrinlige Fabricata.

I  Aaret 1877 indf ør t es der her til Landet 
over 81 Mill. Pd. Stangjern, hvoraf c. 14 fra 
Sverig, 7*1, fra England, 5 x/2 fra Preussen, 
2 fra Belgien, 1 fra H olland; endvidere c. 
28 Mill. Pd. Rujern, hen ved 16 Mill. Pd. 
Jernbaneskinner, hvoraf 10 fra England og 5 
fra Preussen, c. 9 Mill. Pd. støbte Gas- og 
Vandrør, mest fra England, c. 8 Mill. Pd. 
raa og  henved 3 M. Pd. fortinnede Jernpla
der, 5 M ill. Pd. Søm og c. 1 Mül. Pd. An
kere og K jættinger. A f Staat i Stænger ind
førtes over 2 Mill. Pd., hvoraf 0,7 fra Preus
sen og 0,6 fra England, —  Udf ørselen fra 
Danmark udgjorde i samme Aar c. 3 Mill. 
Pd. Stangjern, næsten A lt til Sverig; endvi
dere c. 2 3/4 Mill. Pd. grove støbte og  sme
dede Jernvarer, mest til Sverig, Vestindien, 
Island etc., samt c. 0.8 M. Pd. raa Plader, 
0,8 M. Pd. Gas- og  Vandrør, 0,7 M. Pd. A n 
kere og  Kjæ ttinger etc.

J e  ru  a l u n  eller svovlsurt Jerniltekali 
( Sulphas-ferrico-kalicus  eller F erro-K ali 
sulphuricum) tilberedes ved at blande Op
løsninger af svovlsurt Kali og  svovlsurt 
Jernilte og derpaa afdampe Blandingen. Det 
danner farveløse eller hvidlige Krystaller og  
ligner i Form, Farve og Smag det sædvan
lige Alun. D et anvendes hovedsagelig i 
Farverierne.

J e r n b a n e  g r ø n  t  kaldes undertiden 
grøn Cinnober (s. d.)

J e  r i i  b e  i  t s e  forekom mer i Handelen i tre 
Sorter, som udelukkende anvendes i Farve
rierne, nemlig 1) det saakaldte salpet ersure 
Jern,  som man erholder ved Indvirkning af 
Svovlsyre og  Salpetersyre paa Jernvitriol; 
det rene salpetersure Jern, som benyttes i 
Kattuntrykkerierne, udvindes ved D ecom po- 
nering af en Jernvitriolopløsning med en 
O pløsning af salpetersurt B lyilte ; 2) Edd ike
sur t  Jern tilberedes ved D ecom ponering af 
en Jernvitriolopløsning med en Blysukker
opløsning (eddikesurt Blyilte), 3) Træ eddike
sur t  Jern erholdes ved Opløsning af metal
lisk Jern i Træeddikesyre (s. d.). Alle disse 
Præparater tjene i Forbindelse med Farve- 
træextracter hovedsagelig til Frem stilling af 
sorte, undertiden ogsaa violette eller graa 
Farver, til Blæk, Træbeitser etc.

J o r n b l i k ,  T. Eisenblech, Fr. Tole, Fer- 
blanc, E. Iron plates eller Tin plates, kaldes 
det af det mest bøielige eller strækbare 
Friskjern til tynde Plader ud valsede Jern. 
Det maa være af aldeles ensartet Tykkelse 
overalt, glat paa begge Sider og ikke være 
ridset eller fliset. Tidligere udhamrede man 
Jernet til Plader, og  det er først i B egyn
delsen af dette Aarhundrede at Hammer- 
værkerne bleve fortrængte af Valseværkerne, 
som levere et smukkere, glattere og  mere 
ensartet Fabrikat. T il forskjellige Slags Ar- 
beider foretrækkes dog stundom udhamret

Blik, da det valsede ikke sjelden er mere 
skjørt end det førstnævnte. Ved Valsningen 
formes Jernet til flade Stænger, som over- 
hugges i passende Længder og  opvarmes, 
hvorpaa de føres flere Gange igjennem  to 
glatte Valser af haardt Støbejern, af hvilke 
den øverste efter hver G jennem gang af Pla
den trykkes lidt nærmere til den nederste, 
indtil Pladerne ere hievne saa tynde, som 
man ønsker. Under Arbeidet maa Pladerne 
gjentagne Gange ophedes, da de hurtigt af
køles efter hver Valsning. Sædvanlig ud
valser man to Plader ad Gangen; men der 
maa da strøes fint Kulpulver eller Saugspaa- 
ner imellem dem, for at de ikke skulle fæste 
sig til hinanden, og efter den sidste Vals
ning blive Pladerne atter opvarmede for at 
g jøre dem mere bøielige. D et paa denne 
Maade til Plader udvalsede Jern kaldes Sort 
b l i k  i M odsætning til Hvidbl i k eller f or t in
net  Bl ik,  hvilket sidste finder en udstrakt 
Anvendelse, navnlig til Kogekar og  andre 
Kjøkkenredskaber, da det ikke ruster, idet 
Tinnet ikke ved Brugen saa let opløses 
som Zink, om det end er m odtageligt for 
Iltning. Udskudsb l i k  eller BUschelb l i k kah 
der man saadant Hvidblik, som har Fejl i 
Fortinningen. De til H vidblik bestemte 
Jernplader kaldes før Fortinningen Tyndj ern 
eller Tyndbl ik ,  imedens det tykkere, stærke, 
seige og  bløde Sortblik, som anvendes til 
Rør, Pander etc., benævnes St u r zb l i k  eller 
Sch losser b l i k ,  og naar det er lidt tyndere. 
Fassbl i k.  Navnet Sturzblik hidrører fra, at 
et Stykke af en Jernstang, hvoraf der skal 
dannes én tyk eller to tyndere Blikplader, 
kaldes en Sturz. T il det egentlige Sturzblik 
bliver nem lig den til en vis Tykkelse udham
rede Sturz høiet sammen i Midten og der
efter fuldstændig udarbeidet indtil den for
ønskede Længde og Bredde, hvorpaa Pladerne 
skæres fra hinanden. D et tykke Jernblik, 
hvoraf enhver Sturz kun giver én Plade, 
kaldes i Tyskland Model - eller Mønst erbl ik,  
og  eftersom der heraf gaar 2, 3, 4, 5 eller 
flere paa et halvt Centner, kalder man P la
derne Zweier. Dreier, Vierer, Fünfer etc. 
T il Dampkjedler forfæ rdiger man valsede 
Jernplader af 1 Ctm. Tykkelse, som kaldes 
Kj edelbl ik;  derefter følger Pandebl ik,  Pon
t onbl i k eller Bundbl ik,  som benyttes til Salt- 
pander, Pontoner etc. Dobbel t b l i k kaldes 
saadant Sortblik. der forarbeides i Plader, 
der omtrent ere dobbelt saa store som de i 
Handelen sædvanlig forekommende Plader al 
samme Tykkelse. Sturzblikket sælges efter 
Centner. Fassb l i kket ,  som benævnes saale- 
des, fordi det forsendes i Fade, der sædvan
lig  indeholde 300— 450 Stykker, bestaar af 
mindre Plader af 35— 50 Ctm. Længde og 
25— 35 Ctm. Bredde ; undertiden kommer det 
ogsaa i Kister paa 100— 250 Stk. Man ind
deler det sædvanlig i tre Sorter, nem lig i 
Korsb l i k ,  Fut t er  eller Vorderb l i k  ogSenk l er -  
bl ik,  som er det tyndeste. Korsblikket, som 
er det tykkeste, deles ig jen  i enkelt og  dob
belt, hvorefter Fadene ere mærkede med X 
eller med X X . Foruden disse Benævnelser 
paa de hyppigst forekom mende Sorter bruge
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de forskjeilige Hammerværker endnu mange 
andre Betegnelser, som ere specielle for livert 
enkelt Værk og derfor ikke ere almindelig 
kjendte. —  Hvad der ovenfor er sagt om 
Fassblikket, gjælder ogsaa om de fort innede  
Blikplader,  som med Hensyn til Størrelse og 
Tykkelse kun henhøre under denne Klasse. 
Fortinningen sker ved først at gløde Sort
blikket i lukkede Støbejernskasser for at 
gjøre det blødt og bøieligt, og  derpaa ned- 
dyppe det i fortyndet Svovlsyre eller Træ
eddike og derefter vaske det om hyggeligt 
med Sand og  Vand for at give det en rén, 
iltfri, ikke glinsende Overflade, hvilket er en 
Betingelse for at Tinnet skal kunne fæste 
sig derpaa. Pladerne opbevares derefter i 
rent, koldt Vand. indtil Fortinningen skal 
foregaa, hvilket skér ved efterhaanden at 
neddyppe Pladerne i syv ved Siden af hver
andre opstillede firkantede Pander af Støbe
jern, af hvilke enhver er forsynet med et 
Ildsted underneden. Den første Pande inde
holder varm Palmolie og  lidt smeltet Talg, 
hvori Pladerne anbringes, indtil Fugtigheden 
er bortdunstet fra deres Overflade, som nu 
er overdragen med et Fedtlag. Den anden 
Pande indeholder smeltet, jernholdigt Tin, 
den tredie noget renere sm eltet Tin , den 
fjerde saa rent Tin som muligt, den femte 
varm Palmeolie, im edens den sjette, der er 
tom, benyttes som Afkølingspande, og  den 
syvende atter sm eltet rent Tin. E fter O p
tagelsen a f den sidste Pande indgnides Pla
derne med K ridt og  Klid for at fjerne det 
endnu ved dem hængende F ed tsto f: de p o 
leres tilsidst med uldne Klude og  ere nu 
færdige til at komme i Handelen. V ed at 
behandle H vidblik med en B landing a f 2 D. 
Saltsyre, 1 I). Salpetersyre og  3 D. Vand 
antager det en perlem orsagtig  Glans (moiré 

métallique), idet Tinnets krystallinske S truc- 
tur da bliver frem trædende. —  Man har og 
saa Jernblik, som er ga lv a n ise r e t  eller f o r 

z inke t  og  som g od t modstaar R u st; det an
vendes h yp pig  til Tagrender, Tagbelæ gning, 
Inder- o g  Y dervæ gge i Pakhuse etc. Jern
plader med et Overtræ k a f B ly  anvendes ofte 
til samme B rug, da de ere billigere, m en 
disse kunne ikke benyttes til Fabrikation  af 
Kogekar. —  D e største Fabriker a f Jernblik  
i Tyskland findes i R h in ladene; navnlig  ere 
D illinger-V æ rkerne ved Saarluis berøm te, 
som aarlig levere henim od 100,000 Ctr. S ort- 
og H vidblik  a f fortr in lig  G od h ed ; desuden 
findes der store F abriker i B øhm en, S te ier
mark etc. E ngland har en M æ ngde b etyd e 
lige Valseværker o g  T in h y tte r  og  er bek jendt 
for s it udm ærkede F a b rik a t; de engelske 
fortinnede P lader ere bek jendte  som  de bed 
ste og  leveres i alle S tørre lser o g  til en fo r 
holdsvis b illig  P ris, sæ dvan lig  i K ister paa 
225 P lader. I n o g le  F abrik ationsgren e  fo re 
trækkes d o g  a f  M ange det sachsiske B lik , 
som frem stilles m ed Træ kul som  B ræ ndsels- 
materiale, im edens der til d e t en gelsk e be 
nyttes Stenkul. I F ra n k rig  findes der isæ r 
i de n ord lige  o g  n ord vestlige  D epartem en ter 
m ange store H am m er- o g  V alsevæ rker, som  
levere et fo r tr in lig t  F abrik at, der i U dseende

kan stilles ved Siden af det engelske o g  i 
Qvalitet endogsaa skal overgaa det; men 
disse P lader staa i tem m elig liøi Pris. Sve- 
rig  forfæ rdiger ligeledes m eget gode B lik 
plader, o g  man paasér der, at kun feilfri 
P lader a f godt, seigt Jern komm e i H ande
len ; de svenske fortinnede Plader have dog  
ikke en saa smuk og  g lat Overflade som  de 
engelske, hvilket hovedsagelig  er begrundet 
i Anvendelsen a f m indre rent Tin .

J e r n c h l o r i d  s. J e n tv e c h lo r .
J eritch lo riii*  s. Jernforchlor.
J e r n c y a n  u r  eller J e r n c y a n id  s. 

Be r line rblaat .

J e r n fo r c h lo r , Je r nchlor iir  e l le r sa l t 

su r t  Je rnfor ilt e  ( Chloretum ferrosum  eller 
Ferrum muriat ieum oxydulatum) erholdes 
ved at op løse m etallisk Jern i Saltsyre og  
afdam pe O pløsn in gen  til K rystallisation . D et 
danner grønne, rhom biske Pyram ider a f en 
stikkende sa ltagtig , senere sød lig  sam m en- 
snærpende Sm ag, som  ere le top løse lige  i 
V and o g  V inaand. D a det le t op tager  I lt  
o g  F u g tig h e d , maa det strax opbevares i 
g o d t lukkede B eholdere. D et anvendes i 
T ech n ik en  o g  i M edicinen , sæ dvanlig  op løst 
i  V inaand som  en T inetur.

J e r n fo r i lt e , a r s e n ik s a r t  (Arse- 
nias fer rosus, Ferrum arsenicosum) er et 
b laagrønt, i  V and kun lid e t o p lø s e lig t  P ræ 
parat, som  frem stilles  a f  en J e rn forch lorop - 
løsn in g , fæ ldet ved arsen iksurt A m m on ia k ; 
det anvendes i M edicinen .

J e r n fo r i lt e , e d d ik e s u r t  s. Je r n-  

be it se .

J e r n fo r i lt e ,  k u ls u r t  ( H ydrat ocar - 
bonas fer r osus, Fer rum  oxydulatum carbo- 
nieum ) forekom m er i Naturen som Jernspath 
og som dobbelkulsurt Salt i de jern h ol
d ige M ineralvande, og  tilberedes kunstigt 
ved at fælde en varm O pløsn ing af svovl
eller saltsurt Jernforilte mod kulsurt Kali. 
D et danner et hvidt eller graaligt Pulver, 
som  ved Luftens Paavirkning først b liver 
g røn lig t o g  senere brunt, bruser stærkt, 
naar det overhældes m ed Saltsyre, er uden 
L u g t o g  har en svag, je rn a g tig  Sm ag. D et 
er ikke op løse lig t i rent V and, men vel i 
kulsurt o g  benyttes derfor til F rem stillin g  
a f je rn h o ld ige  M ineralvande, ligesom  ogsaa i 
M edicinen. D et maa opbevares i g od t luk
kede Kar, da det let decom poneres ved L u f
tens P aavirkning o g  da ikke mere bruser 
m ed Syrer, Se endvidere under Jern,  k u l 

su r t ,  su k k e r h o ld igt .

J e r n f o r i l t e ,  m e lk e s u r t  (Lactas  
ferrosu s , F errum  lacticum ) erholdes ved at 
lade en Blanding af Valle, Vand og Melke- 
sukker gjære ved en Tem peratur af 30— 35° 
C. og  daglig mætte den dannede Melkesyre 
med tvekulsurt N atron; man maa dog stadig 
passe paa, at Vædsken forbliver sur. Den 
blandes derpaa med Jern vitriol, og  det melke- 
sure Jernforilte udskiller sig  da som smaa 
pulverform ede Krystaller. D et danner smaa, 
hvidgrønne, krystallinske Korn, ligesom  det 
ogsaa forekom m er i Pulverform , har en sød 
lig , jern agtig  Sm ag og  opløser sig  tungt i
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Vand men næsten slet ikke i Vinaand; det 
anvendes i Medicinen.

J e r n f o r i l t e ,  p h o s p h o r s u r t  (Plios- 
phas ferrosu s, Ferrum  phosphoric,um ); Jern
vitriol opløses i Vand og fældes med phos- 
phorsurt Natron. D et er et løst, grønlig  
graat eller blaaligt Pulver uden Smag, er 
ikke opløseligt i Vand men let i Syrer og 
anvendes i Medicinen.

. I e r n f o r i l t e ,  r e n t ,  s v o v l s u r t  
(.Sulphas ferro su s , Ferrum  sulphuricum p u 
rum). Da den Jernvitriol, som erholdes fra 
Hytterne, stedse er uren, fremstiller man i 
de chemiske Fabriker rent svovlsurt Jern
forilte ved at opløse Jerntraad i ren fortyn 
det Svovlsyre; ved Afdampning dannes der 
søgrønne, gjennem sigtige Krystaller, vedF æ l- 
ding med Vinaand et blaagrønt, krystallinsk 
Pulver. Det maa opbevares i tæt lukkede 
Glas, da det ilter sig i Luften. D et anven
des i Medicinen, til Blækfabrikation, i P hoto
graphien, til chemiske Præparater etc. Se 
forøvrigt under Vitriol.

J e r n f o r i l t e ,  s a l t s u r t  s. Jernfor- 
chlor.

J e r n f o r i l t e ,  s o r t  eller Jernmoor  
(.Æ th iops martialis , Ferrum  oxydulatum  n i
grum ) fremstilles ved at ælte brunt Jernilte med 
en fed Olie og  gløde Massen i lukkede K ar; 
det danner et fløilssort Pulver uden Lugt 
eller Smag, som opløser sig i Saltsyre med 
grøngul Farve under Udskilning af Kul. 
Man maa bevare det godt for Fugtighed, da 
det let ilter sig og bliver rødligt. Det er ble
vet anvendt til indvortes Brug i Medicinen.

J e r n i l t e  findes hyppig som et Mineral 
under Navn af Rødj ernsten eller Blodsten 
(s. d.), som er en af de vigtigste Jernmalme 
(se Jern) ; i pulveriseret Tilstand har det en 
rød Farve. D et udvindes i det Store som 
Biproduct ved Fabrikationen af Nordhauser 
Svovlsyre som et brunt Pulver ( Caput mor- 
tuum, Colcothar s. Brunrødt), der finder A n 
vendelse som Farve og som Polérpulver (P a 
riserrødt). Det fineste Polérpulver erholder 
man ved Glødning af organiske Jernsalte. 
Farven i det røde Okker, Kødkridt og  den 
røde Sandsten hidrører fra Jernilte.

J  e r n i l t e  - A m m o n i a k ,  c i t r o n -  
s u r t  (Citras ferrico-am m onicus , Ferrum  
citricum  ammoniatum, F erro-Ammonium  
citricum) erholdes ved at afdampe en Op
løsning af Jerniltehydrat i overskydende Ci
tronsyre med en passende Mængde Salmiak
spiritus. Det danner et grønliggult, saltag
tig  og senere jernagtig smagende Pulver, 
som let tiltrækker Luftens Fugtighed. A n 
vendes i Medicinen.

J  e r n i l t e  - A m m o n i a k , s v o v l 
s u r t  ( Sulphas ferroso-am m onicus, Ferrum  
sulphuricum oxydatum  ammoniatum) er et 
Dobbeltsalt af svovlsurt Jernilte og svovlsurt 
Ammoniak, som krystalliserer i blege blaa- 
grønlige, octaedriske Krystaller ved Afdam p
ningen af en Blanding af Opløsningerne af 
de nævnte to Salte.

J e r n i l t e ,  a r s e n s u r t  s. Skorodyt .

J e r n i l t e ,  b a l d r i a n s u r t  ( Valeria- 
nas ferr icu s, Ferrum  valerianicum ) er et i

rødt, meget løst, am orpht Pulver af en tem
melig stærk L u gt og  Smag af Baldriansyre; 
det fremstilles ved at blande en Opløsning 
af Jerntvechlor med en Opløsning a f bal
driansurt Natron og derefter udvaske og  tørre 
Bundfaldet. D et anvendes i Medicinen.

J e r n i l t e ,  b r u n t  (Oxydum  ferr icw n  
fu scu m , Ferrum  oxyd. fu sa m i)  er et brunt, 
i Saltsyre ved K ogning opløseligt Pulver, 
som fremstilles ved at fælde en Jernilteop- 
løsning med Ammoniak eller Soda, udvaske 
Bundfaldet og tørre det ved svag Tarme ; 
det anvendes ligeledes i Medicinen.

J e r n i l t e ,  c i t r o n s u r t  (Citras fe r r i 
cus, F er  rum citricum  oxydatum ) danner 
granatrøde Skjæl a f en svag, senere sødlig 
jernagtig Smag, er let opløseligt i Vand, 
vanskeligere i stærk A lkohol; det erholdes 
ved at opløse frisk fældet Jerniltehydrat i 
Citronsyre, afdampe Vædsken forsigtigt og 
tørre Bundfaldet. Ved at blande Opløsnin
gen med citronsurt Magnesia og  afdampe 
den erholdes et Præparat, som navnlig i 
England ofte anvendes i Medicinen (Citras 
ferrico-m agnesicus). Med citronsurt Chinin 
danner det ligeledes et D obbeltsalt (Citras 
ferrico -ch in icu s), som anvendes i Medicinen.

J  e r n i l t e ,  d i a l y s e r e t  (O xydum  fe r -  
rieum dialysatum, F errum  oxydatum  dia
lysatum) erholdes som en mørk, brungul 
Vædske af en svag jernagtig Smag ved Dia
lysering af en Blanding af Jernchlorid og 
Ammoniakvand; det anvendes i Medicinen 
som et m eget mildt Jernpræparat.

J e r n i l t e ,  e d d i k e s u r t  (L iquor Ace
tatis fe r r ic i  eller F erri acetici) er en mørk? 
blodrød Yædske a f en sødagtig, sammensnæï' 
pende og  syrlig  Sm ag; det frem stilles ved 
at opløse frisk fældet Jerniltehydrat i for- 
tyndet Eddikesyre og  anvendes i Medicinen.

J e r n i l t e h y d r a t  s. Jernilte,  brunt.
J e r u i l t e k a l i ,  s v o v l s u r t  s. Jern

alun.
J e r n i l t e ,  p y r o p h o s p h o r s u r t

(Pyrophosphas fe r r icu s , F errum  pyrophos- 
phorieum ) er et hvidt Pulver, næsten uden 
Smag, der næsten er uopløseligt i Vand, men 
opløseligt i Saltsyre og  Ammoniakvand til 
en gul Opløsning. Det frem stilles ved at 
blande O pløsninger a f Jerntvechlor og  pyro
phosphorsurt Natron sammen og  udvaske 
Bundfaldet. Det anvendes i Medicinen og 
til Fabrikation af Mineralvand (pyrophosphor
surt Jernvand).

J  e r n i l t e  - N a t  r o n  , p y r o p h o s 
p h o r s u r t  (Pyrophosphas ferrico-natricus) 
danner et grøn lig  hvidt Pulver, der er oplø' 
seligt i Vand og  anvendes i M edicinen.

J  e r n i l t e , p y r o p h o s p h o r s u r t »  
m e d  c i t r o n s u r t  A m m o n i a k  (P y
rophosphas fe rr icu s  eum Citrate ammonico), 
danner smukke grønne, gjennem sigtige La
meller, som ere let opløselige i Vand og 
have en ikke ubehagelig Sm ag; det erholdes 
ved at opløse pyrophosphorsurt Jernilte i en 
varm Opløsning af citronsurt Ammoniak og 
derpaa koge, filtrere, inddampe og  lamellere 
det Hele.
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J e i M i i l t e ,  s a l p e t e r s u r t  s. Jern- 
beitse.

J e r n i l t e , s a lt s u r t  s. Jerntvechlor.
J e rn jo c l s. Jodjern.

J e r n k a liu m c y a n id  s. Blodludsalt .

J e r n k i s  s. Svovlkis.
J e r n k it  bestaar af fugtet Jernfilspaan 

med forskjellige Tilsætninger, saasom Svovl
syre, Salmiak, Eddikesyre, Lér etc.; det har 
den Egenskab, at det ruster m eget hurtigt 
og da sintrer sammen til en tæt, stenhaard 
Masse. Erisk tillavet er det derfor et for
trinligt Middel til at gjøre Rørledninger, 
Dampkjedler etc. fuldkommen tætte.

J e r n k u g le r  s. St aalkugle r .

J e r n la k  kaldes en Masse, hvormed 
større Jernstøbegods overstryges for at be
skytte det im od Rust. Det tilberedes ved at 
opvarme 4 Pd. Fyrreolie og deri under sta
dig Omrøren opløse 1/2 Pd. Colophonium og 
'/2 Pd. Asphalt, begge Dele pulveriserede.

J e r n l e r  s. Bolus, rød.
J e r n in n n n ie  er en i Handelen fore

kommende Composition, der har vist sig me
get fordelagtig til Brug som Malerfarve paa 
Træ, Jern, Zink og andre Metaller. Den 
foretrækkes for Blym ønnie, da den dækker 
godt, er mere varig og ikke angriber M e
tallerne; den bestaar af 75 pCt. rent 
Jernilte og 25 pCt. Lérsilikater, Den dan
ner et meget fint, ikke kornet Pulver af 
mørk, rødbrun Farve, som man dog kan give 
forskjellige Nuancer ved at tilsætte andre 
Farver, saasom Gult, Grønt, Sort etc. Jem - 
mønnie anvendes især til Overstrygning af 
Jern i Sukkerkogerierne, til Dam pvogne, 
Træskibe, Dampkjedler, Tendere, Jernskibe 
baade udvendig og  indvendig, til Jernbroer, 
Rækværker, Sukkerforme (istedetfor det g if
tige Blyhvidt eller Blym ønnie), til Daaser 
og andre Beholdere til Opbevaring af F øde
midler etc. Den beskytter Jern im od Luften, 
Veirliget og Søvandet, og  giver baade gam 
melt og nyt Træ Varighed og Haardhed. 
Blandet med B lyglød og '/s B lyhvidt danner 
den ogsaa en fortræffelig Cement til K itning 
af Revner.

J e r n m o r  s. Jernforilte,  sor t .
J e r n n ik k e lk is  er et Mineral, som 

optræder sammen med Magnetkis, som det 
ligner m eget; kun er det af lysere Farve, 
lettere spalteligt og ikke magnetisk. F or
uden Svovljern indeholder det ogsaa Svovl- 
nikkel, indtil 20 pCt. Nikkelmetal. D et fore
kommer i N orge, navnlig i Espedalen i Gus
dal, og anvendes til Frem stilling af Nikkel 
(s. d ).

J e r n p u lv e r , J e r n  r e d u c e r e t  
ved  B r in t  (Ferrum  H ydrogenio reduc- 
tum) tilberedes ved at lede Brintluft over 
glødende Jernilte. Det danner et graat, 
glansløst Pulver, som ved Tryk af et poleret 
Legeme antager Metalglans og  ved at ophe
des lettelig antændes og ilter s ig ; det op
løser sig let i fortyndet Svovlsyre under 
Udvikling af Brint og  uden noget Bundfald. 
Viser det hist og  her en mørkere rødlig  
eller sort Farve, er det ikke fuldstændig re
duceret. Det i Handelen forekommende Præ

parat er sjelden frit for Svovljern, hvilket 
kan kjendes af den ved en Behandling med 
fortyndet Svovlsyre fremtrædende Lugt af 
Svovlbrinte. D et anvendes i Medicinen.

J e r n , p u lv e r is e r e t  s. Jern.
J e r n r e d t  kalder man forskjellige røde 

Farver, som mest forekomme i Naturen som 
mørk Okker og som kun forandres lidet ved 
Kunst. De bestaa af Jernilte, sædvanlig for
bundet med mere eller mindre Lér eller an
dre Jordarter. Gul Jernokker antager ofte 
ved at brændes en saadan smuk rød Farve 
(s. ogsaa Okker, Brunrødt og Engelskrødt). 
M eget om hyggelig  tilberedt Jernrødt benyt
tes ogsaa i Porcellainsm aleriet som rød 
Smeltefarve.

J e r n s n k k e r  (Ferrum  oxydatum  sac- 
charatum solubile) fremstilles ved at fælde 
en Blanding af Jerntvechloropløsning med 
Natronlud, udvaske Bundfaldet indtil det 
fremkomne Chlornatrium (Kogsalt) er fjernet 
og opløse i Sukkersirup, hvorefter Blandin
gen under yderligere Tilsætning af Sukker 
tørres i et Dampbad. Det danner et rødlig 
brunt, i Vand opløseligt Pulver.

J e r n t in c t u r , eddikesur  s. Jernbeitse.

J  e e n  t i n e t u r , eddikesur,  Klaproths,  
er en mørk, rødbrun Tinetur af en ætherisk, 
eddikesur L u gt og en sødlig sammensnær- 
pende, men dog syrlig Sm ag; den erholdes 
ved at opløse Jernilte i Eddikesyre og blande 
denne Opløsning med Vinaand og Eddike- 
æther.

J e r n t in c t u r , saltsur ,  æther isk,  ogsaa 
kaldet BestuschefFs Nervet inctur,  fremstilles 
ved at ryste en Opløsning' af Jerntvechlor med 
Æ ther. Æ theren antager herved en gullig  
Farve. Naar den er fraskilt det neden- 
staaende vandige Lag, blandes den med den 
dobbelte Væ gt Alkohol og  udsættes i godt 
lukkede Glas saalænge for Solens Straaler, 
indtil den er bleven aldeles farveløs; ved 
derefter at henstaa længere T id  i Skygge, 
bliver Vædsken ig jen  gul, især naar der er 
taget N oget af Glassene, saa at disse ikke 
ere fulde. Det er en farveløs eller grønlig  
indtil gul farvet, letflydende Tinetur af en 
ætherisk L ugt og  en blækagtig Smag, som 
tidligere var et Arcanum, men som nu føres i 
Apothekerne under Navn af Bestuscheffs Draa- 
ber (Æ th er  spirituosus martiatus eller L i 
quor anodynus m artiatus) og anvendes som 
et tonisk og  nervestyrkende Middel.

J e r n t r a a d  forfærdiges i Traadhytterne 
af blødt, rent og  let strækkeligt Jern, som 
udsmedes i Stænger, glødes og trækkes ved 
Hjælp af Maskiner igjennem Hullerne paa 
Staaltrækkéjernet, i hvilket det ene Hul er 
mindre end det andet, indtil Traaden er ble
ven saa tynd som det ønskes; undertiden 
maa Traaden føres igjennem  40— 50 saa- 
danne Huller, naar den skal være m eget 
tynd. Dersom det er af V igtighed, at en 
Traad af betydelig  Længde skal have nøiag- 
tig  den samme Tykkelse overalt, trækkes den 
endvidere igjennem  Huller, der ere borede 
i haarde Æ delstene, saasom Rubin, Saphir 
etc., da Staalhullerne lidt efter lidt blive 
større ved stadigt Brug. Tykkere Traad for-
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færdiger man ogsaa undertiden ved at lade 
den passere imellem to Valser, som ere for
synede med halvt cylinderformede Render, 
der svare nøiagtigt til hinanden i de respec
tive Valser, som dreie sig  i modsat Retning. 
Sædvanlig er Traaden rund; men til forskjel- 
lige Anvendelser forfæ rdiger man den ogsaa 
oval, halvrund, halvmaaneformet, firkantet, 
stjerneform et etc. Længden af Traaden voxer 
efter Qvadraten af den aftagende Tykkelse, saa 
at f. Ex. en Traad, som trækkes ud indtil Halv
delen a f sin Tykkelse, bliver fire Gange saa 
lang, som den var tidligere ; udtrækkes den ind
til % , bliver den 9 Gange saa lang etc. —  
Den almindelige Jerntraad forfærdiges sæd
vanlig i 25— 30 forskjellige Tykkelser, hvoraf 
den tyndeste omtrent er 0,1 Mm. og  den 
tykkeste 15 Mm. og  derover. De enkelte 
Sorter betegner man i Regelen med Numere ; 
men denne Betegnelsesmaade benyttes ikke 
ensartet paa de forskjellige Værker. Som 
oftest kaldes den tykkeste Sort Nr. 1, og 
Numerne gaa da opad indtil den fineste 
Traad; men undertiden bruges den omvendte 
Eremgangsmaade, ligesom  man ogsaa nogle 
Steder betegner en middelfin Sort med Nr 1, 
derpaa stiger med Numerne indtil den tyk
keste Sort og betegner de fineste Sorter med 
0, 00, 000 og  saaledes fremdeles indtil 6 
eller 7 Nuller. Desuden benævnes Traaden 
ogsaa ofte efter det Brug, hvortil den er 
bestem t; den fineste kaldes saaledes Blom-  
ste r t raad,  fordi den benyttes til Fabrikation 
a f kunstige Blomster. I Tyskland findes der 
Traadfabriker i alle Bjerglandene, navnlig i 
W estphalen (Krempeln). Som den bedste 
anses Lilienfeldertraaden fra Steiermark, der 
har sit Navn af Fabriken Frauenthal ved 
L ilienfeld ; men i Østerrig kalder man nu 
sædvanlig al smuk og  god Steiermarker- 
Traad Lilienfelder. Fin  Blomstertraad for
færdiges især i Köln, W ien og Nürnberg, i 
hvilken sidste B y man ogsaa forfæ rdiger 
m eget fortinnet Traad. — I den nyere T id  
fabrikerer man Jerntraadstouge,  som nu ofte 
benyttes istedetfor det almindelige Tougværk 
af Hamp, da de baade ere m eget varigere 
end dette og have en langt større Bæreevne, 
der kan naa til 120 Centner. T il dette Brug 
snos Jern tra adone ikke tæt og  fast sammen, 
saaledes som Tilfæ ldet er med almindeligt 
Rebslagerarbejde, idet de derved vilde tabe 
meget i Styrke. Man lader dem derfor gjøre 
meget langstrakte Snoninger, idet man snor 
6 til 10 Stykker om et i Midten anbragt 
tjæret Hampereb til en saakaldct «Part», og 
ved derpaa paa samme Maade at sno fi til 8 
Parter omkring et Hampereb i langstrakte 
Spiraler f'aar man en m eget stærk Rundline. 
Saadanne 6 —8 Rundliner forbindes under
tiden ved Nitter af giødet Traad tæt til 
hverandre og danne da en P lat- eller Baand- 
line, hvis Styrke selvfølgelig er mange 
Gange større og  forøges endnu mere, hvis 
man anvender Staaltraad istedetfor Jerntraad.

J  e m t r æ  kalder man et fast, haardt, 
tungt og meget varigt Ved, som erholdes af 
flere forskjellige Træer, saasom af det i 
Nordamerika voxende Syderoxylon decaiidiiiin,

af S .  t o n i e n t o s u i n  i Ostindien, af I n t s i a  am-  
b o i n e n s i s  ligeledes i Ostindien, af M e t r o s i d e -
r o s  v e r a  paa Molukkerne, hvilket or saa fast 
og  tungt, at Chineserne forfærdige Ankere 
deraf, a f M e s u a  f e r r e a  paa Ceylon og  Java 
etc. Ægte  Jerntræ kalder man en fra Syd
amerika kommende gulrød Sort, hvis Ved 
skal være saa haardt, at det giver Gnister 
ved hvert Øxehug. En i Brasilien voxende 
Palmeart giver et sort Jerntræ, og  et gult 
Jernved faas af X a n t h o x y l o n  p t e r o t a  paa An
tillerne ; dette er saa haardt, at Øxerne 
springe itu ved at tilhugge det. En Art 
Avnbøg i Nordamerika, O s t r y a  v i r g i n i c a ,  gi
ver ligeledes et m eget fast og  seigt Ved, og 
desuden voxer der i China, Ost- og  Vestin
dien, Australien etc. endnu flere Træarter, 
som gives dette Navn, der saaledes ikke ude
lukkende kan tillægges nogen særlig Art. 
Jerntræ benyttes til Forfærdigelse af for
skjellige mindre Haandværksredskaber, til 
Valser, Skibsblokke og  andet Dreierarbeide.

«I e r n t v e c l i l o r ,  Jernchlorid,  saltsurt  
Jernilte (Chloretum f e r  rietini. Ferrum  ses- 
quichloratum, F. m uriatieum oxydatuin) 
fremstilles ved at opløse metallisk Jern i 
Saltsyre (Chlorbrintesyre) og ilte den frem
kommende Jernforchloropløsning ved Hjælp 
af Salpetersyre. Ved Afdampning erholder 
man det i Form  af gulbrune, straalede, kir- 
telagtige eller vorteformeder Kystalmasser, som 
indeholde 12 Moleculer Krystalvand ; de flyde 
let hen i Luften og maa derfor opbevares i 
tæt lukkede Beholdere ; de ere letopløselige 
i Vand, Spiritus og  Æ ther. Jerntvechlor 
anvendes i Medicinen, i Chemien som Rea
gentsm iddel og  til flere Præparater, samt i 
Farverierne.

J  e r n n r t  (H erba Verbenas) T. Stahlkraut 
eller Eisenhardt, kaldes den tørrede Urt af 
V e r b e n a  o f f i c i n a l i s ,  en ved Veigrøfter og paa 
øde Steder især i M ellemeuropa hyppig 
voxende Plante uden Lugt, og  a f en bitter, 
sammensnærpende Smag. Den benyttes i 
Medicinen.

J e r n  v a n d e  s. Mineralvande.
J e r n  v i n  (V inum  m artiatum , chalybea- 

tum , ferra tu m )  tilberedes bedst ved at op
løse et Jernsalt (svovlsurt, melkesurt, vin
stensurt etc.) i Vin. Da Syrerne i Vinen 
ere saa forskjellige, vilde Indholdet af Jern
ilte eller Jernforilte blive altfor vexlende og 
usikkert, dersom man anvendte metallisk 
Jern dertil. Denne Vin anvendes som et 
oplivende, styrkende og  blodfornyende Mid
del og  gives derfor ofte med Tilsætning af 
China.

J e r n v i n s t e n  ( Tariras fe r r ico  kalicus, 
Tartarus fe rra tu s )  tilberedes ved at digerere 
frisk fældet Jernilte med Vinsten og  Vand; 
Vædsken filtreres og  inddampes til Sirups 
Tykkelse, hvorefter den ved at udstryges paa ■ 
Glasplader omdannes til Lameller. Det dan
ner amorphe, granatrøde Smaaskjæl (Lamel
ler), der kun ere lidet hygroskopiske i Luften 
og af en meget mild, snærpende Smag. Jern
vinsten er letopløselig  i Vand og anvendes i 
Medicinen til indvortes Brug.

J e r n v i t r i o l  s. V itriol.
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J e rv , Vielfras eller Fjeldfras (G ulo bo
realis) er et navnlig i N orge, Finland, S i
bérien og Nordamerika levende blodtørstigt 
og graadigt Rovdyr, som er noget større og 
langt kraftigere bygget end Ræven og  har 
et med tætte, bløde og  lange Haar besat 
Skind, der staar i tem melig høi Pris i Pels- 
vareliandelen. Man skjelner hovedsagelig 
imellem tre Arter af Skind, nem lig 1) af den 
egentlige Fj e ldfras eller Rosomak,  som for
uden den ligesaa lange, buskede Hale har en 
Længde af c. 80 Ctm. ; dette Skind er glinsende 
glat, kastaniebrunt med en mørkere R y g 
stribe og en lysere P let paa hver Side af 
Hovedet. D et erholdes mest fra Sibérien o -  
Canada, sjeldnere fra N orge og  Sverig. 2) 
De hvide Skind af det samme Dyr, som især 
findes i strenge Yintre i Kamshcatka: de 
vurderes endnu høiere end de brune. 8) De 
mørkebrune,  næsten sorte, langhaarede Skind 
af en mindre Afart, som især lever i Egnene 
omkring Hudsonsbugten.

le r v in  er et hvidt, krystallinsk Alka
loid, som forekommer sammen med Veratrin 
og Sabadillin i den hvide Nyserod (s. d.) ; 
det smelter i Hede, opløser sig  ikke i Yand, 
men let i Alkohol, og giver med Eddikesyre 
et let opløseligt, men derimod med Saltsyre, 
Salpetersyre og Svovlsyre i Vand og  Syrer 
tungt opløseligt Salt. Det anvendes i Me
dicinen.

J e s u i t e r « ! r a r a î* ei*  s. Saarbalsam .
J e su ite rth é  s. Drueurt.

Jesuit«*«•toi kalder man et tykt, grovt, 
sort, kam elotagtigt Uldtøi, som væves mest 
i Østerrig og Frankrig og  især anvendes til 
Jesuiternes Ordensdragter.

J i r m i l i k  er en tyrkisk Sølvm ønt =  20 
Pjaster à 15 danske Øre.

J o d  (Jodum ) er et Grundstof, som blev 
opdaget i Aaret 1811 i Asken af forskjellige 
Havplanter af C o u r t o i s ,  en Sodafabrikant i 
Paris. Det findes aldrig frit i Naturen og 
forekommer i det Hele taget kun sjeldnere, 
og da kun i Forbindelse med Metaller, især 
Natrium, i mineralske Kilder, i Saltsooler, i 
Havvandet og derfor ogsaa i mange Sødyr, 
i Torskelevertran, Badesvampe etc. D et vin 
des af Asken af Here Tangarter, den saa- 
kaldte Kelp eller Varek, ved at behandle 
Moderluden deraf, hvori det findes som Jod
natrium og Jodmagnesium, med Svovlsyre 
og Brunsten, og sublimerer da i sortegraa, 
metalglinsende, graphitlignende og  krystal
linske Smaablade, eller i brede, skjællede 
Tavler, eller i aflange, rhombiske Pyramider. 
Det har en Væ gtfylde af 4,498, smelter ved 
+  1070 C. og  koger ved -fl 1750 C. og  for 
vandler sig da til m eget smukke, violblaa 
Dampe, som ig jen ved A fkøling  fortætte sig 
til deres oprindelige Skikkelse. D et har en 
eiendommelig ubehagelig, chlorlignende L ugt 
og en skarp, kradsende Smag, farver orga
niske Dele gulbrune, opløser sig  let i A lko
hol og Æ ther, men kun i m eget ringe 
Mængde i Vand og  farver Stivelse smukt 
blaat, hvorfor denne ogsaa benyttes for at 
paavise Tilstedeværelsen af Jod. D et anven
des som et m eget kraftigt virkende Middel

im od Krop og  andre Kirtelsygdomm e, dog 
kun i m eget smaa Doser, da det ellers 
har en g iftig  Virkning. Den deraf t il
beredte Jodt inctur ( Solutio eller Tinctura  
Jodi) bestaar af en Opløsning a f 1 Del 
Jod i 19 Dele stærk Spiritus ; den decompo- 
neres let ved Lysets Paavirkning og maa 
derfor opbevares i mørke Flasker. Desuden 
føres i Apothekerne flere andre Jodpræpara
ter, som tilberedes i de chemiske Fabriker: 
de vigtigste ville findes omtalte i de næste 
Artikler. Jod anvendtes tidligere meget i 
Daguerreotypien, men afløstes af forskjellige 
Brompræparater: i Photographien benytter 
man nu navnlig det to Gange sublimerede 
Jod. Undertiden forekommer Jod forfalsket 
med Graphit eller pulveriseret Kul, hvilket 
kan opdages ved at sublimere det, hvorved 
saadanne Iblandinger ville blive tilbage. —  
Jod tilberedes fortrinsvis i Frankrig og Skot
land. Det franske Jod er mere tørt og dan
ner glinsende Skjæl eller Blade; det betales 
derfor ogsaa c. 25 pCt. høiere end det en
gelske, der sædvanlig forekommer i uregel
mæssige, blyantlignende Stykker. I  den 
nyere Tid  udvindes der ogsaa meget Jod i 
Chili og Peru af Salpetermoderlud, o g  an
tages Productionen at kunne bringes op til 
henved 2 M illioner Pund, imedens den aar- 
lige Production i Skotland kun skal udgjøre 
lidt over 100,000 Pd. af 10,000 Tons Kelp, 
og  i Frankrig c. 160,000 Pd. Jod af c. 32,000 
Pd. Kelp.

J o d a m  m o n  in n i ( Jodetum ammoni- 
cum, Ammonium jodatum ) tilberedes ved 
en Blanding af Jodbrintsyre og Ammoniak i 
Overskud og paafølgende Afdam pning; det 
danner en hvid Saltmasse, som let henflyder 
og  decomponeres i Luften og er let opløse
lig  i Vand. Det er det kraftigste af alle 
Jodpræparaterne og  anvendes saavel i P h o
tographien som i Medicinen.

J o «tarsen  (Jodetum arsenicum ) s. Ar 

senikjod.

J m lim r in m  (Jodetum baricum , B a 
ryum  jodatum ) udvindes ved Opløsning af 
Baryt i Jodbrintsyre og paafølgende Afdam p
ning eller ved Decom position af Jodjern med 
Baryt. Det danner hvide, tynde Naale af 
en m odbydelig Smag, er let opløseligt i 
Vand og  decomponeres let i Luften og bliver 
brunt; det anvendes i Medicinen. Se forøv
rigt under Tungspath.

J o c lb ly  (Jodetum plumbicum, Plumbum  
jodatum ) erholder man ved Decom ponering 
af en Opløsning af eddikesurt eller salpe
tersurt B ly med Jodkalium og  Udvaskning 
af det fremkomne Bundfald med destilleret 
Vand. D et danner et citrongult Pulver, som 
tildels lader sig  opløse i varmt Vand og ved 
A fkøling  af denne Opløsning bundfældes i 
guldgule Smaablade; det maa opbevares i 
mørke Glas. Det anvendes i Medicinen mest 
til udvortes Brug, undertiden ogsaa indvor
tes im od Kirtelsygdomme, Svindsot etc .: det 
af den varme Opløsning fældede Salt benyt
tes ogsaa som Broncefarve.

J  o d c a d n tiu m  (Jodetum cadmiami, 
Cadmium jodatum ) er et hvidt, krystallinsk
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Pulver, som er let opløseligt i Vand og  V in 
aand; det anvendes i Photographien og un
dertiden ogsaa i Medicinen.

J o d e t u m  a m m o n ic u m  s. Jodam
monium. —  J. A r s e n i c u m  s. Arsenikjod. —  
J .  Ii a ri c u m  s. Jodbarium. —  J .  c a d m i a m i  s. 
Jodcadmium. — J. a u r i c i i m  s. Jodguld. —
J .  f e r r o s u m  s. Jodjern. —  J . I i y d r a r g y r i c u m  
r u b r u m  s. Jodkviksølv, rødt. —  .1, h y d r a r g y -  
r o s u m  t ia v u m  s. Jodkviksølv, g u lt  —  «I. l i -  
t h i c u s  s. Jodlithium. —  J. k a l i c u m  s. Jodka
lium. —  J .  n a t r i c u m  s .  Jodnatrium. —  J .  
p l u m b i c u m  s. Jodbly. —  J. s u l p h u r i s  s. Jod
svovl. —  J .  z i n c i c u m  s. Jodzink.

J o d g u l d  (Jodetum auricum, Aurum  
jodatum ) ;  a) Guldforjod fremkommer ved 
Decom ponering af en Guldforchloropløsning 
med Jodkalium ; det danner et citrongult 
indtil grøngult Pulver, b) Guldtvejod er
holdes ved at blande en Guldtvechloropløs- 
n in g m ed  en Jodkalium opløsning; ved den fri
villige Fordam pning bliver der da sortegrønne 
Krystaller tilbage. —  D et anvendes i M edi
cinen til udvortes Brug.

J o d in r o d t , Engl. Scarlet, er en smuk, 
skarlagenrød Farve, som bruges til Vandma- 
lin g ; den tilberedes ved at tilsætte en O p
løsning af en Jodkalium i Vand en lignende 
Opløsning af ætsende Kviksølvsublimat. Den 
erholdes navnlig fra England i Forni af 
Tavler.

J o d  j e r n  (Jodetum ferrosu m  eller F er 
rum  jodatum ) fremstilles ved  at opløse Jod 
ined Jern i Overskud i Vand, filtrere den 
lysegrønne Opløsning fra det uopløste Jern 
og  hurtigt afdampe den. Det danner en 
grønlig, krystallinsk Saltmasse, som i Luften 
efter kort Tids Forløb bliver brun og fug
tig, smager bittert jernagtigt og  er letoplø- 
lig  i Vand. Det maa opbevares om hyggeligt 
i Flasker med Glaspropper og benyttes baade 
i Medicinen og  i Photographien samt til at 
farve Marmor antikt. Ved Tilsætning af 
Melkesukker, Afdam pning af Opløsningen og' 
Pulverisering af Bundfaldet, fremstilles et 
brunliggult, blækagtigt smagende og  i Vand 
letopløseligt Pulver, som er officinelt under 
Navn af Jodetum ferrosum  saccharatum .

J o d k v ik s o lv ,  g u lt , Kviksølvforjod 
(.Jodetum hydrargyrosum flavum, H ydrar
gyrum jodatum flavum , Frotojoduretum 
Mercurii) er et gulgrønt, i Vand kun meget 
lidt og i Vinaand slet ikke opløseligt, i 
Hede forflygtigende Pulver, som tilberedes 
ved at rive 8 Dele Kviksølv sammen med 
5 Dele Jod. Det decomponeres i Sollyset, 
forandrer sig  i det Hele taget let og  anven
des i Medicinen.

J o d k v i k s e lv ,  r e d t  e l le r  d o b 
b e lt , Kviksølvtvejod (Jodetum Iiydrargyri
cum rubrum , H ydrargyrum  bijodatum ru 
brum, D eutojoduretum  M ercurii) tilberedes 
ved Fælding af et Kviksølviltesalt med Jod
kalium og paafølgende Filtrering, Udvaskning 
og  Tørring af Bundfaldet. D et er et m eget 
fint, lyst skarlagenrødt, i Vand uopløseligt, 
men i Vinaand opløseligt Pulver, som anven
des i Medicinen.

J o d k o lin m  (Jodetum kalicum , K ali

hydrojodicum ) fremstilles i chemiske Fabri
ker paa forskj ellig Maade, hyppigst ved at 
decomponere Jodjern med tvekulsurt Kali. 
Det danner farveløse, glinsende, gjennem- 
skinnende eller porcellainsagtig hvide, lugt- 
løse Tærninger og Octaedre a f en skarp, 
saltagtig, senere lidt b itterSm ag; det holdet' 
sig  uforandret i tør Luft men trækker i fug
tig  Luft noget Vand til sig, imedens det til
lige ved Atmosphærens Kulsyre lider en 
ringe Adskillelse og farves gulligt. Det 
smelter i Eødglødhede uden at adskilles, er 
opløseligt i s/4 Dele koldt og 1/2 Del kogende 
Vand; Vinaand af 80 pCt. optager i Kulden 
1j  og ved K ogning ’ /s deraf. Opløsningerne 
reagere neutralt, men det Salt, som sædvan
lig  gaar i Handelen, viser dog en svag alka
lisk Eeaction. Jodkalium indgaar letopløse
lige Dobbeltforbindelser med Jodmetallerne, 
saaledes med Jodkviksølv, Jodsølv, Jodguld 
etc. Det benyttes meget i Medicinen imod 
scrophuløse eller syphilitiske Lidelser, imod 
Krop, Kirtelhævelser, chronisk Eheumatisnre, 
Hududslet etc. og  anvendes baade til indvor
tes og udvortes Brug. Det finder endvidere 
udstrakt Anvendelse i Photographien for at 
frembringe Jodsølv paa Collodium; ligeledes 
bruges det byppig  i Chemien samt til Frem
stilling af forskj ellige Farver.

J o d li t h iu m  (Jodetum lithicum , Li
thium jodatum ) fremstilles af kulsurt Lithium 
og Jodbrintsyre; det danner hvide, naalefor- 
mede. m eget let henflydende Krystaller. Det 
anvendes i M edicinen, især im od G igi, Uri'ù- 
syre-Concretioner i Blæren eller Nyrerne 
etc., ligesom ogsaa undertiden i Photogra
phien.

J o d n a tr i i im  (Jodetum natricum , Na
trium hydrojodicum  eller jodatum ) forekom
mer i Askerne af Tangarterne, den saakaldte 

eller Va re k .  men udvindes dog ikke 
heraf. Det fremstilles sædvanlig ved at ud
skille en Opløsning af Jodjern med Soda, 
filtrere og inddampe til Krystallisation. Det 
danner smaa, hvide, tærningformede Kry
staller, som ere m eget let opløselige i Vand  
og  Vinaand. Det henflyder i Luften og maa 
derfor beskyttes imod dennes Paavirkning- 
D et anvendes omtrent ligesom  Jodkalium, 
men benyttes langt sjeldnere end dette.

J o d o f o r m  eller Formylsuperjodid (Jo- 
döform ium , Carboneum jodatum ) tilberedes 
ved under Opvarmning at blande rent Jod i 
en spirituøs Opløsning af Potaske. Det dan
ner citrongule, i Vand næsten uopløselige, 
glinsende Krystalblade af cn skarp, aromatisk 
Smag og en stærk, safranlignende L u gt; det 
er opløseligt i Alkohol og Æ ther, men uop
løseligt i Vand, Syrer og  Alkalier og  anven
des i M edicinen.

J o d s v o v l  (Jodetum sulphur is, Sulphur 
jodatum ) fremstilles ved at smelte 8 Dele 
Jod og 1 Del Svovl sammen ved en svag 
Varm e; det er en fast, brunliggraa, i Vand 
uopløselig  Masse, som ved at opvarmes, ud
vikler violette, af Jod lugtende Dampe. Det 
maa opbevares i tæt lukkede Glas. Vinaand 
udtrækker Jod deraf og lader Svovlet uop-
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løst tilbage. D et anvendes i M edicinen især 
imod haardnakkede Hudsygdomme.

J o d s ø l v  (J odetum  argen ticu m , A rg en 
tum jod a tu m ) findes allerede færdigt i Na
turen, men m eget sj elden og forekommer i 
Sydamerika, Mexiko og  Spanien; det kunstigt 
fremstillede er af en graagul eller bleggul 
Farve og benyttes især i Photographien.

J o  «Itili  c  t u r  (S olu tio  eller T in etu r  a 
Jodi) se under Jod.

J o d a m  s. Jod.
J o d z i n k  (Jodetum  zin cicu m ) er en 

hvid, let henflydende, metallisk smagende 
Saltmasse, som tilberedes ved at opløse pul
veriseret Zink og Jod i varmt Yand og der- 
paa filtrere og  inddampe Opløsningen. D et 
anvendes i M edicinen og  i Photographien.

J o h a n n i s b e r g e r  er en a f de fineste 
Sorter Rhinskvin; den erholdes kun ægte fra 
Vinbjergene ved det Fyrst M etternich tilhø
rende Slot Johannisberg, som tidligere t i l 
hørte Biskoppen af Fulda, hvorfor Vinen 
dengang ogsaa kaldtes Bischofsberger. Den 
benævnes nu sædvanlig Schloss Johannis
berger for ikke at forvexle den med Vinen 
fra Landsbyens Vinplantager ved Foden af 
Bjerget; denne sidste kaldes Dorf Johannis
berger og henregnes ligeledes til de fortrin 
ligste Rhinskvine, skjøndt den staar ikke 
lidet tilbage for den førstnævnte Sort. Paa 
selve V inbjerget høstes Druerne sædvanlig 
8 à 14 Dage senere end i de øvrige Planta
ger deromkring, og Mosten lader man hen
ligge et helt Aar paa Fadene, førend man 
aftrækker den, hvilket ellers i Regelen skér 
første Gang allerede efter 3 Maaneders For
løb og derefter ig jen  et halvt Aar senere. 
Den vurderes navnlig saa liøit paa Grund af 
dens udmærket fine Bouket og krydrede 
Smag, og fordi den er ganske fri for den 
Syrlighed, som findes hos de andre Rhinsk
vine; den staar ogsaa stedse i høi Pris, og 
af gamle, fortrinlige Aargange betales der 
15 à 19 Kroner for Flasken, Vinplantagerne 
paa hele B jerget indtage et tem m elig bety 
deligt Areal og  give i Gjennem snit aarlig 
omtrent 32,000 Flasker.

J o h a i m i s M o d  s. Cochenille, tysk.
J o h a i n i i s b r ø d  (F ru c tu s  C eraton iæ . 

Siliqua dulcis) T. Johannisbrod, Sodschoten, 
Bockshorn eller Carobe, Fr. Caroube, E. L o 
cust Carob eller St. Johns bread, kaldes de 
tørrede Frugter af det i det sydlige Europa, 
navnlig Spanien, Sicilien, Malta, Grækenland, 
Cypern, Syrien og i de afrikanske Kystlande 
voxende Johannisbrødtræ, G e r a t o n i a  S i l i q u a .  
De ere fladtrykte, 10— 20 Ctm. lange, 3— 5 
Ctm. brede og  2— 3 Ctm. tykke Bæller, som 
oftest sabelform igt krummede, glinsende 
brune, udvendig noget læderagtige, og  bestaa 
indvendig af en brun Marv a f en sødlig, 
honningagtig, slimet Smag, hvori de flade, 
haarde, glatte, indvendig lysegule Kjærner 
ligge. Dette ikke store, men kraftige Træ 
bærer en saadan Mængde Frugter, at disse 
ikke alene benyttes som Næringsm iddel af 
de lavere Folkeklasser, men ogsaa anvendes 
som Kreaturfoder og  til Brændevinsbrænding ; 
et Træ afgiver i Alm indelighed indtil 8Ò

Pd. Frugter, som afplukkes førend de endnu 
ere aldeles modne, men som man bagefter 
lader modnes ved at udsætte dem for Solens 
Varme. Hos os bruger man undertiden Jo- 
hannisbrød som en Bestanddel af Tobaks
sauce; men det meste spises dog  af Børn 
som Slikkeri. Det kommer hovedsagelig fra 
Neapel, Sicilien, Dalmatien, Candia etc. over 
Triest; det bedste er det apuliske, som be- 
staar af store, K ødfulde Bæl 1er; det fra Can
dia er ikke saa saftigt, men mere holdbart. 
Overhovedet holder Johannisbrød sig  ikke 
længe ; det tørrer let sammen og bliver orm 
stukket, og  tilsidst forvandler K jødet sig 
ganske til Ormemél. Ved Indkjøb maa man 
derfor paasé, at Bællene ere tykke og ikke 
sammentørrede, at de have et smukt, friskt 
Udseende, at de ikke ere ormstukne, og  at 
Kj ærnerne ikke give en klapprende Lyd, naar 
man ryster Bællene. Der tilberedes ogsaa 
en Sirup deraf, C a r o b a  J u l e p ,  som forsendes 
fra Neapel. Frøene bleve tidligere under 
Navn af Karater benyttede som Vægtenheder, 
hvoraf den til Angivelse a f Guldmængden i 
en Legering endnu brugelige Benævnelse 
«Karat» skal hidrøre.

J o i g n y v i n e  ere en Art røde Burgun- 
dervine af 3die Klasse, som dyrkes i D istric- 
tet Joigny i Dep. Yonne. De ere ikke 
meget mørktfarvede, have en behagelig, mere 
eller mindre fin Smag og Bouket og ansés 
som en mavestyrkendo Drik. De bedste ere 
de fra Côte Saint-Jacques.

J  © i n v i l l e  er Navnet paa en let, meget 
behagelig rød Champagnevin, som dyrkes ved 
Byen af samme Navn i Dep. Øvre-Marne.

J  © i n f r u g l a s  kaldes undertiden Marien
glas (s. d.).

J o m f r u l i a a r  (A d ia n tu m  Capillus V e 
n eris) T. Frauenhaar, er en A rt Bregne, som 
findes v ildvoxen de i fugtige Klippespalter, 
Murrevner og Brønde, navnlig i Sydfrankrig, 
Italien og  Schweiz, ligesom  ogsaa i det 
nordlige Afrika. Bladene (Løvet) ere 15— 20 
Ctm. lange, med en tem melig lang, glinsende 
sortebrun, tynd Stilk og  dobbeltfinnede, 
glatte, kileformede Smaablade, som bære 
Frugthobene paa Undersiden. Planten an
vendes i Medicinen under Navn af H e r b a  
C a p i l l o r u i u  V e n e r i s  som et afførende og  urin
drivende Middel samt i Brystsygdomm e. Den 
har en svag, ikke ubehagelig L ugt og en beha
gelig  bitter og lidt sammensnærpende Smag. 
E t vandigt Udtræk af den kogt med Sukker 
giver Capillarsirup, som især i Frankrig an
vendes m eget i Brystsygdomm e. (Benævnel
sen Capillarsirup benyttes forøvrigt ogsaa 
om ren hvid Sirup af Stivelsesukker). J. 
bør være ganske tør, frisk og  grøn, og den 
maa ikke være blandet med jordagtige Dele. 
Den forvexles ikke sjelden med en anden 
sammesteds hjemmehørende Plante, f l e r b a  
A d i a n t i  n i g r i ,  som har en tykkere, mindre 
glinsende, grønligbrun Stengel og  aflange, 
tandede Blade, og som langtfra har en saa 
kraftig Virkning som den førstnævnte.

J o m f r n m e l k  s. Benzoë. 
J o m f r u o l i e  s. Olivenolie.
J o m f r u s v a m p  (A g a r ieu s  v irg in eu s)
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T. Heidemousseron, Jungfernschwamm, Na
gelschwamm, er en lille hvid, spiselig Svamp, 
som voxer vildt om Efteraaret paa Enge og 
Overdrev i M ellemeuropa; den har et fint 
K jød og kan opbevares baade tørret og 
syltet.

J o n q u iè r e s  er Navnet paa en rød 
Languedocvin af 2den Klasse fra Omegnen 
af Eismes i I)ep. Gard; den er af mørk 
Farve, velsmagende og  tem m elig kraftig.

J o p e n o l  kaldes en Sort 01, som navn
lig  brygges i Danzig af B y g ; det kan holde 
sig to Aar uden at tage Skade og  forsendes 
derfor ofte til Udlandet.

J o r d , a r m e n is k  s. Bolus,  rød.  
J o r d b e g  s. Asphal t  og Bj ergt ære.
J o r d b æ r  er den bekjendte Frugt af 

Jordbærplanten, F r a g a  ri a,  hvoraf der gives 
forskjellige Arter, saasom Skovjordbær {F ra 
garia  vesed), Havejordbær (F r . elatior), 
Maanedsjordbær (F r. semperflorens), Ananas- 
jordbær (F r . grandiflora ) etc., og  i den 
nyere T id  har Havekunsten, især i England 
og  Frankrig, udviklet mange flere Sorter, 
som tildels udmærke sig ved meget store 
Frugter. Jordbærrene ere egentlig  Plantens 
k jødagtig  opsvulmede og farvede Frugtbund, 
paa hvis Overflade de smaa, sortebrune Frø 
sidde som Gryn. J. er en almindelig yndet, 
sund og  velsmagende Frugt, som nydes baade 
af Sunde og  S yge ; navnlig skal Nydelsen 
deraf være at anbefale G igt- og  Sténpatien- 
ter. Frugterne kunne dog ikke opbevares i 
længere T id  undtagen syltede i Sukker ; her
ved tabe de imidlertid noget a f deres aroma
tiske Smag. Man tilbereder dog deraf god 
Vin, L ikør og  Eddike, og  i Østerrig (Gratz) 
bruger man dem som Tilsætning til Pom a
der og  fine Sæber. Ogsaa i Apothekerne 
anvender man Jordbær til forskjellige spiri
tuøse, aromatiske Præparater, og Plantens 
Blomster og unge Blade kunne benyttes som 
Surrogat for Thé.

J  © r d b æ r e s s e n ts  s. Frugt essent ser .  
J o r d b æ r s p in a t  s. Sminkebær.
J o r d f a r v e r  kalder man forskjellige 

farvede Jordarter, der benyttes som Maler
farve. Enten findes de færdigdannede i Na
turen, saasom Kridt, Bolus, Okker, grøn og 
gul Jord, Umbra, Bjergblaat etc., hvilke alle, 
med Undtagelse af de første, have deres 
Farve af iblandede Metalilter, eller de erholde 
deres Farve ved Brænding eller en anden 
chem isk Behandling.

J o r d b o r  s. Asbest.
J o r d , k o liiisk  s. Umbra.
J o r d , le m it is k  s. Bolus,  rød og 

Segl j ord.
J o r d m t m d le r  eller J o r d n o d d e r

kaldes Eodknoldene a f forskjellige Planter; 
de benyttes dels som Næringsm iddel og  dels 
som et Kaffesurrogat. Ligeledes benævnes 
saaledes Frugterne af A r a c h i s  h y p o g æ a ,  som 
benyttes til at presse Olie af (se nedenfor). 
De mærkeligste ere følgende: 1) De smaa,
mandellignende Eodknolde a f det spiselige 
Cyperngræ s,  C y p e r n s  e s c u l e n t u s ,  et i det 
sydlige Europa og Levanten vildvoxen de og 
undertiden i Sydtyskland og  Frankrig dyrket

Halvgræs. De ere ægrunde, rynkede, ud
vendig brunlige, indvendig gulagtig hvide, 
have en sødlig Smag som af Melk og Has
selnødder; de spises baade raa, kogte og 
stegte. De vare tidligere officinelle, men 
benyttes nu kun undertiden som et Kaffe- 
surrogat. I  den sidste T id  ere de komne 
i Handelen under Navn af Sinai -Manna.  2) 

I De brune, runde, valnødstore Eodknolde al 
L a t h y r u s  t u b e r o s u s ,  en Art Fladbælle, der 

j ofte voxer i Syd- og Mellemeuropa paa Korn- 
! markerne som en skadelig Slyngplante. Man 

kalder dem Jordnødder,  Jordagern eller ogsaa 
i Jordmus og  nyder dem flere Steder i Europa, 

men navnlig- i Tartariet, som Kartofler, lige
som de ogsaa afgive et godt Kaffesurrogat.
3) De kjødfulde, knoldede, udvendig sortag- 
tige, indvendig hvide Eødder af Bu tiiu .i i  bul -  
Ii o c a s  ta m i m .  en undertiden i Kjøkkenhavei* 

I dyrket Skjærmplante; de smage omtrent som 
I Kastanier og kunne spises saavel raa som 
j kogte. 4) De ærtagtige Frø af en i Syd- 
I amerika hjemmehørende, men nu ogsaa i de 
I vestlige nordamerikanske Stater, i Ost- og 
I Vestindien, men navnlig paa Vestkysten af 

Afrika dels dyrket og  dels vildvoxende én- 
aarig Plante, A r a c h i s  h y p o g æ a .  Efter Af- 

I blom stringen bøier Blomsterstilken sig nedad 
I og  voxer stærkt i Længde, hvorved Frugt

knuden tilsidst bringes ned under Jorden,
; hvor Frugten modnes: heraf har Planten 

faaet sit Navn. Frugterne kaldes i Alminde
lighed Jordnødder  (eng. Ground nuts), men 
benævnes ogsaa Jordagern,  Jordpist acier ,  
Chocoladerødder  eller Mandubi.  Bællerne 
ere 3— 6 Ctm. lange, rundagtige, af en lille 
F ingers Tykkelse, læderagtige, af hvidgraa 
Farve, med netribbet Overflade og  indeholde 
2— 4 kantet afrundede Frø af Størrelse som 

; store Æ rter og  a f en mandelagtig eller bøn- 
! neagtig Smag. Fra Afrika, navnlig fra Kyst

strækningen imellem Senegal og Gambia, ud- 
I føres der hvert Aar betydelige Qvantiteter 

Jordnødder til Europa; Transporten deraf 
skal im idlertid ifø lge fornylig  fremkomne 
Udtalelser i det engelske Blad «Shipping 
Gazette» ofte være forbunden med Fare, idet 
Uddunstningerns af disse Nødder, naar de 
enten ere afplukkede umodne eller ikke fuld
stændig tørrede før Indladningen, kunne være 
dødbringende for Skibenes Besætninger. Man 
skal saaledes oftere have truffet Skibe med 
denne Last drivende hjælpeløse omkring paa 

I Havet, idet de fleste af Mandskabet vare 
døde a f Feber, imedens Eesten var ude af 
Stand til at arbeide. —  I Jordnøddernes Frø 
findes indtil 50 pCt. fed Olie, der udvindes 
ved kold Presning; den er lys, klartbræn- 
dende, næsten ganske farveløs og  uden Lugt; 
den er mindre fedtagtig  end Bom olie, har 
ved +  15° C. en Væ gtfylde a f 0,92, bliver 
fast ved en Temperatur af ■—  3 eller 4 °  og 
opløser sig  kun lidet i Alkohol, men let i 
Æ ther. Den kan ogsaa nydes som Madolie 
og  giver en m eget god og  fast Sæbe, der 
g jør  T øiet m eget hvidt. Ved varm Presning 

I udvinder man en mindre ren, gulbrun Olie.
Î Den holder sig ikke længe i Luften, men 
i  bleges let og  bliver harsk. Man dyrker
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denne Plante i Spanien, Frankrig og Italien 
for Oliens Skyld, hvoraf den afgiver 30— 40 
pCt. ; Hovedsædet for denne Industri er Mar
seille, men den drives ogsaa i London, Ber
lin, Hamborg etc. A f  Affaldet vindes en 
Slags Oliekager, Jordnødkager ,  der anvendes 
som Kreaturfoder.

J o r t l o l i e .  St enol ie,  Bj ergol ie eller Pe
t roleum (Oleum  eller Pyroleum  P etræ ) Fr. j 
Naphte, Petrole. Huile minerale, E. Petro
leum, Mineral oil, kalder man flere olieagtige 
og brændbare mineralske Producter, som ho
vedsagelig bestaa af tlydende Kulbrinter af 
forskjellig F lygtighed med jordharpixagtige 
Iblandinger. Den fuldkommen gjennem sig- 
tige, tyndtflydende, farveløse eller gu llig 
hvide, lidt blaaligt opaliserende naturlige 
Jordolie kaldes Napht a.  Den er m eget flyg
tig og udbreder en stærk, bituminøs Lugt, 
er let antændelig og forbrænder med en 
osende Flamm e; dens spec. Væ gt er 0,83 
—0,84. Denne maa imidlertid ikke forvexles 
med Destillationsproducterne af Jordolien, 
som ligeledes kaldes Naphta (se nedenfor). 
Den sædvanlige Jordolie, Stenolie eller Pe
t roleum er mørkere, brungul med et grønligt 
Skjær og mindre tyndtflydende, men i det 
Væsentlige ikke forskiellig  fra den saakaldte 
Naphta. Den er ganske uopløselig  i Vand, 
men lader sig ved at rystes i længere Tid 
opløse i Alkohol.

Petroleum var allerede kjendt og  benyttet 
i Oldtiden, men har først i den nyere Tid 
fundet almindelig Anvendelse som Belysnings
materiale; det er navnlig siden Aaret 1859 
at Productionen og Forbruget deraf stadig 
har tiltaget i en overordentlig Grad, saa at 
Petroleum nu udgjør en af de vigtigste Ar
tikler i Verdenshandelen. I  Oldtiden produ
ceredes det paa f'orskjellige Steder, f. Ex. paa 
Øen Zante, som forsynede en Del af Græ
kenland dermed; Petroleum  fra A grigent 
brændte man i Lamper under Navn af «sici
liansk O lie»/ D et er endvidere oplyst, at 
Babylonierne benyttede den størknede Jord
olie (Jordbeg eller Asphalt), som erholdtes I 
fra Kilderne i Nærheden af Éuphrat, til de
res Bygningsarbeider istedetfor Mørtel. Frem 
deles benyttede de Gamle .Jordolie til Con- 
servering af Mumier og  til forskjelligt andet 
Brug.

Man finder Petroleum  i mange Egne af 
Jorden, sædvanlig i tertiære Lag, saaledes i 
Kaukasus, imedens den i Pensylvanien findes 
i devoniske og siluriske Lag. Den forekom
mer enten indesluttet i Stenmasserne eller 
strømmende frem af Jorden enten ublandet 
eller sammen med Vand. Ved Amiano i 
Parma findes der Here Kilder, som afgive en 
meget ren Olie ; endvidere forekommer den 
ved Sassuolo i Modena, ved Neufchatel i 
Schweiz, Tegernsee i Baiern, i Sicilien og 
andre Egne af Italien, Galizien, Ungarn, 
Siebenbürgen, Elsas, Brunsvig, China, H in- 
dostan etc. R ige Stenoliekilder findes der 
ogsaa endnu paa Øen Zante. Den gamle 
Verdens berømteste Kilder ere im idlertid de 
ved Baku i P ersien ; flere af disse skulle 
daglig afgive 5 à 600 Pund. Man øser der

Olien op af Brøndene med Spande og benyt
ter den nu, ligesom  i længst svundne Tider, 
til Belysning. I  Kaukasus er Mængden af 
Jordolie næsten uudtømm elig og hele Jord
kloden vilde med Lethed kunne .forsynes med 
den nødvendige Belysningsmængde derfra, 
men mangelfulde Transportm idler og M angel 
paa Driftskapital læ gge for T iden store H in 
dringer i Veien for at Verdenshandelen kan 
drage tilbørlig  N ytte heraf. Medens der 
saaledes i Amerika existerer mere end 2000 
Brønde (hvoraf dog allerede mange ere ud- 
tøm te), som efter officielle Meddelelser i 
Aarene 1860— 75 have g ivet et Udbytte af 3350 
Millioner Gallons eller gjennem snitlig 625,000 
Tons raa Jordolie aar lig, fandtes der i Kau
kasus i 1875 kun 70 Brønde, hvoraf der dog 
vandtes 150,000 Tons raa Olie aarlig. Det 
gjennem snitlige Udbytte af 1 Brønd i Kau
kasus er saaledes 3 Gange saa stort, som af 
1 i Amerika, men det maa yderligere lægges 
Mærke til, at Brøndene det førstnævnte Sted 
give den omtalte Oliemængde ved en Bore
dybde af kun 70 Meter, medens de i Am e
rika bores indtil en D ybde af 300— 400 M e
ter. Den kaukasiske Petroleum (Kerosin) er 
af fortrinlig Beskaffenhed, idet den er næ
sten fuldstændig fri for Tjærestoffer; L ys
styrken er større end hos Størstedelen af 
den amerikanske, men Antændelsestempera
turen er gjennem snitlig noget lavere (c. 30°). 
M egen Jordolie udvindes ogsaa i Birm a i 
Bagindien, hvor der i Omegnen af Byen 
Rainanghon findes over 500 Stenoliekilder, 
som udspringe af Lérskifer og som afgive 
Stenolie uden Vand. Den sidstnævnte Olie 
kommer i Handelen under Navn af Rangoon-  
St enol ie eller Rangoon-Tj ære og er saa rig  
paa Paraffin, at dette med Fordel kan ud
vindes deraf; dette skér navnlig i England, 
hvor man anvender denne Paraffin til Lys 
under Navn af Belmont in.  Den fra Italien 
kommende Petroleum benyttes fortrinsvis i 
Pharmacien under Navn af Oleum eller Py
roleum Pet ræ;  den forsendes i Lérflasker, 
som indeholde c. 80 Pund og ere nedpakkede 
i Straa i Foustager.

Den meste Petroleum udvindes im idlertid 
ubetinget i Nordamerika, saavel i de forenede 
Stater som i Canada; det vigtigste O liedi- 
strict findes i Pensylvanien. De Brønde, 
som afgive Olien, ere enten Spr ingbrønde 
(flowing wells), af hvilke Olien udstrømmer 
af sig selv, eller Pumpebrønde (pum ping 
wells), af hvilke den pumpes op ; disse sidste 
ere de almindeligste. Den raa Olie . egner 
sig  im idlertid ikke til at anvendes som Be- 
lysningsmateriale, da den kun afgiver et 
daarligt Lys, oser stærkt og  udvikler en mod
bydelig Lugt, ligesom  den ogsaa er meget 
ildfarlig, og den bliver derfor raffineret ved 
at ophedes og destilleres igjennem  et vidt
lø ftigt System af R ør, hvorved den befries 
fra Naphta, Benzin, Tjære, Ammoniak etc. 
og  afsætter et fast, cokeslignende Residuum, 
der bliver tilbage paa Bunden af Destilla- 
tionskjedlerne og  senere anvendes som Brænd
sel under disse. E fter derpaa at have pas
seret et andet Apparat, hvori Olien stadig
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omrøres under Indpresning af Luft, ledes 
den saaledes raffinerede og i Sammenligning 
med den raa Olie lidet ildfarlige Petroleum 
ind i uhyre store, tildækkede Beholdere af 
Jernplader, hvorfra den efter en kort Tids 
Henstaaen tappes i Barrels, de bekjendte 
blaamalede Tønder med hvidkalket Bund, som 
ere indvendig tættede med Lim , og den er 
nu færdig til Forsendelse.

De fleste Raffinaderier findes for Tiden i 
Pittsburg, som skal have 29 saadanne, der 
skulle være istand til at behandle 125,000 
Barrels raa Olie om Ugen, hvilket omtrent 
vil svare til en ugentlig Production af 95,000 
Barrels raffineret Olie. Desuden findes der 
Raffinaderier i' mange andre større Byer i 
Amerika, saasom i Cleveland i Ohio, Phila
delphia, Newyork etc.: endel raa Olie udfø
res ogsaa til Europa for der at raffineres. 
Den amerikanske Jordolie er af meget for- 
skjellig Beskaffenhed og har en Vægtfylde, 
der varierer fra 0,795 til 0,850 : den pensyl- 
vanske af 0,810— 0,830 spec. Væ gt giver det 
reneste Product og ansés som en af de bed
ste Arter. Brøndene i det pensylvanske D i
strikt ere im idlertid i de sidste Aar for en 
stor Del udtøm te og  siettere Petroleum fra 
andre Districter kom istedetfor i Handelen. 
D ette gav Anledning til stærke Klager. Paa 
Kongressen af engelske Petroleumsimportører 
i Liverpool 14de Januar 1879 erklærede A f- 
sendingen fra New York, Hr. Lockwood, at 
Klagerne tildels vare berettigede, og  at den 
mindre gode Beskaffenhed af Olien for en 
stor Del hidrørte fra, at de tidligere bear- 
beidede Brønde næsten alle vare udtøm te og 
nu kun gave c. 25 pCt. af den hele Export. 
De øvrige 75 pCt. vare fra det for kort Tid 
siden aabnede Bradf ord District, men Olien 
herfra havde væsentlig forskjellige Egenska
ber fra den pensylvanske Olie, og  dette var 
Grunden til den afvigende Beskaffenhed af 
den fra Amerika til Europa i de sidste Aar 
afsendte Kerosin. Petroleum fra Bradford 
antændes lettere (ved 30 °), lyser mindre og 
forkuller Vægen. Han anbefalede en For
andring af Vægerne og  Brænderne i Lam 
perne. —  Ogsaa paa Kongressen i Bremen i 
Foraaret 1879 kom stærke Klager tilorde 
over Petroleumens nuværende daarlige B e
skaffenhed, hvilket foranledigede den tilstede
værende Afsending fra Amerika til at erklære 
i Exportørernes Navn, at der i Frem tiden 
skulde blive raadet Bod lierpaa, saavelsom at 
der ogsaa skulde blive sørget for bedre Em 
ballage. —  Oliiokilderne i det vestlige V irg i- 
nien afgive en tung Olie af en saa fedtagtig  
Beskaffenhed, at den kan anvendes som 
Sm øreolie for koldt arbeidende Maskiner; man 
lader den henstaa længere T id  i Cisterner, 
for at alle jordag tige og  vandige Iblandinger 
kunne skille sig  fra Olien, og  naar den er 
renset paa denne Maade, bringes den i H an
delen under Navn af Vulkanol ie,  Globeol ie,  
Phønixol i e eller Mineralol ie (E. lubricating 
oil). Den danner en brun, tyktflydende Olie 
af 0,84 til 0,98 spec. Væ gt, og  antager i 
Kulden paa Grund af sin Rigdom  paa Pa
raffin en salveagtig Consistents. Den raa,

vestvirginske Olie indeholder ingen letflyg* 
tige Kulbrinter og  er derfor ikke meget ild' 
farlig. Kilderne i Canada give on tjæreagtig' 
hvidløgagtig stinkende, tem m elig tung 0He> 
som dog kun sj elden kommer til Europa paa 
Grund af dens mindre gode Beskaffenhed.

A f Jordolie gives der mange Sorter, som 
adskille sig  fra hverandre ved deres forsk]ei' 
lige Egenskaber og navnlig ved deres Farve, 
idet man baade har hvid, rød og sort Jord' 
o lie; endvidere have de en forskjellig specif- 
Vægt, der varierer imellem 0,795 og  0,875. 
Ved Destillationen adskilles den raa Petro
leum i følgende Producter:

1) Raa Napht a (Canadol) udgjør 15 — 2 5 pCt- 
af den raa Olie, har en M iddelvægtfylde bi 
0,72 og bestaar af de flygtigste Bestanddele 
af den raa Petroleum, hvorfor den ikke kap 
benyttes i almindelige Lamper, men kun 1 
særiig construerede saakaldte Ligroinlamper- 
Den udvindes i stor Mængde i Amerika og 
kommer ofte til Europa som Handelsartikel- 
Efterat være gjennem rystet med Svovlsyre 
og derpaa godt vasket med Vand, spaltes 
den ved Destillation i følgende Producter, 
der alle danne farveløse eller gullige, let be
vægelige Vædsker, som ere yderst let an
tændelige og kunne bevirke heftige Expl°' 
sioner, naar deres Dampe før Antændelsen 
have blandet sig  med Luften, nem lig: a) 
Rhigolen,  den flygtigste Bestanddel af Naph' 
tåen, har en Væ gtfylde af 0,644— 0,650, be
gynder sædvanlig allerede at koge ved 40° Ç- 
—  b) Pet roleumsæt her ,  Karoselen,  Gasol i11 
eller f lydende Gas,  er ligeledes m eget fly#' 
tig , har en Væ gtfylde af 0,66— 0,70 og be
gynder at koge ved 50— 6 0 0 C. Den be
nyttes hyppig som et udvortes Middel til 
Indgnidninger, eller som Extractionsmiddel,
f. Ex. til Udtrækning af Fedtstoffer, til 
Frem stilling af Alkannin af Alkannaroden- 
I  den nyere T id  anvender man flere Stedet 
en i særegne Apparater tilberedt Blanding' 
a f Gasolindamp med Luft istedetfor Belys" 
ningsgas, ligesom  ogsaa i Husholdningerne 
i særlig dertil construerede Kogeapparater, -y
c) Pet roleumsbenzin eller Pet roleumsspnj  
er af forskjellig F lygtighedsgrad og  af 0,69 
— 0,73 specif. Væ gt (let eller tung Benzin)- 
Det er en farveløs, hurtig fordampende og 
ikke ubehageligt lugtende Vædske, som paa 
Grund af dens Egenskab at opløse Fedt hyp
p ig  anvendes til at borttage Fedtpletter, til 
Vask af Handsker og  andre zarte Stoffet, 
som ikke taale Vand, til chemisk eller tør 
Rensning af Klædningsstykker etc. Den 
egner sig bedre hertil end den af Stenkuls
tjære udvundne Benzin (s. d.), fordi den ved 
at fordampe ikke udvikler en saa ubehagelig 
og  længe vedholdende L ugt som denne. Den 
benyttes ogsaa meget ved Fabrikationen af 
Kautschukvarer. En Sort a f en Middel-Vægt
fylde af 0,715 kommer i Handelen under 
Navn af Ligroin;  den anvendes mest som 
Belysningsmateriale i smaa, med en Svamp 
i Bunden forsynede Lamper. —  d) Kunstig 
Terpent inol ie er det tungeste Product, som 
kan udskilles af Naphta; det har en Vægt
fylde af 0,735— 0755, fordamper kun lang-
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somt i Luften, men fuldstændigt, og er let 
antændeligt, naar det bringes i Berøring med 
et brændende Legeme. D et anvendes hoved
sagelig som Surrogat for den sædvanlige 
Terpentinolie til Forfærdigelse af Oliefarver, 
til Fortynding af Linoliefernis og  Asphalt- 
lak, til Bensning af Trykform e etc. Damar, 
Mastix og lignende Harpixer opløse sig  ikke 
deri.

2) Raat  Dest i l l at  til Udvinding af den 
raffinerede Petroleum, har en Væ gtfylde af 
0,800—-0,810 og  udgjør 45— 55 pCt. af den 
raa Olie. F or at udvinde raffineret Petro
leum deraf, rystes det saalænge med concen- 
treret Svovlsyre, indtil det næsten er blevet 
farveløst og  svagt lugtende ; derefter skil
les det fra Svovlsyren og udvaskes enten 
kun med Vand eller med tynd Natronlud 
eller Kalkmelk og  rent Vand, indtil ethvert 
Spor af Syre er fjernet deraf. Undertiden 
bliver det endnu engang destilleret. Det af 
den galiciske Petroleum afdestillerede P ro 
duct kommer i Handelen under Navn af 
Blaaolie eller Grønolie.

3) Tungt  Dest i l lat ,  10— 15 pCt. af den 
raa Olie, er tyktflydende, mørk brunrødt, rigt 
paa Paraffin, men dog ikke fedtagtigt nok 
til at kunne anvendes som Sm øreolie. Stundom 
benyttes det vel som saakaldet Vulkanolie 
som Tilsætning til andre Smøreolier, eller 
man udskiller Paraffin deraf; men sædvanlig 
overføres det ig jen  i Destillérapparatet med 
ny Baaolie, og det afgiver da et tungt Bund
fald og en Olie, der kan bruges som raffine
ret Petroleum.

4) Pet roleumsaf Fald udgjør 10— 20pC t. af 
den raa Olie, antændes først ved 3— 4 0 0 0 og 
egner sig  særlig til Frem stilling af B elys
ningsgas. En deraf i et i Tyskland paten
teret Gastilvirkningsapparat frem stillet Gas 
havde en ikke ubetydelig større Lyskraft 
end sædvanlig Stenkulsgas.

Om Jordoliens Oprindelse og Dannelses- 
maade ere Geologerne endnu ikke bievne 
ganske enige. N ogle antage, at der dybt i 
Jorden findes store Stenlag, som indeholde 
Kulbrinter i com prim eret Tilstand, og at 
disse ved at paavirkes af underjordisk Vand 
frigiver Kulbrinten, der da enten udstrøm
mer som saadan eller kommer for Dagen i 
fortættet og  flydende Tilstand. Andre be
tragte derimod Jordolie som en Slags fly 
dende Stenkul, der er et Product a f en lang
som Decom ponering af vegetabilske Sub- 
stantser, hvorved de omdannes til et bitu- 
uiinøst Stof, der da har gjennem trængt de 
Stenarter, som om give Oliebeholdningerne. 
Mendelej ef f  antager, at Jordolien opstaar i 
en meget stor Dybde i Jorden ved Vand
dampes Indvirkning paa Kulstofm etaller un
der en meget liøi Varmegrad, hvorved der 
dannes Metalilter og  Kulbrintearter, som af 
Varmen føres op i høiere liggende Jordlag, 
hvor de fortætte sig  og  gjennem trænge disse. 
Der er mange Grunde, som tale for at denne 
Hypothese turde være den rigtigste.

God raffineret Petroleum er et næsten 
farveløst, blaaligt opaliserende Fluidum af en 
svag, ikke ubehagelig Lu gt og af en M iddel-

J. H jo r th : Varelexikon.

vægtfylde af 0,800 (ved 1 5 0 C. ikke under 
0,795 og ikke over 0,804). Ved at bringes i 
Berøring med et brændende Legem e antæn
des den kun, naar den først er opvarmet til 
40— 50 0 C. (32— 4 0 0 B.). Den blander sig 
ikke med Vand, men derimod opløses den af 
vandfri Alkohol, Æ ther, Solarolie etc. M eget 
af den raffinerede Petroleum, som nu kom
mer i Handelen, er altfor let antændelig, 
ofte allerede ved 3 0 °  C., og  den indeholder 
da flere eller færre Bestanddele af den 
raa Naphta. Saadanne Petroleumssorter have 
sædvanlig en gul Farve og  en stærk, ube
hagelig L u gt; ved at brændes i de alminde
lige Petroleumslam per give de ikke det samme 
smukke og stadige Lys som god  Petroleum, 
og  ved en mindre om hyggelig Behandling 
kunne de let give A nledning til Explosioner. 
Hælder man et omtrent fingertykt Lag af 
saadan ildfarlig Olie paa kogende Vand ud
vikler der sig ' en Mængde Gasblærer deraf, 
og  Olien lader sig  allerede i en Afstand af 
flere Tomm er antænde ved et brændende L e 
geme. A f og  til fremstilles saadan slet Olie, 
som dog sædvanlig har den normale V æ gt
fylde, af mindre Handlende ved at blande 
god Petroleum eller Solarolie med den bil
ligere Naphta.

Begjæ ret efter en mindre brandfarlig Olie 
har bevirket, at man i de forskjellige euro
pæiske Lande har underkastet den raffinerede 
Petroleum endnu en Bectification for at vinde 
et renere og  mindre flygtigt Product, der 
tillige er frit for tjæ reagtige Stoffer. Saa
danne Olier, der naturligvis ere dyrere end 
sædvanlig Petroleum, komme i Handelen 
under forskjellige Navne. Den mest bekjendte 
er den saakaldte „ Ka i se r oe l “  fra det KorfFske 
Petroleumsraffinadori i Bremen. Denne Olie. 
der kun har ringe Lugt, besidder en Antæ n
delsestemperatur af 70— 80 ° C., hvorfor den 
neppe kan kaldes ildfarlig, og en større L y s
styrke. Consumbesparelsen ved Anvendelsen 
deraf skal udgjøre 16— 22 pCt.

De vigtigste europæiske Handelspladser for 
amerikansk Petroleum ere London, Bremen, 
Antwerpen, Marseille, Havre og  Hamborg. 
En Barrel holder 42 Gallons à 4,7 danske 
Potter, og veier N etto c. 300 danske Pund. 
Omtrent 3/4 af al den Petroleum, som ud
vindes i Nordamerika, udføres til Europa; 
over Productionen og  de vexlende Priser i 
de sidste Decennier er der opstillet følgende 
Beregning :

A a r . P r o d u c t i o n . P r i s  p r .  B a r r e l . B r ø n d e n
(Tusinder Barrels.) (Dollars.) Antal.

1859 2 20,00
1860 500 9,60
1861 2,114 0,30
1862 3,057 1,15
1863 2,611 3)25
1864 2,116 062
1865 2,498 6)i s
1866 3,598 3,78
1867 3,347 2,54 1020.
1868 3,646 3,95 1246.
1869 4.215 5)48 1325.

24
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1870 5,261 3,7 4 1800.
1871 5.205 4,50 2897.
1872 5,939 3,84 3892.
1873 9,891 1 ,8 4 4485.
1874 10,951 1 ,2 9 3311.
1875 8,788 1 ,4 8 3230.
1876 omtr. 10,000 2,15 3314.

A f alle Slags Olier med Undtagelse af 
Hamp og Olivenolie, indførtes til D anm ark  

i Aaret 1876 lienved 20 Mill. Pd., hvoraf fra 
Nordamerika over 16 Mill. Pd., som maa an
tages hovedsagelig at have været Petroleum. 
I 1877 indførtes c. 28 Mill. Pd., hvoraf c. 
24%  M. fra Nordamerika; i samme Aar ud
førtes der her fra Landet over 6 Mill. Pd., 
mest til Sverig, Eusland og Preussen. I 
1878 udgjorde Indførselen kun c. 17 Mill. 
Pd. og Udførselen c. 6 Mill. Pd. I  Trienniet 
187fl/78 er Indførselen tiltagen 15 pCt. imod 
1874/76-

N orge indførte i 1876 henved 12 M ill. Pd. 
Petroleum og Paraffinolie, hvoraf omtrent 
5,8 M. fra England, 2,7 fra Nordamerika og 
2,5 fra Bremen. I  samme Aar indførte Sv e 
r ig c. 22 %  Mill. Pd. raffineret og  c. 778,000 
Pd. raa Mineralolie.

En gland indførte i 1876 henved 25 Mill. 
Gallons raffineret og  c. 1900 Tons uraffine- 
ret Petroleum samt henved 2 %  Mill. Gallons 
raa Naphta, saa godt som Alt fra Nordame
rika. A f den indførte raffinerede Petroleum 
udførtes ig jen  c. 406,000 Gallons, hovedsage
lig  t i l  Belgien, af den indførte uraffinerede 
Petroleum udførtes omtrent Halvdelen, og  af 
Naphta c. 6,000 Gallons.

T il Slutning skulle vi meddele en Over
sigt over de forskjellige Bestemmelser, som 
paa Grund af disse Oliers mere eller mindre 
ildfarlige Beskaffenhed ere bievne tagne i de 
forskjellige Lande, hvis Regeringer alle have 
havt Øjnene aabne for Nødvendigheden af 
at regulere disse Forhold ved Lov.

Ted Bedømmelsen af en Olies Ildfarlighed 
maa der tages H ensyn til tvende Tempera
turer, nemlig den, hvorved der begynder at 
udvikle sig antændelige Dampe og den, hvor
ved Olien selv antændes og vedbliver at 
brænde. D et første finder altid Sted ved 
en lavere Temperatur end det sidste. I 
nogle Lande lægges den første til Grund, 
medens den sidste er K riteriet i andre, men 
Temperaturen for Dampenes Antændelighed 
er den almindeligst antagne. D og maa det 
bemærkes, at ved Fastsættelsen af Antæn
delsestemperaturen har det dertil anvendte 
Apparat stor Betydning, idet der derved kan 
fremkomme tem m elig betydelige Differencer. 
Exem pelvis skal saaledes nævnes, at Appa- 
ratet, som skal benyttes i Sverig, ved samme 
Petroleum  viser c. 10 Grader lavere Antæ n
delsestemperatur end det, som er lovbefalet i 
Danmark, og  den Jordolie, som ved det i 
Danmark autoriserede Apparat viser en A n 
tændelse af Dampene ved 4 0 °  C., vil saale
des ,ved at underkastes en Prøve med det 
svenske Apparat vise 30— 31° C.

I  Danmark er Dampenes Antæn-
delsestemperatur sat t i l ............ 4 0 °

- S verig ............................................ 4 0
- N orge ............................................. 35
- H am borg ....................................... 3^,2
- Brem en.......................................... 37 %
- E ngland .........................................
- New Y o r k .....................................

37%
37%

- Frankrig er Vædskens Antændel-
sestemperatur sat t i l .................. 35

- Ø sterrig ......................................... 35
- Belgien ........................................... 35

Oliens Brandfarlighed har ligeledes foran
lediget Udstedelsen af Forordninger, hvorved 
Oliens Indladning og  Udlosning ikke maa 
foregaa i de større Stæders Havne, men paa 
et særlig dertil bestemt afsides liggende 
Sted, ligesom der ogsaa næsten overalt er 
vedtaget Forbud mod Opbevaring af større 
Partier af brandfarlige Olier indenfor de 
store Rigers Omraade og [af mindre Partier 
kun under særlige Forsigtighedsregler.

Blandt de i Danmark gjældende Love og 
Anordninger med Hensyn til brandfarlige 
Yædsker skulle vi fremhæve :

Lov a f  26d e N ovem ber  18 70 ,

hvorefter Stenolie (Petroleum) og andre Be- 
lysningsvædsker, der give antændelige Dampe 
ved en lavere Varmegrad end 4 0 °  efter Hun- 
drededelsthermometret, under en Straf af 20 
— 200 Rd. ikke maa sælges til Forbrug uden 
i Beholdere, der i tydelig, og  efter Behol
dernes Størrelse passende Skrift ere mærkede 
med Ordet «Farlig».

Den Prøve, ved hvilken det afgjøres, om 
Stenolie eller andre Belysningsvædsker falde 
ind under Bestem melsen i ovennævnte Lov, 
bliver ifø lge K ongelig  Anordning af 26de 
November 1870 at foretage saaledes:

Et aabent cylindrisk Kobberkar af 2 Tom
mers Gjennemsnit og 3 Tomm ers H øide fyl
des halvt med den til Prøve bestemte Be- 
lysningsvædske og  holdes sænket 2 Tommer 
dybt i et cylindrisk Vandbad af %  Pots Ind
hold, som i Forveien er opvarmet til 35° 
efter Hundrededelstherm ometret; i Belys- 
ningsvædsken anbringes et Therm om eter med 
en lille cylindrisk Kviksølvbeholder ; naar 
Belysningsvædsken har naaet Varmegraden 
30, opvarmes Vandbadet yderligere, og ved 
hver Grad, Belysningsvædskens Varme stiger, 
forsøges det, om Dampene antændes af en 
lille Flamme, der i en halv Tomm es Afstand 
føres hen over Belysningsvædskens Overflade.

M agist rat en  i K jøbenhavn

har for Hovedstadens Vedkom mende under 
8de October 1875 anordnet F ølgende:

I  Henhold til § 19 i Loven af 15de Mai 
1868 om Brandvæsenet i K jøbenhavn og Ju
stitsministeriets Bekjendtgjørelse af 8de Sep
tember 1875 fastsættes herved følgende For
sigtighedsregler, som under Strafansvar efter 
ovennævnte Lovs § 40 skulle iagttages ved 
Oplag af Stenolie (Petroleum ), Terpentin, 
Kamfin og  lignende Belysningsvædsker, Æther, 
Petroleumsnaphta, Harpixer eller Gummier
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opløste i Terpentin, samt alle flydende K ul
brinter, der antændes mindst ligesaa let som 
de Belysningsvædsker, der i H enhold til Lov 
af 26de November 1870 (se ovenfor) skulle 
mærkes «Farlig».

1.

I Oplag paa over 5 Tønder (800 Potter) 
maa hverken benyttes Ild  eller Lys, selv om 
dette er indesluttet i en Lygte. I  disse Op
lag maa heller ikke Andes Ildsteder, Skor
stene eller andre Bøgledninger.

2 .
I Oplag, Udsalgs- og Værksteder, hvor 

Beholdningen er mindre end 5 Tønder (800 
Potter), maa Lys og  Ild  kun benyttes med 
den største Forsigtighed og aldrig anvendes 
i Nærheden af Beholdningerne.

Omtapning eller Aftapning af Tønder eller 
lignende større Beholdere maa ikke foretages 
ved Lys, medmindre at dette er anbragt i 
en forsvarlig Lygte, som skal oph æn ges 

mindst 2 Alen fra Beholderne.
Omtapning eller Aftapning af Terpentin, 

Æther, Petroleumsnaphta, Belysningsvæd
sker, der i Henhold til Lov af 26de Novem 
ber 1870 skulle mærkes «Farlig», samt alle 
flydende Kulbrinter, der antændes mindst 
ligesaa let som disse, forbydes i Lokaler, 
hvor der findes Ild  og Lys.

3.
I samtlige Oplag, U dsalgs- eller Værkste

der maa iagttages den største Benlighed, saa 
at Alt, som spildes, strax saa fuldstændigt 
som muligt optørres, ligesom  der ikke her 
maa henligge letfængelige Sager, som Papir, 
Halm, Klude, Hør, Hamp eller deslige, med
mindre det er om hyggeligt tildækket med 
uldne Tæpper.

Alt Arbeide i saadanrie Oplag, Udsalgs
eller Værksteder, skal foretages af eller un
der stadigt T ilsyn af Voxne, ligesom  alle 
deslige Oplag, Udsalgs- eller Værksteder 
skulle holdes fuldstændig aflukkede for Uved
kommende, naar de voxne Folk , der skulle 
føre Opsynet, ikke ere tilstede.

Udtog a f  Loven a f  15d e M ai 18 6 8  om 

Br an d væsen et  i K jøben havn.

§ 19. Oplag af Stenolie (Petroleum), Ter
pentin, Kamfin og lignende Belysningsvæd
sker maa ikke findes i Staden Kjøbenhavn 
uden særlig dertil af Justitsministeriet med
delt Tilladelse, og paa den Del af Stadens 
udenbyes Grund, for hvilken Bestemmelserne 
i Byggeloven af 17de Marts 1856 ere gjæ l- 
dende, ikkun paa saadanne Steder, hvor de 
efter Brandvæsenets Skjøn ikke antages at 
medføre særlig Brandfare.

Disse Bestemmelser finde dog ikke A n 
vendelse paa Oplag paa under 20 Tønder 
(3,200 Potter), naar de ere anbragte under 
Jordens Overflade og  under ubeboede B y g 
ninger, og skulle derhos de Handlende og 
Fabrikanter være berettigede til at opbevare 
indtil 800 Potter af de nævnte Stoffer paa 
Træ eller Flasker i Udsalgs- eller Værkste

der, der ere anbragte i beboede Bygninger, 
men under Jordens Overflade, og  indtil 200 
Potter a f de samme Stoffer i Udsalg eller 
Værksteder, der ere anbragto over Jordens 
Overflade.

Med Hensyn til samtlige Oplag blive de 
Forsigtighedsregler at iagttage, som Brand
væsenet finder det fornødent at foreskrive.

§ 21. Større Oplag af Spirituosa og  Tjære 
ere undergivne Brandvæsenets nærmere T il
syn, og  skal der uopholdelig gjøres Anm el
delse til Brandvæsenet om Oprettelsen af 
saadanne Oplag. Med Hensyn til Oplagets 
Størrelse og F orsigtigh edsregler Iagttagelse 
blive de Forskrifter, som Brandvæsenet 
maatte finde Anledning til at give, at efter
komme.

Bek jen d t gjør else om U dvidelse a f  Best em 
m elsern e i § §  19 og 21 a f  Lov om Br an d 

væsen et  i K jøbenhavn a f  15d e M ai 186 8 .

I Henhold til den Justisministeriet ved 
§ 42 i Lov om Brandvæsenet i Kjøbenhavn 
af 15de Mai 1868 tillagte M yndighed til at 
udvide Bestemmelserne i §§ 19 og  21 af be
meldte Lov til andre end de der nævnte 
Stoffer fastsættes det herved:

1) A t Bestemmelserne i § 19 herefter 
komme til Anvendelse paa Stenolie (Petro
leum), Terpentin, Kamfin og lignende Belys
ningsvædsker, Æ ther, Petroleumsnaphta, Har- 
pixer eller Gummier, opløste i Terpentin, 
samt alle flydende Kulbrinter, der antændes 
mindst ligesaa let som de Belysningsvædsker, 
der i Henhold til Lov af 26de November 
1870 skulle mærkes «farlig», og

2) at Bestemmelserne i § 21 herefter komme 
til Anvendelse paa Spirituosa, Tjære, Petro
leumsaffald, Harpixer, Gummi og Gummihar- 
pixer.

. f o r  d o rso  i l le  s. Orseille.

. i  o r d p i s t a c i e  s. Jordnød.

.f ord rog ; (H erba Fumariæ), T. Erd
rauch, Taubenkropf, kaldes Urten af den 
paa tørre Marker som Ukrudt hyppig voxende 
Fumaria officinalis. Stengelen er 30 Ctm. 
indtil 1 Meter lang, Bladene ere glinsende 
grønne, glatte og tilspidsede og  tre- til fir
dobbelt finnede, Blomsterne gulligrøde; hele 
Planten har en ubehagelig bitter Smag. 
Man indsamler Bladene, førend Blomsterne 
ere fuldt udviklede, og anvender navnlig den 
frisk udpressede Saft til Urtekure, ligesom 
ogsaa det brune, indkogte Extract som et 
opløsende og mavestyrkende Middel. Y ed at 
udpresse Planten, klare Saften, fælde den 
med Blysukker, behandle Bundfaldet med 
Svovlbrint og  fordampe Yædsken fremstiller 
man Fu m ar syre  (s. d). til at farve Uld grønt 
og gult, ligesom  ogsaa til Frem stilling af 
Skytgult.

»I o r d s k iv e  (Cyclamen europæum ) T. 
Erdscheibe, Schweinsbrod, er en i Østerrig, 
Schlesien og  flere Lande i B jergegne vildt 
voxende Plante, som paa Grund af dens be
hagelige L ugt og  smukke røde Blom ster o g 
saa undertiden dyrkes i Urtepotter. Dens 
runde, kjødfulde, skiveagtige Kod, som med

24*
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Begjæ rlighed ædes af Svin, har i frisk T il
stand en stærk purgerende Virkning og an
vendes i M edicinen. Stegt i Aske smager 
den næsten som Kastanier og  kan da nydes 
uden Skade. A f Roden udvinder man Cy-  

clam it i  eller Ar th in i t in , en hvid, uigjennem - 
sigtig, amorph Masse, som er uden L u gt og 
begjæ rlig  indsuger Luftens F u gtigh ed ; ved 
en Opløsning af concentreret Svovlsyre dan
ner den en holdbar violet Farve.

Jo r d h s o r t  kaldes en A rt fint pulverise
ret Stenkul, som anvendes til Freskom aling; 
den benyttes ogsaa af Kobberstikkere, idet 
de med Sølv og  B ly danne en Masse deraf, 
hvormed de udfylde Fordybningerne i K ob
berpladerne.

J  o r d v e d b e n d e  (G-lechoma hederacea), 
T. Gundermann eller Gundelreben, er en 
overalt i Europa ved Gjærder og  i Buskadser 
voxende Plante med mørkegrønne, glatte, 
langstilkede, hjerteform ede, trelappede Blade 
og  blaa eïïer rødlig  violette Blomster. Bla
dene have friske en krydret, ikke ubehage
lig  Lugt, en bitter Smag og anvendes i M e
dicinen under Navn af H erba H ederæ t er -  

r e st r i s i forskjellige Sygdomme, ligesom 
ogsaa som Brystthé.

J o r d  v o x ,  O zok er i t  ( Cera m ineralis) 
kaldes en vox- eller parafi!nagtig Masse, som 
i den nyere T id  linder udstrakt Anvendelse 
som Materiale til Paraffinfabrikationen; den 
findes i M ængde i L ag fra 3 Ctm. til 1 lji  
Meters Tykkelse i Sand, Lér og M ergel i 
Regelen sammen med Petroleum. Den fore
kommer i Siebenbürgen, den nordlige Skraa- 
ning af Karpatherne, Moldau, men navnlig i 
Galicien, og  danner en tyktflydende eller 
m eget blød Masse, der af sig selv trænger 
frem af Jorden; den smelter og brænder let 
og  er opløselig i Terpentinolie. Efterat den 
raa Masse saavidt m uligt er renset fra ved
hængende Jord etc., smeltes den i Kjedler 
og  hældes i Form e; naar den derefter er af
kølet, kan den udtages af disse som faste, 
sammenhængende, gulbrune eller grønlige 
Blokke og  forsendes saaledes uden videre 
Indpakning. Rent Jord vox giver ved D estil
lation  30— 40 pCt. Paraffin, hvoraf den stør
ste Del smelter ved 6 0 0 C. og Resten vod 
36— 50°, samt desuden Belysningsolier, ofte 
m eget ren Petroleum. I  Galicien produceres 
aarlig omtrent 50,000 Ctr. Jordvox, hvoraf 
der fremstilles 15— 20,000 Ctr. Paraffin. Det 
renses ogsaa ved en særegen Frem gangs- 
maade i store Fabriker i Galizien, hvorved 
der fremkomm er et udmærket Product, der 
særlig egner sig  til Støbning af Lys, i hvil
ket Øiemed det tilblandes noget Karanauba- 
vox. Er det godt renset kan det neppo 
skjelnes fra Bivox og anvendes ogsaa ofte 
istedetfor dette. (Se ogsaa Bjergvox) .

Jo r < l æ I > l e r  s. K ar t o fl er  og  So lsik k e .
J  o n b e r t e s  ere røde og  hvide Vine af 

2den Klasse fra Øvre-Languedoc ; de forsen
des mest til Bordeaux og  sælges der for 
Bordeauxvine.

J o u é  er en m eget god Tourainevin af 
1ste Klasse fra Omegnen af Byen af samme 
Navn i Dop. Indre et Loire. Den er fyrig ,

fyldig , smukt farvet og  har en m eget be
hagelig, ren Smag.

J n b is  Raisin s au Ju bis, kalder man i 
Frankrig Yindruer eller Druerosiner, som ere 
neddyppede i varm Sodaopløsning og derefter 
tørrede i Solen. De ere klare, glinsende, meget 
søde og komme især fra Provence over Mar
seille i Kister paa 18— 20 eller 36— 4 0  Pund.

Ju c l i t e r ,  lu f t e r  eller Ru slæd er  er en 
Slags paa en eiendom melig Maade tilberedt 
Læder, som forfærdiges bedst i Rusland og' 
som især udmærker sig ved Holdbarhed, 
Vandtæthed, Blødhed, Lethed og  en eien
dom melig, ikke ubehagelig L ugt af Birkeolie. 
Man anvender dertil Huderne af Oxer, Kalve, 
Heste, Bukke og  G eder; de sidstnævnte, der 
sædvanlig tages a f ét- eller toaarige Dyr. 
afgive fortrinsvis de fine røde Juchtcr, som 
ere meget glatte og bløde at føle paa. Garv
ningen foretages som oftest med Egebark, men 
man benytter ogsaa hertil Barken af Poppel- og 
Birketræer og blødgjør Læderet med Birke- 
tjæroolie og Fisketran eller Talg, hvoraf det 
faar sin eiondom melige Lugt. D et forekom
mer baade hvidt, rødbrunt og sort; man far
ver det rødbrunt ved at bestryge Læderet 
paa Kjødsiden med Alunvand, sammensy to 
og  to Huder og behandle dem med et Afkog 
af Fernam buk- eller Sandeltræ; tilsætter 
man endnu en Opløsning a f Jern vitriol eller 
eddikesurt Jernilte. erholder man sorte Juch
ter. T il de hvide Juchter vælges de bedste 
og  mindst beskadigede Huder, dels fordi alle 
Pletter eller Bræk paa Grund af Mange
len af Farve let blive synlige paa Narvsi
den, og  dels fordi dette Læder i Rusland 
fortrinsvis anvendes til Soldaterne, hvortil 
det ikke antages, naar det har Feil. Juchter 
tilberedes næsten i alle Byer i Rusland, dels 
i Garverierne og dels i store Fabriker; de 
fra Gouvcrnementerne Kostroma og  JaroslaW 
ansés for at være de bedste, da de have den 
stærkeste L ugt og  ere de mest bøielige. Det 
bedste Raamatcriale skal komme fra Perm, 
W jatka og  Kasan; Huderne fra Centralgou- 
vernementerno og  fra Stepperne ere sædvan
lig  fulde af smaa Huller, der ere fremkomne 
vod Stik af en Bremse (Oestrus bovis), som 
læ gger sine Æ g  i R yggen  af D yret, af hvilke 
da Larverne udvikle sig  og æde sigigjennem  
Huden. De mest udsøgte Kjærnchuder, som 
kun forekomme sjeldcn og  ere m eget dyre, 
kaldes i Rusland M a st er sk y ; næstefter disse 
komme Polu w al i , som i Petersborg ogsaa 
kaldes M al jaju ft i  og som ere m eget lotte, 
idet der sædvanlig gaar 10— 15 Stk. til et 
Pud. Derefter følge efter Qvaliteteu de fr® 
W ologda, Pleskow, Moskau, Kasan, Nischnij- 
N ow gorod etc .; en ordinair Sort har Navn 
af D em asch n a. Prison noteres i Ruslaim 
efter Pud (1 P. == 32,8 dsk. P u nd); jo  flere 
Skind der gaar til et Pud, og  jo  lettere d0 
altsaa ere, desto høiere betales de. —  I Tysk
land skjelncr man imellem følgende Sorter- 
a) Ext rafi n e, dor ere lette, m eget bløde og 
bøielige, paa Ydersiden høirøde eller carmoi- 
sinrødo, paa Indersiden graalighvide, uden 
Indsnit olier H uller i Kanterne og  have en 
fin, glinsende Narv. b) M iddelfine ere mere
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mørkerøde eller blegrøde, indvendig lysebrune 
og have en mindre fin Narv. c) Fine 
Middel j ucht er,  brunrøde, med en tem m elig 
grov Narv, flere, dog  ikke dybtgaaende Snit 
paa Kjødsiden og  beskadigede i K an
terne. d) Ordinaire Middel j ucht er ,  lappede 
og stærkt saltede Huder med aabne K ant
huller og  flere stundom gjennemgaaende Snit 
samt en noget beskadiget Narv. e) Udskuds 
ere ringere end de foregaaende Sorter, un
dertiden iturevne, ormædte eller paa anden 
Maade beskadigede, f) Rossw al ,  den slette
ste Sort, benyttes sædvanlig kun af Skoma
gere til Bindsaaler og  H æ le; til disse høre 
navnlig Hestehuderne, som man kan kjende 
paa deres Tyngde og  deres plumpe H oved
stykker. —  I  Amsterdam kaldes den bedste 
Sort Juchter Gave;  derefter kommer Mal j a 
og Rossval ,  som efter Vægten etc. ig jon  
falde i flere Underafdelinger. —  Mar inerede 
eller druknede kalder man saadanne, som ere 
bievne beskadigede af Søvand og  derved have j 
faaet hvide og  sorte P letter; af de røde er 
Farven ofte næsten ganske forsvunden. 
Blomst rede Jucht er  have paa R ygsiden blom 
sterlignende Pletter og staa i høi Pris. 
Grænsej ucht er ere en særegen Sort, som for
færdiges i de ved den tidligere russiske 
Grænse a f Polen beliggende E gne; de have 
Lighed med de russiske, men ere ikke saa 
godt tilberedte og have ikke den samme g e n 
nemtrængende Lugt, ligesom  de ogsaa ere 
mere haar-de og  have en grovere Narv. De 
saakaldte sorte Tran j ucht er  eller Fedt læderet  
kaldes med Urette Juchter, da de kun be- 
staa af Kalveskind, som ere mættede med 
Tran og derpaa farvede og forsynede med 
en Narv; de forfærdiges i alle sædvanlige 
Garverier. —  Tidligere anvendte man mest 
Juchtelæder til Fodtøi, imedens det nu mere 
benyttes af Bogbindere og  Portefeuillefabri- 
kanter til finere Arbeider, ligesom  ogsaa af 
Sadelmagere til Seletøi, Kuffertbetræk etc. ; 
Forbruget deraf er im idlertid aftaget m eget 
i den nyere Tid, da mange Garverier nu le 
vere omtrent ligesaa gode Lædersorter.

J u d a s ø r e  s. Hyldesvamp.
J  l i f t e r s  kalder man i H olland en Art 

korte Skibsmaster fra Østersøhavnene ; i 
Norge betegner man med dette Navn tynde 
Taglægter af 6— 8 Meters Længde.

. l u f t e r  s. Jucht er.

.1 n i  l i  e  er en god fransk R ødvin  fra Om
egnen af Beaujeu i Rhonedepartem entet ; den 
henregnes til Burgundervinene af 3die Klasse.

J u i l l e i i a s v i n e  ere m eget kraftige og  
fyldige Rødvine af tem m elig mørk Farve fra 
samme D istrict som den forrige ; de henhøre 
ligeledes til Burgundervine af 3die Klasse.

J u j u b æ  s. Bryst bæ r.
J iim e liii  er en Rødvin  fra H ertugdøm 

met Parma og kan i Qvalitet stilles lige med 
Øvreburgundervinene af 3die Klasse.

J u n a y v in e  ere røde og hvide B ur
gundervine fra Omegnen af Tonnore i Dep. 
Yonne; de røde have en smuk Farve og  en 
god Smag og  ere m eget holdbare, men hen
regnes dog kun til 4de Klasse, imedens de 
hvide, som ere meget fy ld ige og  stærke og

have en fin Bouket, høre til de fortrinlige 
Sorter af 2den Klasse.

J u p it e r  kaldtes i ældre Tider Tin.
J u r a n ç o n s  ere røde, blegrøde og  hvide 

Y ine fra Omegnen af Pau i det franske Dep. 
Nedrepyrenæerne. Der sættes navnlig Pris 
paa de røde og  blegrøde; de første have en 
smuk Farve, en fin Bouket og ere fyldige og  
spirituøse, og de sidste, som presses af røde 
og hvide Druer sammenblandede, ere lette, 
fine og m eget velsmagende. De hvide have 
en trøffelagtig Smag og Lugt, holde sig  godt 
og vinde ved at lagres i længere Tid.

J u s s y v in e  ere røde Burgundervine af 
3die og  4de Klasse fra D istrictet Auxerre i 
Dep. Yonne. De bedste voxe i Omegnen af 
Bellefille og  henhøre til de mest yndede 
franske Yine.

J i i t e  eller Chinahamp,  ogsaa kaldet C !- 
cut t ahamp,  a r r ak an sk  Hamp,  i Ostindien 
Ghenal t apaat  eller Nat t a-Jut e,  i England 
Gunny,  er et Trævlestof, som erholdes af 
Corchorus capsular is,  der fornem lig dyrkes 
i Ostindien, og  navnlig i Bengalen. Denne 
Hamp kan hegles og  bleges og  har da en 
smuk, silkelignende Glans. Den erholdes og 
saa af Here andre i Ostindien og China 
voxende og til Lindefam ilien hørende Cor- 
chorusarter, saasom C . o l i t o r i u s ,  C .  t e x t i l i s ,
C. s i l i q u o s u s  etc. Juteplanten er urteagtig, 
énaarig og  bliver 8— 9 Meter h ø i; den ei
let at dyrke og  giver et stort Udbytte. Den 
Qvantitet Trævlestof, som kan undvindes paa 
et Stykke Land er meget betydelig  og  an
gives til at være 3— 6 Gange saa stor, som 
Hamp eller H ør giver hos os paa et Areal 
af samme Størrelse. Trævlerne ere 2 */2— 3 
Meter lange, gulagtige, blaalige eller sølv- 
graa, glinsende, fri for træagtige Udåndinger ; 
de ere grovere og  mere skjøre end Hamp og  
kun de fineste kunne spindes til Garn af 
Nr. 1— 20, men ikke til høiere Numere. T il 
Tougværk kan Jute ikke erstatte Hampen, 
da det let raadner i Vand og  har en ringere 
Styrke og  Fasthed; man har im idlertid i den 
nyere T id  forsøgt paa at anvende Stoffet ved 

; Constructionen af undersøiske Kabler. I 
I Ostindien forarbeides Jutetrævlerne dels til 
i Reb og Garn og dels til grove Lærreder, der 
j  finde en udstrakt Anvendelse i Handelen som 
; Em ballager om mange Yarer, saasom Ris, 
i Kaffe, Bomuld, Korn, Mél, røgede Fedevarer,
I Manufacturvarer etc. Desuden anvender man

I
 i i den nyere T id  Jutegarn dels som K jede- 

garn i grove, uldne Gulvtæppetøier, hvilket 
navnlig finder Sted i Helversum i Holland 
og  flere Steder i Tyskland, og  dels som Ind
skud i grovere Hampelærreder, simple B ol- 
stere med Bom ulds Kjede, samt i tiere andre 
Tilfæ lde, hvor det i Linnedindustrien kom- 

j  mer an paa at frem stille en svær og godt 
udseende Vare til en forholdsvis b illig  Pris. 

i A f de fineste Qvaliteter Jutegarn væves og - 
I saa Gardin- og  Portiéretøier, og  da Stoffet 

er m odtageligt saavel for en chem isk B leg- 
1 ning som ogsaa for de ffeste Farver, og  det 
j  tillige besidder en silkelignende Glans, til- 
! virkes der en M ængde Stoffer dels af Jute 
! alene og  dels blandede med Linned eller
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B om uld , som i Meubel- og Tapetsérfaget 
finde en rig  Anvendelse og  frem bringe en 
skuffende Effect af kostbare Stoffer. I  Dundee, 
Forfar og  Omegn, Glasgow, Barrow etc. fin
des mange store Fabriker af denne Slags, 
ligesom  ogsaa flere Steder i Belgien, Frank
rig  og Tyskland. — Udførselen a f Jute fra 
Ostindien er tiltagen betydeligt i den sidste 
Aarrække : imedens der fra Calcutta i Aaret 
1885 kun udførtes c. 10,000 Ctr., beløber 
Udførselen sig  nu til flere M illioner Ctr. 
aarlig. Ogsaa færdige Sække og  Lærreder 
udføres i Mængde fra Calcutta; efter Mc. 
Culloch udgjorde Udførselen herfra i 1841—  
42 c. 5 V8 M illioner Sække af Væ rdi c. 50,000 
£. og  c. 95,000 Stk. Lærred værd c. 43,000 S. 
Alene Holland anvender i Nutiden til sit 
Forbrug over 2 M illioner Sække, som væves 
i Landet selv af Garn, der er spundet i L on 
don. England har betydelige Jutegarnsfa
briker i London, Yorkshire, Abington etc., 
men Hovedsædet for denne Industri findes 
dog i Skotland i Dundee, Forfar og  G lasgow ; 
den førstnævnte af disse Byer forarbeider 
aarlig over 800,000 Ctr. af dette Stof til 
Sækkelærred og andre Artikler. Ogsaa i 
Tyskland, Frankrig, Belgien og  Østerrig er 
der i de senere Aar anlagt ffere Jutespindo- 
derier. Papirfabrikerne i London og  Liver
pool erholde hver Uge 1000— 1200 Baller 
Jute-Affald til Frem stilling af ordinairt Papir.

J ø d e b a ls a m  s. Mekkabalsam .

J ø d e b e g  s. Asphal t .

J ø d e b e g t r æ  kaldes et haardt, harpix- 
rigt, mørkt, brunliggrønt Ved, som har en 
stærk, asphaltlignende L u gt og som skal 
stamme fra det grønne Ibenholttræ, A s n a l a -  
t u s  E lm  n u s.  Det kan gives en smuk Politur, 
hvorfor det anvendes til fint Snedkerarbeide,

saasom indlagte Sager etc. Det kommer fra 
Æ gypten  og Levanten.

J ø d e k ir s e b æ r  ( F ru ctu s  eller B acca  

Alkekengi) T. Judenkirschen, Blasenkirschen 
eller Schlütten, ere Frugterne af P h y s a l i s  
A l k e k e n g i ,  en i de sydlige Lande vildt- 
voxende og  hos os ofte i Haverne dyrket 
Urt, som hører til Natskyggefam ilien. Bær
rene ere saa store som smaa Kirsebær, skar
lagenrøde og  omgivne af et oppustet, blære- 
form igt, bittertsmagende Bæger. De have 
en syrlig sød Smag, indeholde mange nyre
formede Frø og  føres i Apothekerne i tørret 
Tilstand, men benyttes dog  som oftest kun 
som et Husmiddel. A f Dækbladene udvinder 
man Physal in,  der danner et let, hvidt Pul
ver. En beslæ gtet Art fra Sydamerika, Ana- 
naski r sebæ r  (P . peruviana ) dyrkes hyppig' 
for sine velsm agende Frugters Skyld.

J ø d e p a lm e i*  kaldes de under Artiklen 
Adamsæ bler  omtalte Palmegrene, som af Jø
derne benyttes ved Løvsalsfesten; de komme 
af Dvergpalm en C b a m æ r o p s  h u n i i l i s  og  er
holdes mest fra Italien.

J ø d e t o r n , ogsaa kaldet Bryst bært ræ 
(.R ham nus Z izyp h u s  eller Z izyp h u s vulga

ris) er et i det sydlige Europa og  Mellem
asien voxende, 6— 7 Meter høit Træ, som 
bærer de under Navn af Brystbær (s. cl.) be- 
kjendte Frugter; Træets Ved anvendes til 
Droierarbeide og  Lignende. En anden Art 
af dette Træ, R b a i u n u s  eller Z i z y p h u s  p a l lu r u s ,  
T . Stechdorn eller geflügelter Judendorn. 
voxer buskagtigt i Bjergskovene i Tyskland 
og  det sydlige Europa; det har glatte, æg
runde Blade og  parvis staaende Torne. Dets 
Frugter bruges som Næringsmiddel og  Vedet 
til Stokke og  andet Droierarbeide.

J ø d e v i r a k  s. St orax.
J ø d e æ b le r  s. Adamsæbler .

K u a l  (B ra ssica ) er en til Korsblom ster
nes Familie hørende Slægt, som omfatter 
mange baade v ildvoxen de og  dyrkede Arter, 
saasom Agerkaal, Kaps, Kaalrabi, Roer etc.; 
men ved Udtrykket Kaal forstaar man i dag
lig  Tale kun den almindel ige Kaal ,  B. o l e -  
r a c e a ,  som har været dyrket som Haveplante 
og Nytteplante i hele Europa fra de ældste 
Tider. Den forekommer i flere hundrede 
Sorter, men henføres sædvanlig til 4 H oved
grupper, nem lig: Bladkaal ,  hvortil hører
Grønkaal og  Brunkaal, Hovedkaal ,  hvortil 
hører Hvidkaal, Rødkaal, Savoikaal og  Rosen- 
kaal, Blom st erkaal ,  hvortil hører Blomkaal 
samt Knudekaal ,  imellem hvilke Grupper der 
atter findes talrige Overgange. De forskjel-

lige Sorter F rø udgjøro en ikke uvigtig Han
delsartikel og erholdes fra de større Frø
handlere og  Gartnere; fra Tyskland forsen
des der meget saadant Frø til Udlandet, 
navnlig fra Bamberg, Erfurt, Berlin, Leipzig, 
H am borg og  flere Byer.

K a b e l læ n g d e  er et Længdemaal, 
som anvendes tilsøs tilU dm aaling af mindre 
Afstande; i Danmark regnes 1 K. =  100 
Favno. 100 danske K. =  85,8 engelske =
94,2 franske =  80 hollandske K.

K a b l i a u ,  a lm in d e l ig  (Gadus mor- 

rhua), E. Codfish, Fr. Cabillaud, Morue, er 
en Art Torsk, som ofte naar en Længde af 
100— 150 Ctm. og  stundom en Væ gt af 50



Ka b l ia u . 8 7 5 Ka b l ia u .

Pund, dog hyppigst kun lidt over Halvdelen; 
den er paa R yggen  askegraa med gullige 
eller brungullige Pletter, under Bugen hvid. 
Den lever i alle de nordlige H ave, hoved
sagelig imellem Europa og Nordamerika, dels 
enkeltvis og  dels i store Stimer, det sidste 
navnlig i Legetiden og  imellem 40 og 60 ° 
nordlig Bradde; den udgjør et saa v igtig t 
Product for Menneskene, for Handelen og 
for Havfiskeriet, at den i disse Henseender 
fuldkommen kan maale sig  med Silden. Den 
formerer sig m eget stærkt; i en eneste Fisk 
har man talt 3— 4 M illioner Æ g, hvoraf man 
kan forklare sig, at de forekomme i saa 
stort et Antal trods den uhyre Mængde, 
som aarlig dels fanges og  dels opsluges af 
større Fisk. Kabliauen er en graadig R ov
fisk og ernærer sig  a f mindre Fisk, Krabber 
og Havorme, men sluger ogsaa smaa Stykker 
Metal, Glaskoraller og  lignende skinnende 
Gjenstande. Dens Legetid  er fra Januar til 
Marts og i denne T id  opholder den sig most 
i Nærheden af Kysterne og ved Sandban
kerne, imedens den i den øvrige T id  af 
Aaret hyppigst søger ud paa de større H av
dybder. " Den findes i de førstnævnte Maane- 
der, navnlig ved Kysterne a f N y-England, 
Newfoundland og  de i Nærheden liggende 
store Sandbanker, i saadan Mængde og i saa 
tætte Stimer, at man ofte med en Tre fork 
kan gjennembore liere paa éngang. Men des
uden forekommer den ogsaa hyppig  ved K y
sterne af N orge, Island, Færøerne, Orkncy- 
og Shetlandsøerne, og  i ringere Mængde ved 
Kysterne af England, Skotland, Frankrig etc. 
Stærkest drives Fangsten af Englænderne, 
Nordamerikanerne og Franskmændene ved 
Kysten af den de Førstnævnte tilhørende 
nordamerikanske 0  Newfoundland og  paa de 
nærved samme liggende store Sandbanker, 
der befinde sig  imellem 20 og 90 Favne un
der Havfladen. For disse Nationer har den 
meget stor Betydning, ikke alene paa Grund 
af Productets umiddelbare Værdi, men ogsaa 
fordi den beskæftiger mange Tusinde Men
nesker og desuden er den bedste Skole til 
Uddannelsen af dygtige Søfolk, idet F ang 
sten frembyder r ig L e ilig h ed  til at gjennem - 
gaa alle Sølivets Farer og  Besværligheder. 
De Fartøier, som benyttes til Fiskefangsten, 
have sædvanlig en D ræ gtighed af 90— 150 
Tons og en Besætning a f 20— 50 Mand, im e
dens Fiskeriet dog  ogsaa Hero Steder, t. Ex. 
ved Shetlandsøerne, drives af mindre Baado 
med 6— 8 Mands Besætning. Fangsten sker 
som oftest mod K roge, sjeldnero i Garn; 
Krogene ere anbragte paa korte Stænger, der 
i en Afstand af 4— 5 M eter fra hverandre 
ere fastgjorte paa en c. 100 Meter lang Line, 
som samkes ned i Havet, og  mange Fiske- 
fartøier føre over 100 saadanne Liner med 
sig. Som M adding benytte Fiskerne smaa 
Fisk, Krebsdyr etc., og  i M angel heraf ofte 
kun Muslingeskaller, Glasperler, støbte B ly 
fisk eller røde Tøistumper, da Kabliauen i sin 
Graadighed snapper efter alle skinnende 
Gjenstande. En Baad kan fange 4— 600 
Fisk i err Dag og  hjem bringer ofte efter
2—3 Ugers Forløb en Ladning paa 5— 6000

Stk. Fiskeriet beskæftiger omtrent alle de
122,000 Indvaanere paa Øen Newfoundland, 
hvis Hovedstad St. Johns er den vigtigste 
Plads for Tilberedningen af Fiskene. H ol
lænderne drive Kabliaufangsten ved Kysterne 
af Island og  England, især paa Doggersbank  
ikke langt fra Kysten af Yorkshire, samt 
ved deres egne K yster; Bedgien ligeledes i 
de samme Farvande, mest fra Ostende. I 
Norge drives Fangsten hovedsagelig ved L o- 
fotøerne og ved Kysterne af Bergens og 
Trondhjem s Stifter; den største Handel med 
Stokfisk har Byen Bergen. H ovedfangsten 
finder Sted allerede i Februar og Marts. 
Den norske Kabliau foretrækkes for den fra 
Newfoundland, hvortil Grunden dels skal 
være Qvaliteten af det Salt, som benyttes 
dertil, og dels den Omhu, hvorm ed Fisken 
behandles. F ørst afskæres Hovedet paa den 
fangne Fisk, derpaa aabner man Bugen, 
tager Indvoldene og de største Ben ud, ned
læ gger den lagvis i Tønder med Skindet 
nedad og  bestrør den med Salt. Heri lader 
man Fiskene henligge i fiere Dage, eftersom  
V eirliget er mere eller mindre gunstigt; 
derpaa vaskes de rene og  læ gges enten lag 
vis i Bunker, eller spredes i klart Y eir med 
Skindet nedad paa Risfletninger eller Stene; 
om Aftenen og naar der indtræffer Regn, 
vendes de om, og  man lader dem nu ligge 
saalænge, indtil de ere halvt tørrede. Nu 
samles de i Bunker af c. Meters Høide 
og  henligge saaledes i nogle D age; derpaa 
undergives de en let Tørring, læ gges atter 
i Bunker ovenpaa hverandre og  tørres der
efter fuldstændigt. Den saaledes tilberedte 
tørre Fisk kaldes Stokf isk,  og  den bedste og 
fineste, som man anser for at være H an
nerne, benævnes Lingard; den kun saltede 
og  i Tønder nedpakkede kaldes Laberdan 
eller grøn Kabliau.  Naar Fisken kun er op- 
skaaren fra Halsen til Gadboret som sidder 
omtrent m idt under den, og  Benene altsaa 
kun ere udtagne af det opskaarne Stykke, 
hvorved Fisken beholder sin runde Form , kal
der man den Rundfisk; opskæres den helt og 
bredes ud, kaldes den Fladfisk eller Plat fisk,  
og  naar den er stor Bredfisk; de, som ere 
ophængte til Tørring, benævnes Hængefisk,  
og  do, som ere udbredte paa Klipperne for 
at tørres, Klipfisk.  I N orge kalder man de 
forskjellige Arter Kabliau sædvanlig Torsk  
eller Krei; den almindelige Kabliau, som 
giver den egentlige Stokfisk, kaldes Vaar- 
torsk,  og a f disse skjelner man ig jen im el
lem en større, sværere Art med tykkere 
Hoved, Sildetorsken,  der udmærker sig  ved 
sin Bugs H vidhed og sin fortrinlige Smag, 
og  en mindre, spidshovedet Art, som kaldes 
Skre i;  denne holder sig  sædvanlig længere 

I ude fra Kysterne og  nærmer sig  kun Landet 
i for at læ gge sin Rogn. Torsken bliver en- 
I ton strax saltet og  nedpakket i Tønder og  
! forsendt som saltet  Torsk,  eller uden videre 

tørret i Luften til Torfisk,  eller først saltet 
og  derefter tørret, hvilket er det sædvanlig
ste, og  kaldes da Klipfisk.  Tørfisken inddeler 
man igjen i Rødskjær og Rundfisk ; til de første 

! tager man de sværeste og  fedeste Fisk, hvoraf
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Hovedet, Rygraden og  Indvoldene borttages; 
de opskæres helt, saa at de kun hænge sam
men ved Halen, og  udbredes, for at de bedre 
skulle tørres i Luften, paa dertil indrettede 
Ram m er; de kaldes da ogsaa Fladfisk,  og  den 
bedste Sort Høkkerfisk.  De magre F isk op 
skærer man ikke helt, saa at de tildels be
holde deres Form , og  de benævnes derfor 
ogsaa Rundfisk eller fortrinsvis Stokfisk.  
Yed at behandles paa denne Maade vilde 
de tykke og fede Fisk ikke blive tilbørlig  
gjennem tørrede og  derfor let fordærves. Det 
er im idlertid kun i de nordlige Egne af 
N orge med deres skarpe og tørre Luft, at 
Tørfisken tilberedes paa en af disse to Maa- 
der, som det ikke vilde være m uligt at an
vende i de sydligere Egne, saasom ved Ber
gen etc. Den saltede Torsk deles sædvanlig 
i  to Stykker og lægges lagvis i Tønderne; 
enten forsendes den da saaledes uden videre 
Behandling, eller den undergives en .gjenta- 
gen Yaskning og  Tørring og nedpakkes igjen  
i Tønderne med lidt Salt, hvilken sidste 
Tilberedelsesmaade afgiver den bedste Sort. j 
T il Klipfisken tager man ligeledes kun store 
og fede Fisk ; de undergives først den samme 
Behandling, og  efterat de have ligget 2— 3 
Uger anden Gang i Saltet, tørres de paa 
Klipperne langsmed K ysten , hvorefter de 
samles i Bunker og  betynges med Bræder 
og  Stene for at presses glatte. Yed Regn 
og fu gtigt Yeir under Tørringen taber F i
sken meget i Udseende og  Yærdi, idet den 
let bliver blød og g u llig ; man kalder den 
da Klippekuller.

Foruden den almindelige Kabliau forekom 
mer endnu følgende Arter : 1) Rødtorsk eller 
Taretorsk,  den egentlige Torsk (Gaclus Cal- 
larias), bliver kun c. 60 Ctm. lang og har 
en i det R ødlige spillende Farve; den for
sendes enten saltet og nedpakket i smaa 
Tønder eller tørret og  kaldes da Titling.  
B egge disse Arter fanges hyppig ved N orges 
Kyster, men forbruges mest i Landet eller 
afsættes til Sverig. 2) Kullerne,  i N orge 
kaldet Kolje eller Hyse (Gr. Æ glefinu s), E. 
Haddock, Fr. Aigrefin, er noget mindre end 
den forrige, men kan dog naa en Længde af 
1 Meter og  derover og  en Væ gt a f 10— 12 
Pd. 3) Glysen (Gr. minutus), ogsaa kaldet 
Dvergtorsk og  i N orge Kålje,  E. Poor, Fr. 
Petite morue, Caplan, ligner Torsken, men 
bliver kun %  M eter lang, har et velsmagende 
og  let fordøieligt K jød og  forekommer hyp
p ig  i M iddelhavet samt ved Sydenglands og 
Norges Kyster, men ikke ved de danske. 4) 
Hvidlingen (M erlangus vulgaris), E. W h i
ting, Fr. Merian, fanges i M ængde ved Eu
ropas vestlige Kyster ; den er graaliggrøn 
med messingfarvede Sidestriber og  under 
Bugen sølvhvid, kan naa en Længde af J/2 
M eter og  en Væ gt af indtil 2— 3 Pd. Den 
har et fint og  let fordøieligt K jød. 5) Seien,  
Graaseien,  Kalmundtorsken eller Kollemulen 
(.Merlangus Qarbonarius, M. virens) E. Coal- 
fish, lever i Farvandene lige fra Nordpolen 
ned til Frankrigs Vestkyst; den staar tilbage 
for Torsken i Størrelse og endnu mere i 
Vægt, men bliver dog stundom indtil U /2

Meter lang og kan veie over 20 Pd. R yg ' 
gen er blaasort med hvide Sidelinier og Bu
gen hvid ; den lever i store Stimer, Yngelen 
altid nærved Kysterne. Den afgiver et sundt 
Næringsmiddel, men er ikke saa velsmagende 
som de andre Torskearter. Den ganske unge 
Fisk kaldes i Norge Mort,  den noget ældre 
Pale eller Smaasei og  den over 1 Aar gamle 
Sei eller Graasei.  6) Lubben (Merlangus 
Pollachius), Norsk Lyren, E. W hiting pollack, 
Fr. Merian jaune, lever ved de norske, dan
ske og  engelske Kyster samt i Middelhavet; 
den bliver sjelden over \  Meter lang og 
har et ret velsmagende K jød, der ligner 
Hvidlingens. 7) Kulmulen (M erluccius vul
garis), Norsk Lysing, E. Hake, Fr. Merluche, 
er c. 1 Meter lang og  lever mest ved Eng
lands og  Frankrigs Kyster, men forekommer 
kun sjelden i de norske og danske Farvande. 
Den afgiver frisk kun en daarlig Føde, da 
dens K jød er «grovt, blødt og  ligesom slimet, 
og  den tilberedes derfor sædvanlig til Tør
fisk; den har sølvglinsende Sider og  Bug og 

j er sort indvendig i Gabet. 8) Langerne eller 
Lakerne (L ota ), E. Ling, Fr. Lingue, Molve, 
ere almindelige ved hele den norske Kyst, 
ligesom  ogsaa ved Englands og Frankrigs 
Kyster; hos os fanges den saavel i Kattegat
tet som i Vesterhavet, navnlig ved Skagen, 
men ikke i Sundet eller Belterne. Den al
mindelige Lange (L ota  M olva ) er graabrun 
paa R yggen  og  Siderne og hvid under Bu
gen, naar en Længde af 1 indtil 2 Meter og 
afgiver kun en maadelig Spise fersk, hvorfor 
den sædvanlig tilvirkes som Klipfisk; dens 
Lever indeholder m eget Tran og  dens Svøm
meblære bruges til Fiskelim. Den anvendes 
hyppig  i tørret Tilstand som Skibsproviant, 
da den skal kunne holde sig  længere end de 
andre Torskearter, og efter Qvaliteten indde
ler man den da i Blanklanger (Hvid- eller 
Sortlanger), Skrue- eller Skrinlanger og Ud
skudslanger.  Den afgiver tilligem ed den 
almindelige Kabliau den i Handelen bekjendte 
Bergfisk.  Laken eller Kvabben (L ota  vul
garis) er en Ferskvandsfisk, som lever i Ind
søerne og  Floderne i næsten hele Europa; i 
Danmark forekommer den sjelden og kun 
i enkelte større Søer, som Fur-Sø, Sorø-Sø, 
T is-Sø, Skanderborg-Søer. Den kan naa en 
Længde af indtil 1 Meter og  en Væ gt af 10 
Pund. K jødet er hvidt og  velsmagende og 
Leveren ansés som  en Délicatesse. 9) Brosme- 
Torsken eller den brit iske Torsk (Brosmius) 
findes navnlig ved N orge, Island og  Færøerne ; 
den er graabrun paa R yggen  og  hvid under 
Bugen, er c. 1 Meter lang, har et temmelig 
fast og haardt K jød og tilvirkes mest som 
Klipfisk, men forsendes ogsaa ofte saltet. — 
Foruden de forannævnte Hovedarter skjelner 
man i Handelen imellem forskjellige Under
afdelinger, som ofte benævnes efter de Lande, 
hvortil Fisken skal forsendes; navnlig sorte
rer man Rødskjæren i dansk, hollandsk, Ham
borger, Lübecker etc. —  Tidligere henreg
nede man Kahliau og  Torsk til to forskjel
lige A rter; den bekjendte danske Ichthyolog 
H. K røyer henfører dem im idlertid til én og 
samme Art og paaviser, at der ingensomhelst
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paalidelige Skjelnemærker findes imellem 
dem ; hos os bruger man i Regelen Benæv
nelsen Torsk,  ligesom ogsaa i Sverig, paa 
Island, Færøerne og tildels ogsaa i Norge.

Ved Island drives Torskefangsten næsten 
hele Aaret igjennem, hovedsagelig dog om 
Foraaret og Efteraaret og mest af Landets 
Indvaanere i aabne Baade, hvormed de ikke 
tør vove sig langt tilsøs; dog udrustes der 
ogsaa i de senere Aar mindre Dæksfartøier 
til Torskefangst, især paa Sønder- og Vester- 
landet. Ogsaa af fremmede Nationer dri
ves der et betydeligt Fiskeri ved Islands 
Kyster, navnlig af Franskmændene og Hol
lænderne, som dertil benytte Skibe af 2■—300 
Tons Drægtighed. Den tørrede Fisk er som 
bekjendt en af Islands vigtigste Udførselsar
tikler; den kommer i Handelen enten saltet 
og kaldes da Klipfisk,  eller usaltet og be
nævnes da St ok f isk  eller kun Tørf isk.  For 
at give Klipfisken et bedre Udseende, afskæ
rer man sædvanlig Nakken tværsover, og den 
kaldes da afnakket .  God Klipfisk bør være 
fuldkommen tør, og ikke for stærkt saltet 
eller sur; som Kjendetegn paa dens Godhed 
angiver S. Langkjer, at den skal kunne bol
des i Veiret uden at bøie sig, naar den løf
tes efter Sporden eller Halefinnen, at den 
bør være saa haard i det tykke Kjød ved 
Ryggen, at der ikke fremkommer noget 
Mærke, naar man trykker derpaa med Tom
melfingeren, og at den ved at holdes imod 
Solen viser sig klar og næsten gjennemsig- 
tig med et svagt grønligt Skjær. Den glatte 
og kridhvide Klipfisk er ikke altid den bed
ste, da Glatheden kan være fremkommen 
ved for stærk Presning, og den kan derfor 
gjerne være seig og haard i Kjødet, efterat 
al Saft og Kraft er udpresset deraf, og hvad 
Hvidheden angaar, da bliver ingen Klipfisk 
hastigere hvid end den, som er mager. En 
hvid Saltglans kan heller ikke ansés for at 
være et Tegn paa Godhed; thi maadelig ud
vasket Fisk og den, der under Tilvirkningen 
har været nærved at slime, faar et kalkagtigt 
Udseende, naar den er tør, da saavel den 
Saltlage, som ikke er helt udvasket, som 
den forraadnede Slim giver den et glinsende 
Udseende, der let kan skuffe Ikkekjendere.
— Den Fisk, som skal virkes til St okf isk  
eller Plat fisk,  behandles ligesom Klipfisk, 
førend denne lægges i Salt, og udbredes da 
paa Klipperne for at tørres. God Platfisk 
bør være ren og hvid eller gulagtig i Kjø
det (mager Fisk er hvid, den fede derimod 
gul), godt gjennemtørret og saa haard, at 
den ved at trykkes i Kjødet ikke bøies eller 
fremviser noget Mærke ; den maa derhos 
hverken være sur, mat eller plettet, hvilket 
sidste er Tegn paa, at den er begyndt at ! 
raadne. — Ogsaa paa Færøerne drives en 
temmelig betydelig Torskefangst, imedens 
denne kun er af ringe Betydning paa Grøn
land, ved hvis Kyster disse Fisk dog fore
komme i ligesaa stor Mængde som ved Is
land. Af tørret og tør saltet Fisk indførtes 
alene til Danmark i Aaret 1876 fra Island 
c. 1,8 Mill. Pd., fra Færøerne c. 1,4 Mill. 
Pd. og fra Grønland c. 49,000 Pd.; Indfør

selen hertil fra Norge i samme Aar udgjorde 
c. 295,000 Pd. I Aaret 1877 indførtes til 
Danmark fra Island c. 3,6 Mill. Pd., fra Fær
øerne over 1 Mill. Pd., fra Grønland næsten 
Intet og fra Norge c. 532,000 Pd., og i 1878 
fra Island c. 3 Mill. Pd., fra Færøerne c. %  
Mill. Pd. og fra Norge lidt over \  Mill. Pd. 
(se forøvrigt ogsaa under Artilden Fisk). — 
Rusland har en betydelig Kabliaufangst ved 
Kysterne af det hvide Hav og Ishavet, lige
som ogsaa ved de kurilske og aleutiske Øer; 
men Landets eget Forbrug er saa stort, at 
det endogsaa maa indføre meget, imedens 
der dog undertiden udføres tørret Stokfisk 
fra Archangel og Riga,

Angaaende Værdien af Fiskekjød som Næ
ringsmiddel har der hersket delte Meninger; 
den svenske Professor Almen har imidlertid 
fornylig chemisk undersøgt Kjødet af for- 
skjellige Fisk og er derved kommen til Re
sultater af practisk Betydning, af hvilke vi 
skulle anføre nogle af de vigtigste. Almin
delig Torsk indeholder ligesaalidt, som Gjed- 
den Fedt, men derimod 83 pCt. Vand imod 
17 pCt. Tørsubstants, hvoraf omtrent 15 pCt. 
ere qvælstofholdige. Stokfisk er ligeledes 
næsten fri for Fedt, men indeholde kun 14 
pCt. Vand og derimod 86 pCt. Tørsubstants, 
hvoraf 78 pCt. ere qvælstofholdige. Intet 
Slags Kjød indeholder saameget Vand og saa 
faa qvælstofholdige Æmner som frisk Torsk 
og Gjedde, og intet Kjød indeholder saa lidt 
Vand og saa mange qvælstofholdige Æmner 
som Stokfisk. Næringsværdien er imidlertid 
langt mere forskjellig imellem frisk Fisk, 
saasom Torsk, og tørret Fisk, saasoin Stok
fisk eller Fiskemél, end de nævnte Tal vise, 
thi af frisk Fisk bruges i Almindelighed kun 
omtrent den halve Vægt til Føde, imedens 
næsten Intet af det tørrede, benfri Fiskekjød 
gaar tabt. Som ovenfor nævnt indeholder 
Torskens Kjød c. 17 pCt. nærende Dele; men 
af den kjøbte Vægt gaar en stor Del tabt 
ved Rengjøringen af Fisken, og man kan 
derfor antage, at omtrent kun 9 pCt. af den 
kjøbte Vægt vil kunne bruges til virkelig 
Næring, imedens man af Oxekjød kan be
nytte c. 23 pCt. For at frisk Torsk derfor 
skal kunne anvendes som Næringsmiddel med 
Fordel i økonomisk Henseende, maa dens 
Pris ikke være højere end 40 pCt. af hvad 
skært Oxekiød koster, hvilket ligeledes kan 
siges om Gjedder og Aborrer, imedens For
holdet derimod stiller sig anderledes for federe 
Fisk, saasom Sild, Lax, Makrel og Aal, for 
hvilke man vil kunne give en langt høiere 
Pris end for de magre Fisk, fordi de have 
langt flere nærende Dele end disse.

De Dele af Kabliauen eller Torsken, som 
fjernes ved dens Tilberedning i det Store, 
finde ligeledes en udstrakt Anvendelse ; navn
lig ansés de nedsaltede Tunger af Mange 
som en Délicatesse og forsendes hyppig ned- 
pakkede i Tønder paa c. 400 Pd. Rognen 
nedsaltes ligeledes og forsendes i smaa Fou- 
stager, navnlig til Frankrig, Spanien og Hol
land, hvor man benytter den som Madding 
ved Fangsten af Sardeller og Anchiovis. 
Den i Handelen hyppigst forekommende er
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den norske Bogn (s. Fiskerogn), som ned- 
pakkes i smaa Tønder paa c. 212 Pd. ; en 
saadan Foustage indeholder sædvanlig Eognen 
af 150 Kabliauer. Ogsaa Torskens Indvolde 
opbevares i Salt for at tjene som Madding 
ved Kabliaufangsten og Fiskens Lever afgi
ver en fortrinlig Tran, som især bruges i 
Hvidgarveriet, men ogsaa til Belysning samt 
i Medicinen (s. Levertran). Svømmeblæren, 
som kaldes Sundemaver, var i ældre Tider 
en yndet dansk Eet, men spises nu kun af 
Fiskerne i nogle Egne, ligesom man ogsaa 
deraf tilbereder en meget god Lim.

Salget af Stokfisk sker dels efter Vægt og 
dels, navnlig naar den er tørret, efter Stykke- 
tal. I England og Nordamerika sælger man 
den efter Centner, i London sælges ogsaa 
den tørrede efter Storthundrede à 124 Stk., 
i Amsterdam pr. 100 Kilogram og den sal
tede pr. Tønde paa 600 gamle Pund, og man 
skj elner da imellem, om den er nedlagt i 
tørt Salt eller i Lage. I Hamborg sælges 
den tørrede pr. 100 Pd., den saltede pr. 
Tønde à 600 Pd. ; i Norge er den alminde
lige Yægt for Fisk en Yog =  36 danske 
Pund. — Stokfisk afsættes mest til alle ka- 
tholske Lande, saasom Frankrig, Spanien, 
Portugal, Italien og navnlig Brasilien, især 
i Fastetiden, og den er derfor en vigtig Han
delsartikel ; alene Spaniens aarlige Forbrug 
deraf udgjør over 5 Millioner Centner. Og
saa til det Indre af Tyskland forsendes der 
mange, enten løse eller i med Tøndebaand 
omvundne Baller, og i Kystegnene, hvor Fi
sken fanges, spises de i Mængde friske.

K adinolie, ogsaa kaldet O l e u m  c a d i -  
n u m  s. C a d i n o l i e .

Kafte kaldes de bønneagtige Frøkjærner 
af Kaffetræet, C o t ic a  a r a b i c a ,  hvis oprindelige 
Hjem er Abyssinien, og navnlig Landskaberne 
Enarea og Kaffa, imellem 6 og 8° nordlig 
Bredde, hvor det endnu i vild Tilstand dan
ner hele Skove. Først henimod Slutningen 
af det 15de Aarhundrede blev det forplantet 
til det sydlige Arabien og Hollænderne bragte 
i 1690 Kaffen til Java og Surinam. 1720 
anlagde Franskmændone de første Plantager 
paa Martinique og 1772 paa Cayenne. Se
nere er Kaffetræet forplantet til næsten alle 
tropiske Lande ; det dyrkes nu baade i Asien, 
Afrika og Amerika i alle Lande, hvis aarlige 
Middeltemperatur ikke er lavere end +  10° 
C., men det trives bedst, naar Middeltempe
raturen er 27—28° C. og det voxer bedst i 
en lidt fugtig Jordbund. Alle Forsøg paa 
at dyrke Kaffetræet i det sydlige Europa ere 
hidtil mislykkede. Det er et af de tropiske 
Landes smukkeste Træer, naar i vild Tilstand 
en Høide af 6—8 Meter, men som dyrket 
neppe Halvdelen heraf; det har en slank 
Stamme med mange hverandre krydsende 
Grene, som aftage i Længde opad, saa 
at Træet har en pyramidalsk Form, har 
et meget fast Ved og en graalig brun, ridset 
Bark, der med Aarene bliver mørkere. Det 
er grønt hele Aaret igjennem, og de 12—18 
Ctm. lange og 4—6 Ctm. brede, kortstilkede 
og modsatte, glinsende, stedsegrønne Blade 
have Lighed med Laurbærblade. De hvide,

jasminagtigt vellugtende Blomster sidde 4—8 
sammen i smaa Skjærme i Bladhjørnerne og 
efterlade en kirsebærlignende, aflang rund, i 
moden Tilstand brunrød Frugt med et slimet 
Kjød, som har en modbydelig Smag og som 
sædvanlig indeholder 2, undertiden ogsaa kun 
1, i en tynd, pergamentagtig Hinde indhyl
lede, ovale, paa den ene Side hvælvede og 
paa den anden Side flade og med en dyb 
Fure paalangs forsynede Frø, der ligge med 
den flade Side imod hinanden; undertiden 
forekomme de i Handelen saaledes forenede 
og omgivne af den ovennævnte Hinde. Træet 
blomstrer to Gange om Aaret og har næsten 
altid Blomster, modne og umodne Frugter, 
hvorfor man ogsaa kan høste Kaffen flere 
Gange om Aaret. Allerede i det tredie Aar 
bærer et Træ 1—1 */2 Pund Bønner, og i det 
femte Aar giver det størst Udbytte; det kan 
vel blive 25—30 Aar gammelt, men allerede 
i en Alder af 10—12 Aar giver det et langt 
ringere Udbytte, og naar det er 12—15 Aar 
gammelt, bliver det derfor sædvanlig afhug
get tæt ved Eoden, hvoraf der da udvoxer 
nye Skud, som i det tredie Aar bærer Frug
ter; undertiden planter man ogsaa unge 
Træer istedetfor de omhuggede. De i Ara
bien opelskede Bønner staa over alle de 
andre Sorter ; Høsten foretages her to Gange 
om Aaret ved kun at ryste Frugterne af 
Træerne. Den første Høst er den bedste og 
rigeste, imedens den anden Høst giver et 
ringere Udbytte og undertiden ikke fuldt 
modnede Frugter. Naar Frugterne ere ind
samlede, tørres de i længere Tid paa Maatter, 
hvorpaa de ved Stampemøller eller Stenvalser 
befries fra det ved Tørringen indsnerpede 
Kjød; efter en forøget Tørring fjernes da 
den pergamentagtige Hinde, som omslutter 
Bønnerne, ved Hjælp af Trævalser, hvorefter 
de yderligere renses fra Avner og itubrukne 
Bønner ved at sigtes og svinges. Et Træ i 
Arabien giver ofte 20—25 Pd. Bønner, ime
dens et vestindisk Træ ved Hovedhøsten i 
Mai Maaned kun afgiver 2—4 Pd. I Vest
indien blomstrer Træet ligeledes to Gange 
aarlig, nemlig om Foraaret og om Efteraaret; 
men man lader her ikke Træet naa sin fulde 
Høide, saaledes som i Arabien, men afskærer 
Kronen omtrent 2'/4 Meter over Jorden, dels 
fordi man antager, at det da voxer kraftigere, 
og dels for lettere at kunne afplukke Frug
terne. I Brasilien anvendes Frugternes Kjød 
til Brænde vinsbrænding, og det forkullede 
Affald som et værdifuldt Gjødningsmiddel. I 
Arabien forbruges Kjødet af Frugterne i tør
ret og malet Tilstand under Navn af Sakka  
eller Sultankaffe ,  under hvilket sidste Navn 
det ogsaa i de senere Aay derfra er ført til 
Europa og paatvinges Publikum under alle- 
haande Eeklamer. Fremgangsmaaden ved 
Behandlingen af de høstede Frugter er ikke 
ganske den samme i de forskjellige Lande, 
og Kaffens Smag og Godhed afhænger for 
en Del heraf, men hovedsagelig dog af Kli
maet, Jordbunden, Yeirliget og især af den 
Modenhedsgrad, ved hvilken man indsamler 
Frugterne. Fra varmere Egne og naar man 
lader dem blive ganske modne, ligesom ogsaa
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i varmere Aar er Kaffen stedse bedre end 
under modsatte Forhold; den kan undertiden 
have en ubehagelig Smag, naar man har la
det Frugterne ligge for tykt ovenpaa hver
andre under Tørringen, saa at de ere komne 
i Gjæring, ligesom ogsaa naar de ere bievne 
tørrede for hurtigt. — Den samlede Produc
tion af Kaffe er tiltagen betydeligt i de sid
ste Decennier; imedens den for c. 40 Aar 
siden neppe udgjorde 2 Mill. Ctr., vil den 
nu kunne anslaas til over 10 Mill. Ctr. Uag
tet denne store Merproduction er der dog 
ingenlunde indtraadt nogen Overproduction; 
Kaffepriserne stige endogsaa Aar for Aar og 
vare i Aaret 1873 paa Hovedstapelpladsene 
for Kaffe, nemlig Amsterdam, London, Havre, 
Hamborg og Newyork endnu høiere end i 
Continentalsystemets dyreste Tider. Forbru
get maa derfor være tiltaget i et tilsvarende 
Forhold, dels fordi Jordens Befolkning er 
bleven større og dels fordi Nydelsen af Kaffe 
er bleven mere og mere almindelig. Den 
nyere Tids større Production er hovedsagelig 
en Følge af Kaffeculturens store Udbredelse
1 Vesten, navnlig i Vestindien, Mellem- og 
Sydamerika, og her i Særdeleshed i Brasilien. 
Imedens tidligere Østens Kaffeproduction 
næsten ganske alene dækkede det samlede 
Forbrug, har t. Ex. i de sidste 20 Aar Bra
silien leveret over Halvdelen af al den Kaffe, 
som er kommen i Handelen. Dette Lands 
Production kan i Nutiden anslaas til 5—6 
Mill. Ctr. aarlig; derefter følger Java med c.
2 Mill, og Ceylon med c. 1 Mill. Ctr. I 
Aaret 1873 udgjorde hele Jordens i Hande
len komne Kaffeproduction c. 8V2 Mill. Ctr., 
hvoraf Brasilien afgav c. 4,21 Mill. Ctr., Java 
og Sumatra 1,41, Ceylon 0,85, St. Domingo 
0;60, Ostindien 0,41, Venezuela 0,23, Porto
rico 0,19, Costa Bica 0,19, Guatimala 0,12, 
Columbia 0,10, St. Salvador 0,09, Cuba 0,03, 
Mokka 0,02, Menado 0,02 og de franske Be
siddelser i Vestindien og Afrika 0,02 Mill. 
Ctr. ' Som anført angive dise Tal kun de fra 
de forskj ellige Lande udførte Qvantiteter, 
men ikke den i selve Productionslandene for
brugte Kaffe. Omtrent 2 Trediedele af de 
nævnte Partier afskibedes til Europa og kun 
én Trediedel til de andre Verdensdele. I 
Europas enkelte Lande er Forbruget af Kaffe 
meget forskjelligt i Forhold til Indvaaneran- 
tallet; i Belgien udgjør det saaledes aarlig i 
Pund pr. Individ 8,32, i Holland 7, Norge 6 
à 7, Schweiz 6, de forenede Stater 5,25, 
Danmark c. 5, Tyskland 4,35, Frankrig og 
Sverig 3,20, Østerrig-Ungarn 1,50, Italien 
0,94, England 0,83 og i Portugal, Spanien og 
Rusland 0,25 à 0,50 Pund. Det danske 
Kaffeforbrug har i en lang Aarrække omtrent 
holdt sig paa det samme Standpunkt, imedens 
derimod Forbruget her i Landet af Kaffesur
rogater, navnlig Cichorie, i den sidste Men
neskealder er steget til omtrent det Dob
belte. Den Indførselstold, som de europæiske 
Regeringer aarlig have af Kaffe, er beregnet 
til c. 70 Mill. Kroner: af disse Talstørrelser 
vil det fremgaa, hvilken vigtig Artikel Kaffe 
er saavel i merkantil som i finantsiel Hen
seende.

I Europa ere London og Liverpool de vig
tigste Handelspladser for alle vestindiske og 
amerikanske Sorter, ligesom ogsaa for Cey- 
lonkaffe; Amsterdam og Rotterdam for Java, 
Sumatra etc., hvoraf det hollandske Handels- 
Maatschappy halvaarlig sælger store Partier 
ved offentlige Auctioner, efter hvis Udfald 
tildels ogsaa Prisen paa andre Sorter retter 
sig. For Tyskland er desuden navnlig Ham
borg en vigtig Stapelplads, hvor der altid 
findes meget store Kaffelagere og hvor Han
delen dermed er en af de betydeligste For
retningsgrene. Ligeledes er Kaffehandelen af 
Vigtighed i Bremen og Triest, fra hvilken 
sidste By, saavel som fra Livorno, Marseille 
etc., navnlig erholdes den arabiske eller le
vantiske Kaffe, som dog ogsaa undertiden 
kommer til England over Cap. Desuden gjø- 
res der meget store Forretninger med denne 
Artikel i Antwerpen, Havre, Bordeaux etc., 
ligesom ogsaa Danmark har en forholdsvis 
stor Andel i den internationale Kaffehandel, 
hvilket vil fremgaa af de nedenfor anførte 
statistiske Data. Forsendelsen af Kaffe skér 
dels i Foustager, dels i Sække af grovt Pak
lærred og dels i Baller, der ere omgivne af 
Sivmaatter. De vigtigste i Handelen fore
kommende Sorter, ordnede efter Hovedlandene, 
ere følgende:

1) Am erikanske  Sor t e r :  a) Brasil,  en af
de vigtigste og paa Grund af dens rene og 
gode Smag, smukke Udseende og forholds
vise Billighed i Nutiden ogsaa mest søgte 
Sort, imedens tidligere Brasilkaffe i Regelen 
havde en ubehagelig bitter og jordagtig 
Smag, der i den nyere Tid har forandret sig 
meget til det Bedre som en Følge af den 
større Omhu, som der nu anvendes ved Dyrk
ningen. Den bestaar almindelig af mellem
store, blaagrønlige eller bleg gulbrunlige 
Bønner, men er dog hyppig afvigende herfra 
baade i Form samt Farve og er tildels af 
temmelig god Qvalitet, især den saakaldte 
vaskede, imedens de mere ordinaire Sorter 
ofte ere blandede med Smaastene og itu- 
brukne og sorte Bønner. Den besidder en 
fra de andre Sorter afvigende, eiendommelig 
Lugt og Smag. Den produceres i stor 
Mængde i Brasilien og gives Navn efter de 
forskjellige Provinser, saasom Campinas, Rio, 
Para, Maranhon, Santos, Bahia etc.; den 
førstnævnte Sort anses som den bedste, den 
sidstnævnte som den ringeste Sort, b) Be r 

li ice,  fra det engelske Guyana, har smaa, 
blaaliggrønne Bønner, en stærk Lugt og en 
meget god Smag. Man sorterer den i fin, 
blaa, middel og ordinair, af hvilke de 2de 
første ere omhyggelig rensede, medens de 
2de sidste sædvanlig ere blandede med sorte, 
umodne eller itubrukne Bønner. — c) Deme-  
r a r y  eller Demerara,  ligeledes fra det briti
ske Guyana, har som den forrige smaa, blaa- 
grønne, undertiden ogsaa smudsiggrønne 
Bønner, en stærk Lugt og en god, kraftig 
Smag, som dog undertiden kan være mindre 
ren hos de smudsiggrønne Bønner. De to 
sidstnævnte Sorter forekomme kun sjelden i 
den europæiske Handel. — d) Cayenne fra 
det franske Guyana, bestaar af ulige store,
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gule eller brunlige Bønner, der have nogen 
Lighed med den levantinske Kaffe, men Bøn
nerne ere store, mere brede og flade. Den 
har en behagelig Lugt og sædvanlig ogsaa 
en god Smag ; Bønnerne ere ofte omgivne af 
en fin, hvid Hinde og udføres i Begelen kun 
til Frankrig. — e) Surinam,  fra det holland
ske Guyana, er en af de bedste amerikanske 
Sorter, med middelstore, brede, grønne, ofte 
af en hvid Hinde omgivne Bønner, som have 
en stærk og eiendommelig sur Lugt og en 
ren Smag. Den er en af de vægtfuldeste 
Sorter og har nogen Lighed med Java-Kaffe. 
Bønnerne tabe forholdsvis kun lidt i Yægt 
ved Brændingen. — f) Caracas,  som ogsaa 
kaldes Laguayra,  fordi den mest forsendes 
over denne By, stammer fra Republiken Ve
nezuela i Sydamerika; den bestaar af mid
delstore, langagtig runde Bønner og forekom
mer i alle Qvaliteter, af hvilke de ordinaire 
ofte have en mindre behagelig Smag. De 
bedste Sorter ere blaagrønne, af blankt Ud
seende og noget spraglet Farve samt vaskede 
og kaldes da Deszerezado,  imedens de uva- 
skede benævnes Tr illado; ved at henligge 
blive de snart blege. Ogsaa iblandt de i sig 
selv blege Sorter findes der nogle af finere 
Qvalitet. — g) Puer to eller Porto-Cabe llo,  
ligeledes fra Venezuela, har megen Lighed 
med den vestindiske Portorico, hvorfra kun 
et øvet Øie vil kunne adskille den ved de 
neppe synlige rødlige Striber paa de blaa
grønne Bønner; den har en god Lugt, en 
lidt bitter Smag og sælges sædvanlig under 
Navn af Portorico. — h) Cost a Rica  fra den 
mellemamerikanske Stat af samme Navn eller 
fra Landtungen Panama, er en god, tung 
Sort, som dels ligner Java og dels Laguayra.

2) Vest indiske  Sor t e r :  a) Mart inique  er 
den bedste vestindiske Sort, dels som en 
Følge af den gunstige Jordbund og dels paa 
Grund af den særlige Omhu, hvormed den 
dyrkes; den har middelstore, fulde, stærkt 
grønlige eller blaaliggraa til gullig farvede 
og hyppig med en sølvgraa Hinde bedækkede 
Bønner, som ere dybt furede paa Bugfladen. 
De ringere Sorter ere større og mere blege. 
Den har en udmærket god Smag, men den 
kommer kun sjelden i Handelen. I den fran
ske Handel adskiller man 3 Sorter heraf, 
nemlig graagrøn, gul og ordinair. — b) Cuba,  
fra den spanske 0  af samme Navn, er i Re
gelen en meget god Sort, med middelstore, 
blaaliggrønne indtil blege, og stundom med 
rødlige Striber forsynede Bønner af en stærk 
Lugt, men undertiden af en mindre ren 
Smag. Oftest kommer den i Handelen under 
Navn af Havana; St .  Jago kaldes den, der 
udføres fra den paa Øens Sydkyst beliggende 
By af samme Navn. Man sorterer den i fin, 
middelfin og ordinair, hvilken sidste har min
dre, bleggule Bønner, men er dog kun sjel
den blandet med tTrenligheder eller sorte 
Bønner. — c) Port orico,  fra den spanske 0  
af samme Navn, har middelstore, fulde, lyse, 
blaagrønne indtil gullige Bønner af en god, 
kraftig Smag og Lugt. Man skjelner imel
lem Plantage kaffe ,  der er fuldere og mere 
udvoxet, renere og blandet med færre umodne

Bønner og Brudstykker, og Kystkaffe,  der er 
en mindre god Sort., der ofte er blandet 
med sorte Bønner. Portorico- taber ligesom 
Surinam-Kaffen forholdsvis kun lidet i Vægt 
ved Brænding. — d) Domingo,  fra Øen Haiti, 
forekommer liyppig i den europæiske Handel 
og har gule eller grønlige, til begge Ender 
tilspidsede og derfor mere aflange end runde 
Bønner, som ofte ere blandede med Smaa- 
stene og sorte Bønner; den har en god, ren 
og hos de farvede Sorter ogsaa kraftig Smag', 
og sorteres i fin, god, ordinair farvet og or
dinair bleg. — e) Jamaica,  fra den engelske
0  af samme Navn, er en af de mest yndede 
vestindiske Sorter; den har middelstore, 
noget langagtige, regelmæssig formede Bøn
ner af en behagelig mild Lugt og sædvanlig' 
af en smuk fin, blaagrøn Farve. Den fine 
kobber- eller broncefarvede Hinde er fjernet, 
hvorfor de ere glatte at føle paa; de bedre 
Sorter ere ogsaa rensede for hvide og sorte 
Bønner og alt Affald og have en kraftig og 
behagelig Smag, imedens de ringere Sorter 
ofte ere blandede med sorte Bønner og have 
en mindre ren Smag. Ved Brænding tiltage1 
den stærkt i Rumfang. — Ogsaa fra flere 
andre vestindiske Øer kommer der undertiden 
Kaffe i Handelen, saasom fra den franske 0 
Marie  Galante med smaa, runde, gulgrønne 
Bønner; fra de engelske Øer Trinidad,  St; 
Lucie,  Granada etc.; men Productionen er i 
det Hele taget aftagen meget i den nyere 
Tid.

3) Ost indiske  Sor t e r  bestaa i Alminde
lighed af de største Bønner af indtil 8 Mm- 
Længde. Man betegner saaledes Kaffen 
de hollandske og engelske Kolonier og skjel
ner navnlig imellem følgende Sorter: a) Java 
fra den hollandsk-ostindiske 0  af samme 
Navn, er nu den vigtigste og den i størst 
Mængde i Handelen kommende Sort; i God
hed overgaar den ogsaa de fleste amerikanske 
Arter, idet den næsten kan sættes ved Side» 
af den arabiske. Den har en eiendomineli» 
Lugt, ikke ulig den af gamle Sække. DeD 
bringes mest til Holland over Batavia igjen- 
nem det nederlandske Handelsmaatscliappy °S 
sælges sædvanlig ved offentlige Auctioner
1 Amsterdam, Rotterdam og Middelburg- 
Man tager da ikke videre Hensyn til de for' 
skj ellige Egne, hvor Kaffen er produceret, 
men sorterer den kun efter dens Farve, °ë  
dotte meget nøiagtigt, saa at der med Omlm 
skj eines imellem de fineste Nuancer, hvorfor 
ogsaa den betydelige Qvantitet, som paa en
gang frembydes til Auction, stedse bliver 
delt i et stort Antal Sorter. Den bedste og 
dyreste er den brune; derefter følge den 
lysebrune, gule, blanke og tilsidst de grøn' 
lige Sorter. De forskjellige Sorter bero til
dels paa Træernes Alder; de brune ere saa
ledes sædvanlig af gamle Træer. Den hyp' 
pigst forekommende Sort er den gule. De 
fleste Kaffeplantager findes paa Bjergskrå
ningerne 3—4000 Fod over Havfladen; dette 
Product er langt bedre end den Kaffe, som 
er dyrket paa Sletterne. Bønnerne ere størr® 
end de arabiske og have en aflang Forna» 
ere de stærkt bedækkede med en bronce!»1'
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vet Hinde, kalde Hollænderne dette for «Bost», j 
Javakaffen er sjelden forurenset med Sten. j 
I Handelen skjelner man ofte efter Produc- i 
tionsegnene imellem Bat avia eller iacat r a,  
den bedste Sort, fra Provinsen af samme 
Navn, Cheribon,  som. er af noget ringere 
Qvalitet og af lysere Parve, hvorfor den ikke 
sjelden i Holland farves gul og kaldes da 
Fabrikkaffe, og Sam ar ang,  som er den rin
geste, idet den dels bar en mindre ren Smag 
og dels ofte er blandet med sorte og itu- 
brukne Bønner. Javakaffen taber meget i 
Vægt ved Brænding. — b) Sum at r a er en af 
de mere ordinaire Sorter, men bar dog en 
kraftig og god Smag; Bønnerne besidde en 
eiendommelig jordagtig Lugt og Smag, ere 
store, brede og fladtrykte, mørkegule eller 
brunlige, hyppig oprevne i den ene eller 
begge Ender og ere ofte blandede med sorte 
Bønner; de sælges hyppig i Detailhandelen 
som brændt Kaffe. — c) Celebes er af meget 
forskiellig Qvalitet, men som oftest temmelig 
ordinair; Bønnerne ere store, bleggrønne eller 
gule, ulige store og ofte blandede med Uren
ligheder. En Undtagelse er dog den fra 
Menado,  som har smukke, meget store, brun
lige, ensartede Bønner af meget god Qvalitet, 
imedens den fra M a ca ssa r  fra Øens sydlige 
Egne er meget ringere. — d) Ceylon,  fra 
den engelske 0  af samme Navn kommer til 
Europa over England og bestaar af store 
grønlige, mørkegule eller brunlige Bønner af 
cn god Smag. De fineste og smukkeste 
Sorter, som dyrkes paa Ceylon, kaldes i Han
delen Plant at ion-Kaf fe  i Modsætning til de 
ordinaire Sorter, som voxe uden omhyggelig 
Dyrkning og som benævnes Nat iv-Kaf fe ;  de 
første have Lighed med Surinam og Berbice, 
de sidste ere blegere og mere gule eller 
brunlige end grønlige. De ved Sortering 
eller Sigtning fraskilte smaa rundagtige 
Bønner kaldes Pe r le kaffe .  — e) Manilla  eller 
Bahia fra de philippinske Øer er en meget 
god Sort, der besidder en svag Lugt og kan 
sammenlignes med Java; den bestaar af mid
delstore, bleggrønne, grønlig graa eller bleg
gule Bønner, ofte dækkede af en sølvglin- 
sende Hinde, men kommer ikke ofte til Eu
ropa. — I den nyere Tid dyrkes der ogsaa 
endel Kaffe paa Borneo, i Padang, Penang, 
Mabar, Singapore og paa Sandwichsøerne; i 
den til Australien hørende franske Koloni 
Ny-Caledonien er Dyrkningen ligeledes paa
begyndt med gode Kesultater.

4) Arabisk Kaffe er den fortrinligste og 
dyreste af alle Sorter og overgaas ikke af 
nogen anden i Velsmag og Aroma. Bøn
nerne udmærke sig ved deres ringe Størrelse 
og ved Indholdet af et eiendommeligt Fedt
stof. Den ægte Mokka dyrkes kun i Pro
vinsen Jemen paa den vestlige Skraaning af 
Bjergene og i en Høide af 650— 1000 Meter, 
omtrent imellem 14 og 17° nordlig Bredde. 
Dens udmærkede Qvalitet er dels begrundet 
i de gunstige Klimat- og Jordbundsforhold, 
og dels i den særlige Omhu, som man an
vender ved dens Dyrkning og Behandling. 
Mokkakaffen bestaar af smaa, omtrent 6 Mm. 
lange, haarde, rundagtige, paa den ene Side

flade graagrønlige eller blegbrunlige Bønner.
Den bedste Mokka er halvgjennemskinnende 
og consumeres næsten udelukkende i Arabien, 
Syrien og Ægypten, medens den mere flade, 
lysere og uigjennemsigtige udføres; dog kom
mer den sjelden længere end til Armenien 
og Tyrkiet. Denne Sort er ofte blandet med 
brune Bønner, hvilket dog ikke forringer 
Kaffens Qvalitet, imedens derimod en Iblan
ding af graa eller hvide Bønner er et Tegn 
paa, at den er blandet med vestindiske Sor
ter. Ligeledes kommer som ægte Mokka en 
arabisk Sort i Handelen med store, uregel
mæssige, mørkegule eller brunlige, ofte krum- 
bøiede eller trykkede Bønner, hvilke tildels 
endnu ligge i deres tørrede Frøhylstre. Ho- 
vedstapelpladsen i Arabien er Bet-el-Fakih, 
hvorfra Kaffen enten forsendes tillands med 
Karavaner eller udskibes over Mokka, Dschidda, 
Suez og Alexandria. Le vant ine r -Kaf fe  er 
den, som sædvanlig sælges under Navn af 
Mokka. Den stammer hovedsagelig fra Abys
sinien og bestaar af brunlige eller gulgrøn
lige, paa Bugfladen noget convexe, (derfor 
ere Frøene mere rundagtige), omtrent 4 Mm. 
lange Bønner. Disse forsendes fra Cairo til 
Triest, Livorno og Marseille, enten i hele 
Baller paa c. 300 Pund eller i halve Baller. 
Fra Mokka udføres der aarlig kun c. 9,000 
Ctr. I Arabien skjelner man imellem tre 
Sorter: Bahur i,  den bedste, med smaa,
grønne og tunge Bønner; Sak k i ,  med noget 
større, bleggule Bønner, og Ormuz eller Sa -  
labi,  som er den ringeste Sort. Hele den 
aarlige Production i Arabien anslaas t. c. 12 
Millioner Pd., hvoraf Størstedelen gaar til 
Persien og Indien.

5) Af r ik a n sk  eller Bour bon-Kaf fe  fra den
ved Afrikas Østkyst beliggende 0  Bourbon 
hører til de bedste Sorter og staar med Hen
syn til en kraftig og behagelig Smag nær
mest ved Mokka; Bønnerne ere lidt større, 
mere aflange og regelmæssige, nogel tilspid
sede i den ene Ende og af en lys, graagul 
Farve. En anden afrikansk Sort af ringere 
Qvalitet er Cazengo,  som omtrent kan stilles 
ved Siden af de mere ordinaire Brasilsorter. 
Endvidere maa nævnes Libe r ia  Kaffe,  som 
i de senere Aar bliver udført fra Negerrepu- 
bliken Liberia i Afrika. Det er temmelig 
store flade Bønner af gul Farve og særdeles 
god Qvalitet; den stammer fra en særegen 
Varietet af Kaffetræet, som man har begyndt 
at indføre flere Steder paa de vestindiske 
Øer og i Brasilien paa Grund af densHaard- 
førhed og det betydelige Udbytte, som Træet 
giver.

Alle Kaffesorterne blive efter deres Qvali
tet igjen delte i flere Underafdelinger, som 
man betegner med extrafin, fin, middelfin, 
fin ordinair, god ordinair, ordinair etc. Ved 
T r ia ge  forstaar man de ringeste Sorter, som 
mest bestaa af sorte eller itubrukne Bønner, 
undertiden ogsaa af lutter smaa Stumper. 
Ofte kommer Kaffen i fordærvet Tilstand paa 
Markedet; man betegner den i Almindelighed 
som havare re t ,  naar den har lidt paa Trans
porten; enten er den bleven fugtig og har 
optaget Vand, hvorved den faar en ubehage-
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lig skimmelagtig Lugt, eller den er paaBei- 
sen bleven gjennemtrængt af Søvand, hvor
ved den antager en bitter og saltagtig 
Smag og muggen Lugt, den kaldes da ma

rineret ; ved at udkoge den i Yand vil dens 
Qvalitet igjen kunne forbedres noget. De 
her omtalte Arter sælges mest af Detailli
sterne som brændt og malet Kaffe; men og
saa denne bliver ofte, trods dens ordinaire 
Qvalitet, forfalsket med forskjellige Kaffesur
rogater (s. d.), saasom Cichorie etc. eller 
med Brunokker og andre Jordarter. Ved 
Brændingen af disse ordinaire Sorter lægges 
der sædvanlig et Par smaa skrællede Løg i 
Tromlen for saavidt muligt at fjerne den 
ubehagelige Lugt og Smag.

Det er meget vanskeligt at kjende og 
bedømme de raa Kaffebønner, og der ud- 
fordres megen Øvelse og Erfaring for at 
kunne dette. Et godt Kjendetegn er Bønner
nes Lugt i store Masser, naar man f. Ex. 
fylder begge Hænder dermed og holder dem 
for Næsen og lugter stærkt dertil. God Kaffe 
bør have en kraftig, ren Lugt uden Spor af 
Muggenhed; ved at tygge de raa Bønner kan 
en Kj ender bedømme dens Qvalitet af Sma
gen, ligesom ogsaa af Lugten af den Damp, 
der udvik’er sig, naar man rister eller bræn
der en Prøve deraf. Af Kaffens Farve vil 
man ikke kunne bedømme dens Qvalitet, da 
mange Bønner blive kunstigt farvede, især i 
Holland og Hamborg; en grønlig eller blaalig 
Farve frembringes saaledes ved at ryste Bøn
nerne sammen med fint Kulpulver eller In
digostøv, hvilket ialfald ikke er skadeligt, 
imedens derimod en Farvning med Spansk
grønt, som tidligere har været benyttet, men 
nu dog kun sjelden forekommer, er i høieste 
Grad forkastelig. Disse Kunstgreb kan man 
forøvrigt let opdage ved at vaske Kaffen eller 
ved at tage et Par Bønner i Munden. For
øvrigt bør Kaffe bestaa af fulde, tunge, ikke 
flade eller itubrukne Bønner og ikke være 
blandet med fremmede Stoffer. Den bør op
bevares i tørre Localer, hvor der altid er 
frisk Luft, imedens den dog maa beskyttes 
baade imod Træk og imod Solens directe 
Paavirkning, idet den ellers vil tabe baade i 
Farve og i Vægt. Man gjør derfor bedst i 
at hænge mørkt Tøi for Vinduerne i de Bum, 
hvor den henligger, ligesom man ogsaa, naar 
Kaffen opbevares i større Fade, stedse bør 
holde disse godt tildækkede. Endvidere maa 
den ikke lagres i Nærheden af saadanne Va
rer, som have en stærk Lugt eller Uddunst
ning, saasom Kryderier, Sild, Stokfisk, Tobak, 
Bom, Læder etc., da dens Smag lettelig der
ved vil blive fordærvet. Ogsaa ved Forsen
delsen maa det paasés, at Kaffen ikke hen
lægges i Nærheden af Stoffer som de nævnte 
eller ved Siden af Tran eller Oliefade. For
sendelsen skér sædvanlig i Sække (Bappers) 
eller Baller af Sivmaatter (Gontjes) paa c. 
100, 120, 130 eller 140 Pd., eller i Fade paa 
c. 600, sjeldnere 800 Pd.

De chemiske Bestanddele ere meget for
skjellige hos den raa og den ristede eller 
brændte Kaffe. Den raa indeholder indtil 1 
pCt. Kaffern, (s. d.), et paa Qvælstof meget

rigt, krystalliserbart Legeme, samt endvidere 
Legumin, Plantelim, Sukker, Fedt, flygtig 
Olie, Gummi, Kaffesyre eller Kaffegarvesyre 
og forskjellige Salte, hvorved det maa be
mærkes, at deriblandt kun findes Spor af 
Chlorforbindelser. Herved bliver det let at 
opdage, naar en Vare er marineret, ved at 
udtrække den med Vand og tilsætte en sal
petersur Sølvopløsning tilligemed nogle Draa- 
ber Salpetersyre; fremkommer der da en ty
delig eller stærk Udskilning af Chlorsølv, er 
det Tegn paa, at Kaffen er fordærvet af Sø
vand. Ved Brændingen forbliver vel Kaffe- 

» ïnet deri, medens de øvrige Stoffer omdannes, 
Sukkeret saaledes til Caramel og den ætheri- 
ske Olie til en vellugtende branket Olie, 
hvorved den Aroma fremkommer, som udvik
ler sig ved Brændiugen. Bekandlingsmaaden 
ved denne, som sædvanlig skér i Cylindere 
eller Tromler af Jernblik, maa afpasses efter 
Kaffens Godhed og Styrke ; mindre stærk 
Kaffe kan saaledes taale en længere Bræn
ding, uden at den derved opstaaende lidt 
bittre Smag er til Skade for den. Førend 
Kaffen skal brændes, bør den vaskes godt i 
lunket Vand, hvorefter den tørres og sættes 
over Ilden i Tromlen, der maa være ganske 
ren indvendig. Naar Kaffen da begynder at 
blive brun, træder den i Bønnerne indeholdte 
Olie frem paa Overfladen og der udvikler sig 
en lys, senere mørkere, aromatisk Damp, soni 
stedse bliver stærkere, indtil en Knittren 
lader sig høre i Tromlen, og samtidig bliver 
Dampen svagere og Lugten kraftigere. Dette 
er Tidspunctet, da Kaffen bør tages fra Ilden; 
den rystes nu stærkt nogle Gange i Trom
len og man lader den afkøles i selve Trom
len, efter at denne er fjernet fra Ilden, eller 
i andre lukkede Jernbeholdere, hvorved den 
bibeholder sin friske Aroma. Kaffen vil da 
have tabt over % i Vægt, imedens derimod 
dens Volumen er tiltagen i Forhold som 
10:17. Brændt Kaffe maa opbevares i tæt 
lukkede Beholdere. — Kaffens Anvendelse i 
alle civiliserede Lande paa Jorden er bekjendt 
nok; den afgiver en nærende og meget sund 
Drik, naar den ikke nydes i Overmaal. Og
saa i Medicinen benyttes den som stimule
rende Middel og som Modgift imod Opium og 
andre narkotiske Substantser.

Danmark indførte i Aaret 1876 henved 16 
Millioner Pd. raa Kaffe til en Værdi af c. 12,8 
Mill. Kroner; heraf kom c. 6 Mill. Pd. fra 
England, 3,3 fra Holland, 3 fra Hamborg og 
Lübeck, 1,8 fra Hertugdømmerne, 1,5 fra 
Brasilien etc. — I 1877 indførtes c. 15 Mill- 
Pd., hvoraf c. 4,8 fra England, 3,5 fra Bra
silien, 2,2 fra Holland, 2,2 fra Hamborg og 
Lübeck, 1,9 fra Hertugdømmerne. — I 1878 
indførtes c. 13 Mill. Pd. af Værdi c. 9,6 Mill- 
Kr.; heraf kom c. 3,4 M. Pd. fra England,
3,2 f. Hertugdømmerne, 2,8 f. Holland, 2,2 
f. Hamborg og Lübeck, 1,3 f. Belgien etc., 
men Intet fra Brasilien. — Udførselen her 
fra Landet udgjorde i de 2de førstnævnte 
Aar c. 7 Mill. Pd. aarlig og i 1878 henved 
5 M. Pd., af hvilke Partier Størstedelen gik 
til Sverig.

Norge  indførte i 1876 c. 14% Mill. Pd.
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hvoraf over 8 Mill. Pd. fra Hamborg, 1,9 f. 
England, 1,8 f. Brasilien, 1,5 f. Holland etc. 
Landets Udførsel i samme Aar udgjorde kun 
c. 0,9 Mill. Pd.

Sver ig indførte i 1876 c. 26,6 Mill. Pd., 
hvoraf c. 11 f. England, 6,6 f. Danmark, 8 
f. Hamborg og Lübeck, 2 f. Belgien, 1,5 f. 
Frankrig og 0,9 f. Brasilien. I Aaret 1868 
beløb Indførselen til Sverig sig kun til c. 16 
Mül. Pd. Der udføres Intet fra Landet.

England indførte i 1876 c. 1,362.000 Cwts. 
Kaffe til en Værdi af c. 6,4 Mill. £.; heraf 
kom c. 505 Tusinde Cwts. fra Ceylon, 198 T. 
f. Brasilien, 166 T. f. Madras, 128 T. f. Cen
tralamerika, 69 T. f. Haiti og St. Domingo, 
63 T. f. engelsk Vestindien, 80 T. f. spansk 
Vestindien, 27 T. f. de nordamerikanske Fri
stater etc. — Udførselen i samme Aar ud
gjorde c. 1,225,000 Cwts., hvoraf c. 394 T. til 
Holland, 263 T. til Tyskland, 134 T. til Ita
lien, 112 T. til Belgien, 80 T. til Sverig, 69 
T. til Frankrig, 58 T. til Busland etc.

K affeïn  s. CofFeïn.

K a f f e s n r r o f f a t e r  kalder man for- 
skjellige Plantedele, med hvilke man søger 
at erstatte Kaffen, dels for derved at opnaa 
en Prisbesparelse og dels ogsaa for at for
mindske de skadelige Følger, som Nydelsen 
af Kaffe undertiden kan have; de anvendes 
dog kun sjeldnere alene, men sædvanlig blan
dede med ægte Kaffe. De bestaa dels af 
Fødderne og dels af Frøene af forskjellige 
Planter, dels af brankede Sukkerstoffer; til 
de første høre navnlig Cichorie, Løvetand, 
Kaffevikke eller Astragalrod, Runkelroer og 
Gulerødder, som alle forekomme i Handelen 
i brændt, og sædvanlig ogsaa malet Tilstand 
og som ville findes omtalte i særlige Artikler. 
Men desuden benyttes mange andre Rødder 
og Roer, ligesom ogsaa Jordmandler, Kartof
ler, Figen, Bønner, Korn, Agern etc. som 
Kaffesurrogater, og skulle vi her omtale nogle 
af de vigtigste af disse. Frøet af gule Lu
piner, brændt i en lukket Tromle, afgiver 
saaledes et meget godt Surrogat, som i Smag 
og Lugt skal komme Kaffen meget nær, 
navnlig naar Frøene inden Brændingen ved 
en Behandling med svag Sodaopløsning ere 
bievne befriede for deres bittre Smag og der- 
paa tørrede; ligeledes skal denne Smag kunne 
fjernes ved at blande dem med et dobbelt 
Qvantum ristede Rugkjærner, hvorved der 
skal kunne erholdes et Product, hvoraf 2 Dele 
angives at have den samme Nærings- og Op
livningsværdi som 1 Del ren, god Kaffe. 
Dette Surrogat skal være langt at foretrække 
for Cichoriekaffe, der kun indeholder faa Næ
ringsstoffer uden at have nogen oplivende 
Virkning. Ogsaa Frøet af den blaa Lupin 
anvendes paa samme Maade. — Et andet 
meget anbefalet Kaffesurrogat er den saa- 
kaldte Negerkaffe, der bestaar af Frøene af 
den navnlig i Senegal hjemmehørende, men 
ogsaa i Europa dyrkede Cassia occidentalis, 
almindelig kaldet Bentamaré. Pulveret af 
de svagt brændte Bønner blander sig saa 
godt med den malede Kaffe, at det ikke er 
muligt for Smagen eller Synet at opdage 
Iblandingen, naar denne ikke overstiger en

Femtedel. Fra Senegal udføres heraf bety
delige Qvantiteter til meget billige Priser, 
især til England, Belgien og Tyskland. — 
FigenkafFe er allerede omtalt under F. — 
Endnu skulle vi kun nævne Rugkaffe, der 
kan anbefales den fattige Befolkning som et 
godt og nærende Kaffesurrogat ; det tilbere
des paa følgende Maade. Man sætter Rugen 
Natten over i Blød i koldt Vand, af hælder 
dette næste Morgen og kommer frisk Vand 
paa Rugen, som nu sættes over Ilden og 
bringes i Kog. Naar Kornene da ere sprængte, 
bringes de i en Si, overhældes tre Gange 
med kogende Vand, hvorefter de tørres i 
Solen eller paa en hed Plade. De ristes 
derpaa ligesom Kaffe, kun temmelig lyst, 
males, trykkes ned i en Stenkrukke og op
bevares under Dække.

K a ïn k a ro d  s. C.
K ajep u to lie  s. C.
K a k a rillitræ , Vedet af et i Guyana 

voxende Træ, anvendes meget i Vestindien 
til Skibsbygning, da det hverken angribes af 
Orme eller Muslinger.

K a la it  kaldes den ægte Tyrkis (s. d.).
K alam aiiclertræ  s. C.
K a la m ite  er Navnet paa et i den 

nyere Tid i Handelen forekommende Manu- 
facturstof, som er vævet af det bedste Jute
garn og trykket i elegante franske Cretonne- 
Mønstre. Det er en Efterligning af trykkede 
uldne Ripstøier, hvilke Stoffer det i visse 
Retninger kan erstatte paa Grund af sin Bil
lighed, og anvendes navnlig til Gardiner og 
Portierer. Det fabrikeres i Barrow i Furnes 
af The Barrow Jute and Flax-Company.

K a li , ant im onsur t  s. Spydglans. —  K. 
aceticum s. K .  eddikesurt. —  K. bichromicum 
s. K .  chromsurt. —  K. b laasu r t  s. Blodlud
salt. — R. bromatum s. Bromkalium. —  K. 
cyanatum s. Cyankalium. —  R. bicarbonicum 
og cavbonkum s. K .  kulsurt. —  R. bitartari- 
cuin s. Vinsten. —  R. causticum fusum s. K .  
kaustisk. —  R. chloricum s. K .  chlorsurt. —
R. chromicum s. K .  chromsurt. —  R. ferro 
borussicum eller ferro cyanatum s. Blodlud
salt. —  R. hydrojodlcum eller jodatum s. Jod
kalium. —  R. hypermanganicum s. K .  man
gansurt. —  K. muriaticum oxygenatum s. K .  
chlorsurt. —  R. nitricum s. Salpeter. —  R. 
oxalicum s. K .  oxalsurt. —  R. rhodanatum s. 
Rhodankalium. —  R. silicicuiti s. Vandglas. 
—  R. sulpho cyanicum s. Rhodankalium. —
R. sulphuratum s. Svovllever. —  K. sulphnri- 
cum s. K .  svovlsurt. —  R. tartari cum s. 
Vinsten.

K a l i ,  arseniksyrlet, (A rsen iis kalicus 

eller K a li arsenicosim ) fremstilles i Op
løsning ved Kogning af hvid Arsenik med 
en Potaskeopløsning. Det anvendes i M e
dicinen til indvortes Brug, ligesom ogsaa i 
Chemien.

K a l i ,  baldriansurt (Valerianas kalicus 

eller K a li valerianicum ) erholdes ved at 
mætte Baldriansyre med kulsurtKali og paa
følgende Fordampning; det danner en hvid, 
let henflydende Saltmasse, lugter af Baldrian
syre, har en sødlig Smag og anvendes i M e
dicinen.
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K a l i ,  ch l or su r t  ( Chloras kalicus, K a li  

chloricum  eller m uriaticum  oxygenatum ), 
som ikke maa forvexles med Chlorkalium (s. 
d.), tilberedes ved at lede Chlor ind i en 
opvarmet Potaskeopløsning af 1,33 spec. Vægt, 
som indeholdes i flere ved Blyrør med hver
andre forbundne Flasker, indtil Opløsningen 
antager en gullig Farve og Chlorluften ikke 
længere absorberes. Yed Afkøling af Luden 
udkrystalliserer det clilorsure Kali og bliver 
derefter renset ved en gjentagen Opløsning 
og Omkrystallisation. Det danner neutrale, 
farveløse, perlemorglinsende, gjennemsigtige 
Smaablacle eller fire- til sexsidede rhombiske 
Søiler uden Lugt, af en ubehagelig kølende, 
saltagtig, salpeterlignende Smag, som for
puffe ved at kastes paa glødende Kul; det 
paavirkes ikke af Luften, opløser sig i 12 
Dele Yand, men ikke i Yinaand, smelter ved 
en høiere Temperatur og forvandler sig da 
til Chlorkalium under Udvikling af Ilt. Naar 
det gnides i Mørke, lyser det stærkt, og naar 
det blandes med brændbare Legemer, sansoni 
Svovl, Phosphor, Kul etc., exploderer det let 
ved Stød eller Slag. Dersom det derfor skal 
blandes med saadanne Stoffer, maa man ikke 
pulverisere det sammen med disse i én Mor
ter; enhver Substants maa pulveriseres sær
skilt og derefter maa de forskjellige Pulvere 
sammenblandes med Forsigtighed, da der 
ellers ufeilbarlig vil indtræde en stærk og 
livsfarlig Explosion. Blandet med Sukker 
eller Terpentinolie antændes Blandingen af 
en Draabe concentreret Svovlsyre, og det be
nyttedes derfor tidligere meget til Fabrika
tion af de chemiske Tændstikker, der nu til
dels ere fortrængte af Strygetændstikkerne. 
Det spiller en stor Rolle i Pyrotechniken og 
finder hyppig Anvendelse til Fyrværkerisager, 
ligesom ogsaa i Artilleriets Laboratorier ; 
endvidere benyttes det til Fremstilling af Ilt 
og af det i den nyere Tid hyppig som Des- 
infectionsmiddol anvendte overmangansure 
Kali (s. d.), i Tøitrykkerierne samt i Medi
cinen. Det fabrikeres i stor Mængde i Eng
land. — En Iblanding af Chlorkalium giver 
sig tilkjende ved at en vandig Opløsning af 
chlorsurt Kali bliver uklar ved Tilsætning af 
en Opløsning af Helvedessten ; gløder man 
det stærkt paa Platinblik, maa det tilbage
blivende Residuum ikke farve fugtigt Gurge- 
meiepapir brunt, da det isaafald er blandet 
med Salpeter.

K a l i ,  ch l or un der syr l et ,  som ikke maa 
forvexles med chlorsurt Kali (s. d.), f'aas som * 
en bleggul Yædske af en bitter, alkalisk Smag i 
og en chlorlignende Lugt ved enten at lede j 
Chlorluft i en Opløsning af kulsurt Kali, 
eller ved at fælde en koldt tilberedt Opløs
ning af almindelig Chlorkalk med kulsurt 
Kali. Man har endnu ikke kunnet fremstille 
denne Forbindelse i fast Tilstand, da den 
decomponeres ved Inddampning. Den benyt
tes under Navn af Eau de Javel l e  til Bleg
ning og som Desinfectionsmiddel (s. Blege- 
vædsker).

K a l i ,  ch r om 8ur t ,  tilberedes sædvanlig 
ved Smeltning med Salpeter af den i Ame
rika, Norge, ved Militairgrænsen og i Ural i

mægtige Lag forekommende Chromjernsten, 
Udludning af den smeltede Masse med Vand 
og Afdampning af Luden indtil Krystallisa
tion. Alt eftersom Luden indeholder et Over
skud af Alkali, eller den bliver gjort sur ved 
Tilsætning af Salpetersyre før Krystallisatio
nen, erholder man forskjellige Salte, nemlig 
enten neut r a l t  eller su r t  chromsurt Kali- 
Det neut r a l e,  gule eller en k el t  chrom sure  

Kal i  (Chromas kalicus eller K a li chromicum) 
danner smaa sexsidede, gjennemskinnende 
Søiler eller Pyramider af en citrongul Farve 
og af en ubehagelig bitter, metallisk Smag; 
det er opløseligt i 2 Dele Vand, men ikke i 
Yinaand og det holder sig godt i Luften- 
Dets farvende Kraft er saa stærk, at 1 Del 
af Saltet farver 40,000 Dele Yand endnu ty
delig gult. Det røde, sur e,  dobbel t -  eller 

t ve-ch r om su r e Kal i  ( Bichrom as kalicus, lieti 
bichrom icum  eller K . chrom icum  rubrum) 

erholdes ved at gjøre Luden, som faas ved 
Udtrækning af den smeltede Chromj ernsten og 
Salpeter med Vand, sur med Salpetersyre og 
derefter lade den krystallisere; det danner 
store, ildrøde, firsidede Søiler med tosidet 
Tilspidsning, som opløse sig i Vand med en 
stærk rødgul Farve. Disse Salto ere giftige) 
have en ætsende Virkning og reduceres let 
ved organiske Substantser (s. Cliromalun) ; de 
anvendes i Farverierne og Trykkerierne til 
Fremstilling af Chromgult, Chromorange> 
Chromsort med Blaatræ, i Tjærefarveindu- 
strien, til Iltning af Catechu, Blegning af 
Palmolie, i Medicinen, i Photographien til de 
saakaldte Chromatypier etc.; endvidere til af 
gjøre Tøier vandtætte, idet disse fugtes med 
en af 200 1). Gummi og 700 I). Vand be- 
staaende Opløsning, som blandes med 20 D- 
rødt chromsurt Kali i 100 D. Vand og der- 
paa tørres og i et Par Dage udsættes for 
Solstraalerne.

K a l i ,  edd i k esu r t ,  ogsaa kaldet bladet  
Vi n st en sjor d  (Acetas kalicus, K a li aceticunh 
Terra fo lla ta  tartari) udvindes ved at mætte 
concentreret Eddike med kulsurt Kali og 
derefter forsigtigt afdampe Vædsken til Tør
hed. Det danner en hvid, næsten neutral, 
noget glinsende, let, skjællet eller bladet 
krystallinsk Saltmasse, som let henflyder i 
Luften og er opløselig i sin lige Vægt Vand 

og 4 Dele Spiritus; det har en opvarmende, 
saltagtig sødlig Smag, der ikke er ubehage
lig. Det anvendes i Medicinen.

K a l i ,  h ydr obr om su r t  s. Brom k al ium
K a l i ,  h yd r ocyan su r t .  s. Cyank al i um .
K a l i ,  h yd r oj od su r t  s. Jodk al ium .
K a l i ,  i sopu r pu r su r t  s. Gr an at br un t .
K a l i ,  j e r n b l aasu r t  s. Blodludsal t .
K a l i ,  k au st i sk  eller Æt sk al i ,  Ka l i h yd r at  

{ R y  dr as kalicus, K a li causticmn fusum, 

L a p is  causticus, H y d r a s  kalicus, K a li hil' 
drieum ) kommer i Handelen i Form af hvide, 
tørre, skjøre, i Luften meget let henflydende 
Stænger, som virke meget ætsende. Det vin
des ved at koge en Opløsning af 2 Dele Pot
aske i 18 à 20 Dele koldt Vand og hertil 
sætte lidt efter lidt 1 Del brændt Kalk, der 
er udrørt med 4 Dele Vand saalænge, indtil 
en filtreret Prøve af Vædsken ikke længere
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indeholder Kulsyre, hvilket kj endes paa, at 
den ikke længere bruser ved at blandes med 
fortyndet Svovlsyre. Derpaa hældes Luden, 
efter at have henstaaet en Dags Tid, fra 
Bundfaldet og inddampes i en blank Smede- 
jernskjedel eller i en Sølvskaal. Saaledes er
holder man først Æt sk al i l u den  (S olu tio  H y 
dra,tis ka lici , L iq u o r  K a li  ca u stici) en far
veløs, klar Vædske af en særdeles skarp 
Smag, som opløser og decomponerer alle dy
riske Substantser, og danner Sæbe med Fedt 
og Olie, ligesom den ogsaa indgaar sæbeag- 
tige Forbindelser med Harpixer. Den til
trækker Kulsyre af Luften og maa derfor op
bevares i godt lukkede Fade. I uren Til
stand er det den sædvanlige Sæb e syd e r -  

lud, som tilberedes af Træaske og Kalk 
og benyttes til Fabrikation af Sæbe og 
Vandglas og til Blegning, Farvning og 
Trykning af Tøier, til hvilket Brug den dog 
nu for en Del er fortrængt af det billigere j 
Natron hydr at . Naar man har inddampet
Ætskaliet til Tørhed, erholder man det t ør r e  

k aust isk e Kali  ( H y d ra s  ka licus s iccu s , K a li  
eausticum  siccum ), som sædvanlig forekom
mer i hvidgraa, tavleformede Stykker, der ere 
let opløselige i Vand. Kaustisk Kali har stor 
Anvendelse i Chemien og Techniken. Naar 
det tørre, kaustiske Kali smeltes, kan det let 
støbes i Form af Stænger; disse finde An
vendelse i Chirurgien som et ætsende Mid
del, til at borttage Vorter, til Aabning af 
Bylder etc. Det forfalskes undertiden med 
Salpeter, hvilket man kan kjende paa den 
rene hvide Farve og paa at det forpuffer 
ved at kastes paa glødende Kul. — Ved 
at opløse Ætskali ved Varme i Vinaand 
erholder man Kal i t i n ct u r  (K a li  eausticum  
aleoholieum  eller T in c tu r a  ka lin a ), et klart, 
mere eller mindre brunt Fluidum af en skarp, 
ludagtig Smag, som ligeledes anvendes i 
Medicinen.

K a l i ,  k i sei su r t ,  opløsel igt  eller Kal i 
vandglas erholdes ved at smelte Potaske 
sammen med Kiseljord eller Qvartssand til 
en hvid eller graa, glasagtig Masse, som har 
en skarp, ludagtig Smag og er ganske eller 
næsten ganske opløselig i kogende Vand. 
Det anvendes i Techniken til Overstrygning 
af Træ og deslige for at gjøre saadanne 
Gjenstande uforbrændelige, ligesom ogsaa 
Billedhuggerne betjene sig deraf for at ud
fylde beskadigede Steder i Marmor (s. Vand
glas.

K a l i ,  k ulsur t , r a a  Pot ask e, (C arbonas  
kalicus erudus , K a li  carbonicum  eru du m , 
Cineres clavella ti), er et hvidt, blaaligt eller 
grønligt Salt af en ætsende, alkalisk Smag 
og let henflydende i Luften. Det findes 
navnlig i Asken af mange Planter. Hoved- 
bestanddelen deraf er kulsurt Kali, men des
uden indeholder det ogsaa svovlsurt Kali, 
Chlorkalium (sjeldncre Ætskali) og Kiseljord.
I Busland, Amerika, Toscana og andre skov
rige Lande, hvor Træet er billigt, brænder 
man mange hele Træer kun for at vinde 
Potaske af Asken; nogle Steder benytter 
man dertil Grene, Blade, Affald, Stengier, 
t. Ex. Bapsstengler, endvidere Maissteng-

J, H j o r t h :  Varelexikon.

1er, Bregner, Nælder, Tidsler, Bynke, Vin
skaller etc.; i den nyere Tid vindes frem
deles meget ved Forbrænding af det til
bageblevne Trævlestof af de udtrukne Boer 
fra Boesukkerfabrikationen. Disse Plante
dele tørres og brændes i Gruber, hvorefter 
Asken udludes med Vand og inddampes til 
Tørhed. Man erholder da en tør, af orga
niske Stoffer bruntfarvet Masse ; ved en fort
sat Ophedning eller Glødning decomponeres 
disse organiske Stoffer, og det saaledes er
holdte Product nedpakkes nu uden videre i 
Foustager og kommer saaledes i Handelen 
under Navn af cal ci n er et  Pot ask e. Asken 
af de forskj ellige Planter har et meget for- 
skjelligt Kaliindhold; af 1000 Dele af føl
gende Plantesubstantser erholder man saale
des de vedføiede Dele Potaske, nemlig af 
Fyrretræ 0,45, Bøgetræ 1,45, Egetræ 1,53, 
Hvedestraa 3,90, Egebark 4, tør Bøgebark 6, 
Bregner 6,26, Maisstengler 17,50, Bønne- 
stengler 20, Brændenælder 25, Tidsler 35, 
Valmue 73 og Jordrøg 79. — Den raa Pot
aske betegner man i Handelen efter Produc- 
tionslandene. Af de forskjellige Sorter an- 
sés den i l l yr i sk e for at være den bedste; 
den forekommer i hvide, tørre, større 
eller mindre Stykker og indeholder 80 pCt. 
eller mere rent kulsurt Kali, høist 2 pCt. 
kulsurt Natron, 6—8 pCt. svovlsurt Kali, 
2—4 pCt. Chlorkalium, 2—4pCt. uopløselige 
jordagtige Dele og 5—7 pCt. Vand. Den 
bliver ofte yderligere forarbeidet, hovedsage
lig til pharmaceutisk Brug. En anden me
get god Sort er den am er i k an sk e Potaske, 
hvoraf man har tre Slags, nemlig den sæ d 
van l i ge,  der tilberedes ligesom i Europa, 
Per l eask e  i smaa tørre Stykker af blaalig 
Farve erholdes ved at udlude den sædvan
lige Potaske med koldt Vand og inddampe 
Opløsningen, og St en ask e ,  i haarde, af Jern
ilte rødfarvede Stykker; den er en Blanding 
af ikke calcineret Potaske og ca. 6 pCt. Soda 
med Ætskali (indtil 50 pCt.) og fremstilles 
ved at gjøre Luden delvis ætsende før Af
dampningen med Kalk og derefter koge den. 
Andre jevnlig i Handelen forekommende 
Sorter ere D anzi ger  eller r u ssi sk ,  u n gar sk  

og  pol sk  Potaske, der dog afle ere af rin
gere Qvalitet, da de indeholde mindre kulsurt 
Kali; sædvanlig ere de enten rødlige af Jern
ilte eller Kobberforilte, eller blaagrønlige af 
mangansurt Kali. — Den af Træaske tilbe
redte Potaske er imidlertid langtfra tilstræk
kelig til at fyldestgjøre de Fordringer, som 
Forbruget stiller til dette Salt, og Industrien 
har derfor opsøgt flere andre Kilder til Fa
brikationen deraf; for Tiden kommer der saa
ledes store Qvantiteter Potaske i Handelen, 
som udvindes af Feldspath og navnlig af de 
i Saltværkerne ved Stassfurt og Kalusz fore
kommende naturlige Kalisalte (s. d.). Af 
Vinbærmeaske tilberedtes der tidligere megen 
Potaske i det sydlige Frankrig (se Drueaske) ; 
den er temmelig ren, graalighvid med grøn
lige eller blaalige Pletter. — Potaske anven
des paa mange forskjellige Maader; navnlig 
benyttes den til Fabrikation af det engelske 
og bøhmiske Krystalglas, i Sæbesyderieme,
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til Frem stilling af Kalisalpeter, til B legning  
af Garn og Lærred, til Farvefabrikation (gult 
Blodludsalt etc.), ved Sm eltning af Sølv, i 
Medicinen, Chemien etc. God Potaske maa 
være hvid og tør, blive fu gtig  i Luften  i 
6 — 12 Tim er og maa ved at opløses i Vand  
kun efterlade i det Høieste 6 pCt. Residuum ; 
dens Handelsværdi bestemmes efter dens Ind
hold af rent kulsurt Kali, hvilket prøves med 
Alkalimeteret (s. d.). Den forfalskes under
tiden ved at blandes med Sand, Gips, Kalk 
eller Kogsalt, hvilket sidste vil kunne kj en
des paa Smagen og paa det stærke Bundfald, 
som fremkommer ved efter Overmætning med 
Salpetersyre at tilsætte en Opløsning af H el
vedessten, ligesom ogsaa paa dens ringere 
Grad af Styrke. De andre Iblandinger opda
ges let ved at opløse Potasken i Vand, idet 
de da blive uopløste tilbage. Da Potaske let 
trækker Fugtighed til sig af Luften, maa den 
opbevares i godt lukkede Foustager og i et 
tørt Locale; ved Indkjøb maa man paasé, at 
Tønderne ere tætte og ikke have Revner 
eller Huller.

Af den raa Potaske fremstiller man r e n se t  
Po t a sk e  eller r e n se t  k u lsu r t  Kali  ( C a rb o n a s  
k a lic u s  d ep u r a tu s  eller K a l i  c a r b o n ic u m  d e 
p u r a t im i)  ved at opløse den førstnævnte i 
Vand, filtrere det uopløselige Residuum fra 
og inddampe Filtratet til Tørhed; man er
holder saaledes et tørt, hvidt, mere eller 
mindre grovkornet Pulver, som hurtigt flyder 
hen i Luften. Til pharmaceutisk Brug er 
denne rensede Potaske imidlertid endnu ikke 
tilstrækkelig ren, og man benytter derfor 
hertil den rene ku lsur e  Kali  {C a rb o n a s  k a 
licu s  eller K a l i  c a rb o n ic u m  p u r u m ) som 
fremstilles ved Glødning af dobbelt kulsurt 
Kali. En fuldkommen ren kulsur Kali {C a r 
b o n a s  ka licu s  p u r is s in u m ) fremstilles til 
analytisk Brug ved Glødning af Yinsten og 
paafølgende kold Udludning samt Inddamp- 
ning. Naar man leder Kulsyre ind i en Op
løsning af rent kulsurt Kali, danner der sig 
dobbe lt  k u lsu r t  Kali {K .  b ica rb on icu m ), som 
bestaar af vandklare, luftbestandige Krystal
ler af en svag, ludagtig Smag, der ere op
løselige i 4 Dele Vand. Det maa ikke blive 
fugtigt i Luften, da det isaaf'ald ikke inde
holder nok Kulsyre. Det anvendes i Medici
nen, til Fremstilling af rent kulsurt Kali 
samt i Chemien.

K a l i ,  m an gan su r t  {M a n g a n a s  k a licu s  
eller K a l i  m a n g a n icu m ) erholdes ved at 
gløde Brunsten med Ætskali og chlorsurt 
Kali. Den mørkegrønne Masse opløser sig i 
Vand med en grøn Farve; denne Opløsning 
decomponeres snart i Luften og bliver viol- 
blaa, derefter smuk rød. Paa Grund af denne 
Farvevexlen kaldes det ogsaa m i n er a l sk  Ch a-  

m æl eon .  det finder kun Anvendelse i Che
mien. Ved at behandle Opløsningen med 
Syrer eller ved at lade den henstaa længere 
Tid i Luften gaar den over til m an gan over -  

su r t  Kal i  {H y p erm a n g a n a s  ka licu s  eller 
K a l i  h yp erm a n g a n icu m ). Dette Salt dan
ner i ren Tilstand smaa temmelig luftbestan
dige, neutrale, mørkerødt-sorte, grønlig me- 
talliskglinsende, rhombiske Krystaller, som

ved Rivning1 give et rødt P ulver; det opløsel 
sig  i 16 Dele Vand med en smuk Purpur-
farve, men affarves strax ved organiske Sub- 
stantser under Udskillelse a f et brunt Pul
ver. D et er et særdeles kraftigt desinfice
rende Middel og benyttes i opløst Tilstand 
som et virksomt Vaskevand for at fjerne 
Sm itstof og ilde L u gt af Hænderne samt som 
Mundvand, til hvilket Brug man anvender 
en m eget fortyndet Opløsning. Ligeledes 
bliver en stærk Opløsning benyttet som Nød- 
detræsbeitse for at give lysere Træsorter en 
mørkere Farve. D et anvendes endvidere i 
Chemien.

K a l i i i a t r o i i ,  v in su r t  s. Se igne t t e salt ,

K a l i ,  n e u t r a lt  v in su r t  ( Tartras kalicus 

eller K a li tartaricum ) danner smaa eller 
større gjennem sigtige eller farveløse, prisma- 
tiske Krystaller eller et hvidt Pulver af salt- 
agtig, bitteragtig Smag. D et er letopløseligt 

! i Vand og uopløseligt i Spiritus. Det an
vendes i Medicinen og fremstilles ved at 
mætte en ren kulsur Kaliopløsning m e d  Vin- 
sten og inddampe den klarede Vædske.

K a l i ,  ox a isu r t ,  erholdes i tre Forbindel
ser, nemlig 1) som ne ut r alt ,  2) som surt oxai

su r t  og 8) undertiden som f ir dobb e lt  oxaj- 
su r t  Kali.  Det ne ut rale  Kali  {O x a la s  kali' 
eu s  n e u tr a l is  eller K a l i  o x a l i e u m  neu tra le) 
vindes ved at mætte en Opløsning af Syre
salt med kulsurt Kali, og lade Vædsken kry
stallisere. Det danner farveløse, luftbestan
dige Krystaller af en stikkende, saltagtig 
Smag, som opløse sig let i Vand, men ikke 
i Vinaand ; det benyttes i Chemien som Rea
gensmiddel. Det sur e  ox a lsu r e  Ka l i  kommer 
i Handelen som Syresalt (s. d.).

K a l i ,  p i k r i n su r t  eller p i k r i n sa l p et er su r t  

{K .  p i c r in ic u m  eller p ic r o n i t r i c u m ) frem
stilles ved Neutralisation af Pikrinsyre med 
kulsurt Kali. Det danner, gule, glinsende, 
uigjennemsigtige Prismer eller et gult glin
sende Pulver af en meget bitter Smag, er 
meget tungtopløseligt i koldt Vand og Alko; 
hol. Ved Ophedning eller ved at bringes i 
Berøring med en Flamme exploderer det.
Det anvendes til Fyrværkeri og er en Be
standdel af flere Sprængstoffer, samt benyt
tes ogsaa i Medicinen.

K a l i ,  sa l p e t e r su r t  s. Sa l p e t e r .
K a l i ,  sa l t su r t  s. Ch l or k al i um .
K a l i s a l t e .  St a ssf u r t e r -  eller Abraum ; 

sa l t e ,  ogsaa kaldet Af f a l d ssa l t e ,  forekomme i 
Mængde i de øvre Lag i Saltbjergværkerne 
ved Stassfurt og Leopoldshall og ere af stor 
Betydning for Agerbruget, da de finde en 
udstrakt Anvendelse til Fabrikation af kun
stig Gjødning, ligesom ogsaa til Fremstilling 
af mange andre i teclinisk Henseende vigtige 
Præparater, saasom Chlorkalium, salpetersurt- 
svovlsurt og kulsurt Kali, svovlsurt Natron, 
Magnesiasaite, Brom- og Bromsalte, Borsyre,
Borax, etc. De vigtigste Kaliforbindelser, 
der forekomme i Stassfurter-Affaldssaltene, 
ere Kaini t , der bestaar af svovlsurt Kali, 
svovlsurt Magnesia og Chlormagnium, og 
Car n al l i t ,  der er en Forbindelse af Chlor- 
magnium og Chlorkalium. Af disse to Mi
neralier fremstilles i en Mængde Fabriker
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forskjellige Salte, der bruges som Gjødning | 
og adskille sig fra hverandre dels ved den 
Mængde Kali, som de indeholde, og dels 
eftersom dette Stof er i Forbindelse med 
Chlor eller med Svovlsyre. Der udbydes nu 
i Handelen følgende Sorter: 1) Raa t  svovl 

sur t  Kal i , der fremstilles af Affaldet ved Fa
brikationen af Chlorkalium. 2) Raa Kal i 

m agnesia erholdes ved Glødning af Kainit 
og hvori Kaliet findes dels i Forbindelse med ; 
Chlor og dels med Svovlsyre. 3) Con cen t r e-  | 

rede Kal i sal t e faas ved at blande det raa ! 
svovlsure Kali med høiprocentigt Chlorkalium | 
eller ved Glødning af det Chlorkaliumsbund- I 
fald, som afsætter sig paa Karrenes Bund ved 
Ludens Udkrystallisering, og som indeholder 
40—50 pCt. Chlorkalium. 4) Svo vl su r  Kal i -  

magnesia er et Dobbeltsalt, der fremstilles 
af Kainit og  indeholder 54 pCt. svovlsurt 
Kali og 37 pCt. svovlsur Magnesia samt lidt 
Kogsalt, Vand etc. Det gaar ogsaa i Han
delen under Navn af r en set  svovl su r  Ka l i 

mag nesia med et garanteret Indhold af 28— 
30 pCt. rent Kali. 5) Rent  svovl su r t  Kal i  

indeholder 70—80 pCt. svovlsurt Kali; hvor
ledes det fremstilles er endnu en Hemme
lighed.

K a l i - S v o v l l e v e r  s. Svovllever.

K a l i ,  svovl su r t ,  vi t r i o l i ser et  Vi nst en  
eller D obbel t sal t  ( Sulphas kalicus, K a li sul- 

phuricum, Tartarus vitriolatus, tidligere og
saa kaldet A rcan u m  duplicatura) danner 
hvide, haarde, prismatiske Krystaller, som ere 
luftbestandige og let opløselige i Vand. Det 
i Handelen forekommende svovlsure Kali vin
des som ovenfor omtalt af Ståssfurter-Saltene 
og som Biproduct ved forskjellige chemiske 
Processer, t. Ex. ved Svovlsyrefabrikationen, 
ved Fabrikationen af Salpetersyre af salpeter
surt Kali; herved faas det sædvanlig som 
surt  svovl sur t  Kal i  (Bisulphas kalicus eller 
Kali sulphuricum  acidum. K . bisulphuri- 

cum), der fremtræder som et hvidt, meget 
surt smagende Salt, der opløser sig endnu 
lettere i Vand end det førstnævnte, der kan 
fremstilles af det sure Salt ved-Opløsning i 
Vand og Neutralisation med Potaske, samt 
Krystallisation. Det anvendes til Gjødning, 
i Chemien, undertiden ogsaa i  Medicinen, 
navnlig i Dyrlægepraxis.

K a l i t i n k t i i r  s. Kal i , k aust i sk .

K a l i u m  eller Pot assi u m  er et af Davy 
i Aaret 1807 opdaget Metal, som han frem
stillede ved Hjælp af en kraftig galvanisk 
Strøm; nu sker det ved at ophede en nøiag- 
tig Blanding af kulsurt Kali og Kul (forkul
let Vinsten) i en Betört af Smedejern til 
Glødning, hvorved der dannes Kulilte og me
tallisk Kalium; det sidste fordamper og de
stinerei' over og opfanges i Fade, der ere 
fyldte med Stenolie, medens det første gaar 
bort i Luftform. Kalium er et let, sølvhvidt, 
stærkt glinsende Metal, som ved almindelig 
Temperatur er blødt som Vox; ved 0° bliver 
det skjørt, smelter ved 55° og fordamper i 
Bødglødhede som grønlige Dampe. Naar det 
udsættes for Luften, mister det hurtig sin 
Metalglans og overdrages med en graa Hinde,

da det med stor Begjærlighed optager Luf
tens Ilt. Det opbevares derfor i Glas under 
Stenolie, men selv om denne er renset, ilter 
det sig dog lidt efter lidt. Det har en Vægt
fylde af 0,865 og er saaledes lettere end 
Vand, som det sønderdeler med stor Heftig
hed under Udvikling af Brint og Dannelse af 
Kalihydrat, og Temperaturen stiger derved 
saa høit, at Brinten antændes og brænder 
med en smuk violet Flamme. Med Chlor, 
Svovl, Jod og flere andre Grundstoffer for
binder det sig ligeledes directe under Udvik
ling af Lys og Varme.

K a l iu m b r o m id , (K . brom atum  eller 
hydrobrom ieum ) s. Brom  kal ium.

K a l i u m jo d i d  s. Jodk al ium .

K a l i u m  je r n c y a n id  s. Bl odludsal t .

K a l i ,  vi n su r t  s. Vinsten.

K a l i ,  vo l f r am su r t  s. V o l f r am syr e .

K a l k  eller Æ t sk a l k ,  br æn dt  Kalk  (O x y - 
dum calcicum, Calx usta) er et skjørt, hvidt, 
næsten usmelteligt Legeme, som smager og  
reagerer alkalisk og som forener sig med 
Vand under betydelig Varmeudvikling til et 
hvidt, fyldigt Pulver, K al k h ydr at  eller l æsk et  

Kalk . I en stor Mængde Vand opløser det 
sig til Kalk vand (Solutio H yd ra tis  calcici, 
Aqua Calcariæ), der anvendes i Medicinen 
baade til indvortes og udvortes Brug. Den 
læskede Kalk tiltrækker med Begjærlighed 
Kulsyre af Luften, hvorved den forvandles til 
kulsur Kalk og ganske taber sine kaustiske 
Egenskaber. Lader man derfor Kalk i Form 
af Grød henligge i Luften, gaar den inden 
kort Tids Forløb over til kulsur Kalk. Æts
kalk forbinder sig med Kiselsyre i Tidens 
Løb til en fast Masse af kiselsur Kalk; her- 
paa beror dens vigtige Brug som Bindemid
del ved Murarbeider, idet den forbinder sig 
med Sandet og Stenene til en mere eller 
mindre fast og haard Masse. Brændt Kalk 
tilberedes af Marmor og Kridt, men i det 
Store udelukkende af den i Mængde i Natu
ren forekommende Kalksten; alle tre bestaa 
af kulsur Kalk. Ved en stærk Ophedning i 
særlige Ovne (Kalkbrænding) bliver Kulsyren 
uddreven af Kalkstenen, og denne forvandles 
da til brændt  eller Æ t sk a l k ,  i hvilken Form 
den finder hyppig Anvendelse i Industrien. 
Paa Grund af dens store Tiltrækning af Kul
syre tjener den til Decomponering af kulsure 
Salte, saaledes i Sæbefabrikationen til Frem
stilling af Ætskali og Ætsnatron; med Ki
seljord forbinder den sig til hydraulisk Mør
tel og er i Forbindelse med Kiselsyre en Ho
vedbestanddel af Glas. Endvidere benyttes 
den kulsure Kalk som et vigtigt Gjødnings- 
middel, idet den i høi Grad fremskynder 
Humussens Omdannelse og til at decompo- 
nere den i Jorden tilstedeværende Feldspat, 
hvorved dennes Bestanddele, Lerjord, Kisel
syre, komme Planterne tilgode; den virker 
bedst paa svære, kolde og sure Jorder, men 
kan dog kun anbefales som Gjødningsmiddel, 
naar der tillige anvendes anden Gjødning, da 
Jorden ellers snart vil blive udpint. Brændt 
Kalk benyttes til at fjerne Haarene af Huder, 
i Sæbefabrikationen, ved Blegning og Farv-

25*
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ning, i Sukkerraffinaderierne etc. — Kalkste
nen mister ved Brændingen omtrent 45 pCt. 
af Vægten og 10—20 pCt af Volumen. Naar 
den ikke er brændt tilstrækkelig længe og 
ikke stærkt nok, indeholder den endnu kul
sure Dele, og den kaldes da umør (T. un- 
gahr); er den derimod brændt for stærkt, 
saa at den allerede har begyndt at smelte 
eller sintre sammen, hvilket navnlig skér, 
naar Kalkstenen indeholder Lerjord, Kisel
jord eller Jernilte, kaldes den dødbrændt. Den 
Kalk, som er brændt af Sten med 10—25 pCt. 
fremmede Dele, kalder man mager; den bli
ver stedse haardere i Luften og  modstaar 
derfor godt Veirligets og Vandets Paavirk- 
ning. Fed Kalk, der erholdes af Kalksten 
med under 10 pCt. fremmede Dele, er bedst 
anvendelig til indvendigt Brug i Bygninger. 
Den reneste brændte Kalk erholder man af 
hvidt Marmor. En fortrinlig ren og hvid 
Sort brændt Kalk er Wiener Pudse- eller 
Polérkalk, som forsendes vidt omkring dels i 
Foustager og dels i firkantede, med Harpix 
tættede Flasker eller i Blikdaaser ; den 
er et udmærket Polermiddel, navnlig for 
Messing. Naar den forsendes i Foustager, 
nedpakkes den vel sædvanlig i Fabrikerne 
imedens den endnu er ganske varm, men des
uagtet trækker den let Fugtighed til sig af 
Luften; den henfalder da til Støv og kan 
kun bruges til almindelig Pudsning, men ikke 
til Polering. Blander man brændt Kalk med 
Melk eller Æghvide, faar man et fortrinligt 
Kit til Sammensætning af Glas, Porcellain 
etc. Flere andre Forbindelser af Kalk med 
Syrer anvendes baade til medicinsk og tech- 
nisk Brug og ville findes omtalte i de føl
gende Artikler.

K a l k b l a a t  s. Bjergblaat.
K a l k ,  borsur (Calcaria boracica) kom

mer til Europa fra Iquique i Peru, fra Vest
kysten af Afrika etc. og fremtræder i runde, 
hvide, løse, krystallinsk trævlede Masser, der 
indeholde omtrent 50 pCt. Borsyre. Den 
anvendes til Fremstilling af Borax, ligesom 
ogsaa i Fajencefabrikerne.

K a l k ,  carbolsur eller phenylsur, anven
des hovedsagelig som Desinfectionsmiddel. 
Carbolsyre blandes med tyk Kalkmelk, hvor
efter Vandet fordampes; den efterlader da et j 
hvidligt, stærkt af Carbolsyre lugtende Pul
ver, der omtrent indeholder lige Dele Kalk 
og Syre.

K a l k ,  dobbelsvovlsyrlet (B isvip h is  cal- 

cicus, Calcaria bisulphurosa) fremstilles ved 
at lede Svovlsyrling i Kalkmelk ; af den varme 
mættede Opløsning udskiller det sure Salt 
sig som lange sexsidede Naale, der langsomt 
forvittre i Luften, idet de afgive Svovlsyr
ling, hvorved de omdannes til enkelt svovl- 
8yrlet Kalk, som er et hvidt, i Vand tungt- 
opløseligt Pulver. Den dobbelsvovlsyrlede 
Kalk anvendes mest i Opløsning og benyttes 
meget til Rensning og Udskylning af Vin- 
og Ølfoustager, samt i meget ringe Mængde 
som conserverende Tilsætning til Exportøl.

K a l k ,  eddikesur (A cetas calcicus, Cal

caria acetica) erholdes ved at opløse kulsur

Kalk i Eddikesyre og krystallisere Opløsnin
gen; den fremstilles dog især i det Store ved 
at mætte Træeddike med Kalk eller Kridt, 
som Materiale til Fremstilling af Eddikesyre 
og eddikesure Salte, hvortil den dog først 
maa undergaa en Rensning. I ren Tilstand 
danner den hvide, silkeglinsende Krystaller, 
som have en bitter, saltagtig Smag, blive 
tørre i Luften og opløse sig i Vand og Vin- 
aand. I Handelen forekommer den ogsaa 
som raat Salt som et hvidgult indtil graat 
Pulver i Forhold til dens Renhed og benyt
tes som saadant i Mængde i Kattuntrykke- 
rierne til Fremstilling af Beitse 

K a l k ,  flussur s. Flusspath.
K a l k ,  hydraulisk s. Cement.
K a l k ,  kulsur (Carbonas calcicus, Cal

carla carbonica) findes udbredt i hele Natu
ren og navnlig i Mineralriget. De vigtigste 
hertil hørende Mineralier ere : Kalkspath, den 
islandske Dobbelspath, Aragonit, Marmor, 
Kalksten (som man benytter til Fremstilling 
af brændt Kalk), Kridt, Tufkalk, Drypsten 
og Stalaktiter. Ren erholder man den ved at 
opløse hvidt Marmor i Saltsyre og fælde Op' 
løsningen med kulsurt Ammoniak. Næsten 
ligesaa hyppig findes den i den organiske 
Natur; den er saaledes en væsentlig Bestand
del af Skaller af Muslinger, Snegle og andre 
Blød- og Leddyr etc. Den er luftbestandigr 
i ren Tilstand hvid, gjennemsigtig indtil 
uigjennemsigtig og af bladet Textur; den 
forekommer imidlertid ofte af forskjellig6 
Farver, saasom graa, gul, sort, brun, rød 
eller flerfarvet som en Følge af, at den er 
blandet med metalliske Ilter. Ligesaa for
skiellig er den med Hensyn til den specif- 
Vægt. Alle disse Arter have dog det tilfæl
les, at de ved at befugtes med Saltsyre eller 
Svovlsyre udvikle Kulsyre, der gaar bort un
der livlig Opbrusning, og at de ved Glød
ning omdannes til brændt Kalk eller Æts
kalk. Kridt anvendes ofte til deraf at ud
vikle Kulsyre til kunstige Mineralvande. 
Foruden i de ovennævnte Stenarter finde» 
den kulsure Kalk ogsaa i Lithographistcne, 
Dolomit, Mergel, Bjergmél etc. Den er næ
sten uopløselig i Vand, men opløselig i kul- 
syreholdende Vand, og den forekommer der
for i alt Kilde- og Brøndvand her i Landet. 
Naar saadant Vand opvarmes, undviger den 
flygtige Kulsyre, og Kalken sætter sig fast

Eaa Karrets Bund som et hvidt Lag. I en- 
ver Husholdning vil man t. Ex. i Thekjed- 

lerne kunne sé hele Skorper af saaledes afsat 
Kalk, og ved meget kalkholdigt (haardt) Vand  
vil man endogsaa kunne finde den i Karafler 
og Drikkeglas. I Dampkjedlerne afsætter den 
kulsure Kalk i Vandet sig som Kjedelsten, 
der, naar den bliver for tvk, kan give Anled
ning til Sprængning, hvorfor man itide maa 
søge at fjerne den. En lignende naturlig 
Udskilning finder Sted ved flere Floders 
Bredder i de varme Lande, ligesom ogsaa i 
mange varme Kilder, under Navn af Traver
tin (s. d.). Pariser Kalk er en Kalksten, 
som indeholder en Mængde forstenede Hav
dyr og i Italien anvendes Kalktuf meget som 
Bygningssten. Det i Handelen forekommende
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Kridt er intet Andet end mere eller mindre 
ren kulsur Kalk; det bestaar af Skallerne af 
mikroscopisk smaa Polyper og indeholder 
desuden lidt Lerjord og Jernforilte. Kulsur 
Kalk finder mangesidig Anvendelse, saalcdes 
navnlig til Fremstilling af Ætskalk og som 
Stene til Bygningsbrug, det anvendes paa 
forskjellig Maade i Techniken, ligesom ogsaa 
i Medicinen, og ogsaa ofte til Tandpulver.

K a l k ,  o xa l su r  s. O xa l syr e.

K a l k ,  ph osph or sur  (Phosphas calcicus, 
Calcaria phosphorica). Kalk danner med 
Phospliorsyre tre Salte, nemlig neutral, en
kelt- og dobbeltsur phosphorsur Kalk, af 
hvilke navnlig de 2de sidstnævnte ere vig
tige i technisk Henseende. N eu t r a l  ph os

phorsur Kalk  forekommer i Mineralriget som 
Apatit og Phosphorit (s. d.), i Planteriget i 
en stor Mængde Planter og Kornsorter, og i 
Dyreriget i Bén, Melk, Æghvide, Blod etc. 
Til medicinsk Brug fremstilles den ved at 
blande en Opløsning af Chlorcalcium og Am
moniak med en Opløsning af phosphorsurt 
Natron, indtil der ikke længer udskiller sig 
noget Bundfald, samt udvaske og tørre dette. 
Den fremtræder da som et smaat krystallinsk, 
hvidt Pulver uden Lugt og Smag, let oplø
seligt i Syrer, men ikke i Vand. I Techni
ken benyttes den naturlig forekommende 
phosphorsure Kalk enten directe til Gjød- 
ningsfabrikation eller efter først at være 
overført i surt Phosphat (s. under Gjødning), 
endvidere til Fremstilling af Phosphor, 
Melkeglas etc. — En k el t  su r  ph osph or sur  
Kalk findes i smaa glinsende Prismer som 
Brushi t  i nogle Guanosorter. — D obbel t  su r  

phosphorsur  Kal k  erholdes ved Behandling 
af det neutrale eller basiske Salt (hvidbrændte 
Bén) med Svovlsyre ; den danner saaledes det 
som Gjødningsmiddel bekjendte Superphos- 
phat.

K a l k ,  sal p et er su r  ( N itras calcicus, 
Calcaria nitrica) forekommer navnlig i de 
varme Lande naturlig som Udvittring af 
Jorden, ligesom ogsaa i Vandet af nogle 
Kilder. Den tilberedes kunstig ved Opløs
ning af Kalk i Salpetersyre og Fordampning. 
Den danner lange, regelmæssige, sexsidede 
Naale, som flyde hen i Luften, have en bit
ter, saltagtig, ubehagelig Smag, opløse sig i 
Vand og Vinaand. Den, som vindes i Natu
ren, anvendes navnlig til Fremstilling af Sal
peter (s. d.).

K a l k ,  sa l t su r  eller Ch l or cal ci u m  (Chlo- 

return calcicum) forekommer i betydelig 
Mængde i Saltsolerne, men udvindes mest 
som Biproduct, f. Ex. ved Tilberedningen af 
Salmiakspiritus. Den fra Destillationen til
bageblivende Best opløser man i Vand, af- 
damper til Tørhed og smelter derpaa det 
tørre Salt i Glødhede. Ken erholder man 
den ved at mætte ren kulsur Kalk med Salt
syre og afdampe til Krystallisation ; den dan
ner da lange, farveløse, stribede, sexsidede 
Søiler, eller den smeltes i Rødglødhede, 
hvorved den sidste Kest Vand bortgaar og 
ved Afkøling stivner den da til en hvid, kry
stallinsk Masse, der ved Opløsning i Vand 
udvikler Varme, imedens Krystallerne ved

Opløsning deri udvikle en stærk Kulde. Den 
har en skarp, ludagtig Smag, bliver let fug
tig i Luften og flyder hen, hvorfor den maa 
opbevares i tæt lukkede Kar, og er opløselig 
i Vand og Vinaand. Den urene, som danner 
en graa Masse, benyttes paa Grund af sin 
Tiltrækning af Vand til at fjerne Vandet af 
Vinaand. Man bruger ogsaa saltsur Kalk til 
at frembringe kunstig Kulde.

K a l k s p a t i l  er naturlig kulsur Kalk; 
den er hvid, undertiden ogsaa gullig eller 
rødlig, har Glas- Perlemors- eller Voxglans, 
er gjennemskinnende indtil gjennemsigtig, 
bladet, krystalliseret eller krystallinsk, ogsaa 
stunddom nyreformet, stengiet og drypstens- 
agtig ( K al k si n t er ) .  De gjennemsigtige Kry
staller have ofte en dobbelt Straalebrydning 
og kaldes da D obbelspat h  (s. d.).

K a l k ,  svovlsur forekommer meget hyp
pig i Naturen, navnlig som Anhydrit, Gips, 
Marieglas og Alabast etc. Den tilberedes 
ogsaa ved Kunst og er da et fint, hvidt Pul
ver eller danner fine, krystallinske Naale (s. 
Gips).

K a l k t u f  s. Tufst en .
K a l m a n k  eller Kalemankes er Navnet 

paa et af grovere Kamgarn vævet, glat eller 
stribet uldent Stof, der tidligere brugtes til 
Vestetøi og undertiden ogsaa i borgerlige 
Huse til Meubelbetræk; det er imidlertid 
gaaet af Brug for længere Tid siden.

K a l m u k  er et tykt, løst vævet og 
stærkt valket uldent Stof, som tidligere be
nyttedes meget til Vinterfrakker, men som 
nu kun sj elden kommer i Handelen under 
dette Navn, da det tildels er fortrængt af 
forskj ellige andre uldne Tøier. Det afløste i 
sin Tid det ældre Dyff'el, og de ringere Sor
ter heraf kaldes endnu undertiden saaledes. 
De engelske Kalmukstoffer fra Leeds, Hali
fax, Norwich etc. ansaas for de smukkeste, 
navnlig paa Grund af deres fortrinlige Ap
pretur; de forfærdigedes der baade kiprede 
og ukip rede, af forskjellig Tykkelse og mere 
eller mindre langhaarede, ligesom ogsaa un
der forskj ellige Benævnelser, men ere nu 
omtrent aldeles forsvundne i Handelen.

K a lm u s  1 d r
K a lo m e lj  s< under U
K a m a l a  er et ostindisk Planteproduct, 

som allerede længe saavel i Indien som i 
Europa har været anvendt som Farvemate
riale for Silke under Navn af W ur r us, men 
som i den nyere Tid benyttes i Medicinen 
som et udmærket Middel imod Bændelorm; 
som saadant har det ogsaa været kjendt fra 
ældre Tider i Arabien, Østafrika og Indien. 
Det anvendes ogsaa meget i Dyrlægepraxis 
imod Bændelorm, især hos Lam og Hunde. 
Det erholdes af et lille Træ, Rot t l er a t i n c-  

t or i a, som hører hjemme paa Malabar og 
Ceylon, og paa hvis Frugtkapsler det danner 
et kirtelagtigt Overtræk, der aftages ved 
Børstning. Kamala er et ensartet, teglstens
rødt Pulver, der brænder ligesom Hexemél 
ved at pustes gjennem en Flamme. Det far
ver Vand, selv ved Kogning, kun bleggult, 
medens kulsure og kaustiske Alkalier, ligesaa 
vel som Æther og Alkohol opløse Farvestof-
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fet med dyb rød Farve. Kamala bestaar af 
meget smaa, rundagtige eller nyreformede 
Smaakirtler, som indeholde kredsstillede, 
kølleformige, med rød Balsam fyldte Smaa- 
blærer. Det er bevægeligt ligesom Lycopo
dium, næsten ganske uden Lugt og Smag 
og blander sig kun vanskeligt med Yand. 

K a m e l h l o m s t e r  s. Kamil le.

K a m é l g a r n ,  T. Kamel- eller Angora- 
garn, Fr. Laine filée de chevron, Fil de Tur
quie, E. Mohair, kaldes det af de fine Haar 
af den i Asien levende Angoraged og nogle 
andre asiatiske Gedesorter spundne Garn ; det 
har sit Navn af det arabiske Ord Kem el,  som 
betyder Ged. Tidligere erholdtes dette Garn 
udelukkende fra Levanten over Constantino- 
pel, Smyrna, Aleppo etc., men nu spinder 
man det ogsaa i England (Bradford), i Frank
rig (Roubaix, Lille), i Østerrig (Reichens- 
berg) og i Tyskland (Schlesien, Berlin, Chem
nitz, Gera), og bringer det sædvanlig i Han
delen under Navn af M ohai r  eller M oh a i r 

gar n .  Det i Europa spundne Garn kan imid
lertid i Finhed ikke maale sig med det bed
ste asiatiske, som hovedsagelig spindes af 
Qvinderne i Angora og den nærmeste Om
egn. Det levantiske er sædvanlig sorteret i 
smaa Dukker, hvis Ender ere ombundne med 
rød Silke, og forsendes i Lædersække, som 
ere overtrukne med Voxdug og veie omtrent 
300 Pund. Efter Finheden er det sorteret i 
8—10 Numere, som dog undertiden findes 
blandede imellem hverandre og ofte ikke ere 
omhyggelig haspede ; paa de europæiske Han
delspladser bliver det derfor sorteret nøiag- 
tigt. haspet og doubleret, det vil sige op- 
vundet i dobbelte men dog ikke sammen- 
snoede Traade i smaa Dukker og saaledes 
farvet, og paa denne Maade fremkommer det 
i Handelen i Pakker paa 2—5 Pund under 
Navn af K am él gar n .  Man anvender det til 
Forfærdigelse af forskjellige fine Tøier, 
Shawler etc., ofte blandet med Silke, uldent 
Kamgarn, Bomuld eller simplere Uld; end
videre til Possementmagerarbeide, til at over
trække Knapper og tvundet til Syning om 
Knaphuller etc. Imidlertid er det nu langt 
mindre i Brug end tidligere, navnlig siden 
man spinder Kamgarnet endnu finere end de 
asiatiske Gedehaar. — De virkelige Kamél
haar (se næste Artikel) komme ikke til Eu
ropa som Garn, men forarbeides i Asien til 
forskj ellige kamelotagtige Stoffer.

K a m e l h a a r  erholdes af begge Arter 
af Kamelen, nemlig af den almindelige Ka- 
mél eller D r om edaren , som kun har én Puk
kel, og af T r am p el d yr et ,  som har to; disse 
Dyr leve navnlig i Arabien og flere Steder 
i Afrika, samt i Syrien, Lilleasien, Armenien 
etc., Dromedaren ogsaa enkelte Steder i det 
sydlige Europa. Haarene fra de mindre 
varme Egne, navnlig fra de nævnte asiatiske 
Bjerglande, ere i Almindeliglied længere, 
blødere, tættere og derfor mere vurderede, 
end de Haar, som erholdes af Kamelerne fra 
de hede afrikanske Ørkener. De tages af 
Dyrets Ryg, Hals og Bug og afrives mest 
om Foraaret kort før Fældingstiden, naar 
Haarene begynde at krølle, ligesom ogsaa de

Haar indsamles, som af sig selv falde af. 
Af en Kamél faar man omtrent ligesaa mange 
Haar, som man faar Uld af 3 eller 4 Faar; 
Ryghaarene ere de bedste og dyreste. Haa
rene ere gulgraa og mere eller mindre brun
lige indtil sorte. De persiske ere de fineste, 
og af disse staa de sorte i høiest Pris; der
efter følge de rødlige og tilsidst de graa, 
som ere de billigste. I Asien spinder man 
Kamélhaarene og væver Tøier af Garnet, og 
af de ordinaire grove forfærdiger man Sække, 
Reb og lignende Fabricata. Undertiden komme 
Haarene ogsaa til Europa i raa Tilstand, 
men ikke spundne til Garn; i Frankrig an
vendes de til Fabrikation af Hatte og fine 
Malerpensler, hvilket sidste ogsaa er Tilfæl
det i England. — Foruden de virkelige Ka
mélhaar forekommer der i Handelen under 
samme Benævnelse ogsaa de fine, uldagtige 
Haar af An go r a  geden og flere andre Gede- 
arter fra Persien. Lilleasien etc., uden at 
disse Arter betegnes ved særlige Navne; man 
kalder dem uden Forskjel Kam él h aar ,  Ango

rau ld, p er si sk e,  l evan t i sk e,  t yr k i sk e Gede
h aar  eller Gedeuld etc. Angorageden er 
mindre end den europæiske, har nedhængende 
Øren, næsten horizontalt staaende, snoede 
Horn og lange, tætte, fine, silkeglinsende 
Haar, der oftest ere hvide, undertiden aske- 
graa og endnu sjeldnere sorte. Da de falde 
af om Sommeren, klippes Geden i April eller 
Mai og kan give indtil 5 Pund Uld. Det var 
tidligere forbudt at udføre disse Haar i raa 
Tilstand, imedens Udførselen af det deraf 
spundne Garn var tilladt; men dette Forbud 
har nu i en Aarrække været hævet, og alle
rede i 1867 udførtes der alene til England 
over 2Va Mill. Pund Gedehaar til en Værdi 
af c. 342,000 .£., hvilket næsten alt kom fra 
Tyrkiet. Det er hovedsagelig i Bradford og 
Omegn at denne Fabrikation drives i Eng
land. Gjennemsnitlig produceres der aarlig 
i Lilleasien omtrent 15,000 Sække Gedehaar; 
Uldmis Længde er 16—20 Ctm. og hver Sæk 
veier c. 180 Pund. Haarene af de étaarig0 
Dyr ere de smukkeste; af ældre Dyr ere de 
mindre fine og bløde, og naar Geden er 6 
eller 7 Aar gammel, slagtes den sædvanlig 
som udygtig til at afgive god Uld. Man har 
oftere forsøgt paa at indføre Angoragederne 
til Europa, navnlig til Spanien og Frankrig) 
hvor det ogsaa skal være lykkedes at accli- 
matisere den. — Per si sk e  Gedeh aar  fore
komme i flere Sorter og erholdes af den al
mindelige levantiske Ged; de bedste have 
megen Lighed med Angorahaarene. De ere 
rødlige; graa, hvide eller undertiden ogsaa 
sorte; af disse ere de hvide og de sorte de 
billigste. Haarene af den k er m an sk e Ged 
ere temmelig ordinaire og sædvanlig blandede 
med grovere Haar; de komme i Handelen i 
smaa snoede Bundter paa ’/s—1 Pund under 
Navn af Vi k k eluld og forarbeides mest af 
Hattemagere, som foretrække de rødlige for 
de sorte. — De Th i bet sk e Gedehaar , som 
ogsaa kaldes Cach em i r u l d ,  erholdes af den 
saakaldte Cachemirged, som egentlig hører 
hjemme i det mongolske Alpeland Sifan, men 
som er udbredt over hele Thibet. Den har
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lange, uldagtige Haar, under hvilke den ud
mærket fine, hvide, silkeglinsende Uld findes, 
der udgjør Stoffet i de berømte, efter denne 
Ged opkaldte Shawler (s. S.). Klipningen af 
disse Geder skér i Mai eller Juni, og af hvert 
Dyr erholdes kun \  à \  Pd. Uld, som dog 
endnu ikke er tilstrækkelig ren, hvorfor den 
renses og sorteres, hvorefter der kun bliver 
c. 20 pCt. tilbage af den fineste Uld, som 
anvendes til Shawler. — Baade i Frankrig 
og England har man liere Gange gjort For
søg paa at opdrætte de sidstnævnte Gede- 
sorter, uden at det dog er lykkedes. Det af 
disse og endnu flere Sorter Gedehaar spundne 
Garn kommer ligeledes ofte i Handelen un
der Navn af K am él gar n ,  An gor agar n  etc. 

K a m é lh u d e r  s. H uder .

K a m e lo t  eller Kamlot kaldes en Sort 
lærredsagtig vævede, tætte og faste uldne 
Tøier, som oprindelig stamme fra Lilleasien, 
Persien etc. ; de væves der dels ganske af 
Kamélgarn og dels blandede med Silke paa 
meget forskjellig Maade og som oftest i ud
mærkede Qvaliteter, saa at de med Hensyn 
til Varighed, Glans og smukt Udseende end- 
ogsaa overgaa de bedste Silketøier. I Eu
ropa har man søgt at efterligne dem paa 
lignende Maade, uden dog at kunne tilvirke 
dem ligesaa smukke; derimod er der ved de 
forskjelligste Blandinger af Kamélgarn, Faa- 
reuld, Gedehaar, Silke, Bomuld og Hørgarn 
opkommet en Mængde Stoffer, som sælges 
dels under Navnet Kamelot og dels under 
andre Benævnelser, og som finde udbredt 
Anvendelse til Dameklæder, Sommerfrakker, 
ligesom ogsaa til Præstekjoler og som Foer- 
stof. Navnlig have de hollandske stedse væ
ret af udmærket Qvalitet; men de engelske 
og franske ere næsten ligesaa gode, ligesom 
ogsaa Fabrikationen drives paa mange Steder 
i Tyskland. — Kameiotin er et meget let 
Stof, som væves paa lignende Maade sammen 
med Gedehaar og Floretsilke.

K a m g a r n  s, U ldgarn .

K a m g r æ s ,  al m i ndel i gt  (C yn osurus  
cristatus) findes hyppig vildvoxende her i 
Landet i leret og fugtig Jordbund og er af 
ikke ringe Betydning for Landbruget. Det 
egner sig godt til Faaregræsning, og anven
des navnlig til vedvarende Græsgange, og 
blandet med andre Græsarter er det fortrin
ligt til varige Haveplainer; men det kan 
neppe dyrkes med Fordel paa vore sædvan
lige Græsmarker. Det i Handelen forekom
mende Frø har ikke stor Spireevne og er 
ofte blandet med andet Græsfrø.

K a m f l le b lo m s t e r  ( F lo res  Cham o- 
millæ) ogsaa kaldet Kam él b l om st er , stamme 
fra to forskjellige Planter, der have nogen 
Lighed med hinanden saavel i Udseende som 
med Hensyn til deres medicinske Virkning 
og deres eiendommelige, stærke, balsamiske 
Lugt og Smag, nemlig den al m i ndel i ge, ægt e  

eller M ark k am i l l e, M at r i car i a  Cham om i l la,  
og den r om er sk e Kami l le, An t hém i s nobi l is. 
Den førstnævnte voxer almindeligt paa Mar
ker i hele Europa; den har gule Skiveblom
ster med 12—18 smaa hvide, tilbagebøiede 
Randkroner, som sidde paa en kegleformet,

hul og nøgen Blomsterbund, og den besidder 
en eiendommelig, ret behagelig Lugt. Den 
er vildtvoxende hos os og anvendes hyppig 
som Husmiddel i Form af Thé, og tørret til 
Fyldning af Krydderposer. Til medicinsk 
Brug maa Blomsterkurvene indsamles strax 
efteråt Blomsterne ere udfoldede, og derpaa 
tørres omhyggeligt og opbevares under godt 
Lukke paa et tørt Sted, saa at de hverken 
hensmuldre eller tabe deres aromatiske Lugt,

! da de isaafald ere ubrugelige og endögsaa 
skadelige for Sundheden. Den almindelige 
Kamille forvexles ofte med den lugtløse Ka
mille, M a trica ria  inodora , som har en mere 
flad og udfyldt, ikke hul Blomsterbund, og 

j som i alle Dele er større end den alminde
lige Kamille og næsten uden Lugt; endvidere 

I med Ant h é m is a rve n sis,  som er endnu større 
' og besat med bløde, graalige Haar, samt med 
i Ant h é m is Cotula , som mest voxer paa Mød

dinger og ved Veikanter og har en stinkende 
i Lugt; dens Blomster benyttes pulveriserede 

istedetfor persisk Insektpulper imod Vægge- 
tøi, Lopper og navnlig imod Bladlus. Af den 
almindelige Kamille udvinder man ved De
stillation en ætherisk Olie, Æt h er ol eum  Cha- 
m om i l læ, som er mørkeblaa, tyk og næsten 

! uigjennemsigtig og som med Tiden ved at 
udsættes for Luften bliver grøn og senere 
brun og seig. Den har den samme Lugt, 
Smag og Virkning som Blomsterne. Blom
sterne indeholde desuden Harpix, og et bit
tert Extractivstof. Af Blomsterne tilberedes 
et Extract, som bliver anvendt i Medicinen. 
—  Den r om er sk e Kami l le voxer vildt i det 
sydlige Europa, men dyrkes ogsaa meget 
flere Steder i Tyskland, saaledes i Bayern, i 
Thüringen, ved Zeits og Borna i Sachsen. 
Blomsterne, Fl.  € ham. Romanæ, ere meget 
større end dem af den almindelige Kamille, 
men ligne dem endel i Form; kun er Blom
sterbunden bedækket med avneagtige Dæk
blade, ligesom de sædvanlig ere fyldte som 
en Følge af Dyrkningen, idet de gule Skive
blomster enten alle eller tildels have for
vandlet sig til hvide tungeformede Straale- 
blomster. Blomsterbunden er først hvælvet, 
senere kegleformet, Straaleblomsterne ere 
langagtige og ulige store, hvide, trekantede 
i Spidsen. De have en lidt bitter, skarp og 
bidende Smag og en gjennemtrængende aro
matisk Lugt. Jo mere de ere fyldte og jo 
hvidere de ere, desto høiere vurderes de, 
imedens de som have gule Skiveblomster, 
have en ringere Værdi. Deres Lugt og Smag 

I har vel nogen Lighed med de almindelige 
! Kamilleblomsters, men er dog mere skarp og 
j  bitter, og de besidde en lignende, formildende,
I krampestillende Virkning som disse. I Tysk

land og tildels i Skandinavien benytter man 
dem kun sjelden, hvorimod de næsten ude
lukkende anvendes i Frankrig, England og 
Nordamerika, til hvilke Lande der udføres 
mange fra Tyskland. Da Blomsterne ikke 
springe ud til samme Tid, foretages der sæd
vanlig tre Plukninger, af hvilke den første 

! giver de største og smukkeste; de, som ind- 
j samles senere ere mindre og heller ikke saa 
! hvide. De indeholde mindre ætherisk Olie
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og mere bittert Extractivstof end de først 
omtalte, samt en eiendommelig Syre, Kamille
syre. Den deraf udvundne ætheriske Olie 
har en blaa eller bleggrøn Ear ve og det sy
nes, som om Jordbundens Beskaffenhed har 
Indflydelse paa denne Farves Beskaffenhed; 
100 Pund tørrede Blomster give 1 Pd. Olie. 
De forvexles stundom med Blomsterne af 
Matremurten. P y r e t h r u m  P a r t h e n i u m  eller 
med Blomsterne af Nyserølliken, A c h i l l e a  
P t a r m i c a ,  som have korte, meget bredere og 
langt færre Bandblomster.

K a i i i m e r d n g ;  s. Cambrik.
K n i i i i i h a a i ' ,  T. Kaninchen haar, Er. 

Poils de lapin, E. Coney wool, erholdes 
baade af den tamme og af den vilde Kanin, 
ligesom ogsaa af den angoriske Kanin eller 
Silkeharen. Haarene blive enten plukkede 
eller kæmmede af de levende Dyr, eller af
klippede eller afbeitsede af de døde Dyrs 
Skind; de anvendes fortrinsvis af Hattema
gerne, men ogsaa til Fabrikation af Strøm
per, Handsker, Huer og forskjellige Tøier, og 
blive da som oftest blandede med Uld eller 
Bomuld. Haarene af de tamme Kaniner ere 
bedre end dem af de vilde og danne et me
get elastisk og varmende Materiale. Haarene 
af Silkeharen erholdes mest ved Plukning og 
Kæmning af de levende Dyr, hvilket kan ské 
maanedlig to Gange om Sommeren og én 
Gang om Vinteren; af et Dyr faar man paa 
denne Maade henved % Pund om Aaret. 
Disse Haar ere meget fine, lange, glinsende 
og som oftest hvide, sjeldnere sorte; blan
dede med almindelige Kaninhaar anvendes de 
ogsaa til det langhaarede saakaldte Castor- 
garn, som tidligere erholdtes af Bæverhaar, 
men nu eftergjøres af Kaninhaar, siden Bæ
veren er bleven mere sjelden. Imedens Hare- 
haar fortrinsvis produceres i Mængde i Syd
tyskland, er det navnlig i Frankrig og Eng
land at Kaninhaar indvindes og forbruges i 
store Qvantiteter; i Aaret 1866 indførtes der 
til England efter Mc. Culloch, foruden hvad 
Landet selv producerede, 34,715 Pd. Kanin- 
liaar til en Værdi af henved 15,000 £. samt 
c. 842,000 hele Skind.

K a n i n s k i n d ,  T . Kaninchenfelle, Er. 
Peaux de lapin, E. Babbit skins, ere de be- 
haarede Skind saavel af den almindelige, 
vilde eller tamme Kanin, som af den angori
ske eller Silkeharen; de anvendes hyppig  
som Pelsværk til Foer, Muffer, Huer, H and
sker, Tæpper etc. De vilde Kaniner ere 
m est rødliggraa, hvide under Bugen og med 
sorte Ørespidser; i mange E gne afT ysldan d, 
H olland og flere Steder have de udbredt sig  

i den Grad, at de næsten ere bievne en 
Landeplage paa Grund af den Skade, som de 

anrette paa de dyrkede Marker og paa de 
unge Træer, hvis Bark de afgnave. D e tamme 

ere noget større og enten hvide, sorte, graa, 

gullige eller p letted e; de opdrættes hovedsa
gelig  i Frankrig, Belgien, Polen og England, 

i hvilket sidste Land der findes en M æ ngde  
forskjellige Arter. I  Frankrig forekomm er 
der en stor, haarrig A rt, hvoraf der aarlig  

bringes flere M illioner Skind i H andelen, 
dels i naturlig og dels i farvet Tilstand,

imedens endnu langt flere benyttes til Hatte
fabrikationen. Silkeharerne ere i Begelen 
hvide og udmærke sig ved deres lange, fine 
og silkebløde Haar; men de ere nu temme
lig sjeldne. — De sorte Kaninskind fra Bus
land og England ere mest søgte og staa i 
høiest Pris; de ganske hvide benyttes hyp
pig til Efterligning af Hermelinskind, idet 
man besætter dem med sorte Øre- og Hale
spidser af beskadigede Hermelin- eller andre 
Skind, undertiden ogsaa kun med sorte Uld
totter. Ogsaa de saakaldte Brabanter Kani
ner fra Belgien og Frankrig af smuk blaalig 
eller sølvgraa Farve ere meget søgte, ligesom 
ogsaa de mørkegraa, sølvgraa eller blaagraa 
med hvide Haarspidser fra England. Mindst 
Værdi have de af andre Farver samt de plet
tede, hvorfor de ogsaa ofte farves sorte eller 
zobellignende. I Polen opdrættes der en 
egen lille Afart, som næsten bestaar af lut
ter hvide Dyr, hvis smaa Skind mest forar- 
beides i Landet til Pelsværk, navnlig af 
Bundtmagerne i Lissa og Fraustadt. — Som' 
Handelsvare sorteres de raa Kaninskind lige
som Hareskind i Vinter- og Sommerskind, 
feilfri og defekte. De sælges dels pr. 100 
Stk. og dels i Sække, bestaaende af 2 Tav
ler, der hver indeholde 20—24 Stk. Prisen ' 
er meget forskiellig; thi imedens en fin Vare 
kan koste c. 4 Kroner pr. Stk., kunne de or- 
dinaireste Skind ofte kjøbes for 25—30 Øre.
Der forekommer ogsaa undertiden i Hande
len afskaarne Bygstykker og Bugstykker, af 
hvilke de første i Tyskland kaldes Kühnrü

cke n,  de sidste Kühnw am m e n.  —  Kaninavlen 
drives bedst i Omegnen af store Byer, hvor 
der findes meget Affald fra havedyrket Jord; 
den har ogsaa oftere været forsøgt her i 
Landet, navnlig af mindre Jordbrugere, men 
trods Dyrenes store Yngledygtighed og deres 
m eget beskedne Fordringer til Føde ogPleie 
vil denne Industri neppe her kunne blive af 
nogen øconomisk Betydning, dels paa Grund 
af Klimaforholdene, og dels paa Grund af, at 
man her ikke er vant til at spise Kaninkjød.

K a n n a  er et svensk Maal for flydende 
Varer; 10 Kannor =  27 d. Potter.

K a o l i n  s. Porcellainjord.
K a p e r s  kaldes de i Eddike og Salt ned- 

syltede grønne Blomsterknopper af Kapers
busken, Caj)| >arls spinosa,  som findes vildt- 
voxende i Nordafrika og det sydlige Europa 
paa tørre, stenede Steder, men som for Blom
sterknoppernes Skyld ogsaa hyppig dyrkes i 
det sydlige Frankrig i Om egnen af Marseille 
og Toulon. D et er en lille Busk med grønne 
Grene og næsten cirkelrunde, helrandede, 

afvexlende Blade, som ere besatte med fine 
Haar. Blom sterne sidde enkeltvis og bestaa 

af et firdelt B æ ger og fire iK n op leiet snoede 
Kronblade, talrige Støvdragere og en ægfor

m et Frugtknude. B lom stringstiden indtræf
fer om Som m eren, og naar Knopperne ere 

bievne om trent saa store som Æ rter , og før

end de have begyndt at udfolde sig, afpluk- 

kes de af Landboernes Børn og Qvinder til

ligem ed et lille Stykke af Stilkene. Man 
lader dem derefter visne i Skyggen i Løbet 

af nogle Tim er, og de sæ lges derpaa i Frank-
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krig under Navn af Câpres en race  til de 
saakaldte Saleurs,  som ligeledes beskæftige 
sig med Nedlægning af Oliven, Sardeller 
etc. Disse sortere dem nu ved Sigtning i 
flere Sorter efter deres Størrelse og nedlægge 
dem i Eddike og Salt. Efter 6—8 Dages 
Forløb afliældes Eddiken og de overgydes 
med frisk Eddike og Salt, hvilken Proces 
gjentages endnu engang, for at de kunne 
blive ganske gjennemtrængte deraf. De ned- 
pakkes derpaa med Lagen i Glasflasker eller 
smaa Tønder og ere nu færdige til at gaa i 
Handelen. Undertiden nedlægger man Kapers 
i tørt Salt alene uden Eddike; de ere da 
mere holdbare, men mindre velsmagende end 
de førstnævnte, som dog kunne holde sig 
flere Aar, naar de opbevares i godt lukkede 
Beholdere. De ganske smaa Kapers, som 
endnu ere faste, runde og fuldstændig luk
kede, ere de bedste, da de ere langt finere 
og mere velsmagende end de store; de beta
les derfor ogsaa med en betydelig høiere 
Pris end disse. I Frankrig kalder man de 
mindste og dyreste Nonpare ille s;  derefter 
følge efter Størrelsen Surf ines,  Capucines,  
Capottes,  Fines,  Mifines og Communes,  hvilke 
sidste ere de simpleste og 5—6 Gange saa 
tunge som den førstnævnte Sort. De fleste 
og bedste Kapers komme fra Provence, navn
lig fra Omegnen af Toulon, hvorfra de for
sendes i Mængde over Marseille, Montpellier, 
Cette, Nizza og Genua. De Ira Omegnen af 
Lyon ere mere ordinaire og sædvanlig flad
trykte. Fra Spanien komme de hovedsagelig 
fra Øen Majorca; fra Italien erholdes de fra 
Sicilien, Lipari, Genua og fra Apulien; end
videre fra Candia, Cypern, Tunis, Ægypten 
etc.; men alle disse Arter ere ringere end 
de franske. — Gode Kapers bør have en 
smuk grøn Farve og rødlige Pletter udad 
imod Spidsen, en syrlig, kun lidet bitter og 
skarp, ikke sammensnærpende Smag; de bør 
dertil være faste og kjødede, runde, rene og 
uden lange Stilke samt af Størrelse som 
smaa Ærter; en sortagtig Farve samt Blød
hed og Mangel paa Smag ere Tegn paa Ælde 
og begyndende Fordærvelse. For at give 
Kapers en livlig grøn Farve lode de oven
nævnte Saleurs dem undertiden, navnlig tid
ligere, henstaa i Kobberkar de to første Gange 
de nedlagdes i Eddike, eller kastede endog 
Kobberspaaner i denne, hvilket ligeledes 
stundom er Tilfældet ved Nedlægningen af 
Agurker, men selvfølgelig blive disse Spise
varer derved forgiftede. Man kan imid
lertid let opdage dette ved at holde et blankt 
Knivsblad eller en Strikkepind 5—10 Minu
ter ned i Glasset eller Tønden; saafremt 
Jernet da viser sig rødligt, er det et Tegn 
paa en Forurensning med Kobber. — Frug
terne af Kapersbusken blive ogsaa undertiden 
nedlagte og spiste ligesom Kapers ; ogsaa be
nyttes Knopperne af nogle andre Planter som 
Surrogat for disse. I Tyskland benyttes 
navnlig hertil de ikke udsprungne Blomster
knopper af Farvervissen, S p a r t i m i i  s c o p a r i u i n ,  
(T. Pfriemenkraut), som især indsamles i 
Omegnen af Darmstadt og Mainz og komme 
i Handelen under Navn af Gnist e rkape rs,

Ge isskape r s eller t yske  Kapers,  Fr. Câpres 
de Genét;'de forsendes mest til Holland. 
Endvidere benyttes paa samme Maade Blom
sterknopperne af flere andre Planter, saasom 
af Hyldetræet (disse have tillige en afførende 
Virkning), af Engkabeleien, C a l th a  p a l u s t r i s ,  
samt de umodne Frugter af N a s t u r t i u m  (T ro -  
pæolum ) etc. — Brugen af Kapers som et 
pirrende Kryderi i Saucer og andre Spiseva
rer er bekjendt. Tidligere anvendtes de og
saa i Medicinen, dog endnu hyppigere Ka

persbarken,  C o r t e x  R a d i e i s  C a p p a r i d i s ,  som 
erholdes af Buskens Eødder og har en skarp, 
bitter, sammensnærpende Smag. Den erhold
tes fra Frankrig i uregelmæssige, sammen
rullede Stykker, ligesom ogsaa den af samme 
udvundne Kapersolie,  O l e u m  C a p p a r i d i s .

K a p g o d s  s. Diamant er.
K a p o k ,  kaldes en i den nyere Tid paa 

de europæiske Markeder forekommende Plante- 
uld, som stammer fra den paa Sundaøerne 
voxende B o m b a s  p e n t a n d r u m  L . ;  den er sæd
vanlig gullighvid, meget glinsende. 1—3 Ctm. 
lang, ikke meget fast, men anvendes dog til 
Spinding sammen med Bomuld.

K appe er et svensk Kornmaal =  l 3/4 
Kannor =  4,74 d. Potter. — Kappland er 
et Flademaal i Sverig =  391,5 danske □  
Alen.

K apsler (C ap su la ) kaldes i Medicinen 
nogle smaa runde eller ovale Hylstere af Ge
latine eller Husblas, som man benytter for 
let at kunne synke modbydeligt smagende 
Lægemidler, saasom Copaivabalsam, Lever
tran, Cubeberextract etc. De forfærdiges ved 
at dyppe Former af poleret Staal eller Tin 
i en Opløsning af Husblas og naar dette er 
størknet at trække den af med et Ryk; de 
fyldes da med Medicinen, og man tillukker 
Aabningen ligeledes med Husblas. Ved at 
blande Glycerin i Husblasopløsningen blive 
Kapslerne bløde og ere nemmere at synke, 
hvorfor disse e last iske  Kapsle r  i den sidste 
Tid ere bievne meget udbredte.

K a r a g a n s k i n d  eller Karakanskind 
erholdes af den i Sibérien levende lille Ka- 
ragan-eller Stepperæv, C a n i s  C a r a g a n ;  den er 
ulvegraa med rødgule Rygstriber, hvid Bug 
og sorte Øren. Disse Skind ere meget bløde 
og forsendes hovedsagelig over Kiächta til 
China; de komme kun sjelden til Europa.

K arankas er Navnet paa et svært og 
rigt Silkestof med Atlasgrund og indvirkede 
Guld- eller Sølvblomster ; det kom oprindelig 
fra Ostindien, men efterlignes i Frankrig, 
især til Forsendelse til Levanten og Amerika.

K arat, Vægténhed for Guld, Sølv, Ju
veler og Perler, s. under Diamant  og Guld.

K arfu n k el s. Granat  og Rubin.

K a r  otter s. Tobak.
K arpatliisk Balsam  s. Balsam.

K arpen ( C yprin u s C arpio), den be- 
kj endte Ferskvandsfisk, som lever i de tem
pererede Lande i Europa, Asien og Amerika 
i stillestaaende eller langsomt flydende Vand, 
benyttes meget som Næringsmiddel og op
drættes derfor ofte i Damme. Man foretræk
ker dog sædvanlig Flodkarperne, som have 
en mere gul Farve, for Damkarperne, hvis
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Farve er grønlig eller sortagtig ; navnlig have 
de, som leve i Damme med en dyndet Bund 
en mudret Smag, som dog taber sig, naar 
Fiskene sættes nogle Dage i rent Vand. 
Karpefamilien bestaar af en Mængde Arter, 
af hvilke henved en Snes findes i Danmark; 
af disse ere de vigtigste den egent lige  Karpe,  
Karudsen,  Suderen,  Br ase n og Skallen.  Af 
andre Arter maa mærkes: Speilkarpen,  med 
3 Bækker store, glinsende Skjæl langsad 
Byggen ; den lever i Donau og i Bodensøen, 
men holdes ogsaa i Damme til Avling; end
videre Guldkarpen,  som er guldglinsende og 
stammer fra China; den holdes mest iAqua- 
rier og Glaskummer samt i Damme til Pynt, 
og dens Farve forvandler sig da ofte til 
sølvglinsende, sort og hvid, sort og gul eller 
sort og rød. Den formerer sig meget stærkt 
og kan blive saa tam, at den tager Føde af 
Haanden. — Karpen er en seiglivet og meget 
frugtbar Fisk og spises sædvanlig indtil den 
har naaet en Alder af 5—6 Aar, sjelden se
nere, da dens Kjød er mindre velsmagende, 
naar den er ældre; den kan imidlertid blive 
over 200 Aar gammel, og paa saadanne gamle 
Fisk findes Hovedet og Byggen ofte be
groede med Mos. Sædvanlig veier den kun
3—6 Pd. ; men naar den lever uforstyrret og 
har rigelig Næring, kan den undertiden brin
ges til at veie henved 70 Pd. og naa en 
Længde af 11/2 Meter; dog høre allerede 
Karper paa 20 Pund til Sjeldenhederne. De 
forsendes i Mængde i store Vandtønder, som 
have en vid Spundsaabning, og som under- 
veis jevnlig maa aabnes; men om Vinteren 
kunne de transporteres mange Milo nedpak- 
kede i Sne og med et lille Stykke i Vin eller 
Brændevin dyppet Brød i Gabet. Fra Kö
nigsberg og Danzig sendes mange Karper til 
Busland og andre Lande; ogsaa i Bøhmen 
har man fortrinlige Fisk, hvoraf mange gaa 
til Wien; endvidere leverer Schlesien en god 
Vare, ligesom ogsaa Donau- og Bhinkarporne 
ere bekjendte for deres Godhed. — Karpens 
Galde, soin tidligere fandt Anvendelse i Me
dicinen, benyttes nu undertiden til Malerfarve, 
og dens Svømmeblære til Fabrikation af sim
pelt Husblas.

K arreldoek, Klaverdock eller Karre l 
op Kar re l kaldes den næstbedste Sort af det 
hollandske Seildug; det forfærdiges af det 
bedste Hampegarn og udføres i Mængde.

K a i •se, Have karse  (Lepidium sativum) 
er en urteagtig, c. 3/2 Meter høi Plante med 
fjersnitdelte Blade, smaa hvide Blomster og 
ovale, fladtrykte Frugtskulper; den hører op
rindelig hjemme i Asien, men dyrkes i hele 
Europa og findes ofte vildvoxende, især paa 
dyrkede, fugtige Marker. Bladene have en 
behagelig, skarp Smag og anvendes dels som 
Salat og dels i Medicinen som et fordelende 
og blodrc nsende Middel.

K arteboller, T. Weberkarden, Fr. 
Chardons à carder, E. Teasels, Ital. Cardo 
da cardare, ere de tørrede, piggede Blomster
hoveder af Væver-Kart ebollen eller Kar te t id-  
selen,  D i p s a c u s  Fullonuin,  en toaarig Plante, 
som egentlig hører hjemme i det sydlige 
Europa, men som nu ogsaa dyrkes paa Mar

kerne i mange Egne af Mellemeuropa. De
7—10 Ctm. lange, mere eller mindre valse
formede Blomsterhoveder ere bedækkede med 
liaarde Avner (Dækblade) som ere fremra
gende, stive, spændige og ende i en lille til- 
bagebøiet Hage eller Krog. Naar de ere af
blomstrede, afskæres de tilligemed et Stykke 
af Stilken, tørres paa et luftigt Sted og bin
des sammen i Bundter, hvorpaa de nedpakkes 
i store Fade og bringes saaledes i Handelen.
De benyttes hovedsagelig til Kuning eller 
Opkradsning af Klæde, idet de anbringes paa 
Omkredsen af en hurtigt omdreiende Cylin
der, henover hvilken det fugtiggjorte Klæde 3
føres, saa at de smaa Hager gribe fat i Uld- 1
trævlerne og trække dem frem saaledes at de 
komme til at ligge i samme Betning. Bu- ; 
ningen foretages efterhaanden paa hele Tøiets j 
Overflade og gjentages flere Gange i Forhold . 
til dets Finhed. Man har forsøgt at erstatte j 
de .temmelig dyre Karteboller med Hager af \ 
fortinnet Staal, men uden tilfredsstillende j 
Besultat, da Klædet angribes for stærkt af 
Metalkarter. Ogsaa Hattemagerne benytte • 
dem til Opkradsning af Haarene paa Filt
hatte. Deres Værdi er hovedsagelig afhæn- i 
gig af Hagernes Fasthed, Elasticitet og Hold- i 
barhed, ligesom ogsaa af Hovedernes Længde. 
Brugte Karteboller, som ere bievne vaade ved 
at benyttes, maa først tørres, inden de atter 
tages i Brug, og ere da ofte nok saa gode ».
som friske, da de ere bievne stivere og sei- i
gere, saafremt de have været af god Qvalitet.
— De fleste og bedste K. komme fra Avig
non i dot sydlige Frankrig; endvidere d y r k es | 

de i Omegnen af Bonen og Sedan, af hvilke
de førstnævnte have det Fortrin fremfor | 
Avignoner K., at de ere mindre bugede end 
disse. Ligesom de andre i Frankrig, Belgien, 
Italien (især ved Bologna) etc. dyrkede Sor
ter forbruges de imidlertid mest i selve Lan
dene. — I England dyrkes de mest i den 
nordlige og vestlige Del af Landet; de fra 
Omegnen af Essex anses for at være de bed- I 
ste. Man har dem her i flere Sorter; de 
største, som kaldes Kings eller Male teasels,  i 
benyttes mest ved Fabrikationen af Bord- og 
Sengetæpper, Strømper etc., imedens en min- i 
dre Sort, som benævnes Fullers eller Female 
teasels,  anvendes til finere Stoffer. — I Tysky 
land produceres K. i stor Mængde, navnlig i 
Franken, Thüringen, Schlesien, Sachsen, ved , 
Halle, Magdeburg etc., og i Østerrig ligele
des, især i Mähren, Steiermark, Ungarn etc.
De ere vel af temmelig god Qvalitet, men 
kunne dog ikke maale sig med de franske, j 
som have valseformede Blomsterhoveder, imo- - 
dens de tyske ere mere ægformede. De sor
teres efter Størrelsen og sælges pr. 1000 Stk.
— Ogsaa i Danmark er der oftere gjort For
søg paa at dyrke denne Plante, dog uden 
noget heldigt Besultat, da den neppe i vort 
Klima vil kunne opnaa den nødvendige Fast
hed og Elasticitet. Den udvikler sig bedst 
paa noget høitliggende, solbeskinnede, men 
gode og kraftige Jorder. — Almindelig eller 
vild Kartebolle (D ip sa cu s  sy lv es tr is ) er en 
anden Art, som findes vildtvoxende paa Gjær- 
der og ved Veikanter i Syd- og Mellemeu-
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ropa, ligesom ogsaa fiere Steder i Danmark, 
naynlig paa Lolland; men da den har lige 
Avner uden tilbagehøiede Hager, er den al
deles uanvendelig til technisk Brug. 

K a r t h ä n s e r p n l v e r  s. Spydglans.  
K a r t o f f e l ,  Fr. Pomme de terre, E. Po- | 

tatoe, kaldes som bekjendt de underjordiske 
Knolde af den perennerende, fieraarige Kar
toffelplante, Sola num  tuberosum , som egentlig 
stammer fra Sydamerika, hvorfra den i det 
16de Aarhundrede blev indført til Spanien og 
England og senere tik alle Europas Lande; 
den er' en af de vigtigste Culturplanter, idet 
Knoldene i mange Egne udgjøre et Føde
middel af stor Betydning, navnlig for den 
fattigere Del af Befolkningen. Endvidere
anvendes Kartofler meget til Qvægfoder, en
ten direkte som Tilsætning til tørt Vinter
foder, eller endnu hyppigere indirecte som 
Bærme eller det ved Brændevinsbrænding af 
Kartofler tilbageblivende Affald. Fremdeles
benytter man K. som Eaastof for flere vig
tige Fabrikationer, saasom til Gryn, Stivelse, 
Mél, uægte Sago, Sirup, Sukker, 01, Eddike, 
og navnlig som ovennævnt til deraf at frem
stille Brændevin, til hvilket Brug man dog 
her i Landet i de senere Aar mest har be
nyttet Mais siden de betydelige Tilførsler af 
denne Kornsort fra Amerika. — K. forekomme 
i en Mængde forskjellige Sorter; efter den 
Tid den modnes, benævnes de t idlige,  mid

delt idlige eller sildige ;  efter deres Smag og 
indre Beskaffenhed kaldes de melede Kar t of 

ler, Sukk e r kar t of le r  etc. De forplantes 
bedst ved hele, middelstore Knolde af ensar
tet Størrelse og lægges om Foraaret, helst i 
løs, dybtpløiet og velgjødet Jord, hos os sæd
vanlig i Bader efter Ploven, hvorefter de 
under deres Væxt hyppes og renses ligesom 
andre Bodfrugter. Høsten falder fra Slutnin
gen af Juli til sidst i October, eftersom man 
har lagt tidlige eller sildige Sorter. Udsæ
den pr. Td. Land kan for smaa Læggekar
tofler anslaas til 5 à 6 Tdr., for store omtrent 
til det dobbelte; Udbyttet kan gjennemsnit- 
lig anslaas til 40—50 Tdr. pr. Td. Land paa 
lette Jorder, 50—70 paa middel go de og 70— 
100 paa gode Jorder, under meget gunsUge 
Forhold ogsaa til 120—130 Tdr. I Tyskland 
udgjorde Gjennemsnitsudbyttet af Kartoffel
avlen i Aarene 1846/00 c. 92 Tdr. pr. Td. 
Land til en Middelpris af 3 Kr. pr. Td. ; i 
Danmark maa Udbyttet ansés for at være 
noget lavere. Udsæden her i Landet udgjorde 
i 1876 c. 440,000 Tdr., imedens den Aaret 
iforveien i Norge var c. 700,000 Tdr., hvilket 
dog var betydeligt høiere end i de tidligere 
Aar. Ogsaa i Sverig dyrkes Kartofler i stor 
Udstrækning, ligesom ogsaa i Tyskland, Bel
gien, Frankrig etc. I  Da nmark optager Kar
toffelavlen for Tiden c. 76,600 Tdr. Land eller 
3,5 pCt. af det hele besaaede Areal; den er 
mest udbredt i det nordlige Sjælland. K. er 
den af alle Planter, som har den mest ud
strakte Voxekreds; den dyrkes indtil 3,000 
Fod over Havets Overflade og indtil 1 Mil 
sydost for Nordkap.

Kartofler ere i Begelen ikke Gjenstand for 
den større Handel, dels paa Grund af deres

Vandholdighed, dels fordi de ikke ere anven
delige, naar de ere over et Aar gamle, dels 
som en Følge af deres almindelige Udbre
delse over alle fem Verdensdele, og dels en
delig fordi Forsendelsesomkostningerne vilde 
fordyre dem formeget; de afsættes og benyt
tes derfor mest i den nærmeste Omegn af 
Voxestederne. De bør opbevares paa et koldt, 
tørt og helst lyst Sted, hvorved de bedst af
holdes fra at spire. De indeholde c. 70 pCt. 
Vand, 10—20 pCt. Stivelse samt endvidere 
Sukker, Pektin, Gummi, Æghvide, Fedt, 
Qvælstof og forskjellige Salte. Med Undta
gelse af Knoldene indeholde næsten alle 
Plantens Dele mere eller mindre giftige Stof
fer; ogsaa i de umodne Kartofler findes det 
giftige Alkaloid Solanin, et hvidt, perlcmor- 
glinsende Pulver.

Siden Aaret 1845 har Kartoffeldyrkningen 
i Europa havt en farlig Fjende i den saa- 
kaldte KartofFelsygdom,  som i det nævnte 
Aar optraadte næsten samtidig i alle Lande. 
Den viser sig som gullige eller brune Plet
ter baade paa Bladene, Knoldene og Steng
ierne, og udbreder sig navnlig i fugtigt Veir 
med stor Hurtighed fra den ene Plante til 
den anden, saa at Kartoffeltoppene paa en 
hel Mark kunne være ødelagte i et Par Dage. 
Aarsagen til Sygdommen er en Snyltesvamp, 
som gjennemtrænger hele Cellevævet i Plan
ten og dræber Cellerne. Der er forsøgt 
mange Midler imod denne Sygdom, uden at 
det dog endnu er lykkedes at hæve den. — 
En anden ligesaa farlig Fjende for Kartoffel
avlen optraadte for endelAar tilbage i Nord
amerika, nemlig Koloradobillen,  en rødgul, sort
plettet, 1 à 2 Ctm. lang Bille, som med rivende 
Hurtighed udbredte sig over meget store Land
strækninger. Uagtet de Forbud, som de 
fleste europæiske Begæringer i Aaret 1876 
udstedte imod Indførsel af Kartofler fra Ame
rika, viste Billen sig dog det paafølgende 
Aar flere Steder i Tyskland, hvor man imid
lertid optraadte imod den med saa stor 
Energi, at det lykkedes at udrydde den, saa 
at man i de sidstforløbne 2 à 3 Aar i Europa 
har været fritaget for denne Landeplage.

I  Aaret 1876 indførtes til Danm ark c.
51,000 Tdr. Kartofler, hvoraf 41 T. fra Preus
sen; i 1877 c. 69,000 Tdr. og i 1878 c. 75,000 
Tdr., hvoraf c. 65 T. fra Preussen; Udførse
len her fra Landet udgjorde i de to først
nævnte Aar c. 4000 Tdr. aarlig og i 1878 c. 
3000 Tdr.

Norge  indførte i 1876 c. 23,000 Tdr. og 
udførte næsten ingen.

England indførte i 1876 c. 6 Mill. Cwts. 
Kartofler til en Værdi af c. 1,7 Mill. £., ho
vedsagelig fra Frankrig og Tyskland; Udfør
selen udgjorde kun c. 6,000 Cwts., som alle 
vare tidligere indførte til Landet.

K a r t o f f e l  g r y n  ere rundagtige eller 
uregelmæssig formede Korn, som man for- 
færdiger ved at knuse raa eller kogte Kar
tofler, tørre dem og derpaa male og sigte 
dem paa en Grynmølle for at Kornene kunne 
blive af samme Størrelse. De tilvirkes un
dertiden i Grynfabrikerne, men man forfær- 
diger dog hyppigere det af Kartoffelstivelse
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fremstillede Product, som vil lindes omtalt 
under Kartoffelsago.

K a r t o f f e i m é l  eller Kar toffelst ivelse
er det i Kartoflerne indeholdte Stivelsemél, 
som erholdes ved at knuse de omhyggelig 
rensede Kartofler og under en stadig Strøm 
fra en Vandhane ælte Massen godt igjennem 
paa en Haarsigte. Derved blive de fine 
Stivelsekorn udslemmede af deres Celler ved 
Vandet og løbe med dette ned i et neden
under værende Kar, hvor de senere sætte sig 
tilbunds, medens Cellesubstantsen som Træv
ler bliver tilbage i Sigten. Naar Stivelsen 
har sat sig tilbunds i Karret, udvaskes den 
flere Gange med rent Vand, hvorefter den 
ved at tørres, knuses og sigtes forvandles til 
Mél. Kartoffeimél danner et finkornet, glin
sende, smudsighvidt Pulver, som under Lou- 
pen synes at bestaa af lutter glinsende Blæ
rer. De enkelte Korn ere ved stærk Forstør
relse farveløse, gjennemsigtige, ægformede 
eller ovale, ved den spidse Ende forsynede 
med et Punkt, den saakaldte Kjærne, der ved 
stærkere Forstørrelse viser sig som en lille 
Hulhed. Om denne Kjærne ere talrige, me
get tydelige, lysere og mørkere Lag afleirede, 
som i Begyndelsen ligge kredsformet om den, 
men jo mere de nærme sig den anden Ende 
af Stivelsekornet blive de tykkere og beskrive 
en større og større Kurve. Kartoffeimél be
nyttes meget som Næringsmiddel; ligeledes 
finder det en ikke ubetydelig Anvendelse som 
Forfalskningsmiddel af Presgjær samt af 
andre Mél- eller Stivelsesorter, hvorfra det 
dog let kan adskilles i et Mikroskop ved sit 
ovenfor beskrevne eiendommelige Udseende. 
Man forfærdUer paa mange Steder Kartoflél- 
mél i det Store, i Tyskland navnlig i Halle, 
Erfurt, Nürnberg etc.

K a r t o f f e l s a g o , ogsaa kaldet tysk 
Sago, ere smaa, runde, af Kartoffeimél frem
stillede Korn af Størrelse som ægte Sago; 
man lader dem enten være hvide eller ogsaa 
farver man dem gule med Safran eller brun
lige med brændt Sukker eller rød Bolus for 
at de skulle ligne den ægte Sago. Fabrika
tionen skér saaledes, at den fugtige Kartoffel
stivelse paa Kobberplader opvarmes over 60° 
og kornes. De erstatte ret godt ægte Sago 
og kunne anvendes paa lignende Maade, ime
dens de ere langt billigere. Kartoffelsago 
fremstilles nu i stor Mængde og af fortrinlig 
Qvalitet i betydelige Stivelsefabriker især i 
Tyskland. Kartoffelsago i fine Korn benæv
nes ofte Kartoffe lgryn (s. d.).

K a r t o f f e l s u k k e r  s. St ive lse sukke r .

K a r  v e  er den norske Benævnelse paa 
Kommen (s. d.).

K a s c h o l o n g  s. Opal.

K a s i m i r  eller Kaschem ir  s. Cachemir.

K a s k e l o t  s. Hvalrav.

K a s s a v a  s. Cassavabuske n.

K a s s u  s. Catechu.
K a s t a n i e r ,  æ g t e  eller Maroner,  Fr.

Châtaignes, E. Chesnuts, ere Frugterne af 
det ægte Kastanietræ, Casta nea  ve sta ,  som 
danner hele Skove i det sydlige Europa og 
ogsaa hyppig plantes i Haver og Alleer paa 
denne Side af Alperne, navnlig ved Øvrerhi-

nen i Baden, Würtemberg etc. Ogsaa i Dan
mark sés det temmelig hyppig plantet i Ha
ver og Lystanlæg og taaler godt vort Klima; 
det ynder god Jord og taaler bedre Skygge 
end Egen, ligesom det ogsaa udholder haard 
Frost, naar Træet ikke er ganske ungt; men 
Nødderne modnes neppe her. Det kan naa 
en betydelig Høide og en Tykkelse som 
Egens, men bliver dog selv i sin Hjemstavn 
sjelden høiere end 20 à 25 Meter; det fuld
ender sædvanlig sin Yæxt i 60—80 Aar og 
skal kunne blive over 1000 Aar gammelt. 
Det har en tæt, løvrig Krone og store lan
cetformede, i Banden takkede, stive, glatte, 
paa Overfladen glinsende grønne og paa Un
derfladen matte Blade. De melede, bredt 
ægformede eller plankonvexe, velsmagende 
Frø ere omgivne af en glinsende brun, læ
deragtig, parallelnervet, indvendig hvid, træv
let Hud og forekomme i Regelen i et Antal 
af tre, undertiden to eller fire, omsluttede af 
et pigget Hylster eller Skaal, som omslutter 
Frugterne helt, indtil de ere modne, hvorpaa 
den aabner sig ved 4 Klapper ligesom Bø
gens Skaal. Frugten, som modnes i October, 
er en mørkebrun, næsten ægformet Nød, som 
ved Grunden er forsynet med en stor Navle; 
den har nogen Lighed med Hestekastaniens 
Frø. 1 flere Egne af Italien, Spanien og 
Portugal ere Frugterne et vigtigt Nærings
middel for den fattigere Del af Befolkningen, 
ligesom de ogsaa benyttes som Qvægfoder. 
I Tyskland nyder man dem dels raa, dels 
ristede paa en varm Ovn eller som Tilsæt
ning til Gemyser; de overdrages undertiden 
med Sukker og man tilbereder ogsaa Mél 
deraf, som anvendes paa flere Maader. Store 
og næsten runde Kastanier, som mest erhol
des af forædlede Træer, kaldes Maroner,  ita

lienske eller væ lske  Kastanier; de ere meget 
velsmagende og dyrkes navnlig i Italien, 
Spanien og det sydlige Frankrig. Af de 
franske, som mest komme fra Provence, ere 
de saakaldte Châ ta ignes pa sse -he lle s de bed
ste; de ere meget store og kunne veie indtil 
70 Gram pr. Stk. Flere italienske Sorter ere 
omtrent af samme Godhed. De fleste Kasta
nier, som komme til Nordeuropa, erholdes 
imidlertid fra Tyrol, Rhinegnene og det 
nordlige Frankrig og ere meget mindre end 
de forannævnte. Frugterne modnes i Octo
ber, indsamles i tørt Voir, førend Skallen 
springer op, hvorpaa denne aftages, og Kjær
nerne tørres da i Solen eller i varmt Sand, 
undertiden ogsaa i Ovne; før Tørringen ned- 
dyppes de ofte i hedt Vand for at tilintet- 
gjøre Spirekraften. De maa opbevares paa 
et aldeles tørt Sted og hyppig tilsés for at 
fjerne alle dem, hvorpaa der viser sig Tegn 
til Skimmel. Ved Foraaret3 Nærmelse be
gynde de ofte at spire og blive da let ubru
gelige , idet de faa en ubehagelig Smag. 
Dette forhindres bedst, naar man ophænger 
dem i Sække paa et luftigt og køligt Sted, 
saaledes at de hverken berøre Gulvet eller 
Væggen. — Br asilianske  Kast anier ,  Mara-  
non-Kastanier ,  Juvia- eller Paranødder ere 
de 5—6 Ctm. lange, trekantede, rynkede Frø 
af l ie rt holle t ia  exce lsa , et i Brasilien, navnlig
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ved Orinoco, voxende, 30 Meter høit Træ, 
der henhører til Myrtefamilien. Frugten er 
en stor Nød med 4 Rum, hvoraf ethvert 
indeholder 6—8 uregelmæssige, trekantede, 
bleg canélbrune Nødder. Frøkjærnerne fylde 
hele Nødden og have en sødlig, mild Smag, 
der ligner Hasselnøddens; i deres Hjemstavn 
ere de et vigtigt Næringsmiddel. De inde
holde en fed, gul Olie, som i Brasilien an
vendes baade som Spise- og Brændolie. Til 
Europa komme de over Hamborg og anven
des som Surrogat for Mandler. — Fordær
vede Kastanier kan man let kjende ved at 
aabne nogle enkelte Stykker; det er navnlig 
saadanne, som have været opbevarede paa et 
fugtigt Sted og derfor have begyndt at spire 
og af hvilke man har afbrækket Spiren eller 
som ere mugne.

Kastanietræets Yed er gulbrunt med mørke 
Schatteringer og meget varigt men ofte rid
set; Kjærnetræet ligner Egetræet i Haardhed, 
Farve og Varighed. Vedet angribes ikke af 
Orm og anvendes til Meubler og til Dreier- 
og Vognmagerarbeide; men særlig egner det 
sig til Vinfoustager, hvorfor der fra Italien 
udføres mange deraf forfærdigede Staver til 
Frankrig og England. De lige Grene og 
Rodskuddene afgive meget gode Tøndebaand, 
Humlestænger og Vinpæle, samt benyttes til 
Spadserestokke. — Den indre hvide Bark af
giver et godt Garvemateriale, idet den inde
holder ligesaa meget Garvestof som Egebark, 
og Læderet skal deraf blive stærkt, fast og 
tillige bøieligt; den kan ogsaa godt anven
des til Sortfarvning paa Uld, og navnlig i 
Amerika benyttes den hyppig paa begge 
disse Maader. Af Barken og Vedet forfær- 
diger man ogsaa i Frankrig et fast Extract 
til Farveri brug.

K a s t a n i e r ,  v i l d e  s. H estekastanier.
K a t o s t  {M alva) er en af mange Arter 

bestaaende Planteslægt, af hvilke ue fleste 
høre hjemme i Troperne; hos os findes 5 
Arter vildvoxende. — Almindelig eller vild 
Katost {M alva sy lvestr is)  T. Käse- eller Ha
senpoppel, som er temmelig hyppig i Dan
mark og det sydlige Skandinavien er en hen
ved 1 Meter høi Plante med en stærk Pæle
rod og rundagtige, syvlappede, med bløde 
Haar besatte Blade og blaalig rosenrøde 
Blomster, som ere samlede i Knipper i Blad
hjørnerne. Saavel Blomsterne med Bægrene 
{F lores M alvæ  sy lvestr is) som Bladene {F o 
lia Malvce) anvendes i Medicinen i Bryst
sygdomme og som blødgjørende Omslag samt 
til slimet Øienvand. 1 samme Øiemed ind
samler man ogsaa Blomsterne og Bladene af 
n°gle andre lignende Arter, navnlig M a lva  
rotundif' olia og bore a lis ; Bladene af den 
førstnævnte ere besatte med bløde Haar, de 
oederste ere hjerteformet runde, stump 7 kan
tede, de øvre 5 lappede, Stengelen næsten 
hggende. Bladene af disse Arter ere uden 
Bugt og have en slimet Smag. Af andre 
Arter skulle vi endnu nævne Alt heaplanten 
W. rosea) hvis Blade Folia  Altbæ æ , anvendes 
bgesom de foregaaende og Kruse t  Kat ost  {M . 
crispa), som hører hjemme i Sydeuropa, 
^en ogsaa godt taaler vort Klima, og som

i navnlig anvendes som Foderplante, hvilket 
ligeledes er Tilfældet med Nor daf r ikansk K. 

i {M . m a u rita n ica ).

K a t t e  gn id  s. Glimmer.
K a t t e s k i n d  saavel af den tamme som 

af den vilde Kat afgive et blødt, let og me
get søgt Pelsværk. Skindene af den tamme 
eller Huskat t en ere af alle Farver; de sorte 
og brunliggraa (Cypernskind) vurderes høist. 
Af disse komme de første især smukke fra 
Holland, Steiermark, Schweiz, Salzburg, 
Ukraine etc. I det Hele taget kommer der 
mange Katteskind i Handelen fra Rusland, 
Schweiz, Holland, Sydtyskland, Frankrig, 
Spanien etc., enten opskaarne eller helt af- 
krængede. Med Undtagelse af de sorte blive 
de hyppig farvede mørkebrune, sorte eller 
blaagraa og anvendes da til Foerværk, Kant
ninger, Muffer etc. Af de russiske forsendes 
de fleste til China. Fra Sibérien komme 
blaaliggraa Skind, som have Lighed medblaa 
Ræveskind og stundom foretrækkes for disse, 
fordi de ere varmere og varigere. Fra Om
egnen af Aralsøen, ligesom ogsaa undertiden 
fra Canada, erholdes nogle smukke mørke
brune indtil sortagtige, som ofte forarbeides 
under Navn af Genetteskind (s. d.), som de 
ligne meget; i Rusland kaldes de ogsaa Ba-  
biner.  Skindenes mere eller mindre smukke 
Udseende kommer hos den tamme Kat min
dre an paa Klimaet end paa den Pleie og 
Renlighed, som Dyrene have været undergivne. 
Den vilde Kat ,  som er større end den tamme, 
er rødliggraa eller brungul, gul under Bugen 
og har en tættere, finere Haarbeklædning 
end den sidstnævnte, hvorfor dens Skind og
saa staa i høiere Pris. I de kultiverede eu
ropæiske Lande ere de næsten ganske ud
ryddede, og de findes endnu kun i bjergfulde 
Egne i Ungarn, Polen, Rusland, Skotland og 
Sverig, ligesom ogsaa i Sibérien og Nord
amerika. Disse Skind forekomme dog kun 
sjeldnere i Handelen; de anbefales ogsaa som 
et godt Middel imod Gigt. — Desuden gives 
der endnu flere Afarter af Katte, som fore
komme endnu sjeldnere, saasom Karthäuser-  
kat tene,  med blaaliggraa eller blaaligsorte 
Skind med lange, bløde, bølgeformede Haar; 
de angor iske  Katte med lange, sølvhvide 
Haar, stærkt krusede ved Halsen; den j apa-  
nesiske Kat, hvid med store gule og sorte 
Pletter og meget kort Hale ; den langhovedede  
Kat fra Mexico, som er rødgul, etc.

K a t t e w r t  {H erb a  M a ri v er i  eller M a -  
ru m  verum ), T. Marum-Amberkraut eller 
Katzengamander, ere de smaa, ægrunde, hel- 
randede, ved Randen tilbagerullede, ovenpaa 
lysegrønne og paa Undersiden hvidfiltede 
Blade af Teucrium Marma, en Plante med en 
hvidfiltet, stiv, meget grenet Stengel og pur
purrøde Blomster; den hører egenlig hjemme 
i Ægypten og Syrien, men dyrkes ogsaa hos 
os i Haver eller Drivhuse. Den har en aro
matisk, stærk Lugt og en bidende krydret, 
senere kølende Smag og anvendes endnu un
dertiden i Medicinen baade til indvortes og 
udvortes Brug, ligesom den ogsaa benyttes 
til Snustobak. Kattene føle sig tiltrukne af
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dens Lugt, vælte sig paa den og kradse 
Planten op af Jorden.

K a t t e e i e ,  T. Katzenauge, Schillerquarz, 
er en traadet, med Disthen og Amiant blan
det Quarts af brun, rød, grønliggraa eller 
gullig Farve, hvorved den erholder den Eien- 
dommelighed, at den ved at holdes imod 
Lyset i en vis Eetning, og navnlig naar den 
er sleben ophøiet eller en cabochon, funkler 
ligesom Kattepine. Den har en Fedtglans, 
et musklet Brud, er haardere end den almin
delige Opal og har indvendig fine, mest 
hvide, mindre gjennemsigtige Ammianttraade, 
der ere Aarsagen til dens Funklen; jo flere 
af disse Traade, der findes i den, desto min
dre gjbnnemsigtig er den, men desto større 
er dens Glans. Den findes sammen med den 
almindelige Quarts, smukkest paa Ceylon og 
Malabarkysten, men desuden ogsaa i Fichtel- 
bjergene og Harzbjergene, hvor den dog kun 
forekommer i smaa Stykker, der kun sjelden 
ere saa store som en Hasselnød. Den an
vendes undertiden sleben en cabochon til 
Eing- og Naalestene; hos flere asiatiske og 
afrikanske Folkeslag bæres den som Amulet 
og staar derfor hos dem i liøi Pris.

K a t t u n  er den almindelige Benævnelse 
paa glatte, lærredsagtig vævede, ikke meget 
fine Bomuldstøier, hvis Islættraade sædvanlig 
ere snoede noget stærkere end Kjedetraadene. 
Navnet stammer fra det franske Ord Coton, 
Bomuld, og i Frankrig kalder man ogsaa 
undertiden disse Stoffer Cotons eller Toiles 
de Coton. Da de tidligere udelukkende for- 
færdigedes i Ostindien, ere flere Benævnelser 
derfra endnu bibeholdte, som man tillægger 
enkelte Sorter. Saaledes kalder man endnu 
i Frankrig navnlig fine og broget trykkede 
og malede Kattuner Indiennes og Persiennes,  
og Navnet Calicos,  som endnu bruges meget 
om samme Slags Varer, hidrører fra, at Eng
lænderne tidligere erholdt mange fra Kalikut 
paa Malabarkysten. Af den ostindiske Be
nævnelse Chit s eller Chints,  hvormed man 
endnu i England betegner fine, broget tryk
kede Kattuner, er opstaaet Navnets Sir t s,  
som man tidligere tillagde de ostindiske eller 
engelske glittede og senere i det Hele taget 
alle fine trykkede Kattuner, og endnu for 
Tiden kalder man de ^glittede, storblomstrede 
Kattuner, som bruges til Meubolbetræk, Por- 
tiérer, Gardiner etc., Meubelsir ts.  — Kattu
nerne falde hovedsagelig i tre Klasser, nem
lig 1) raa,  hvide Skj or t e kat t uner  eller Kat-  
t unlæ rre d, som mest ere bestemte til at 
trykkes og derfor i Tyskland ogsaa kaldes 
Druckkat tune,  undertiden ogsaa Kit tai;  2) 
ensfarvede K., sædvanlig af ringere Qvalitet 
og bestemte til Foerstoffer, hvorfor de ogsaa 
benævnes Foerkat tuner,  eller med det engel
ske Navn Sar se ne t s;  efter et lignende Stof, 
som hyppig forfærdiges i Eusland, kaldes de 
ogsaa stundom Kit tai ; 3) og broge t  t rykkede  
paa hvid eller farvet Grund, for hvilke tildels 
de allerede ovenfor anførte Benævnelser be
nyttes. De trykkede Kattuner udgjøre ube
tinget Hovedartiklen af disse Sorter og ere 
en stor og vigtig Del af Væve- og Trykindu
striens Frembringelser i alle de egentlige

Fabriklande, England, Frankrig, Tyskland og 
Schweiz. Den Mængde, som tilvirkes og for
bruges deraf, ikke alene i selve Europa, men 
næsten i alle Lande i hele Verden, er for- 
bausende stor. Betydelige Qvantiteter for
sendes endogsaa fra England til Indien, hvor
fra i Fortiden Kattunerne først maatte ind
føres til Europa. Hovedsædet for den engel
ske Kattunfabrikation er Manchester. Eng
land var det Land, som først bragte denne 
Industrigren til Modenhed, og endnu stedse 
forsyner dette Land, hvis Varer udmærke sig 
ved Prisbillighed i Forening med god Qvali
tet og sædvanlig smukke Mønstre, næsten 
alle de Lande dermed, som ikke ved høie 
Toldsatser søge at beskytte sig imod dets 
Concurrence. Denne Overvægt beror hoved
sagelig paa Englands talrige Maskiner, store 
Pengemidler og det store Marked for Afsæt
ningen, som strækker sig over hele Jorden 
og som sætter Fabrikanterne istand til at 
drive Fabrikationen i den største Udstræk
ning med Benyttelse af alle mulige Fordele. 
—  Frankr ig udmærker sig især ved Mønstre
nes Skjønhed og Elegance og den fortrinlige 
Fremstilling af mange forskjellige Farver, 
hvorved det ogsaa i lang Tid gjorde Tysk
land afhængigt af sig ; men efterat man i det 
sidstnævnte Land har lært at fremstille lige- 
saa gode, ofte endogsaa bedre Kattuner end 
i England og Frankrig, er Indførselen deraf 
fra disse Lande til Tyskland næsten ganske 
ophørt, og overhovedet fattes der kun det 
tyske Fabrikat et større udenlandsk Marked 
for at staa paa lige Fod med det franske og 
engelske. De vigtigste Midtpuncter i Tysk
land for Vævningen og navnlig for Tryknin
gen ere Augsburg, Berlin, Breslau, Chem; 
nitz, Elberfeld, Hamborg og Mühlhausen i 
Elsas. — Ogsaa i Schw eiz  udgjør Kattunfa
brikationen en betydelig Industrigren, og' 
Trykningen er der endnu vigtigere end Væv
ningen, navnlig i Zürich, Herisau, Glarus, 
Basel, Aarau, Genf etc. De schweiziske Kat; 
tuner udmærke sig navnlig ved Tæthed i 
Vævningen.

K a u r i s  s. Cauris.

K a u t s c h u k  ( G um m i elasticum ) , T. 
Federharz, Fr. Caoutchouc, E. India rubber, 
er den i Luften indtørrede Melkesaft af flere 
tropiske Træer, navnlig af de i Sydamerika 
voxende store og tykke Træer, Sijthonia  ela
st ica  og B ra silie nsis,  der henhøre til Eu- 
phorbiaceernes Familie. Desuden vindes det 
af flere andre Træer, saasom U rceola  elastica, 
U rost igm a  e la st icum  i Ostindien og af mange 
flere. Om ogsaa Indien afgiver en ikke ube
tydelig Del af den kostbare Harpix, som aar- 
lig forarbeides i Europas og Nordamerikas 
Fabriker i tusinde forskjellige Former og 
forsendes til alle Verdensdele, saa er det dog 
Brasilie n,  som saavel med Hensyn til Qvau- 
titet som til Qvalitet indtager den første 
Eang iblandt de Kautschuk producerende 
Lande. Ved Bredderne af den egentlige 
Amazonflod er Productionen vel aftagen som 
en Følge af en ufornuftig Behandling og 
Træernes hyppige Bortdøen uden at blive 
erstattede af nye; men endnu levere Serin-
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gaerne o: de store Skove af Kautschuktræer, 
som findes ved Madeira, Purus og andre 
af de Floder, der løbe ud i Amazonfloden, 
overordentlig store Qvantiteter, saa at alene 
Provinsen Amazonas aarlig udfører over 50,000 
Arrob eller 1,600,000 Pund, imedens den sam
lede Udførsel fra hele dette kolossale Flod- 
district udgjør henved 13 Millioner Pd. aar
lig. Saavel Qvantiteten som Prisen paa 
Kautschuk har i de senere Aar været i sta
dig Stigen. Denne Stigen i Prisen trods 
den tiltagende Production er ialfald et Bevis 
paa, at den lange Liste af de mangfoldige 
forskjellige Gjenstande, hvortil Kautschuk 
med Fordel anvendes, lige fra de allerede i 
ældre Tider kj endte og først af Indianerne 
forfærdigede Gummisko til Isoleringslagene 
for Traadene til de electriske Telegrapher, 
langtfra endnu er sluttet, eller at idetmindste 
Forbruget af disse Gjenstande stedse bliver 
større og større. — Ved den stadige Udtap- ! 
ning og Borttagelse af Melkesaften lide j 
Træerne meget og dø bort før Tiden; de 
maa være 25—30 Aar gamle, førend de ere 
istand til at afgive den værdifulde Melkesaft 
i større Mængde. Den forannævnte Siphon i a 
elastica kan kun trives, naar dens Stamme 
ved den aarlige Oversvømmelse bliver sat 
mindst 11/2 Meter under Tand. Som allerede 
omtalt udvinder man Kautschuk ved at gjøre 
Indsnit i Træernes Bark, og den flyder da 
ud som en bleggul, tyktflydende Saft, der 
synker iYand. Naar den harhenstaaet rolig 
en Tid, udskiller den egentlige Kautschuk 
sig deraf som en paa den øvrige brunlige 
Yædske svømmende Fløde, som kan renses 
fuldstændig ved en gjentagen Bysten med 
Yand. Denne brunsorte eller rødligbrune, 
paa enkelte Steder gullige Masse udmærker 
sig ved Seighed og en høi Grad af Elastici
tet; i Kulden bliver den haard, men atter 
blød i Varmen, og den smelter ved en Tem
peratur af 120" C. til en tjæreagtig Masse, 
som ikke igjen bliver haard. Den opløses af 
Æther, Svovlkulstof, renset Petroleum, Ter
pentinolie, Stenkulstjæreolie, Benzol, Chloro
form og Kautschukolie, imedens den ikke 
angribes af Yand, Syrer og Vinaand. Det 
bedste af de nævnte Opløsningsmidler er 
Svovlkulstof, som giver en Opløsning, der 
efter den hurtig indtrædende Fordampning 
af Opløsningsmidlet efterlader Kautschuken i 
uforandret Tilstand. De bedre Sorter Kaut
schuk ere i høi Grad elastiske og have en 
Vægtfylde af 0,925. I Handelen skjelner 
man sædvanlig kun imellem to Sorter efter 
den Form, hvorunder den forekommer, nem
lig den saakaldte Flaske kaut schuk og K, i 
Plader eller Blade.  Den førstnævnte tilbe
redes især i Brasilien ved at overtrække 
flaskedannede eller som runde Punge tildan
nede Stykker Lér lagvis med den udflydte 
Melkesaft, udsætte den for Bøg, indtil den 
er tør og derpaa opbløde Léret i Yand og 
udskylle det. Undertiden dannes der Figu
rer i Léret, saa at de aftrykkes i Saften; jo 
flere Lag der paastrygcs, desto tykkere bli
ver denne. Denne Kautschuk er bleven sort 
af Bøgen, imedens den ellers har en lyse

brun eller gulhvid Farve. — K. i Plader  
forekommer af f'orskjellig Tykkelse og Stør
relse; de bedre Sorter fra Brasilien og Vest
indien erholdes sædvanlig i denne Form. En 
billigere Sort i Plader eller Tavler erholdes 
i henved 1 Meter lange, omtrent 30 Ctm. 
brede og indtil 12 Ctm. tykke Stykker af 
gulhvid Farve under Navn af Gummispæk 
eller Spækgummi.  Udvendig ere disse Styk
ker ujevne og af graabrun eller sort Farve, 
derunder ligger et c. 2 Mm. tykt, gjennem- 
skinnende Lag, imedens det Indvendige kun 
er svagt gjennemskinnende og fuldt af større 
eller mindre Porer, der tildels ere fyldte med 
en vandig Yædske. Denne Sort har en ube
hagelig raadden Lugt; den dannes ved Op
samling af Melkesaften i flado Gruber eller i 
Former og paafølgende Tørring i Luften, 
hvorved de med Kautschuken blandede Plante
dele raadne. Dapicho eller Zapis kaldes den 
af Jorden opgravede K., som i Sydamerika 
flyder ud af Kautsclmkplanternes Bødder i 
den sumpede Jord og som stivner til smud
sighvide, svampede, elastiske Masser. Den 
bliver over Flammeild omarbeidet til sort 
Kautschuk og anvendt til Flaskepropper. — 
Endelig har man ogsaa flydende Kaut schuk,  
som undertiden kommer til England i Be
holdere af Kobberblik eller af Kautschuk; 
den fordærves imidlertid meget snart, størk
ner og faar da ligeledes en sur, raadden 
Lugt; den kan overhovedet ikke ansés for at 
være en constant Handelsvare. — Vulkan ise 

ret  Kautschuk,  som har det Fortrin fremfor 
den almindelige, at den bibeholder sine ela
stiske Egenskaber i langt høiere Grad, idet 
den hverken bliver haard i Kulden eller 
klaflbrig i Varmen, erholdes ved i Varme at 
forbinde K. med Ì0—20 pCt. Svovl eller be
handle det med Svovlkulstof eller Chlorsvovl 
og fordampe Opløsningsmidlet; det angribes 
ikke af de Opløsningsmidler, som benyttes 
til det almindelige K., er overhovedet langt 
varigere end dette og lader sig smelte og 
støbe i Forme. Det anvendes derfor paa 
mange Maader, saasom til vandtætte Kar, 
til Bør, Sprøiteslanger, Drivremme, Vogn
fjedre, Balloner, Billardbander, til forskjellige 
Zirater etc. og blandet med Sand eller Smer
gel til Slibning af Høstléer og andre skæ
rende Instrumenter. — Ofte betager man den 
vulkaniserede K. ved Opvarmning med for
tyndet Alkalilud det mechanisk vedheftende 
og affarvende Svovl, og den antager da en 
sort Farve. Meget vulkaniseret K. taber 
efter kortere eller længere Tid sin Elastici
tet og bliver skjørt og let sønderriveligt. — 
Ved Forbindelse med en større Qvantitet 
Svovl, 30—60 pCt. Svovl til 100 D. Kaut
schuk, bliver K. hærdet  eller hornisere t  og 
kaldes da Ebonit  (s. d.). — Det almindelige 
Kautschuk, som tidligere kun ânvendtes til 
Vidskelæder, bruges nu til Forfærdigelse af 
mangfoldige Gjenstande; sædvanlig opløses 
det enten med Stenkulolie eller med frisk 
rectificeret, med 3 pCt. Svovl kogt Terpen
tinolie, hvorved det forvandles til en tynd 
Vælling. Naar man da stryger detpaaPres- 
spaaner eller paa glatte Lérplader, som ere
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belagte med tint, ulimet Papir/ og udvalser 
og presser det, erholder man den tidligere 
saakaldte Patentgummi,  som anvendes meget, 
saasom til Strømpebaand, Bælter, Skosaaler 
og navnlig til forskjellige Bør, der bruges i 
Chemien og Chirurgien. Med ganske tynde 
Plader overtrækker man Tøier for at gjøre dem 
vandtætte, eller man lægger Pladerne imel
lem to Stolfer, som da forbindes ved Pres
ning. Disse vandtætte Tøier finde en mange
sidig Anvendelse til Regnkapper, Sadelmager- 
arbeide, Hestedækkener, Telte, Kuffertbetræk, 
Reisetasker etc. Ogsaa trækker eller skærer 
man K. i tynde Traade, som man da over
spinder med Silke eller Bomuld og af hvilke 
man forfærdiger alle Slags elastiske og vand
tætte Tøier, Luftpuder, Bælter, Snore etc. 
Ved Destillation erholder man af Kautschuk 
75—90 pCt. Kautschukolie  eller Kautschukin,  
hvis spec. Vægt er 0,68; den er i Begyndel
sen gul og tyndtflydende, senere tykkere og 
mørkere, ja endogsaa sort, meget flygtig og 
særdeles let antændelig, hvorfor den maa be
handles med stor Forsigtighed. Den brænder 
med en rød Flamme og har en ubehagelig 
sveden Lugt. Den tilberedes især i England 
og benyttes dels til Opløsning af Kautschuk, 
dels til at gjøre Tøier vandtætte, og under
tiden ogsaa til Oliefarver. — Den bedste 
Kautschuk kommer fra Brasilien og kaldes 
Paragummi.  Kar tagenagum m i kommer fra 
Kartagena, Guatemala, Venezuela, dels i min
dre Kager og dels i større eller mindre 
Blokke eller Klumper, der indvendig have en 
meget mørk Farve. En anden amerikansk 
Kautschukart, som udføres fra Guayaquil 
(Equador) og Colon (Aspinwall) bliver især- 
deleshed anvendt i Manchester og synes at 
være bleven en betydelig Exportartikel jfor 
disse tropiske Egne. Ost indisk K., der for 
Europa er af mindre Betydning, forekommer 
i uregelmæssige Blokke; den er ikke tørret 
over Ild, er af lys eller lysebrun Farve og 
sædvanlig meget uren. Som den bedste ost
indiske K. ansés den fra Bat avia og overho
vedet fra Java og derefter fra Singapore ,  
Penang,  Maur it ius,  Siam,  Borneo,  Assam ;  
den største Mængde produceres dog paa Java. 
Paa Grund af dens Billighed og dens lette 
Bearbeidelse paa Maskiner forbruges den mest 
af amerikanske Fabrikanter. Afr ik an sk  K. 
fra Lagos indføres nu i store Mængder til 
Liverpool, Hamborg og Havre. Store Fabri
ker for Kautschukvarer findes navnlig i Eng
land, Frankrig, Nordamerika og i mange Byer 
i Tyskland, saasom Berlin, Breslau, Hamborg, 
Mannheim, Brunsvig, Harburg etc. — Da 
Kautschuk som forannævnt med Lethed lader 
sig opløse, indkjøbe Fabrikerne stadig gamle 
og brugte Gjcnstande deraf for at anvende 
dem til nye Fabricata, hvilket bidrager til 
at mildne den Frygt, som man ved det 
stærke Forbrug har næret for, at Træerne 
ikke i Længden skulde kunne tilfredsstille 
Fordringerne, en Frygt, der dog neppe er 
grundet. — En Slags kunstig Kautschuk 
forfærdiges i England under Navn af Ker it  (s. d.).

K e b e s  kaldes nogle glatte eller plyds- 
agtig vævede Sengetæpper fra Natolien.

K e d i s  er Navnet paa en Art glat, stærkt, 
hvidt eller lyseblaat Bomuldstøi, som fortær- 
diges i Lilleasien og gaar til de øvrige tyr
kiske Provinser, kvor det benyttes til Kaf
taner, Skjorter, Foerstof etc.

K e i s e r g r ø n t  s. Schweinfurtergrønt.
K e l h e i m e r  P l a d e r  s. Lithographi- 

sten.

K e l p  s. Soda.
K e n i o  eller Kimo kaldes nogle meget 

store Muslingeskaller, som findes ved nogle 
af de ostindiske Øer; de ere ofte over 1 Meter 
i Gjennemsnit, indvendig hvide som Elfen
ben og kunne veie 2—800 Pund Parret.

K e n d a l  C o t t o n s  ere grove, langhaa- 
rede, uldne Tøier til Matrosjakker og Neger- 
klæder; de forfærdiges navnlig i Kendal i 
England og forsendes mest til den afrikanske 
Kyst.

R e n t i n g s  ere en Slags tynde, løst 
vævede schlesiske Lærreder, som tidligere 
ofte forsendtes til England, appreterede som 
Slørlærred.

K e p o i ' k a k  er Navnet paa en Slags 
Hval, Rørhvalen ( B a la en o p tera  boops), som 
opholder sig under Grønlands Kyster, hvor 
den især fanges af de Indfødte ved Frede
ri ksbaab for dens Kjøds Skyld, som Grøn
lænderne sætte særdeles megen Pris paa, 
da der navnlig paa Bugen slet intet Spæk 
findes, medens dette dog findes paa Ryggen; 
den afgiver derfor mindre Udbytte af Tran 
end den almindelige Hval. Imedens saaledes 
Hvalspæk ved Udsmeltning kan antages at 
afgive c. 80 Potter Tran pr. Tønde og Sæl
spæk c. 90 Potter, giver Keporkakspækket 
kun c. 60 Potter pr. Tønde à 120 Potter. 
Den kan naa en Længde af indtil 20 Meter.

K e r i t  er Navnet paa en Slags kunstig 
Kautschuk, som er opfundet i England og 
som navnlig med Fordel skal kunne benyttes 
til Telegraphtraad istedetfor Gutta Percha. 
Det taaler baade stærk Hede og Kulde, kan 
uden at tage Skade dyppes i kogende Yand, 
og dets Isolationsevne forøges baade af fer sk  

og af salt Yand, ligesom det ikke bliver be
skadiget af Planterødder saaledes som Gutta 
Percha.

K e r i n a i i s k  C r e c l e i i l d  s. Kamélhaar-
K e r m e s ,  ogsaa kaldet Alkerm es,  Pur

purkorn eller uægte Cochenille {Grana K er
m es), T. Scharlachbeeren, Färberbeeren, Fr. 
Graines d’écarlate, E. Kermes grains, ere de 
tørrede, drægtige Hunner af en Art Skjold
lus, Coccus ilic is,  som lever paa Bladene af 
den i det sydlige Europa og i Levanten busk
agtig voxende, 1 \ —3 Meter høie Kermeseg,  
Que rc us cocc ife ra .  Hunnen er saa stor som 
et Hirsekorn, blaasort, bedækket med et Lag 
hvidt Støv, uden kjendelige Ben og har otte- 
leddede Følehorn; som Larve har Insektet 
Fødder og kan løbe hurtigt. I April sætter 
Hunnen sig paa Bladene af de unge Grene 
og suger sig fast, hvorpaa den opsvulmer til 
en Ærts Størrelse og lægger endel sinaa 
Æg, som den bedækker med sin Krop; der- 
paa dør den og danner da ligesom et Skjold 
over Æggene. Men førend Insectet har lagt 
Æggene, afkradses det med Fingrene af Bla-
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dene i Mai og Juni og dræbes ved Eddike
dampe, hvorved dets af Naturen blaa Farve 
forvandles til rød, hvorefter det tørres i 
Luften. Dyrene ligne da Korn af næsten en 
Ærts Størrelse; de ere rundagtige, glinsende, 
lette, ofte bedækkede med et hvidgraat Støv, 
rødbrune eller violette og fyldte med et kor
net Pulver. De have en svag, ikke ubehage
lig Lugt og en bitteragtig, lidt sammensnær- 
pende Smag. Naar de pulveriseres, give de 
et rødt Pulver, med Tinsalt glinsende 
skarlagenrødt; men de anvendes nu langtfra 
saameget som tidligere, da den Farve, som 
erholdes deraf, ikke er saa holdbar, ren og 
glinsende, som Cochenillens, hvilken sidste 
nu mest benyttes. Spanien leverer den bed
ste Vare i Baller paa c. 200 Pd. ; desuden 
erholdes den fra Sydfrankrig, Italien, Græ
kenland, Nordafrika og Orienten. I Frankrig 
bruges undertiden de frisksamlede Insecter 
til Kermessirup (Suer,us K erm es), idet man 
udpresser dem og gjør Saften sød med Suk
ker. Denne Sirup har en rød Farve og en 
sød, lidt sammensnærpende, men behagelig 
Smag. Kermes anvendes nu mest kun i saa- 
danne Tilfælde, hvor det vilde være for kost
bart at benytte Cochenille f. Ex. til Lak-Dye, 
til at farve Parfumerier, Conditorvarer, Li
kører, Vine etc. Paa Uld giver K. en baade 
smuk og ægte Farve, hvilket t. Ex. viser sig 
ved de gamle Brüsseler Tæpper, som vare 
farvede dermed. En Blanding af Kermes og 
Krap anvendes til Farvning af de tyrkiske 
Huer, de saakaldte Fez, af hvilke især Frank
rig sender en Mængde til Tyrkiet. — Den 
saakaldte polske Cochenille,  som erholdes af 
et paa Kødderne af Sceleraiitiius j ie re im is le
vende mindre Insect (P o rp h y ro p h o ra  P o lo 
nica), benævnes ogsaa undertiden Kermes, 
men anvendes ikke meget undtagen i Polen 
og Busland, hvor den indsamles af fattige 
Folk til Brug i Farverierne. Kosakkerne 
farve Garn og Læder rødt dermed, ligesom 
ogsaa Tyrkerne bruge den til Farvning af 
Hestehaler, Maroquin etc. — Kermes fore
kommer ogsaa i Handelen under det urigtige 
Navn Ke rm e sbæ r , hvilket hidrører fra en 
Tid, da man endnu ikke kjendte disses Op
rindelse. De egentlige Kermesbær eller Skar
lagenbær ere de mørkviolette Bær af en i 
Virginien hjemmehørende Busk, Phytolacca dc- 
candra, som nu ogsaa forekommer vildvoxende 
i Vestindien og det sydlige Europa. Den 
røde Saft, som disse Bær indeholde, virker 
afførende og fremkalder Opkastning, hvorfor 
de i nogle Lande ere officinelle ; men desuag
tet anvendes den dog undertiden til Farv
ning af Sukkervarer, Vin etc.

Kerm es, m ineralsk s. Spydglans.

Kliourm a s. Dadler.

Kidderm inster Tæpper s. Gulv
tæpper.

K ieserit er et Bittersalt, som forekom
mer i de øvre Stensaltlag i Stassfurt; det 
indeholder mindre Vand end det kunstige.

K ilderkin er et engelsk Ølinaal =  18 
Gallons =  84,65 d. Potter.

Kilogram , metrisk Vægtenhed =  1000 
Gram =  2 danske Pund.

J, H jo r th : Varelexikon.

K ilo liter, metrisk Bumenhed =  1000 
Liter =  1035,068 danske Potter.

K ilom eter, metrisk Længdemaal =: 
1000 Meter =  0,133 danske Mile eller 3,186,2 
danske Fod.

K ingdales kalder man i England nogle 
grove, hvide, uldne Tøier, som mest forsen
des til Amerika og Vestindien til Klædnings
stykker for Negrene.

K inisliem  eller Kinischem ski ere nogle 
ordinaire, mønstrede, most af Hampegam 
vævede Dreiler, som forfærdiges i det nord
lige Busland og udføres over Petersborg.

K in o, Kinogummi eller Gambiaharpix er 
en i Handelen forekommende Substants, som 
falder i flere Sorter, dels efter de Planter, 
hvoraf den er tilberedt, og dels efter de Ste
der, hvor disse voxe. Af de følgende Arter, 
som alle komme til Europa over England er 
den førstnævnte den, som hyppigst forekom
mer i Handelen hos os. 1) Malabarsk eller 
Amboina-Kino er den enten frivillig eller 
efter Indsnit i Stammerne udflydende og 
stivnede Saft af P t e r o c a r p u s  M a r s u p i u m  M a r t . ,  
et til Papilionaceernes Familie hørende Træ, 
som navnlig voxer i Nærheden af Himalayabjer- 
gene, ligesom ogsaa i de bjergfulde Skovegne i 
Provinsen Circars i Forindien; endvidere af den 
i den britiske Provins Tenasserine i Bagin- 
dien voxende P t e r o c a r p u s  i n d i c u s  og W a l l i c h i i .  
Den nedpakkes i Trækasser og forsendes til 
London ira Bombay og Tellicherry. Denne 
Kino bestaar af smaa, kantede, haarde Styk
ker, der ere glinsende, næsten sorte, i Brud- 
det rubinrødt gjennemskinnende; ved at tyg
ges farver den Spyttet rødt. I koldt Vand 
er den kun tildels opløselig; kogende Vand 
opløser den næsten fuldstændig med en blod
rød Farve; pulveriseret er den mørkerød. 
Dens væsentligste Bestanddele ere Kinogarve
syre, Catechu, Farvestof og Gallussyre. 2) 
Afr ik an sk  Kino fra Omegnen af Senegal, 
kaldtes tidligere ogsaa Kino verum; den ud
flyder af Barken af D r e p a n o c a r p u s  (P tero ca r 
p u s  erin a ceu s  eller S enegalensis), men fore
kommer neppe mere i Handelen. 3) Asia t isk  
eller Be ngalsk  Kino,  Kuenee eller Butea-  
gummi er den indtørrede Saft af B u t e a  f r o n 
d o s a  R o x b . ,  hvis pragtfulde, skarlagenrøde 
Blomster benyttes til Gulfarvning, imedens 
Træet ogsaa afgiver en ordinair Stoklak. Den 
hyppigste Form, hvorunder denne Sort kom
mer i Handelen, er i næsten sorte, skjøre 
Taarer, som i Bruddet ere glinsende, og i 
tynde Lag som rødlig gjennemskinnende Styk
ker. 4) Au st r a lsk  eller Bot anybay Kino,  i 
uregelmæssige, lugtløse Masser, udvindes af 
flere i Australien voxende Eucalyptusarter, 
navnlig Ë. r e s i n i f e r a ;  den adskiller sig væ
sentlig fra de forannævnte Kinoarter ved at 
den ved Tygning klæber ved Tænderne og at 
den med Vand og Vinaand svulmer geléeag- 
tigt op og derpaa giver en rød Opløsning. 
I tynde Splinter viser den sig gjennemskin
nende, smukt rubinrød. 5) Ve st indisk eller  
am e r ikansk  Kino,  ogsaa kaldet uægte Batan- 
hiaextract, erholdes af en der voxende Busk 
C o c c o l o b a  u v i f e r a  og har en mørkebrun Farve. 
Endelig findes endnu Colombo Kino,  der vin-
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des af Mangletræet ( B h izop h ora  M a n g le );  
den kommer i Handelen i 2—3 Punds tunge 
Kager indviklede i Palmeblade, bedækkede af 
et rødligt Pulver. — Af disse Kinosorter gjør 
man Brug i Garverierne, idet flere af dem 
indeholde over 70 pCt. Garvestof; fremdeles 
anvendes de ogsaa i Farverierne, samt i Me
dicinen som et adstringerende Middel og som 
Tilsætning til Tandpulver etc. Kino giver 
Jernopløsning en stærk Olivenfarve og ad
skiller sig derved fra Ratanhiaextract, der 
farver Jernopløsning brun; den ostindiske og 
australske fælder Jernet blaat.

K i n  s i  eller Kinsu er Navnet paa en i 
China voxende Plante, af hvis bløde Trævler 
man spinder meget fint, silkeagtigt Garn til 
Vævning af Tøier.

K i p s  s. Huder.

K irsebæ r, T. Kirschen, Fr. Cerises, 
E. Cherries, ere som bekjendt de almindelig 
yndede Frugter af det sure  eller søde Kirse
bærtræ (P ru n u s C erasus L .), som ville fin
des nærmere omtalte nedenfor under Artiklen 
«Kirsebærtræ». Ved Forædling har man af 
disse frembragt en stor Mængde forskj ellige 
Arter, som man kan inddele i søde,  halvsure  
og sure  (T. Herzkirschen, Weichsein og 
Amarellen), med farvende eller ikke farvende 
Saft og med haardt eller blødt Kjød. De 
komme ofte i Handelen tørrede, navnlig fra 
Thüringen, Baiern, Sachsen etc., og hertil 
egne sig bedst de smaa, sure Kirsebær, af 
hvilke man ogsaa hyppig tilbereder Kirsebæ r 

saf t  (s. d.). Af 100 Pund friske sure Kirse
bær erholder man sædvanlig 34—36 Pd. ovn
tørrede. De søde Kirsebær tørres kun sjel
den eller komme ialfald ikke saaledes i Han
delen; dertil anvendes kun de Arter, som 
have fast Kjød. De bleggule og rødmussede 
saakaldte Doct orkirsebæ r  kan man meget 
godt benytte til Bagværk istedetfor Rosiner, 
naar man afplukker Stilkene og kun tørrer 
dem saameget, at de skrumpe lidt ind og 
derpaa udtrykker Stenene. — Kjøbenhavn 
forsynes med friske Kirsebær dels fra sine 
egne Haver, dels fra flere Egne i Sjælland 
og dels fra Tyskland, hvorfra der ankommer 
store Partier med Dampskibene. Forøvrigt 
henvises til de følgende Artikler.

Kirsebærbræ ndevin er en vand
klar, svagt af Bittermandelolie lugtende, al
koholisk Vædske, som tilberedes ved Destil
lation af Kirsebær, som ere knuste tilligemed 
Kjærnerne; man benytter hertil bedst de 
smaa Fuglekirsebær. Man lader de knuste 
Kirsebær gjære nogle Uger i et tildækket 
Kar, og naar Gjæringen er forbi og Saften 
er bleven fuldstændig klar, kommer man 
denne i en Destillérkolbe, hvorpaa man rec- 
tificerer den én eller flere Gange. Denne 
Drik er navnlig meget yndet i Schweiz, det 
sydlige Baden og Wurtemberg under Navn 
af Kir schw asse r  eller Kir sch ge ist  og tilvir
kes der i stor Mængde; særlig berømt er 
Base le r  Kirschw asse r .  Man tilbereder ogsaa 
Kirsebærbrændevin paa en anden Maade, 
nemlig ved at overgyde Kirsebær, som ere 
knuste sammen med Kjærnerne, med fortyn
det Vinaand eller Cognac, lade dette henstaa

en Tid i mild Varme og derpaa filtrere det. 
Naar man tilsætter Sukker erholder man 
Kirse bæ r likør  og ved Tilsætning af Kryde- 
rier Kirsebærrataf ia.  En bekjendt Kirsebær
likør tilberedes i Kjøbenhavn af Firmaet P. 
F. Heering under Navn af Cherry Cordial 
(s. d.), som har vundet Udbredelse til alle 
Verdensdele.

Kirsebæ rgum m i er den af Kirse
bærtræets Bark af sig selv udflydende og 
stivnede Gummi, som ligner den arabiske, 
men er blødere, vanskeligere at bringe i 
Pulverform, af Farve sædvanlig rødgul og af 
en fad, flov Smag; den opløser sig kun til
dels i Vand. Den forekommer nu kun sjel
den i Handelen, da Gummi arabicum baade 
er billigere og mere anvendelig.

Kirsebæ rkjæ rnevand er det for
tyndede Bit termandelvand (s. d.).

Kirsebæ rlanrbæ r s. Laur  bærkirse

bær.

K irsebæ rsaft eller Kirsebærextract

tilberedes mest af sure Kirsebær, hvortil man 
dog ogsaa undertiden tilsætter endel søde, 
og som man knuser efter at Kjærnerne ere 
udtagne enten af dem alle eller af en
del af dem. Man udpresser derpaa Saften, 
som strax koges, eller man underkaster den 
først en kort Gjæring paa 2—3 Dage, sier 
den og giver den et Opkog, idet man sam
tidig aftager Skummet. Ofte tilsætter man 
ogsaa Sukker ogKryderier, og den kaldes da 
Kirsebærsirup.  Kirsebærsaft tilberedes i det 
Store i mange Egne, hvor man dyrker 
mange sure Kirsebær, især i Tyskland, hvor 
den ofte tilsættes lidt Sprit for at blive mere 
holdbar.

K irsebæ rtræ  er den almindelige Be
nævnelse paa to Arter af Slægten Kræge 
{P ru n u s), nemlig Fuglekirsebært ræet ,  Pr.  
a v i u m  (s. d.), af hvilket ved Forædling de 
forskjellige Arter søde Kirsebær dels af sort 
og dels af rød Farve ere opkomne, og det 
almindelige eller Havekirsebært ræet ,  P r .  C e -  
r a s u s  L., som afgiver de sure  Kirsebær, af 
hvilke der ligeledes findes mange dels sorte 
og dels røde Sorter. Begge disse Arter 
baade dyrkes og findes vildtvoxende i den 
største Del af Europa. I Mellem- og Syd- 
skandinavien er dog kun den første vildt
voxende, medens de begge forekomme hyp
pig haade i dyrket og i forvildet Tilstand. 
Andre Arter ere Hægebært ræet  og Mahaleb- 
eller Weichselt ræet ,  som begge ville findes 
omtalte under Artiklen «Kræge», samt Kor- 
nel-Kirsebært ræ et  (s. Kornel). — Kirsebær
træet har et smukt, fast Ved, mest af gullig 
Farve, stribet eller med mørke Aftegninger, 
og benyttes hyppig af Snedkere, Dreiere, In
strumentmagere etc.; ved Kalkbeitse kan det 
næsten gives samme Farve som rødt Mahog
nitræ. Træets Gummi kan anvendes ligesom 
arabisk Gummi (s. Kirsebærgummi)., Bladene 
af de sure Kirsebær bruger man til Nedlæg
ning af Agurker, og undertiden blive Kirse
bærblade benyttede til Forfalskning af ordi- 
nair Tobak.

K irsey er et grovt, valket, kipret, men 
ikke appreteret uldent Stof, som mest an-
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vendes til Soldaterklæder og simplere Mands
klædninger. Det fabrikeres meget i Neu- 
münstor, ligesom ogsaa 'i flere Fabriker her 
i Landet.

K i s e l  eller Silicium kaldes et til Metal
loiderne hørende Grundstof. Det findes me
get udbredt i Naturen, dog aldrig i fri Til
stand, men stedse bundet til Ilt i Form af 
Kiselsyre (s. d.). Det vindes ved Smeltning 
af en Blanding af Aluminium med Fluorki- 
selnatrium, eller ved Smeltning af Aluminium 
med Vandglas og Kryolith. Man skj elner 
imellem kryst allise re t  og amorpht  Silicium. 
Det krystalliserede danner uigjennemsigtige, 
metalglinsende, graasorte Krystalblade lige
som Graphit ; de ere haardere end Glas, gode 
Ledere for Electriciteten, og have en Vægt
fylde af 2,49. Det forbrænder ikke i Hvid- 
glødhede, selv under Tilstrømning af Ilt; 
det smelter kun da og stivner igjen krystal
linsk ved Afkøling. Det angribes ikke af 
rene Syrer, men derimod ved en Blanding af 
Salpeter- og Flussyre. Det amorphe Sili
cium har væsentlig andre Egenskaber. Det 
er et mørkebrunt Pulver, som er en slet 
Leder for ^Electricité ten, opløseligt i Flus
syre og forbrænder til Kiselsyre ved at op
hedes i Luften eller i Ilt. Paa Grund af 
Vanskeligheden ved at fremstille Silicium og 
den deraf følgende høie Pris har det endnu 
ikke skaffet sig Indgang i Techniken, hvor
imod dets Forbindelser ere af Vigtighed.

K i s e l c o p a l  eller Glascopal s. Copal.

K i s e l g a l m e i  s. Galmei.
K i s e l . j o r d  eller Kise lguhr  s. In fusone -  

jord.

K i s e l p a p  kaldes et i Frankrig patente
ret, uforbrændeligt Pap, som hovedsagelig 
bruges til Tagbedækning ; det tilberedes ved 
at lade de enkelte Lag, hvoraf det bestaar, 
afvexlende gjennemtrænges af en Opløsning 
af Kali- eller Natron-Vandglas og Chlorba- 
rium. Istedetfor det sidstnævnte kan ogsaa 
anvendes Kalk, Lerjord, Magnesia- Zink- eller 
Jernsalte, overhovedet alle Salte, som ere 
istand til at danne uopløselige Silicater. En 
forkortet Fremgangsmaade bestaar i alle
rede at tilsætte den ene af Opløsningerne 
til Papirstoffet under Fabrikationen og der
efter lade de færdige Papper gjennemtræn
ges af den anden Opløsning. Disse Papper 
kunne godt modstaa Paavirkning af Veirliget 
og skulle være uforbrændelige.

K i s e l s i n t e i '  og Kise lt uf  er en Slags 
hvid eller graa Qvarts, som afsætter sig af 
varme Kilder i flere vulkanske Egne, f. Ex. 
Geiser paa Island, i Grønland, Kamschatka, 
Ny Zeeland og flere Steder. Den danner 
mere eller mindre stalaktitagtige, dels porøse, 
dels faste tætte Masser af uregelmæssige, 
ofte takkede og indskaarne Former. De ere 
ru at føle paa og ofte jordagtige. De inde
holde hyppig forstenede Blade og Plantedele.

K i s e l s k i f e r ,  Basanit  eller lydisk  
Sten,  er en tæt, skifret, haard, ved iblandet 
Kul graa indtil sort farvet Qvarts. Den fin
des hyppig i Ur- og Overgangsbjergene af- 
leiret i tynde Plader og stærkt gjennemkløf- 
tet samt fuld af hvide Qvartsaarer, saasom i

Harzen, Baiern, i Norge ved Christiania etc. ; 
i mindre Stykker skal den ogsaa findes paa 
Bornholm. Den benyttes til Bygnings- og 
Brolægningsten, Slibesten etc. Naar den er 
ren og fri for Qvartsaarer benyttes den af 
Guld- og Sølvarbeidere som Probérst en (s. d.).

K iselsurt K a li i Vatl(|n,a- 
K iselsurt N atron/ s> vana9'as.
K iselsyre, Kiselj ord,  hører til de mest 

udbredte Stoffer i Jordskorpen, hvoraf den 
udgjør den kvalitativ største Bestanddel. Den 
findes i fri Tilstand i Naturen mere eller 
mindre ren som Bjergkrystal, Qvarts, Sand
sten, Kiselsten, Flint, Agat, Opal, Ametyst 
etc., men mest i bundet Tilstand i de fleste 
Mineralier og Bjergarter som Silicat ,  f. Ex.

. i Feldspath, Augit, Granit og i de forskjel- 
lige Lérarter, i alle Planter (navnlig Græs
arter og Padderokker) osv. osv. Mange mi
neralske Kilder indeholde opløst Kiselsyre, 
som afsætter sig ved deres Udløb som Kisel
sinter. I den nyere Tid benyttes Kiselsyren 
i Form af Infusoriejord eller Kiselguhr til 
Fabrikation af Dynamit (s. d.). Kiselsyren er 
enten krystallinsk eller amorph; den fore
kommer snart i større Krystaller, saasom 
Bjergkrystal og Qvarts, snart som løse Korn 
som Sand, og snart som Korn, forenede med 
et Bindemiddel (Sandsten). I amorph Til
stand kan den fremstilles som et hvidt Pul
ver, der er ru at føle paa. Ogsaa i Naturen 
forekommer den som amorph i uigjennem
sigtige Masser f. Ex. i Chalcedon og Flint, 
der ere Blandinger af begge disse Modifica- 
tioner. — Kiselsyren udmærker sig ved sin 
store Bestandighed ogUangribelighed; i Vand 
og Syrer er den uopløselig, dog med Undta
gelse af Flussyre, som opløser den. Alkalier, 
saavel kaustiske som kulsure, opløse den ved 
vedholdende Kogning, især under Tryk i luk
kede Kj edler. Den smelter ikke for Blæse
røret og først Knaldluftsflammen formaar at 
smelte den til et farveløst Glas. Med Vand 
danner den et Hydrat, der er letopløseligt i 
Alkalierne, og som man erholder ved Decom
position af kiselsurt Natron med Saltsyre. — 
Silicat e rne  eller de kiselsure Salte spille en 
meget vigtig Rolle i Naturen og udgjøre 
Grundlaget for nogle af de vigtigste Industri
grene. Kaolin, Feldspath, Lér etc. ere na
turlige Silicater; iblandt de kunstige kan 
nævnes Glas, Emaille, Vandglas, Cement etc.

K iselsæ be forekommer ogsaa i Hande
len. især fra England, under Navn af Fedt- 
ludmél og bestaar kun af sædvanlig Olie
eller Talgsæbe, som man har tilsat kiselsure 
Alkalier eller Mergel for at gjøre den billi
gere. Den har ingen særlige Fortrin frem
for andre Sæber, navnlig naar man sér hen 
til dens temmelig høie Pris.

K iselzin k  s. Galmei.
K issingervand s. Mineralvand.

K it  er en af forskjellige Bestanddele sam
mensat Blanding, der i frisk Tilstand er blød 
og lidt efter lidt bliver haard og som benyt
tes til at forbinde liaarde og faste Masser, 
saasom Porcellain, Sten etc., saa at de slutte 
sammen luft og vandtæt, eller til at udfylde 
Revner og Aabninger, tillukke Kar tæt etc.

26*
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Man benævner de t'orskjeilige Slags Kit enten 
efter deres Sammensætning som Kalk- Olie- 
Svovl- Jern- Kautschuk- Chlorzink- Vand
glaskit etc., eller efter deres Bestemmelse 
som Ovn- Glas- Porcellain- Sten- Metalkit 
etc. Nogle Slags Kit modstaa Varme, men 
ikke Fugtighed, saasorn Limkit, andre taale 
godt Fugtighed, men ikke Varme, saasorn 
Olie- ogHarpixkit, imedens atter andre mod
staa begge. Til at forbinde Jernplader, 
Dampkjedler etc: bruger man Kødkit af l in 
olie, Mønnie etc., eller Jernkit af Filspaan, 
Vand og Salmiak, hvorved fremkaldes Dan
nelsen af Kust, der binder stærkt. Til Sy
rer, Chlor og andre ætsende Stoffer anvender 
man som Kit hvidt Lér og Linolie eller Lér, 
Linolie og smeltet Kautschuk eller brændt 
Gips og Vand, smeltet Vox eller Paraffin. 
Den saakaldte Krystal-Porcellainskit tilbere
des ved at hælde lidt Eddikesyre over vand
klar Gelatine, der er skaaret i smaa Stykker, 
og opvarme svagt i en Porcellainsskaal, ind
til det Hele danner en tyktflydende, homo
gen og klar Masse, som igjen stivner ved at 
afkøles. Ved Brugen behøver man kun igjen 
at opvarme denne Kit, stryge den paa Brud
fladerne, trykke den sammen og lade Gjen- 
standen henligge rolig 12 à 14 Timer. Til 
finere Træarbeider kan man blande 1 Del 
fint pulveriseret Kalkhydrat med 2 D. Rug- 
mél og tilsætte Linoliefernis, eller man kan 
koge 1 Del god Lim i 14 D. Vand og til 
den halvt afkølede Opløsning tilsætte en 
Blanding af 1 D. fine Saugspaaner og 1 D. 
malet Kridt. Schellakkit fremstilles ved at 
opløse 1 D. Schellak i ’ /s D, Vinaand eller 
Træspiritus. Den saakaldte Pariserkit be- 
staar af en Blanding af 1 D. Gum. arab., 2
D. Vand og saameget Stivelsemél, 'som be
høves til den Consistents, man ønsker.

K i t a i k a  er et lærredsagtigt Bomulds
stof af blaa, rød eller grøn Farve, som for
færdiges i stor Mængde i Kusland og navn
lig i Kasan, hvor der findes flere betydelige 
Fabriker deraf; det forbruges dels i Landet 
eller forsendes til China. Det anvendes mest 
som Foerstof og deraf hidrører sandsynligvis 
den tyske Benævnelse Kit tai for Foerkattuner. 
Stykkerne ere 15 Arschiner lange og s/4 Ar- 
schiner brede. — Forøvrigt forstaar man 
ogsaa i Kusland under Kit aika chinesisk Nan
kin samt en Sort chinesisk og bulgarisk Taft, 
som kommer til Kusland ved Tuskhandel.

K i t e t o o t  kalder man i England en me
get fin, guldgul Marylandstobak, hvormed 
man eftergjør den tyrkiske Tobak.

K je l d e r h a l s ,  ogsaa kaldet Pebertræ 
{D a p h n e  M ezereu m ), T. Seidelbast, er en i Mel
lemeuropa i Skovene vildtvoxendc og ogsaa un
dertiden hos os i Haver dyrket lille Busk mod 
røde, sjeldnere hvide, vellugtende Blomster, 
som om Foraaret komme frem før Bladene, 
samt skarlagenrøde Bær, der tidligere an
vendtes i Medicinen. Nu benytter man kun 
Barken, C o r t e x  M e z e r e i ,  som er udvendig bleg 
brunlig ; ved et grønligt Mellembarklag lader 
Yderbarken sig let adskille fra den atlas- 
glinsende, gullige, meget travicele, seige og 
bøielige Bast. Barken er uden Lugt: den

har en skarp og brændende, vedholdende 
Smag, og naar den bringes fugtig paa Huden, 
fremkalder den Betændelse og Blærer. Den 
indsamles om Foraaret før Blomstringen; dens 
vigtigste Bestanddele ere Daphnin og et brunt, 
harpixagtigt Stof, der besidder de blæretræk
kende Egenskaber. Til indvortes Brug kan 
den kun anvendes med stor Forsigtighed, da 
den virker giftigt og kan fremkalde Kolik- 
sinerter og Underlivsbetændelser. Den kom
mer i Handelen i baandformede Striber af 
Tykkelse som meget tykt Papir, af 8 indtil 
24 Mm. Bredde og rullede sammen i spiral
formede Kuller eller runde Nøgler. Et af 
Barken tilberedt brunt Extract besidder en 
yderst skarp og brændende Smag og anven
des i Medicinen, mest som blæretrækkende 
Middel. I Frankrig indsamler man ogsaa 
Barken af D a p h n e  G n i d i u m  og D a p h n e  L a u 
r e o l a ,  hvoraf Barken kommer i Handelen som 
f r ansk Kj e lderhalsbark,  men den er mindre 
virksom end den foregaaende. Den adskiller sig 
derfra ved at den har en grøn Bast, men ligner 
den iøvrigt meget. Frugterne af Kjelderlials. 
de saakaldte Kj elderhalskorn eller t ysk Pe

ber,  S e i n e n  C o c o g n i d i i ,  ere saa store som 
Ærter og ere i frisk Tilstand rødlige eller 
gullige, tørrede graabrune og indeholde et 
glinsende sort Frø. De have en stærk affø- 
rende Virkning. I Tyskland benyttes de 
undertiden til at gjøre Eddike mere skarp
smagende, hvilket imidlertid er skadeligt for 
Sundheden.

K jæ rn lt l (E r io p h o ru m ) er et i Moser 
og Enge ogsaa hos os vildvoxende Halvgræs, 
hvis Blomsterdække efter Afblomstringen 
voxer liaarformigt ud og danner en Tot, der 
ligner Uld. I Norge og Sverig anvendes den 
blandet med Uld til Filt, Papir, Lampevæ
ger etc.

K j « d  og Flesk,  navnlig af Hornqvæg 
og Svin, ere i saltet og røget Tilstand be
tydelige Handelsartikler, især i Søstæderne, 
hvorfra store Partier forsendes til fremmede 
Steder og Colonierne, ligesom en Mængde 
bruges til Skibsproviantering. Det kommer 
i den større Handel fra alle Lande, som have 
en betydelig Qvægavl; salt e t  Oxekj ød for
sendes navnlig fra Nordamerika, Irland, Kus
land, Danmark, Hamborg etc. Salt e t  og rø

get  Svinekj ød erholdes ligeledes fra Nord
amerika i Mængde, samt endvidere fra Irland. 
Spanien, Frankrig (Bayonne), Rusland. Polen, 
Ungarn, Wostphalen, Thüringen, Danmark 
etc. Oxetunger  komme i Handelen fra Rus
land, Irland og i den nyere Tid navnlig fra 
Sydamerika; Gaase bryst e r  fra Pommern og 
Mecklenburg, og Gaase leverpost e ie r  fra Stras
burg, Metz, Colmar etc. Af Pølser  fortjene 
at omtales Cervelatpølser fra Gotha, Göttin
gen, Brunsvig, Trøffelpølser fra Lyon, Salami- 
og Mortadellipølser fra Bologna og Verona. 
— Men ogsaa i frisk Tilstand er Oxekjød i 
do senere Aar blevet en betydelig Artikel i 
den større Handel, efterat det er lykkedes 
paa forskjellige Maader at kunne conservere 
det i længere Tid, og der udføres fra Au
stralien, men navnlig fra Nordamerika i de 
senere Aar betydelige Qvantiteter fersk Kjød
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til Europa, især til England. Otte store 
Dampskibsselskaber ere ene beskæftigede med 
denne Transport, som navnlig tog et umaade- 
ligt Opsving, da England paa Grund af 
Qvægsygen forbød Indførselen af levende 
amerikanske Kreaturer. Dette Forbud er vel 
senere hævet; men ikke desto mindre er Ud
førselen af frisk Kjød i stadig Tiltagen. For 
at bevare Kjødet paa Eeisen, benytter man 
sig i Regelen af Bates Fremgangsmaade, som 
bestaar i at lede afkølet Luft igjennem de 
Rum i Skibene, i hvilke Kjødet findes op
hængt fjerdingsvis i Lærredssække, og oven
over hvilke der findes Isbeholdere med dob
belte Vægge, der omslutte flere Tusinde 
Centner Is. Disse Isbeholdere have ingen 
andre Aabninger end dem, der ere nødven
dige til Indpakningen af Isen og til at drive 
den Luft, der skal afkøles, igjennem Behol
derne, hvilket skér ved Hjælp af en midt i 
Skibet anbragt Ventilator, som sættes i Be
vægelse ved Dampmaskinen og som uophørlig 
driver den fordærvede Luft ud og frisk Luft 
ind i Forraadskamrene. Luften i disse hol- 

i  des herved fuldkommen ren og i den for
Kjødets Conservering hensigtsmæssigste Var
megrad + 3 0 C. Trods den Fuldkommen
hed, Afkølingsapparaterne have naaet, er For
sendelsen af frisk Kjød dog forbunden med 
ikke ringe Risico ; paa den ene Side er Af
kølingen temmelig bekostelig, og paa den 
anden Side hændes det undertiden om Som
meren, at en Ladning enten ganske eller del
vis kan være fordærvet ved Ankomsten til 
Bestemmelsesstedet. En meget stor Ulempe 
er det ogsaa, at Kjødet gaar overordentlig 
hurtig i Forraadnelse, saa snart det er taget 
ad af Afkølingsrummene. Det sælges derfor 
mest i England og Frankrig til de større Re
staurationer, som have øieblikkelig Anven
delse derfor, samt til de lavere Klasser i de 
store Byer, imedens den mere velhavende 
Del af Befolkningen ubetinget foretrækker 
frisk slagtet Kjød. — Ogsaa det amerikanske 
præserverede og saltede Kjød udgjør en væ
sentlig Del af den europæiske Forsyning. 
Hovedpladsen for denne Industri er Chicago, 
i hvilken By der aarlig slagtes over 250,000 
Stk. Hornqvæg, hvoraf omtrent tre Fjerde
dele af to store Compagnier, som præservere 
Kjødet. Oxekjød og Lammekjød, henkogt i 
Blikdaaser, saakaldet «Corned meat» (Beef 
and Mutton), udgjør en meget betydelig Han
delsartikel fra Amerika og Australien; navn- 
hg forbruges der meget store Qvantiteter 
deraf i England. — I Chicago findes endvi
dere sexten storartede Svineslagterier, hvor 
der aarlig slagtes c. 3 Millioner Svin. -r- I 
Qvalitet kan det saltede amerikanske Svine
kød imidlertid ikke maale sig med det dan
ske; imedens der saaledes for Tiden (Juni 
1880) for danske slagtede Svin med Hoveder 
og Ben i Kjøbenhavn betales 52 Øre pr. Pd., 
kan man kjøbe amerikansk benfrit saltet 
Hlesk i Sider og nedpakket i Kasser til 34 à 
35 Øre pr. Pd. — Ifølge Journal de Pagri- 
culture udgjorde Udførselen af Kjød fra Ame
rika i Aaret 1878: Frisk Oxekjød c. 19 Mill. 
Bd., saltet do. c. 11 Mill. Pd.. saltet Flesk c.

18 M., Skinker c. 193 M., Flesk c. 112 M., 
præserveret Kjød c. 19 M. og frisk Bedekjød 
c. 35,000 Pd. Endel af disse Producter gik 
til Indien, Japan etc., men henved tre Fjer
dedele til Europa.

Fra Danmark udføres endnu betydelige 
Qvantiteter Flesk, navnlig til England, hvor 
t. Ex. Marinen forbruger en stor Del deraf; 
dog maa det bemærkes, at Udførselen saa vel 
af Flesk som især af saltet Oxekjød i den 
senere Tid er aftagen meget som en Følge 
af, at Dyrene nu hyppigere forsendes i le
vende Tilstand. — Af større Svineslagterier 
findes der her i Landet 4, nemlig 2 i Kjø
benhavn, 1 i Aarhus og 1 i Holstebro.

Danm ark indførte i Aaret 1878 af Flesk og 
Skinker c. 3,6 Millioner Pund, hvoraf over 
2 Mill, fra Nordamerika, c. 811,000 Pd. fra 
England, 260,000 fra Belgien, 206,000 fra 
Hamborg etc., og af Kjød, Pølser og Tun
ger c. 2,3 Mill. Pd., hvoraf c. 1,5 M. fra 
Island, c. 264,000 fra Sverig, 204,000 fra 
Hertugdømmerne, 134,000 fra Nordamerika 
etc. I Aaret 1879 indførtes her til Landet 
af Flesk og Skinker c. 5,4 Mill. Pd. og af 
Kjød, Pølser og Tunger c. 3,3 Mill. Pd. — 
Udførselen fra Danmark udgjorde i 1878 af 
Flesk og Skinker c. 9,5 Mill. Pd., hvoraf c.
5,7 M. gik til England og 2 M. til Sverig, 
og i 1879 c. 9,2 M. Pd. Af Kjød, Pølser og 
Tunger udførtes i 1878 c. 2,2 Mill. Pd., 
hvoraf c. 1 M. til Norge, 0,4 M. til Hertug
dømmerne, 0,3 M. til England, 0,2 M. til 
Sverig etc. ; i 1879 udførtes ligeledes c. 2,2 
Mill. Pd. — Sammenlignes Omsætningen i 
Aarene 18 75/77 med samme i 18 77/79, viser 
Gjennemsnitsindførselen af Flesk og Skinker 
sig at være tiltagen 135 pCt., og Gjennem- 
snitsudførselen 4pCt., og Indførselen af Kjød, 
Pølser og Tunger i samme Tidsperiode at 
være tiltagen 45 pCt., imedens Udførselen 
heraf er aftagen 23 pCt. — Saltet amerikansk 
Oxekjød af fortrinlig Qvalitet kan for Tiden 
her paa Pladsen kjøbes for 35 Øre pr. Pd. ; 
Skibsfragten fra Amerika hertil er kun 11/10 
Øre pr. Pund. Af amerikansk Flesk indføres 
her betydeligt ; det consumeres mest i Pro
vinserne, ligesom der ogsaa forsendes meget 
herfra til Sverig og Norge. Da vi nu have 
directe Dampskibsforbindelse med Amerika, 
og de store Dampskibe, som benyttes til 
denne Trafik, ikke ville kunne gaa ind i de 
østersøiske Havne, der ikke ere tilstrækkelig 
dybe, er det sandsynligt, at vor Transithan
del paa Østersøen med denne Yare i en nær 
Fremtid vil antage større Dimensioner. Ame
rikansk Flesk indføres i Kasser paa c. 450 
Pund netto. Ligeledes er det amerikanske 
Svinefedt i de senere Aar blevet en betydelig 
Artikel; det kommer mest i Fade paa c. 300 
Pd. nt. og sælges til en overordentlig billig 
Pris, nemlig i Regelen til samme Pris som 
jasket

Norge indførte i 1876 c. 3,8 Mill. Pd. Kjød,
8,4 Mill. Pd. Flesk og 0,24 M. Pd. Pølser og 
Tunger, imedens Udførselen i samme Aar 
kun udgjorde c. 42,000 Pd. Kjød og 4,000 
Pd. Flesk.

Sve r ige  Indførsel i 1876 udgjorde c. 3 Mill.
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Pd. Kjød og 27,5 Mill. Pd. Piesk, imedens 
der samme Aar udførtes c. 225,000 Pd. Kjød 
og 113,000 Pd. Piesk.

E n g l a n d  indførte i 1876 af saltet Oxekjød 
c. 241,000 Cwts., næsten Alt fra Nordame
rika; af frisk Oxekjød c. 172,000 Cwts., lige
ledes mest fra de forenede Stater; af andet 
frisk eller saltet Kjød c. 93,000 Cwts. og af 
Kjød, præserveret paa anden Maade end ved 
Saltning c. 283,000 Cwts.; af Tøndeflesk 
(Pork) c. 352,000 Cwts., hvoraf c. 16 Tusinde 
fra Danmark; af frisk Svinekjød c. 26,000 
Cwts., mest fra Belgien; af Sideflesk (Bacon) 
c. 2,8 Mill. Cwts., hvoraf c. 18,500 fra Dan
mark og af Skinker c. 352,000 Cwts., hvoraf 
3,465 Cwts. fra Danmark og 327,000 fra Nord
amerika. Af indførte Kj ødvarer udførte Eng
land i samme Aar c. 19,000 Cwts. saltet 
Oxekjød, 10,000 Cwts. Tøndeflesk, 374,000 
Cwts. Sideflesk, hvoraf omtrent Halvdelen 
til Sverig, og c. 4,000 Cwts. Skinker, ime
dens der Intet udførtes af Landets egne Pro- 
ducter.

K j  o d  e x t r a  c  t  (E x tra c tu m  C arn is)
fremstilles ved Afdampning af klaret Bouil
lon eller Kjødsuppe; den tilberedes sæd
vanlig ved at hakke raat Kjød fint med 
koldt Yand, hvortil man har sat nogle 
Draaber Saltsyre, derefter opvarme det en 
Timestid og tilsidst udkoge det fuldstændig 
med rent Yand og fjerne den tilstedeværende 
Æghvide, Lim og Fedt. Yed fortsat Ind- 
kogning bringes dette Extract i fast Forni, 
hvorefter det kan forsendes og holde sig i 
længere Tid uden at gaa i Forraadnelse. 
Opløser man dette Præparat igjen i kogende 
Yand, erholder man en god, kraftig Kjød
suppe. Da imidlertid, som bekjendt, Kjød
suppe ikke har nogen egentlig Nærings
værdi, idet de egentlige Næringsstoffer ere 
forblevne i det udkogte Kjød, kan Extractet 
egentlig kun betragtes som et Slags stimu
lerende Næringsemne, der navnlig er et for
trinligt styrkende og oplivende Middel for 
Beconvalescenter, ligesom det ogsaa maa be
tragtes som et meget værdifuldt Product paa 
Grund af den Lethed, hvormed det kan trans
porteres. — Kjødextract forsendtes første 
Gang i Aaret 1865 til Europa fra Sydame
rika, hvor den første Fabrik oprettedes under 
Liebigs Protection i Byen Fray-Bentos i 
Uruguay; denne Fabrik forsender aarlig over 
1 Mill. Pd. Kjødextract, til hvis Fremstilling 
der udfordres over 100,000 Stk. Qvæg; i 
Gjennemsnit giver ethvert Stykke Qvæg kun
8—10 Pd. Extract. Lignende store Fabriker 
findes nu flere Steder i Sydamerika, saasom 
i San Antonio i Texas, i Montevideo i Uru
guay (Lucas Herrera Obes & Co., tidligere 
Buschenthal) samt i Australien (Bagot i Ade
laide og Robertson Brothers i Baffle Croak, 
Queensland), hvilke alle forsende store Qvan- 
titeter Kjødextract til Europa, hovedsagelig 
over London. Man har beregnet, at der aar
lig i Brasilien og La Plata slagtes omtrent- 
3 Millioner Stykker Qvæg til en Gjennem- 
snitspris af 35 Kroner pr. Stk., og at der 
ialt i Sydamerika findes c. 22 Millioner Oxer 
og 70 Millioner Faar. — Kjødextract inde

holder 56—66 pCt. i Alkohol opløselige Kjød- 
bestanddele, 14—20 pCt. Yand og 12—18 
pCt. uforbrændelige Salto (Askebestanddele) ; 
saavidt muligt bør det slet ikke indeholde 
Fedt. Det har i de senere Aar med Rette 
ganske fortrængt de tidligere i Mængde til
virkede Bouillonskager (s. Gelatine).

K j ø d g i i m r n i ,  K j ø d l i m  eller S a r c o c o l l a  
kaldes den størknede Saft af to i Kap og 
Æthiopien etc. voxende Buske, P e n æ a  m u 
c r o n a t a  og P .  S a r c o c o l l a .  Den blev tidligere 
anvendt i Medicinen, men nu kun sjelden. 
Den forekommer i mindre eller større, rund- 
agtige, hyppig sammmenklæbede Korn af gul
lig, indvendig rød eller brunrød Farve. Den 
er uden Lugt men udbreder ved Forbrænding 
en Lugt af brændt Sukker. Den besidder en 
skarp sødlig Smag, der har nogen Lighed 
med Smagen af Lakritsrod, men tillige er 
eiendommelig bitteragtig. Den indeholder 
Harpix, Gummi, Sarcocollin etc.

K jo d k u l  (Carbo carn is) er et Pulver 
uden Smag, som erholdes ved at forkulle 
magert Kalvekjød tilligemed Ribbenene i en 
tilklinet Lerpotte eller i en Jerntromle- 
Kjødkul er et meget let, mat, brunsort Pul
ver, hvorved det adskilles fra Benkul. Det 
er blevet anvendt til indvortes Brug i Me
dicinen mod Kræft og Scrophler. Det inde
holder en betydelig Del kvælstofholdigt Kul 
og meget mindre phosphorsur Kalk end 
Benkul.

K j ø d m é l  kaldes de tørrede og pulveri
serede Kjødrester fra Fabrikationen af Kjød
extract, ligesom ogsaa det paa samme Maade 
behandlede Affald fra Slagterierne. Begge 
Sorter anvendtes oprindelig kun til Gjødning; 
men i den nyere Tid benyttes den første 
Sort hyppig som Foderstof og kaldes derfor 
ogsaa Kjødfodermél.  I Sydamerika, Austra
lien og flere andre Steder findes der, som 
foran omtalt, store Masser af Hornqvæg, 
som man tidligere opdrættede og slagtede 
kun for at vinde Huden, Hornene, Fedtet 
etc., imedens man tildels lod Kjødet raadne 
til ingen Nytte. Først i den sidste halve 
Snes Aar har man efter Liebigs Anvisning 
paa flere Maader forsøgt at gjøre disse 
umaadelige Kjødmassers Ernæringsværdi frugt
bringende, dels ved hermetisk Henkogning, 
dels ved Fremstilling af det ovenfor omtalte 
Kjødextract, og dels ved at benytte de her
ved fremkomne Kjødrester ved at tørre og 
pulverisere dem og derefter anvende dem en
ten som Gjødning eller som Foderstof. Den 
sidstnævnte Anvendelse har i den nyere Tid 
været Gjenstand for mange Forsøg, navnlig 
i Tyskland, hvor man er kommen til det Re
sultat, at Kjødmél kan anses som et let for- 
døieligt Foderstof, der med Fordel i mindre 
Qvantiteter kan anvendes til Fedning af Svin 
og Fjerkræ eg som Tilsætning til Foderet 
for Faar og Køer. Det or imidlertid nødven
digt, at Kjødmelet først er givet en passende 
Tilsætning af Kjødsalte (Kalisalte og phos- 
phorsure Salte), hvilken Tilsætning ogsaa 
har vist sig at være tilstede i det fra Fray- 
Bentos i Handelen forekommende Product. 

K jttd sv a m p  s. Bladsvamp.
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K jødtvebak, E. Meat beef, er et Ex
tract af Oxekjød og tilberedes i det Store i Gal
veston i Texas og flere Steder i Nordamerika. 
Man koger en hel flaaet og renset Oxe i en 
Dampkjedel i 12—15 Timer, indtil Vandet bar 
antaget Consistents som Theriak, og blander 
det derpaa, uden at tilsætte Salt, kun med 
noget Hvedemél til en Deig, der skæres i 
Form af Tvebakker og derefter bages. Saa- 
ledes erholder man en Masse, som kan holde 
sig over et Aar uden at blive fugtig eller 
angreben af Orme. Opfindelsen er navnlig 
af Vigtighed for de Lande, hvor Indvandrere 
og andre Reisende ofte maa foretage lange 
Reiser igjenncm ubeboede Landstrækninger.

K jøkkensalt s. Salt .

K jørvel ( A n th riscu s  C erefoliu m ), den 
bekjendte, ofte i Haver dyrkede, undertiden 
ogsaa vildtvoxende, énaarige, c. */2 Meter høie 
Plante, hvis Blade have en behagelig krydret 
Smag og Lugt og navnlig benyttes som Suppe
urt. I Medicinen har man anvendt et over 
den friske Urt destilleret Vand, A q u a  C e r e -  
fo ll i .  Den maa ikke forvexles med vild Per
sille, Æ t h u s a  C j i i a p i u i u ,  der er giftig.

Klaphølt kaldes i Østersøhavnene de 
bedste, udsøgte og med særlig Omhu forar- 
beidede Pibestaver til store Vinfade; de for
sendes navnlig til Bordeaux og andre franske 
Havne.

Klappersten s. Ørnesten.
Klapm ydser kaldes i Hamborg, Am

sterdam og flere Steder de største Sælhunde
skind; de erholdes af Blæresæle n eller Klap-  
mydsen,  P h o c a  c r i s t a t a ,  som opholder sig ved 
Grønlands og Spitsbergens Kyster.

K l e b e r s t e n  s. Grydesten.
K lid , T. Kleie, E. Bran, Fr. Son, kaldes 

Skaldelene af do til Mélfabrikationen benyt
tede Frø; efter Malingen skilles de fra Melet 
ved Sigtning og fra Gryn ved Blæsning. De 
vigtigste Sorter ere Hvede- Rug- og Bygklid, 
som alle hovedsagelig anvendes til Qvægfo- 
der, hvortil navnlig Hvedeklid er meget yndet ; 
Udbyttet ved Malingen kan i Gjennemsnit 
regnes til 23 pCt. af Hvedens Vægt. Klid 
anvendes desuden ved flere techniske Arbei
ter, Garveri, Farveri, Tøitrykkeri etc. og sæl
ges af̂  Møllere, Bagere etc.

K llm følie s. Muskatblomst er.

Klingenburger s. Franken vine.  
^Klingsten eller Phonolith har faaet sit 

Havn af den klingende Lyd, som den giver, 
naar man slaar paa den med en Hammer. 
Ben hører til Feldspathgruppen, er grønlig- 
graa af Farve; i Bruddet er den splintret og 
musklet med ringe eller ingen Glans, gjen- 
nemskinnende i Kanterne og viser sædvanlig 
skifret Struktur. Den indeholder hyppig 
Glimmer og glasagtig Feldspath. Den efter
lader ved at forvittre en leret Jordbund, der 
især skal være gunstig for Vinranken; den 
lorekoinmer navnlig i Bøhmen, Franken og 
Skotland.

Klipfisk s. Kabliau.

K lokkem etal s. Bronce.

K lovefedt eller Benolie s. Oxeklove-
fedt.

Kinde, T. Hadern, Lumpen, Fr. Chif

fons, E. Rags, Affaldet og Resterne af brugte 
Klædningsstykker, ere en vigtig Handelsar
tikel, der som bekjendt navnlig anvendes til 
Papirfabrikationen. De opkjøbes i de større 
Byer af Kludehandlerne, som erholde en 
Mængde af de i de mindre Byer og paa Lan
det omreisende Kludesamlere. De raa Klude 
blive først sorterede efter Materialet, Finhe
den og Farven, hvorved der fremkommer 
mange forskjellige Klasser. Hampekludene 
give det bedste og fasteste Papir, som navn
lig 'anvendes til Kasseanvisninger, Bankno
ter etc. Dernæst ere Kludene af fint 
Hørlærred det bedste Papirmateriale, imedens 
Klude af uvalkede uldne Stoffer kun benyt
tes til ordinairt Pap- og Pakpapir; de fra 
valkede uldne Tøier hidrørende Klude ere 
uanvendelige til Papirfadrikation. men benyt
tes i stor Udstrækning til Opkradsning for 
at blandes med ren Uld og atter at benyttes 
i Klædefabrikationen. Det samme gjælder Sil
keklude, som opkradses for at benyttes til 
Iblanding af Silketøier. — Paa Grund af det 
stedse tiltagende Papirforbrug har Prisen 
paa Klude allerede i en langAarrække været 
i stadig Stigen, og i flere Lande er Udførse
len deraf forbudt eller vanskeliggjort ved en 
høi Udførselstold. Man har derfor alt længe 
gjort Forsøg paa til Fabrikation af Papir 
at benytte andre Stoffer istedetfor Klude, 
hvilket ogsaa tildels er lykkedes, om ogsaa 
Klude dog neppe nogensinde ganske ville 
kunne erstattes deraf. Som saadanne Surro
gater skulle vi nævne Straa, malet Træ, 
Espartogræs, Brændenælder, Kartoffelstengler, 
Morbærtræbark etc., af hvilke navnlig de 
tvende førstnævnte benyttes i stor Udstræk
ning; af mineralske Stoffer anvender man 
slemmet Porcellainjord, fintmalet, ubrændt 
Gips, svovlsurt Baryt etc. Et i de senere 
Aar fremkommet Kludesurrogat, som synes 
at have en stor Fremtid for sig til Fabrika
tion af Papir, er den i Algier paa over 4 
Millioner Hectarer Land vildtvoxende Alpha-  
piante.

K lu n k er kaldes nogle meget ordinaire 
Hampeblaars Lærreder, som især væves i 
Pommern og i Omegnen af Königsberg af 
den fattigste Del af Landbefolkningen. Styk
kerne ere i Regelen 36 Alen lange og 22 til 
28 Tommer brede; de koste kun fra 21/.2 til 
5 Reichsmark pr. Stk. De anvendes sædvan
lig kun til Gulvklude eller det simpleste 
Paklærred, imedens dog de bedste Qvaliteter 
kunne bleges og benyttes til Kjøkkenhaand- 
klæder eller saakaldte Viskestykker.

K lyn ger (R u bu s) kaldes en til Rosen
familien hørende Planteslægt, der mest om
fatter buskagtige Planter, af hvilke de vig
tigste ere Hindhær og Brombæ r (s. disse). 
Af andre Arter maa nævnes Multe bær,  som 
dog ere sjeldnere her i Landet, men hyppig 
findes i Norge.

K læ d e, Fr. Drap, E. Cloth, kaldes som 
bekjendt et af kartet Uldgarn tætvævet og 
valket Stof, som mest benyttes til Klæd
ningsstykker, baade af Mænd og Kvinder, 
navnlig i de Lande som have et tempereret 
og koldt Klima, Allerede i Oldtiden forfær-
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digede man Klæde og omtrent paa samme 
Maade som i vore Dage; men Fabrikatet var 
dengang kun et tykt, grovt og ujevnt Stof, 
hvis Yaskning og Valkning foregik ved at 
stampe det med paa Fødderne bundne Træ
klodse i Yand, der var blandet med Valke
jord eller raaddent Urin, hvorefter de frem
springende Haar bleve ruede og glattede med 
Pindsvinehuder eller Tidselhoveder. Over
skæringen kjendtes dengang ikke, hvorimod 
Stoffet gaves en Slags Appretur ved Pres
ning. Efterhaanden gik Fabrikationen imid
lertid fremad og havde allerede i det 10de 
Aarhundrede naaet et temmelig høit Stand- 
punct, navnlig i Tyskland, Flandern og Ne
derlandene, hvorfra den snart udbredte sig til 
Frankrig, Schweiz, Italien og senere til alle 
civiliserede Lande. — Vævningen af Klæde 
sker paa Tøimagerstolen eller paa Maskin- 
stolen lærredsagtigt eller fladt. Stoffets Qva- 
litet er dels afhængig af den dertil anvendte 
Ulds Finhed og Garnets Ensartethed og dels 
af Stoffets Tæthed, baade i Kjede og Islæt 
samt dets Farve og Appretur. De ordinaire 
Klædesorter forfærdiges i Eegelen meget 
smallere end de finere og have 12—1500, de 
bredere ogsaa 18—2200 Traade i Kjeden; 
de middelfine have 24—2800 og de fine 8000 
og derover. Da Klæde ved at valkes kryber 
meget ind baade i Længde og Bredde, væves 
de dertil bestemte Uldstoffer i Kegelen af 
en betydelig Bredde. Naar Tøiet kommer 
fra Væven, ligner det langtfra Klæde, men 
snarere grovt Lærred, da Kjede og Skud 
overalt ligge synlige som tykke, runde Traade, 
og det maa derfor underkastes flere indgri
bende Operationer, førend det fremtræder som 
det Stof, der almindelig kaldes Klæde. Den 
første Behandling, som man giver det fra 
Vævestolen kommende Tøi, er med en lille 
Staaltang, som kaldes et Nuppej ern,  at fjerne 
alle Knuder, Traadender eller fremmede iblan- 
dede Dele, hvorefter Tøiet vaskes ved Hjælp 
af forskjelligt construerede Maskiner med 
Sæbe, Soda eller Potaske og udskylles i rent 
Vand, hvorved den ved Uldens Spinding an
vendte Olie bortfjernes. Ved den derpaa føl
gende Valkning bevirkes en Sammenfiltning 
i Tøiet, saaledes at de enkelte Uldtrævler 
bringes til at forskyde sig ind i hverandre, 
saa at baade Kjeden og Skuddet bedækkes af 
uregelmæssigt fremstaaende Haar, som skjule 
Traadene og senere danne Luven. Valknin- 
gen skér ved Hjælp af Maskiner, i hvilke 
Tøiet enten stampes med svære Træklodse af 
flere hundrede Punds Vægt, eller presses 
imellem to af Træstokke sammensatte Valser, 
imedens det samtidig blødgjøres med Vand, 
som er tilsat raaddent Urin og Sæbe, lige
som man ogsaa hertil benytter en Art fint 
Lér, den saakaldte Valkejord, der ved at æl
tes sammen med Tøiet indsuger og mætter 
sig med det deri indeholdte Fedtstof. Som 
en Følge af den i den nyere Tid saa almin
delige Anvendelse i Klædefabrikerne af me- 
chaniske Vævestole fremfor Haandvæve, hvor
ved der udvikles en langt større Kraft, bli
ver Stoffet strax tættere og fastere og behø
ver derfor mindre Valkning og kan ogsaa

væves smallere end tidligere, foruden at det 
opnaar en større Blødhed. Efter Valkningen 
bliver Tøiet udvasket og derpaa udspændt 
paa lange Trærammer for at tørres, hvorefter 
det undergives den saakaldte Runing eller 
Kradsning.  Dette skér ved Hjælp af de æg
formede Frugthoveder af den sydeuropæiske 
Kartebolle, I H p s a c u s  F u l lo n u i i i  (s. d.), hvis 
Blomstor ere forsynede med stive Dækblade, 
som ende i en lille elastisk, tilbagebøiet Krog. 
De tørre Frugthoveder blive i dobbelte Kæk- 
ker anbragte paa en stor Valse, som dreier 
sig hurtigt om sin Axe, og Klædet føres da 
langsomt hen over dem, hvorved Uldtræv
lerne bringes til at ligge i samme Ketning 
parallelt med Stykkernes Længde. De ved 
Kuningen paa Klædets Overflade fremtrukne 
Haar gives derpaa en ensartet Længde ved 
en flere Gange gjentagen Overskæring,  der 
enten kan ské ved Haandarbeide med en stor 
Sax eller ved Hjælp af dertil indrettede Ma
skiner, hvilken sidste Fremgangsmaade nu er 
den almindelige. Naar Klædet er overskaa- 
ret, bliver det atter nuppet for at fjerne 
fremmedartede Dele, som maatte være trukne 
frem ved de foregaaende Processer, ligesom 
ogsaa de Smaahuller nu blive stoppede, som 
muligvis kunne være fremkomne ved Over
skæringen; af reelle Fabrikanter sættes der 
isaafald et Mærke i Kanten lige ud for saa- 
danne beskadigede Steder, for hvilke der da 
ved Salget gives et forholdsvist Afdrag i 
Maalet. Den derefter følgende Decatering,  
som dog sædvanlig foretages førend Klædet 
sidste Gang overskæres og som giver dette 
en varigere Glans og Fasthed, bestaar i, at 
Tøiet føres langsomt hen over en med Damp 
fyldt, fint gjennemhullet Cylinder, der vexel- 
vis er betrukken med tykke uldne og Lær
reds Stoffer, for at Dampene i begrænset 
Grad og i tempereret Tilstand kunne komme 
i Berøring med Tøiet. Dette børstes samti
dig paa begge Sider med store, ved Damp 
drevne cylindriske Børster, hvorefter det en
delig bliver pre sse t  ved Hjælp af store Skrue
eller Vandtrykpresser imellem glatte Pap
per, og tilsidst krympet  enten paa samme 
Maade som ved Decateringen eller ved blot 
at befugtes og atter tørres. Denne Krymp
ning foretages kun for at betage Klædet 
Noget af den stærke Glans, som det har er
holdt ved Presningen, idet ellers enhver 
Draabe Vand vilde efterlade en mat Plet der
paa. — Farvningen af Klæde skér paa flere 
forskjellige Maader, enten ved at farve Ulden 
førend den spindes, eller ved at farve Garnet, 
eller ved at farve det vævede Klæde førend 
det valkes, eller efter Valkningen og under
tiden ogsaa efter Overskæringen, hvilket dog 
er sjeldnere. Farvning af Ulden eller Garnet 
anvendtes tidligere mest ved Fabrikationen af 
finere Klæde, som da kaldes uldfarvet ,  ime
dens det paa de andre Maader farvede Klæde 
benævnes st ykfar ve t ;  begge Methoder an
vendes imidlertid nu iflæng, og de ere derfor 
ikke længere noget Særkjende med Hensyn 
til Varernes forskjellige Godhed. Alle møn
stervævede Stoffer ere dog selvfølgelig uld
eller garnfarvede. De varigste Farver erhol-
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des dels ved Uldfarvningen og dels ved at 
farve Klædet før Valkningen; ved den første 
Methode er fa rv en  nem lig bedst trængt ind 
i Traadenes Indre, og ved den sidste vil Far
vens Æ gthed senere være konstateret, naar 
Klædet har gjennemgaaet den skarpe Be
handling ved Yalkningen; flere lysere og zar
tere Farver kunne imidlertid ikke taale denne, 
da de derved vilde tabe deres Livlighed og 
mange Sorter Klæde farves derfor først efter 
Yalkningen.

Ethvert Stykke Klæde er paa begge Si
derne forsynet med en Liste, som bestaar af 
tykke Kjedetraade af grov Uld og sædvanlig 
er af en anden Farve end selve Klædet eller 
ogsaa flerfarvet. For at give det Udseende 
af at være uld- eller garnfarvet, beitses L i
sterne ofte med en skarp Syre, der giver 
dem en gul Farve, eller man væver Listen af 
en Sammenblanding af Bomuld eller andre 
Stoffer og Uld, der ei er saa modtagelig for 
Farven som selve Stoffet; undertiden syr 
man ogsaa en ufarvet Liste til Stykket, 
efterat dette først er farvet. Den Ende af 
et Stykke Klæde, som kommer til at ligge 
udvendig efter Sam m enlægningen, kaldes 
Speilet  (T . Mantelende) og  bliver sædvanlig 
udstyret med silkebroderede Decorationer af 
Navne, Bogstaver og Numere. Den yderste 
brede Stribe, som er adskilt fra Stykket ved 
en smal Stribe af en anden Farve, er bestemt 
til deraf at af klippe Prøver af Yaren; sæd
vanlig er den ogsaa med broget Silke paa- 
syet Fabrikantens Navn eller Begyndelses
bogstaverne dertil, ligesom  ogsaa undertiden 
det Antal Alen, hvoraf Stykket bestaar; af 
nogle Fabrikanter gives disse Mærker ved 
paaklæbede, af Guld- eller Sølvpapir pressede 
Bogstaver. Stundom er der ogsaa til den 
yderste Kant syet et saakaldet Skjæg, nemlig 
en Stribe, som er vævet af lang og glinsende 
Angorauld af en lys Farve. Stykkerne ere 
af forskjellig Længde og Bredde, sædvanlig 
20— 4 0 Meter lange og  1,5— 1,1 6Meter brede; 
det fineste Klæde væves som oftest af størst 
Bredde.

Under de mange ovenfor beskrevne ProceS-' 
ser, som Klæde maa gjennem gaa, førend det 
er færdigt til at komme i Handelen, faar det 
ofte forskjeilige Feil, som man ikke bør 
oversé ved Indkjøb deraf. De vigtigste af 
disse ere følgende: Traadbar t  (fadenscheinig)

■ kalder man Klæde, som er overskaaret for 
kort, saa at Traadene blive syn lige; det maa 
dog heller ikke være overskaaret saaledes, at 
Luven er for lang (lang geschoren), da det 
isaafald ved Brugen antager et ujevnt og 
grovt Udseende. De smaa Huller, der som 
tidligere omtalt ofte fremkomme vedN upnin- 
gen og bagefter stoppes, kan man i Begelen 
opdage ved at holde Klædet im od Lyset, hvor
ved det ligeledes vil vise sig, om det indeholder 
smaa Knuder som en F ølge  af en ufuldstæn
dig Nupning, idet disse ville fremtræde som 
mørke Pletter. Trapper  kalder mansaadanne 
Striber i Klædet, som ere fremkomne under 
Overskæringen ved en for hurtig Frem ryk
ning af Saxen og  et deraf følgende ujevnt 
Snit; Remme (Riemen) saadanne Steder, hvor

Ulden, istedetfor at være afskaaren, stritter 
kam agtigt i V eiret; Plader  (Platten) saa
danne, som slet ikke ere bievne berørte af 
Saxen. Rot t ehaler  (Katzenschwänze) ere en
kelte tilbageblevne Uldflokke, og Snær t e 
(Schnitze) for dybe Snit eller Furer i Over
fladen af Klædet. Overhovedet udfordres der 
ved Indkjøb af Klæde megen Øvelse og Op
mærksomhed, naar man vil være sikker paa 
ikke at blive skuffet, idet Fabrikationen i 
Nutiden har udviklet sig  i den Grad, at det 
ved Anvendelse af forskjellige Hjælpemidler 
kan lade sig  gjøre at give et ordinairt Stof 
Udseende af at være fint, og  at skjule for
skjellige Feil og  Ufuldkommenheder, som 
hidrøre fra en mindre om hyggelig Behand
ling under Fabrikationen. Den bedste Sik
kerhed herimod vil dog altid være det Navn, 
som de forskjellige Fabrikanter i Tidens Løb 
have erhvervet sig  med Hensyn til deres Va
rers Beskaffenhed. Ved Bedømmelsen af Qva- 
liteten af Klæde kommer det hovedsagelig 
an paa at undersøge Stoffets Tæthed og  de 
enkelte Traades Tykkelse og  Ensartethed; 
dette kan bedst lade sig  gjøre ved at af
skrabe eller afsvide Haarene paa en Prøve 
af det paagjældende Stykke Klæde, saa at de 
enkelte Traade blive synlige; ved at holde 
denne imod Lyset, bør den strengt taget ikke 
vise sig  gjennemskinnende paa noget Sted. 
Farvens Æ gthed kan man prøve ved gjen- 
tagne Gange at dyppe en Prøve af Klædet 
længere T id  i Sæbevand og  derpaa udsætte 
den for Solens og  Luftens Paavirkning, lige
som ogsaa ved at neddyppe den i fortyndet 
Chlorvand eller stærk fortyndet Saltsyre. 
Den blaa, sorte, røde og  grønne Farve be
dømmes bedst ved at koge en Prøve i en 
svag Alunopløsning, den gule, brune og  og 
saa den grønne ved at koge Prøven i en 
Sæbeopløsning etc. M eleret Klæde maa ikke 
fremvise Pletter eller Striber, men være af 
ensartet meleret Farve overalt. Sort Klæde 
er ofte, især naar det tidligere har havt en 
anden Farve, m eget angrebet af de ved Farv
ningen anvendte Chemikalier og  Syrer, saa 
at det er blevet m ørt eller, som man ofte 
kalder det, forbrændt, saa at det let revner, 
naar man trækker det hen over Kanten af et 
Bræt, enten i Retning af Kjeden eller af 
Islætten; paa denne Maade kan man i A l
mindelighed prøve et Stykke Klædes Styrke 
og Holdbarhed. Omfarvning af Klæde fra 
couleurt til sort forekommer dog i den nyere 
T id  m eget sjelden, da den sorte Farve nu 
forlanges med et blaaligt Skjær, som kun 
vanskelig kan frembringes ved Omfarvning, 
og neppe uden at Tøiet gives endnu en Om
farvning med Anilinfarve ; dette kjendes im id
lertid let paa den med ovennævnte Prøve- 
vædsker, navnlig fortyndet Chlorvand, frem 
kaldte Farveforandring, ligesom  ogsaa ved at 
vaske Klædet med varmt Sæbevand og der
paa udsætte det i fu gtig  Tilstand for Solly 
set, hvorved Farven vil tabe sig  stærkt.

Klædefabrikationen har i de sidste D ecen
nier g jort betydelige Fremskridt, dels som en 
F ølge af Uldgarnets Spinding paa Maskiner 
og  dels ved mange andre Forbedringer med
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H ensyn til Vævningen, og  man kan derfor 
nu for den samme Pris kjøbe langt finere og 
smukkere Klæde end for 30— 40 Aar siden. 
V el er Klædet nu sædvanlig m eget tyndere 
end tidligere; men som en Følge af Garnets 
Ensartethed og bedre Qvalitet er det dog 
næsten ligesaa stærkt og  holdbart. Man for- 
færdiger ogsaa under Navn af Halvklæde 
Dameklæde,  Kassim i r  etc. lettere og  finere 
Klæde end det sædvanlige, ligesom ogsaa 
Klædefabrikationen har faaet et stort og tid
ligere ukjendt Terrain at bevæge sig paa ved 
Tilvirkningen af mange kiprede og mønstrede 
klædeagtige Stoffer, saasom Bucksk in  etc., 
som ville findes omtalte i særlige Artikler, 
til hvilke vi derfor henvise.

Fabrikationen af Klæde, som jo  i vore 
Dage er blevet en almindelig Nødvendigheds
artikel, drives nu i alle civiliserede Lande. 
Endogsaa Rusland tilvirker selv alt det or
dinaire Klæde, som forbruges i Landet, lige 
som det ogsaa udfører store Qvantiteter deraf 
til China. Størstedelen væves rundtomkring 
i Landdistricterne, men i den nyere T id  er 
der ogsaa opstaaet mange store Fabriker i 
flere af Byerne, navnlig i Petersborg, Moskau, 
Dubrowna, Kasan, Kursk, Narva, Grodno etc., 
ligesom  der ogsaa i Polen findes tem melig 
betydelige Fabriker, som levere baade fine og 
ordinaire Sørter Klæde, saasom i Warschau, 
Kalisch, Eawa etc. —  England indtager dog 
endnu stedse den første Plads, saavel med 
Hensyn til Fabrikationen af fint og  middel
fint Klæde, som ogsaa i Fabrikationen af de 
allersimpleste og  billigste Sorter. Dette er 
saavel en Følge af den Nøiagtighed, hvormed 
Ulden der sorteres og spindes og  den om 
hyggelige Vævning, hvortil der anvendes alle 
den nyere Mechaniks Hjælpemidler, som og 
saa, og  fornem lig a f den store Udstrækning, 
hvori Affaldsuld og Kradsuld (Schoddy) benyt
tes. hvorved Prisen paa Varerne betydelig  
reduceres. Fint Klæde forfærdiges mest i de 
vestlige Grevskaber, Gloucester, Sommerset, 
W ilt og Devonshire og benævnes West  of  
Englandclot h,  og  middelfint og  simpelt ho
vedsagelig i Yorkshire, i Omegnen af Leeds, 
Huddersfield og  Dewsbury ; for det førstnævnte 
er Strond i Gloucestershire M idtpunctet baade 
for Fabrikationen og Handelen. De grovere 
Klædesorter forfærdiges navnlig i det sydlige 
Skotland og Irland.

Med Hensyn til den engelse Klædefabri
kation gives i Mc. Cullochs Handelslexikon 
af 1877 endel Oplysninger, af hvilke flere 
kunne have almindelig Interesse. Heluldent 
Klæde tilvirkes saaledes i den nyere T id  i 
langt ringere Udstrækning end tidligere, im e
dens derimod Fabrikationen af halvuldent 
Klæde er tiltagen m eget betydeligt; allerede 
i Aaret 1867 udførtes der a f det førstnævnte 
kun c. 31 Mill. Yards, imedens Udførselen af 
halvuldne Stoffer udgjorde over 200 Mill. 
Yards. D et er ogsaa i Nutiden kun i Han
delen med de sidstnævnte, samt i Tilvirk
ningen af Garn, at England har en afgjort 
Overvægt over de andre Lande. A f stor 
Betydning er ogsaa i den nyere T id  uldne 
Varers Fabrikation a f opkradset Uld, den saa-

kaldte Shoddy eller Mungo-Uld, for hvilken 
Industri Leeds, Dewsbury, Batley og  Hud
dersfield ere Hovedpladserne. Store Qvanti
teter Klæde tilvirkes enten helt eller delvis 
af disse Sorter tidligere brugt Uld, af hvilke 
Shoddy bestaar a f Ulden af bløde Varer, saa
som Strømper, Floneller etc., og Mungo af 
de saakaldte haarde Varer, nem lig de for- 
skj ellige Sorter Klæde. Den sidstnævnte er 
den mest værdifulde, idet Middelprisen for 
Shoddy kan anslaas til d. pr. Pd., ime
dens M ungoulden mindst betales med 5 d. pr. 
Pd. Naar de gamle slidte Klædningsstykker 
eller uldne Klude ere indsamlede og have 
undergaaet forskjellige Processer, iturives og 
opkradses de i m ægtige Maskiner, hvorved 
de bringes tilbage til deres oprindelige Form 
af Uld, og  denne Uld spindes da enten med 
eller uden Iblanding a f frisk Uld til Garn, 
som ig jen  væves til Klæde. Tidligere an
vendtes saadant Klæde kun til Foerstoffer og 
lignende Brug, imedens det nu benyttes til 
Senge- og Bordtæpper, Gulvtæpper, Sømands
klæder etc. ; den engelske Armés ligesom og
saa Marinens Beklædning bestaar hovedsage
lig  a f dette Materiale. Betydelige Qvantiteter 
Slioddy-Uld udføres fra England, hvor der i 
de senere Aar er foretaget mange Forbedrin
ger med Hensyn til Tilvirkningen og Farv
ningen af denne Uld, hvilket sidste navnlig 
viser sig  i de engelske Soldateruniformers 
smukke skarlagenrøde Farve. De i Handelen 
forekommende uldne Bordtæpper ere helt 
vævede af gammel Uld og trykkede ved Sah 
petersyre efter Tegninger, der ere udførte i 
London og M anchester og derefter skaarne i 
Træ. Omendskjøndt Klæde, som er tilvirket 
af gammel Uld, kan gives et ligesaa smukt 
Udseende, som om der kun var benyttet ny 
Uld dertil, har det dog langtfra den samme 
Styrke og Varighed. T il Fabrikationen an
vendes dog kun sjeldnere gammel Uld alene ; 
sædvanlig blandes den med ny Uld i et For
hold, der varierer fra 10— 50 eller 60 pCt. 
eftes den Anvendelse, hvortil Stoffet er be
stemt. Saafremt Indholdet af gammel Uld 
^saadant Klæde ikke overstiger 50 pCt., vil 
Stoffet dog være godt tjen ligt til Klædnings
stykker. Alene i Batley findes der over 50 
store Kludemaskiner i 35 Møller, i hvilke 
der aarlig produceres over 12 Mill. Pund 
Kludeuld eller Kradsuld, og  i det omliggende 
D istrict tilvirkes der aarlig omtrent 3 Gange • 
saameget. Kludene indsamles fra alle Egne 
i Landet, ligesom der ogsaa indføres store 
Qvantiteter fra andre Lande i Europa samt 
fra Amerika og Australien. Ogsaa i Tyskland 
og flere andre Lande findes der større Fa
briker for Tilvirkningen af Shoddy-Uld.

Fr an k r i gs fleste og  mest berømte Klæde
fabriker findes i den nordlige Del af Landet, 
navnlig i Departementerne Somme, Eure, 
Nedre-Seine og  Ardennerne, hvor især Byerne 
Abbeville, Louviers, E lbeuf og Sadan i denne 
Henseende udmærke sig. Ogsaa i nogle af 
de sydlige Departem enter forfærdiges der 
m eget Klæde, navnlig ordinaire Varer i Dep. 
Tarn, Aveyron og Lozère; i Dep. Aude fa
brikeres der mange lette Stoffer, som især
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forsendes til Levanten. —  I  Belgien forfæ r- * 
diges der meget Klæde af fortrinlig  Qvalitet, 
især i Omegnen af Verviers, Lüttich, Brüssel, 
Löwen etc.; det kommer sædvanlig i Hande
len under Navn af nederlandsk Klæde. De 
egentlige Nederlande have vel i Utrecht, T ill- 
burg, Leyden, Herzogenbusch, D elft etc. lige 
ledes Klædefabriker, der levere m eget gode 
Varer, hvoraf nu m eget udføres til det nord
lige Europa, især til Bremen og  Hamborg. 
Desuden henregnes ogsaa til det nederlandske 
Klæde Alt, hvad der tilvirkes i de talrige 
Fabriker i de preussiske Rhinprovinser ,  
saasom i Aachen, Eufen, Stolberg, H ückes
wagen, Lennep, Burtscheid etc. Der forfær
diges her fint Klæde, som i mange H enseen
der kan maale sig med det engelske og  fran
ske, men ogsaa mange middelfine og ordinaire 
Sorter, som paa Grund af deres forholdsvis 
gode og solide Qvalitet have erhvervet sig  et 
godt Navn. Forøvrigt har Preussen ogsaa 
i mange andre Landsdele talrige og tildels 
betydelige Klædefabriker, ligesom  der ogsaa 
mange Steder forfærdiges Klæde af enkelte 
Yævere. Endvidere maa nævnes Klædefabri
kationen i Neumiinster, der siden H ertug
dømmernes Indlemmelse i det tyske Forbund 
har udvidet sin Virksomhed betydeligt, idet 
den, foruden at have erhvervet hele det nord
lige Tyskland som Forretningsomraade, endnu 
kan vedligeholde sine tidligere Forbindelser i 
Skandinavien; navnlig ere de der fabrikerede 
lettere Klædesstoffer til Damebrug meget 
søgte. Sachsen leverer ligeledes en udmær
ket Vare, som ikke staar tilbage for det ne
derlandske Klæde, navnlig Voigtland, Grimma, 
Oederan, Grossenhain etc. Tyskland har med 
Hensyn til Klædefabrikationen den Fordel, at 
det selv producerer de fineste Uldsorter. —
I Øst errig,  som især afsætter sit Fabrikat til 
Orienten, forfærdiges der Klæde næsten i 
alle Dele af Landet, dels af enkelte Vævere 
og dels i større Fabriker. De vigtigste af 
disse findes i Mähren, navnlig i Brünn og 
Iglau, hvor der mest fabrikeres ordinaire og 
smalle Varer, imedens fint Klæde tilvirkes i 
Namiest, Bielitz og flere Steder. Ogsaa i 
Bøhmen forfærdiges der m eget Klæde, mest 
af middelfin Qvalitet, saasom i Keichenberg, 
Braunau (rødt Skarlagenklæde), Pilsen, Gol- 
denkron etc. —  Norge har kun én større 
Klædefabrik, nemlig Hjula mechaniske Aktie
væv i Christiania. —  I  Sver ig findes der 
derimod flere, som dog hovedsagelig kun til
virke svære, grove og simple Stoffer til Lan
dets eget Forbrug; man anvender her ogsaa 
Affalds- eller Shoddy Uld i stor Udstræk
ning sammen med simple Uldsorter. A f disse 
ere de vigtigste: Stockholm s Y llefabrik-Ac- 
tiebolag, W ahlbergs Fabrik i Halmstad, Bergs- 
bro, Drags og Strøms Actiebolag samt P e
tersen og Lind, alle i Norrköping, Malmø 
Yllefabrik-Actiebolag etc. —  I Nordam er ika 
er Tilvirkningen af Klædevarer, Tricotage 
etc. tiltagen m eget i den nyere Tid  samtidig 
med Uldproductionens store Opsving. Im e
dens Unionen tidligere indførte næsten alt 
sit Klæde, sine Tæpper etc. fra England, er 
det nu kun de finere Klædesorter, der finde

Afsætning i Nordamerika, imedens det dag
lige Behov tilvirkes i Landet selv. Indfør
selsværdien af Klæde beløb sig  i 1872 til c. 
20 Mill. Dollars, men i 1878 kun til 1 Mill. 
D oll. Paa det store Verdensmarked have de 
nordamerikanske Uldvarer erhvervet sig et 
godt Navn baade for Varighed og Æ gthed.

I  Danm ark indtager Klædefabrikationen en 
fremragende Plads i Landets textile Industri, 
og der findes flere betydelige Fabriker, i som 
dog kun arbeide for det indenlandske F or
brug. Dels paa Grund af Klim atforhoIdene 
og dels som en Følge af den almindelige 
Velstand gaar hele den mandlige Befolkning 
her i Landet, selv Arbeiderklassen, med Klæde
varers Beklædning, der ogsaa er forholdsvis 
billig , naar der sés hen til, at den inden
landske Uld er m eget stærk og seig. L ige 
ledes benyttes Klæde m eget af den qvinde- 
lige Del af Befolkningen til Vinterbrug i 
Form  af Kaaber, Slag, Trøier etc. Da de 
Fordringer, som i Alm indelighed her stilles 
til Klædevarer, indskrænke sig  til Leverin 
gen af et stærkt, varmt og  varigt, men dog 
billigt Stof, have de Bestræbelser, der oftere 
ere gjorte for at levere Stoffer, som dels 
kunde finde deres Vei til Udlandet og dels 
kunde erstatte endel af Indførselen derfra, 
ikke vist sig  lønnende, uagtet Varerne i sig 
selv saavel i Handelen som ogsaa paa Udstil
linger i Udlandet have vundet velfortjent 
Anerkjendelse; men dels har det indenlandske 
Marked vist sig for lille, og dels have F or
dringerne til Udvalg været for store til at 
disse Bestræbelser have kunnet finde den 
fornødne Støtte. Vel tilvirkes der i flere 
Fabriker her i Landet finere Klæde, men dog 
langtfra tilstrækkeligt til Landets Forbrug, 
og der indføres derfor store Qvantiteter deraf 
fra Udlandet. Enkelte Fabriker benytte og 
saa Kradsuld som Blandingsstof, dog ikke i 
nogen stor Udstrækning. I billige melerede 
og  ægte blaa Klædevarer, hvortil der ude
lukkende benyttes dansk Uld, staar Fabrika
tionen paa et meget respectabelt Standpunct, 
og  disse Varer nyde overalt i Indlandet en 
fortjent Anerkjendelse. —  De vigtigste Fa
briker her i Landet ere følgende: Usse- 
rød Fabrik, som kun arbeider for Militaireta- 
ten, Modewegs paa Brede, Bruunshaab, Greis 
M ølle, Kjærs Mølle, Eandbøldal, Crome og 
Goldschmidts Fabriker i Horsens, Skodsborg 
og  Stampen i Dyrehaven, samt O dense. og 
Hellebæk Fabriker; desuden findes der rundt 
i Landet spredte Væverier, som fordetmeste 
ere Haandvæverier, der kun arbeide for den 
nærmeste Omegn.

j A f uldne Manufacturvarer, saavel over- 
skaarne som ikke overskaarne (dog med Und
tagelse a f Gulvtæppetøier) indførte Danm ark 
i Aaret 1876 c. 3V2 Mill. Pd., hvoraf over 
1 Mill. Pd. fra Hertugdømmerne, c. 700,000 

I Pd. fra Ham borg, 588,000 Pd. fra Lübeck,
470,000 Pd. f. England, 129,000 Pd. f. Preus
sen, 80,000 Pd. f. Holland, 37,000 Pd. f. 
Frankrig etc. I  1877 udgjorde Indførselen 
c. 3 Mill. Pd., om trent i samme Forhold fra 
de forskjellige Lande som i det foregaaende 
Aar. Udførselen her fra Landet udgjorde i
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hvert af de nævnte Aar henved J/2 Mill. Pd., 
hovedsagelig til N orge, Sverig og Island.

Norge indførte i 1876 c. 14/5 Mill. Pd. af 
samme Slags Stoffer, mest fra H am borg og 
England, og  udførte c. J/4 Mill. Pd af Lan
dets egne Fabricata, imedens Sver ig i samme 
Aar indførte c. 3 2/3 Mill. Pd. og  kun udførte 
c. V7 Mill. Pd.

England indførte i 1876 c. 313,000 Stk.Klæde 
afY æ rdi 1,4 Mill. £., og  andre uldne Manufak
turvarer til en Værdi af c. 3 ]/2 Mill. £., næsten 
A lt fra Frankrig. —  Landets Udførsel af U ld
gods var i samme Aar : Klæde, Dyffel etc. helt af 
U ld c. 14 Mill. Pd., værd c. 3,2 M ill. £. ; 
halvuldne Stoffer henved 27 Mill. Pd., v. 3,2 
M. £. (hvoraf til Danmark c. 273,000 P d .); 
Sengetæpper c. 6 V2 M. Pd. v. 607,000 £.; 
Floneller c. 2,8 M. Pd. v. 408,000 £. ; uldne 
Gulvtæppetøier c. 10 M. Pd. v. 912,000 £.; 
uldne Shawler 467,000 Stk. v. 168,000 £., 
samt af andre uldne Manufacturvarer, mest 
blandede med andet Materiale, c. 55 Mill. Pd. 
v. c. 10 Mill. £.

K l ø t z e r  kaldes nogle ublegede Lærre
der, som væves i Schlesien af godt Hampe- 
garn og derefter mangles, hvorved de erholde 
en jevn  og  ensartet Overflade; de anvendes 
især til Sadelmagerbrug eller som Foerstof 
a f Skræddere. Stykkerne ere i Eegelen 
63— 71 Ctm. brede og c. 60 Meter lange.

K lo v e r f i* # , T. Kleesamen, Fr. Trèfle,
E. Clover seed, er navnlig det i Handelen kom
mende Frø af to Arter af Kløver, nem lig 
Rødkløver  ( Trifolium  pratense) T. Rothen 
W iesenklee eller Kopfklee, og  Hvidkløver  
{Tr. repens) T. Weissen, kriechenden eller 
Steinklee, som begge hyppig dyrkes som 
Grønfoder og ere betydelige Artikler paa 
Productmarkedet. Rødkløveren anses som 
Græsmarkens bedste Plante ; den findes vildt- 
voxende i hele Europa (i N orge indtil 6 9 0 
n. Br.), endel af Asien og Afrika samt i 
Nordamerika, hvortil den først er indført i 
det sidste Aarhundrede og hvor der nu pro
duceres store Qvantiteter deraf. Den har 
indtil 1 Meter høie Stengier og  trekoblede 
Blade med ovale Smaablade, der almindelig 
have en halvmaaneformig P let paa Midten, ende
stillede enkelte eller to samlede runde Blom 
sterhoveder, røde (sjeldnere hvide) Kroner og 
korte, sædvanlig én- til faafrøede Bæller, som 
ved Tærskningen revne paatværs. Man har 
baade t idl ig og si l d ig Rødkløver; den første 
blomstrer her i Landet m idt i Juni, den sid
ste en Maanød senere. En Tønde godt R ød 
kløverfrø veier c. 229 P d .; hos os ansés 200 
Pd. pr. Td. Land i Regelen for at være en 
god Middelafgrøde. Gjennemsnitsprisen har i 
det sidste Decennium her i Landet været c. 
c. 63 Øre pr. Pd. —  Hvidkløveren er lige 
ledes som vildtvoxende udbredt over hele 
Europa, Nordafrika, Vestasien og Nordame
rika; hos os er den almindelig paa høie Enge, 
ved Veie og Grøfter, men dyrkes ogsaa af 
mange Landmænd. Den fordrer mere F u g 
tighed end Rødkløver, men trives godt saavel 
paa svære Lérjorde som paa lette Sandjorde, 
naar Jordbunden kun er tilstrækkelig fugtig. 
Stengelen er krybende, den har langstilkede

Blade og Blomsterhoveder, der udgaa fra 
Bladhjørnerne, hvide eller blegrøde Kroner 
og  3 eller 4 frøede Bælge med smaa gule> 
hjerteform ede Frø. Hvad Frøudbyttet an- 
gaar, kan den godt maale sig  med Rødklø' 
veren, idet Middelafgrøden kan anslaas til 2 
à 300 Pd. pr. Tønde Land; Gjennemsnits
prisen for god Hvidkløver har her i de sidst® 
10 Aar været c. 87 Øre pr. Pund. — N 
begge disse Arter bør Frøene være glinsende! 
tunge og fulde, ikke sammenskrumpne og 
ikke blandede med andet Frø eller nie® 
Sand. Den i Handelen kommende RødkløveI 
er undertiden farvet med Indigo. Man n #  
ogsaa paasé, at den ikke er fugtig, hvilket 
kan kjendes paa, at Frøet paa et haardt G1' 
derlag let lader sig trykke itu med Negl®0; 
Frøets Godhed og  Brugbarhed afhænger dog 
hovedsagelig af dets Spirekraft, som maI) 
kun kan komme til Kundskab om ved Forsøg' 
T il Udsæd skal treaarigtFrø være det bedst® ! 
ældre Frø er af langt ringere Værdi, navnl ig 

med Hensyn til Hvidkløveren. Denne find®® 
undertiden blandet med Stenkløverfrø, efterø 
dette paa en M ølle er befriet for sine sort® 
Bæ lge; det har ogsaa megen Lighed ®e(l 
Hvidkløverfrø, men kan kjendes paa, at Frøen® 
ere mindre. Efter en daarlig H øst af KØ® ’ 
kløverfrø har man undertiden forsøgt 
under dette Navn at sælge F røet a f den g100 

Humlekløver, som dog er meget større 
ganske gult.

Foruden disse to hyppigst forekommen®10 

Arter findes der en Mængde andre, i® 1 

Kløverslægten indbefatter over 100 kjen®® 
Arter, af hvilke dog kun 13— 14 ere vildt' 
voxende i Danmark. A f de Arter, som n® 
dertiden frembydes paa de større Marked® 
i Tyskland, saasom i W ien, Prag, Leipzl& 
Breslau, Königsberg, Ham borg etc., skulle £ 
nævne Al si kek løver  {Tr. hybridum) T. ScimU 
discher W eissklee, som er hjemmehørende 
Sverig, og  som ogsaa nu dyrkes hos °s’ 
navnlig i de større Jordbrug. Endvidet 
Blodkl øver  {Tr. incarnatimi), som bPr® 
hjemme i det sydlige Europa og  som og5il‘| 
er forsøgt dyrket hos os, dog uden nog® 
heldigt Resultat; Harekløver  (Tr. arver# 
som er stærkt behaaret og  hyppig fin®1® 
vildtvoxende paa tørre Sandjorder. Ended» 
regner man herunder Frøene af flere m® , 
staaende Planter, som Humlekløver  eller 9° 
Kløver  {M edicayo hqm lina), Frøene af ^  
zerne {M edicayo sativa) og  Esparset t e (Of10 
brychis sativa), der paa Productbørserne bo .. 
som Korn ere Gjenstand for Speculation 
og  Tidskjøb.

K n a l d  g u l d ,  Guldsur t  Ammoniak,
rum  fu lm inans) kaldes et gulbrunt, i ®j 
Purpurrøde spillende Pulver, som fremstid 
ved at fælde en neutral Opløsning af Gm 
chlorid  med Ammoniak eller ved at rys®' 
frisk fældet Guldilte dermed. Naar det °P 
varmes til 12 0 ° eller allerede ved en sva& 
G nidning eller Presning fremkommer der 
heftig  Explosion; det benyttes dog 
sjelden.

kun
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K n a ld k v ik s ø lv  eller knaidsur t  Kv i k 
sølvil t e erholdes ved at opløse Kviksølv i 
Salpetersyre, tilsætte Alkohol og  opvarme. 
Det danner smaa farveløse silkeglinsende 
Krystaller, exploderer meget let og heftigt 
ved Stød og Rivning, forbrænder derimod paa 
glødende Kul med blaa Flamme og kun ringe 
Explosion. D et anvendes i stor Maalestok til 
Knaldhætter; et Pund deraf er tilstrækkeligt 
til 30,000 Knaldhætter.

K n a ld p n lv e r  eller Fr iet ionspulver  
(.Pulvis fu lm inane) kalder man en Blanding 
af forskjellige Ingredients er, som ved et Slag 
eller blot ved at opvarmes antændes med et 
heftigt Knald. Det kan sammensættes paa 
forskjellig Maade, men sædvanlig bestaar det 
af en Blanding af Salpeter, Svovl og kulsurt 
Kali eller af 3 Dele Salpeter, 2 Dele clilor- 
surt Kali og 1 Del Svovl. Det anvendtes 
tidligere til at fylde Knaldhætter.

K n a ld s ø lv  eller knaidsur t  Sølv i l t e til
beredes paa lignende Maade som Knaldkvik
sølv og exploderer endnu voldsommere end 
dette. Det anvendes ligeledes til Knaldhæt
ter, men dog langt sjeldnere.

K n a ld tr æ  (H u ra  crepitans) er et i 
Sydamerika voxende Træ, hvis Frugt er en 
herrummet, træ agtig  Kapsel, der naar den er 
moden springer op med ot høit Knald, hvoraf 
Træet har faaet sit Navn. Frøene ere meget 
stærkt purgerende og  Træet har en særdeles 
skarp Melkesaft.

K n a p p e n a a le  forfærdiges som be- 
kjendt mest af Messingtraad ; kun de sorte 
Sørgenaale ere af Jerntraad, sorteblaat an
løbne eller ogsaa sort lakerede. I den nyere 
Tid har man dog ogsaa forfæ rdiget Knappe- 
naale af Jerntraad og fortinnede, undertiden 
galvanisk forsølvede eller forgyldte, som ere 
haardere og stivere end dem af Messing. K. 
forfærdiges i Alm indelighed ved Haandarbeide, 
hvorved der udfordres omtrent 1400 Arbeids- 
timer for et Menneske til 1 M illion Naale. 
I nogle Fabriker, navnlig i England og Frank
rig, betjener man sig dog i de senere Aar 
af Maskiner, ved Hjælp af hvilke Naaleliove- 
derne, hvis Anbringelse ved Haandkraft m ed
tager den meste Tid, forfærdiges ved en Op- 
presning af den stumpe Ende af Traaden 
(Skaftet), hvorved de erholde Form  af en 
omvendt afstumpet Kegle. 1 en Tim e an
bringes der paa denne Maade 4,000 Hoveder 
Paa store og middelstore Naale og  i Forbin 
delse med det øvrige med Haanden udførte 
Arbeide medgaar der for et Menneske c. 641 
Timer til 1 M illion Naale. I  England 
har man vel ogsaa opfundet Maskiner, som 
kunne udføre hele Arbeidet ved Naalenes 
Eorfærdigelse ; men de ere altfor com plice
t e  og ere derfor opgivne igjen. Man for- 
færdiger Knappenaale af forskjellig Længde 
°g Tykkelse og giver dem derefter m eget 
vilkaarlige N avne; de sælges dels e fterY æ gt 
og dels efter Tal, i sidste Tilfælde indstukne 
i Papir eller Breve. Sorterne betegnes mest 
ved Numere, undertiden ogsaa efter en Vægt, 
som skal holde 1000 Stk., og  man har da 
2—3— 4— 6 pundigc Naale etc. De fleste og 
ogsaa de bedste Knappenaale, som navnlig

have en god Politur og ikke let lade sig 
bøie, forfærdiges i England i Birmingham, 
Soho, Wolverhampton etc. I Østerrig ere 
Karlsbadernaalene de bedste, da de bestaa af 
hærdet Traad og derfor ere m eget stive; dog 
forfærdiges der ogsaa i flere E gne af de sach
siske Erzgebirge mange Naale, som gaa til 
Karlsbad og af de derværende Fabrikanter 
sælges som deres eget Fabrikat. Desuden 
findes der store Naalefabriker i Aachen, Köln, 
Nürnberg, Wien, Iserlohn etc.; i flere af 
disse forfærdiger man længere eller kortere 
Naale af Jern og  Messing med Hoveder af 
farvet Glas eller Emaille, som ere m eget i 
Brug. Den billige Pris paa de ved Haand
arbeide forfærdigede Knappenaale opnaas især 
ved en vidt dreven D eling af Arbeidet, saa 
at hver enkelt Arbeider, for Størstedelen 
Qvinder og  Børn, i de store Fabriker kun 
befatte sig med én af de mange Dele, hvoraf 
hele Fabrikationen bestaar.

K n a p p e r  forfærdiges af de mest for
skjellige Materialier og ere enten overspundne 
eller ikke overspundne. De første, som for
færdiges af Knapmagere eller i de større 
Knapfabriker, bestaa af en Knapform af Træ 
eller Ben, som er overtrukken med Traade 
af Silke, Faareuld, Bom uld, Kamelgarn, L in- 
nedtraad, Hestehaar etc., hvilket enten skér 
ved Haandarbeide eller ved at væve Over
trækket paa M askiner; dette fastholdes da 
ofte paa Knappernes Underside ved en lille 
Blikplade, hvorpaa Øiet er anbragt. Saa- 
danne Knapper f'orfærdiges ogsaa ved at over
trække Formen med et Stykke glat Silketøi, 
ligesom  ogsaa Knapformene benyttes til de 
overtrukne Knapper, som Skrædderen selv 
forfærdiger af det samme Stof, hvoraf et 
Klædningsstykke bestaar. De i kke over 
spundne Knapper  forfærdiges af alle Slags 
Metaller, dels glatte og dels med iprægede 
Mønstere, eller med Vaabner, Bogstaver, N u
mere, saasom Livrée- og  Militairknapper. 
Endvidere har man dem hule, sædvanlig halv
kugle- eller kugleformede og bestaaende af 
to  Stykker sammenloddet M essingblik. A f 
presset Horn forfærdiges der ligeledes mange 
Knapper, ofte med Mønstere, som efterligne 
Overtrækket paa de overspundne; endvidere 
af Perlemor, Cocosnødder, Porcellain, Glas, 
Agat og lignende Stene. Guldarbeiderne for
færdige ogsaa Knapper af Guld og  Sølv, 
mest til Skjorte- og  Manchetknapper. En 
særegen Art ere Knapper uden Øine, men med 
Huller i Midten. De forfærdiges sædvanlig 
af T in  eller Ben. De almindelige Knapper 
til Klæder forfærdiges mest i egne Fabriker, 
af hvilke der findes mange i Tyskland, E n g 
land og Frankrig. Birmingham i England 
forsynede tidligere hele Verden med M etal
knapper af alle Slags og har endnu betyde
lige Fabriker. I  Frankrig har Fabrikationen 
af Knapper taget et stort Opsving i de sidste 
10 Aar som en Følge af de større og  forbed
rede mechaniske Apparater, som anvendes 
dertil; man anslaar de dermed beskæftigede 
Arbeideres Antal til 30,000 Personer, hvoraf 
to Trediedele Qvinder og Børn. Fra Paris 
erholdes en A rt Knapper, som bestaa a f en
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Emaillemasse og  haves i flere Størrelser 
hvide, farvede eller mønstrede; de benyttes 
mest til Besætning paa Dameklæder og ere 
komne meget i Brug paa Grund af deres 
smukke Udseende, Varighed og yderst billige 
Pris.

K n a p s  kaldes i England et grovt ul
dent Stof, mest af blaa Farve, til Matros
klæder.

K n ip l in g e r .  T. Spitzen, Kanten, Fr. 
Dentelles, Points, E. Laces, kalder man line, 
baandagtige, forskjelligt mønstrede og af 
mere eller mindre langt fra hverandre lig 
gende Traade bestaaende Strimler, som for
færdiges af m eget fin Linnedtraad ved et 
eiendomm eligt Haandarbeide, Knipl ing,  og  
som navnlig anvendes til Eorziring af Klæd
ningsstykker. Disse ere de ægte, kniplede 
Traadknipl inger ,  som oprindelig tilvirkedes 
i Nederlandene, hvorfra Kunsten red deres 
Forfærdigelse i Aaret 1561 af en r ig  B jerg 
værksbesidders Hustru i Annaberg i de sach
siske Erzgebirge blev indført dertil. Siden 
den Tid have mange Tusinde Mennesker af 
alle Aldere og begge K jøn i Egnene ved Erz
gebirge og  det østlige Voigtland været be
skæftigede med denne Industri, dels som 
udelukkende Haandtering og  dels som et B i
erhverv. T idligere kjendte man kun syede 
Kniplinger. Ved udvandrede B jergfolk  blev 
Kniplekunsten efterhaanden forplantet til 
Bøhmen, Harzen og  flere Egne i Tyskland, 
ligesom ogsaa til det nordlige Frankrig, 
Danmark, Schweiz etc. Desuden dreves den 
i stor Udstrækning i Belgien, hvor den brag
tes til størst Fuldkommenhed, saa at de bel
giske Kniplinger endnu overgaa de erzge- 
birgske baade i Skjønhed og  Varighed. T il 
de kniplede Kniplinger anvender man i R e
gelen yderst fin, haandspunden Linnedtraad, 
som  forfærdiges smukkest og finest i Bel
gien, hvorfra man derfor ogsaa tildels erhol
der den i Sachsen og Bøhmen. Nu bruger 
man dog ogsaa dertil engelsk Traad af L in 
ned Maskingarn, ligesom  ogsaa m eget engelsk 
Bomulds Maskintraad ; navnlig benytter man 
næsten almindelig den sidste i Bøhmen. De 
i Belgien kniplede linnede Kniplinger, som i 
Alm indelighed benævnes Brabant er -Knipl in-  
ger,  overgaa de erzgebirgske baade i H vid
hed, Glans og  Fasthed; M ønstrene i samme 
frembringes eller fuldstændiggjøres ogsaa til
dels med Naalen. De fineste og  kostbareste 
ere Br üsse l e r  K. ; derefter følge de Mecheln- 
ske og  de fra Valenciennes, L ille og flere 
Byer i Frankrig. Man forfærdiger disse Knip
linger i alle Bredder og  med mere eller m in
dre kunstige M ønstere, og  deres Værdi er 
afhængig af M ønsterets R igdom  og  Skjønhed, 
Traadens Finhed, Hullernes forholdsvise 
Mængde og Arbeidets N øiagtighed og P ro 
perhed. K niplingen af disse Artikler er im id
lertid i den nyere T id  indskrænket betyde
ligt, dels ved syede,  og endnu mere ved 
vævede Knipl inger .  De første bestaa af en 
Bobinets- eller Kniplingegrund, hvori der 
er syet Mønstere med Naalen; de forfærdiges 
især i det nordlige Frankrig og Belgien, hvor 
man i Alm indelighed kalder dem Point s;

desuden ogsaa i sachsiske Erzgebirge, Schweiz. 
Øvreitalien etc. Ved den i England gjort® 
Opfindelse at væve Mønstrene strax med i 
Blondegrunden ved Hjælp af Jacquardmaski- 
nen, ere dog ogsaa de syede Kniplinger næ
sten bievne fortrængte, og denne Opfindelse 
har i det Hele taget bevirket en stor Foran
dring i hele Kniplingsfabrikationen. Ma® 
frembringer paa denne Maade næsten alle 
Mønstere og  efterhjælper dem undertiden 
med Naalen, og  da man desuden anvender 
Bomuldstraad dertil, kunne de vævede Knip" 
linger fremstilles langt billigere end de knip
lede, hvorved den ringere Skjønhed og Hold' 
barhed rigelig  erstattes til mange af de sæd
vanlige Anvendelser. Im idlertid er Kniplin
gen dog ikke ganske bleven undertrykt der
ved, navnlig i Sachsen og Bøhm en; thi dels 
giver den næsten uforgængelige Holdbarhed 
de kniplede Kniplinger et stort Fortrin freni- 
for alle andre Arter, og dels kunne særlig 
rige og  store Mønstere, som næsten ganske 
bedække Grundstoffet, ikke frembringes red 
Vævning, og de saakaldte «ægte» Kniplinge1' 
holde sig derfor endnu stedse paa Markedet 
som en udsøgt Luxusartikel. De fleste Ma" 
skinkniplinger forfærdiges i England, Belgio 
og  Frankrig, i hviket sidste Land Fabrika
tionen hovedsagelig er concentreret i An' 
vergne, Loraine, Normandiet og Alençon, son* 
er Sædet for den Sort Kniplinger, der kalde3 

Point de France (point lace). I Frankrig 
omfatter Fabrikationen saavel Bomuld son1 

Linned, Uld og  Silke; den beskæftiger ben
ved 20 0 ,00 0  Qvinder, som fortjene 1 à l ’h 
Francs om Dagen. Forbruget er meget stort 
i selve Landet; men der udføres desuden 
mange Kniplinger til Nordamerika, Brasilien? 
Tyskland, Italien, England og  Rusland, lige' 
som ogsaa til Orienten og  engelsk Indien- 
Paris er Centrum for hele denne Industri.

En A rt stærke linnede Kniplinger, soni 
man undertiden anvender til Forziring a! 
Sengetæpper, kniples endnu meget, navnlig 1 

Bøhmen, og lignende Arter ordinaire sorte 
eller hvide Kniplinger af stærk Traad til Be
sætning af Klæder og Hovedpynt forfærdiges 
mest til Indlandets Forbrug i flere Egne æ 
Sachsen, Bøhmen, Tyrol, Ungarn etc. For 
ikke mange Aar tilbage kom der i Handelen 
fra Frankrig de sorte, uldne, saakaldte M<p 
hat rknipl inger ,  som nu ogsaa forekom me1 

andre Farver og  som kniples af fin, glinsende 
Mohairtraad af den sydamerikanske Kamel- 
geds Haar. De have Lighed med sorte Silke- 
kniplinger, have en m eget aaben Grund og 
store, fulde Mønstere. Undertiden blive og
saa kun Mønstrene kniplede og  derpaa syede 
paa en fin maskinvævet Blondegrund ; de kal
des da Appl icat ionsknipl inger .  Silkekniplm' 
ger, som i Regelen ere sorte eller hvide? 
kun sjelden brogede, kaldes Blonder .  D® 
blive enten kniplede eller forfærdigede med 
Naalen af raa Silke med Indlæg af stærk 
Silke, idet M ønsteret sys paa en fin lvnip' 
lingegrund, eller ogsaa blive de vævede; og
saa har man Applicationsblonder. hvis Møn- 
stere ere kniplede og  derpaa befæstede med 
Naalen paa en fin Grund. De forfærdiges i
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mange Arter, navnlig i Paris og  Omegn, 
ligesom ogsaa i Mailand, Genua, Venedig etc. 
og tidligere ogsaa i de sachsiske Erzgebirge. 
Men ogsaa de kniplede og syede Blonder ere 
nu næsten fortrængte a f de engelske vævede 
Silke-Maskinkniplinger, og  navnlig ere de 
hvide nu ikke længere saa yndede som tid 
ligere. —  Den fine Hørtraad, som benyttes 
til Knipling, haves af forskjellig Tykkelse; 
ßen fineste forfærdiges kun i Belgien i og 
omkring Gent, Kortryk, Meclieln etc. af 
meget fint Haandspind, som ikke kan spindes 
saa fint noget andetsteds. Man forfærdiger 
ogsaa god Kniplingetraad i Sachsen og 
Bøhmen.

K n iv e  af alle Slags forfærdiges nu i de 
fleste Lande, de fineste og bedste dog endnu 
stedse i England, hvor der navnlig findes 
mange store Knivfabriker i Birmingham, 
Sheffield, W oodstock, London etc., hvor der 
flog ogsaa fabrikeres mange billige, ordinaire 
Knive, navnlig til den oversøiske Handel. I 
Tyskland har denne Fabrikation i den nyere 
Tid hævet sig  meget, navnlig paa Grund 
af Varernes større Billighed. H ovedplad
serne for den tyske og  østerrigske Kniv- 
fabrikàtion, navnlig for ordinare og M el
lemsorter, ere Solingen, Bem scheid, Schmal
kalden, Suhl, Nürnberg, Karlsbad, W ien, 
Gratz etc.; de finere Sorter, saasom chirur- 
giske Instrumenter, Radérknive etc., forfær- 
fliges hyppigere i de særegne Værksteder end 
1 de store Fabriker, mon staa derfor ogsaa 
i høiere Pris paa Grund af den større Ga
ranti for Varens Godhed, der haves i en en
kelt Mands Navn, end om den var en Fa- 
hrikvare. De franske Knive ere vel zirlige 
°g elegante, men kunne i Eegelen ikke maale 
sig med de engelske med Hensyn til Solid i
tet og Slibning; de fleste Fabriker findes i 
Chatellerault (især for fine Arbeider), Paris, 
Nogent, Rouen etc.

K n o p p e r , T. Knoppern, Fr. Gallons, 
E. Acorn galls, ere ligesom Galæblerne Ud- 
yasxter, der fremkomme paa Egetræerne, dog 
ikke paa Bladene og  Stilkene, men paa de 
ünge Frugter, og ligeledes ved Stikket af et 
Insect, Cynips lin e re n s c a lyc is; dog har man 
bemærket, at de ogsaa kunne danne sig, naar 
Ae unge Frugter springe op som en F ølge 
af stærk Sommervarme og Fugtighed, og den 
nf Saaret udflydende Saft størkner i Luften. 
Beere uregelmæssig dannede, gulbrune, kan
tede, piggede og indtil 4 %  Ctm. i Gjonnem- 
snit. De fremkomme hyppigst i Lande med 
et nogenlunde varmt Klima. De fleste komme 
fra Ungarn; men i gunstige Aar vindes der 
egsaa mange i Steiermark, Krain, Mähren, 
Dalmatien etc. De indsamles i September 
°g October, da de falde a f Træerne. H oved- 
hiarkedet derfor i Ungarn er Budapest; des
uden sælges mange i Oedenburg, Temeswar, 
Karlstadt etc. De indsamles af Landboerne 
og opkjøbes af omreisendo Handlende, som 
bringe dem til Byen eller ogsaa selv forsende 
flem til Italien eller andre Lande. De bed
ste ere de, som endnu indeholde Insectet; 
thi dersom de blive siddende paa Træet, ind
iti dette er krøbet ud, blive de lettere og

tabe i Gehalt. Naar de blive ældre, tabe de 
ligeledes i Værdi, og  de fra det sidste Aar ere 
derfor stedse de bedste. De indeholde 25 à 
30 pCt. Garvesyre og  anvendes derfor hyppig 
ligesom Galæbler i Garverierne og Farve
rierne; de indeholde mere Garvestof, men 
mindre Gallussyre end Galæbler og  ere der
for mere anvendelige for Garverne end i 
Farverierne. Gode Knopper bør være meget 
haarde, sprøde, tunge, gulbrune, ikke gjen- 
nemborede af Insectet, uform elig piggede og 
kantede samt i Regelen lidt større end Gal
æbler. I Ungarn og  Østerrig komme de i 
Handelen dels hele og  dels malede (Knopper-  
m é l) ; i sidste Tilfæ lde ere de im idlertid ikke 
sjelden forfalskede med værdiløse Stoffer. 
Ligeledes forfærdiger man nu, navnlig i 
W ien og Regensburg, ved Udkogning og 
Inddam pning Knopperext ract ,  som danner en 
fast, mørkebrun, glinsende Masse, som inde
holder tre Gange saameget Garvestof som en 
lige Væ gt Knopper. —  Under Navn af le
vant inske Knopper  forhandles i Triest Va- 
loner  eller Agerdopper  (s. d.), som mest ud
føres fra Smyrna, Grækenland etc. over 
Havnene ved Middelhavet og ligeledes anven
des som Garve- og  Farvemateriale.

K o b b e r ,  T. Kupfer, Fr. Cuivre, E. 
Copper, er et fra de ældste Tider kjendt og  
benyttet Metal, som efter Øen Cypern, hvor
fra det fortrinsvis erholdtes, erholdt Navnet 
Ae s cyprium ,  hvoraf den latinske Benævnelse 
Cuprum  havde sin Oprindelse. D et besidder 
en m eget charakteristisk rødgul Farve, som 
man sædvanlig betegner med Kobberrødt, 
men som dog fremtræder i forskjellige Nuan
cer efter den Maade, hvorpaa det er frem
stillet. Det rene Kobber har fuldkommen 
Metalglans, modtager m eget let Politur og 
er overordentlig stræ kkeligt; det lader sig  
hamre, udvalse og  trække til Traade, som 
besidde en høi Grad af Seighed; en Kobber- 
traad af 2 Millimeters Tykkelse brister først 
ved en Belastning af 280 Pund. D et hører 
til de strengtflydende Metaller, th i det sm el
ter først ved 110 0 ° C. eller en begyndende 
Hvidglødhede og  har i smeltet Tilstand en 
grønagtig Farve ; ophedes det endnu stærkere, 
naar Luften har Adgang, forbrænder det med 
en grøn Flamme. Lader man smeltet K ob
ber afkøles langsomt, krystalliserer det i re
gelmæssige, firkantede Pyram ider; ved en 
hurtigere A fkøling  bliver det blæret og po
røst, hvorfor det ikke egner sig  til Støbning. 
Dets specif. Væ gt varierer efter dets Behand
ling im ellem  8,48 og  8,96. Ved Gnidning 
antager Kobber en eiendom melig Lugt, lige 
som det ogsaa har en særegen Smag. I tør 
Luft er det tem m elig bestandigt, hvorimod 
det ilter sig m eget hurtigt i fu gtig  Luft, 
hvorved det paa Overfladen først antager en 
mørkebrun Farve, der lidt efter lidt omdan
nes til det først sortegraa og derefter blaa- 
grønne, vandholdige, basisk kulsure K obber
ilte Ir,  som ofte urigtig  kaldes Spanskgrønt; 
endnu hurtigere sker dette ved Tilstedevæ
relsen af sure Dampe. Da alle Kobberforbin
delser ere G ifte og  Kobberkar have en saa 
udbredt Anvendelse, er det af V igtighed at
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vide, at Kobberets Iltning i Luften befordres 
m eget ved organiske Syrer, saasom Eddike
syre etc., ved Fedt og  Olier, ved Ammoniak 
og  fortyndede Alkalier; det angribes endog- 
saa af kogsaltlioldigt Vand. Luftens Adgang 
er im idlertid væsentlig nødvendig dertil: 
holdes denne borte, indtræder der ingen Ilt
ning, og  man kan derfor godt koge Melk, 
01, Vin, Geléer, Frugtsafter etc. i blank po 
lerede Kobberkar, naar man kun drager Om
sorg for, at de ikke afkøles eller blive hen- 
staaende deri, idet Dampene under K ognin
gen vil holde Luften ude, medens denne faar 
Adgang saasnart Dampudviklingen ophører. 
Naar Kobber ophedes med Adgang af Luft, 
antager det først paa Overfladen Regnbuens 
Farver og derefter, førend det endnu bliver 
rødglødende, overdrages det med et brunt 
Ilte, som lidt efter lidt gaar over til at blive 
sort og som ved Bearbeidningen falder af 
som Kobberhammerskj æl,  Kobberaske,  Kob
berbrunt  eller Kj edelbrunt .  Kobber er en 
m eget god Leder for Varme og  navnlig for ’ 
Electricitet, og det benyttes derfor m eget til 
electriske og galvaniske Apparater. I con- 
centreret varm Svovlsyre opløser Kobber sig 
under U dvikling af Svovlsyrling til svovlsurt 
Kobborilte, i Salpetersyre let til salpetersurt 
Kobber, men i Saltsyre kun langsomt, naar 
Luften har Adgang. —  Kobber forekommer 
m eget hyppig i Naturen, dels gedigent, dels 
som Ilte, (den saakaldte røde Kobbermalm 
eller basisk kulsurt Kobberilte som Malachi t  
og  Kobber l asur ,  især i Sibérien, Chili, Peru, 
England etc.), og dels som Erts i Forbin 
delse med Svovl (Kobberglans eller gr aa 
Kobbermalm,  der indeholder næsten 80 pCt. 
Kobber, men kun forekommer sparsomt, og 
Kobberkis eller gul Kobbermalm);  fremdeles 
i Forbindelse med Chlor, Selen, Bly, Sølv, 
Guld, Phosphorsyre, Arseniksyre, Kiselsyre, 
Svovlsyre, Chromsyre etc. D et gedigne fore
kommer i forskjellige Form er krystalliseret, 
drue- træ- mos- eller traadformet, i tætte 
Masser, i Korn, undertiden ogsaa i store 
Blokke og Bullestykker, navnlig ved Katha- 
rinenburg i Sibérien, i Connecticut og ved 
Kobberminefloden i Nordamerika, i Nyholland, 
China, Japan etc. D et er sædvanlig næsten 
ganske rent og  indeholder kun undertiden 
en ringe Iblanding af Guld eller Bly. —  A f 
de forskjellige Kobbermalme ere følgende de 
v igtigste : Kobberkis,  broget  Kobbermalm,  
Fahlmalm,  Kobberski f er ,  Rødkobbermalm,  
Kobber lasur  og  Malachi t  (s. d.).

Udvindingen af Kobber af Malmene og U d
skilningen af dets forskjellige Iblandinger, 
der er aldeles nødvendig for at gjøre det 
anvendeligt til at forarbeides, er forbunden med 
særlige Vanskeligheder og  udfordrer som of
test en tem m elig ■ v idtløftig  Proces, som er 
forskjellig efter Kobbermalmenes Natur. A f 
de naturlige Kobberilter erholder man det 
ved Beduction med Kul og  Tilsætning af 
Flusm idler i Schacht- eller Flam m eovne; af 
svovlkobberholdige Malme ved Pokning, Stem
ning og  Bistning, hvorefter de smeltes før 
ste Gang. Herved udvindes dog, naar ikke 
Malmene ere meget righoldige, en Masse

(Baasten), hvoraf kun Sten- og Jorddelene 
ere udskilte, og  som navnlig endnu indehol
der Svovl og Jern. Baastenen bliver nu 
ristet og  i Schaclitovne sm eltet med kisel- 
holdige Mineralier, hvorved Jernet tildels 
udskilles som Slagge. Den udvundne saa
kaldte Kabberst en smeltes flere Gange med 
Sand og  Kalk eller Silikater i Høiovne, udaf 
hvilke den flyder metallisk, men dog endnu 
blandet med Jern, Arsenik, Nikkel etc., un
dertiden ogsaa med Sølv, og  denne Masse 
kaldes Sor t kobber ,  der nu indeholder c. 90 
pCt. Kobber. Dersom der indeholdes Sølv 
deri, tilsættes ved Sm eltningen Bly, som da 
af drives deraf tilligem ed Sølvet. Ved for
skjellige gjentagne Sm eltningsprocesser med 
Kul ved Anvendelse af stærke Blæsebælge 
renses Kobberet nu videre for de fremmede 
Bestanddele og forvandles til Garkobber,  
Skivekobber  eller Roset t ekobber ,  der er for
met i runde Skiver af 30— 45 Ctm. i Gjen- 
nemsnit. Disse udgjøre en Handelsartikel, 
men ere dog  endnu ikke tilbørlig  rene og 
strækkelige og kunne ikke smedes (ere over- 
gare),  fordi de endnu indeholde Kobberilte, 
og  de blive derfor paa Kobberværkerne eller 
i de Fabriker, som forarbeide Kobberet, endnu 
engang rensede ved Omsmeltning med Kul. 
Kobberet kaldes da ham mergar t  og  støbes i 
tykke Plader, som benævnes Hart st ykker ,  og 
som blive udsmedede rødglødende under 
store Hammere til Plader eller Kobberbl ik.  
hvoraf Kobbersmeden forfærdiger sine for
skjellige Kar; til Kjedelbunde og lignende 
Gjenstande smeder man hule Skaale af for
skjellig  Størrelse (Bundkobber ).  Ogsaa for- 
færdiger man af det hammergare Kobber 
valset Kobberblik, Kobbertraad og  Kobber
stænger, som anvendes til flere Slags Arbeide. 
Ved en gjentagen Sm eltning bliver Kobberet 
undertiden yderligere renset, og det sælges 
da under Navn af raf f ineret  Kobber.

Cement kobber  er en tem m elig ren Sort 
Kobber, som udvindes af det Vand, der sam
ler sig i Kobberbjergværker, hvor der brydes 
Svovlkobbermalme. Dette Vand, som kaldes 
Cement vand,  indeholder opløst Kobbervitriol, 
hvoraf Kobberet afsætter sig  paa deri ned
lagt blankt Jern. Paa denne Maade blive 
ogsaa Jerngjenstande overdragne med Ce
mentkobber, og desuden benyttes ogsaa Ce
mentvandet til Fabrikation a f Kobbervitriol 
og  Bjergblaat (s. d.). Chem isk rent  Kobber 
erholder man i com pacte Masser ved Sønder
deling af en K obberopløsning ved Hjælp af 
den galvaniske Strøm, hvorved det metalliske 
Kobber afsætter sig  ved den negative Pol; 
paa denne Udskilning af Kobberet beror 
Galvanoplast iken.  Som et fint, rødt Pulver 
erholder man ligeledes chemisk rent Kobber 
ved Beduction af Kobberilte i ren Brint 
under en jevn Hede.

Efter den Form , hvorunder det uforarbei- 
dede Kobber fremtræder, adskiller man føl
gende Sorter: a) Roset t ekobber ,  ujevne, blæ
rede, hullede, runde Plader af forskjellig Tyk
kelse, mørkt kobberrøde, hist og  her gult 
eller broget anløbne; efter Renheden skjelner 
man imellem 3 Sorter, hvoraf den bedste
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Nr. 1 anvendes til Traad, pletterede Sager 
etc., imedens de ringere Sorter Nr. 2 og  3 
sædvanlig benyttes til Legeringer, b) Plade
kobber,  c) St angkobber ,  d) Taf f elkobber ,  e) 
kornet  Kobber,  og f) Cement kobber .  —  Efter 
Productionsstederne gives Kobberet tilsvarende 
Navne; det j apanesiske K., som forekommer 
i 18 Ctm. lange, fingertykke, paa den ene 
Side flade, paa den anden runde Stykker af 
en glinsende rosenrød, i Lakrødt spillende 
Parve og med et mere rødt og kornet Brud 
end andre Kobbersorter, er af fortrinlig  Qva- 
litet; det gaar mest til Ostindien og China, 
men kommer undertiden ogsaa til Europa. I 
England forsøgte man i sin T id  at eftergjøre 
det og sendte det til Ostindien; men da det 
var af betydelig  ringere Qvalitet end det 
ægte, havde denne Speculation ingen Frem 
gang. Enkelte Arter deraf, navnlig det fra 
Sorango,  skulle være guldholdige. —  Paa 
Nyhol land findes der m eget rige Kobberm i
ner, som  levere særdeles godt Kobber og 
som tidligere dækkede en stor Del af det 
europæiske B ehov; i den nyere T id  er Bear- 
beidelsen af disse Miner im idlertid bleven 
forsøm t som  en F ølge a f Opdagelsen af Guld- 
leierne. —  T y r k i sk  Kobber  kommer fra L ille
asien over Konstantinopel og Smyrna, i fir
kantede Blokke paa c. 60 Pund og dels al 
rød, dels af graa Farve. Det første, som 
ogsaa kaldes Toka- eller Tokat kobber ,  har 
en meget levende, næsten mønnierød Farve 
og er on af de bedste Kobbersorter; det graa 
er af m eget ringere Qvalitet og  sædvanlig 
blandet med Jern, B ly og  Svovl. —  Per uansk 
og ch i l ensisk  Kobber, som undertiden kom
mer til Europa i Hade Kager, er sædvanlig 
skjørt, sortagtigt og  svovlholdigt og egner 
sig derfor ikke til Fabrikation af Messing. 
Det Samme gjæ lder om det mexicanske,  der 
ligesom de andre sydamerikanske Sorter mest 
gaar til Nordamerika, hvor der dog ogsaa i 
den nyere T id  har udviklet sig  en ikke ube
tydelig Kobberproduction. — I Europa vin 
des det meste Kobber i England;  det udmær
ker sig ved Benhed og Strækkelighed, saa at 
det er anvendeligt til enhver Bearbeidelse. 
Den største Del, omtrent 4/5 a f hele Qvanti- 
teten, leverer Cornwallis; desuden findes det 
i Wales, Derbyshire, Devonshire og  Irland. 
Det kommer i Handelen i store, firkantede 
Tavler, a f hvilke de tynde ere mindre smi
dige end de tykke; desuden ogsaa i Korn, 
der enten ere ujevne og  fjerformede eller 
glatte og  bønneform ede, og af hvilke de før
ste mest forarbeides til M essing og  de sidste 
til Traad. —  Ogsaa i S ver ig vindes der tem 
melig m eget Kobber, navnlig paa de store 
Bjergværker i Åtvidaberg i Østergothland og 
ved Fahlun (Stora Kopparberget), fremdeles 
yed Garpenberg i Dalarne, N ya Kopparberget 
i Westmanland, Tunaberg i Sødermanland, 
Gustavsberg i Jemteland og  fl. St. S verigs 
Kobberproduction udgjorde i 1868 over 48,200 
Ctr., hvoraf over Halvdelen, nem lig c. 25,700 
Ctr., tilvirkedes i Åtvidaberg og  15,500 Ctr. 
i Fahlun, livor der allerede i Aaret 1600 
vandtes c. 15000 Ctr. —  D et svenske K ob
ber udføres i Mængde til Tyskland, England,

J. H jo r t h : Yarelexikon.

Frankrig etc., dels som Kosettekobber i ure
gelmæssige, blærede og hullede Skiver af 
1— 4 Ctm. Tykkelse og dels i Plader. Det 
anvendes mest til M essing og til Traad. I 
en undersøgt svensk Kobberplade fandtes der 
98,65 pCt. Kobber og  0,75 pCt. B ly  foruden 
lidt Jern og  Sølv. —  Norge har flere K ob 
berværker, af hvilke det betydeligste er B ør- 
aas i Nærheden af Trondhjem. D et norske 
Kobber er mindre rent, men egner sig  godt til 
Kanonstøbning, da det er meget haardt. —  
Rusland producerer m eget og  fortrinligt K ob
ber, navnlig paa Værkerne i Ural, som dels 
tilhøre Kronen og dels Private; Sorterne 
betegnes i Begelen med Grubebesiddernes 
Navne, saasom Kronkobber, Demidoff, Gregori 
etc. T idligere kom ogsaa undertiden russi
ske Kobbermønter i Handelen som Kobber 
(Copekkobber), i hvilke Kobberet var m eget 
fint og navnlig egnede sig  til Traadtrækning ; 
forhen indeholdt ogsaa alle russiske K obber
mønter lidt Guld. —  I Ungarn produceres 
der ligeledes m eget Kobber, hvoraf der ud
føres ikke ubetydeligt baade til Østerrig og 
til andre Lande, dels som Bosettekobber og 
dels i regelmæssige runde Skiver af 30 Ctm. 
Tværsnit og  6 Ctm. Tykkelse. L igesom  det 
i de øvrige østerrigske Stater udvundne K ob
ber er det dog ikke ganske rent, hvorfor 
Østerrig ogsaa indfører bedre Sorter fra U d
landet. Cementkobber forfærdiges ligeledes 
i Ungarn. —  Fr ank r ig og  Spanien producere 
ikke nok til deres eget Forbrug og maa der
for ligeledes indføre udenlandsk. Det syd
franske fra Chessy ved Lyon og fra Besançon 
er bekjendt for sin Blødhed, Benhed og 
Strækkelighed og  benyttes især til pletterede 
Varer. — I Tysk l and  vindes der Kobber af 
forskjellig Godhed flere Steder, saaledes i det 
Mansfeldske, paa Harzen, i Sachsen, Øvre- 
schlesien, Hessen etc.; i Alm indelighed er 
dog  det tyske Kobber af ringere Qvalitet, 
saa at man ogsaa i selve Landet foretrækker 
det udenlandske til finere Arbeider og mest 
benytter det indenlandske til Kjedler, Bund
stykker etc.

Der gjøres betydelige Forretninger med 
Kobber i de fleste Søstæder, navnlig i Ham 
borg  og  Amsterdam, hvortil det kommer fra 
Productionsstederne dels raat og  dels forar - 
beidet til Blik eller Bundstykker. Ogsaa 
gammelt brugt Kobber, navnlig Kobberblik, 
som har været benyttet til Skibsforhudning 
eller til Tagbedækning, er en gangbar H an
delsartikel. Den aarlige Production af K ob
ber anslaas t il ;

E n g la n d .............. . .500,000 Ctr.
C h i l i .................. .. ..3 0 0 ,0 0 0  —
N ordam erika.. . . ...2 8 0 ,0 0 0  —
B usland..............
Lapland.............. . . .1 0 0 ,0 0 0  —
Tyskland............ . . .  90,000 —
Ø sterrig .............. . . .  50,000 —
S v e r ig ................ . . .  50,000 —
F ran k rig ............ . . .  40.000 —
B e lg ie n .............. . . .  20,000 —
N orge.................. . . .  15,000 —

Kobber forbinder sig med Ilt til K obber

27
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forilte og Kobbertveilte ; med Brom, Chlor, 
Cyan, Svovl, Rhodan, Ferroeyan, Selen, 
Phosphor etc. D et han blandes med de fleste 
Metaller og danner med disse de mest i Brug 
værende Legeringer, af hvilke de vigtigste 
ere : M essing og Tombak, bestaaende af Kobber 
og Z ink; Kanon- Klokke- og  Speilmetal samt 
Gongons og Medaillebronce, alle bestaaende 
af Kobber og  Tin  ; Bronce til Statuer og  det 
saakaldte Mannheimer- Gnid eller Semilor 
af Kobber, Tin  og Zink ; N ysølv  eller A rgen
tan af Kobber, Zink og  Nikkel; Britanniame- 
tal eller Argentin af Kobber, Tin  og  A nti
mon. Alle disse Legeringer ville findes nær
mere omtalte under deres resp. Benævnelser.

A f Svovlforbindelserne findes Kobberfor- 
SVOvl naturligt som Kobborglans, ligesom de 
ogsaa kunne fremstilles ved al smelte Kobber 
sammen med Svovl. A lle  Opløsninger af 
Kobber, navnlig med Syrer, ere giftige, 
hvorfor den største Forsigtighed er nødven
dig ved Brugen af Kobberkj edler etc.; alle 
Kobberkar, som anvendes til K ogning, bør 
stedse være godt fortinnede. Som M odgift 
ved indtrædende K obberforgiftninger anven
der man Melk, brændt Magnesia, Æ ghvide, 
ligesom  ogsaa Jernpulver. —  Som bekjendt 
benyttes Kobber, navnlig som Blik, til K jed- 
ler, Pander og andre Husholdningskar, til 
Skibsforhudning, Tagbedækning, Knaldhætter, 
Kobberstikplader, til Maskindele og forskjel- 
lige physikalske Apparater, til pletterede 
Luxusgjenstande etc., ligesom  ogsaa til M øn
ter; desuden bruger man det til Fabrikation 
af uægte Guld- og  Sølvtraad, til Folie, og  i 
Nutiden anvendes navnlig megen Kobber- 
traad til de electriske Telegrafledninger. 
M eget v igtig  og hyppig er ogsaa dets An
vendelse til Blanding med andre M etaller; 
th i det tilsættes ikke alene til alt møntet 
eller paa anden Maade forarbeidet Guld og 
Sølv, men det er ogsaa som ovenfor om 
talt, Hovedbestanddelen af de fleste Metalle
geringer. En m eget udstrakt Anvendelse fin
der det i Galvanoplastiken; endvidere ben yt
tes det til Fabrikation af Kobbervitriol, 
Spanskgrønt og flere andre grønne og  blaa 
Farver. Fremdeles tilberedes deraf flere Salte, 
som bruges t il Farvning og  Trykning, til 
Fyrværkerier, til chem isk Brug og til andre 
Øiemed, tildels ogsaa i Medicinen ; de af 
disse i Handelen sædvanlig forekommende 
Artikler ville findes anførte nedenfor.

Danmark indførte i Aaret 1878 af forar
beidet Kobber og M essing: c. 140,000 Pd. 
Plader og  Blik, hvoraf c. 77,000 Pd. fra E ng
land; c. 186,000 Pd. Traad og Søm, ligeledes 
mest fra England, c. 110,000 Pd. pletterede, 
lakerede, forgyldte og forsølvede Varer, samt 
c. 190,000 Pd. G jørtler- og Blikkenslagerar- 
beide ; der udførtes i samme Aar her fra Lan
det c. 34,000 Pd. Traad og Søm af Messing 
og  Kobber, mest til Preussen.

S verig indførte i 1876 af raat Kobber 330 
Ctr., Garkobber 128 Ctr., Kobberplader 6,000 
Ctr., imedens Udførselen fornem melig bestod 
i c. 9,000 Ctr. Garkobber og  303 Ctr. K ob
berplader. —  Norge indførte i samme Aar 
216 Ctr. raat Kobber og  over 20,000 Ctr.

Kobber i Plader, Stænger, Bolte etc. ; Udfør
selen udgjorde c. 7,800 Ctr. Garkobber og
9,800 Ctr. gammelt Kobber. Indførselen til 
Norge i Aaret 1879 udgjorde 3255 Kilo raat 
Kobber og 864,820 Kilo Plader, Bolte, Stæn
ger etc., og Udførselen derfra 540,110 Kil. 
Garkobber og  614,770 Kil. gammelt Kobber.

K o b  b e r ì l l i ! i l  eller alunholdig Kobber- 
vitriol (Cuprum aluminatum, Lapis divinus), 
T. ogsaa Augenstein, tilberedes vod Sammen
sm eltning af lige Dele Kobbervitriol, Alun 
og Salpeter med 1ji 6 Campher; det anvendes 
i Medicinen.

K o b b e r b l a a t  s. Bjergblaat.
K o b b e r ,  e d d i k e s u r t  s. Spansk

grønt .
K o  b b e r f a r v e r .  Kobber har den Egen

skab at danne en Række Forbindelser, som 
udmærke sig ved en smuk Farve og  som der
for anvendes til Maliug. H ertil høre : Bruns
viger-Grønt, B jerggrønt og Bjergblaat, Bre- 
mer-Grønt, Bremer-Blaat, Casselmans-Grønt, 
M ineralgrønt, Schweinfurter-Grønt, Olieblaat, 
Gentelesgrønt, Spanskgrønt og ægyptisk Blaat, 
hvilke alle ville findes beskrevne som særlige 
Artikler.

K o b b e r f  o r i l t e  (Cuprum oxydulatuw) 
forekommer i Naturen som Rødkobbererts og 
fremstilles kunstigt ved at gløde Kobberilte 
og  Kobberblik sammen. A f lysere, smuk 
teglstensrød Farve erholder man det paa 
vaad Vei ved K ogning af en k la r Opløsning 
af Kobbervitriol i Kalilud i Overskud med 
Melkesukker; paa denne Fremstillingsmaade 
beror den qvantitative Bestemmelse af Suk
ker (s. d.). Det, som er fremstillet ved Glød
ning, danner et krystallinsk, mørkecarmoisin- 
rødt Pulver, medens det, som er tilberedt 
paa vaad Vei, er et amorpht, lyst kobberrødt. 
næsten mønnierødt Pulver. D et anvendes 
navnlig til Fabrikation af det røde Rubin- 
glas, da det farver Glasflusser røde. 

K o b b e r g r ø n t  s. Bj erggrønt .
K o b b e r i l t e - A m m o n i a k ,  f lygt igt  

eller f l ygt ig Kobber t inct ur  ( Tinctura Vene- 
ris volatilis) er et mørkeblaat Fluidum, som 
tidligere' anvendtes i M edicinen; det tilbere
des ved Digestion af Kobberfilspaan i Sal
miakspiritus eller ved at opløse K ob b er i l t 0 
deri.

R o b b e r i l t e  - A m m o n ia k , basisk  
svovl sur t ,  {Sulphas cuprico - am m oniac^  
Cuprum sulphuricum ammoniatum ) erholdes 
ved at opløse svovlsurt Kobberilte i Am m o
niak, hvorved der fremkommer en smuk blaa 
Vædske, som ved at blandes med sin dob
belte V æ gt Spiritus udskiller den ovennæ vnt e 

Forbindelse som et mørkeblaat, krystallinsk 
Pulver eller smaa smukt mørkeblaat farvede 
Krystaller, der ere letopløselige i Vand tu 
en Vædske, som har den Egenskab at opløs® 
Plant ecel lest of ,  Bomuld,  Pap i r  og Lærred 
til en slimet blaa Væ dske; man benytter den 
derfor i den analytiske Chemi til at adskifi0 
U ld- og Bomuldsstoffer.

K o b b e r i l t e ,  ar sen iksyr l e t  s. Scheeles 

Grønt .
K o b b e r i l t e ,  eddikesur t  s. Sp an sk 

grønt .
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K o b b e r i l t e ,  kul sur t  (Carbonas cupri- 
cus, Cuprum carbonicum) forekommer i Na
turen som Malachi t  og  Kobber l asur  (s. d.), 
men tilberedes ogsaa ved at fælde eri Opløs
ning af Kobbervitriol eller et andet Kobber
salt i Vand med kulsurt Kali og udvaske og 
tørre Bundfaldet. Det er et smukt, lysegrønt, 
giftigt Pulver, som anvendes til at frem
bringe blaa Ild  i Fyrværkerier; det naturlig 
forekommende benyttes ogsaa som Malerfarve 
under Navn af Mineralgrønt .

K o b b e r i l t e ,  sal t su r t  s. Kobbert ve- 
chlor.

K o b b e r i l t e ,  sor t  (Oxydum cupricum, 
Cuprum oxydatum nigrum) er et fint, sort, 
i Syrer opløseligt Pulver, som tilberedes ved 
at gløde salpetersurt eller oxalsurt Kobberilte 
saalænge som der endnu udvikler sig røde 
Dampe. Det benyttes i Chemien til Frem 
stilling af Kobbersalt og  til organisk Elemen- 
tairanalyse. Glasflusser meddeler det en grøn 
Farve.

K o b b e r i l t e ,  svovl sur t  s. Vi t r iol  2.
K o b b e r r o c l  s. Guldrod.
K o b b e r ,  salpet er sur t  (Nitras cupricus, 

Cuprum nitricum) tilberedes ved Krystalli
sering af en Opløsning af Kobbervitriol i 
Salpetersyre og danner et blaat Salt eller 
smukke lasurblaa Krystaller af en høist m od
bydelig Smag og lienflydende i Luften. Man 
bruger det til Fyrværkerier og  til Frem stil
ling af rent Kobberilte.

K o b b e r s a n d ,  ogsaa kaldet At akamit  
eller Areni ! la, er pulveriseret Saltkobbererts 
eller Chlorkobber ; det forekommer i Gange i 
Chili og Peru, hvor det benyttes som Strø
sand og hvorfra det ogsaa undertiden forsen
des til Europa.

K o b b e r ,  svovl sur t  s. Vit r iol .
K o b b e r t v e c h l o r  (Chloretum cupri

cum, Cuprum muriaticum) erholdes ved at 
opløse Kobberilte i Saltsyre eller Kobber i 
Kongevand og fordampe Opløsningen til K ry
stallisation. D et krystalliserer i smaragd
grønne Naale, er uden Lugt og af en skarp 
metallisk Smag, henflyder i Luften og er let 
opløseligt i Vand og  Spiritus. D et anvendes 
i Chemien og Galvanoplastiken. D et fore
kommer naturligt som At akam it  i Chili og 
Peru i Forbindelse med Kobberilte. Denne 
Forbindelse kan ogsaa fremstilles kunstigt 
ved at behandle Kobberblik med Saltsyre 
eller Salmiak og  kommer i Handelen som en 
grøn Malerfarve under Navn af Br unsviger -  
grønt .

K o b b e r v a n d  \  c, Vi+t .!nI
K o b b e r v i t r i o l  /  s‘ v, t r i01*
K o b o l t  ( Cobaltum metallicum) T. K o

balt, Zaffer, Fr. og E. Cobalt, er et staal- 
graat, i det E ødlige spillende, m eget skjørt 
og haardt, livlig  glinsende Metal, som lader 
sig polere; det skal være sm idigt, strække- 
ligt, magnetisk og overgaa Jernet i Seighed. 
I tør Luft forandrer det sig  ikke, i fu gtig  
iltes det efterhaanden ; det smelter tørst ved 
en meget høi Temperatur og  har en V æ gt
fylde af 8,5— 8,7. A f fortyndede Syrer an
gribes det langsomt, hurtigere af Salpeter
syre eller Kongevand. D et forekommer mest

i Forbindelse med Arsen som Speiskobol t ,  
eller med Arsen og  Svovl som Kobol t glans;  
det første har en tinhvid eller staalgraa 
Farve, en spec. Væ gt af 6,4— 6,6, indeholder 
fra 5— 28 pCt. K obolt og  forekommer i H es
sen , i ' sachsiske E rzgebirge, i  Ungarn, 
Schwarzwald etc. D et indeholder undertiden 
ogsaa Nikkel og Spor af Jern. Glanskobol t  
har en sølvhvid Farve med et svagt rødt 
Skjær, en Haardhed =  5,5 og en Væ gtfylde 
=  6,2, et musklet og ujevnt Brud og  giver 
en graaligsort Streg; det indeholder 30— 40 
pCt. Kobolt. Det forekommer dels som ind- 
voxede Krystaller og  dels som indsprængte 
Partier paa Leier i de ældste Bjerge. Det 
findes hyppig i Norge, navnlig i H eggen og 
Snarum Sogne, samt ligeledes i Sverig ved 
Tunaberg og i ringere Mængde i Schlesien. 
Foruden disse to hyppigst forekommende 
Koboltmalme gives der endnu andre af meget 
forskjelligt Udseende, saasom Jordkobolt ,  som 
er sort og er en Forbindelse af KoboltUte 
med Manganilte og noget Vand; Rød Kobo l t 
blomst  eller Kobol t gl immer i naaleformede, 
carmoisinrøde Krystaller etc. —  K obolt vin
des ved Reduction af dets Ilte med Brint 
eller K ul; i ren Tilstand kommer det kun 
sjelden i Handelen. Hvad man i Alm inde
lighed kalder Kobolt, er de forskjellige K o
boltmalme, som snart sælges i aldeles raa 
Tilstand og  snart først efter forudgaaende 
Eøstning. Paa Forlangende levere de sach
siske Blaafarve værker, hvoraf Værket Pfan
nenstiel ved Aue er et af de mest bekjendte, 
metallisk K obolt i Form  af smaa Tærninger, 
og  fra Iserlohn kommer det i Handelen i 
Form  af Barrer. —  Koboltmalmene ere af 
ikke ringe V igtighed i technisk Henseende, 
da der fremstilles en Eække forskjellige 
Farver deraf. De sachsiske Blaafarveværker 
levere røstet Kobolterts i forskjellige Sorter i 
Handelen under Navn af Saf f l or  (Zaffer); det 
betegnes efter dets Renhed enten som ord inai r t  
med SO, mellemf int  med MS og fint med F S og 
FFS, og  er stedse af et bestem t Indhold. 
D et forsendes i Fade paa 1 og '/2 Ctr., som 
ere forsynede med Værkernes almindelige 
indbrændte Mærke. Paa andre Blaafarvevær
ker tilsætter man hyppig Safflor med Qvarts- 
sand og  tager ikke tilbørligt Hensyn til de 
forskjellige Sorters ensartede Beskaffenhed. 
Samtlige Koboltmalme give smeltede med 
Potaske og  Sand et blaat Glas, hvis Farve 
er desto dybere, jo  rigere Malmen har været 
paa Kobolt. I  fintmalet Tilstand danner saa
dant blaat Glas Smal t e eller blaa Farve,  
hvoraf den reneste kaldes Kongeblaat ;  et 
grovere Pulver giver St r øb l aat  eller St r ø-  
sand.  A f Saffloret udvindes Kobol t f arverne,  
af hvilke de vigtigste ere Kobol t ul t ramar in,  
Kobol t gul t ,  Kobol t grønt  eller Rinm anns Grønt ,  
Cøruleum og  Cølin,  fremdeles Kobol t violet  
og  Kobolt bronce.  —  Den meste raa K o
bolterts kommer i Handelen fra Ungarn og 
Sverig. Fra N ord- og Sydamerika komme 
ligeledes Koboltmalme, som dels bestaa af 
Jordkobolt og  dels a f andre Slags, saasom 
Chi l ikobol t er t s,  hvoraf der indføres m eget til 
England.

27*



Koboitblaat . 420 Kodriver.

K o b o l t b l a a t ,  ogsaa kaldet Kobolt
ultramarin, Leitheners eller Thénards Blaat,
er en ild - og  luftbestandig, smuk mørkeblaa 
Farve, som benyttes til Yand- Olie- og Por- 
cellainmaling, ved Fabrikation a f kunstige 
Blom ster, ligesom  ogsaa særlig til Tryk
ning af Banknoter, fordi den ikke lader sig 
copiere photographisk; den er ikke giftig . 
Den tilberedes ved at fælde en Opløsning af 
et Koboltforiltesalt og  Alun med en Opløs
ning af kulsurt Kali eller Natron og  gløde 
det røde Bundfald, hvis Farve da bliver blaa. 
Man forfærdiger den i de sachsiske Sm alte
fabriker under Navn af Ultramarin i syv 
Sorter, som forsendes over Leipzig i Pakker 
paa Vu V2 1U Pd., forsynede med Blaa- 
farvecompagniets Stem pel; den dækker im id
lertid ikke saa godt som den ægte Ultra
marin.

K o b o l t b r o n c e , et metalglinsende, 
skjællet, violet Pulver, er phosphorsurt K o- 
boltforilte-Amm oniak.

K o b o l t f o r c l i l o r  danner mørkerøde, 
søileformede Krystaller. D et er letopløseligt 
i Yinaand og  Vand og  denne sidste Opløs
ning er i concentreret Tilstand blaa, i for 
tyndet carmoisinrød ; en saadan vandig Op
løsning danner sympathetisk Blæ k; ved F or
dampning forsvinder den svage Bosafarve af 
Papiret, saa at Skriften ikke kan sés førend 
man har opvarmet Papiret, og  den viser sig 
da blaa. Opvarmes Papiret ikke for stærkt, 
forsvinder Skriften paany, men viser sig ig jen  
ved en gjentagen Opvarmning. Tilsætter 
man til Koboltopløsningen en Draabe Chlor- 
jern, fremtræder Skriften med smuk grøn 
Farve. —  K. tilberedes ved at opløse K obolt 
eller K oboltilter i Saltsyre. K oboltforclilor 
er i den sidste T id  blevet anvendt til Farv
ning af Papir- eller Tøiblom ster, som kunne 
angive Yeirliget, idet de i fu gtig  Luft blive 
røde og i. tør L u ft antage en blaa Farve.

K o b o l t i l t e  er et graagrønt til sort 
Pulver, der er uopløsoligt i Yand og ikke 
forandrer sig i L u ften ; det fremstilles ved 
Fælding af et Koboltforiltesalt med K alihy
drat og Tørring af Bundfaldet, i hvilket T il
fælde det er grøn ligt eller ved G lødning af 
Bundfaldet, hvorved det bliver sort og  uop
løseligt i Syrer. Mod Syrer danner K obolt 
forskjellige Salte, som tildels finde technisk 
Anvendelse; saadanne ere: phosphorsurt K o- 
boltforilte, Bestanddel a f Koboltultramarin 
(s. d .); salpetersurt K. vindes ved Opløsning 
af metallisk K obolt eller K oboltforilte i Sal
petersyre og  Inddam pning som karmoisinrøde 
prismatiske Krystaller; det deeomponeres let 
ved Yarme og  giver da Koboltforilte. L ig e 
ledes erholder man det svovlsureK., dersom  
Koboltvitriol af og  til forekommer i Naturen, 
ved Opløsning af K oboltforilte i fortyndet 
Svovlsyre; det danner røde Krystaller. Op
løsningerne af disse Salte, som med kaustisk 
Kali og Natron give et blaat Bundfald, ere 
a f V igtighed for Techniken, Glasfabrikationen 
og  Farverierne.

K o b o l t g r o n t ,  Rinmanns Grønt, Zink
grønt, Sachsisk Grønt, ogsaa kaldet grøn 
Cinnober, er en af Svenskeren Binmann op

funden, af Koboltilte og  Zinkilte bestaaende 
grøn Farve, som forfærdiges i forskjellige 
Nuancer i flere chemiske Fabriker, ligesom 
ogsaa i de sachsiske Blaafarveværker. Den 
fremstilles ved at fælde en Blanding af en 
K oboltsaltopløsning og  en Opløsning af Zink
vitriol med Soda og  gløde Bundfaldet. Ko
boltgrønt er brugelig baade til O lie- og Vand
m aling og m eget holdbar, men paa Grund af 
dens høie Pris benyttes den ikke meget.

K o b o l t g n l t ,  F i s c h e r s  G u l t .  Dette 
Salt, der danner et gult krystallinsk Pulver, 
bestaar af salpetersyrlet Koboltilte-Kali og 
anvendes paa Grund af sin Bestandighed lige-
0 verf or Indflydelser af iltende og svovlholdige 
Substantser som Oliefarve og til Aquarelma- 
lin g ; fremdeles til Porcellains- og  Glasma
ling, idet det ved Brænding giver en meget 
smuk blaa Farve; det bliver til dette sidste 
Brug almindelig foretrukket for alle andre 
Koboltpræparater, hvor det dreier sig om 
Frem stillingen af en ren blaa Nuance.

K o b o l t i l t e  ( Cobaltum o x y datum ) er 
et brunsort Pulver, som ikke opløser sig i 
Vand, men let i  Syrer med en rosenrød eller 
violet Farve; det tilberedes paa Blaafarve- 
værkerne og  i chemiske Fabriker paa forskiel
lig  Maade af Koboltmetal og Koboltmalme. 
D et kommer fra de sachsiske Fabriker samt 
fra Sverig og  England, enten løst nedpakket
1 Kister paa 100, 50 eller 25 Pd. eller i Pap- 
kapsler paa 5, 2 eller 1 Pd. D et benyttes 
til Blaafarvning af Glas, Porcellana og Sten- 
tøi. Naar man opløser Koboltilte i Salpeter
syre og  lader det krystallisere, erholder man 
salpetersurt Koboltilte, (N itras cobalticurn 
eller Cobaltum nitrieum ), som bestaar af 
rødligbrune, i Luften henflydende Krystaller, 
som let opløse sig  i Yand med rødlig violet 
Farve. Ved Opløsning af Koboltilte i Salt
syre danner der sig  smaa røde Naale, Chlor- 
kobolt {Chloretum cobalticurn), som ere let 
opløselige i Yand og  Alkohol.

K o b o l t s p e i s  kalder man den ved Til
beredningen af Smalte tilbageblivende Masse 
af sølvhvid eller rødlig  Farve, stærk Metal- 
glans og  kornet-krystallinsk Brud. Den be
staar mest af Arseniknikkel, som indeholder 
fra 35— 55 pCt. Nikkel, og  benyttes til' Ud
vinding af Nikkel og  til Forfærdigelse af 
Argentan og andre hvide Kobbercompositioner.

K o b o l t u l t r a m a r i n ,  ogsaa kaldet 
Leithener Blaat og  Thénards Blaat, er eu 
Farve, som ved D agslyset ligner den sæd
vanlige Ultramarin, men ved kunstig Belys
ning viser sig  sm udsig violet. Den er luft- 
og  ildbestandig og benyttes til Olie- Vand- 
og  Porcellainsm aling samt til Trykning af 
Banknoter og  Statspapirer, fordi den ved Ko
boltultramarin trykte Skrift ikke kan repro
duceres ved Photographering. Den fremstilles 
ved at blande phosphorsurt Koboltforilte med 
Lerjordhydrat og  gløde stærkt (s. Koboit
blaat).

K o b o l t v i o l e t ,  der er g iødet phosphor
surt K oboltforilte, er en smuk violet Farve, 
som  finder Anvendelse til Trykning af Tape
ter og i Tøitrykkerierne.

K o d r i v e r  {Prim ula officinalis) T.
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Schlüsselblume, den bekjendte, i tørre L øv 
skove og paa Enge voxende Plante, forekom
mer vildvoxende hos os med smukke, gule, 
skjærmstillede Blomster. Blomsterne, som i 
frisk Tilstand have en behagelig, honningag
tig Lugt og en sødlig Smag, ere tidligere 
hievne anvendte i Apothekerne under Navn 
af Flores Pr imulæ ver is som et sveddrivende 
Middel. Ogsaa tilbereder man deraf, navnlig 
i England, en Slags Y in  ved at hælde ko
gende Vand paa de friske Blomster, tilsætte 
Sukker, Citronsaft, Citronskaller, Æ ghvide 
og (tjær. Andre Arter ere Auriklen (P. Au
ricula), bekjendt som Haveplante og  P . s i 
n e n s is  som Potteplante med smukke Blomster.

K ogleax ( Scirpus) T . Binse, er en 
Slægt af Halvgræsser med langstrakte eller 
ægformede Ax. De voxe i hele Europa paa 
fugtige Steder og  benævnes hos os ofte Siv 
eller Pæk. En af de vigtigste Arter er Sø- 
Kog Ieax,  S. lacustris, en 2 à 3 Meter liøi 
Plante, som voxer i Vandet ved Sø- og Aa- 
bredder og hvis Stengier anvendes til F let- 
urbeider, Maatter, Stavtøi for Heste, som 
Tætningsmateriale for Bødkerarbeide, til 
Flaskehylstre, etc. ; ogsaa kunne de brændes 
og anvendes til Kobbertrykkersværte. Mar
ven skal finde Anvendelse i Papirfabrikatio
nen. Andre Arter ere St rand-Kogleax,  S. 
maritimus, Skov-K. ,  Sump-K. ,  rødbrun K. 
etc. De fleste Arter have ringe Værdi som 
Foderplanter, men anvendes ofte til Strøelse, 
til Tækning og undertiden som Brændsel.

Kogsalt s. Salt .
K ohaar s. Fæhaar.
Kohuder s. Huder  og Læder.  
Koipuskind s. Nut r iaskind
K o k k e l s k o r n  ( Fructus eller Semen 

Coccnli, Cocculi indici, orientales eller Le- 
vantici) T. Kockelsbeeren, Fischkörner, Läu- 
sekörner, ere de mørkebrune, rynkede Frø af 
den i Østindien, navnlig paa Malabar vox- 
ende Anamirta Cocculus, en klattrende Busk, 
hvis Grene ofte blive 10— 13 Meter lange. 
Frugterne ere i Begyndelsen hvide, derpaa 
røde og tilsidst sort purpurrøde; de ere saa 
store som Laurbær og  have under den tynde, 
seige Skal en nyreformet, todelt, smudsig 
gulagtig, g iftig  Kjærne a f en yderst bitter 
og heftig brændende Smag. Man benytter 
dem i pulveriseret Tilstand som M iddel mod 
Fus; undertiden anvendes de ogsaa til at 
bedøve Fisk for lettere at fange dem ; men 
Nydelsen af saadanne F isk kan ofte have 
skadelige Følger. Med stor Samvittigheds
løshed har man ogsaa stundom benyttet dem 
ved Ølbrygning for at gjøre Ø llet stærkere 
og mere berusende. D et deri indeholdte g if 
tige Stof, Coccul in eller Pikrot oxin,  virker 
ligesom Strychnin og  er et meget g iftig t 
Alkaloid, der krystalliserer i gjennem sigtige 
F aale og B lade; det har ingen Lugt, men 
smager meget bittert. A f Skallerne udvin- 
des_ Menispermin,  som danner bittre, hvide, 
nrsidede Prismer. I  Kjærnerne indeholdes 
en Mængde talgagtig Olie, hvoraf man i In 
dien forfærdiger Lys.

Kokosnødder s. Cocos.  
K olkothar s. Brunrødt  og Jernil t e.

K o l t e r s  kaldes undertiden i de tyske 
Nordsøhavne Fyrrebjelker af 4— 5 Meters 
Længde.

K o m m e n  (Carum Carvi)  T. Kümmel, 
Fr. Cumin, E. Caraway, Norsk Karve, er en 
toaarig Skjærmplante med c. %  Meter liøi, 
kantet Stengel, flerdobbelt fjersnitdelte Blade 
og  hvide, sjeldnere rødlige Blomster. Frug
ten modnes i A ugust; den er sammentrykt 
fra Siden og  forsynet med 5 traadformede, 
stumpe blege B ibber; den anvendes paa mange 
Maader i Husholdningen, i Bagerierne og 
Brænderierne, saasom til Kryderi paa mange 
Spisevarer, Ost, Brød etc., til Fabrikation af 
Kommenbrændevin og  ligeledes i Medicinen 
som et mavestyrkende, vinddrivende Middel. 
Planten findes vildtvoxende paa høie Enge, 
ved Veje og  Gjærdcr i hele Nord og  M ellem
europa, ogsaa i Danmark ; for Frugtens Skyld 
dyrkes den hyppig, især i Thüringen, B øh 
men, Mähren, Polen, Busland, Italien, Dan
mark, N orge etc. Her i Landet dyrkes den 
mest paa Fyen, Æ rø og flere Steder, dog 
ikke i stor Udstrækning; Indførselen a f K om 
men til Danmark er im idlertid saa betydelig, 
at det uden Tvivl vilde være forbundet med 
Fordel at dyrke den efter en større Maale- 
stok end hidtil, især da den under heldige 
Yoxevilkaar her giver et m eget godt Udbytte. 
—  De betydelige Prisfluctuationer, som Kom 
men er udsat for, eftersom U dbyttet af H ø 
sten har været mere eller mindre godt, gjøre 
dette Frø til en ikke uvigtig Handels- og 
Speculationsartikel. Den Halleske og Thü- 
ringske Kommen ansés for at være den bed
ste. Den er stor, a f lysebrun Farve, har 
en kraftig Lugt, og  maa være saa fri for 
Støv som m uligt; iigeledcs maa man paasé, 
at den ikke er blandet med Frø, der allerede 
har været benyttet og igjen  er tørret, hvilket 
man kan kjende paa den sortagtige Farve og 
dens M angel paa Smag. Den bøhmiske, p o l
ske og russiske Kommen er sædvanlig min
dre og er mere sortagtig end den Thüringske. 
Den af Frugterne destillerede ætheriske Kom- 
menol ie,  Æt heroleum Carvi ,  er bleggul, lu g 
ter som Kommen og har en brændende Smag. 
Man tilbereder den enten af selve Frugterne, 
den saakaldte Frøkom menol ie.  eller af de 
ved Tærskningen affaldende Avner som Avne
olie,  Æt heroleum Carvi  e spicis.  Den første 
anvendes navnlig i stor Mængde til Fabrika
tion af Kommenakvavit uden Destillation, 
ligesom  den ogsaa bruges i M edicinen, im e
dens den sidste, som har en ubehagelig skarp 
Bism ag og er betydelig  billigere end hin, 
mest benyttes til ordinair vellugtende Sæbe; 
undertiden blandes den ogsaa imellem F rø 
olien.

Danm ark indførte i Aaret 1877 c. 663,000 
Pd. Kommen, og i 1878 c. 669,000 Pd., 
hvoraf c. 318,000 Pd. fra Lübeck, 296,000 fra 
N orge og  38,000 Pd. fra Preussen. U dfør
selen i hvert a f disse Aar udgjorde kun c. 
1300 Pd.

Norge indførte i Aaret 1876 Intet, men 
udførte 2,178 Tdr. Kommen til en Væ gt af 
c. 244,000 Pd. og  en Værdi af c. 92,000 K ro
ner; af dette Qvantum gik  1911 Tdr. til
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Danmark. I 1879 udførtes 233,200 Kilo værd 
à 0,55 Kr., hvoraf omtrent 2/3 til Danmark 
og  V8 til Hamborg, næsten A lt fra Chri
stiania.

Sver ig indførte i 1876 kun c. 6000 Pd. 
Kommen, men udførte c. 150,000 Pd., hvoraf 
c. 131,000 Pd. til Lübeck. I  1878 indførtes 
5,600 Pd. og udførtes 69,200 Pd. til en Værdi 
a f 11,760 Kr., hvoraf 53,100 Pd. til Lübeck.

K o m m e n ,  rom ersk,  Mal t eser ,  neapo
l i t ansk  eller Al ikant e,  s. Spidskommen.

K o m m e n ,  sor t  (N igella sativa) T. 
Schwarzkümmel, er en i det sydlige Europa 
og  Orienten vildvoxende og  i flere Egne af 
Tyskland (i Th ürin gen , ved Magdeburg, 
Gotha, Halle, Bam berg etc.) dyrket énaarig 
Plante med femdelte Frøkapsler, som inde
holde en Mængde mat sorte, skarpt trekan
tede og  netformet rynkede, omtrent V4 Ctm. 
lange Frø. Disse have en stærk, krydret, 
cajeputagtig L ugt og  en olieagtig  sød, om 
Kommen eller Sassafras mindende Smag. 
Under Navn af Semen Nigellæ eller Melanthii 
anvendes de i Medicinen, mest af Dyrlæger, 
ligesom  de ogsaa benyttes til Snustobak.

K o n g e b a r l t  s. Chinabark.
K o n g e b l a a t  kaldes oftere den finere 

Smalte, som navnlig erholdes fra Holland, 
hvor den sædvanlig tilsættes Indigo for at 
forhøie Farvens Intensitet; den er mørk og 
kraftig og  benævnes undertiden Azurblaat .

K o i t g e b r e g n e  eller Druebregne (Os- 
munda regalis) er en 1 1ji à 1 ]/2 Meter høi, 
smuk, i det nordlige Europa voxende Bregne, 
der dyrkes som Prydplante.

K o n g o g u l t  er malet Auripigm ent (s. d.) ; 
det anvendes som Malerfarve, men kan godt 
undværes og  bør helst ikke bruges paa 
Grund af dets Indhold af Arsenik. E t fint 
Chromgult af en livlig  Farve betegnes lig e 
ledes med dette Navn, der undertiden ogsaa 
bruges om Blyilte (Massicot).

K o ü g c h v ä d t  er Navnet paa en hvid 
Farve, som benyttes til Miniaturmaleri og 
som basisk salpetersurt Vismuthilte.

K o n g e l j s  (Verbascum Thapsus) T. 
Königskerze, Himmelskerze, W ollblum e, er 
en paa tørre, sandede Steder voxende toaarig 
Plante med tykke, store, ægformede, filtede 
Blade, 60— 130 Ctm. høie Stengier, der lige
ledes ere beklædte med en hvidgul F ilt, og  
gule Blomster, der ere samlede i  lange, ax- 
formede Klaser og  have et filtet Bæ ger; hos 
os voxer den hyppig paa Lolland, Falster, 
Bornholm  og i det sydlige Fyen. Blomsterne 
have en behagelig, sødlig Lu gt og Smag, og 
anvendes i M edicinen under Navn af Flores 
Verbasci som et slimet, m ildt pirrende, vand
drivende Middel, især som B rystthé; de maa 
indsamles i tørt Yeir saasnart de aabne sig  
og uden det grønne Bæger, tørres hurtig, 
have en smuk guldgul Farve og behagelig 
L ugt og være ganske tørre; dernæst maa de 
opbevares paa et aldeles tørt Sted og i tæt- 
lukkede Beholdere, da de ellers blive graa og 
værdiløse. —  Ogsaa af andre Arter Kongelys, 
saasom uldbladet  K., V. Thapsisf orm e,  der 
er almindelig paa Sjælland, indsamles B lom 
sterne til lignende Brug ; Blomsterne af denne

A rt ere de største og  smukkeste. Ligeledes 
af V . p h lo in o id e s , som voxer i Mellem- og 
Syd-Europa, indsamles Blomsterne. De Blom
ster, som holde sig bedst, ere de ungarske, 
som mest komme i Handelen fra Wien. — 
Ogsaa Plantens Blade, Herba Verbasci ,  an
vendes i M edicinen til udvortes Brug, især 
som blødgjørende Middel i Omslag. Blom
sterne indeholde Gummi, Sukker, Slim, Æ g
hvide, ætherisk Olie osv.; ogsaa i Bladene 
findes der Planteslim.

K o i s g e r o d  s. Guldrod.
K o n g e t r æ  s. Fikat ini ræ.
K o n g e v a n d  (A qua regis) tilberedes i 

Alm indelighed af 1 D el Salpetersyre og 3 
Dele Saltsyre undertiden ogsaa af Sal p et er  

og Saltsyre eller af Salmiak og Salpetersyre. 
Det opløser de i sædvanlige Syrer uopløselig6 
Metaller, saasom Guld og  Platina, h vor ved  

det m ulig tilstedeværende Sølv bliver tilbage- 
D et har en eiendom melig stærk Lugt, en 
skarp Smag, og  en gulagtig  Farve; det virk
somme Stof deri er Chlor. Det opløser de 
fleste Metaller og anvendes m eget i Chemie*1 
og i Farverierne.

K o p r o l i t l a  kalder man de forstened0 
Excrementer og Knokler af Forverdenens 
K rybdyr og F isk ; de findes ofte i hele Lag 
sammen med Lér, Kalk eller Sand, navnlig 1 
England. Da det indeholder m eget kuls’11 
og pkosphorsur Kalk, anvendes det hypp1» 
til Fabrikation af kunstig G jødning; u n d er ' 

tiden sliber man Massen, som da faar 61 
smukt broget Udseende, og fabrikerer dera* 
Bordplader og  lignende Gjenstande (s. unde1 
G jødning).

K o r a l a g a t  kalder man en med rød0 
Aarer af Jaspis eller Carneol g jen n em d ra g eI1 
Agat, som ved at slaas itu springer i krum' 
skallede, nyreformede Stykker. 

K o r a l - C h a m p i g n o n  s. GedeskjmØ:
K o r a l l i v e d e  kaldes undertiden Dinkm 

(s. Hvede).
K o r a l l e r  kaldes en Klasse i Havet Ie' 

vende smaa Straaledyr, hvoraf nogle leV° 
enkeltvis, som Søanemonerne, medens and1'6) 
som Stjernekorallerne og  de ottearmede K°j 
raldyr, leve kolonivis, fæstede sammen ve* 
en fælles fast, af Kalkdele bestaaende Mass® 
af forskjellig Form, enten som uregelmæssig0 
Klumper eller som forgrenede, vifte- f.]e|' 
eller træagtig grenede Koralstokke, som i y  
varme Have ved deres tætte Væxt danne fim0 
Koralrev, saaledes som i Vestindien, i y  
røde og  i det stille Hav. Ved Bølgeslag'01̂  
M agt kunne Koralblokke brydes løs og dyD' 
ges op over hverandre og  Koralrevene kunü 
saaledes ved Samm ensintring og  ved Afleirm» 
af Tang osv. omdannes til Øer, der eftei' 
haanden blive beboelige for Planter, Dyr 
Mennesker. Dette er navnlig Tilfældet i Sy01 
havet, hvor mange af de der liggende sm;1‘ 
Øer kun bestaa af Koraller, og ved disy 
smaa Dyrs vel langsomme, men uafbrudte A1'  
beide opstaar der stadig nye Klipper, L e 
o g  Øer. A f de talrige Arter er navnlig 
røde Ædelkoral ,  Konge- eller Blodkoral ,  CO' 
ral l ium rubrum eller Isi s nobi l is,  en Hm1 
delsartikel. Den er c. 30 Ctm. høi, 2— 6 Cm •



Koraller. 423 Korender.

tyk og af en smuk mønnierød Farve; den 
findes især ved Kysterne a f Tunis, Algier, 
Marokko, ved Majorka og Minorka og  ved 
de fleste a f Middelhavets Kyster, gjennem - 
snitlig i en Dybde af 30— 60 Favne under 
Havets Overflade. D et Kedskab, hvormed de 
sædvanlig fiskes, er kun et omtrent 1 Meter 
stort Trækors, paa hvis Midte der er fast
gjort en Sten som Ballast; til Korset er end
videre befæstet et Net, der er bestemt til at 
opfange de Koraller, som løsnes fra Koral
grunden ved Budskabets Slæbning henover 
samme.. Tykke Koralstammer blive dog og 
saa hentede op fra Grunden af Dykkere; paa 
denne Maade drives Fiskeriet mest ved de 
franske Kyster. D et er især Franskmændene 
og Italienerne, som beskæftige sig med K o
ralfiskeriet; særlig bekjendte for deres D y g 
tighed heri ere de sicilianske Fiskere, som 
ogsaa drive Fiskeriet ved Kysterne a f Sar
dinien og Corsika. Saasnart Korallerne ere 
tagne op af Vandet, dø Dyrene og hentørres 
meget snart og den i deres Indre værende 
faste røde Axe bliver tilbage. Paa Skibene 
blive de kun afvaskede og  derpaa bragte til 
Byerne for at bearbeides. F ørst udsøger 
man da her de store Stykker, der mest blive 
opbevarede som Sjeldenheder i Kabinetterne 
eller Museerne, eller forarbeidcs til forskjel- 
lige mindre Gjenstande. De øvrige blive 
saugede i Stykker og  de fleste gjennem bores 
da med et fint Bor, under hvilken Proces de 
stedse maa fugtes, da de ellers let springe 
itu. Derefter slibes de til runde eller ovale 
Perler af forskjellig Størrelse og poleres til- 
sidst med fint pulveriseret Pim psten. Navn
lig er Handelen med disse Perler betydelig  
til Indien, hvor der sættes m egen Pris paa 
dem som Pyntsager, men de finde ogsaa god 
Afsætning i hele Orienten. De sorteres efter 
Størrelsen og de forskjellige Farvenuancer og 
trækkes paa Snore, af hvilke et vist Antal i F or
hold til Perlernes Størrelse og  A rt udgjøre 
et Bundt eller saakaldet mazzo. Desuden 
forarbeides Koraller ogsaa til Brystnaale, 
Brocher, Knapper, Uhrkjeder, Parasolhaand- 
tag, Stokkeknappe, Knivskafter etc. Deres 
Farve varierer Ira dyb blodrød og smuk cin 
noberrød lige til blegrød. Tidligere vare de 
mørkeste Farver de mest yndede, men senere 
har Smagen i denne Henseende forandret sig. 
Undertiden forekomme Koraller forfalskede, 
idet man dels eftergjør dem helt af en af 
Kalk, Cinnober og  Tragantslim bestaaende 
Masse og dels overtrækker Q viste og Grene 
af Træer med en saadan Masse og  sælger 
dem som de saakaldte Koraltænder (T. Koral
lenzinken); endvidere sælges undertiden rid 
sede eller beskadigede Koraller behandlede 
paa samme Maade og derefter polerede. De 
ægte Koraller adskille sig  dog  fra saadanne 
Fabricata dels ved deres større Tyngde og 
eiendommelige Kulde, og dels derved, at de 
ikke angribes af rectificeret Yinaand, Potaske- 
lud og deslige. Den uægte Vare mister o g 
saa allerede sin Glaus og bliver fedtet paa 
Overfladen, naar man holder den nogen Tid 
i Haanden. —  Med Koralskæreri befatter 
man sig fortrinsvis i Trapani, Neapel, M es

sina, Genua, Livorno, Marseiile etc. La Calle 
paa den afrikanske K yst i Provinsen Kon- 
stantineh er en af de vigtigste Markedsplad
ser for Koraller. I  Europa sætter man nu 
ikke saa stor Pris paa Koraller som tidligere, 
skjøndt de oftere forarbeides til smukke 
Pyntgjenstande, som man t. Ex. vil kunne 
kjøbe i Mængde paa Messerne i Leipzig. 
Yed Cap Mauro paa Sicilien har man for 
nogle Aar siden opdaget en overordentlig 
rig  Koralbanke, som befinder sig  i en bety
delig Dybde og som efter foretagne Opmaa- 
linger omtrent skal have en Længde af 2 
Kilom eter. De her fiskede Koraller have dog 
hidtil ikke vist sig at være af første Qvalitet, 
forsaavidt som de høre til de mørkerøde Sor
ter, der nu ikke vurderes saa høit som de 
blegrøde. —  De hvide Kora l l er  høre mest til 
Stjernekorallernes eller Madreporernes F a
milie og  ere mindre værdifulde. Sor t e Ko
ra l l er  eller Kongekoral ler ,  som forekomme i 
de ostindiske Have, ere sjeldne; de stod tid 
ligere i h ø i Yærdi. Benævnelsen sorte K o
raller bruges ogsaa i England om Stenkuls
perler. D et fine, pulveriserede Affald af røde 
og hvide Koraller anvendes undertiden til at 
blande imellem Tandpulver.

K o r n  I m o *  (M usens corallinus eller 
m arinus) T. Meermoos, Flechtenkoralle, kal
des en fin, hvid, skjør, kalkagtig Lavart, hvis 
Løv er besat med et kalkagtigt Overtræk, 
og hvis Grene slynge sig  igjennem  hverandre 
ligesom  Korallernes. Den erholdes fra L i
vorno og benyttedes tidligere i M edicinen, 
men nu kun sjelden.

K o r a l r o d  s. Engelsødrod.
K o r a l s a n d  er et med en Mængde 

smaa Brudstykker af Koraller blandet Sand- 
og  Gruslag, som kan anvendes som M ergel 
paa Grund af dets Kalklioldighed ; det fore
kommer hyppig paa Slesvigs Østkyst, især i 
Omegnen af F lensborg, hvor en Mængde 
Kilder med godt, kalkholdigt Vand stamme 
derfra.

K o r a l t r æ  kaldes en smuk rød, haard 
Træsort, med glinsende, skarlagenrøde Aarer, 
som skal komme af en Art af Koraltræet, 
Eryt hr ina,  der voxer i Ost- og Vestindien, 
eller af det glatbladede Kirteltræ, Ademan- 
t hera pavonia,  som ogsaa kaldes Condori  og 
hører hjemme i Ostindien og  Brasilien. D et 
anvendes stundom til Indlæ gning og  Dreier- 
arbeide; men da det er m eget dyrt og  paa 
Grund af dets betydelige Harpixindhold er 
vanskeligt at bearbeide, bliver det kun sjel
den benyttet. Caliaturtræ kaldes undertiden 
med Urette Koraltræ.

K o r a t i  eller Korere kaldes den nysé- 
landske H ør (s. H ørlilie).

K o r d o f a n g i s m i u i  benævnes under
tiden den bedste Sort arabisk Gummi af en 
ren, hvid eller gulagtig Farve.

K o r e n d e r ,  sm aa Rosiner  eller zant i - 
ske Vinbær (Passulœ m inores) ere de tør
rede Bær af den kjærneløse Vinstok, Vit is 
minut a eller apyrena,  som især dyrkes i 
stor Mængde paa Morea og de joniske Ø er; 
ligeledes dyrkes den i det sydlige Italien, 
Sicilien, Sardinien, paa Corsika og paa de
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lipariske Ø er; dog staa Frugterne af disse i 
Godhed tilbage for de græske. Den bærer 
m eget smaa, ærtestore Bær, som naar de ere 
fuldkommen modne ere mørkt purpurblaa og 
have en sød lig  Sm ag; i frisk Tilstand er 
Smagen en Smule syrlig, men dog behage
lig. Planten trives bedst i tør, stenet Jord
bund, helst i Nærheden af Havet; den holdes 
ved Jorden og  bliver sjelden høiere end 1 1/2 
Meter. Dens Stamme er dog tykkere og 
stærkere i Træet end den almindelige V in 
stok, ligesom  ogsaa dens Rødder ere længere. 
Den bærer Frugter fra det 4de til det 90de 
eller 100de A ar, men de blive først samlede fra 
det 7de Aar. Bærrene modnes i August, 
men afskæres først i September, sædvanlig 
af Qvinder og Børn, og tørres i Luften paa 
en fast stampet, noget skraat liggende Jord
flade, imedens de ofte vendes; undertiden 
skér Tørringen ogsaa paa en Plads, der er 
belagt med en Blanding af K om øg og skaa- 
ret Straa og senere tørret. A f Veirliget 
under Tørringen afhænger hovedsagelig saa- 
vel H østudbyttet som Varens Qvalitet, idet 
en vedholdende R egn ofte ganske kan øde
læ gge Korenderne eller reducere Værdien af 
Høsten til en Fjerdedel. Ogsaa hele Som
merens Veirlig  har en stor Indflydelse paa 
H østudbyttet, og  i kolde, vaade og storm 
fulde Sommere høstes der undertiden slet 
Intet eller saa ubetydeligt, at Beboerne af 
de Egne, hvor Salget a f denne Frugt udgjør 
deres Hovederhverv, geraade i stor Nød. 
Efterat Bærrene ere tørrede, skilles de fra 
Stilkene ved Hjælp af smaa River og  rystes 
ud i murede Rum eller Magasiner (saakaldte 
Serails), som kun ere forsynede med en Aab- 
n ing foroven, hvori gjennem Bærrene indbrin
ges, hvorefter den tilmures, og  en D ør for
neden til U dtagningen, som først aabnes, 
naar Varen sælges, da de ved Luftens A d 
gang let fordærves. I  de nævnte Rum  stam
pes de saa fast, at de udgjøre en sammen
hængende Masse, der kun kan skilles ad med 
spidse Instrum enter. T il Forsendelse ned- 
pakkes de enten i store Foustager (Bother) 
paa 15— 20 Centner eller i saakaldte Caratels 
paa 8— 9 Ctr., undertiden dog ogsaa i Sække 
paa 2— 3 Ctr. T il nærliggende Steder, saa- 
som Triest, V enedig, Livorno etc. sender man 
dem dog ofte løst indladede i Skibene, hvor
efter de i disse Byer nedpakkes i Fade eller 
Sække. Man dyrker dem hovedsagelig paa 
de joniske Øer Zante, Cephalonia og Theaki, 
paa hele Nordkysten af Morea indtil Patras 
etc., medens de nu næsten ganske ere for
svundne fra Omegnen af Korinth. Man fore
trækker im idlertid de Bær, som ere nedpak- 
kede paa Voxestederne, fremfor dem, som ere 
pakkede i andre Havne, fordi de her oftere 
blandes med gamle eller beskadigede Varer, 
og  man pleier derfor om de sidstnævnte at 
bruge Benævnelserne Tr iest er ,  Li vorneser  
etc. Naar Udfaldet a f en H øst har været 
daarligt, tør  man ikke stole paa, at ikke o g 
saa Producenterne nedpakke og  forsende tem 
m elig ordinaire Varer. De fleste Korender 
kjøbes af Englænderne og  gaa hovedsagelig 
til det nordlige Europa, hvor de i stor

Mængde bruges t i l  at komme i Bagværk og 
andre Spisevarer; i Frankrig og Italien be
nyttes de næsten slet ikke hertil, men føres 
kun i Apothekerne. —  Gode Korender bør 
være friske, kjødfulde, af sorteblaa Farve og 
uden Iblanding af Smuds, Jord eller smaa 
Stilke, og  de maa derhos være aldeles fri 
for M uggenhed og  Midder. A f ringere Værdi 
ere de rødlige, hvilket er et Tegn paa, at de 
ikke have været tilbørlig  modne, samt de 
magre, der kun ere lidet kjødfulde. Efter et 
Aars Forløb have de allerede tabt meget i 
Godhed. De bør opbevares i godt lukkede 
Foustager og  i et lunt, men ikke varmt Lo
cale. Alle Korender fra Morea og  de joniske 
Øer kaldes i Alm indelighed zant iske,  fordi 
de tidligere næsten udelukkende kom fra 
Zante ; af betydelig  ringere Qvalitet ere de 
l i par i ske og sic i l i anske,  som jevn lig  komme 
til Nordeuropa, naar de zantiske staa i høi 
Pris. De lipariske ere omtrent af samme 
Størrelse som de zantiske, men mere magre 
og  mindre holdbare; de sicilianske ere der
im od betydelig  større, med Kjærner og en 
tem m elig haard Skal. B egge disse Sorter 
komme i smaa Foustager paa 180— 200 Pd-

R o r e n d e v in  er en sød, tyk Rødvin! 
som  udvindes af Korondevinstokkens Barn paa 
M orea og de joniske Øer.

R o r i e s  s. Kaur is.
R o r i n d o n  s. Korund.
R o r i t  (Suber quercinum) T. Korkholz, 

Fr. L iège, E. Cork, er den tykke, svampede, 
m eget lette ydre Bark af Korkegen,  tynercus 
Suber L., som voxer paa Bjergene i det syd
lige Europa, Nordafrika og  i Lilleasien, og 
som navnlig danner hele Skove i Spanien, 
ligesom ogsaa i Portugal, A lgier og paa Cor
sica. Den i Begyndelsen g latte, hvidgraa 
Bark bliver lidt efter lidt tykkere og ujevn, 
indtil den omsider, naar den ikke aftages, 
løsner sig af sig selv og voxer frem paany- 
Afskallingen skader ikke T ræ et, som gaar 
ud tidligere, naar den ikke foretages. Først 
i det 15de Aar begynder Korkegen at afg'ivC 
brugbar Kork, og  Afskallingen kan nu fore
tages hvert 8de eller 10de Aar, indtil Træet 
er over 100 Aar gam m elt; flere Steder i Spa
nien afskalles Træerne endogsaa hvert tite 
Aar. Afbarkningen skér i Sommermaanederne, 
da Saftcirculationen er størst, og  den maa 
foretages med Forsigtighed, saa at den fine 
Basthinde, som ligger under Barken, ikke 
beskadiges, idet saadanne læderede Steder 
ikke mere udvikle brugbar Kork. Den Kork, 
som man erholder ved den første Afbarkning, 
er ikke god, medens den tredie Afbarkning 
ansés som den bedste ; naar Træet har
naaet en m eget høi Alder, bliver Barken 
liaard og  porøs. Den aftagne Bark lægges 1 
kogende Vand og belastes med Stene, for at 
den skal blive flad, hvorefter den sædvanlig 
tørres ved Flammeild. Den kommer i Han- 
len i Plader a f c. 1 1/2 Meters Længde og
4— 8 Ctm. Tykkelse og anvendes hovedsage
lig  til Fabrikation a f Propper, der tidlige1',6 
kun fandt Sted paa Voxestedet, men nu dri
ves i de fleste større Byer. Korken skæres 
endnu stedse ved Haandkraft, da alle hidtu
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forsøgte Skæremaskiner have vist sig uhen
sigtsmæssige, fordi Knivene altfor hurtigt 
blive sløve. Endvidere benytter man Kork 
til Flodholt paa Fiskegarn, til Svømmeseler 
o g Kedningsapparater, til Indlæg imellem 
Støvlesaaler, til U dfodring af brandfri Penge
kister, og i raspet Tilstand til Udstopning af 
Madrasser, Sadler etc. samt til Fabrikation af 
Camptulicon (s. d.). A f  Korkaffaldet brænder 
man en god sort Farve, som kommer i Han
delen under Navn af Sp an sk  Sor t .  —  Kork 
modsætter sig  i høi Grad Gjennemtrængen 
af Yædsker og  Gasarter, er m eget lidet hy- 
g'roscopisk og  har en Væ gtfylde a f 0,240. 
Den indeholder mere Kulstof, men mindre 
Ilt end almindeligt Træstof. Ved at behandle 
don med Æ ther eller Alkohol kan man ud
trække omtrent 2 ’ /2 pCt. af et voxlignendc Stof, 
Korkharpix eller Korkvox. —  Den meste Kork 
kommer fra Katalonien og Andalusien ; som 
de bedste Sorter skattes italiensk og fransk 
Kork høist, medens spansk og portugisisk, 
der hyppig er brændt sort over Ild, almin
deligvis ere af ringere Qvalitet og sprødere. 
Algiersk Kork er af lys Farve og særdeles 
god. — Jo mere ensformig og  blødere K ork
massen er og jo  færre med brune Celler 
fyldte Kidser og Spalter samt haarde Sten- 
cellepartier den indeholder, desto bedre er 
Korken. —  E t eiendomm eligt chemisk Stof, 
som indeholdes i Kork, kaldes Suber in eller 
Korkstof; ved Behandling med Salpetersyre 
afgiver det Kor ksyr e,  Acidum subericum, 
som i Forbindelse med Baser danner de kork- 
sure Salte. —  Korkegens Ved benyttes lige 
som andet Egetræ og iblandt Andet til Bræn
ding af de smukke spanske Trækul. Dens 
Agern tjene Svin og  Fjerkræ, og  i Dyrtid 
endog Menneskene til F ød e ; i Spanien ristes 
og fortæres de som Kastanier.

K o r k æ lm e t r æ  ( Ulmus suberosa) T. 
Korkrüster eller Korkulme, er et i Europa og i 
Nordamerika voxende Træ med en blød, svam
pet, korklignende Bark, der kan benyttes som 
Kork til Propper, Saaler, Svømmebelter, ela
stiske Instrumenter, til Brænding af Spansk 
Sort etc. ; man afbarker ogsaa nu og da Træet 
ligesom Korkegen, men Productet kan kun 
vindes i mindre Stykker og  staar betydeligt 
tilbage for Korken.

l i  oril i» kalder man ganske fine Guld- og 
Sølvtraade af et Haars Tykkelse.

K o r n  er en svensk Vægténlied =  Vi o o 
svenske Ort. 1 Nylæst =  100 sv. Ctr. à 
100 Skaalpund à 100 Ort à 100 K orn ; 100 
Skaalpund =  85 danske Pund.

K o r n ,  T. Getreide, Fr. Grains, Blé, E. 
Corn, Grain, er nu et Fællesnavn, som om 
fatter alle de, navnlig til Græs- og  Bælle- 
plantefamilierne hørende Sædarter, der dyr
kes for hovedsagelig at anvendes som Føde 
for Mennesker. Tidligere forstod man sæd
vanlig ved Begrebet «K orn» den enkelte 
Kornsort, som var den almindeligst dyrkede 
i et Land, og  endnu bruges Ordet derfor 
undertiden i N orden om B yg, i Skotland om 
Havre, i Frankrig og det sydvestlige Tysk
land om Hvede, i det nordøstlige Tyskland 
om Rug og i Amerika om Mais. H os os

henregnes im idlertid til de egentlige K orn
sorter i Regelen kun de 4 i Danmark hyp
pigst dyrkede Sorter, nem lig B yg, Havre, 
R ug og  Hvede, imedens dog ogsaa Ris, Mais, 
Durra og Hirse henføres under Kategorien 
Korn. Da disse forskjellige Kornsorter ville 
findes nøiere omtalte i særlige Artikler, til 
hvilke vi derfor henvise, skulle vi her kun 
fremsætte nogle kortfattede statistiske Data, 
navnlig for Danmarks Vedkommende, over 
hvilke det form entlig  turde være af Interesse 
at have et samlet Overblik.

T il de Lande, som regelmæssig udføre et 
Overskud af Kornvarer, høre af europæiske 
Lande kun Rusland, Donaulandene, Danmark 
og Sverig, og af Lande udenfor Europa navn
lig  Nordamerika, samt endvidere Australien, 
Chili, Ostindien og Æ gypten. Hele Jordens 
samlede Kornproduction anslaas for et Mid- 
delaar til c. 1768 M illioner Tdr., hvilket dog 
vistnok snarere er for lavt end for liøit ansat. 
Kornproductionen i Danmark, som i B egyn 
delsen af dette Aarhundrede ansloges til lidt 
over 8 M ill. Tdr. og i 1847 til lidt over 12 
Mill. Tdr., kan i de senere Aar anslaas til c. 
18V4 Mill. Tdr., nem lig c. 1 M. Tdr. Hvede, 
4 M. Tdr. Rug, 5 3/4 M. Tdr. B yg  og 7 %  M. 
Tdr. Havre. Det hele med disse 4 Kornsor
ter besaaede Areal i Danmark var i 1876 c.
1,8 M ill. Tdr. Land eller omtrent 177 □  Mil, 
hvilket er lidt over 1/4 af hele Landets Areal. 
D et samlede Areal, som i det nævnte Aar 
var under Kultur, udgjorde 520 □  Mil, hvoraf 
dernæst c. 48 □  M. anvendtes til Dyrkning 
af Boghvede, Æ rter, Raps, Kartofler og  andre 
Handelsplanter og c. 270 □  M. til Græsning, 
imedens c. 30 □  M. var bevoxet med Skov. 
—  Omendskjøndt Kornvarer udgjøre en af 
Danmarks vigtigste Udførselsartikler, er det 
dog navnlig kun Byg, hvoraf der udføres 
betydeligt mere end der indføres; i Aaret 
1878 udgjorde saaledes Overskudsudførselen 
af B yg  c. 1,171,300 Tdr. til en Værdi af 
over 171/2 M illioner Kroner, imedens der 
ogsaa udførtes c. 135,000 Tdr. Havre mere 
end der indførtes a f denne Kornsort. I  
samme Aar indførtes der derimod mere end 
der udførtes c. 62 Tusinde Tdr. Hvede, 287 
T. Tdr. Rug, 367 T. Tdr. Mais, 7 T. Tdr. 
Boghvede etc. —  A f de 4 vigtigste K ornsor
ter udførtes her fra Landet i de senere Aar 
følgende Qvanta, afrundede til Tusinder Tdr. :

G jcn n e m s n it lig
i  A aren e 18 14-1878. I  A a ret 1878.

T u sin d er T øn d er. T u sin d er  T øu d er.
Hvede:

til E ngland.......... 128,7 ........ . . . .1 0 4 ,4 .
» T ysk lan d ........ 54,0 ........ . . . .  63,«.
» Frankrig ......... 13,3........ . . . .  46,9.
» Belgien............ 31,4........
» H olla n d .......... 9,4........
» N o rg e .............. 30,2........ . . . .  23,5.
» Sverig ..............1 4,0 .......... . . . .  0,9.

Rug:
til N orge. •.......... 106,2 ........ . . . .  119,7.
» T ysk land ........ 103,2........ ........ 51,0.
» de nordlige Bi

lande........ .• 31,3 . . . . ........  31,0.
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G jeu n em sn itlig  
i  A areu e 1874-1878. 1 A a ret 1878.

Tu sin der T øn d er. Tu sin der T øn d er.

fra Sverig.. . . . . . . .  1 8 , i ........ . . . .  14,j.
» E n g la n d .. . . . .  7,0.

til England. . . . . .  1 8 4 , 9 ........ . . . . 1 9 2 , 2 .
» T ysk land . . . . .  4 6 , 8 ........ ----- 2 6 , 0 .
» Frankrig.. . . . .  8 , 4 .
» N o r g e .. . . •••• 7,7........

J ■
til England. . . . . . 6 4 0 ,2 ........ . . . . 9 4 8 ,9.
» N o r g e . . . . ----- 1 7 7 . ! ......... . . . . 1 3 4 , ;,
» Tyskland. ••••107,5........
» Sverig___ . . . .  3 2 , ! ........ . . . .  2 4 , 5 .
» Frankrig.. . . . .  1 1 , .
» Belgien.. . •••• 6 , 3 . . . . . . . .
» Rusland •. . . . .  3 „ .
» H olland.. . -----  6 ,c ........ . . . .  3,4.
» de nordlige B i-

lande..
» Nordamerika . .  3 , 3 ........ . . . .  0,0.

Udførselen i Aaret 1878 fandt hovedsage-
lig  Sted fra følgende Havne:

H vede:
Tusinder Tønder.

fra K jøbenhavn....................
» Bandholm ........................ ........  T I , .
» A a rh u s............................. ........ 21,e.
» K orsør.............................. ........  19,8.
» K allundborg.................... ........  17.3-
» N akskov........................... ........  14,7.
» N ykjøbing p. F a ls te r ... ........  14,6.
» Assens.............................. ........  12,5.
» R udkjøbing ...................... . . . . .  11,7.
» N æ stved .......................... . . . . :  11,8.

Rug:
fra K jøben h avn ..................... ........  39,7.

» Randers............................
» A arh u s............................. ........  19, x.
» N y b org ............................ ........  17,a.
» O d en se ............................. ........  16,2-
» Horsens............................ ........  12,j.
» Grenaa.............................. ........  11,9-

over Land-Toldgræ nsen. . . . ........  10,8.
H avr e:

fra Aarhus............................. ........ 111,0.
» Randers............................ ........ 32,4.
» Horsens............................ ........  17.0.
» T h isted ............................ ........  11,9-

over Land-Toldgræ nsen___ ........  10,o.
Byg:

Ira K jøbenhavn..................... ........ 212,4.
» A a rh u s............................. ........ 108,-.
» K allundborg....................
» N akskov........................... ........  93,3.

» Bandholm ........................ ........  65,7.
» R u d k jø b in g .....................
» H orsens............................ . . . . .  46,2.

» N y b org ............................
» N æ stved .......................... ..........  37,0.
» O dense.............................
» N ykjøbing p. Falster . . ..........  35,5.
» K orsør............................

I  Danm ark ere Havre og  B yg  de mest 
dyrkede Kornsorter, idet de optage henholds

vis 31 og 25 pCt. af det besaaede Areal. I 
Aaret 1876 vare i Jylland 457,000 Tdr. Land 
og paa Øerne 234,000 Tdr. Land besaaede 
med Havre, imedens Bygarealet udgjorde i 
Jylland 233,000 og paa Øerne 326,000 Tdr. 
Land. Den aarlige Havrehøst her i Landet 
kan anslaas til over 7 1j,i Mill. Tdr. og Byg- 
høsten til 5,8 Mill. Tdr. —  Ogsaa i Norge 
spille disse to Kornsorter den største Rolle; 
i 1875 var Udsæden i N orge 350,000 Tdr. 
Havre (næsten 20 Tdr. pr. 100 Indb.) og
136,000 Tdr. B yg  (c. 7)/2 Tdr. pr. 100 Indb.) 
—  Danm arks tredie vigtigste Kornsort er 
Rug, som optager c. 21 pCt. af det besaaede 
Areal; i 1876 vare i Jylland c. 293,000 og 
paa Øerne c. 167,000 Tdr. Land besaaede 
dermed. Den aarlige R ughøst kan anslaas 
til henved 4 Mill. Tdr. I Norge var Udsæ
den af Rug i 1875 c. 21,000 Tdr. —  Hvede
avlen staar i Danm ark m eget tilbage for de 
tre andre Hovedkornsorter, men er i stærk 
Frem gang; i 1876 vare paa Øerne c. 96,000 
og i Jylland c. 17,000 Tdr. Land besaaede 
dermed. Den aarlige H vedehøst her i Lan
det kan anslaas til c. 1,1 M ill. Tdr. til en 
Y ærdi af 19 à 20 Mül. Kr. —  Ogsaa i Norge 
er Dyrkningen af Hvede i betydelig  Opkomst; 
imedens der saaledes i 1845 kun kom 1ho 
Td. Hvedeudsæd pr. 100 Indb., var Udsæden 
i 1875 (c. 9000 Tdr.) c. %  Td. pr. 100 Indb:

Omendskjøndt Danmarks Kornproduction 1 
Forhold tii Indbyggerantallet er meget be
tydelig, idet der i hele den civiliserede Ver
den neppe er noget andet Land, som i Fer- 
hold til sin Befolknings Størrelse producerer 
saameget Korn som Danmark, spiller dog den 
danske Kornproduction kun en meget beske; 
den Rolle  paa Verdensmarkedet. Omsat til 
H ectoliter (1 dansk Td. =  1,39 Hectob) 
kan Danmarks Production af de fire H°" 
vedkornsorter anslaas til 26 Millioner, ime' 
dens alene Ruslands er beregnet til c' 
650 Mill. Hectoliter, Nordamerikas til c. 540 
Mill. H., Tysklands til 260, Frankrigs tu 
250, Østerrig-Ungarns til 200, Englands tn 
130, Italiens til 100, Spaniens til 90, de 
nedre Donaulande til 70 Mill. Hect. og Sve- 
rigs til omtrent samme Størelse som Dan- 
marks. Belgiens, Æ gyptens, Hollands, Por
tugals og Australiens Production er mindre. 
N orges kun omtrent en Femtedel af Da11' 
marks, og Grækenlands og Schweiz’s endn« 
mindre.

Gjennemsnitsprisen har efter Sjællands 
Kapiteltaxt været i de sidste 100 Aar for

Rug.  Byg.  Havre-
1781— 1790 4 Rd. 84 s 3 Rd. 75^  2 Rd. 43 ß 
1791— 1800 5 —  64 » 3 —  83 » 2 — 63 » 
1801— 1809 8 —  41 » 4 —  80 » 3 — 26» 
1810— 1818 ansat i uindløselige Pengesedle1'

69 »

54 :

1 8 1 9 — 1 8 3 0  3  — 2 8  » 2  - - 3 4  » 1  -
1 8 3 1 — 1 8 4 0  4  — 3  » 2  —- 8 9  » 2  -
1 8 4 1 — 1 8 5 0  4  — 6 0 » 3  - • 5 0  » 2  -
1 8 5 1 — 1 8 6 0  6  — 3 5  » 5  - - 1 1  » 3  -
1 8 6 1 — 1 8 6 8  6  — 6 2  » 5  - - 4 5  » 3  -
1 8 6 9 — 1 8 7 3  6  - - 7 0  » 5  —- 9 0 » 3  -

1 8 7 4  1 4 ,4 3 Kr. 1 4 ,o o Kr. 1 0 ,2 8
1 8 7 5  1 3 , 69 — 1 3 ,1 7 — 9 .62

- 90 : 
Kr.
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Rug. Byg. H avre.

1876 14,48 Kr. 13,45 Kr. 10,08 Kr.
1877 12,30 - 12,78 8,26
1878 H ,5  - H ,29 7,8 -

Angaaende Hvedepriserne liaves ikke saa 
nøiagtige Oplysninger, da denne Kornsort i 
ældre Tider spillede en mindre Koile lier i 
Landet end i Nutiden. Efter de lollandske 
Kapitelstaxter var Gjennemsnitsprisen paa 
Hvede for Aarene 1868— 77 19,02 Kr. pr. Td. 
og for Aaret 1878 kun 15,81 Kr. pr. Td.

K o r n e l  (Cornus) er en af busk- eller 
træagtige Planter bestaaende Slægt, hvis v ig 
tigste dyrkede Arter ere: Kød Kornel, Hvid 
Kornel og Kornelkirsebærtræet. Rød K. (C. 
sangvinea) T. Kother H artriegel, Hecken- 
straucli, er en 2 à 3 Meter høi Busk med 
ofte blodrøde Grene, livide Blomster, mørke
røde, runde Stenfrugter af Størrelse som 
Ærter og af en m odbydelig Smag, samt et 
haardt, fast Ved. Den findes vildtvoxende 
næsten overalt i Europa og Asien, i Danmark 
hyppig i Kratskove, ligesom den ogsaa her 
dyrkes som Prydbusk i Haver. —  H vid K. 

(C. alba) dyrkes ligeledes i Haverne; den 
ligner den foregaaende, har større Blade, men 
hvide Bær. —  Kornel  K i r seb ær t r æet  (C. 
mascula) T. gelber Hartriegel, er en 4 à 5 
Meter høi, kraftig Busk eller et lille Træ, 
som voxer vildt mange Steder i Sydtyskland 
og Ungarn etc. i Kratskove og  som Hæk; 
hos os dyrkes det undertiden, navnlig paa 
Grund af de velsmagende, aflange, røde F rug- 
ter, der ere saa store som smaa Kirsebær og 
enten spises i frisk Tilstand eller syltes; de 
modnes i Begyndelsen af October Maaned. 
Bet hvide eller hvidgule Y ed er overordent
lig haardt og seigt og forarbeides til alle 
Slags Kedskaber, saasom til Hjuleger, Valser, 
Hammer- og Øxeskafter, til forskjellige me
kaniske Instrumenter og til Dreier- og Sned- 
kerarbeide. A f Frugterne brænder man i 
Ungarn Brændevin. A f Kødderne af de for
skjellige Kornelarter, men navnlig af Barken 
af den i Nordamerika hjemm ehørende €. U o 
vi da, har man vundet et Alkaloid, som be 
nævnes Cornin og som har L ighed med 
Phlorizin. Navnet Kornel bruges ogsaa 
undertiden om Liguster (s. d.)

K o r n l a k  s. Lak.
K o r n  o r m e n  (A pion) er et for K orn

lofterne meget skadeligt Insect, hvoraf der 
gives flere Arter. Den sor t e Kornorm , C u r -  
culio g r a n a r iu s  L . ,  er en rødbrun Snudebille, 
som med sin spidse Snude borer et Hul i 
Hvede eller Kugkornet og læ gger sit Æ g  
deri. Den udkrybende Larve lever af Kornet, 
og i Sydtyskland kan der allerede i Juli 
fremkomme en første Generation a f disse 
Biller og i September en anden. Ogsaa paa 
vore Kornlofter kan den undertiden tage 
slemt Overhaand, navnlig naar en eller anden 
Bunke gammel Sæd faar Lov til at ligge paa 
et mørkt Sted uden jevn lig  at kastes. I  
mindre Partier Sæd kunne Larver og Pupper 
ødelægges ved at de i en Bagerovn udsættes 
for 41° R. Varme; forøvrigt er det bedste 
Middel imod Kornorm at have lu ftige og

renlige Lofter, at fuge og stryge alle Spræk
ker og  H uller baade i V æ gge og  Gulve, samt 
at kaste Sæden hyppig. Ved at lægge Drain- 
rør igjennem Kornbunkerne og saaledes føre 
den kolde Luft igjennem  dem skal man gan
ske kunne beskytte dem im od Insectet. —  
—  Den hvide Kornorm , T i n e a  g r a n e l l a ,  er 
en Art hvide M øl, som ligeledes ofte anrette 
store Ødelæggelser paa Kornlofterne; en 
mindre, men ikke saa hyppig forekommende 
A rt er C. Oryzæ, som angriber baade Ris, 
Hvede og Rug.

K o r r e l  er en hollandsk Vægtenhed —
1 Decigram  —  ’ /5 dansk Ort.

K o r s a  k s k i n c l  erholdes af den lille 
Korsak- eller siberiske Stepperæv, baiti s Corsac, 
som lever paa Sibériens Stepper, navnlig i 
Omegnen af Irriseli. Skindet er om Somme
ren rødgult og  om Vinteren brungult eller 
musefarvet med sort Halerod og  Spids; det 
forekommer kun sjelden i den europæiske 
Pelshandel, men forsendes ofte til Tyrkiet.

K o r s b l o m s t e r  (C ruciferæ ) kaldes en 
af over 1000 Arter bestaaende Plantefamilie, 
af hvilke der findes c. 60 Arter i Danmark. 
Frugterne ere Skulper, som indeholde olie
holdige Frø. Eiendom m elig for denne Fa
milie er, at de herhen hørende Planter inde
holde skarpe, svovlholdige Stoffer. Mange af 
disse Planter dyrkes for deres olieholdige 
Frøs Skyld, som Raps, Dodder etc., eller for 
deres nærende og  spiselige Blades eller R ød 
ders Skyld, som Kaal, Ræddiker, Turnips, 
eller for de deri indeholdte skarpe Stoffer, 
som Karse, Peberrod, Sennep (i Frøene), lige
som ogsaa adskillige dyrkes i Haver og  P o t
ter for deres Blomsters Skjønhed og  Vellugts 
Skyld f. Ex. Levkøjer, Gyldenlakker, Natvio
ler etc. (s. disse i særlige Artikler).

K o r s b æ r  (F ructus Eham ni catharticæ, 
Baccæ  Spince cervinæ ) ere de tørrede F ru g 
ter af den i det nordlige Europa samt i Un
garn, Frankrig, Persien etc. i  fugtige Krat
skove, især m ed Mosebund, og ved Hække 
vildt voxende og  m eget udbredte Vr i et or n -  

K cr sved , R h a m n u s  c a t h a r t ic a , hvis V ed ofte 
anvendes til alle Slags Dreierarbeider. De 
ere sortagtige, stærkt rynkede, runde, af 
en Æ rts Størrelse, have en sød, men tillige 
ubehagelig bitter Smag, farve Spyt grønligt 
ved at tygges og ere navnlig tidligere bievne 
benyttede som Afføringsmiddel, sædvanlig 
som et Extract, der tilberedes af de modne 
Bærs grønne Saft eller henkogt med Sukker 
som K or sbær si r u p ,  der anvendes enten alene 
eller som Tilsætning til Purgérm idler. Den 
hyppigste Anvendelse er dog til det bekj endte 
Sa f t -  eller Bl ær egr øn t ,  som tilberedes af den 
friske Saft ved Behandling med Alun og P o t
aske samt Inddampning, og som kommer i 
Handelen i Svineblærer og benyttes som 
Vandfarve af Malere samt til Farvning af 
Papir, Læder etc., men dog ikke saa hyppig 
som tidligere. —  Under Navn af Avi gn on bær ,  

Gr a i n s d ’Avi gnon , forekomme i Handelen de 
umodne, tørrede Stenfrugter af flere sydeu
ropæiske og  persiske Rhamnusarter ; de an
vendes kun i techniske Øiemed som Gulbær .  
De saakaldte u n gar sk e Gu l bær  ere Frugterne
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af R h a m n u s  t iu c t o r ia  L ,  imedens de f r an sk e
erholdes af R h . in f 'e c to r ia  1 . De ere udven
dig rynkede, brunlige med et grøn ligt Skjær. 
Ogsaa i Ungarn og Tyskland indsamles der 
mange, og  i den nyere T id  er der endogsaa 
forsendt store Partier fra China til Hamborg. 
De per si sk e Gu l bær  af R h . a m y g d a l i u a ,  o l e o i -  
d e s  og s a x a t i l i s ,  som komme over Smyrna og 
Triest, ere udvendig mere grønlige og ind
vendig gulagtige og vurderes liøiest; de inde
holde ligesom  de forannævnte to forskjellige 
Farvestoffer, nemlig X a n t h o r h a m n in  og C h r y -  
s o r h a iu n in , og det i saa rigelig  Mængde, at 
man fremstiller det bekjendte Sk yt ou l t  af et 
A fkog af dem med Kalkvand og Tilsætning 
af Kridt og Alun samt derpaa følgende Ind- 
dampning, hvorefter Farven formes i smaa 
Kager. Ogsaa af flere andre Bhamnusarter 
erholdes lignende gultfarvende Frugter. I  
varme Sommere ere Bærrene rigere paa Farve
stof, hvorfor man ogsaa foretrækker dem fra 
de varmere sydlige Lande.

K o r s s t e n  s. Fedt st en .
K o r t  s. Spi l l ek or t .
K o r t e  V a r e r  kalder man i Handels

verdenen en talrig  Klasse a f de mest for
skjellige, af alle Slags Stoffer forfærdigede 
Artikler, som dels ere bestemte til h usligt 
eller technisk Brug og dels til Luxus og 
Pynt. H ovedsagelig bruges Benævnelsen om 
Metaller af Jern, Staal, M essing, Kobber, 
Bronce, Tombak, N ysølv  og andre Com posi- 
tioner samt forsølvede og forgyldte Smaa- 
gjenstande, f. Ex. alle Slags skærende In 
strumenter, Værktøi, Søm, Skruer, uægte B i
jouterivarer, Naalemagerarbeide, lakerede B lik 
varer, Artikler af M essing- og  Kobberblik, 
ofte forgyldte, forsølvede og forbundne med 
Horn, Skildpadde, Perlemor, Elfenben, Por- 
cellain, Glas etc., Luxusgjenstande og Nips- 
sager af Bronce, fint Jernstøbegods, Lamper, 
Lysekroner, Sporer, Stigbøiler, Bidsler, V ogn- 
beslag, Vaabcn, Knapper, Spænder og mange 
andre lignende Artikler, som ogsaa betegnes 
med det franske Navn Q ui n cai l l er i var er .  
Endvidere henregnes til korte Varer en 
Mængde Gjenstande af Horn, Ben, Elfenben, 
Skildpadde, Perlemor, Fiskeben, Bav, P orcel
lana, Glas, Lér, Sten, Læder, Pap, Kautschuk, 
Guttapercha etc. De forfærdiges dels af de 
vedkommende Haandværkere, og dels i større 
Fabriker, som findes i de fleste store B yer; 
navnlig levere Paris, London, Birmingham, 
Sheffield, Nürnberg, Solingen, Iserlohn, B em - 
schoid, Hanau, W ien, Augsburg, Berlin og  
flere Byer en stor Mængde af disse Varer. 

K o r u n d  s. Corund.
K o t r æ  ( Galactodendron utile) er et i 

Sydamerika hjemmehørende Træ af Brød- 
frugtfamilien ; det indeholder i Stammen en 
velsmagende Melkesaft, af lignende Sammen
sætning som Komelk ; den flyder ud ved Ind
snit og anvendes som Næringsmiddel.

K o u j o n g  er Navnet paa et chinesisk, 
fint, blødt og  kipret Uldtøi, som er silke- 
agtigt at føle  paa og som anvendes til Klæd
ningsstykker og  Sliawlstøier.

K r a b b e  s. under Krebs.
K r a d s u l d  eller Kunstuld, T. Lum pen

wolle, E. Shoddy wool, Mungo, Er. Chiffons 
de laine, kaldes Uld, som vindes ved Op' 
kradsning af uldne Klude og brugte Uldstof' 
fer. I  England, Frankrig og  Belgien L |r 
denne Slags Uld allerede i mange Aar været 
benyttet til Forfærdigelsen af ordinaire) 
tykke Tøier, saasom Gulvtæpper, Hestedæk
kener etc. Kludene opkradses ved Hjælp a* 
karteagtige Maskiner eller Valser med fine 
og  tætte Tænder af Støbestaal, hvorefter 
Smuds og overrevne Uldtaver fjernes ved 
Sigtning. Denne Uld anvendes først efter 
at være blandet med. et større eller mindre 
Qvantum god U ld ; men dette gjøres dog 
ikke altid fornødent, navnlig naar man til 
Productionen deraf anvender Klude af mere 
aabne Tøier, saasom Flonel, Tricotage, Thibet 
o. dsl. Den sorteres efter Farverne og bru
ges nu baade til Fabrikation af ordinaire 
Stoffer, saasom Gulvtæpper, Keisetæpp61, 
Foerstoffer etc. og til at blande imellem den 
Uld, hvoraf bedre Tøier, saasom Buckskin» 
Dyffel, Klæde etc. ere vævede. Man skjelner 
imellem to Sorter Kradsuld, nem lig Munge 
og  Sh od d y; den første stammer fra valkede 
Uldstoffer, Klæde etc. og  er korthaaret ; den - 
erholdes a f Tricotagestoffer, som lettere lade 
sig  opløse og  afgive længere Taver. Nye 
Klude (Affald fra Skrædderværkstederne) af
give den bedste Sort Mungo, som sorteres 
særskilt. Foruden de to nævnte Kategorier 
har man endnu en tredie, som fabrikeres at 
en særegen Slags Klude under Navn af Ex
t r act .  —  Den bedste Kradsuld er den, soin 
erholdes af Tricotage, der i stor Udstrækning 
benyttes i Fabrikationen af fine Klæder og 
Kaabestoffer; Anvendelsen er nu saa udbredt 
at det kun er m eget faa Fabriker, der ikke 
benytte Kradsuld som Blanding med ren Uld- 
Selv i de fineste Klæder er der nu hyppig 
anvendt Kradsuld endogsaa i overveiende 
Forhold  mod ren Uld, idet Kradsulden al 
Tricotagestoffer er baade blød og  lang. ^  
halvuldne Tøier med Bomulds Kjede, saasom 
Hvergarn etc., fjernes Bomuldsgarnet ved at 
ætses bort med en skarp Syre, som destrue
rer Bom uldsgarnet uden at skade Ulden, der 
i Kogelen er Kamgarn og  afgiver et g°dt 
Materiale til Opkradsning. Hovedsædet f°r 
Fabrikationen i England er i Yorkshire, hvor 
Byerne Leeds, Dewsbury, Huddersfield og 
Bradford ere store Centra for hele den Indu
stri, der bestaar i Opk radsningen, Spindingen 
og Vævningen af denne Uldsort. —  Om Op
rindelsen til Navnet M ungo fortælles i York
shire, at da en Kradsuld-Fabrikant viste en 
Spinder den m eget kortø Uld han havde ud
vundet ved Opkradsningen af simple uldne 
Klude og tvivlende spurgte Spinderen, om 
han mente at kunne anvende den, svarede 
den driftige Fabrikant paa sit brede York- 
shire-Engelsk : «it mun go» (det gaar nok), 
og herefter fik denne korte Uld, der var lige 
paa Grænsen af Ubrugelighed, dette Navn. 
— Ogsaa i Tyskland, Østerrig og flere Lande 
tilvirkes der nu megen Kradsuld i større Fa
briker, saasom i Berlin, Hannover, Würzburg, 
W ien, Prag etc .; i de senere Aar har denne 
Industri dog  vist sig  mindre fordelagtig, saa
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at flere Fabriker ere nedlagte, hvortil Grun- 
. den tildels maa søges i, at den rene Uld for 

Tiden staar i en saa lav Pris, at Kradsuld 
nu ikke anvendes i samme Udstrækning som 
tidligere. (Se forøvrigt under Artiklen Klæde) .

K raftm él s. Sp el t  og St i vel se.  

Kraftrod s. Ginseng.

K rageklo (Ononis spinosa) T. Hauhe
chel, er en ved Yeikanter og paa sandede, 
tørre Agre hyppig voxende Bælleplante med 
8°m oftest nedliggende, haarde, klæbrige, 
tornede, brunrøde Stengier og  Grene og  tre
koblede Blade, samt blegt purpurrøde Blom 
ster, som. sidde enkelte eller parvis samlede 
i Bladhjørnerne. Den indtil 60 Ctm. lange, 
hngertykke, seige Bod, R a d ix  O n o n id is  s p i -  
"osa*, bruges i M edicinen som et urindrivende 
°g opløsende M iddel; den er rund, træagtig, 
"dvendig mørkebrun og indvendig hvidlig, 
"den Lugt, 30— 60 Ctm. lang og  har en i 
Begyndelsen slimet og  senere modbydelig 
sød Smag. Ogsaa Urten med de unge Grene 
kan anvendes som urindrivende Middel.

Krageoine s. Br æk n ødder .
Krap, T. Krapp eller Färberröthe, E. 

fadder, Fr. Garance, Alizari, Ital. Bobbia, 
Boll, Mee, Spansk Granza, kaldes i Handelen 
den for Farverierne tilberedte Kod af Krap- 
Planten, R u b ia  t in c t o r u m , en fra Orienten 
stammende og i det sydlige Europa vildt- 
'jøxende, perennerende Plante, som nu ogsaa 
dyrkes i flere Lande, navnlig i Holland, Elsas, 
Sydfrankrig, Belgien, Italien og det sydlige 
Busland paa Grund af det i Boden indeholdte 
harvestof. Den dyrkes endvidere flere Ste
der i Tyskland og Ø sterrig; ogsaa i Dan- 
"lark er dens D yrkning oftere forsøgt, men 
"led tvivlsom Fordel. Den fordrer en c. Vs 
Meter dybt bearbeidet, muldrig, kalkholdig 
°S vel gjødet Lérjord for at trives g o d t; i 
Teget svær Jord blive Kødderne kun smaa, 
i sandet Jord kunne de vel blive store, men 
kun lidet farverige. Planten har en grenet, 
Uedliggende, leddet, firkantet, tornet Stengel, 
ivis Høide sædvanlig er c. */2 Meter, men 
lorøyrigt kan være forskiellig  efter Jordbun- 
ÿjU; lancetformede, fintornede, kransstillede 
Blade, smaa gulgrønne Blomster og  under
l i g e ,  først rødlige, senere sort-violette, 
Nødede, todelelige Spaltefrugter. Dyrknings- 
jUaaden afhænger hovedsagelig af den ved- 
i°mmende Egns geografiske Beliggenhed og 
JU'drer megen Omhu og  Erfaring. IM ellem - 
®"r°pa saas den sædvanlig i April, og H østen 
1 Bødderne kan da ske i October i det 

,"det eller tredie Aar. Planten skyder en 
ang, run<j; rødgul; med Trævler besat Kod- 

i "k af en Penneposes indtil en Fingers Tyk- 
r ; efter Tørringen er den skjør og  ryn- 

Dens tynde, rødliggraa, let aftagelige 
jverhud omslutter en tyk, blød, kjødagtig , 
p i  Bark, som efter Tørringen bliver brunlig, 

denne igjen en tykkere, lys Kjærne, som 
"ter Tørringen bliver rødliggul. Boden er 
lden Lugt og har en bittersød, adstringe
n d e  Smag. D et i samme indeholdte inten

d e  Farvestof farver Spyt rødt, og naar D yr 
længere T id  fodres dermed, farves ikke

alene Melken rød, men ogsaa Urinen, Knok
lerne og Haarene. I  Levanten høstes kun
5— 6aarige Kødder, i Europa allerede 2— 3 
aarige. Naar de ere rensede fra den ved
hængende Jord, sorteres de om hyggelig efter 
deres Størrelse og tørres derpaa først i L u f
ten og derpaa i Tørrestuer i en Temperatur 
af 5 0 0 C., indtil de knække glat over ved 
at henligge; 5 Pd. utørret Krap give omtrent 
1 Pd. tørret. I  Bhonedepartem entet henlæg
ger man dem i 20 Ctm. tykke Lag paa 3 
ovenover hverandre anbragte Sigter i en 
Tørreovn; hver D ag bliver da den nederste 
Sigte udtagen, dens mere tørre Indhold er
stattet af friske Bødder og  derpaa igjen  
bragt i Ovnen som øverste Sigte. I  hel T il
stand komme saadanne tørrede Bødder endnu 
kun i Handelen som l evan t i sk  eller t yr k i sk  

Krap, ogsaa kaldet Li zar i  eller Al i zar i ,  pak
ket i Baller eller Kister, navnlig fra Smyrna 
og Cypern; med Undtagelse af den m eget 
ringe Mængde, som anvendes til medicinsk 
Brug er al den øvrige i Handelen forekom
mende Krap malet. De tørrede Bødder blive 
først let tærskede eller stampede for at fjerne 
Bodtræ vlerne; derpaa befris de fra Støv ved 
Kastning og gnides eller rives løst paa et 
stort Sold eller imellem Møllestene for at 
afrive den største Del af Barken. Paa denne 
Maade erholder man den saakaldte berøvede  

(beraubten) Krap, som derpaa, efter endnu 
engang at være tørret, forvandles paa Krap- 
m øllerne til et mere eller mindre fint Pulver, 
som er det i Handelen forekommende egent
lige Krap. Den malede Krap stampes nu 
fast i store Fade, saa at Luftens Adgang for
hindres; i Løbet af det første Aar kommer 
den da i en Slags G jæring og  tiltager 5— 6 
pCt. i Vægt, men derpaa bliver den stedse 
bedre indtil det 3die Aar. Senere forringes 
dens Qvalitet igjen, hvilket skér endnu tid 
ligere med den umalede Krap. Dette beror 
dog m eget paa, at den opbevares med Omhu 
og  beskyttes imod Luftens Adgang. —  Males 
Kødderne uden foregaaende Stam pning og 
Sigtning, da erholdes den u ber øved e (unbe
raubten) Krap. De ved Tærskningen af B ød 
derne affaldende Skaller og tynde Trævler 
males for sig selv og sælges under Navn af 
M ul lk rap eller M ul ek rap, som er den ringeste 
Sort og som ikke kan anvendes til at farve 
Kødt, men kun Brunt eller Sort. —  I  nogle 
Egne pleier man kun at lufttørre Bødderne, 
og  man regner da at kunne- producere om 
trent 14,000 Pd. lufttørrede Bødder pr. Td. 
Land af den toaarige Krap ; de treaarige 
Kødder ere vel af høiere værd saavel med 
H ensyn til Farvestoffet som til Udbyttet, 
men Forskjellen  er dog  ikke saa stor, at 
denne Dyrkningsmaade i Kegelen kan betale 
sig, idet den ikke kan opveie Brugen af Jor
den i det tredie Aar. —  Foruden R u b ia  t i n c -  
toriuu benyttes, især i de ikke europæiske 
Lande, ogsaa flere andre Arter af Krapfami- 
lien paa samme Maade, saasom R u b ia - p e r e 
g r i n a ,  hvoraf de sydeuropæiske og levantiske 
Kraprødder hovedsagelig komm e; R u b ia  M u n -  
j i s l a  i Ostindien, hvoraf Productet undertiden 
komm er til Europa under Navn af I ndisk



K r ap ; R. c h i l e n s i s  og c o r y in b o s a  i Sydame
rika; R . h y p o c a r p ia  i Vestindien etc.

I den europæiske Handel benævner man 
de forskjellige Krapsorter efter Productions- 
stederne; de v igtigste af disse Sorter ere 
følgende :

1. Levan t i sk  Krap, ogsaa kaldet Cyper sk
K., Sm yr n a  K., Adr i an opel  K., T r i pol i s K., 
Li zar i  eller Boja, kommer kun i hele, indtil 
1 Ctm. tykke Rødder, som ere udvendig 
brune og  indvendig mørkt orangefarvede. 
Den indeholder mere Farvestof end den eu
ropæiske, fordi den først høstes i det sjette 
Aar og  behandles m eget om hyggeligt baade 
med Hensyn til Dyrkningen og  Tørringen. 
Den bedste er den cypriske, derefter kommer 
den fra Smyrna og Tripolis. Den forsendes 
dels i Baller paa c. 300 Pd. og dels i Kister 
til Sydfrankrig, Italien og England, og males 
først paa de europæiske Krapmøller. Man 
maa om hyggelig  beskytte den imod Luftens 
og Solens Paavirkning, da den ellers taber 
m eget i Værdi allerede efter et Par Aars 
Forløb. De Rødder ere de bedste, som ere 
a f Middeltykkelse, ikke tykkere end en lille 
Finger, og  som ikke ere m eget grenede og 
have en livlig  mørkerød Farve i Bruddet 
samt en eiendom melig Lugt. De bør være 
tørre, men ikke gamle og endnu mindre orm
stukne eller plettede af Skimmel ; saavel 
under Transporten som Opbevaringen maa de 
om hyggelig beskyttes imod Fugtighed. L ille 
asien udfører aar li g  Krap og  Krap frø til en 
Værdi af c. 9 Millioner Kroner. Ogsaa paa 
Sicilien produceres der en Slags Alizari.

2. H ol landsk  el l er  zeel an d sk  Krap dyrkes 
hovedsagelig i Provinsen Zeeland paa Øerne 
Schaven, W alchern og Zuid-Beveland, ligesom  
ogsaa nogle Steder i Sydholland ; den udføres 
navnlig fra Rotterdam i Egefade paa c. 600 
K ilog. Den fremstilles saavel af berøvede 
som af uberøvede Rødder, er i frisk Tilstand et 
grovt, gult indtil brunliggult Pulver, som er 
fedtet at føle  paa og har en bittersød Smag 
og en stærk, ubehagelig Lugt. Udsat for 
Luften bliver den rødbrun og fu g tig ; ogsaa 
ved at opbevares i Fadene bliver den m ør
kere som Følge af en delvis Decom ponering 
af dens Bestanddele (den arbeider), antager 
en m odbydelig Lugt, klumper sig sammen, 
tiltager i Volumen (voxer), og danner tilsidst 
en 'fast Masse, som kun kan sønderdeles med 
en Meisel. Denne delvise D ecom ponering af 
Krap i Fadene er nødvendig, idet den derved 
bliver rigere paa Farvestof. Man benytter 
derfor aldrig frisk, men helst tre Aar gam 
mel Krap ; naar den er ældre, taber den baade 
i Qvantitet og Qvalitet, naar Decom ponerin- 
gen er gaaet for vidt. Den hollandske Krap 
er den bedste af de europæiske Sorter, fordi 
dens D yrkning og  Tilberedelse sker med den 
største Omhu og Opmærksomhed, ligesom  
ogsaa allerede i mange Tider bestaaende og 
ved Love anordnede Forskrifter maa iagttages 
ved samme. Den behandles og sorteres bedst 
og  om hyggeligst i Byen Zi r r i ck z ee,  hvis 
Product derfor ogsaa ansés for at være det 
bedste. Man skjelner i Holland imellem to 
Hovedsorter, nem lig ber oofder  og  unberoof-

der  K r ap ; den første kommer af de Rødder, 
som ere befriede fra Overhuden før Malingen, 
imedens den sidste bestaar af Rødder, soni 
ere malede uskrællede og som derfor ere al 
ringere Qvalitet. A f den berøvede er den 
bedst, som afsigtes efter den første Stamp
ning og  som benævnes Fyne eller Korkrap! 
den fineste kaldes ogsaa Bl u st k r ap .  Den ved 
den anden Stam pning udvundne Krap kaldes 
Gem eene og indeholder endnu meget Kjærn0, 
Ved at blande disse to Sorter fremstille 
man da endnu flere Mellemsorter, saasonj 
T w ee  en Een af 2/3 af den første og Vs al 
den sidste, Een en Een, Halvdelen af hver 

etc. M ul lk r ap, Kore eller M oremul l , som be- 
staar af de ydre Skaller og  de smaa Rødder, 
stampes undertiden endnu engang og Kaldes 
da over st am pet  Mull. St oo fvagsel ,  T. Staub' 
kehricht, er det i Tørrestuerne sammenfeied0 
Støv, som sædvanlig blandes imellem Mim' 
krappen, og M oolenvagsel  eller Beer ,  T. Muh' 
lenkehricht, kaldes det i Møllerne opsamlet 
Støv, som ogsaa sælges særskilt. — Malj 
presser Krappen fast i Fade af Egetræ (blødt 
Træ kan ikke anvendes dertil) og  den under
søges derpaa af edsvorne Personer, som for
syne ethvert Fad med Byens Vaaben og dej1 
Fabriks (Stube) Mærke, hvor den er tilberedt 
samt med Betegnelse af Sorten, nemlig f°r 
Fyne K., Gemeene O, for Een en Een 0 Vi 
og  for Twee en Een O */2. Fadene i n d eh o l d ® 

sædvanlig 600 Kilogram. Ogsaa de umaled® 
tørrede Rødder komme i Handelen i Holland 
under Navn af St ü ck en k r ap p  eller Krap i Sty#' 
ker. —  De fleste Forretninger i denne Artik®1 
gjøres fra Rotterdam, hvortil den i Regel®11 
bringes fra Zeeland i December Maane0, 
Foruden i denne Provins dyrkes der ogsf1 
Krap i nogle andre Egne af Holland, n av n l i g 

i Omegnen af Briel  paa Øen Voorne. De11 
hollandske Krap skal kunne holde sig ende11 
længere end den levantiske.

8. Avi gn on -Kr ap, fra Omegnen af By®0. 
Avignon i det franske Dep. Vaucluse, livoral 
den Del, som tidligere var bedækket mejj 
Sumpe, kaldes Pal u s.  I  den fede Jordbund 
dyrkes den bedste Krap, som mest er aj 
mørkerød Farve og ligeledes benævnes PaluS, 
den, som voxer paa mere tørre Steder, ®r 
derimod rosenrød og kaldes Rosée. Den før
ste Sort kommer den zeelandske meget n*1’ 
i Godhed. Man har endvidere GaranC® 
gr appe og  Non gr appe, af hvilke den først® 
kommer af tykke Rødder, som ere flere AV 
gamle, og den sidste af saadanne, der hav® 
dannet sig paa de i Jorden plantede Stiklin
ger, der have fæstet Rod. A f begge give8 
der ig jen  Gar an ce robée, m i -robée og non- 
r obée; den sidstnævnte er den, som erhold®8 
ved den første S igtning; ved en gjentag®11 
M aling og  Sigtning erholder man mi-robe® 
og  ved en tredie robée. Den bedste -Son 
Grappe er et mørkerødt Pulver af en stær») 
noget lakritsagtig L u gt; den er lidt fedte 
at føle paa og  klumper sig sammen imelleO1 
F ingrene; naar den er aldeles tør, er dette 
et Tegn paa, at den er ældre og af ringer® 
Gehalt. Avignon-Krap trækker mindre Fug
tighed til sig  af Luften, end de andre Sorte1’
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og er derfor i Alm indelighed noget mere 
tør; den kommer næsten heller ikke i Grjse- 
ring, men forholder sig forøvrigt ligesom de 
andre. Den kan allerede bruges frisk fra 
Møllen, men er bedre, naar den er et Aar 
gammel og holder sig da uforandret god  i 
længere Tid. Forøvrigt er Betegnelsen af 
de forskjellige Sorter i det sydlige Frankrig 
meget ubestemt og næsten forskjellig hos 
enhver Fabrikant, saa at man aldeles ikke 
kan slutte sig til Varens Qvalitet efter Mær
kerne. Som oftest betegner man den dog 
med SFF, SF, F F , F, M F, MC, CF, OF og 
0. Sorten SFF er ganske fri for Bark og 
Kjærne; i  SF bemærker man N oget af den 
sidstnævnte; i FF  findes der mere Kjærne 
og ogsaa noget Bark og saaledes fremdeles; 
den ringeste Sort, som ogsaa kaldes Bi l ion,  

er blandet med Jord og andre Urenligheder. 
Ligesaa forskjellig viser ogsaa Farven sig. 
Mange Fabrikanter stige ogsaa med Beteg- 
tegnelsen af de fine Sorter indtil SSSFFF. 
Man forsender sædvanlig Avignon-K rap i 
Fade af hvidt Træ paa 900 Kilogr., som ind
vendig ere forede med Pap for ganske at 
bolde Luften ude, ved hvilken Pulverets 
Farve fordunkles og m eget af dets farvende 
Egenskab gaar tabt; den maa ligeledes be
skyttes imod Lysets- Paavirkning.
- 4. El sasser -  eller øvr er h i n sk  K r ap dyrkes 
især i Omegnen af Strasburg, Kolmar, H age
nau og Bischweiler. Den staar tilbage i 
Godhed for Avignon-Krap, er kräftigst i det 
andet Aar og kan ikke godt bruges tidligere; 
den holder sig ligesaa længe god som den 
zeelandske og gjærer mindre end denne. Den 
fremstilles kun af berøvede Røder og frem 
træder efter sin Qvalitet og  Alder som et 
lysegult indtil mørkebrunt Pulver, der hal
en svagere Lugt end den hollandske Krap 
eg en mindre sød, men mere bitter Sm ag; i 
Luften bliver den fu gtig  og mørkerød, naar 
den høieste Grad af Godhed allerede efter to 
Aars Forløb, men taber sig derefter hurtigt. 
Den forsendes sædvanlig i Fade paa 1200 Pd., 
ruen forekommer ogsaa i halve og qvart 
Fade; Strasbui-g er HOvodpladsen. Elsasser 
Fabrikanterne inddele den i følgende Sorter: 
Mull (0), og derpaa eftersom der er iblandet 
5)ei'e eller mindre Bark af den malede indre 
Fod: Middelfin (M F), Finfin (F F ), Superfin 
(SF) og Superfinfin (SFF). Den hyppigst 
brugte er FF.

eller Br esl au er  Krap dyrkes 
Omegnen af Breslau, Neu- 

®arkt, Liegnitz etc. og vindes allerede af 
paarige Rødder. Eftersom  den optages af 
Jorden om Foraaret eller om Efteraaret, 
^deiner man imellem Fr ü h j ah r s-  Keim - eller 
Som m erröt he og H er bst r öt h e; af disse Sor- 
ter oi- den første bedre, lysere af Farve og 
®0re farverig end den sidste da der males 
jærre smaa Rødder og Urenligheder derimel- 
om. Breslauer Krap er vel af m eget ringere 

Qvalitor end hollandsk og fransk; men den 
sælges dog hyppig paa Grund af dens B il
lighed, især naar der er M angel paa de finere 
forter. Den vilde ogsaa kunne blive betyde- 

bedre, naar man vilde anvende større

, 5- Sch l esi sk
hovedsagelig i

Omhu paa dens Dyrkning, Tørring og  Tilbered
ning. Don er ganske fint malet, af mørkere 
Farve end den zeelandske og  ligner mere en 
eller anden Jordart end et af Rødder tilbe
redt Pulver. Den meste schlesiske Krap 
bringes til Markederne i Breslau, hvor en 
offentlig Vragerinstitution, den saakaldte 
«Røtheam t», fører Opsigt dermed, og  hvorfra 
Varerne ogsaa hovedsagelig forsendes. D ette 
skér i hele, halve eller qvart Fade paa 15, 9 
og  4 Ctr., eller ogsaa i Sække paa 1 1/4 å l 1/2 
Ctr. Fadene eller Sækkene mærkes saaledes: 
ægte, ren og feilfri Sommerröthe mod W  I, 
en Krone og  Aarstallet, da den er h østet; 
god, frisk Herbströthe med W , en Krone, 
Aarstallet og  et af Bogstaverne C, E eller M, 
som betyde de tre Markeder Cruzis, Elisabeth 
eller M idfast; den med H erbströthe'blandede 
Som merröthe erholder, om ogsaa Tilsætnin
gen er nok saa ringe, kun et W  og  Aars
tallet uden Krone, og det samme Mærke er
holder den, om den ogsaa maatte være ublan
det, men derimod feilagtig  bearbeidet eller 
umoden. Herbströthe, som er utilstrækkelig 
bearbeidet, uren eller beskadiget af F u gtig 
hed, mærkes ligeledes med et W  med Aars
tallet uden Krone og med Markedsbogstavet. 
Krap, som er blandet med aldeles fremmede, 
ikke farvende Dele, bliver, naar Tilsæ tningen 
til Sommerröthe er over 8 Pd. og til H erbst
röthe over 4 Pd. for hvert Stein à 24 Pd., 
mærket med et f  og Aarstallet.

6. P f a l z er  Kr ap fra Baden og den baier- 
ske Rhinkreds, hvor Krap dyrkningen or tem 
m elig betydelig, vurderes lige med Elsasser 
Krap i Qvalitet og forsendes især til Schweiz 
og Sydtyskland.

Foruden disse Hovedsorter dyrkes der o g 
saa Krap i flere andre Lande, navnlig i T h ü 
ringen, Brunsvig, Kärnthen og i Ungarn, 
hvor den hyppig findes vildtvoxende og  hvor 
den saakaldte Banater er af m eget god Qva
litet. I  Spanien drives Krapavlen nu især i 
Omegnen af Madrid i tem m elig stort Om
fang; England producerer en m eget god 
Krap, men kun lidet, og det erholder derfor 
næsten hele sit betydelige Forbrug fra H ol
land, Frankrig og Levanten, ligesom  Landet 
ogsaa faar den allerede ovenfor omtalte indi
ske Krap eller M untjetrod fra Ostindien. I 
det sydlige Rusland, ved Kaukasus, ved Ø st
kysten af det kaspiske Hav etc. findes Krap- 
planten hyppig vildtvoxende, men dyrkes ikke. 
I  nogle af disse Egne opgraver man R ød 
derne om Foraaret, tørrer dem og  maler dem 
paa mindre M øller med Haand- eller H este
kraft, hvorpaa de som oftest transporteres til 
Byen Kislär og  derfra til Astrachan. Man 
kalder den K i sl är sk  Kr ap og bruger den i 
Rusland blandet med schlesisk eller hollandsk 
Krap. Ogsaa i Georgien samles endel Krap, 
som benyttes i de tilgrænsende tyrkiske og 
persiske Provinser.

Paa Grund af den store Betydning som 
Krap har for Bomuldsfarveriet, har den nyere 
Chemi beskæftiget sig  m eget om hyggeligt 
og  grundigt med denne Artikel og  navnlig 
bestræbt sig for at udfinde flere Y eie til en 
m uligst let og  fuldstændig Indvinding af
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dens Farvestof, især ved Frem stilling af for- 
skjellige Krappræparater. T il disse hører 
den saakaldte for bedr ede eller r af f i n er ede

Krap, som man erholder ved at fjerne de 
slimede og  sukkeragtige Bestanddele af Krap
pen ved Udludning med Yand. Den i Han
delen forekommende Al i zar i  ( A lizari du com
merce) eller Pi ncoff in  erholdes paa lignende 
Maade ved at behandle Krap med spændte 
Vanddampe. Kr apb l om st er  {fleurs de ga 
rance) er et Præparat, som farver smukkere 
og mere end dobbelt saa stærkt som Krap 
og  som erholdes ved at behandle Krap med 
svovlsyreholdigt Yand og  en paafølgende 
delvis G jæ ring; man lader det Flydende løbe 
bort, udvasker med Vand og  udpresser da 
den tilbageblivende Krap. Ved denne B e
handling taber Kraproden næsten Halvdelen 
af sin Vægt. Krapblomster give det smuk
keste og mest æote Violet, B ødt og  Rosen
rødt. Gar an ci n  (Krapkul) er et andet Præ
parat, som erholdes ved at behandle malet 
Krap med fortyndet Svovlsyre og Vanddampe 
og derefter udvaske og tørre den ; 1 Del 
deraf har omtrent den samme Farvekraft som 
3 à 4  Dele Krap, men Farven er ikke saa 
ren som den, der erholdes af Krapblomster. 
G a r an ceu x udvindes ved at behandle den 
allerede engang til Farvning anvendte Krap 
med Svovlsyre og  er selvfølgelig af langt 
ringere Qvaìitet end Garancin. Desuden har 
man endnu forskjellige K r ap ext r act er ,  som 
man erholder ved Udtrækning af Krap med 
de mest forskjellige Opløsningsmidler. Et 
saadant er den under Navn af Colori t i  i H an
delen forekommende Substants, som er det 
vinaandige og til Tørhed fordampede Extract 
af Garancin. I  de senere Aar udtrækker 
man det technisk rene Farvestof af Krap. 
Disse Præparater, som allerede have fundet 
stor Anvendelse, ere dels grøn Al i zar i n  (A . 
verte), som erholdes a f Elsasser Krap i en 
Mængde af 3 pCt. og  som foruden Alizarin 
(s. d.) tillige indeholde et grønt, harpixagtigt 
Stof, dels gul Al i zar i n  {A . jaune), hvoraf 
dette grønne Stof er udskilt, og dels Pu r 

purin. Purpurins Farvekraft skal udgjøre det 
T idobbelte af Kraps; det grønne og gule 
Alizarins det 32— 36dobbelte. —  Kr apl ak  
(Krapcarmin) er en Forbindelse af Kraps 
Farvestoffer med Lérjordhydrat og fremstilles 
ved at behandle den udvaskede Krap med en 
Opløsning af kulsurt Natron og Alun. Den 
mørkerøde krystalliserede er den kostbareste, 
den rødbrune er billigere, og  den saakaldte 
K r ap r o sa eller Rosakraplak er den billigste. 
Den benyttes baade til Oliem aling og  i Kat- 
tuntrykkerierne og fabrikeres i W ien, Paris, 
London, Berlin etc.

Kraps virkelige chem iske Sammensætning 
er endnu ikke endelig fastslaaet ; imedens 
man tidligere antog, at der fandtes fem 
Farvestoffer i Krap, nem lig Krappurpur, Rødt, 
Orange, Gult og  Brunt, antager man nu, at 
Roden i frisk Tilstand kun indeholder to 
farvegivende Stoffer, nem lig Ru ber yt h r i n syr e,  
der under visse Omstændigheder, saasom ved 
svag Svovlsyre eller ved en G jæring spaltes 
i Krappens egentlige farvende Stof, Alizarin

(s. d.) og  Sukker, og  et andet endnu ikke 
tilstrækkelig kjendt Stof, som ved Gjæring 
omdannes til Purpur i n  (s. d.) og Sukker.

God Krap bør have en orangegul, i det 
Brunrøde overgaaende, men ensartet Farve, 
en sødlig, sammensnærpende Smag og en 
ikke ubehagelig Lugt, næsten som Opium; 
den maa dertil være fint malet og fri for 
Støv og andre Urenligheder. Den maa end
videre være tilberedt af helt udvoxede, helst 
i  en kalkagtig Jordbund dyrkede Rødder, 
som ere behandlede paa en hensigtsmæssig 
Maade og under heldige Veirforhold. Den 
tiltrækker Fugtighed af Luften, meddeler 
Vand, hvormed den overgydes, en gulagtig 
rød Farve og  bundfældes med Alun som ®t 
smukt rødt Pulver. Under Opbevaringen bør 
den beskyttes im od Paavirkning af Sollys og 
Fugtighed.

Krap forfalskes ikke sjelden med de mest 
forskelligartede Stoffer dels for at forøg6 
dens V æ gt og  dels for at forskjønne dens 
Udseende. For at give mere ordinaire og 
blege Krapsorter den samme mørkerøde Farv6 
som Palus tilsættes der saaledes K a l k h y d r a t  

og  ganske lidt Salmiak ; denne kunstigt far' 
vede Krap udvikler Ammoniaklugt, naar m®11 
overgyder den med en Kaliopløsning. End' 
videre forfalskes K. hyppig med Farvetr#> 
saasom Brasilie- Campeche og  Gultræ, fr601' 
deles med Mandelskaller, Klid, Saugspaaneb 
Sukkerroer, Javabark, Fyrrebark etc., ®Eel 
ogsaa med mineralske Substantser, saasoo j  
Teglm él, rød og  gul Okker, Sand, Lérjoi-1 
etc. Den saaledes forfalskede Krap knas®* 
imellem Tænderne, udskiller de fremmed6 
Stoffer ved Slemning med Vand og efterlad61’ 
ved at brændes mere Aske end ren Krap.

Saavel Krap som de deraf fremstilled6 
Præparater skylde deres udstrakte AnvendeE® 
i Farverierne og Tøitrykkerierne den 0®' 
stændighed, at de væsentlige i dem f or ekon1'  

mende Farvestoffer give med Lerjord og Tf11' 
ilte uopløselige røde Forbindelser, med b“ . 
Jernilte l i l la, med mere Jernilte sorte, 
med en Blanding af Lérjord og Jernn6 
brune Forbindelser eller Lakker. Disse E°r' 
bindeiser udmærke sig  alle ved en meg®" 
stor Bestandighed im od Paavirkning af Lult> 
Lys, Sæbe og  endogsaa Chlor, saa at Krap' 
farverne paa Grund af deres overordentlig0 
Æ gthed  altid ere bievne høit vorderen®' 
Dette er vel endnu for en Del Tilfældet» 
men efterat Grabe og  Liebermann i Beri11* 
for en halv Snes Aar siden havde gjort de> 
Opfindelse at fremstille Alizarin, som c. 
Krapfarvens vigtigste Bestanddel, af den  ̂
Stenkulstjære forekommende faste Kulbrint® 
forbindelse An t h r acen ,  er Forbruget af KU® 
aftaget mere og  mere, og der findes nu, iUp 
i Tyskland, mange Alizarinfabrikker, der 1  ̂
vere det kunstige Kraprødt af fortrinlig 
litet og  til billigere Priser end der betme 
for det naturlige. Denne Industri har og'U 
vakt megen Bestyrtelse i de krapdyrkem 
Egne og  dette ikke uden Grund, da d® 
m uligvis i en ikke fjern Fremtid ganske v 
fortrænge det naturlige Kraprødt. ,g

l i l ' a s c l i  kalder man i Rusland noffi
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fine Dreiler og  Damasker til Dækketøi o. desi. ; 
de forfærdiges især i Landets sydlige P ro 
vinser og ere sædvanlig 1— l x/4 Arschin 
brede.

K r e b s  ere Leddyr, som høre til Crusta- 
ceernes Dyreklasse. A f de mange Arter, 
hvoraf denne bestaar, skalle vi kun nævne: 
den almindel ige K. eller Flodkrebsen,  Hum
meren og Krabben.  Den almindelige eller 
Flodkrebsen, A s t a c u s  f lu v ia t i l i s ,  lever i Floder, 
Bække og Damme og  er en meget yndet 
Spise i Maanederne Mai til August. Da 
deres Velsmag hovedsagelig er afhængig af 
den Næring, som de tage til sig, foretræk
kes Bækkrebsene sædvanlig for Flodkrebsene 
og disse ig jen  for Damkrebsene; særlig yndede 
ere de saakaldte Smørkrebs, som man fanger, 
naar de have afkastet deres haarde Skal og 
kun ere bedækkede med en blød Hud. Da 
Krebs kunne leve en rum T id  efterat de ere 
optagne af Vandet, kunne de forsendes le
vende tem melig langt i en Kurv eller anden 
Beholder, især naar man læ gger frisk Græs, 
Brændenælder eller revet Brød og lidt Mu
skatnød imellem dem. De ere dog mest 
Cjenstand for Torve- og Markedshandelen. 
— Hummeren vil findes omtalt under H. —  
De korthalede Krebs, som under Navn af 
Krabber fanges ved de nordiske Haves Kyster, 
ere navlig den almindel ige Krabbe og  Taske 
Krabben, hvilken sidste er tem m elig stor og 
lever paa dybere Vand end den foregaaende. 
De ere velsmagende og  kunne ogsaa forsen
des kogte.

K r e b s s t e n e  eller Krebsøine (Lapides  
eller Oculi Cancri) ere smaa, haarde, kreds
runde, fladt- eller concav-convexo Legem er 
uf hvid Farve, som paa den flade Side have 
eu fremspringende Kant, og  som findes i to 
Bihuler i Flodkrebsens Ventrikelvægge og 
ore udviklede i Tiden før den skifter Skal. 
De samles især i stor Mængde i Rusland, 
navnlig i Volga, hvor man lader Krebsene 
raadne i store Dynger, for senere deraf at 
udslemme Stenene. De besfaa af flere con- 
centriske Lag af organisk Væv, hvori findes 
ufleiret en meget stor Mængde Kalhsalte, 
navnlig kulsur Kalk (63 pCt.), som kan ud
trækkes deraf med Saltsyre og  efterlader det 
organiske Væv som gjennem sigtige géléagtige 
Lameller. De benyttes til at borttage Støv 
og andet Smuds af Øinene og i pulveriseret 
Tilstand til M ætning af Mavesyre, til Tand- 
vulver etc.

K r e i  s. Kabl iau.
K r e m s e r h v i d t ,  som ofte feilagtig  

benævnes Kremnit zerhvidt ,  er det fineste, 
reneste Blyhvidt, som ved Hjælp af Stivelse 
or formet i faste, firkantede Smaatavler paa 
%— 1 Pund, som ere indpakkede enkeltvis i 
blaat Papir med et paatrykt Vaaben. Op
rindelig forfærdigedes det i Krems ved Donau; 
nu fabrikeres det af meget god Qvalitet flere 
andre Steder i Østerrig, saasom i Klagenfurt, 
'Tolfsberg og St. Johan ved Villach, og  des
uden leveres det ogsaa næsten af enhver 
Blylividtfabrilv. Det benyttes som fin Maler- 
°g  Anstrøgsfarve i O l ie /

K r e o s o t  (Ereosotum ) er et Stof, som 

J. H jo r th : Yarelexikon.

indeholdes i de ved tør Destillation frem
komne Producter af Træ og andre organiske 
Substantser og som navnlig findes i R øg, i 
Tjære og i Træeddike; det fremstilles bedst 
af Bøgetjære. I  ren Tilstand fremtræder det 
som en farveløs, olieagtig, stærkt lysbry
dende, men tem melig tyndtflydende, flygtig, 
g iftig  og  hudætsende Vædske af en gjennem - 
trængende, m odbydelig, længe vedholdende 
L ugt af R ø g  og  Sod, og en brændende, æt
sende Smag. Det bliver rødligbrunt ved L y 
sets Paavirkning, krystalliserer ikke, frem
bringer paa Papir en snart forsvindende Olie
plet, antændes vanskeligt, men brænder ved 
Hjælp a f en deri neddyppet Væge med en 
klar, stærkt osende Flamme, forbliver flydende 
selv i stærk Kulde, koger først ved 203 0 C., 
blander sig  med Alkohol, Æ ther, Eddikesyre, 
Svovlkulstof, Eupion i ethvert Forhold, ind- 
gaar krystalliserende Forbindelser med Alka
lierne, opløser Svovl, Jod, Phosphor, Har- 
pixer, fede Olier, Indigo og  flere Farvestoffer. 
D et er opløseligt i 80 Dele Vand af sædvan
lig  Temperatur, men langt lettere i kogende 
V and; dets specif. Væ gt er 1,04. D et b e 
sidder den Egenskab at coagulere O pløsnin 
ger af Gummi og  Æ ghvide og beskytter frisk 
K jød im od Forraadnelse, idet det udtørrer 
dette, og det er Grunden til den conserve- 
rende Kraft hos R øg  og  Træeddike. Man 
benytter det i M edicinen im od Tandsmerter 
og som et blodstillende Middel, samt imod 
usunde Bylder og ogsaa indvortes som et 
Middel im od Forraadnelse; endvidere bruges 
det til at conservere anatomiske Præparater. 
Man tilbereder det af Trætjære, især B øg e 
tjære. Istedetfor Kreosot benyttes nu ofte 
Carbolsyro (s. d.), hvorfra det adskiller sig 
ved følgende K jendetegn: ved sædvanlig Tem 
peratur er Carbolsyren krystallinsk fast, K reo
sot derimod flydende; med Jerntvechlor far
ves Carbolsyre blaaviolet og  bagefter smud
sig hvid , imedens Kreosot ikke forandres 
derved. Naar lige Dele ren Kreosot og  G ly 
cerin blandes sammen, blive begge Stoffer 
skilte i to Lag, uden at opløse hinanden; er 
Carbolsyro derimod blandet imellem K reoso
tet, opløse de sig begge og  Vædsken bliver 
klar. —  En Opløsning af Kreosot i omtrent 
80 Dele Vand kaldes Kreosot vand og benyt
tes paa samme Maade som Kreosot.

K r e p  {Crepe), Crepon eller Crepun,  kal
der man i Alm indelighed et Stof med en 
ujevn, kruset eller kreppet Overflade, som 
fremkommer ved at T øiet efter Vævningen i 
vaad Tilstand trækkes igjennem  en af to 
Valser hestaaende Maskine, den saakaldte 
Krepmaskine,  hvorved der gives Traadene en 
eiendom melig Retning, eller det læ gges i 
varmt Vand eller udsættes for hede Dampe, 
hvorved enten Kjede eller Islættraadene, som 
til dette Øiemed ere stærkt snoede, svulme 
op og  derfor blive kortere, saa at Tøiet træk
kes sammen og bliver kruset. Ved Krepf lor  
forstaar man et af ganske fin Silke hestaaende 
Stof af denne Art, som er vævet løsere end 
F lor og  som forekommer dels hvidt og dels 
sort eller anderledes farvet. D et sorte, som 
er det almindeligste, bruges til Sørgeklæder
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eller Slør, de andre Sorter undertiden ogsaa, 
naar M oden tilsteder det, til Dameklæder, 
Halstørklæder etc. Farvningen og  for det 
hvide Krepflors Vedkom mende Blegningen 
skér efterat Tøiet er kreppet. D et forfær
diges i forskjellige Sorter, som adskille sig 
fra hverandre ved Qvaliteten, Vævningsmaa- 
den og  ved Længden og Bredden; ogsaa har 
man saakaldet glat Krep, som kun er lidet 
kruset og  som hæres til halv Sorg. Med 
Hensyn til Bredden har man 18 Sorter fra 
Nr. 2 til 36 med Udeladelse af de ulige 
Numere. Stykkerne af de smalle ere sæd
vanlig 52, og af de brede 36 Stab (à l 2/5 
Meter) lange. Det forfærdiges navnlig i B o 
logna, Lyon og  Avignon. D et førstnævnte, 
som ogsaa kaldes Bol ogneser  Flor,  kruses 
paa den Maade, at man fugter Tøiet kun 
med varmt Vand, hvorefter det trækkes over 
et udspændt Kalveskind, hvorpaa Haarene 
ere tildels afsvedne, saa at der kun findes 
korte Haarstumper tilbage, igjennem  hvilke 
Traadene blive trukne og  ligesom  slyngede. 
D et sorte kaldes der Crespo og  det hvide 
Velo.  —  I  Handelen forekommer Lyoner- 
Krep i smaa Stykker dobbelt lagte i Bredder 
af 50— 60 Ctm., c. 12 Meter lange og ned
lagte i Papæsker for at beskyttes imod Tryk. 
I  England fabrikeres en m eget svær sort 
Krep, navnlig i Coventry og Congleton, som 
bruges m eget til Sørgedragter og er oplagt 
i Ruller af 27— 30 Inches Bredde og  20 Yards 
Længde. Denne Vare er dyrere, men stær
kere og  varigere end den franske K rep; den 
bruges dog mest i selve England og de en
gelske Kolonier. —  Anvendelsen af Silke- 
Krep er stærkt undergiven Modens uberegne
lige Svingninger og  er for Tiden ikke be
tydelig. —  Ved Crepon eller Crepun forstaar 
man en Slags kreppet Tøi, som enten bestaar 
helt af fin Uld eller af Uld og  Silke, under
tiden ogsaa af U ld og L inned; man har det 
ligeledes hvidt, sort eller anderledes farvet, 
men det forekom mer nu kun sjeldnere.

K r e p o k a k  s. Keporkak.
K r e u æ b n r g e r  S a l t  er et Bittersalt, 

som tilberedes paa Saltværket W ilhelm -G lücks
brunn i Nærheden af Kreuzburg ved Floden 
Werra.

K r e y  s. Kabl iau.
K r i d t ,  hvidt  (Greta alba) er en Art 

b lød  og  løs, undertiden dog ogsaa tem m elig 
fast, affarvende Kalksten af hvid, graalig eller 
gullig  Farve, som findes i m ægtige Klinter 
paa Kysterne af flere Lande i det nordlige 
Europa og  ofte danner betydelige B jerge og  
H øie, navnlig paa flere Steder paa Kysterne 
a f Frankrig, England, Danmark og Øen 
R ügen; undertiden forekommer det ogsaa i 
det Indre af et Land, f. Ex. i Champagne. 
Ved de danske Kyster forekommer det i 
M ængde i M øens og  Stevns K linter dels over 
og  dels under Havets Overflade og  i Lag af 
indtil 350 Meters Tykkelse ; ved Møens K lint 
naar det saaledes indtil 150 Meter over Hav
fladen, imedens det flere Steder i Sjælland, 
saasom ved Slagelse, samt i det nordlige 
Jylland ved Aalborg, Sæby, Frederikshavn 
etc. ligger i en Dybde fra 25— 100 Meter

under Havfladen. D et findes desuden paa 
Lolland og  Falster og  i den østlige Del af 
Fyen, mest under Havets Overflade; den 
største Del a f Danmark hviler saaledes paa 
Kridtlag. —  K ridt bestaar for største Delen 
af Rester af Kalkskaller a f smaa mikrosko
piske D yr og er i en tidligere Periode blevet 
afsat som et fint Pulver paa Bunden af et 
roligt, dybt Hav uden senere at have 
været udsat for nogen chem isk Paavirkning, 
hvoraf dets ringe Sammenhængskraft udledes. 
Ved en H ævning ere disse L ag  senere 
traadte frem, hvilket ogsaa tildels er Grun
den til Kridtets forskjellige Beskaffenhed, 
idet Skrivekridtet er afsat paa dybest Vand, 
medens det nyere Kridt, som Faxekalk og 
Limstenen, ere afsatte paa lavere Vand. 
Ofte findes i Kridtlagene underligt dannede, 
sorte Flintknolde, der som mørke Striber 
strække sig hen igjennem  dem.

K ridt anvendes paa m angfoldige Maader, 
saasom til Skrivning og  Tegning, som An
strøgsfarve, til Fabrikation af flere Farver, 
f. Ex. Skytgult og  Brunsvigergrønt, til Puds
ning og  Polering af Metal og  Glas, til Over
strygning af Pergament og  Cartonpapir, som 
Tilsætning til Kit, Trykfarver, Segllak og 
Glasmasse, til at absorbere Syrer af flydende 
Legem er, i Krapfarveriet, i  chemiske Labo
ratorier til Udvikling af Kulsyre, ved Frem
stilling af kunstige Mineralvande, og har i 
det Hele megen Anvendelse i chemiske Fa
briker. D et anvendes ogsaa i Medicinen, 
navnlig af D yrlæ ger som et Middel imod 
Bugløb, da det har en syremættende og svagt 
sammentrækkende Virkning. Undertiden be
nyttes det ogsaa til Kalkbrænding, hvortil det 
dog egner sig  mindre godt paa Grund af dets 
ringe Sammenhæng. —  D et sædvanlige Kridt 
kommer mest i Éandelen i store, firkantede 
Blokke, der ofte medtages a f Skibene som 
Ballast, eller i slemmet Tilstand som vand
revet  Kridt, der navnlig benyttes til Lim
farver, K it etc., og forsendes fra Danmark og 
England over N ordtyskland; fra Frankrig for
sendes der m eget over Sydtyskland ligeledes 
enten i Blokke eller pulveriseret ogslennnet. 
Som Skr ivekr id t ,  i  Danmark især fra Stevns, 
hvor det ligger nederst i Klinten, benyttes 
enten de raa Stykker, eller man former, for 
at have en renere og  mere ensartet Masse, 
firkantede eller cylindriske Stifter af slemmet 
K rid t; disse ere hyppig omviklede med cou- 
leurt Papir. I  Frankrig forekomme flere 
Sorter fint slemmet K ridt under Navn af 
Blanc de Meudon,  Blanc d’Or leans,  de Troyes, 
d’Espagne etc.; ogsaa Bologneser -Kr idt  er 
en Sort fint, let K ridt fra Omegnen af Bo
logna. F int slemmet K ridt fra Møen _ og 
Fyen kaldes i Tyskland ofte Dänischweiss.  
Ved Br iançoner ,  spansk,  venet iansk Kridt  
og  Skræ dderkr id t  forstaar man en Art hvid 
Fedtsten (s. d.).

K r i d t g l a s  kaldes undertiden det fine, 
bøhmiske Krystalglas, til hvis Fabrikation 
man benytter renset Potaske og  Kridt.

K r i d t ,  l i t hograf i sk kalder man en 1 
tynde Stænger støbt sort Farve, hvormed 
Lithographerne udføre Tegningerne paa Sto-
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nen. Det tilberedes paa forskjellige Maader 
og bestaar sædvanlig af hvidt Yox, Sæbe, 
Oxetalg, Schellak og Sod. Man maa kunne 
trække m eget fine Linier dermed og  det maa 
fæste godt til Stenen.

K r i d t p i b e r  forfærdiges a f en fin, pla
stisk, graalig Lérart (Pibelér, hvid Bolus), 
som ved at brændes bliver hvid og  porøs, 
saa at den indsuger Yand. Leret trilles ud 
til en Stilk, som gjcnnem bores paa fri Haand 
og presses ind i en todelt Metalform, hvor 
tillige Hovedet dannes; efter at være udtagne 
af denne og tørrede, brændes Kridtpiberne i 
store Potter omgivne af Pibestumper.

K r i d t ,  rødt ,  Rødkr id t  eller Rødst en,  T. 
Röthel, Rothstein, Fr. Crayon rouge, E. Red 
Chalk, er en rød eller rødligbrun, stærkt af
farvende, jordagtig, blød og noget fed Blan
ding af Lér og  rød Jernokker, som klæber 
til Tungen og giver en rød Streg. D et ind
suger begjæ rligt Yand, men opløses ikke 
deraf; i ilden bliver det mørkere og  haar- 
dere. Det finere slemmede Rødkridt indfattes 
i Træ, navnlig i Frankrig og England, lig e 
som sorte Blyanter og anvendes til Tegning, 
det grovere bruges uden Indfatning. De fineste 
røde eller farvede Blyanter tilberedes af Blan
dinger af fint Lér med Cinnober, Mønnie, 
Berlinerblaat etc., sammenholdt af et pas
sende Bindemiddel og  indfattet i Træ. Det 
meste Rødkridt komm er fra det røde B jerg 
ved Saalfeld i Thüringen ; desuden findes det 
ogsaa paa mange Steder i Bøhmen, Schle
sien, Salzburg, Tyrol, ved St. Just i Corn
wall etc.

K r i d t ,  sor t  eller Sor t kr id t ,  Tegneski f er ,
T. Schwarze Kreide, Zeichenschiefer, Fr, Am - 
pélite graphique, Pierre noire à dessiner, E. 
Black chalk, er en fin, blød, m eget kulstof- 
holdig, finkornet, mere eller mindre affar
vende og kun lidet ved Tungen klæbende 
Art Alunskifer af en blaalig eller graaligsort 
Farve; det giver en noget glinsende Streg, 
er magert at føle  paa, har et skifret Længde- 
brud, et fint jordagtigt Tværbrud og  en 
Yægtfylde af 2,1— 2,3. D et bedste Sortkridt 
kommer fra Frankrig, det blødere især fra 
Rennes, Cherbourg og P ign ero l, det haardere 
fra Angers, Alençon etc., samt fra Italien og 
fra Marvilla i Spanien; det italienske, lige
som overhovedet de bedste Sorter, kaldes 
sædvanlig i Frankrig Pierre d ’Italie. End
videre forekommer det flere Steder i Tysk
land, saasom ved Ludvigstadt ved Bayreuth, i 
Thüringerwald, ved Osnabrück, men af rin 
gere Qvalitet. Sortkridtstykkerne spaltes med 
Hammere og fine Sauge til de i Handelen 
forekommende Stykker; disse naturlige Styk
ker ere de bedste, men de bør være fri for 
Sand og Qvarts, affarve let, have en dyb 
sort Farve og ikke være for haarde. T il de 
mere ordinaire Sorter bliver Raamaterialet 
pulveriseret, slemmet og med Gummivand 
formet til en Deig, af hvilken man senere ved 
Presning danner smaa Stænger, som sædvan
lig efter Tørringen lakeres og  komme i Han
delen under Navn af Parisersortkridt. Saa- 
danne Tegnestifter saavelsom de, der bestaa 
uf en Blanding af Lerjord og  K ønrøg, affarve

paa Grund af Bindem idlet ikke saa godt som 
de naturlige. Sortkridt maa opbevares paa 
et fu gtigt Sted, da det ved for stærk T ør
ring  bliver haardt og for en Del taber sin 
Affarvningsevne.

K rid tste m  eller Limst en er en hvid, 
eller gullighvid, sandstenlignende Kalksten, 
der bestaar af Brudstykker af Bryozoer og 
Bløddyrskaller, som ere forbundne ved en 
kridtagtig Masse og  gjennemdragne af b ø l
gede Lag af graa eller gul Flint. Den fore
kommer i Mængde ved Stevns K lint samt 
flere Steder i Jylland, saasom ved Grenaa, 
Mariager, L øgstør etc. Den anvendes dels til 
Kalkbrænding, hvortil den dog ikke egner 
sig  saa godt som Faxe- og Saltholmskalk, og 
dels som Bygningsm ateriale; i Stevns sauges 
den saaledes ud til store Mursten, de saa- 
kaldte Kridtsten, der mest benyttes i nær
meste Omegn.

K i ' i l p s  kalder man ved Øvrerhinen Skj sol
len e af Abletten, a f hvilke der tilberedes 
Per legl ans (s. d.).

K r o m g l a s  er en A rt meget klart og 
fuldstændig farveløst Krystalglas, som sæd
vanlig fabrikeres af Kiseljord, Kali og  Kalk 
uden eller kun med ringe Iblanding af N a 
tron ; det benyttes især i Forbindelse med 
Flintglas til Linseglassene i achromatiske 
K iggerter, ligesom  overhovedet til alle Slags 
optiske Glas.

K r o n h jo r t e n  (Cervus elaphus) kaldes 
Hannen af Krondyrene, imedens Hunnen be
nævnes Kronhind eller blot H ind; den kan 
blive over 2 Meter lang og 1%  M eter høi, 
er ensfarvet rødbrun om Sommeren og graa
lig  om Yinteren, har en smækker, men dog 
kraftig Bygning, høie, spinkle Ben og  trinde 
Horn, hvis Grene eller Takker (Ender) til
tage i Antal med hvert Aar indtil en vis 
Grænse, som sjelden overskrider 16 eller 18 
Ender. I  ældre Tider levede den i store 
Rudler eller Flokke i Sjællands og  Jyllands 
Skove, men findes nu i vild Tilstand her i 
Landet kun i Frijsenborgs og Rold Skove i 
Jylland samt i Dyrehaven ved Kjøbenhavn, 
løv rig t er den udbredt over hele Europa og 
Syd-Siberien ; i Sverig  findes den dog kun i 
det sydlige Skaane, og i Norge paa Yestlan- 
det fra Hardanger op til Helgelandet.

K r o p r o d  s. Brunrod.
K r o t o m o lie  s. Granat ini .
K r u d t ,  T. Schiesspulver, Fr. Poudre, E. 

Gunpowder, bestaar af en kornet Blanding 
af Kali, Salpeter, Svovl og  Trækul i bestemte 
Yægtforhold, som ere noget forskjellige og 
rette sig  efter det Brug, hvortil K rudtet er 
bestemt, ligesom  ogsaa Blandingsforholdet 
varierer lidt i de forskjellige Lande. D et til 
K rigsbrug bestemte Krudt bestaar saaledes i 
Danmark af 75 D. Salpeter, 12%  Kul og  12%  
Svovl, i Preussen af 74 Salpeter, 16 Kul og 10 
Svovl og  i N orge og Sverig af 75 Salpeter, 15 
Kul og  10 Svovl. Enkelte Krudtsorter have et 
andet Blandingsforhold ; saaledes indeholde de 
for den afrikanske Handel bestemte Sorter kun 
60 pCt. Salpeter, og Sprængkrudt indtil 18 
pCt. Svovl for at gjøre det mere holdbart 
og  meddele det en langsommere Yirkning.

28 *
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—  Fabrikationen af Krudt sker paa Krudt
møllerne, hvor Svovl og  Kul hver for sig 
sønderdeles til den nødvendige Finhed ved 
Stampning, Valsning eller i Tromler, som 
dreie sig  om deres Axe og  hvori der befinder 
sig  et større Antal Broncekugler; det blandes 
da saa nøiagtigt som  m uligt med Salpeter- 
mél i Tromler, der indvendig ere beklædte 
med Læder. Den befugtede Masse presses 
derpaa stærkt imellem Yalser, og  de derved 
erholdte Krudtkager blive nu kornede enten 
ved at trykkes gjennem Sigter ved H jæ lp af 
en Træpistil, eller det kornes ved Hjælp af 
med Tænder forsynede Valser. De paa denne 
Maade erholdte kantede Korn blive derpaa 
glattede eller polerede i Tromler, der dreie 
sig  omkring deres Axe, hvorefter de tørres 
ved en tem m elig lav Temperatur; derpaa sor
teres Kornene efter deres Finhed og  befris for 
Støv ved at rystes i Lærreds Sække, hvorved 
Støvet falder ud igjennem  Aabningerne i 
Stoffet. —  T il Frem stilling af Kullene an
vender man forskjellige lette Træsorter, saa- 
som Vedet af Tørstetræ, Lind, EI, Pil, P op 
pel, Hassel eller Stengierne af H ør og Hamp. 
Svovlet anvendes kun i Form  af Stangsvovl, 
aldrig som Svovlblomster, fordi disse inde
holde Svovlsyre, hvorved Krudtet vilde blive 
fugtigt. Salpeteren maa navnlig være fri 
for alle Chlorforbindelser. Jo renere det til 
Fabrikationen anvendte Salpeter er o g  jo  
finere Kullene ere sønderdelte. desto krafti
gere virker i Alm indelighed Krudtet. Ved 
Bedøm melsen af dets Godhed kommer det 
im idlertid ikke alene an paa Bestanddelenes 
Benhed og  rigtige Blandingsforhold, men 
navnlig ogsaa paa den N øiagtighed, hvormed 
Substantserne ere blandede og  paa Kornenes 
specifiske Tæthed, Form , Størrelse og  Glathed 
paa Overfladen. Let Krudt forbrænder vel 
hurtigt, men bliver let fugtigt og  henfalder 
til Støv. A ltfor tungt Krudt antændes ogsaa 
tungt og  virker altsaa kun svagt. En specif. 
V æ gt af 1,7 vil omtrent være den rigtige. 
Krudt, som  bestaar a f kantede Korn, fænger 
lettere Ild  og g jør derfor større Virkning, 
men Kornene afslibes let under Transporten, 
hvorved det bliver blandet med Pulver og  
derved faar en ringere Virkning, imedens de 
runde holde sig  bedre. I  mindre Ildvaaben, 
saasom Flinter og Pistoler, g jør det fintkor- 
nede Krudt en kraftigere Virkning end det 
grovkornede ; til Jagtbøsser vælges derfor det 
fineste Krudt, imedens Forskjellen ikke er af 
Betydning med Hensyn til grovere Skyts. 
En vis Glathed hos Kornene er nødvendig, 
for at Krudt skal kunne holde sig  godt, idet 
Krudt med en ujevn Flade let trækker F u g 
tighed til sig  og  bliver til Støv, og  man 
pleier derfor nu til en vis Grad at polere alt 
Krudt. Da im idlertid det polerede Krudt an
tændes noget vanskeligere og  dets Virkning 
derfor bliver svagere ved Poleringen, bør 
denne ikke overskride en mat Glathed, for at 
Krudtet ikke skal blive for svagt. Endnu 
mindre tør Poleringen forstærkes ved et 
Overdrag af Graphit eller lignende Stoffer; 
en blygraa Farve og en stærk Fedtglans ere 
sædvanlig K jendetegnene paa en saadan P o 

lering. —  T il at prøve Styrken af de for
skellige Krudtsorter, af hvilke de fineste sæd
vanlig benævnes j agt krudt ,  de middelfine 
Mil i t ai r -  eller Kanonkrudt  og  de groveste 
Sprængkrudt ,  benytter man forskjellige Ap
parater, som angive det exploderende Krudts 
større eller ringere Styrke i Grader. Det 
bedste Jagtkrudt er det engelske, derefter 
kommer det franske. T il Jagtkrudt benyttes 
der sædvanlig en Slags m eget fint Kul af 
rødbrun Farve {charbon rou x), som er frem
stillet ved en saa lav Temperatur som mu
ligt, almindeligst ved overhedede Vanddampe; 
denne Sort forsendes i Kegelen i Blikdaaser 
paa 1 Pund. Alm indeligt Krudt forsendes i 
Træfoustager, som ere overstrøgne med Olie; 
farve ; bedst er det først at komme Krudtet i 
Læderposer og derpaa nedpakke disse i Tøn
derne. A t der ved Fyldningen og  Tømningen 
af disse Tønder maa iagttages den største 
Forsigtighed, og  at der dertil ikke maa be
nyttes Væ rktøi af Staal eller Jern, er en 
Selvfølge. Ligeledes maa de Magasiner, hvori 
Krudt opbevares, være aldeles tørre og ofte 
udluftes i godt Veir, da Krudt, som foran
nævnt, er m eget tilbøieligt til at trække 
Fugtighed til sig, og  man bringer derfor og
saa af o g  til brændt Kalk derind for at fjern0 
Fugtigheden. Naar Krudt trækker Fugtig' 
hed til sig, antager det en mørkere Farve, 
taber sin Politur, affarver og  klumper sam
men. Dersom den ved Fugtighed foraarsaged0 
Skade kun endnu er ringe, kan den afhjælpe 
ved at tørre Krudtet i Solen; men er den 
skreden saa vidt, at man kan opdage sma® 
glinsende Salpeterkrystaller paa Overfladen 
(stenløbet), og  ere Kornene i den Grad sam
menklumpede, at de ved at trykke derpå01 
ikke lade sig skille ad, saa maa Massen om- 
arbeides i Krudtmøllen.

G odt Krudt bør være af en blaalig, gr00) 
sort Farve (poleret Krudt noget mørkere og 
mere glinsende, upoleret mat og lysere) °§ 
maa ikke affarve, naar det gnides paa Huden; 
Kornene maa være ensartede og  saa faste, æ 
de ikke med Fingrene kunne knuses i®o( 
den flade Haand, og  naar de ere trykkede 
itu paa anden Maade, maa de kun danne øt 
fint Støv, saa at man ingen skarpe Del0 
føler, naar man gnider det imellem Fingren0' 
I den daglige Handel prøver man ogsaa Krudt» 
Benhed ved at afbrænde en lille Bunke dem) 
paa rent hvidt P ap ir; det maa antændes °g 
forbrænde hurtigt og  roligt, uden Knittrem 
uden at efterlade Best og uden at der br®m 
des Hul i Papiret. Skér dette sidste el 
Krudtet fu gtigt eller af ringere Qvalitet; el) 
sort P let eller gule Striber tyde paâ  fot' 
m eget eller slet blandet Kul og Svovl. Krudt’ 
som antændes paa en blank Kobberplad®’ 
maa heller intet Smuds efterlade, men kun 
noglö smaa Pletter. ,

I  den nyere Tid  er der foreslaaet og brag 
i Handelen forskjellige Erstatningsmidler 
Skyde- og  Sprængkrudt, f. Ex. det hvid. 
Krudt af Augendre, Nitrostivelse eller hvi<h
Krudt af Uchatius; endvidere Nobels Spræng)
olie eller N itroglycerin , Dynamit, Dualin °£ 
Skydebomuld, som ville findes o m h an d l ed e



Krumholtolie. 437 Kryder ier.

særlige Artikler. A f disse egner sig til Skyd
ning kun Augendres Krudt, som bestaar af 
en Blanding af gult Blodludsalt, Sukker og 
chlorsurt Kali. De øvrige Stoffer kunne ikke 
anvendes i Skydevaaben, navnlig paa Grund 
af de ved Forbrændingen optrædende Kvæl- 
stofsyrer; som Sprængm idler overgaa de til
dels meget betydeligt i deres Virksom hed det 
sædvanlige Krudt. —  E t for nogle Aar siden 
af Bryère tilberedt Skyde- og Sprængkrudt 
bestaar af en Blanding af pikrinsurt og sal
petersurt Kali eller 54 Dele pikrinsurt Am 
moniak og 46 Dele salpetersurt K ali; ved 
Berøring med Ild forbrænder det med et 
Knald, men derimod ikke ved Stød eller Slag, 
og det efterlader kun !/4 E d  Smuds im od 
sædvanligt Krudt, men virker dobbelt saa 
kraftigt. —  A f Fr. Volckmann er der lig e 
ledes opfundet en ny Slags Skyde- og Spræ ng
krudt, som ligner brune Saugspaaner og  med 
hvis Transport der ikke er forbundet nogen 
Fare. Det giver mindre R øg  og  Knald, 
mindre Stød og  Tilbageslag, men større 
Træffesikkerhed og Rækkelængde, og naar 
det er blevet fugtigt, kan det ig jen  tørres i 
Solen uden at tabe i Kraft. —  Ved at sam
menpresse Krudtmasser i større Stykker har 
man begyndt til Brug i det sværeste Skyts 
at tilvirke det saakaldte pr ism at i ske Krudt ,  
som bestaar af regelmæssige, sexsidede Søiler 
af c. 3 Ctm. H øide med 2 1/2 Ctm. brede 
Sider; de ere i Længderetningen forsynede 
med Gjennemboringer af c. 3 Mm. Vidde og 
anvendes som Ladning i Nutidens Kæmpe- 
staalkanoner. En lignende Slags er det en
gelske Pelletpowder og  Pebblepowder, hvis 
tærningdannede Korn have en Diameter af 
c. 2/3 Ctm.

I Danmark findes der to Krudtværker, 
nemlig Frederiksværk og Donse, som begge 
levere et særdeles godt Fabrikat. — A f Krudt 
og Fabrikater deraf inførtes der her til Lan
det i Aaret 1877 c. 180,000 Pd., hvoraf c. 
103 Tusinde Pd. fra Belgien, 45 T. fra L ü 
beck og 17 T. fra England. I  1878 udgjorde 
Indførselen c. 93,000 Pd., hvoraf c. 56 %  T. 
Pd. fra Lübeck, 12 T. Pd. fra Preussen og 
10 T. Pd. fra England. —  Udførselen i disse 
to Aar fra Danmark udgjorde resp. 2748 Pd. 
og 677 Pd., hvoraf det Meste forsendtes til 
Colo nierne.

 ̂Norge indførte i Aaret 1879 c. 52,000 
Kilogr. Krudt og  Patroner til en Værdi af 
c. 50,000 Kr., og udførte c. 300 K ilo. —  
Sver igs Indførsel af Krudt og  Patroner ud
gjorde i Aaret 1878 c. 500 Centner og U d
førselen henved 100 Ctr.

England indførte i Aaret 1876 c. 6000 Pd. 
Krudt, og udførte c. 141/4 M illioner Pd. til 
en Værdi af c. 360,000 £., hvoraf over 5 M ill. 
Pd. til Vestafrika, henved 3 M. Pd. til Au 
stralien, V/ß M. til Chili, 0,9 M. til Brasi
lien, 0,46 til Grækenland, 0,3 til Nordam e
rika etc. —  I  Aaret 1866 udgjorde Udførse
len fra England c. 17 */2 M ill. Pd. til en 
Værdi af 465,000 V

K r u m h o lt o l ie  (O leum  tem plinum ) er 
en Art Terpentinolie, som vindes ved D estil
lation af de unge Grene af Krumholtfyrren,

P i n u s  P u m i l io ,  et dværgagtigt Fyrretræ, som 
forekommer paa Bjergkam me i Karpatherne. 
Den har en gulgrønlig  Farve, en behagelig, 
enebæragtig Lu gt og  en stærk, balsamisk 
Smag. —  A f samme Træ udflyder ogsaa af 
de afskaarne Grenspidser en klar, lys, tyndt
flydende Terpentin  eller Balsam, den saa
kaldte ungarske eller karpat h i ske Balsam,  
der besidder en stærk, brændende Smag og 
en gjennem trængende aromatisk Lugt. Baade 
Balsamen og  Olien nyde et stort Ry, navnlig 
i Østerrig og  Tyskland, som Lægemidler 
im od forskj ellige Sygdom me, men forfalskes 
hyppig, hvorfor de kun sjelden erholdes ægte; 
sædvanlig sælges Enebærolie og forskjellige 
Terpentinsorter istedetfor eller blandes ial- 
fald derimellem.

K r u m m e s u k k e r  s. Druesukker .
K r u s e m y n t e  ( M entha crispa) T. 

Krauseminze, Gartenminze, er en ved Kultur 
forandret Form  af Vandmynten (M entha  
aquatica). Bladene ere næsten ustilkede, 
rundagtig ægformede, 4— 5 Ctm. lange og 
næsten lige saa brede, afstumpede, bølgefor
met krusede, saugtakkede i Randen, paa 
begge Sider mere eller mindre haarede; de 
have en behagelig gjennem trængende, stærk 
aromatisk Lu gt og  en balsamisk bitteragtig 
Smag, og  føres i Apothekerne under Navn 
af F o l ia  {H erba) M c n t h æ  c r i s p æ . De anven
des dels i Medicinen saavel til indvortes som 
udvortes Brug og dels til Fabrikation af L i
kører og  Brændevin. Undertiden indsamles 
ogsaa andre Arter M ynte i deres Sted; efter 
den tyske Pharmacopæ er det saaledes tilladt 
at indsamle en dyrket, krusbladet Afart af 
M e n t h a  v i r id i s , den saakaldte M . c r is p a t a , og 
i Bøhmen og  Mähren skal man mest anvende 
den krusbladede dyrkede Form  af M e n t h a  
s y l v e s t r i s ,  den saakaldte M . u n d u la t a , med 
laadne, rynkede, og paa Undersiden hvidfil- 
tede Blade. Ved Indkjøb maa man paasé, at 
Urten er uden Stilke. —  Ogsaa den ved D e
stillation deraf udvundne Krusemynt eol ie,  
A e t h e r o le u m  M c n t b æ  c r is p æ , benyttes i M e
dicinen og til Fabrikation af Likører og Par
fumerier ; den er i Begyndelsen lysgul, men 
bliver med Tiden rødlig  og lugter og  smager 
som  Planten. I  Handelen forekommer baade 
t y sk  og  am er ikansk,  af hvilke Sorter den 
første sædvanlig foretrækkes, da den sidste 
ikke sjelden er forfalsket. —  Krusemynt he- 
vand,  A q u a  M e n t h æ  c r i s p æ , benyttes i M edi
cinen og  tilberedes ved Destillation af Plan
ten med Vand.

K r y  d e r  e d d ik e  tilberedes ved at 
digerere Kryderier med god Eddike. Den 
benyttes som et Lugte- og Rygem iddel og 
føres ogsaa undertiden i Apothekerne under 
Navn af A c e t u m  a r o m a t ie u m .

K r y d e r i e r  kalder man i Alm indelighed 
alle saadanne Stoffer, som  tilsættes Spise
olier Drikkevarer dels for at forbedre deres 
Smag og  dels for at gjøre dem lettere for- 
døielige. Hovedsagelig forstaar man im idler
tid derved saadanne Plantedele, som inde
holde en ætherisk Olie eller undertiden ogsaa 
et andet skarpt Stof, og  som derfor have en 
kraftig, som oftest behagelig Smag, hvorfor
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de ligeledes tilsættes Næringsmidler i den 
ovennævnte H ensigt, imedens de desuden 
ogsaa benyttes til at frembringe Vellugt etc. 
Man inddeler dem i Alm indelighed i euro
pæiske eller indenlandske og  udenlandske;  
til de første høre: Kommen, Fennikel, Anis, 
Dild, Coriander, Sennop, Enebær, Citroner, 
Laurbær, Laurbærblade, Safran, Timian, M e
rian, Salvie, Basilikum, Rosmarin, L øg  etc. ; 
til de sidste, som hovedsagelig voxe i de tro
piske Lande, især i Ostindien, henregnes: 
Canél, Canélblomster, Cassia, Kryddernelliker, 
Piment, Muskatnødder, Muskatblomster, Car- 
demomme, Vanille (disse kaldes ogsaa under
tiden fortrinsvis f ine Kryderier), samt Gurke- 
meie, Peber, Ingefær, Cajennepeber etc. I 
videre Forstand henhøre ogsaa Salt, Sukker, 
Eddike og  Humle til Kryderierne. A f  K ry- 
deriblandinger, som gaa i Handelen skulle vi 
nævne M ixed-Spice og Carry (s. d.). —  Ved 
Opbevaring af K. maa man især drage Om
sorg for, at de deri indeholdte flygtige Be
standdele ikke svinde bort og de maa derfor 
opbevares i godt lukkede Beholdere og paa 
et kølig t Sted.

I v r  y  ( I  « l e  r  11 e  I I  i  k e  r  eller N el l i k er  {Ga
ry  ophylli aromatici) T . Gewürznelken, Nä
gelein, Fr. Clous de girofle, E. Cloves, ere 
de tørrede, cylinderform edo eller lidt kantede 
Blomsterknopper af det oprindelig paa M o
lukkerne hjemm ehørende Kr yder n el l i k et r æ,  
C a r y o p h y llu s  a r o n ia t ic u s  L . ,  som nu ogsaa 
dyrkes i Zanzibar, Vestindien, Sydame
rika etc. Det er et anséligt, 8— 12 Meter 
høit Træ, som allerede nedenfra forgrener 
sig  buskagtigt og som ved sine pragtfulde 
røde Blomster og sit Løvs livlige grønne 
Farve yder et m eget smukt Skue. Det be
gynder at bære Frugt i det 15de Aar, er 
fuldvoxent i det 20de, og bærer da Frugt 
indtil det 40de eller 50de Aar med omtrent 
samme U dbytte; dette aftager senere grad
v is ; Træet kan blive over 100 Aar gammelt. 
Under heldige Omstændigheder kan et godt 
Træ give 30 à 40 Pd. Nelliker; men i A l
mindelighed gjør man kun R egn ing paa 6 à 
10 Pd. af hvert Træ. Fra October til D e
cember blive Træets friskrøde Blomsterknop
per samlede, dyppede i kogende Vand og 
tørrede i Solen, derpaa i R øg, hvorved de an
tage en mørk Farve, og de forsendes da i denne 
Tilstand som Kryderi nedpakkede i Gønjes 
eller i Fade. De ere sortebrune eller gu l
brune, 4— 10 Mm. lange, sædvanlig noget 
sammentrykt firkantede og  have foroven et 
firspaltet Bæ ger med en let affaldende, lidt 
lysere, rund lille Knop, som er den lukkede, 
endnu ikke udviklede Blomst. De have en 
behagelig skarp, m eget krydret Lugt, en 
skarptbrændende, længe vedvarende Smag og 
indeholde saameget ætherisk O lie , at den 
trænger frem, naar man trykker paa dem. 
De maa være store, kjødede og  tunge, ikke 
indskrumpede eller rynkede og  af en smukbrun 
Farve; ved at trykkes stærkt med en N egl 
maa de lade den ætheriske Olie træde ud, 
navnlig i den øvre Del. Kronen maa helst 
ikke mangle og den maa ikke være tør, mager 
og rynket, og  de maa kun vanskeligt lade

sig pulverisere fint. Ofte forekomme de blan
dede med saadanne, af hvilke Olien enten 
ganske eller tildels er afdestilleret ; disse ere 
mere indskrumpede, lettere, af lysere Farve 
og ganske uden de smaa Knopper, og man 
vil ikke kunne trykke Olie ud af dem. Og
saa Fugtighed g jø r  dem paa Grund af det 
betydelige Tab med Hensyn til V ægten 12—20 
pCt. mindre værd. —  Man erholder Nelliker 
fra Amsterdam, London, Marseille, Bordeaux 
og H avre; de vigtigste Handelssorter ere 
følgende: Ost indiske Nel l iker,  hvortil hen
høre de engelske, lysrødlig  brune, meget olie- 
rige Compagni-Nel l i ker  fra Singapore og 
Pulo Penang; de ere den største i Handelen 
forekommende Sort, ere m eget krydrede og 
rige paa ætherisk Olie og forsendes i dob
belte Baller af Paklærred eller i Foustager 
paa 50— 70 Kilogr. netto. En noget lignende 
Sort ere de mindre Amboina-Nel l iker ,  som 
af Mange ansés for at være de fortrinligste 
og mest kryderirige; de komme fra de mo- 
lukkiske Øer, ere fulde og  glatte og  have en 
gulbrun Farve. De hol l andske Compagni- 
Nel l iker  komme ligeledes fra Molukkerne ; de 
ere sortebrune og  have et olieagtigt Udseende og 
en stærk L ugt og  Smag, men de ere temme
lig  ordinaire og fattes sædvanlig Hovederne, 
ligesom  de ofte ere blandede med Stilke. 
Bat avia-Nel l iker  ere graabrune, meget tørre 
og  kun lidet aromatiske. —  Amer ikanske 
eller Ant i l le-Nel l i ker  ere m eget tynde, spidse 
og  tørre, næsten sorte; hertil regnes Cajenne- 
Nel l iker ,  som forsendes i Tønder paa 100— 
150 Kilogr. eller i mindre Foustager paa c. 
60 K ilogr. —  Af r i kanske N. ligne tildels de 
ostindiske; herhen høre Nellikerne fra Zan
zibar ,  Bourbon og  Maur i t i us,  der i Hande
len hyppig under ét kaldes Zanzibarnelliker. 
De ere m eget anséte, men staa dog tilbage 
for Amboinanellikerne; de ere betydelig min
dre end disse og kjendes let paa deres lys 
gulligbrune Hoveder. —  Ogsaa de Nel l ike
st i l ke,  hvorpaa Nellikerne sidde førend de 
afplukkes, udgjøre en Handelsartikel; selv
fø lgelig  ere de dog langt mindre aromatiske 
end disse. De forsendes særskilt i Sivmaat- 
ter paa 25— 30 Kilogr. og anvendes mest til 
Likører og  Parfumerier; pulveriserede bruges 
de tem m elig almindelig til Forfalskning af 
malede Nelliker. —  Foruden Blomsterknop
perne forekomme ogsaa i Handelen de ikke 
fuldkommen modne Frugter a f Træet under 
Navn af Modernel l i ker  (A nthophylli); de ere 
betydelig  større, 3 Ctm. lange, aflange, næ
sten ténformede, med fine, opret indbøiede 
Bægerblade i Spidsen. De indeholde under 
en skjør, mørkebrun, tynd Skal en h aar d , 

sort, fedtglinsende Kjærne, som ved et krumt 
Længdeindsnit er delt i  to D ele; de ere 
langt mindre aromatiske end Nellikerne og 
ere kun en Handelsartikel af ringe Betyd
ning. —  Krydernelliker anvendes som be- 
k jendt i Husholdningen samt til Likører, 
Parfumerier, af Conditore og ligeledes i Me
dicinen. Ogsaa tilberedes deraf den ætheri
ske Nel l ikeol ie,  A e t h e r o le u m  C a r y o p h y ll i , hvoraf 
gode Nelliker indeholde henved 18pCt. Den 
fremstilles ved Destillation dels paa Træets
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Yoxesteder og  dels i de større Søstæder i 
Europa. I  frisk Tilstand er den lividgul 
eller næsten farveløs, men den bliver snart 
rødbrun; den er tungere end Vand, idet den 
har en Vægtfylde af 1,030 til 1,060, er let 
opløselig i Vinaand og har en kraftig Lugt 
og Smag af Nelliker. Man benytter den til 
Parfumerier, Tilberedning af L ikør og  som 
Middel imod Tandsmerter. Den forfalskes 
undertiden med Alkohol og renset Carbolsyre 
samt ligeledes med Nellikestilkeolie, som har 
en meget svagere L ugt og  Smag.

K r y d r e d e  U r t e r  (Species aromaticæ) 
kaldes en Blanding af forskjellige krydrede 
Urter, der benyttes som fordelende Omslag. 
Med kogende Vand tilberedes heraf et Infus, 
som i Forbindelse med lidt Potaske anvendes 
af Dyrlæger som  et fordelende Middel ved 
Knusninger og Betændelseshævelser.

K r y o li t h  eller Issten er et af en D ob- 
belforbindelse af Fluoraluminium med F luor
natrium bestaaende Mineral, som opdagedes i 
Aaret 1795 i Sydgrønland paa den ved Arsuk- 
bugten beliggende Teltplads Iviktut i et om 
trent 100 Meter langt og  20 Meter bredt 
Lag af betydelig Dybde. I  ren Tilstand har 
dette Mineral en hvid Farve og har nogen 
Lighed med Is, hvoraf det har erholdt sit 
Navn; det forekommer krystalliseret i trik li- 
niske Krystaller, men som oftest djervt og  har 
en Haardhed, der er lidt mindre end Kalk- 
spathens. Skjøndt det oftere var Gjenstand 
for chemiske Undersøgelser af forskjellige 
dygtige Videnskabsmænd, fik det dog  først 
virkelig Betydning for Industrien for c. 30 
Aar siden, da Professor J. Thom sen i K jø 
benhavn paaviste, at det med Lethed kan de- 
componeres ved Kalk og  Kalksalte, saavel ad 
tør som ad vaad Vei, saa at der dannes 
Fluorcalcium, Lerjord og  N atron, hvorved 
det maatte kunne finde en udbredt technisk 
Anvendelse, navnlig til Fabrikation af Soda 
og svovlsur Lérjord. I  Aaret 1858 oprette
des til Kryolithens Forarbeidning Fabriken 
«Øresund» ved Kjøbenhavn, hvor der nu aar- 
lig forarbeides over 4 M illioner Pund til en 
Værdi af 6— 7 Kroner pr. Centner, og  hvor 
der foruden Soda og  svovlsur Lérjord ogsaa 
tilvirkes Natriumbicarbonat, Æ tsnatron og 
Svovlsyre. I  Aaret 1864 erholdt Professor 
Thomsen i Forbindelse med Flere Eneret til 
imod en vis A fg ift til Staten at bryde K ryo- 
lith paa Grønland indtil Udgangen af Aaret 
1884, hvilken Concession senere er overdragen 
til «Kryolithmine- og  Handelsselskabet» i 
Kjøbenhavn. I Udlandet opstod der snart 
ligeledes flere Fabriker til Kryolithens Bear- 
beidning, navnlig i Harburg, Berlin, W ar
schau samt i Nordamerika, hvor der vel kun 
findes én i 1866 ved Pittsburgh i Pensylva- 
nien oprettet Kryolithfabrik, men hvortil dog 
Hovedmassen af den grønlandske K ryolith 
udføres, idet denne ene Fabrik aarlig forar- 
beider c. 6,000 Tons Kryolith eller omtrent 50 
pCt. mere end Fabrikerne i Europa tilsam
men. —  Den totale Udførsel a f K ryolith fra 
Grønland udgjorde i Aarrækken 1854— 1877 
ø. 219 Millioner Pund, hvorfor A fgiften  til 
Staten kan anslaas til over U /2 M illion K ro 

ner. I  Aaret 1877 udskibedes fra Iviktut 
562 Cbfv. (à c. 33,000 Pund) i 26 Skibslad
ninger, hvoraf c. 474 Cbfv. til Am erika og 
kun c. 78 Cbfv. til Europa; i 1878 udgjorde 
Udførselen c. 431 Cbfv., hvoraf c. 346 til 
Amerika og c. 85 til Europa. For disse to 
Aar svaredes der i A fg ift til Staten henved
200,000 Kr. —  K ryolith finder ogsaa Anven
delse i Glasfabrikationen til Frem stilling af 
det saakaldte Melkeglas,  og det benyttes 
ligeledes til Fabrikation af Em aille for Sten- 
tøi og Lérvarer samt til Frem stilling af A lu 
minium, Sæbesyderlud etc. Den vedD ecom - 
poneringen af K ryolith ved Kalk erholdte 
Opløsning af Lérjord i Natron giver ved A f
dampning Nat r ium-Aluminat ,  som i den nyere 
T id  kommer i Handelen fra England og 
Frankrig som en for Farverierne m eget vær
difuld Lérjordforbindelse. —  Forbruget af 
K ryolith er i de senere Aar aftaget endel, 
hvortil Grunden maa søges dels i de lave 
Priser paa den af Kogsalt fremstillede Soda, 
og dels i Opdagelsen i Frankrig og Tyskland 
af et brunt, jernilteholdigt Lérjordkydrat, 
som kaldes Baux i t  og  som indeholder en 
stor Del af Kryolithens gode Egenskaber, 
hvorfor det i mange Fabriker benyttes til 
Production af Soda, Alun etc. D et er b il
ligere end Kryolith og  anvendes ogsaa til 
Frem stilling af Alum inium ; det besidder 
im idlertid ikke Evne til at bringe Stoffet til 
at flyde, hvilken M angel derfor maa afhjæl
pes ved endvidere at anvende 7 à 8 Pund 
Kryolith til hvert Pund Aluminium der pro
duceres.

K r y s o b e r y l  ] phrvsn
K r y s o l i t h  etc. /  s' Lhryso '
K r y s t a l  kalder man i Mineralogien et

hvert uorganisk fast Legeme, som fremviser 
en efter Stoffets Natur sig  stedse gjentagende, 
regelm æssig ydre Form , begrænset af rette 
Flader. De fleste uorganiske Legem er antage 
en Krystalform, naar de gaa over fra flydende 
til fast Tilstand, og  især naar de under 
denne Overgang befinde sig  i Hvile. De 
Former, under hvilke Krystallerne optræde, 
ere høist forskj ellige, f. Ex. som Tærninger 
(Hexaèdre), enkelte tresidede Pyramider (T e 
traedre), dobbelt firsidede Pyramider (O ctaè
dre), Søiler (Prism er) med forskjelligt Flade
antal e tc .; man har antaget 6 Krystalsyste
mer, hvoraf hvert har sine Underafdelinger. 
Idet Legemerne gaa over fra den flydende 
til den faste Tilstand, g jør  en vis lovmæssig 
Cohæsionskraft af Atomerne sig  gjældende, 
hvorved de bestemte Krystalformer frem 
komme for ethvert Legem e; dog have K ry
stallerne sædvanlig mindre Sammenhængs
kraft i  visse bestemte Retninger, hvorfor de 
lettere lade sig  spalte i disse, en Omstæn
dighed, som navnlig er a f V igtighed  ved 
Bearbeidningen af Æ delstene. —  Masser, som 
bestaa af ikke tydeligt uddannede, smaa og 
uordentligt ved Siden af hverandre leirede 
Krystaller, kalder man krystallinske; de 
fremvise navnlig paa det friske Brud talrige 
glinsende, jevne Flader eller en straalet Sam- 
m enføining, t. Ex. almindelig Flusspath, 
hvidt og  graat Støbejern, Zink, Stangsvovl,
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Stearinsyre etc. Ere derimod hos Natur
eller Kunstproducter Krystallerne eller andre 
Partikler saa smaa, at de ikke kunne opdages 
med det blotte Øie, saa at det Hele viser 
sig som en aldeles ensartet Masse, da kalder 
man saadanne Legem er t æt t e,  t. Ex. tæt 
Kalksten; men naar ogsaa Mikroskopet og 
andre physikalske Hjælpemidler vise, at der 
ikke engang i de mindste Fragmenter findes 
nogen krystallinsk Sammenføining, kalder 
man dem amorphe,  t. Ex. Opal, Flint, 
Gummi arabicum etc. Mange Legem er fore
komme imidlertid baade i krystallinsk og  i 
amorph Tilstand og have da i Eegelen gan
ske forskjellige Egenskaber. A lm indeligt Kul 
og  Sod er amorpht Kulstof, Diamant og 
Graphit krystalliseret K ulstof; Bygsukker er 
amorpht, Candis derimod krystalliseret Suk
ker etc.

Uden her at gaa nøiere ind paa oven- 
staaende Fortolkning af Ordet Krystal, skulle 
vi kun bemærke, at man i snevrere Forstand 
og  efter almindelig Sprogbrug derved for- 
staar enten Kr yst a l gl as eller Bj ergkryst al .  
D et Førstnævnte er allerede omtalt under 
Artiklen «G las»; det Sidstnævnte er ren, 
mere eller mindre gjennem sigtig, som oftest 
farveløs, krystalliseret Qvarts, som i reneste 
Tilstand er fuldstændig vandklar, men ofte 
ogsaa kun gjennemskinnende eller forskj elligt 
farvet. Den er saa haard, at den giver Gni
ster for Staalet, og den udbreder da en eien- 
dom melig Lugt, men den ridses dog af T o 
pasen ; den har Glasglans med dobbelt Straale- 
brydning og er krystalliseret i regelmæssige, 
sexsidede, tilspidsede Prismer. Undertiden 
have saadanne Krystaller ved at rulles i F lo 
dernes Sand mistet deres regelm æssige Form  
og fremtræde da som rundagtige Stykker, 
hvilket t. Ex. oftere er Tilfæ ldet i Rhinen. 
Bjergkrystal har enH aardhed =  7, en V æ gt
fylde =  2,69 og bestaar af ren, krystalliseret 
Kiselsyre. Krystallernes Størrelse er m eget 
forskj e llig ; ofte finder man dem m eget smaa 
og isaafald undertiden fuldstændig tildannede, 
som f. Ex. de smukke, gjennem sigtige K ry
staller fra Marm arosch i Ungarn, som ogsaa 
kaldes Dragoni  i t er.  Derim od finder man og 
saa undertiden Bjergkrystaller, som holde 1I2 
à 1 Meter i D iam eter; i Aaret 1868 fandt 
man saaledes i Tiefengletscheren i Kanton 
Uri i Schweiz en Hule med de nedenfor om
talte Morionkrystaller til en samlet V æ gt af 
c. 300 Ctr., af hvilke de 7 smukkeste opbe
vares i Museet i Bern; den største af disse 
er 0,87 Meter høi, maaler 1 Meter i Omfang 
og veier 255 Pd. Paa mange Steder findes 
navnlig de mindre Bjergkrystaller saa fuld 
kommen gjennem sigtige, at de have Lighed 
med Diamanter, hvorfor de ogsaa hyppig 
slibes ligesom  disse og  maaské ogsaa under
tiden sælges for disse til Ikkekjendere. Saa
danne ganske rene Bjergkrystaller, der be
nyttes som Smykkestene, ere de ovennævnte 
Marmaroscher- samt endvidere de saakaldte 
Am ersforter- M utzschenor- Alençoner- og 
Schaumburgske Diamanter samt Rhinkiselen; 
alle disse benævnes ogsaa undertiden occi 
dent alske Diamant er.  Desuden forekomme

lignende Krystaller paa flere Steder i Schweif 
i Savoien, det sydlige Spanien, D auphin 
paa Ceylon og Madagascar, i Brasilien, Japan» 
ved Kongsberg i N orge etc., undertiden 1 
enkelte smaa Krystaller, der ofte ere iulva
skede af Regnen, men hyppig i de saakaldte 
Druser eller Huler, der ikke sj elden i deres 
Indre ere ganske beklædte med Bjergkrystal- 
—  Den hvide Bjergkrystal er den hyppigt 
forekommende, ligesom  ogsaa de farvede 
Arter sædvanlig gives særlige Navne. De 
violette kaldes saaledes Am et yst  (s. d.), den 
gule Cit r in eller bøhm isk Topas,  den gul' 
brune, skyede og ligesom røgede Røg k r yst 3' 
eller Røgt opas,  den mørkebrune Morion,  den 
rosenrøde Rosenqvar t s,  den som en Følge at 
indre fine Sprækker i flere Farver spillende 
Regnbueqvar t s,  hvoraf en Art kaldes K atte 
øj ne.  A f Citrin og  Røgtopas findes smukt® 
Krystaller i Skotland, hvor de slibes e£ 
komme i Handelen under Navn af « Cairn
gorm  ». Undertiden indeholder Bjergkrystal 
haarformede Krystaller af andre Mineralien 
saasom Asbest, Amiant, Straalsten etc., 
den benævnes da Haarst en,  Venusst en elle1' 
N aal  est en.  Den nysnævnte R eg n b u eq v a r t s

fremstilles ofte ved Kunst, idet man gløde1' 
Krystallerne og  strax kaster dem i Vand- 
Benytter man istedetfor Vand en Farveopløs' 
ning, optager den helt igjennem  itusprungne 
Sten Farvestoffet, og  paa denne Maade frem
stilles de smukke grønne, røde eller bLa 
Stene, som nu saa hyppig anvendes til Bro
cher eller Perlesnore. —  Som  forannævnt 
slibes de hvide og  klare Bjergkrystaller som 
Brillanter, Rosetter og  Taffelstene og  anven

des som Smykkestene; desuden benyttes saa- 
vel disse som de farvede til StokkeknapPe; 
Daaser, Signetstene, smaa Riveskaale o. dsl->’ 
endvidere bruges de til Com position af GI3®' 
flusser, og  de hvide ogsaa undertiden tu 
Briller, Forstørrelsesglas og Linser i optisi 
Instrumenter.

l i r æ t s  kaldes det Affald, som saml®s’ 
hvor man bearbeider ædle Metaller. 

K r u l l i a a r  s. Hest ehaar .
K u k u r u z  kaldes Mais i Ungarn °$ 

nogle af de tilgrænsende Lande.
K u l ,  T. Kohle, Fr. Charbon, E. Com. 

kaldes den sorte, faste, sprøde, i Ilden usmelte' 
lige og  i Vandet uopløselige Materie, som 
bliver tilbage, naar organiske Legemer ud
sættes en Tidlang for en tilstrækkelig Varme
grad uden A dgang af Luften. De ere udeJ1 
L ugt og  Sm ag; i vel tillukkede Kar under- 
gaa de ingen Forandring selv i den stærkeste 
Hede, men i fri Luft brænde de ofte ude» 
Flamme og kun ved at gløde, og uden at 
give R øg  eller Sod, og  naar de ere udbrændte» 
efterlade de Aske. Hidrøre disse Kul fra ®t 
fast Legeme, have de beholdt dettes Structm'- 
Man inddeler dem i veget abi lske,  dyr iske og 
mineral ske Kul .

Ved veget abi lske Kul forstaar man sæd
vanlig Trækul, da det iblandt Vegetabiliern® 
navnlig er Træ, som man forkuller. Detto 
skér som oftest i Skovene af Kulsvierne, idet 
det til Forkulning bestemte Træ enten op- 
stables i kegleform ede, med Græstørv og
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Jord bedækkede Miler, eller nedlægges i 
Grave eller Kuler, som danne regelmæssige 
Fordybninger i Jorden og som ligeledes til
dækkes; denne sidste Fremgangsmaade an
vendes dog hyppigst til Forkulning af Tørv. 
Yed Milebrændingen stables Brændet, som 
bør være saa tørt som muligt, omkring en i 
Midten anbragt Pæl, som trækkes op, naar 
Milen er færdig og tildækket, hvorved der 
dannes ligesom en Skorsten i Midten af 
Milen. Denne antændes nu ved at kaste 
Gløder og letfængeligt Træ ned i Skorste
nen, som derefter ligeledes tildækkes, og Ilden 
ledes nu omkring i Stabelen ved efterhaan- 
den at aabne Trækhuller i Dækket. Naar 
ffilen antages at være gjennembrændt, til
dækkes den omhyggeligt for at slukkes ved 
Mangel paa Lufttilgang, hvorefter den ned
rives; skulde der da endnu findes Ild deri, 
slukkes denne med Yand, hvilket dog helst 
bør søges undgaaet, da Kullene tabe derved. 
— I forskjellige Øiemed forkuller man ogsaa 
Træ i særlige Ovne eller i Jerncylindre, i 
bvilke sidste man endogsaa kan forvandle 
Træ til Kul ved Anvendelse af overhedede 
Vanddampe. Man benytter Trækul dels som 
Brændselsmateriale, dels til Fabrikation af 
Krudt og Fyrværkerisatser, og da de have 
den Egenskab at tiltrække Luftarter og Fug
tighed og at betage Vædsker ildelugtende, 
Udesmagende eller affarvende Stoffor samt at 
beskytte dyriske Legemer imod Forraadnelse, 
benyttes de ogsaa til at rense Luften i inde
lukkede Rum, til Affusling af Brændevin, til 
Conservering af Kjød, i Chirurgien til at 
lægge paa ildelugtende Bylder, til Tandpul- 
yw, til Tegning, til Polering af Metaller, 
Horn etc. I Bjergværksdriften var Trækul 
tidligere det eneste Middel til Udsmeltning 
al Jern, Zink, Tin og Bly af Malmene, ime
dens man nu, navnlig i Jernhøiovnene, sæd
vanlig benytter Cokes i Mangel af Kul. — 
Alle Træarter give ikke lige mange og lige 
gode Ku] til Brænding. I Almindelighed ere 
Kullene af haarde Træarter bedre end dem 

bløde; de bedste erholdes af Bøge- og 
Birketræ, derefter af Ask og EI. Kul af 
Egetræ give kun en svag Hede og holde ikke 
Ilden uden at være udsatte for en stadig 
Bufttilstrømning. Jo tørere Yedet er før 
Eorkulningen, desto flere og bedre Kul faar 
jüan deraf. Af Naaletræerne giver Lærke- 
træet de bedste Kul, men det anvendes kun 
s.)olden til dette Brug; som oftest bruger 
juan Fyrre- og Grantræ, der som Materiale 
dertil kommer de haarde Træsorter nærmest 
°g ogsaa giver lidt mere Kul end Løvtræerne; 
som Vægtudbytte regner man 18—20 pCt. 
al de sidste og c. 25 pCt. af Naaletræer. 
Kullenes Vægt pr. Cubikfod anslaas for Bøge
bul til 14Vs—151/* Pd., for Fyrrekul til 10—12 
Bd., Tørvekul 13—16 Pd., Gascokes 18—21 
Bd. og for Cinders til 24—27 Pd. Forøvrigt 
bar ogsaa Fremgangsmaaden ved Tilbered
ningen megen Indflydelse paa Kullenes God
bed, og selv fra den samme Mile ere de 
stundom af forskj ellig Qvalitet; Udbyttet vil 
saaledes tildels være afhængigt af den større 
efler mindre Hede, der anvendes, og den Tid,

der medgaar til Forkulningen, idet det vil 
blive mindre, jo større Hede der er anvendt 
og jo hurtigere den er udført. — Gode Træ
kul maa endnu tydelig kunne vise Aarrin- 
gene og Vedets Structur; de maa gjennem- 
gaaende have en blaaligsort Farve og være 
uden rødlige og harpixagtige Steder. De 
maa dernæst være faste, men let sønderbry- 
delige i alle Retninger, have en ringe Glans 
og give Klang, naar de falde paa et haardt 
Legeme; de maa ikke affarve, og ved For
brændingen maa de hverken give Flamme, 
Røg eller Sod. De Trækul, som skulle an
vendes til Krudtfabrikation, maa med Lethed 
kunne knuses fint og være meget poreuse, 
for at de kunne antændes let, forbrænde 
hurtigt og kun efterlade lidet Aske. Kullene 
af de blødeste Træsorter give Krudt af større 
Bærekraft, og man benytter derfor sædvan
lig til dette Brug Kul af Tørstetræet, det 
vilde Korneltræ, Lind, Pil, EI; Hassel etc. 
Til Polérnriddel egner sig navnlig Kul af 
Hyld, Buxbom, Pil og Elm, og til Affusling 
af Brændevin bruges sædvanlig Fyrre- Bøge
eller Lindekul. Til medicinsk Brug anvendes 
som oftest Kul af Linde- og Poppeltræer; 
de tilberedes ' ved at gløde Vedet i en Smelte
digel med gjennemboret Laag og føres i 
Apothekerne fint pulveriserede under Navn 
af præparerede  Kul,  C a rb o  L i g n i  p r æ p a r a t u s .  
Kirkekul,  som bruges til at ryge med i de 
catholske Kirker og Sacristier, forfærdiges af 
Kulstøv med Tilsætning af lidt Salpeter og 
Tragantslim; det formes i tærninglignende 
Stykker af en Nøds Størrelse, som derefter 
udtørres godt i Varme.

Angaaende dyr iske  og m ineralske  Kul 
henvise vi til Artiklerne Benkul, Blodkul, 
Brunkul, Tegnekul, Stenkul etc.

K u lblaat kaldes en blaaligsort, glin
sende Farve, som tilberedes af Vinrankekul 
og Kali.

K ulbrinte kalder man en- stor Række 
af Kulstof og Brint bestaaende Legemer, som 
baade kunne være luftformige, flydende og 
faste; dels forekomme de i Naturen og dels 
fremstilles de kunstigt, især ved tør Destil
lation. Af de mest bekj endte skulle vi nævne 
let Kulbrint e eller Sum pgas,  som t. Ex. dan
ner sig ved langsom Forraadnelse af orga
niske Legemer uden Luftens Adgang; det er 
den, som bevirker de voldsomme Explosioner 
i Bjergværkerne, som i Tyskland benævnes 
«Schlagendes Wetter» eller «Feurige Schwa
den», i England «Firedamp» og i Frankrig 
«Feu terrou eller grisou», idet den blandet med 
almindelig Luft danner en exploderende Blan
ding. Tung Kulbrinte eller oliedannende Gas 
dannes ved tør Destillation af mange orga
niske Legemer og udgjør en vigtig Bestand
del af Belysningsgas. Til Kulbrintene hen
regnes desuden en Mængde organiske For
bindelser, t. Ex. forskjellige ætheriske Olier, 
Terpentinolie, Benzin, Petroleum, Paraffin, 
Naphtalin osv.

K ulilavanbark er Barken af et paa 
Molukkerne og i Cochinchina voxende Laur
bærtræ, C i n i i a i u o m u m  C u l l i l a v a n .  Den kom
mer i Handelen i ganske flade eller kun lidet
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bøiecle Sfykker af c. 8 Cm. Længde, 3—5 
Ctm. Bredde og 2—6 Mm. Tykkelse, ogsaa 
undertiden i tynde, mere sammenrullede, ud
vendig blegbrunlige, indvendig hvidlige Styk
ker, der have Lighed med Canél; Lugten er 
eiendommelig aromatisk, ligesom af en Blan
ding af Canél, Sassafras og Nelliker, Smagen 
er stærkt krydret, nellikeagtig og slimet, 
men ikke skarp. Den anvendes kun sjelden 
i Medicinen, men mest til Udvinding af en 
ætherisk Olie, som afdestilleres med Yand 
og benyttes til Parfumering af Sæbe.

K u lilte  er en farveløs Luftart, som 
dannes ved ufuldstændig Forbrænding af Kul 
(ved ikke tilstrækkelig Lufttilstrømning), ved 
at lede Kulsyre over glødende Kul osv.; den 
kan brænde i Luften under stærk Varme
udvikling og med blaa Flamme til Kulsyre 
og er giftig. Det er den, som foraarsager 
de hyppige Ulykkestilfælde med Kuldampe, 
som udvikles ved ufuldstændig Forbrænding 
af glødende Kul og som tildels bestaa af 
Kulilte.

K i i l j e r n s t e n  eller Blackband s. under 
Jern.

K u l k v æ l s t o f s y r e  s. Pikrinsyre.
K u l l e r  s. Kabliau.
K ulonkiskind s. Maarskind.

K u lsto f (Carboneum ) er et i Naturen, 
men sjelden i ren Tilstand vidt udbredt 
Grundstof; det forekommer enten krystalli
seret som Diamant og Graphit (s. disse), eller 
amorpht som sædvanlige Kul. De sidstnævnte 
have efter den Maade, hvorpaa de ere frem
komne, forskjellige Former og Navne og fin
des i mere eller mindre ren Tilstand, saasom 
Stenkul, Brunkul, Anthracit, Tørv, Trækul, 
Benkul etc. Alle Kulstofarter have den Egen
skab tilfælles, at de ved Forbrænding give Kul

syre .  Graphit og de forskjellige Slags Kul 
ere gode Ledere for Electriciteten. Anven
delsen af Kulstofarterne er bekjendt og vil 
findes omtalt under de paagjældende Artikler, 
saasom Benkul, Trækul etc. — Den største 
Bolle spiller Kulstof i den organiske Natur, 
hvor det i Forbindelse med forholdsvis vderst 
faa Elementer danner de mest forskjellige 
og meget talrige Forbindelser.

K ulsyre (A cid u m  carbon icum ) fore
kommer ligeledes vidt udbredt i Naturen, dels 
i fri Tilstand og dels bunden til andre Le
gemer f. Ex. Kalk, Magnesia etc. Denne 
Luftart er en aldrig manglende Bestanddel 
af den atmosphæriske Luft, som efter Volu
men indeholder 0,04 pCt. Kulsyre. I visse 
Egne strømme større Qvantiteter Kulsyre 
ud af Jorden som en Følge af vulkanske 
Virkninger og samle sig i Huler paa Grund 
af Mangel paa Luftstrømning, f. Ex. i «Hunde
grotten» ved Neapel, i hvis nedre Luftlag 
der samler sig saa store Mængder Kulsyre, 
at Hunde og andre Dyr qvæles deri. Paa 
lignende Maade findes der store Qvantiteter 
Kulsyre ved Pyrmont, Trier, Brohi og flere 
andre Steder i Bhinegnene, ved Eger etc. 
— Kulsyre dannes ved Forbrænding af Kul
stof eller kulstofholdige Legemer i et Over
skud af Luft eller Ilt, ved Forraadnelse af 
organiske Stoffer, ved Gjæring af sukkerhol

dige Plantesafter og Sukker, ligesom 
ved Menneskers og Dyrs Udaanding. Kun 
stig fremstiller man den ved Decomponering 
af et kulsurt Salt, saasom kulsur Kalk eller 
Magnesia, ved Tilsætning af en stærkere 
Syre, t. Ex. Saltsyre. Til techniske Øiemed, 
saasom i Sodafabrikationen, vinder man den 
ved Forbrænding af Kul eller ved Glød
ning af kulsur Kalk. De fleste bræn
dende Legemer udslukkes i Kulsyre; ophedet 
Kalium eller Magnium brænder dog den 
under Udskillelse af Kulstof. I Vand er den 
temmelig opløselig i Forhold til Trykket og 
Temperaturen. Kulsyreholdige Mineralkilder 
indeholde som en Følge af det stærke Trp 
i Dybden betydelige Qvantiteter Kulsyre; 
træde de frem for Dagen, ophører Trykket 
og Kulsyren undviger, hvilket er Grunden 
til, at saadant Vand mousserer. Det SanøM 
er Tilfældet med det ved Kunst under el 
stærkt Tryk med Kulsyre overmættede Soda
vand og andre mousserende Drikke, saasonj 
Champagne etc. Under almindelige Forbon1 
er Kulsyren luftformig og 1% Gang tun 
end den atmosphæriske Luft; ved et stærk1 
Tryk og en lav Temperatur bliver den AU 
dende og tilsidst fast, saa at den danner etl 
hvid, snelignende Masse. Ved Hjælp af denne 
faste Kulsyre kan man frembringe de lavest 
Temperaturer indtil 100 0 C., og kan saaleU" 
bringe større Qvantiteter Qviksølv til a 
fryse. — Med Baser danner Kulsyre en s10!' 
Mængde Salte, de saakaldte Carbonater, a, 
hvilke de mest bekjendte, saasom: kub11 
Kalk (Marmor), kulsurt Natron (Soda), kul' 
surt Kali (Potaske), kulsur Magnesia (Mag1,10’ 
sit) etc. ville findes omtalte i særlige M' 
tikler. j

K um ys er Navnet paa et Lægemkm® ( 
som anvendes imod Brystsygdomme og °j! 
rindelig er fremstillet paa de kirgisiske Step 
per ved Gjæring af Hoppemelk, men nu °e 
saa hyppig produceres og bruges i EurtP ’ 
hvor denne Drik dog i Almindelighed vind 
ved en særegen Behandling af skunn11 
Komelk.

K unstnid s. Kradsuld.  a
K usso (F lo res  K u sso) er Navnet r  

et Lægemiddel, der bestaar af H u n b l o m st en ' 

af et i Abyssinien voxende, til Kosenfamib 
henhørende 20 Meter høit Træ, I la genia  A<jî j 
sinica .  Det er et meget virksomt MM 
imod Bændelorm, til hvilket Brug det ® , 
vendes i pulveriseret Tilstand eller som Uj 
tract. Som virksomt Stof indeholder 
Kussin eller Kousin,  der i ren Tilstand 
ner gule, lugt- og smagløse Krystaller. Fre,^ 
deles findes deri Harpix, Kosei'n og Hage
syre.

K u t e r a g u m m i  s. Traganth.
K v i k r o d  s. G ræsrod. a r
K v i k s ø l v  (A rg en tu m  vivum , H y w  

g y ru m  eller M ercu r iu s  v ivus) T. Cue ,.v, 
silber, Fr. Mercure, Argent vif, E. Mer eu A 
Quicksilver, er det eneste ved almißd 
Temperatur flydende Metal; det vedbj1.^ 
endnu at være flydende i meget stærk Klj, u 
og forvandler sig først ved 40° C. til ot y  
Legeme og krystalliserer da i Octaèdre;
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lader sig da liamre næsten ligesom Bly. Det 
forekommer ikke almindeligt i Naturen og 
er indskrænket til enkelte Lande, hyppigst 
som Svovlforbindelse (Cinnober), hvoraf det 
rindes ved Røstning enten i Schacht- eller 
Uammeovne, hvorved Svovlet forbrænder til 
Svovlsyrling og Kviksølvdampene fortættes i 
murede eller i Jernkamre eller i rørformet 
sammensatte Lerkar, de saakaldte Aludeler, 
som anvendes i Almaden i Spanien. Det 
fremstilles ogsaa ved i lukkede Rum at op
hede en Blanding af Cinnober, Kalk og Ham- 
nierskjæl, som i Bøhmen og i Pfalz. I sæd- 
vanlig flydende Tilstand er det blaalig hvidt 
med en udmærket Metalglans og har en 
; ægtfylde af 13,59, i størknet Tilstand der
imod 14,40. Ved at hældes ud paa en Plade 
heler det sig i omkringløbende Smaakugler 
°S er overhovedet meget let sønderdeleligt, 
Saa at det endogsaa lader sig presse ud igjen- 
5?m Porerne af en almindelig Læderpose.
' ed 860° C. kommer det i Kog og danner 

hvid Damp, som ved Afkøling igjen bliver 
hl flydende Kviksølv ; ved almindelig Tempe- 
mtur fordamper det allerede kj endeligt. Da 
msse Dampe ere meget giftige, maa man 
ymre forsigtig med at behandle Kviksølv ; det 
kai1 saaledes indvirke skadeligt paa Organis- 
jaeri- at opholde sig længere Tid i Localer, 
uv°r c|er er gpxldt Kviksølv eller hvor det 
henstaar udsat for Luften. Med mange Me- 
Mer forbinder det sig umiddelbart, id.et det 
hgesom opløser dem, og der dannes da de 
påkaldte Amalgamer  (s. d.), af hvilke det 
^gtigste er Amalgamet af Tin og Kviksølv, 

anvendes til Speilbelægning. Et Amal- 
|am af 1 Del Tin, 1 Del Zink og 2 Dele 
Avikgøiy bruges til Belægning af Puderne i 
'uectrisermaskiner. Med Guld forbinder Kvik- 
,ølv sig meget let og meddeler det en mat 
jyih Parve; Forbindelsen med Sølv er tin- 
iVld og anvendes til Forsølvning i Ild. Paa 
i 6îme Egenskab at forbinde sig med Motal- 
nr beror dets Anvendelse til Udskilning af 
/ ”hl og Sølv af Ertserne ved den saakaldte 
^oialgameringsmethode (Forkvikning). Det 
A ofte forurenset med andre Metaller, især 
';°h Tin, Vismuth og Bly, og danner da ved 
jp hældes ud paa en Flade langagtig runde 

''aaber, som have ligesom on lille Hale og 
P10 paa Papir efterlade et sortagtigt Støv.

. i Handelen forekommende Kviksølv er 
.hrig ganske rent, hvorfor det maa under

n es  en Rensning med fortyndet Salpeter- 
naar det skal anvendes til pharmaceu- 

' Brug, eller underkastes en ny Destilla- 
j °n- Kjendetegn paa Renheden ere, at det 
lp' en fuldkommen glinsende Overflade, at 
j^abeme let rulle omkring og ligesaa let 
K)en forene sig uden at efterlade noget 
,1» ŝ, °S ah Kviksølv ved at ophedes for- 
j '̂jlPer fuldstændigt. Rent K. iltes ikke i 
jetten, hvorimod det urene snart overtræk- 

s uied en tynd, sortegraa Iltehinde, som 
aar den borttages, hurtig danner sig igjen. 

r ed at destillere K. med Jern og lidt Kalk, 
j. h rnan erholde det temmelig rent ; ved at 
Jste saadan renset K. med fortyndet Salpê

t r e , fortyndet Svovlsyre og Jerntvechlor-

opløsning, udvaske med Yand og presse det 
gjennem Skind vindes det i ren Tilstand. 
For Støv og andre Iblandinger kan det ren
ses ved at presses igjennem Læder, for Fedt 
ved at udvaskes med Sæbelud. Saltsyre og 
fortyndet Svovlsyre indvirke neppe paa K., 
hvilket derimod er Tilfældet med stærk Sal
petersyre, concentreret Svovlsyre, Chlor og 
Kongevand. Foruden med Metaller forbinder 
Kviksølv sig ogsaa med Ilt, Kulsyre, Brom, 
Chlor, Jod, Phosphor, Selen, Kvælstof, Svovl, 
Rhodan, Fluor, Cyan og Ammoniak; med 
disse Stoffer danner det en stor Mængde 
Salte og Dobbeltsalte, som finde Anvendelse 
saavel i Medicinen som i Techniken og af 
hvilke de vigtigste ville blive omtalte neden
for. — Kviksølv forekommer undertiden ge
digent som Draaber eller smaa Kugler paa 
Væggene af Spalter eller hule Rum i Bjerg
massernes Indre, og kaldes da Jomfrukvik

sølv,  men isærdeleshed findes det i Forbin
delse med Svovl som Cinnober  (s. d.), der 
naar den er blandet med andre fremmede 
Stoffer betegnes med forskjellige Navne, saa- 
som Kviksølvhornerts, Levererts, Koralerts 
etc. Det rene, naturlige Jomfrukviksølv, som 
tidligere forsendtes i smaa Punge paa 1/2—2 
Pund, kommer nu kun meget sjelden i Han
delen; den Vare, som sælges under dette 
Navn, er i Regelen kunstig renset Kviksølv.

Som forannævnt er Kviksølv ikke meget 
udbredt i Naturen; de vigtigste Bjergværker 
i Europa findes ved Almaden og Almadene- 
jas i Spanien samt ved Idria illlyrien; end
videre forekommer det i ringere Mængde i 
Rhinbaiern, ved Herzowitz i Bøhmen, i Vest- 
phalen, Ungarn, Kärnthen, Steiermark og Sie
benbürgen, Toscana og i det Venetianske, 
og endelig ogsaa i Peru, Mexico, China, Ja
pan, Borneo og navnlig- i Californien, som i 
den nyere Tid skal producere mere Kviksølv 
end hele den øvrige Verden tilsammen. I 
Aaret 1875 vandtes ialt c. 91,500 Ctr., hvil
ken Production stillede sig omtrent saaledes : 
Spanien 25,000 Centner, Peru 3,200 Centner, 
Italien (Toscana og Agordo i Venetien) 700 
Centner, Østerrig, Tyskland og Frankrig til
sammen 2,600 Centner, og Californien 60,000 
Centner; men i 1877 var Productionen i det 
sidstnævnte Land stegen til henved 100,000 
Centner. Mærkeligt nok forsendtes det Meste 
heraf til China, uden at man egentlig véd, 
hvortil Chincserne anvende det. I Handelen 
forekomme hovedsagelig følgende tre Sorter: 
1) Øst e r r igsk  K.  fra de keiserlige Gruber 
ved Idria, forsendes mest i dobbelte Læder
poser af garvede Faareskind paa 50 Pd. netto 
Wiener Vægt, af hvilke to ere nedpakkede 
i en lille Foustage (Lägel), undertiden ogsaa 
i Poser paa 41 Pd., som enkeltvis ere ned
pakkede i smaa Foustager, af hvilke igjen 
tre findes pakkede i en Kasse; i denne Pak
ning sendes det navnlig til China. Sjeldnere 
forsendes det i Flasker af Støbe- eller Smede
jern. Salget af Kviksølvet fra Idria besørges 
af de keiserlige Bjergværksdirectioner i Wien 
og Triest. Idriamalmene ere i Regelen ikke 
rige paa Kviksølv, idet de ofte kun indeholde 
*/2—1 pCt., de bedre 2—5 pCt. og de bedste
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indtil 10 pCt. Til Fabrikation af Cinnober 
forbruges der aarlig i Idria selv c. 1600 Ctr. 
2) Span sk  K. kommer i tilskruede Smede
jernsflasker paa 35 Kilogr. netto, for hvilke 
sidste der gives 9 Kilogr. Thara, hvilket de 
ogsaa i Eegelen veie. 3) Chine sisk K. er sæd
vanlig meget rent og kommer til London i 
store, hule Bambusrør, hvorpaa Enderne ere 
tilklinede med Harpix og som ere pakkede 
opretstaaende i Kister. — Italiens aarlige 
Production anslaas til 700 Ctr., Rhinbaierns 
til 80 Ctr.

Kviksølv har en mangesidig Anvendelse; 
hovedsagelig bruges det til at udskille de 
ædle Metaller af Ertserne ved Amalgamation, 
til Belægning af Speilglas, til Lue-Forgyld
ning og Forsølvning, til Barometre og Ther
momètre, til Fremstilling af Cinnober, Su
blimat, Calomel og andre chemiske Præpara
ter samt i Medicinen som Bestanddele af 
flere vigtige Lægemidler. De vigtigste i 
Handelen forekommende Præparater af Kvik
sølv ere følgende:

Kviksolvcliloricl s. Kviksølvsubli

mat.

K v i k s o l v c h l o r i d a m i d  s. Kviksølv
præcipitat, hvidt.

K viksolvchlorür s. Calomel.

K viksolvforclilor s. Calomel.

K vik solvforilte , eddikesurt ,  frem
stilles ved at fælde en Opløsning af salpeter
surt Kviksølvforilte med eddikesurt Natron; 
det danner hvide, atlasglinsende, bøielige 
Smaablade, som ere fedtede at føle paa og 
have en modbydelig Metalsmag. 1 Vand er 
det tungt opløseligt; ved Ophedning er det 
fuldkommen flygtigt og bliver graat ved at 
ildsættes for Dagslyset, hvorfor det maa be
skyttes derimod; det er giftigt, ligesom alle 
nedenfor anførte Kviksølvpræparatcr, maaské 
med Undtagelse af den rene Cinnober. Det 
er blevet anvendt i Medicinen til indvortes 
Brug.

K  v i k s w h fo r i  Ite, salpetersurt (N i 
tra s h y d ra rg y ro su s , H y d ra r g y r u m  n itr ieu m  
o xyd u ia tu m ). Svag Salpetersyre o g  Kviksølv 
i Overskud hensættes i nogen Tid paa et 
koldt Sted, hvorved Saltet udskiller sig; det 
danner hvide, gjennemsigtige, i Vand opløse
lige Krystaller af en modbydelig metallisk 
Smag. Det anvendes i Chemien som Rea
gens, samt i Medicinen; navnlig bruges en 
Opløsning deraf i Vand med Tilsætning af 
lidt Salpetersyre ( S olu tio  N itra tis  h yd ra r-  
g y r o s i ) udvortes imod Bylder og til Injec- 
tioner.

K vik sølvforilte , salt sur t  s. Calomel.

K v i k s o l v f o r i l t e ,  sort (O x y d u m  h y-  
d ra rg y ro su m , H y d ra r g y r u m  oxyd u la tu m )  
erholdes ved at fælde en Opløsning af sal
petersurt Kviksølvforilte med Natronlud, ud
vaske det fremkomne Bundfald og tørre det 
ved en svag Varme; det danner et graasort 
Pulver og har tidligere været anvendt i Me
dicinen.

K vik solvforilte  - Am m oniak,
basisk salpetersurt, Hahnemanns opløselige 
Kviksølv (N itra s  am id o-h yd ra rgyrosu s, H y 
d ra rg y ru m  o x yd u la tu m  n ig ru m , M ercu r iu s

solub ilis  H a h n em a n n i) danner et tungt, 
fløilsort Pulver, der er opløseligt i Eddike
syre paa en ringe Mængde metallisk Kvik' 
sølv nær. Det er blevet anvendt som et 
mildt Kviksølvmiddel mod Syphilis og anven
des meget i Homøopathien.

K vik solvilte , blaasur t  s. C y a n k v i k '  
sølv.

K vik solvilte , knaldsur t  s. Knaldkvik'  
sølv.

K vik solvilte , rødt  s. Kviksølvpræ01' 
pitat ,  rødt.

K vik solvilte , salpe t e rsur t  (Nitro* 
h yd ra rg yr icu s , H y d ra rg y ru m  n itrieu m  otti/' 
datum ) vindes ved at opløse Kviksølvilte 1 
Salpetersyre og krystallisere Opløsning611, 
Det danner farveløse, i Yand let opløselig® 
Krystaller, som have en modbydelig, m etal' 
lisk Smag, og anvendes i Medicinen sæ dvan
lig til udvortes Brug, blandet eller kogt nie“ 
Fedt, den saakaldte gule Kviksølvsalve,  sjel” 
den til indvortes Brug.

K vik solvilte , svovlsurt ,  basisk 
subsulphurieum , T urpethum  m inerale) d®11’ 
ner et tungt citrongult Pulver og fremstill®s 
ved at behandle det neutrale svovlsure Kvik' 
sølvilte med kogende Yand. Det var tidt1' 
gere et ansét Lægemiddel, men anvendes SJ1 
kun meget lidet, især til udvortes Brug °c 
imod Hundesyge.

K vik solvilte , svovlsurt ,  neutralt ^
su lph u rieum ) er et hvidt, krystallinsk Pmv® 
uden Lugt og af en skarp saltagtig, ætse»1 
Metalsmag. Det tilberedes ved at koge KvF' 
sølv med concentreret Svovlsyre og afdau'F 
Opløsningen til Tørhed. Det anvendes naVl|r 
lig, blandet med sin lige Vægt sur svovls'  ̂
Kali, til Inductionsapparater og til Zinkcyl111 
drene i galvaniske Batterier.

K viksolvjodid  s. Jodkviksølv,  r01*,
K v i k s o l v j o d i i r  s, Jodkviksølv, 9ul 
K v i k s o l v p r æ c i p i t a t ,  hvidt, Kvi 

sølvchloridamid (C h loretum  am ido-hydr(1 
g y rieu m , H y d ra rg y ru m  præ cipita tuM  
bum, M ercu r iu s  p ræ cip ita tu s  albus) er . 
hvidt, i Alkohol og Vand uopløseligt, i 
fortyndet Salpetersyre derimod let opløse~ . 
Pulver; det erholdes ved Fælding af en b 
blimatopløsning med Salmiakspiritus, og a 
vendes i Medicinen til udvortes Brug.

K viksolvpræ cipitat, rødt  c l® 
rødt  Kviksølvilte ,  (O x y d u m  hydrargyr\cU.' ' 
H . o x y datum  rubru m , M ercu riu s  p r æ c ip ^  
tus ru ber)  er et tungt, smukt, rødgult Pl 
ver. Det fremstilles ved at ophede salpU®̂  
surt Kviksølvilte enten alene eller med ^
lige Mængde Kviksølv ved en gradvis stige11 
Hede, indtil der ikke længere udvikler 8 ? 
røde Dampe. Det anvendes saavel i Medi 
nen, hyppigst som Tilsætning til Salver U j 
somi Farverierne; ligeledes bruges det 
Hattemagere som Tilsætning ved BeitsQ1 
gen af Harehaar. — Fra dette K viksølv1 
er det paa vaad Vei tilberedte gule feid® 
Kviksølvilte, O x y d u m  h y d r a r g y r i e u m  via 0 
m i d a  p a r a t u m ,  væsentlig forskjelligt i sl t 
chemiske Egenskaber; det udvindes ved
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fælde en Opløsning af Sublimat med Na
tronlud, og anvendes i Medicinen baade til 
indvortes og udvortes Brug.

K v i k s e l v ,  rødt Svovl- s. Cinnober.
K v i k s e l v ,  sort Svovl-, Mineralmor 

eller Kviksølvmor (H . su lphuratum  n igru m , 
Æ thiops m in era lis )  er et sort, tungt Pulver 
uden Lugt eller Smag, som er uopløseligt i 
Vand, Saltsyre og fortyndet Salpetersyre; 
strøet paa glødende Kul fordamper det fuld
stændigt under Udvikling af en Lugt som 
brændende Svovl. Hvad enten det betragtes 
med det blotte Øie eller igjennem en Loupe, 
maa man ikke kunne opdage smaa Kviksølv- 
kugler deri. Det er giftigt, men anvendes 
dog i Medicinen baade indvortes og udvortes ; 
naar det ophedes uden Luftens Adgang, su
blimerer det og bliver til Cinnober. Det 
fremstilles ved en vedholdende Sammenrivning 
nf lige Dele Kviksølv og Svovl.

KvikselvsuM im at eller Kviksølv- 
chlorid, ætsende, sa ltsurt Kviksølv ( C hlore- 
tum h yd ra rgyricu m , H y d ra rg y ru m  bichlo- 
vatimi corrosivu m , H . p ercM ora tu m , H .  
muriaticum corrosivu m , M ercu riu s  sublim a
tus corrosivus) er hvide gjennemskinnende, 
krystallinskstraalede, lidet sammenhængende 
Masser, eller hvide glinsende, firsidede, ret
vinklede octaëdriske Krystaller, og benyttes 
paa Grund af sin intensive Virkning hyppig 
i Medicinen baade som indvortes og udvortes 
Lægemiddel, men anvendes ogsaa paa mange 
andre Maader, saasom i den chemiske Indu
stri, i Farverierne, i Photographien, til Beits- 
ning af Harehaar, som Conserveringsmiddel 
for udstoppede Dyr og til Fremstilling af 
forskjellige Kviksølvpræparater samt i den 
analytiske Chemi. I det Store erholdes det 
ved Ophedning af en Blanding af svovlsurt 
Kviksølvilte og Kogsalt (Chlornatrium). Det 
er en af de stærkeste Gifte, har en skarp, 
ætsende Metalsmag, opløser sig i Vand, let
tere i Vinaand og i Æther.

Kvæder, T. Qvitten, Fr. Coins, E. Quin
ces, ere Frugterne af det i Italien, Grækenland, 
Tyrkiet og det vestlige Asien vildtvoxende 
Kvædetræ, P yru s Cydonia  eller Cydonia  vu l 
garis, som dyrkes i Frankrig, Spanien og i 
Tyskland navnlig i Franken og Wurtemberg; 
ogsaa i nordligere Lande, saasom i Danmark, 
trives det godt, da det er temmelig haard- 
ført. Træet har megen Lighed med et lille 
Æble- eller Pæretræ og kan blive 3 à 4 
Meter høit, men er i Regelen lavere; det 
trives hedst paa en varm, ikke for let eller 
tør, humusrig Jord, men er forøvrigt nøisomt. 
Stammen er sædvanlig noget snoet eller krum, 
Grenene har en iriørkebrun, plettet Bark og 
de unge Skud ere besatte med graa Filt. 
Bladene ere ovale, glinsende lysegrønne, 
glatte ovenpaa og nedenunder hvidfiltede ; 
de rødlighvide Blomster ligne Æbleblomster 
og komme frem i Juni, hvorefter Frugterne 
modnes i October. Disse have næsten den 
samme Form som et stort Æble eller en 
Pære, ere guldgule og bedækkede med en 
affaldende, brunliggraa Filt ; de have en 
eiendommelig, behagelig Lugt og en bitter, 
sammensnærpende Smag, og indeholde mange

Frø i hvert af deres fem Rum, imedens Æbler 
og Pærer kun have to Frø i hvert Rum. De 
spises ikke i raa Tilstand, men syltede i 
Sukker eller tilberedte paa andre Maader, 
ligesom ogsaa Saften benyttes i Husholdnin
ger og Conditorier; ogsaa tilbereder man 
deraf Marmelade, en Art Likør og Kvædevin. 
De glinsende, paa den ene Side flade og paa 
den anden bugede, tilspidsede Frø, Semen 
Cydoniæ, som under den brune, seige Hud 
have en hvid Kjærne, føres iApothekerne og 
anvendes i Medicinen paa Grund af den 
Mængde Slim, som indeholdes i Skallerne ; og
saa benyttes Kvædeslim af Parykmagere samt 
til Appretur for zarte Stoffer. I Handelen fore
komme mest tyske og russiske Kvædekj ær
ner, af hvilke de sidste ere temmelig mørke, 
ofte graa og blandede med mange Kjærne- 
huse. I den nyere Tid kommer der ogsaa 
mange Kvædekj ærner fra Constantinopel, 
hvorfra navnlig de rødbrune Kj ærner af Kvæ
der fra Rumelien ofte forsendes. — Kvæde
træet har i de nordlige Lande stor Betyd
ning som Grundstamme for en Mængde for
skjellige Pæresorter, som ved at forædles paa 
denne blive nøisommere med Hensyn til 
Jordbund og bære tidligere og bedre end paa 
andre Underlag; til Gjengjæld erholder man 
de største og bedste Kvæder af Exemplarer, 
der ere forædlede paa Pærestammer.

K v æ g e t  eller Gxerne (B o v in a ) hører 
til en af de mest udbredte Pattedyrslægter, 
som tæller mange Arter og lever under alle 
Himmelstrøg; Benævnelsen omfatter flere 
Grupper, af hvilke de vigtigste ere Bison- 
oxer og Bøfler, som have Hornene paa Siden 
af Panden foran Nakkekammen, samt de 
egentlige Oxer, hvis Horn sidde saa langt 
tilbage, at de synes at udgaa fra selve Nakke
kammen. Den egentlige Oxe, som nedstam
mer fra Uroxen, var allerede kjendt hos Old
tidens ældste Kulturfolk, som baade benyt
tede den som Malke- og Slagtekvæg og som 
Last- og Trækdyr. Efter Amerikas Opdagelse 
blev den overført til denne Verdensdel, hvor 
den nu paa flere Steder findes forvildet, og 
senere bragtes den ogsaa til Australien. Man 
inddeler sædvanlig dette Kvæg i følgende 
Hovedracer: 1) S tepperacen , som er vidt ud
bredt paa de østeuropæiske Sletter, hvor Ur
oxen endnu levede for nogle faa Aarhundre- 
der tilbage i Tiden ; efter Størrelse, Bygning 
og Farve gives det forskjellige Navne, men be
tegnes dog hyppigst enten som podolisk  Kvæg, 
der er lavbenet, har en mørk, blakket Farve 
og Horn af Middellængde, eller som ungarsk 
Kvæg, som har høiere Ben, en lysere Farve og 
lange, svære, opretstaaende Horn. Steppe
kvæget er et godt og kraftigt Arbeidsdyr, 
men kun et daarligt Malkedyr, idet t. Ex. 
en ungarsk Ko neppe yder mere Melk, end 
hvad der er nødvendigt til Kalvens Opfostring. 
2) B jergracerne, hvortil hører Tyroler- og 
Schweizerkvæget, som er fortrinligt, navnlig 
som en Følge af den omhyggelige Pleie og 
det skjønsomme Udvalg, som det i mange 
Aar har været Gjenstand for; det hører til 
de største Racer, idet Koen sædvanlig veier 
12 à 1600 Pd. 3) Marsk- og Landracerne,
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som omfatte det hollandske og flamske Kvæg, 
Ditmarskerkvæget, det jydske, holstenske, 
engelske Kvæg etc. Iblandt disse Racer 
staar det hollandske Kvæg øverst; det er 
sædvanlig sort og hvidbroget og af betydelig 
Størrelse. Denne Race findes ogsaa i Hanno
ver, Oldenburg etc. og udgjør sandsynligvis 
Kvægstammen i hele Nordtyskland. Den 
flamske Kace, som er udbredt over Belgien 
og det nordøstlige Frankrig, ligner meget 
det hollandske Kvæg, men er noget mindre 
og kortere og af en blodrød Farve. Til disse 
Kacer slutter sig ogsaa det normanniske 
Kvæg, som bestaar af store, rødbrogede Dyr, 
ofte med brune Striber henad Siderne, samt 
Alderneykvæget, Bretagnekvæget og det jyd
ske Kvæg. Imellem den hollandske og den 
jydske Race ere flere, mere stedegne Kacer 
indskudte, saasom Anglerkvæget, Breitenbur- 
ger Malkestammen i det østlige Holsten samt 
Emmerlev og Tønder-Racen i Nordslesvig. 
Paa de danske Øer var den oprindelige 
Stamme, der ligeledes fandtes i Skaane, lille 
og spinkel, mest af sort eller brunrød Farve ; 
men i Tidernes Løb er denne Stamme bleven 
meget forædlet ved Krydsning med andre 
Racer. Imedens Anglerracen saaledes nu er 
aldeles overveiende paa Fyen, er paa Sjælland 
den oprindelige Stamme efterhaanden for
trængt dels af den samme Race og dels af 
det jydske Kvæg. — I England fandtes op
rindelig to Hovedracer, det korthornede Kvæg 
i Marskegnene ved Nordsøen, og det lang- 
hornede Bjergkvæg, som fra Skotland og 
Wales efterhaanden bredte sig ud over Lav
landet. Af Marskkvæget ere Yorkshire racen 
og dennes forædlede Aflægger, Korthornsra
cen, udgaaede, og af Bjergstammerne ere i 
Tidens Løb udviklede som stedegne Racer 
Devon- og Herefordkvæget, det langhornede 
Kvæg i selve England, og Galloway- og Ayr- 
shire-Kvæget i Skotland. — Alle disse Racer 
kunne henføres til to Hovedcategorier, nem
lig Malkekvæg og Kjødkvæg, eftersom Hoved
hensigten med Kvægholdet er at producere 
Kjød eller Melk. For enkelte Landes Ved
kommende, hvor Dyrene hyppig benyttes til 
Trækbrug, kan tilføies en tredie Categori, 
nemlig Arbeidskvæg; i Danmark er imidlertid 
denne Anvendelse af aldeles underordnet Be
tydning. Som bekjendt har Kvægholdet 
stedse spillet en vigtig Rolle i det danske 
Landbrug, idet Hornkvæget og dets Produc- 
ter, navnlig Kjød, Smør og Ost, næst efter 
Korn har været og endnu er Landbrugets 
vigtigste Indtægtskilde.' I de sidste Decen
nier er Kvægproduktionen i Danmark tiltagen 
betydeligt, saa at t. Ex. Udførselen i Løbet 
af 10 Aar er stegen til det Dobbelte af hvad 
den tidligere var. Ifølge en i Aaret 1876 
foretagen Kreaturtælling udgjorde Kvægbe
standen her i Landet 1,348,321 Stk., nemlig 
paa Øerne, hvor Kvægholdet fortrinsvis har 
Productionen af Melk til Formaal, 553,623 
Stk., og i Jylland, hvor Kvægholdet er blan
det saaledes, at Studehold til Kjødproduction 
findes ved Siden af Malkekvæg, 794,698 Stk.

Danm arks Ind- og Udførsel af Hornkvæg 
har i de sidste Aar udgjort :

I 1875 . . .
Indførsel.

. . .  .15,737 Stk...
Udførsel 

.103,973 Stk
- 1876 . . . ....17,495 — .. .114,915
- 1877 . . . ....15,533 — .. . 95,387 ^
- 1878 . . . ....23,702 — .. . 98,345
- 1879 . . . ....20,802 — .. . 85,324

Sammenlignes Gjennemsnitstallene for S 
første 3 af disse 5 Aar, nemlig 1875/77 
de sidste 3 Aar, 18 77/7g, fremgaar det, * 
Gjennemsnitsindførselen i de sidste 3 Aar 
tiltagen (for Oxer og Køer 23 pCt., for Kai, 
39 pCt.), imedens Udførselen derimod er a 
tagen (for Oxer og Køer 10 pCt. og for Kai 
27 pCt.). Hovedudførselen har navnlig fuu(1 , 
Sted til England og Tyskland med omtre . 
Halvdelen til hvert af disse Lande; af de% 
1878 u dførte Antal gik saaledes 48,712 
England, 48,708 til Tyskland, 820 til Kop 
og 105 til Sverig. Disse Kreaturer udført® 
mest over Land-Toldgrænsen, nemlig 45,° 
Stk., imedens Udførselen forøvrigt fordG 
sig saaledes : fra Kjøbenhavn 15,095, Esbjp 
14,729, Aalborg 5,750, Aarhus 5,644, F p 1 
rikshavn 4,066 og Randers 2904 Stk. » p
dien for det her fra Landet i ovennævnte 
Aar udførte Hornqvæg har omtrent udgP
21 Millioner Kroner aarlig. t

Norge indførte i Aaret 1876 c, 2,600 Sy 
Hornkvæg til en Yærdi af c. 360,000 Kr > °f 
udførte kun 211 Stk.; i 1879 udgjorde m 
førselen 5,271 Stk. og Udførselen 905 St' 
Yærdien for det til Norge indførte Hornkp» 
beløb i 1877 739,500 Kr., i 1878 502,2001W 
i 1879 536,500 Kr.; i de samme Aar var Y# 
dien for udført Hornkvæg resp. 17,600, 1A°U 
og 144,800 Kr. „0

Sve r igs Indførsel udgjorde i 1876 c. 2YU 
Stk., i 1877 c. 870 og i 1878 c. 2,300 Sti"’ 
imedens der i disse tre Aar udførtes hel1 
holdsvis c. 20,500, 20,430 og 32,000 Stk.

England indførte i 1876 c. 272,000 Sy 
Kvæg, til en Yærdi af henved 5 Mill; •’ 
hvoraf c. 86 Tusinde fra Holland, 7 0 Tusd® 
fra Tyskland, 58 T. fra Danmark, 21 T• 
Spanien, 14 T. fra Portugal, 7 T. fra p '  
gien, 5 T. fra Sverig, 4 ]/2 T. fra Frankt1» 
etc. — Landets Udførsel i det samme Aa 
udgjorde kun 343 Stk. j

Nordam e r ikas Udførsel af Hornkvæg er g 
de sidste Aar tiltagen betydeligt; imedp 
Yærdien af denne Exportartikel i hvert » 
Aarene 1875—77 kun udgjorde 4 à 6 P '  
Kroner, udførtes der i 1878 Kvæg til e 
Værdi af hen ved 15 Mill. Kr. En af <■! 
største Exportcurer i Newyork skal i afvify 
Aar i Gjennemsnit have udført 1000 Stk. y  
vende Kvæg ugentlig. Med Undtagelse J1 
Texas, hvor den af Spanierne indføj 
Kvægrace endnu er den fremherskende, 6 
Kvægbestanden i de øvrige Stater blep 
meget forbedret, navnlig ved Krydsning d e. 
Korthornskreaturer, som have acclimatised 
sig godt og givet fortrinlige Resultate^  

Kvægavlen betaler sig godt i Amerika, y  
de Emigranter, som ere i Besiddelse af ti 
strækkelig Kapital og med Iver og A lp  
ville lægge sig efter Kvægopdræt der, kuld 
med Rolighed sé en Fremtid imøde og olt
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i nogle faa Aar samle sig Formue. Stør
stedelen af Kreaturerne i Texas sælges for 
derpaa at fedes i de mellemste og nordlige 
Stater; imellem 2 og 300,000 sendes saaledes 
aarlig til Kansas og Missuri. I en Alder af 
3 Aar veie Studene fra 6 til 900 Pd. og be
tales med 7 à 8 Øre pr. Pd. levende Vægt. 
Om Sommeren græsse de paa de fede Græs
gange, om Vinteren fodres de med Mais, 
hvoraf de fortære for c. 72 Kronen’. Omkost
ningerne ved Fedningen paa Græs anslaas 
til 4% Kr. om Maaneden. Efter Fedningen 
veie Kreaturerne fra 12 til 1600 Pd. og sæl
ges for 18 Øre pr. Pd. levende Vægt paa 
Stedet. De forsendes derpaa til Indskibnings
havnene og navnlig til Chicago, hvis Kvæg
torv uden Tvivl er det største i Verden, idet 
det indtager et Fladerum af c. 270 Tdr. 
Land. Det samlede Antal Hornkvæg, som 
modtoges her iAaret 1875, udgjorde 921,000 
Stk., og Værdien af de der solgte Kreaturer 
var i Aaret 1876 over 400 Mill. Kroner; paa 
Kvægtorvet erlægges c. 90 Øre for hvert 
stort Kreatur og 30 Øre for Faar eller Svin. 
Krisen paa Kvæg i Texas er meget lav; en 
Ko koster der i Gjennemsnit c. 54 Kr., en 
Oxe c. 35 Kr. I Pensylvanien ere Priserne 
betydelig høiere, idet en Ko der betales med 
c. 125 Kr. og en Stud med 112 Kr. — Ifølge 
statistiske Oplysninger fandtes der i 1878 c. 
30V2 Millioner Kreaturer i de forenede Sta
ter, hvilket Antal utvivlsomt senere er steget 
ikke nbetydeligt.

K væ lstof (N itro g en iu m ), T. Stickstof, 
Kr. Azote, er et luftformigt, farveløst Grund
stof uden Lugt og Smag og af en Vægtfylde, 
der er lidt ringere end den atmosphæriske 
Lufts, nemlig =  0,971. Det er et af de mest 
udbredte Grundstoffer i Naturen og udgjør i 
fri Tilstand Hovedbestanddelen af den atmos
phæriske Luft, som indeholder ca. 79 Volu
menprocenter eller 76 Vægtprocenter deraf. 
Det er ikke brændbart og kan ikke vedlige
holde andre Legemers Forbrænding; ved at 
bringes i rent Kvælstof slukkes et brændende 
Legeme strax. Naar det indaandes alene, 
virker det kvælende, ikke fordi det er giftigt, 
men fordi Aandedrættet isaafald vilde fattes 
den fornødne Ilt. Det indgaar Forbindelser 
med Ilt, hvormed det danner fem Forbindel
ser, nemlig Kvælstofforilte, Kvælstoftveilte, 
Salpetersyrling, Salpeterundersyre og Sal
petersyre. Desuden forbinder det sig ogsaa 
med Brint, Chlor, Kulstof, og i Rødglødhede 
med Bor, Magnium og Titan. I ren, ublan
det -Tilstand er det endnu ikke fundet i Nå- 
furen, men blandet med Ilt, Kulsyre etc., i 
ufmosphærisk Luft og bundet til andre Stof
fer; det udgjør saaledes en Bestanddel af 
salpetersure Salte, af Ammoniak og af mange 
organiske Legemer, saasom af Albumin, Lim, 
vore vigtigste Fødemidler, Alkaloiderne etc. 
Det antoges tidligere, at Kvælstof ikke lod 
sig fortætte til et Fluidum, men i den nyeste 
Tid er det paavist, at det ved at underkastes 
ot meget stærkt Tryk og en lav Varmegrad 
kan fortættes til en Vædske. Til Dyrs og

Planters Ernæring ere Kvælstofforbindelserne 
af største Vigtighed.

K væ snrt ( Sangu isorba  o ffic in a lis) er 
en i Bjergegnene i Syd- og Mellemeuropa 
samt i Norge voxende Plante, som har Lig
hed med Bibernelle (s. d.), men er større og 
har ovale, mørkerøde Blomster. Dens Rod 
har sammensnærpende Egenskaber og an
vendtes tidligere i Medicinen som et blod
stillende Middel; nu benyttes sædvanlig kun 
Bladene i lignende Øiemed til Kreaturer.

K w a s s  er Navnet paa en i Rusland 
meget almindelig Drik, som tilberedes af 
Bygmél og kogende Vand med Tilsætning af 
lidt Rugmél og undertiden lidt Sirup eller 
Humle for at gjøre den mere velsmagende.

K yan it s. Cyanit .
K y a n o l  benævnes undertiden Anilin 

(s. d.).
K æ m elhaar eller Mohair  kaldes de 

lange, bløde, silkeglinsende Haar af Angora
geden; Benævnelsen stammer fra det arabiske 
Ord chamal,  som betyder fin eller blød. (Se 
forøvrigt under Kamélhaar. )

K ö l i i s k  j ö n m t  s. Umbra.

K öliisk  Kult s. Chromgult .

K ö l n s k  J o r d  s. Umbra.

K öln sk  Vand s. Eau de Cologne.

K önigsberger Lærreder ere or
dinaire, men tæt vævede og blegede Lærre
der, som mest forfærdiges af Landbefolknin
gen i Østpreussen og bringes til Königsberg; 
de forsendes sædvanlig i Ruller af c. 11 Me
ters Længde og 32 Ctm. Bredde.

K onrog, T. Kienruss, Fr. Noir de 
fumée, E. Lampblack, er den Sod, som dan
nes ved ufuldstændig Forbrænding af Olie, 
Talg, Harpix, Beg eller fedt harpixholdigt 
Ved, saasom Fyrretræ. Den udgjør et let, 
sort Pulver, som næsten ganske bestaar af 
Kulstof, der er gjennemtrukket med branket 
Olie, som har dannet sig under Forbrændin
gen og som kan fjernes ved Udvaskning med 
Terpentinolie og paafølgende Glødning. Den 
er tør og porøs, ikke klæbrig, flyder paa 
Vand og som oftest uden Smag, imedens den 
Sod, som erholdes af faste Træarter som Eg, 
Bøg etc., der indeholde mange gummiagtige 
Slimdele, er fastere, mere glinsende og af 
en syrlig Smag og Lugt. Den tilberedes i 
det Store ved i særegne Ovne at forbrænde 
Materialet saaledes, at Røgen igjennem en 
skraat liggende Skorsten stiger op i et tæt 
tillukket Rum, som foroven har et kegleformet 
Tag af Seildug, og Soden afsætter sig da 
paa Væggene og Lærredet, afskrabes eller 
afbankes med Stokke og pakkes i større eller 
mindre Foustager. I England tilberedes en 
fin Kønrøg ved at anbringe en Blikskjærm 
over en med Linolie fyldt og med en lang, 
tyk Væge forsynet Lampe og affeie Soden af 
Skjærmen med en Fjer; den anvendes mest 
til Fabrikation af Tusch, idet den rives sam
men med Traganthopløsning, Husblas eller 
Gummi samt lidt Moskustinctur til en Deig, 
som derpaa formes og tørres. Kønrøg anven
des til sort Malerfarve og reven med kogt
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Linolie til Bogtrykkersværte, samt ligeledes 
til Blanksværte, Lak etc. Den maa opbeva
res omhyggeligt, da den let antændes og kun 
vanskelig kan slukkes med Vand. Den for
falskes undertiden med stødte Kul eller med

Bensort, hvilket Sidste kan kjendes ved, at 
den isaafald bruser med Syrer. Den udføres 
i Mængde fra Norge, Sverig og Tyskland og 
overhovedet fra alle Lande, som have store 
Fyrreskove.

L.

L a m i  s. Uld.
L a b d a n n m  s. Ladangummi.
L a b e r d a n  s. Kabliau.
L a b i l a  eller Labyza er en vellugtende, 

ravlignende Gummi, som erholdes af et i 
Sydcarolina voxende Træ; man .forfærdiger 
deraf alle Slags Pyntsager, Halsbaand etc.

L a b l a b  er en i Ost- og Vestindien, Ægyp
ten etc. dels vildvoxende og dels dyrket, 
altid grøn Slyngbusk, som bærer 12 Ctm. 
lange og 4 Ctm. brede Bælle med store sorte 
eller rødlige Frø, der dels anvendes som Næ
ringsmiddel og dels som Lægemiddel i Bryst
sygdomme.

L a b o r a  kalder man en Art uformelig 
slebne ostindiske Diamanter.

L a b r a d o r s t e n  s. Feldspath.
L a b r a d o r t h é  s. Gaultheriablade.
L a c  L i m æ  s. Bjergmél.
f i a c c a  f i o r e n t i n a  s. Florentinerlak.
L a c c a  i n  g l o b u l i s  s. Lak, Kuglelak.
L a c c a  m u s e i  s. Lakmos.
L a c c a  i n  t a b u l i s  s. Lak, Gummilak.
L a c r y m æ  C h r i s t i  (Christustaarer), 

ogsaa undertiden kaldet Lagrima di Gallitti, 
er en af de fortræffeligste røde, italienske 
Vine; med en smuk Farve forener den en 
fortrinlig Smag og Vellugt. Den voxer ved 
Foden af Vesuv, hvor der produceres tre 
Arter Vin, af hvilke den ægte Lacrymæ 
Christi er den bedste. Den tilberedes af 
halvt tørrede Druer, hvis Saft man lader 
flyde ud af sig selv under et svagt Tryk. 
Den anden ved Vesuv voxende Art er en 
Muskatvin, og den tredie en Vin, som lig
ner Malvasier. Høiderne omkring Averno- 
søen afgive fortrinlige baade røde og hvide 
Vine, som i Godhed næsten kunne inaale sig 
med Lacrymæ Christi, og som ogsaa ofte 
sælges under dette Navn, der ligeledes ikke 
sjelden gives Vine fra Øerne Ischia og Pre
cida samt fra Omegnen af Noia.

L a c r y m æ  . f o b i  s. Hjobstaarer.
L a c  S n  I |>h o  r i s  s. Svovlm elk.
L a c t a m i n s y r e ,  Lactamid s. Melke- 

syre.
L a c t a r i n  er tørret og til et fint Pul

ver malet Ostestof, som man nu efter en af 
Pattison i Glasgow gjort Opfindelse benytter 
til Befæstelse af mange Farver i Tøitrykke-

riet istedetfor Albumin eller Æghvidestof1 
Pulverform.

L a c t a s  f e r r o s u s  s. Jernforilte, melke' 
surt.

L a c t o c a r a m e l  s. Melkesukker. 
L a c t o l i n  eller M elkextract kalder » alJ 

et af Melk tilberedt Product, som fremstil!®5 
ved at berøve Melken 9/10 af dens Vanding 
hold; det er en hvid, ofte graalig Substa®̂  
a f  Consistents som Honning. Ved Tiis®-,' 
ning af 8 Dele Vand giver den igjen Mej*' 
og den er derfor ble ven af Betydning 
Søfolk.

L a c t u c a r i u m ,  ogsaa kaldet Tbri i lacii"11’
er den fortættede Melkesaft af Laktuk og auve®' 
des i Medicinen som et beroligende Middel, 
den har en lignende Virkning som Opium. _ 
gives to Sorter deraf, nemlig fransk, L .  g a l l i 11111'1’ 
og tysk eller engelsk, L .  g e r i n a n i c u m  Mi? 
a i ig l ic i i i n  ; den førstnævnte er den udpresse1 
og fortættede Saft af H avesalaten, Lact»^ 
s a t i v a ,  den sidstnævnte er den ved Indso* 
udflydte og i Luften størknede Saft af G|f 
laktuken eller vild Laktuk, L a c t u c æ  v i r o ^ j  
Den franke er et noget fedtet Extract 
sortebrun Farve, af en eiendommelig, 
behagelig Lugt og en bitterSmag; den trap 
ker let Fugtighed til sig af Luften og ®e' t 
flyder tilsidst ganske. Den erholdes ved _ 
udpresse Planten og afdampe Saften: de»® 
Sort er temmelig ordinair. Den tilbered  ̂
mest i Paris og forsendes i forseglede 
sker, som indeholde 30 eller 60 Gram. —; V. 
engelske forekommer i større eller nfindr ’ 
uregelmæssige, stumpkantede, matte, skjM • 
mørkebrune Korn, som ikke blive fugtig®.. 
Luften. Den tyske er gulbrun og voxagt » 
i Bruddet og bestaar af uregelmæssige StJA 
ker eller Stænger; begge disse sidste have 
modbydelig, bedøvende Lugt, en bitt®̂ ’ 
opiumlignende Smag og ere luftbestandig 
De indeholde en eiendommelig Syre, L®
tu casyre ; ogsaa udvinder man ved Udtr# 
ning med Vand og Alkohol dens egentnk 
virksomme Bestanddel, Lactucin, et i ^  >
morglinsende Skjæl krystalliserende, lug'tlø3 
bittertsmagende Stof. g,

L a c  v i r g i n i s ,  Jomfrumelk s. Benz® 
L a c e  kaldes i England dels Kniph®» 

og dels alle Baand, Blonder, Lidser og S®0 ’
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som ikke ere tilvirkede veci almindelig Væv
ning saaledes at Islætten krydser Kjeden i 
en ret Vinkel, men livis Traade derimod ere 
sammenslyngede eller flettede sammen i en 
skraa Eetning, enten efter Bobinetvævnings- 
principet eller paa særegne Flettemaskiner.

L a c l a n g m n m i  eller Labdangummi (R e 
sina L adanum ) er den vellugtende, harpix- 
agtige Saft af forskjellige i det sydlige Eu
ropa, Lilleasien og Nordafrika voxende Ci- 
stusbuske, navnlig C i s t u s  C r e t i c u s ,  C.  C y p r i -  
cus og C, l a d a n i f 'e r u s ,  af livis Grene og Blade 
(len flyder ud af sig selv og størkner i Luf
ten; den indsamles ved at lade særegne In
strumenter af Træ, forsynede med tyndo Læ
derremme, trække hen over Planterne, indtil 
Remmene ere tilstrækkelig overtrukne med 
Harpixen, som derpaa skrabes af og enten 
8om den syriske strax formes i Klumper, eller 
som den fra Candia blandes med Aske, Sand 
eller Jord og i Almindelighed sendes til Con- 
stantinopel, hvor den yderligere forfalskes. 
Den bedste, som dog kun sj elden kommer til 
Europa, er den syr iske ,  ( in  m assis) af sorte
l a  Farve og af Consistents som et blødt 
Plaster. Mere almindelig er den cypr iske ;  
den kommer dels i store Blærer og dels i 
tøse, i Laurbærblade indpakkede Klumper, 
er sortebrun af Farve, har en behagelig, stor- 
axlignende Lugt og brænder med en klar 
Flamme. Hyppigst forekommer L. fra Can

dia, den snoede (in  to rtis), som bestaar af 
flade, sneglehusformigsnoede, sortebrune, tunge 
9S i Bruddet glinsende Stykker. Den er en 
Blanding af Ladangummi med forskjellige 
Vellugtende Harpixer og er farvet sort med 
Sod; ogsaa indeholder den ofte mere end 
halvdelen sort Jernsand, hvorfor sædvanlig 
kun en Trediedel deraf opløser sig i Vinaand. 
Den anvendtes tidligere til flere Lægemidler, 
ßien bruges nu næsten kun til Eøgelsepulver 

Parfumer.
rp l i a d i k i a  eller Lat ikea er en Sort 
k°bak, som dyrkes i dot asiatiske Tyrki, 
ûavnlig i Syrien; den er bekjendt som en af 
‘tø bedste Sorter tyrkisk Tobak, men kommer 
kun sj elden i den europæiske Handel. 
..b a d in e s  kaldes i England en Slags 

f  busende appreterede, kiprede og broget stri-
hede uldne tføier.
, eller Lodog er en Art Sild, som
anges i Ladogasøen i Eusland og forsendes 
êdsaltede i Tønder.
k a c l n  er Navnet paa en fin rød Cham- 

Pagnevin af første Klasse; den har en smuk 
arve og megen Corpus, Fyrighed og Bouket.

, L a d y  kaldes et fint, broget, uldent Stof, 
er ligner ukipret Flonel og anvendes til 
ommerfrakker, Dameoverstykker etc. — Lady-

p er °^saa favnet paa en Slags stærk

Ladytwist kaldes en Sort Skraatobak, 
i0ri1 forekommer i smaa, tyndt spundne Eul- 
er af c. 20 Grm. Vægt.
„ B a g r i m a  d e  s. Lacrymæ
Baristi.

j^ a g n n a -C a m p e c l ie  s. Blaatræ.
p a i n i  kalder man den ved Jernvalser 

adtrykte Traad af forskjellige Metaller, især
J. Hj o r t h : Varelexikon.

af Sølv, af forgyldt Sølv eller Kobber (Guld- 
lalm) og af forsølvet eller med et andet Me
tal af Guld- eller Sølvfarve overdraget Kob
ber (leonisk eller uægte Guld- og Sølvlahn). 
Ganske af Guld forfærdiges det ikke, og hvad 
man kalder ægte Guldlahn er stedse kun for
gyldt Sølv. Traaden presses flad imellem 
Staalvalser paa de saakaldte Traadplatmøller 
og sælges opvunden paa smaa Træruller. 
Man bruger den til Overspinding af Silke- 
traade, hvoraf der forfærdiges Guld- og Sølv
tresser, Broderier etc. samt til Cantiller og 
til Indvævning i Baand og andre Stoffer. 
Den forfærdiges i mange Guld- og Sølvfabri
ker, saasom i Berlin, Leipzig, Wien, Paris, 
Lyon, Brüssel etc. (Se ogsaa under «Folie» 
og «Leonisk».)

X < a k ,  G u m m i l a k  (L a cca  eller R e s in a  
Laccai), Fr. Lacque, Gommelacque, E. Lac, 
Gum Lac, er en voxholdig, harpixagtig Sub- 
stants, som ved Stikket af et Insekt, nemlig 
Hunnen af Lakskj oldlusen (C occus L a cca ),  
flyder ud af Grenene af forskjellige i Ben
galen, Assam, Pegu, Siam etc. voxende Træer, 
navnlig af A l e u r i t e s  l a c c i f e r a ,  S c h i c c h e r à  tri  -  
j u g a ,  B u t c a  f r o n d o s a ,  forskjellige Zizyphus- 
og Urostigma-Arter og flere andre, af (hvis 
Melkesaft Insectet ernærer sig. Huninsectet 
er saa stort som en almindelig Lus, ægformet 
rundt, af rød Farve, med tolv Bugringe og 
sex Kløer; Haninsektet er dobbelt saa stort og 
har fire Vinger, og der skal kun findes én 
Han til c. 5000 Huninsekter. Det er kun 
Hunnerne, som sætte sig fast paa Træernes 
Grene; i Januar kort efter Befrugtningen 
miste de Bevægelsen og svulme saaledes op, 
at man ikke længere kan iagttage Følehorn 
og Fødder; de omgive sig da med en har
pixagtig Vædske, som danner ligesom en 
Celle om dem. Efter et Par Maaneders For
løb er Harpixcellen om de enkelte Insekter 
størknet, som da vise sig som livløse, glatte, 
ved den stumpe Ende udrandede og der med 
en smuk rød Vædske fyldte Legemer. Idisse 
finder man i October og November 20—30 
ovale Æ g  eller Larver, som efter at have 
fortæret den røde Vædske i Moderen, bryde 
igjennem dennes Eyg efter at have skiftet 
Hud for at søge sig nye Grene. Da Dyrene 
sidde meget tæt sammen, bliver Grenen fuld
stændig omgiven af de sammenhængende 
Celler, som da danne en henved 1/2 Ctm. tyk, 
glinsende, haard, gjennemskinnendo harpixag
tig Masse uden Lugt og af en svagt bitter 
Smag, som ved at antændes i Begyndelsen 
har en behagelig Lugt, men senere lugter 
som brændt Horn. Disse Grene, omgivne 
af don rødligbrune Harpix, danner den saa
kaldte St ok lak  eller St an glak  (L a c ca  in  ba- 
cu lis  eller in  ram u lis), som indsamles to 
Gange om Aaret, i Februar og August, ved 
kun at afbrække de med Harpixmassen be
satte Grene. Den kommer i Handelen i 6—9 
Ctm. lango Stykker, som i Regelen indeholde 
de hontørrede Grene, medmindre disse have 
været meget store eller kun delvis bedækkede 
med Lakken, som isaafald sædvanlig afskra
bes; den kommer dog kun sjelden til Europa. 
Dersom den er indsamlet førend Ungerne
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have udviklet sig og ere krøbne ud, er Mas
sen af en smuk brunrød Farve, gjennemsigtig 
i Kanterne og indeholder en Mængde Celler, 
hvori man endnu finder Insekterne; i modsat 
Fald have Ungerne allerede fortæret Største
delen af det røde Farvestof, og Massen er 
da af langt blegere Farve og kun af ringe 
Værdi som Farvemateriale og kun anvendelig 
til Fernisser. Den bedste Sort kommer fra 
Siam og Pegu; en noget ringere og mere 
gulligrød Sort erholdes fra Assam, Koroman- 
delkysten og Mysore, imedens den fra Ben- 
galen er den simpleste. Denne sidste lader 
man sædvanlig smelte sammen i Solvarmen 
og den kaldes da Klumplak,  Kage lak eller 
Plat lak  (L a c ca  in  m assis), som dog neppe 
forekommer i den europæiske Handel. Lak
ken skilles fra Træet og Grenene ved Hjælp 
af to store Valser, livorpaa den udvaskes i 
store Ballier, halvt fyldte med Vand, af mand
lige og kvindelige Kulier, som saa længe 
træde den med Fødderne, til den ikke af
giver mere Farvestof. — Kornlak ( L a cca  in  
g ra n is , E. Seedlack) bestaar af smaa, uregel
mæssige og kantede Smaastykker, som ere 
fremkomne ved Stødning af Stoklakken, hvor
ved de skilles fra Grenresten. Ofte er den 
ved Hjælp af Sodalud berøvet en Del af sit 
Farvestof. Den bruges i Indien til Forfær- 
digelse af Pyntsager for den lavere kvinde
lige Befolkning, saasom til Armringe, Øre
lokker etc., imedens der til lignende Prydel
ser for de høiere Klasser bruges den fineste 
Schellak. — Af Kornlak tilberedes en smuk 
rød vinaandig Fernis, der navnlig finder An
vendelse til Fernisering af musikalske In
strumenter, f. Ex. Violiner. Hyppigst ud
trækkes dog ogsaa det røde Farvestof saavel 
af Kornlak som af Stoklak ved Kogning med 
Sodalud for at anvendes til Fabrikation af 
Lakdye  (s. d.), som nu forbruges i stor 
Mængde. Den tilbageblivende Masse, hvoraf 
Farvestoffet er uddraget, lige saavelsom den 
ovenfor beskrevne ved Udvaskning med Vand 
for sit Farvestof befriede Lak, fyldes i 10 
Fod lange og 2 Tommer vide, stærke Bom
uldssække, som holdes foran en Kulild og af 
to Personer, som holde i hver sin Ende deraf, 
dreies i modsat Retning, hvorved Lakken flyder 
ud og udbredes paa Stenplader eller Pisangblade 
i tynde Lag, som hurtig størkne og da ere 
glinsende, gjennemskinnende, haarde ogskjøre, 
og som komme i Handelen i 3—6 Ctm. store, 
uregelmæssige Stykker under Navn af Sch e l

lak  eller T avle lak ( L a cca  in  tabulis). Jo 
mindre Kraft, der anvendes til at udpresse 
denne Lak igjennem Sækkene, desto renere 
bliver den, og jo finere Sækkene ere, desto 
mere klar og gjennemsigtig bliver den. Den 
forekommer i forskjellige Farvenuancer fra 
mørkerød eller leverbrun til orange eller 
ravgul; jo lysere og klarere den er, desto 
høiere vurderes den. Den leverfarvede med 
sorte Punkter kaldes nat ive.  Ved Indkjøb 
maa det ogsaa paasés, at Schellakken bestaar 
af enkelte, tynde og glatte Tavler; ere disse 
bølgeformede eller rynkede, have de mindre 
Værdi, hvilket endnu mere er Tilfældet, naar 
de ere mere eller mindre sammenklæbede

eller endogsaa helt sammensmeltede; de be- 
nævnes i  saafald Blokvarer .  Ofte ere dog 
kun de ydre Lag i en Kiste sammenklæbede 
som en Følge af Varme under Transporten, 
imedens Tavlerne i  Midten af Kisten ligge 
løse. Den brune Schellak kommer under
tiden i Handelen #oprullet i Stænger under 
Navn af Am b ola ; ’ i  den nyere Tid forekom
mer der ogsaa en meget søgt Sort, som kal
des Blod- eller Knopschellak,  i  c. %  Ctm- 
tykke, rødbrune, noget gjennemskinnende, 
meget glatte og rene Tavler, som navnlig be
nyttes til Fabrikation af Segllak og vurderes 
ligesaa høit som den lyse Schellak. — Man 
benytter Schellak og ogsaa Kornlak til Sned
kerpolitur, hvortil man mest anvender den 
brune; endvidere til Fernisser, til Fremstil
ling af Kit og Segllak, til at gjøre Herre
hatte stive og vandtætte, i pulveriseret Til
stand til Fyrværkerisatser etc. Den ko mine1 
i Handelen i Kister paa 100—200 Pund, mest 
over London. I Aaret 1867 indførtes til Eng' 
land c. 31,600 Cwt. og udførtes c. 26,600 
Cwt.; i det samme Aar udgjorde Indførselen 
af Lakdye 9,260 Cwt. I Aaret 1876 ud
gjorde Indførselen til England af Stoklak, 
Kornlak, Schellak og Lakdye tilsammen 
98,855 Cwts. til en Værdi af 530,000 L; 
heraf kom 92,576 Cwt. fra Bengalen o g 
Burmah. Der udførtes i samme Aar fra Eng' 
land 42,726 Cwt. til en Værdi af 232,514 U 
heraf gik c. 17 Tusinde Cwt. til Tyskland, 
9 til Frankrig, 8 til Holland og Belgien, _ o 
til Rusland etc. — De chemiske Fabriker til' 
berede med Chlor bieget  Sche llak,  hvilket 
kan ské paa forskj ellige Maader, som dogikk® 
alle give et lige godt Fabrikat, idet saada» 
Schellak stundom ikke lader sig opløse 1 
Vinaand ; man har derfor ogsaa nu en meget 
fint pulveriseret bleget Vare, som er letter® 
opløselig. Den blegede Schellak benyttes 
foruden til farveløse Lakker og lyse Politu
rer, navnlig til Fabrikation af fint, hvidti 
blaat og rødt Segllak. — Schellak er oplø
selig i Vinaand og Æther, men ikke i Vand; 
den bør ikke være altfor tynd, smelte let, og 
da kunne lade sig udtrække i lange Traad®- 
Den forekommer ofte forfalsket med Harpi* 
og Colophonium, hvilket dog let kan kjende® 
paa den stærke Harpixlugt, som den udvikl®1 
ved at antændes.

L a k  t il Forsegling s. Segllak.  ,

L a k d y e ,  Lak lak  eller Farve lak er de1
af Stoklak eller Kornlak (s. Lak) udtrukn® 
røde Farvestof, som tilberedes i Ostindien og 
forsendes i flade, firkantede Stykker af c. * 
Ctm. Tykkelse. Det erholdes ved at behandl® 
Gummilak med svag Sodalud eller det v®n 
Udvaskning af Lakken vundne Farvestof pa3 
lignende Maade, og afdampe den afhældt® 
Vædske saalænge, indtil Residuet lader sig 
forme i smaa Tavler. Disse have en mørk 
violet Farve og farve næsten ligesaa smukt 
og varigt rødt som Cochenille, men ere be
tydelig billigere, hvorfor de hyppig anvend®8 
istedetfor denne, især i Forbindelse med Ti»' 
salt. Disse Tavler ere ikke let opløselige og 
vanskelige at brække itu paa Grund af der®s 
betydelige Harpixindhold ; de udgjøre deU
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egentlige Laklak,  som først efter at være 
renset fra Størstedelen af sit Harpixindhold 
benævnes Lakdye  eller Farvelak.  Denne 
sidste er af lysere rød Farve og har et mat, 
jordagtigt Brud; den farver kraftigere end 
Laklak og er beqvemmere at anvende. Ikke 
meget forskj ellig fra Lakdye er det saakaldte 
Offenheimer-Rødt,  som dog er endnu renere. 
Skjøndt Yaren forekommer af meget for
skiellig Qvalitet, have Stykkerne dog næsten 
ganske det samme Udseende, hvorfor Sor
terne i London forsynes med itrykte Bog
stavstempler, den fineste med D. L ., den 
næstbedste med T. D., den tredie med J. 
Mc. R., C. E. etc. ; man kan imidlertid ikke 
altid stole paa disse Mærker, som ofte ere 
eftergjorte, og for at være sikker bør man 
fielst farve en Prøve dermed. Uagtet den 
stadige Dalen af Cochenillepriserne bruges 
Lakdye dog i on stor Udstrækning; i Aaret 
1868 var Forbruget deraf i England c.
1,200,000 Pd. De fineste Sorter udbydes 
finn sjelden til Salg i Calcutta, da de ifølge 
Contract mest fabrikeres for det europæiske 
Marked.

Lakerede V arer kaldes forskj ellige 
Arbeider af fortinnet Jernblik, Tin, Træ, 
Papiermaché, Læder etc., saasom Themaski- 
ner, Blomster-, Frugt-, Brød- og Arbeids- 
kurve, Kakkelovnsskærme, Kaffe-, The- og 
Tobaksdaaser, Lamper, Lysestager, Blomster
vaser, Vandkander, Badekar, Consoler, Cruci- 
fixer, Toiletkasser, Arbeidsborde, Cigarstati
ver etc. Mange af disse Artikler forekomme 
nu smykkede med virkelig kunstneriske Ma
lerier og overdragne med en meget fin Lak. 
Forfærdigelsen af fine lakerede Tarer stam
mer oprindelig fra Japan og China, hvor man 
forstaar at forfærdige den fineste Lak af Har- 
pixen af nogle Træer, som ikke voxe i Eu
ropa. Navnlig have de lakerede japanesiske 
Arbeider stedse været betragtede som de for
trinligste der kjendes. Den japanesiske Lak 
er ikke, saaledes som Tilfældet er med vore 
Lakfernisser, en Blanding af forskjellige Har- 
pixer og Olier, men et i Realiteten færdigt 
Naturproduct, der kun behøver en vis me- 
cfianisk Bearbeidelse for at kunne anvendes. 
Len bestaar af Saften af det i Japan saavel 
vildvoxende som ogsaa hyppig dyrkede Fer- 
nissumaktræ (R h us v er n ic ife ra ) , og produ
ceres navnlig paa Øen Nipon og i Districtet 
Yoshino ved at gjøre Indsnit i de 4 à 5 Aar 
gamle, armtykke Stammer, hvoraf der da ud
flyder en vandklar Vædske, der ved Luftens 
Paa virkning hurtig bliver mørk og tyk og 
bedækkes med en mørkebrun Hinde. Hele 
Sommeren igjennem gjøres der hver anden 
eller tredie Dag nye Indsnit i Træernes Bark, 
imedens den honningtykke Saft samtidig af
skrabes af de tidligere gjorte Indsit, og i 
November Maaned omhugges de udtømte 
Stammer. Lakkens Qvalitet er forskiellig 
efter Aarstiden ; den bedste er den, som ind
vindes indtil sidst i August og kaldes Haya-  
eller Hunnah-Urushi (Foraars- eller Blomster
lak); Productet fra September og October er 
mindre fint og benævnes Naka-  eller Ur a-  
Urushi.  Den saaledes udvundne raa Lak be

fries fra Træ- og Støvdele ved at presses 
igjennem en Slags meget tyndt og porøst 
Papir, hvorpaa den omrøres i Luften i to 
Dage under Tilsætning af jernholdigt Tand, 
og der iblandes da farvede Pulvere, saasom 
Kobbergrønt, Jernrødt, men fremfor Alt den 
fortrinlige chinesiske Cinnober ; til visse An
vendelser tilsættes ogsaa en fed Olie, som 
erholdes af en særegen Plante, P e r i l l a  o c i -  
i n o i d e s ,  som i Japan kaldes Ye. Der gives 
kun gule, grønne, brune, røde og sorte Lak
ker, samt i den nyere Tid ogsaa violette. 
Den saaledes tilberedte Lak stryges med en 
Træspatel og senere med en Pensel paa de 
paagjældende Gjenstande, som først ere over- 
trukne med paaklæbet fint Lærred eller Pa
pir og grundede med en Blanding af simpelt 
Lak og Teglstensmél ; der paaføres da flere 
Lag, som hvert for sig, efter at være blevet 
haardt, slibes omhyggeligt med Trækul og 
Vand. De lakerede Gjenstande decoreres ofte 
med Reliefmalerier i Guld eller Sølv eller med 
Indlægning af Perlemor; Japaneserne have 
en Mængde Guld- og andre Metalpulvere af 
forskjellig Farve, og det er beundringsvær
digt, hvilken Virkning de kunne frembringe 
ved at sigte disse paa Gjenstandene i de 
fineste Overgange. I Japan skjelner man 
imellem et stort Antal Laksorter, dels efter 
Beskaffenheden og dels efter Farven og An
vendelsen. De smukkeste lakerede Sager for
færdiges i Hovedstaden Yeddo med en over
ordentlig Omhu og ere derfor meget kost
bare, hvorfor de kun sjeldnere komme til 
Europa, hvis Markeder i Regelen fordre bil
lige Varer, der sædvanlig komme fra Pro
vinserne. Den japanesiske Lak udmærker 
sig ved en høi Grad af Varighed, Haardhed 
og Skjønhed; den kan holde sig i flere Aar- 
hundreder uden at tabe sig eller blive ridset. 
Den er derfor ogsaa temmelig kostbar, især 
da den maa indsamles med Besvær, og hvert 
Træ kun afgiver et lille Qvantum; i Yoshino 
skal et Træ kunne levere henved 8 Pund, og 
Prisen paa de forskjellige Laksorter kan der 
anslaas til 3 à 6 Kroner pr. Pund. — De 
lakerede japanesiske Varer bragtes først til 
Europa i det 17de Aarhundrede af Hollæn
derne, som dengang vare ene om Handelen 
paa Japan; de bleve derpaa snart eftergjorte 
af Englænderne og senere ogsaa i Tyskland, 
hvor den første Fabrik anlagdes i Brunsvig 
i Aaret 1763, og herfra udbredte denne nye 
Industri sig til Berlin og senere til de fleste 
større Byer i Europa. De fineste tyske la
kerede Varer ere af meget god Qvalitet og 
erholdes navnlig fra Berlin, Brunsvig, Wien 
og Hannover; af ringere Qvalitet forfærdiges 
de ogsaa i Barmen, Stettin, Königsberg, 
Koblenz og flere Steder, og meget billige 
Varer erholdes især fra Nürnberg og Fürth. 
I Dresden findes der en udmærket Samling 
af ægte japanesiske Gjenstande i det saa
kaldte japanesiske Palads. I England er Bir
mingham Hovedsædet for denne Industri. I 
I Aaret 1867 indførtes der til England 350 
Cwt. japanesiske lakeredeVarer til en Værdi 
af 5,928 £.; der udførtes i samme Aar 51 
Cwt. v. 860 £,

29*
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L a k f a r v e r ,  Fr. Laques aux peintres, 
E. Drop colours, Droplakes, kalder man sæd
vanlig de af vegetabilske eller animalske Le
gemer udtrukne Farvestoffer. De indgaa uop
løselige Forbindelser med alkaliske Jordarter 
og endnu hyppigere med Lerjord og Metal- 
ilter; de kaldes da Lakker eller Lakfarver og 
anvendes baade til Olie- og Vandmaling. De 
smukkeste Lakfarver tilberedes af Blandinger 
af rene Farvestofopløsninger med en Opløs
ning af Alun eller Tiniltesalt under Tilsæt
ning af kulsurt Natron eller Kali. Man an
vender dem navnlig i Farverierne, hvor de 
ved Hjælp af Beitse blive forbundne varigt 
og fast med Stoffet, som skal farves ; desuden 
benyttes de som ovennævnt til Maling, An- 
strygning, i Tapetfabrikerne etc. Hyppigst 
anvendes de røde  Lakfarver, hvoraf den fineste 
er Carm int ak af Cochenille og Affaldet ved 
Carminfabrikationen. Ogsaa Kr aplak  er en 
yndet eg meget varig Farve; den fremstilles 
i alle Nuancer fra Mørkerødt til zart Bosa. 
En smuk rød Lakfarve erholdes ogsaa af Fer- 
nambuktræ, ligeledes med Lakdye (s. d.). De 
røde Lakfarver af Carmin, Farvetræ osv. fore
komme under forskj ellige Navne, saasom Pa
riser- Wiener- Florentiner- Venetianer-Kugle- 
lak etc. Den saakaldte Pu r pu r lak  eller pom

pe j ansk Rødt, som undertiden urigtig be
nævnes Cochenille rødt ,  er en Rødtrælak, som 
hyppig indeholder arseniksur Lerjord og der
for er meget giftig. Til gule  Lakfarver be
nyttes Afkog af Gultræ, Korsbær, Quercitron, 
Vaid og andre gule Plantestoffer. De grønne  
Lakfarver bestaa sædvanlig kun af Blandin
ger af blaa og gule. — Lakfarver komme i 
Handelen enten nedpakkede endnu i fugtig 
Tilstand i Foustager som enDeig, eller tør
rede og i løse Stykker, eller revne til fint 
Pulver; Kraplakken er sædvanlig formet i 
ganske smaa Tavler. De bekjendte Farve
lader, som især erholdes fra Nürnberg i stor 
Mængde og til yderst billige Priser, inde
holde i smaa Tavler eller revne i Muslinge
skaller dels Saftfarver (fortættede Plante
safter), saasom Saftgrønt, Gummigut osv., og 
dels Mineral- og Lakfarver tilberedte med 
Gummi.

Lakfernis s. Fernis.

Laklak s. Lakdye .

Lakmo^i ( L a c c a  c o c r u le a  eller m u sei),  
Fr. Tournesol en pâte, E. Litmus, er en 
Blanding af Kridt eller Gips med det blaa 
Farvestof af forskjellige Lavarter, som i dag
lig Tale ofte falskelig kaldes Mos, navnlig af 
Rocce lla t inetoria,  som voxer paa Middelhavets 
Klippekyster, paa de canari ske og azoriske 
Øer, ligesom ogsaa ved Kysterne af England, 
Spanien, Frankrig og Italien, og som af
giver den bedste Lakmos; endvidere af 
flere andre Lavarter, saasom Lecanora tar 

tarea,  Pe r t usar ia communis o. fi., af hvilke 
man ligeledes fremstiller Or se i l le  (s. d.). Og 
ligesom man af de svenske, tyske og nogle 
franske Lavarter tilbereder den saakaldte» Jord- 
orseille« og af de øvrige » Urte orseille«, saa- 
ledes erholdes der ogsaa af de første en 
ordinari Lakmos, imedens den fine eller ægte 
hidrører fra de sidste. Tilberedelsen sker i

I Almindelighed ved at male den tørrede Lav 
I til et fint Pulver eller med Vand til en Deigr 
I som tilsættes Urin, ulæsket Kalle og lidt Alun 
i  og derefter overlades til Gjæring i en Maa- 

ned, indtil den i Begyndelsen røde Masse 
har antaget en blaa Farve; derpaa presses 
den igjennem en Haarsigte, tilsættes noget 
Kridt eller Gips og formes da paa en simpel 
Maskine til de bekjendte tærningformede 
Stykker, som tørres i Skyggen. Lakmos op' 
løser sig let i Vand og i Alkohol med en 
rødligblaa Farve; ved at blandes med lidt 
Syre, bliver Opløsningen rød, men ved Til' 
sætning af Alkali fremtræder atter den blaa 
Farve, hvilket kan gjentages saa ofte man 
vil. Den anvendes især som Reagens i Che' 
mien til at bestemme, om et Fluidum er 
surt eller alkalisk, til hvilket Øiemed man 
anvender Strimler af Filtrerpapir, som er 
dyppet i blaa eller rød Lakmosopløsning eller 
Lakmostinctur; blaat Lakmospapir farves da 
rødt med Syrer, og det med Syrer rødfarvede 
bliver igjen blaat med Alkalier (s. Reagens- 
papir). Lakmos tilberedes hovedsagelig i Hol
land, men ogsaa i Paris. Lyon og London af 
meget forskjellig Qvalitet og til forskjellige 
Priser; de finere Sorter bestaa sædvanligt 
mindre Stykker end de ordinaire. Som oftest 
ere Stykkerne udvendig mørkere og-smukkere 
blaa end indvendig, hvorfor man bør brække 
nogle itu for at kunne bedømme Farven. 
Forbruget af Lakmos som Farve er aftaget 
overordentlig meget, og det benyttes næsten 
endnu kun til Blaaning af Yasketøi og som 
ovennævnt i Chemien til at skjelne Syrer og 
Baser; undertiden anvendes det til Hvidte
kalk, til Farvning af Likører, rød Champagne 
og af enkelte Sorter Ost. God Lakmos maa 
have en livlig mørkeblaa Farve, være leb 
hurtig opløselig i Vand og ikke blive fug
tig ved at henligge i Luften; opløst i ko
gende Vand efterlader den kun lidet Bund
fald, imedens de simple Sorter da efterlade 
megen Kalk og Gips. Undertiden kommer 
der Lakmos i Handelen, som er farvet blaat 
med Indigoaffald. Et Lakmos lignende Farve
stof indeholde de mest i Sydfrankrig fabri
kerede Be z e t t e r  (s. d.), som vindes af Lak- 
m osplant e n ( C r o z o p h o r a  eller C ro to n  tine- 
t o r ia ), en i Sydeuropa og Afrika vildt- 
voxende og i Languedoc dyrket Plante. Lak
mos indeholder flere til Ammoniak, Kali og 
Kalk bundne Farvestoffer, hvoraf Azolitmio 
og Erythrolitmin ere de vigtigste.

Lakonia eller Lacon ia-ciot h  er Navnet 

paa en Sort ubleget Bomuldslærred, som for- 
færdiges i Nordamerika og som i de sidste 

fem Aar har fundet Vei til det europæiske  

Marked. Det er vævet af smukt, rent og 
jevnt spundet Georgia Bomuld og forekommer 
saavel glat som kipret i Stykker af 8 0  Yards 
Længde og 80 Inches Bredde, som forsendes  

i Baller paa 10 Stk. Det haves i to QvaH- 
teter, A og B, og ethvert Stykke er med 
blaa Farve paatrykt et Stempel, som med 
store latinske Bogstaver angiver L æ rredets  

Navn og Qvalitet.
Lakrits s. La k r i t ssa f t .

Lakritsrod ( R a d i x  L iq u ir i t iæ  eller
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G lycyrrM zœ ), T. Süssholz, Fr. Regiisse en 
bois, Racine de reglisse, E. Licorice root, er 
Koden af Lakritsplanten, hvoraf der gives 
flere Afarter, af hvilke de 2de vigtigste ere 
den spanske (G ly cy rrh iza  g la bra ) og den 
russiske (GI. g la n d u lifera ). Den første voxer 
i Sydeuropa, navnlig i Spanien, Italien, 
Krankrig, Grækenland og det sydlige Rus
land, ligesom den ogsaa dyrkes liere Steder 
i Tyskland, saasom i Franken ved Bamberg 
og i Thüringen. Af den i Handelen fore
kommende levere Spanien og Rusland det 
Meste. Den fra 6 1 .  g l a n d u l i f e r a  og e c h i n a t a  
stammende Lakritsrod afviger betydeligt fra 
den anden Sort og har hjemme ved Wolga, 
i Ungarn etc.; den kommer mest over Peters
borg i Baller paa 150—200 Pd., er i Regelen 
skrællet, ofte endnu forsynet med Rodknol
dene og næsten svovlgul; den er mere træv
let, let og skjør, synker ikke i Yand og giver 
mindre Extract end den fra de andre Lande, 
ligesom den ogsaa er tre eller fire Gange saa 
tyk. — Spanien udfører en Mængde Lakrits
rod over Marseille; den bedste kommer fra 
Tortosa, den næstbedste fra Sevilla og den 
ordinaireste fra Alicante. Den bestaar næsten 
gjennemgaaende af 60—90 Ctm. lange, fin
gertykke, uskrællede Stykker med en graa- 
brun, rynket Bark; den er gul i Yedet, har 
en sød Smag og er tungere end Vand, saa 
at den synker deri; den forsendes i Bundter 
paa 60—70 Pd. Italien udfører saa godt som 
Intet, da næsten hele Productionen forbruges 
i selve Landet. I Tyskland og Østerrig 
(Mähren etc.) dyrkes endel, som har nogen 
Lighed med den spanske; men den er tyn
dere, mere bleggul og er ikke saa god; disse 
Køcider komme sædvanlig i Handelen op- 
bundne i langagtige Kranse, og forarbeides 
mest i Omegnen af Voxestederne til en sort 
Lakritssaft. — Lakritsroden indeholder et 
eiendommeligf Sukkerstof, G l y c y r r h i z i n ,  som 
ogsaa forekommer i flere andre Planterødder, 
t. Ex. i Engelsødrod; det er ikke krystalli- 
serbart, gaar ikke i vinagtig Gjæring og har
en modbydelig sød, senere kradsende Smag. 
Det kan fremstilles som en fast, skjør, gen 
nemsigtig, hornagtig glinsende Masse af en 
lys, gulbrun Farve, som ved at stødes giver 
et gult Pulver af en intensiv, eiendommelig 
sød Smag. Man benytter Lakritsroden i Me
dicinen som Brystmiddel, dels skaaren og 
blandet i Brystthe og andre Drikke, og dels 
pulveriseret til forskjellige Lægemidler, navn- 
til at forbedre Smagen, og til Bestrøning af 
Piller; af Dyrlæger bruges den meget i For
bindelse med Salmiak, Bukkehornfrø og Al
thea imod Slimhinde-Katarrh hos større Dyr. 
Fremdeles tilberedes deraf, som ovenfor om
talt, Lakritsextract,  brun Regiisse etc.; den 
anvendes endvidere i Ølbryggerierne for at 
give Øllet Sødhed og Klæbrighed. Hoved
sagelig benyttes den dog til Fabrikation af 
Lakritssaft.

L a k r i t s s a f t ,  sædvanlig kun kaldet La
krits (E x tra ctu m  G ycyrrh izce  crudum , S u c-  
cus L iqviritia :), T. Süssholzsaft, Fr. Jus de 
regiisse, E. Licorice juice, er det ved Udkog- 
ning af den friske Lakritsrod og Afdampning

udvundne faste, brunsorte Extract; den er i 
frisk Tilstand seig og bøielig, men naar den 
er ganske tør, er den haard og springer let 
itu med et glinsende Brud; den har en sli
met, sød. lidt bitter og branket Smag. Den 
tilberedes hovedsagelig i Italien, navnlig i 
Sicilien og Calabrien, i Spanien, og ogsaa i 
Rusland, Grækenland, Frankrig etc. i sær
egne Lakritskogerier ved Udkogning af Ro
den og Klaring af Afkoget ved Hjælp af 
Blod samt Inddampning efter at der er til
sat noget Potaske. Den formes sædvanlig 
under Tilsætning af lidt Klister og Mel (især 
Bønnemel) eller af den allerede udtrukne, 
tørrede og pulveriserede Rod, i 15—18 Cmt. 
lange og 2—3 Ctm. tykke, runde eller lidt 
fladtrykte Stænger, som i Regelen ved For
sendelsen nedpakkes i Kister imellem Laur
bærblade for at forebygge, at Stængerne 
klæbe sammen. Jo haardere den er og jo 
lettere den springer itu, desto bedre er den; 
i Vand bør den kunne opløse sig uden at 
efterlade mere end 10—25 pCt. Rest, og i 
Munden bør den ganske flyde hen. Den inde
holder de samme opløselige Dele som La
kritsroden. De ordinaire Sorter ere sædvan
lig fremstillede af russisk Lakritsrod og ere 
blandede med Bunkelroesaf't, meget Stivelse
mel etc. De træagtige Dele, som blive til
bage efter Udkogningen og Udpresningen af 
Lakritsrødderne, anvendes som Brændselsmate
riale. De tynde Stænger, som ofte forekomme i 
Detailhandelen og som ikke ere itrykkede 
noget Mærke, ere mest af tysk Oprindelse. 
Den bedste Lakrits er den caiabriske,  som 
udføres fra Messina og Neapel og som er 
glinsende sort i Bruddet og af en behagelig 
Sødme; dog afgiver nu ogsaa Sicilien i 
Mængde en særdeles god Vare, som sædvan
lig er pakket i en Mængde Blade, for hvilke 
der godtgjøres 2 pCt. Meget siciliansk La
krits gaar til Messina og forsendes videre 
som calabrisk. L. forekommer under for- 
skjellige Benævnelser, som gives den af Fa
brikerne, hvis Firmastempel trykkes i hver 
Stang. Særlig berømte Mærker for calabrisk 
Lakrits ere B a r a c c o  og P. S. (P r in c ip e  di 
S a lern o ) ; efter dem kommer M a r t u c c i ,  ( l a s 
s a n o ,  C o r r i g l i a n o  etc.; den fra Abruzzerne er 
mindre god. Disse Sorter forsendes navnlig 
fra Triest, Livorno og Marseille i Kister paa 
90—100 Kilo. Det maa dog bemærkes, at 
man ikke kan tillægge Stemplet nogen sær
lig høi Værdi, da der ogsaa forekommer mere 
eller mindre iorfalskede Sorter under aner- 
kjendte gode Mærker. — Af spansk Lakrits 
er den fra Bayonne den bedste og den, som 
benyttes mest; mere ordinair er den fra Ca
talonien og Valencia, som sædvanlig kommer 
over Marseille. Ogsaa den i e v a n t i s k e  er af 
simpel Qvalitet, men den kommer kun sjeld- 
nere til Nordeuropa. I Sydfrankrig, navnlig 
i Dep. Indre og Loire, Gard og Hérault, dyr
kes der megen Lakritsrod, hvoraf der i Byen 
Biois og flere Steder koges Lakrits, som dog 
ikke udføres. I det sydlige Rusland koger 
man ligeledes en særdeles god Lakrits, hvor
med hele Landet forsynes, imedens der ogsaa 
undertiden forsendes Noget deraf over Pe-
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tersborg, indpakket i Egeblade. — Man an
vender Lakrits i Medicinen som Brystmiddel 
og imod Hoste, stundom med Tilsætning af 
Anisolie eller pulveriseret Anisfrø, i hvilket 
Tilfælde den kommer i Handelen under Navn 
af Anislakrits.  Endvidere benyttes den til 
Ølbrygning, især i England, til Tobakssau
cer etc. Til medicinsk Brug bliver den ren
set i Apothekerne ved Opløsning i Yand, 
Klaring og Inddampning. Yed Tilsætning 
af arabisk Gummi og Udpresning gjennem 
en stærk Metalsprøite faas det saakaldte En
gelske Lakr it s i tynde Stænger. I de senere 
Aar gaar der megen Lakritssaft, sædvanlig 
formet i Blokke, til Nordamerika, hvor den 
mest benyttes til Ølbrygning : denne Sort er 
ofte meget god og kan indeholde indtil 95 
pCt. opløselige Bestanddele. — God Lakrits 
bør være af en ren sort Farve, tør, let søn- 
derbrydelig, have et glinsende Brud og en 
sød, skarp, ren, men ikke bitter eller sveden 
Smag ; i koldt Vand maa den idetmindste 
opløse sig indtil 20—25 pCt. af Massen.

L a k  R u p i e r  betegner i Ostindien en 
Sum af 100,000 Sølv- eller Compagni Bupier 
— c. 169,160 Kroner.

L a m a s  kalder man forskjellige fine, ens
farvede, uldne Tøier, som hyppig bruges til 
Dametrøier og Sommeroverstykker saavelsom 
til Underfoer etc. De ere sædvanlig temme
lig løst vævede, næsten som Flonel, og paa 
den ene Side noget langhaarede ; dog for- 
færdiger man ogsaa tættere og kort over- 
skaarne Yarer under dette Navn. De fabri
keres som oftest glatte, men ogsaa stribede, 
flammede og undertiden blomstrede og møn
strede; de forekomme sædvanlig i 2 eller 1 
Alens Bredde. Neumünster er bekjendt for 
sine gode Frembringelser i denne Varesort.

L a m a n k i n d ,  som i England kaldes 
Guanaco Skins,  erholdes af den i Sydame
rika, navnlig i Peru og Chili, i stor Mængde 
levende og som Lastdyr tjenende Lama, især 
af en vild Afart af Slægten, hvortil den sand
synligvis er Stamdyret; den kaldes Yuanaco 
eller Guanaco og efterstræbes baade for dens 
Skinds, Ulds og Kjøds Skyld. De peruanske 
Skind ere mindre og mørkere end de chi- 
lensiske. De forarbeides i England til Læ
der, som benyttes til Skotøi og Sadelmager- 
arbeide.

L a m a u l d  s. Vicogneuld.  

L a m b e r t s k e  N å d d e r  s. Hasselnød.

L a m i n a r i a  d i g i t a t a . ,  T. gefingerter 
Seetang, er en i de senere Aar indført Dro
gue , som bestaar af de fingertykke eller 
tykkere, fingeragtig forgrenede, '/a—2 Meter 
lange Stengier af L a m i n a r l a  d i g i t a t a  og L. 
C l o u s t o n i ,  tvende Tangarter, som voxe paa 
dybere Yand ved de nordlige Haves Kyster. 
Ved at fugtes antage de igjen deres oprinde
lige Dimensioner og svulme betydeligt ud, 
hvorfor de af Chirurgerne benyttes som Son
der til at udvide Saar og Fistler istedetfor 
Pressesvamp. De deraf til dette Brug for
færdigede Bougier etc. ere Handelsartikler.

L a m m e s k i n d  s. Baranker og Faare- 
skind.

L a m o n t r æ  s. Rødtræ.
L a m p e s o r t  kaldes en meget fin sort 

Malerfarve, som tilberedes af Lampesod, der 
ligeledes benyttes til Fabrikation af Bog- 
trykkersværte og Kobbertrykkersværte.

L a m p e v æ g e r  væves paa Kundvæv af 
meget blødt og kun lidet tvundet hvidt Bom- 
uldsgarn, som i Vægernes Længderetning er 
temmelig grovt og sammenholdes af finere 
Traade; de væves sædvanlig hule som et 
Bør og af forskjelligt Omfang indtil 5 à 6 
Ctm., men ogsaa tynde, flade og aldeles 
runde som Snore efter Lampernes forskjellige 
Størrelse og Anvendelse. De væves nu i 
Længder paa 40 à 50 Alen og sælges for det 
meste i Længdemaal. Foruden de tyske og 
engelske Væger, af hvilke navnlig de første 
indføres her i Landet, væves de ogsaa her i 
Norden i Gothenborg, hvor Bosenlunds Fa
brik er bekjendt for sit gode Product af Bom
ulds Lampevæger.

L a m p r e t t e r  s. Negenøie.
L a m i  s e  t r æ ,  som i Guiana kaldes Yari- 

Yari, E. Lancewood, erholdes af et i Guiana, 
Newfoundland og paa Jamaica voxende Tr*, 
som afgiver et meget seigt, hvidt, elastisk 
og varigt Ved, der i England bruges af Vogn
fabrikanter og Dreiere; i Guianna forfærdige 
de Indfødte Pilespidser deraf.

L a n g d o n  er Navnet paa en Sort i Ame
rika fabrikeret hvidt Bomulds Shirting, som 
forekommer langlagt i Stykker paa c. 60 
Yards og af 83 og 36 Inches Bredde. Varen 
er smukt forarbeidet af ren og ublandet 
amerikansk Bomuld og er, som alle ameri
kanske Varer, forsynet med Fabrikantens 
Mærke; den sælges i Kister paa 30 Stykker.

L a n g e r  s. Kabliau.
L a n g l a d e  er en rød, velsmagende Lan- 

guedocvin af 2den Klasse fra Omegnen af 
Mmes i Dep. Gard.

L a n g o i r a n ,  en hvid Bordeauxvin af 
3die Klasse, som avles i Dep. Gironde, fem 
Mil fra Bordeaux; den har en behagelig 
Smag, god Corpus og Bouket.

L o n g - o n ,  en til Gravesvinene henhørende 
hvid Bordeauxvin af 2den Klasse fra Omeg
nen af Bazas i Dep. Gironde.

L a n g r e s v i n e ,  røde Champagnevine af 
en temmelig fin Smag og behagelig Bouket 
fra Distriktet Langres i Dep. Øvremarne.

L a n g u e d o c  v i n e  kaldes Vinene fra 
Dep. Ardeche, Gard, Lozère, Tarne, Aude, 
Øvre Garonne og Tarn og Garonne, som ud- 
gjøre det tidligere Languedoc. Efter den 
almindelige Klassifikation af de franske Vine 
høre de røde til tredie, fjerde og femte 
Klasse, og de hvide, iblandt hvilke der ogsaa 
findes mousserende, til fjerde Klasse. Her 
voxe ogsaa flere søde Vine af forskjellig Qva- 
litet, iblandt hvilke Muskatvinene fra Fron- 
tignan og Lunell, som ogsaa inddeles i tre 
Klasser, ere de fortrinligste og de i Udlan
det mest kjendte.

L a n g u e n a n e  eller Bour rière kaldes 
en Sort udmærket smukt og varigt fransk 
Hørlærred, som forfærdiges bedst i Omegnen 
af Dinan og St. Brieuc i Dep. Côte du 
Nord.
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Langusten {P a lin u ru s  vu lgaris) er en 
i Middelhavet hyppig forekommende Art Krebs 
af Størrelse som vore Hummer, men uden de 
store Kløer.

Laonvine ere røde, velsmagende Vine 
fra Omegnen af Byen Laon i Dep. Aisne ; de 
have en smuk Karve, ere flygtige, fine og 
temmelig fyrige: de bedste dyrkes paa Syd
siden af det Bjerg, hvorpaa Byen ligger.

Lapidar er et af det saakaldte Hanne- 
nianske Bindemiddel fremstillet Præparat, et 
melag'tigt Pulver, som i de senere Aar be
nyttes i Tyskland som et fortrinlig holdbart 
Anstygningsmiddel paa Murværk, Trævægge, 
Papir, Tapeter, Metal etc., dels alene og dels 
i Forbindelse med andre Farver. Det virker 
ligesom Vandglas, tørrer meget hurtigt og 
staar sig godt imod Veiret. Man rører Pul
veret ud i Vand og paastryger det i Sirups 
Consistents.

Lapis, Sten; hermed betegner man i 
Droguerihandelen ikke alene de virkelige 
Stenarter, som anvendes i Medicinen, men 
ogsaa nogle andre stenagtige Legemer, i 
hvilken Henseende vi henvise til de danske 
Benævnelser paa samme. — L a p i s  b a p t i s t æ  s. 
Fedtsten. — L . c a l a i u i n a r i s  s. Galmei — L.  
Cancri s. Krebsstene. — L .  c a u s t i c u s ,  s. Kali, 
kaustisk. — L .  d i v i n u s  s. Kobberalun. — L ,  
h æ m a tite s  s. Blodsten. — L .  i n f e r n a l i s  s. Hel
vedessten. — L .  L a z u l i  s. Lasursten. — L.  
P u iuicis  s. Pimpsten. — L .  S i u i r i d i s  s. Smer
gel. — L . s p e c u l a r i s  s. Marieglas.

Lappa eller Coppa er et Kornmaal i 
Ancona =  J/4 d. Td.

Lappets-Musseliner kalder man en 
Art brocherede Musseliner, som væves paa 
den saakaldte Lappetstol og mest anvendes 
til Gardiner. Navnet er af skotsk Oprindelse 
og betyder et løst hængende Gevandt eller 
Omhæng. Mønstrene ere retvævede paa begge 
Sider og ligne meget de haandsyede; sæd
vanlig have de ophøiede Striber, imellem 
hvilke de runde, gjennembrudte Mønstre be
finde sig. De tilvirkedes først i Glasgow, 
senere i Nottingham, men nu ogsaa i Tysk
land, især i det sachsiske Voigtland, men 
kommer ikke ofte i Handelen. — Lappets 
kaldes ogsaa i England Tunger, Takker eller 
Spidser paa Tøier; i Frankrig kaldes de 
Languettes.

Larga afelpao eller Bayetas de Pel-
lon, som i England kaldes Baize,  er en Art 
grovt, kipret, mere eller mindre langhaaret 
Flonel, som hovedsagelig gaar til Vestkysten 
af Sydamerika.

Laricin s. Lærkesvamp.
Lasagnette kaldes de baandformede 

Maccaroni.
Laski kalder man i Eusland Skindene 

af den hvide Snevæsel, som ofte sælges for 
Hermelinskind.

L a s t in g  er, som dette engelske Navn 
antyder, et varigt og stærkt Stof, som ogsaa 
undertiden benævnes Everlasting (stedseva
rende) og som tidligere kun blev vævet af 
udsøgt Kamuldgarn og anvendtes til Frak
ker, Veste, Gamacher og Damefodtøi. Nu 
væves det saavel helt afUld som med iblan

det Bomuld eller helt af Bomuld og fore
kommer kun glat, ensfarvet eller trykket ; 
det anvendes mest til Meubelstoffer og Gar
diner, Halsbind og Damestøvler. Af Uld 
væves det i England, navnlig i Omegnen af 
Bradford, af Bomuld derimod ved Manchester, 
ligesom ogsaa flere Steder i Frankrig (Rou
baix) og i Tyskland (Elberfeld, Chemnitz 
etc.). Efter Qvaliteten, Varens Tæthed og 
Materialets Beskaffenhed kommer det under
tiden i Handelen under andre Benævnelser, 
saasom Brunei, Serge de Berry, Kalmank etc. 
Den Compacthed, hvormed Lasting er vævet, 
udelukker Anbringelsen af Mønstre deri.

L a s u r s t e n ,  Lasurspath,  Lazulith eller 
Armenisk Sten (L a p is  L a zu li), Fr. Azur de 
roche, er Navnet paa en smuk blaa Stenart 
med mange smaa, metallisk glinsende, af 
isprængt Svovlkis bestaaende Puncter; den 
er kun lidet gjennemskinnende i Kanterne, 
har en Haardhed =  5,5 og er saaledes mindre 
haard end Feldspath, hvorfor den, om den 
ogsaa kan gives en smuk Politur, dog snart 
mister denne, naar de deraf forfærdigede 
Gjenstande bæres eller bruges. Den findes 
kun sj elden ganske ren, men mest sammen- 
voxet med kornet Kalkspath eller Kvarts. 
Dens Farve er fra himmelblaa til livlig mørke- 
blaa; de ganske rene mørkeblaa vurderes 
høiest, imedens de hvidplettede ere af rin
gere Værdi og de blegblaa de billigste. Den 
findes hovedsagelig i Sibérien ved Baikal- 
søen, i Tartariet og det lille Bucliari samt 
ogsaa i Chili, i Thibet og i China. Man be
nytter den til Stenmosaik, til Vaser, Skaale, 
Lysestager, Daaser, Stokkeknappe, Ørelokker, 
Kors og til smukke architektoniske Prydel
ser etc. I Vinterpaladset og i Isakskirken i 
Petersborg findes der mange Ornamenter af 
dette smukke Materiale, som forøvrigt ogsaa 
godt kan efterlignes med Glasflüssen Den 
anvendtes tidligere til Fabrikation af den 
kostbare ægte Ultramarin (s. d.), hvilket nu 
kun sj eldon sker, siden man har set sigistand 
til at fremstille denne Farve paa andre og 
langt billigere Maader.

L a t i k ia  s. Tobak.
L a t u n  s. Messing.
L a u b e  n  li e j  m e r  er en fortrinlig Rhinsk

vin fra Omegnen af Byen af samme Navn i 
Storhertugdømmet Hessen.

L a u d a n u m  kaldtes tidligere Opium, 
men [betegner nu kun et bestemt Opiums
udtræk med Malagavin, L . i i q u i d u m  S y d e n -  
b a iu i ,  som tillige indeholder Bestanddelene af 
Canel, Safran og Nelliker og er et stærkt 
virkende Præparat.

L a u e n t l æ r r e d e r  eller Lôwentlærre-
der kaldes nogle ordinaire, stærke, tætvæ- 
vede Lærreder, som især væves i Westphalen 
og Hannover sædvanlig af Hamp, men under
tiden ogsaa af Hør eller af Hør blandet med 
Hampeblaar. De i Ruller opvundne Stykker 
have i Kjeden 16—28 Gauge paa 40 Traade. 
De bedre Sorter forsynes med et Stempel 
over det Baand, hvormed Stykkerne ere sam- 
menbundne i begge Ender, og kaldes derfor 
Oberband,  imedens de mere ordinaire, som 
stemples under Baandet, kaldes Unterband.
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De Stykker, som ikke liave den rigtige 
Længde og Bredde, erholde slet intet Stem
pel og kaldes Einband. De forekomme dels 
raa og dels blegede og halvblegede og have 
ingen anden Appretur end Manglingen. Man 
anvender dem til Madrasser, Sække, smaa 
Seil etc., og de blegede benyttes ogsaa af de 
lavere Klasser til Linned.

L a u r b æ r ,  T. Lorbeeren, Kr. Baies ou 
grains de Laurier, E. Bay-berries, ere Frug
terne eller Bærrene af det i Asien hjemme
hørende, i det sydlige Europa, Nordafrika etc. 
forvildede, men ogsaa dyrkede Laurbærtræ,  
L a u r u s  n o h i l i s ,  som bliver henimod 10 Meter 
høit, men som ogsaa undertiden voxer busk- 
agtigt. Bærrene ere i frisk Tilstand mørke- 
blaa, og tørrede af Størrelse som tørrede, 
smaa, sure Kirsebær og have da en ydre, 
mørk olivenbrun, næsten sort, lidt rynket, 
glinsende Skal, under hvilken der findes en 
anden tyndere brunrød, som omslutter den 
blegbrune, haarde, olieagtige, af to Halvdele 
bestaaende Kjærne, som har en eiendomme- 
lig, stærk Lugt og en fed, bitter Smag. 
Dersom Kjærnerne ere hvide, er det Tegn 
paa, at Bærrene ikke ere bievne tilbørlig 
tørrede, uden hvilket de ikke ere skikkede til 
Forsendelse. Gamle Varer ere stærkt ryn
kede og fattes mere eller mindre den inten
sive Lugt, som er eien dommelig for friske 
Laurbær. De anvendes til Kryderi i Hus
holdningen, til Likører og Oliedestillation, 
samt i Medicinen, navnlig af Dyrlæger. Af 
Bærrene fremstiller man ogsaa Laurin,  som 
krystalliserer i langagtige Octaedre. End
videre findes i dem Stearin, Harpix, flygtig 
og fed Olie, Laurbærolie (s. d.) osv.

I<aurl>ær](»l»de (F o lia  L a u r i) have 
en behagelig, krydret Lugt og en skarp aro
matisk, lidt bitter Smag; de anvendes som 
Kryderi paa Spisevarer, Eddike og Likører, 
og i Italien til Indpakning af f'orskjellige 
Sydfrygter og af Lakrits. De komme mest 
i Handelen fra det nordlige Italien og det 
sydlige Tyrol, enten i pressede Baller, i 
hvilke de holde sig bedst, eller i Sække. 
Naar de blive tørre, tabe de vel noget af 
deres friske, grønne Farve; dog maa de ikke 
have et gulligt eller brunligt Udseende, lige
som de ogsaa bør være fri for Iblandinger 
af Grene eller Kviste.

JLaurbsei'kirsebærtræet (P ru n u s  
L a u ro cera s iis), E. Kirschlorbeerbaum, er et 
i Orienten og det sydlige Europa voxende 
og hos os ogsaa i Haver og Drivhuse dyrket 
lille buskagtigt Træ, med læderagtige, glin
sende, stedse grønne, tandede, ægrundt lang
agtige Blade, hvide Blomster og smaa, glin
sende sorte Frugter. Bladene have i frisk 
Tilstand en svag, bittermandelagtig Lugt, 
som gaar bort ved Tørring, og en bitter, 
ram, aromatisk Smag. Kun de fuldkommen 
udvoxede Blade maa samles i Juni og Juli 
Maaned. De indeholde ætherisk Olie og 
Amygdalin, hvorfor de ved Destillation give 
et blaasyreholdigt Destillat. De anvendes i 
Medicinen under Navn af F o l i a  L a u r o c e r a s i ,  
men dog benyttes endnu hyppigere det ved 
Destillation med Yand af de i Juni Maaned

indsamlede friske Blade tilberedte L a u r b æ r '  
kirsebærvand,  A q u a  L a u r o c e r a s i ,  som inde
holder Blaasyre, men ikke altid i samme 
Qvantitet, hvorfor det er et usikkert virkende 
Middel. Yed Destillation med Yand erholder 
man ogsaa af Bladene den deri indeholdte 
ætheriske Laurbærkirsebærolie,  Æ t h e r o le u » 1 
L a u r o c e r a s i ,  som er farveløs eller lysegul 
indtil brunlig, tungere end Vand og meget 
giftig, da den indeholder megen Blaasyre ; 
den anvendes til Parfumerier og kun sjeld- 
nere i Medicinen.

L a m  i u e r o l i e  (O leum  L a u r i  expi'®' 
sum ) erholdes ved Udkogning og paafølgende 
Udpresning af Laurbær og er af gulgrønt 
Farve, fed, smørlignende, kornet, har e® 
stærk Lugt, en bitter, bidende Smag og el 
blandet med den i Bærrene indeholdte sette' 
riske Olie; den anvendes til Indgnidninger 
hos Mennesker og Dyr. Den meste tilbere
des ved Gardasøen og forsendes især over 
Triest i Fade paa c. 200 Pd. netto Wie®®r 
Vægt. Den forekommer undertiden forfat' 
sket med Svinefedt eller endogsaa ganske b®‘ 
staaende heraf med Tilsætning af L au r b ær -  

pulver og ætherisk Olie, hvilket kan kjend®s 
ved at opløse en Del deraf i Æther og drypf' 
nogle Draaber heraf i Spiritus; den uaegf 
Olie vil da udskille sig, medens den ægte 
vil forblive opløst. Yed Destillation udvi®' 
des deraf den ætheriske Laurbærolie,  Æt&er' 
o l e u m  L a u r i ,  som er gulgrøn, tyndtflydeiG6» 
flygtig og af en stærkere Lugt end de® 
fede, men som kun sielden benyttes i Med1' 
einen.

M a u r i n  s. Laurbær.
L a v  (L ich en ) er en til Løvplanterne 

rende Planteorden, som optræder under hølS 
forskjellige og ofte meget smukke F orm61' 
Nogle danne et skorpeagtigt eller bladho' 
nende Overtræk over Klipper, Stene, 
og andre Gjenstande, imedens andre 
opret grenet, forskjelligt formet Løv. l ‘u" 
ven er sædvanlig graa eller graagrøn, graag 
gul, rent gul eller brunlig. " De forekom1® 
i flere tusinde Arter, af hvilke henved “o 
findes i Danmark. Paa Overfladen af Ld'J® 
paa de mere udviklede Arter fremkommer j j .. 
røde, rødbrune eller sorte skive- skjold- f  g 
skaalformede Legemer, som almindelig dg® 
smaa Vorter og som ofte ere omgivne af 
særegen Rand; her findes Formeringsorg'_
nerne samlede, medens disse hos de laV t 
Former findes nedsænkede i Løvet. I f 0 e 
Yeir ere Lavarterne tørre og skjøre og ya : 
et vissent Udseende; i fugtigt Yeir deri®, 
svulme de hurtigt op og  faa et frisk b 
seende. I den nyere Tid anses de ikke 1 
at være selvstændige Planter, men en Ç01 
bination af Alger og Svampe, hvilke sid® 
formenes at snylte paa de første. Af de j° 
skjellige Arter anvendes nogle som Foue 
planter, saasom for Rensdyrene i Polay3 , 
dene og Faarene paa Jyllands Heder, 
den hvidlige Rensdyrlav ( C ladonia raw  
f e r i n a )  voxer i Mængde iblandt Lyng®®' 
andre benyttes i Medicinen, navnlig IslanQ̂. 
mos ( C etra ria  island ica ), som tidligere 
omtalt under Artiklen »Islandsk Mos« ; 311(1
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igjen bruges til Fabrikation af forskjellige 
Farver, saasom Orseille, Lakmos og Persio 
(s. disse Artikler); og endelig bruger man 
flere Lavarter, som indeholde en betydelig 
Del Lavstivelse, til Brændevinsbrænding, 
navnlig i Sverig, hvor der findes flere paa 
dette Grundlag anlagte Brændevinsbrænde
rier. Efter nogle af Professor Stenberg i 
Stockholm anstillede Forsøg med tre Lav
arter, nemlig den ovennævnte Rensdyrlav og 
Islandslav samt den saakaldte Mankelav (C or- 
nicularia ju b a ta ), vil der kunne udvindes
e. 70 pCt. Druesukker i Forhold til den an
vendte Vægt af den lufttørrede Lav, og af 
100 danske Pund af denne skal kunne erhol
des c. 30 Potter 50 pCt.-holdigt Brændevin.

Lava er den af ildsprudende Bjerge ud
strømmende smeltede og glødende Masse, som 
efter at være afkølet bliver haard, i hvilken 
Tilstand den findes i Nærheden af enten 
ondnu virksomme eller allerede udbrændte 
Vulkaner i ofte meget udstrakte og temmelig 
tykke Lag, som i Tidernes Løb forvittre og 
ofte forvandles til frugtbar Jord. Den be- 
staar af meget forskjellige Bjergarter: hoved
sagelig skjelner man dog imellem T r ac hyt 

lava, som sædvanlig er af lysere Farve, og 
Basait lava,  som er mørkere paa Grund af 
iblandet Augit, Hornblende og Magnetjern
sten. Dens Sammensætning, Udseende og 
øvrige Beskaffenhed er ligeledes høist for- 
skjellig* ; Farven kan være grøn, rød, brun, 
graa, sort etc. Dens nærmere Bestanddele 
ere Kiselsyre, Lerjord, Kali eller Natron, 
Kalk, Jernilte, Magnesia og Vand. Ofte har 
der i dens Indre dannet sig større eller 
mindre hule Rum af Vandet eller Luften, 
som har været indesluttet deri, og disse Rum 
ere ikke sjelden udfyldte med Krystaller af Leu- 
eit (ved Vesuv), Augit (paa Island), Chry
solith (Vesuv), Porphyr (ved Ætna, Hekla og 
paa Øen Ischia) osv. Ligesaa forskiellig er 
den med Hensyn til Haardhed, Tæthed og j 
Sammenføining ; Bruddet kan være grovt- 
eller fintkornet, splintret eller musklet; ofte 
er den porøs, svampet eller slakket etc., til
dels som en Følge af de i Størkningsøie- 
blikket undvegne Vanddampe. Den afgiver 
ofte meget gode Bygnings- og Brolægnings
sten, hvortil den allerede i Oldtiden benytte
des meget; den haarde og porøse Lava giver 
fortrinlige Møllesten, og forøvrigt forfærdiger 
man deraf allehaande smukke Gjenstande, 
saasom Bordplader, Kamingesimser, architek- 
toniske Forziringer, Vaser, Daaser, Signeter, 
Medaillons og forskjellige mindre Pyntsager; 
endvidere benyttes den som Tilsætning til 
Glasmasse, især til det mørke Bouteilleglas. 
Den forekommer i Frankrig i Auvergne, i 
Tyskland ved Eifel, i Italien ved Vesuv og 
Ætna, paa Ischia, de lipariske Øer, Island, 
Kamscbatka etc. I Danmark, Norge og Sve
rig forekommer ikke Lava fra Nutiden, men 
enkelte Steder fra ældre Jordperioder, saasom 
paa Bornholm.

Lavaglas s. Obsidian.

Lavagnaskilei* er en tæt, sortebrun 
Stenart, som især findes ved Lavagna i Nær

heden af Genua; den anvendes til forskjellige 
Bygningsarbeider, Ornamenter etc.

Lavalske Lærreder, Fr. Toiles de 
Lavai, kaldes i Frankrig flere Sorter Hør
lærred, som forfærdiges i Dep. Mayenne og 
de omliggende Departementer og derpaa ap- 
preteres i Byen Lavai, hvorfra de da forsen
des videre.

Lavendel (.L avan du la  o ffic in a lis  eller 
a n g u stifo lia ), T. Spicke, Lavendel, Fr. La
vande, E. Lavander, en i det sydlige Europa 
vildtvoxende, hos os ofte i Haver dyrket, 
buskagtig, vellugtende, til de Læbeblomstre- 
des Familie henhørende perennerende Plante 
med graaliggrønne, linieformede, i Randen 
ombøiede Blade og smaa blaa Blomster i et 
afbrudt Ax. Blomsterne heraf ere en Han
delsartikel; de dyrkes og indsamles især i 
Sydfrankrig og komme i Handelen over Mont
pellier, Cette, Grasse etc. og kaldes f r anske  
Lavendelblomster, F l o r e s  L a v a n d u la *  g a l l i c æ ;  
de ere lysere af Farve og have mindre stærk, 
men mere behagelig Lugt end de, som 
dyrkes hos os eller i Tyskland, hvor de flere 
Steder dyrkes i det Store. I Handelen be
tegnes disse som tyske .  Fl.  L.  g e r m a n i c h e ;  
de have en smuk blaa Farve og besidde en 
mere gjennemtrængende, men ikke saa fin 
Lugt som foregaaende. Istedetfor Blomsterne 
af den smalbladedc Lavendel forekomme ofte 
Blomsterne af den bredbladede L., L a v a n d u l a  
s p i c a  eller l a t i l 'o l i a ;  disse indeholde mere 
æthcrisk Olie og have en stærkere, men langt 
fra saa behagelig Lugt som den smalbladedc, 
hvorfra de kunne adskilles ved, at Bægeret 
er ægformet, staalblaat eller grønligt, medens 
det hos Blomsten af den officinelle Lavendel 
er rørformet, blaat og lysere samt hvidfiltet 
ved Grunden. Blomsterne anvendes i Medi
cinen til Omslag og Bade; undertiden bru
ges de til Røgelse, til forskjellige Parfume
rier og til Tobakssaucer. I Danmark for
handles der ikke ubetydelige Qvantiteter 
deraf fra vore egne Haver; men der indfor
skrives dog ogsaa mange fra Udlandet, t. Ex. 
5 à 600 Pd. aarlig alene til de kjøbenhavnske 
Apothekere. — Yed Destillation erholder man 
af Blomsterne Lavendeiolie,  Æ t k e r o l e u m  La

v a n d u l a ,  Fr. Essence de Lavande, som er 
bleggul, tyndtflydende, af en behagelig Lugt 
og en skarp, bitteragtig Smag. Den inde
holder mere eller mindre Lavendelcam- 
pher og har en Vægtfylde af 0,948 og i 
rectificeret Tilstand 0,87. Man udvinder 
den af den smalbladede Lavendelblomst, 
og den er finere end den nedenfor om
talte Spikolie. Den tilberedes i det syd
lige Frankrig, ligesom ogsaa i Italien etc. 
Den bedste Lavendelolie er den engelske 
saakaldte Mitcham,  fra Grevskabet Surrey; 
dens Lugt er overordentlig ren, men den er 
c. 8 Gange saa dyr som den franske Olie. 
Fransk Lavendelolie, der er den, som almin
delig gaar i Handelen, vindes i stor Mængde 
i det sydlige Frankrig, navnlig ved Grasse 
og Monpellier. Man skjelner imellem tre 
Arter deraf; den bedste og fineste er ment 
blanc; den anden kaldes fleurs mondées,  
sans t ige s eller mondée o: destilleret af de
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rensede Blomster alene uden Stilkene, men 
hyppigst sælges under dette Navn en Olie, 
der er destilleret af baade Blomster og Stilke. 
Begge disse Arter benyttes hovedsagelig af 
Parfumefabrikerne til Fremstilling af Eau de 
Cologne og andre vellugtende Yande og 
Sæber etc.. Den tredie Sort, som sædvan
lig kaldes Spikolie ,  Æ t h e r o l e u i u  S p i c æ ,  og 
som har en grønlig Farve og en Lugt, der 
ligner en Blanding af Lavendel- og Terpen
tinolie med Campher, hvormed den ogsaa 
hyppig forfalskes, anvendes næsten kun til 
Fernisser, Opløsning af Harpixer, til Paafø- 
ring af Smeltefarver etc. Den faas af den 
bredbladede Lavendel, L a v e n d u l a  S p i c a ,  der 
indeholder næsten 4 Cpt. deraf, medens den 
smalbladede neppe giver l x/2—2 pCt. La
vendelolie bliver ikke sjelden forfalsket med 
Terpentinolie, hvilket kan kjendes ved at 
dryppe noget deraf paa et Lærreds Lomme
tørklæde og lugte dertil, naar det har været 
ophængt en kort Tid i Luften, eller ved at 
blande den mistænkelige Olie med Spiritus 
af 90 Grader Tralles, hvori Lavendelolie op
løses klart i ethvert Forhold, men Terpen
tinolie derimod ikke. — Lavendelspiritus,  Fr. 
Eau de Lavande, er en Opløsning af Laven
delolie i Vinaand; ogsaa forfærdiger man La

vendeleddike ved at lade 1 Del Lavendel
blomster digerere med 6 Dele Yineddike.

I j a v e n m s s e  er Navnet paa en rød, 
fin, fyrig og velsmagende Bjergvin, som lig
ner Burgunder.

l i a v e x s t e n  s. Comersten.
Lawn kaldes sædvanlig i England de 

schlesiske Slørlærreder ; man forstaar ogsaa 
ved dette Navn et fint, hvidt og blødt, halv
klart Stof, som tidligere mest forekom af 
fint Linnedgarn, men nu sædvanlig væves af 
Bomuldsgarn. Efter Mc. Culloch er Lawn 
identisk med den franske Benævnelse »Li
non« (s. d.) og er en Sort klart eller aabent 
Cambrik, der indtil for henved en* Snes Aar 
siden udelukkende tilvirkedes i Frankrig og 
Flandern, men nu ogsaa forfærdiges i Skot
land og det nordlige Irland, hvor Fabrika
tionen deraf er bragt til en saadan Fuld
kommenhed, at Yarerne omtrent kunne stil
les lige med de franske og de flamske Fa
brikata. Til linned Lawn benyttedes der 
finere Hørtraad end til Cambrik. I Aaret 
1866 udførtes der fra England, hovedsagelig 
til Nordamerika, over Mill. Yards Cam
brik og Lawn til en Værdi af c. 353,000 £. 
I den nordiske Manufacturhandel bruges for
øvrigt Benævnelserne Lawn, Cambrik, Linon, 
Musselin, Kammerdug etc. ofte imellem hver
andre dels efter Fabrikanternes Opgivende 
og dels efter Coutumen i de forskjellige 
Lande; men det Stof, som nu særlig i Han
delen betegnes ved »Lawn«, er udelukkende 
vævet af Bomuld og tilvirkes navnlig i Glas
gow og Manchester. Efter Finheden gives 
det forskjellige Benævnelser, saasom Vict o-  
ria-Lawn,  der benyttedes af den engelske 
Dronning og altsaa var det fineste, Bishcps-  
Lawn,  som særlig brugtes af Biskopperne til 
Ærmer i deres Ornater, Cobweb Lawn,  Sile 

sia  Lawn etc. Stykkerne ere i Eegelen 12

Yards lange og 36—39 Inches brede. De 
linnede Yarer forekommer i England unde1' 
andre Benævnelser, saasom Linen Cambric» 
Gr asse  loth etc. og fabrikeres næsten ude
lukkende i Belfast.

Law sonia (L . inerm is) er en i Æ g )T  
ten voxende høiBusk med hvide, vellugtende 
Blomster; ved at male Bladene erholdes et 
meget ægte, gulligrødt Farvestof, Henna G  
d.), som Orientalerne, især Kvinderne, 
vende til at farve Neglene og andre Dele al 
Legemet. Blomsterne benyttes til Parfume' 
rier og vellugtende Yande, ligesom man o£ 
saa udvinder en Olie deraf, som bruges tu 
Indgnidning. Boden er den orientalske Sminke* 
rod eller Alkanna (s. d.).

La v (Salmo Salar), T. Lachs, Salm, f 1' 
Saumon, E. Salmon, Buss. Lemga, er el1 
Bovfisk, som ernærer sig af mindre Fisk 
andre Vanddyr, og som naar en Længde al 
lYt—2 Meter og en Yægt af fra 30— ̂  
Pund. Den er paa Byggen sorteblaa, Pa;1 
Siderne blaalig eller sølvhvid og under Bugelj 
gul med mørke Puncter; der gives f o r øv r i g1 
baade plettede og uplettede Lax. Den leve, 
især i de nordlige Have lige op til Grønhøj 
og Kamschatka, men findes ikke i Middelbar'6 
og andre varme Eegioner ; den er let kjende' 
lig ved den saakaldte Fedtfinne, en fine- 
straaleløs Finne, der sidder imellem Byg- 
Halefinnen. Den lever skiftevis i salt °e 
fersk Yand, og gaar hvert Foraar i store StinF1 
langt op i Floderne for at lægge sin Bog1' 
eller lege og derpaa tilbage igjen ad sanila 
Vei. Paa disse Vandringer lader den sl£ 
ikke stanse af stærk Strøm, mindre Van1-1' 
fald ellar andre Forhindringer, og den s pr10’ 
ger med Lethed over Barrierer af 3—4 Ve' 
ters Høide, idet den griber sin Hale &e . 
Gabet og derpaa slipper den igjen med e 
kraftigt Slag ; den lader sig derimod skræniF1 
af Saugspaaner. som flyde paa Vandet, og a 
enhver stærk Larm, saasom af Kanonsky11' 
ning, Dampskibe, Saugmøller etc. Den ft11' 
ges som oftest i de saakaldte L ax eg aar d e> 

som bestaa af Barrierer af forskjellig Høi^’ 
som ere reiste tversover Floderne, saale'Fj 
at den opgaaende Lax, efter at være spm11' 
gen over én eller flere af disse, træffer P̂  
en saa høi Barriere, at den ikke kan saVj 
over den. I Eftersommeren og Høsten vel1 
der den tilbage til Havet; dog blive nogy 
enkelte stundom Vinteren over paa dy  ̂
Steder i Floderne. I Danmark finder OP 
gangen sædvanlig Sted noget tidligere l:,iv 
Aaret, ofte allerede i Begyndelsen af Aai’e ’ 
og Nedgangen i April eller Mai. — La*L 
forekommer i Mængde i de fleste Lande 
Europa og fanges saavel i Floderne som v"e 
Kysterne og afgiver et sundt og godt, ö}ei 
just ikke billigt Næringsmiddel; dens 
er rødt, meget fedt og noget vanskeligt ‘ 
fordøie. I England fanges der mange, 
dog navnlig i Skotland, hvor Fangsten i®1
lertid i den sidste Aarrække er aftagen
tydeligt, da Fiskeriet i sin Tid paa Gr1111, 
af den høie Pris, hvormed Laxen betalt® ' 
blev drevet altfor stærkt; alene til Lona° 
indførtes der fra Skotland i Aaret 186»
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28.000 Cwt. Lax til en Pris af 1 sh. 2 d. 
pr. Pd. I England og Skotland existerer der 
Forbud imod Laxeliskeri i Tidsrummet fra 
Iste September til Iste Februar. Trods det 
betydelige Laxefiskeri i England indføres der 
dog mange dertil, navnlig fra Nordamerika, 
Norge, Holland og Danmark. — I T yskland  
fanges Laxen navnlig i Rhinen, Weser, El
ben. og Oder og de til samme hørende Bi
floder, især i Flodmundingerne, ligesom og- 
âa i de mindre Bugter ved Landets Kyster ; 

Fhin- og Weserlax ene anses for at være de 
bedste, imedens Elblaxen er simplere. I det 
første Aar kaldes den unge Lax »Lachskind« 
eller »Lachskunze«, efter det første Aar 
»Sälmling«, naar den er udvoxet og fed, be
nævnes den »Hvidlax«, er den mager »Graa- 
jax«, og Hannerne kaldes i Legetiden, da de 
blive brunt- og gultplettede, »Kobberlax«; 
desuden skjelner man ogsaa efter Legemets 
Form imellem »Bredlax« og »Smallax«. — 
f Norge drives et temmeligt betydeligt Laxe- 
fiskeri: i Aaret 1879 udførtes der fra Landet
241.000 Kilog. fersk og c. 1500 Kilog. røget 
pax, foruden en del saltet. I Danmark finder 
Faxe fi skeriet navnlig Sted ved Bornholm 
samt i Randersfjord, hvorfra den mest for
sendes som »ræset« o: flækket, bestrøet med 
Salt og derpaa ophængt udenpaa en Skorsten 
oliar anden varm Væg for at gjennemtrækkes 
al Varmen uden at ryges; den er velsma
gende, men ikke saa holdbar som den røgede.

Endvidere drives Laxefiskeriet i Sverig, 
Frankrig og Schweiz, samt ved Kysterne af 
Nordamerika, Japan og Kamschatka, hvor 
flen skal forekomme i stor Mængde. — I Al
mindelighed er Flodlaxen bedre og mere vel- 
bagende end Havlaxen, ligesom ogsaa den, 
s°ni fanges høiere oppe i Floderne, ansés for 
at-være bedre end den, som fanges i Nær
beden af Flodmundingerne, hvorfor f. Ex. 
Fbinlaxen betales med en ikke ubetyde
lig høiere Pris end Lax fra Danmark; 
flen er stedse bedst før Legetiden, da den 
senere er afmagret, uden Smag og næsten 
ubrugelig som Fødemiddel. Levende lader 
Faxen sig kun opbevare i Fiskebeholdere, 
s°ni ere anbragte i den samme Flod, hvori 
man har fanget den; i frisk Tilstand kan 
flen forsendes temmelig langt og ogsaa op
bevares i nogen Tid, naar man dræber den 
sF'ax efter Fangsten, lader Blodet løbe af 
flen og derpaa indpakker den i Straa. Den 
busendes imidlertid hyppigere enten mari
neret, røget eller saltet, undertiden ogsaa 
wret. Marineringen sker mest ved at skære 
Faxen i Stykker, som sammenbindes med 
Fast og koges stærkt i en Kjedel, hvortil 
Am paa flere Steder findes særegne Laxe- 
kogerier; Stykkerne nedpakkes derpaa fast 
med nogle Kryderier i smaa Foustager, som 
hyldes med en af Saltvand og Eddike be
säende Lage. Røgningen sker ved at skære 
Faxen helt og paalangs, tage Rygraden ud, 
•jdspile Fisken ved Hjælp af Træpinde og 
derpaa efter en stærk indsaltning hænge den 
Øp indpakket i Papir i Røg. Paa samme 
Maade udbredt bliver den ogsaa kun saltet 
Øg nedpakket i Tønder, navnlig i Skotland

og Newfoundland, hvorfra der udføres store 
Partier saaledes saltet Lax. Marineret kom
mer den i Mængde fra Elbing, hvis Product 
er bekjendt for sin Holdbarhed; desuden fra 
Danzig, Hamborg, Bremen, Frankfurt an der 
Oder etc., fra hvilke Steder der ligeledes for
sendes meget røget Lax. Rhinlaxcn kommer 
haade røget og marineret især fra St. Goar 
og Oberwesel, Weserlaxen fra Bremen, Ha
meln etc., og Elb- og Muldelaxen fra Magde
burg og Dessau. — Mange Steder, hvor 
Laxefiskeriet er aftaget meget som Følge af 
altfor stærke Efterstræbelser, saasom i det 
sydvestlige Tyskland, England, Frankrig, 
Schweiz etc., har man for at ophjælpe det 
oprettet særegne Anstalter til kunstig Laxe- 
avl. — Andre i Danmark forekommende større 
Laxearter ere Laxørreden eller Graalaxen,  
S a l m o  E r i o x ,  Hvidørreden,  S .  T r u f f a ,  og Bæ k

ørreden (s. d.) eller Forellen,  S .  F a r i o ,  som 
kun lever i fersk Vand; de nyere Ichtyologer 
slaa imidlertid ofte disse Arter sammen til 
én. Af mindre Laxearter ere de mest al
mindelige Helten,  som lever i Nord- og Øster
søen og gaar op i Floderne, hvor den fanges ; 
Smelten eller Lodden,  en lille Saltvandsfisk, 
som opholder sig ved Kysterne af Finmar
ken, Grønland og Newfoundland, hvor den 
er af megen Betydning, da den benyttes som 
Madding ved den større Fiskefangst; Røien 
eller Alpefore llen (S . a ty in u s ), som fanges 
meget i Lapland og Grønland og har for
træffeligt Kjød; endvidere Stallingen,  Snæ be

len, Guldiaxen etc.
I j a z u l i t l i  s. Lasursten.
lia /x < cn io E a  kaldes i Italien, Tyrol etc. 

Frugterne af det i det sydlige Europa vildt- 
voxende Azeroietræ,  C r a t æ g u s  eller M e s p i l u s  
A z a r a l u s ;  de ere saa store som smaa Val
nødder og spises enten friske eller halvt 
tørrede.

ï i e a t S i e r c I o t h  eller Moroccos er Nav
net paa et Bomuldsstof, der er overstrøget 
med en Opløsning af Guttapercha, Gummi 
og Olie, som i et vist Forhold ere sammen
smeltede til en kun ved en høi Varmegrad 
flydende Fernis; denne stryges, ligesom ved 
Forfærdigelsen af Voxdug, paa Stoffet, der 
iforveien er undergaaet en egen Behandling, 
saa "at Fernissen ikke kan gjennemtrænge 
det. I halvtørret Tilstand bibringes den 
endnu bløde Fernis en Presning, der giver 
Stoffet en skuffende Lighed med Læder, som 
det ogsaa erstatter til forskjelligt Brug, saa
som til Meubelbetræk, Vognkalecher, Tasker 
og andre lignende Gjenstande, hvortil det 
anvendes meget paa Grund af dets Billighed 
og forholdsvis store Holdbarhed og Styrke. 
Det fremstilles i alle Farver og i forskjellige 
Qvaliteter og Mønstre af Narvstykkerne, 
ogsaa ofte trykket med Guld- eller Sølv-Zi- 
rater eller andet Farvetryk og anvendes til 
Jernbanevogne og andre Vogne. Bredden er 
i Regelen 44 eng. Inches og Længden 12 
Yards; Forsendelsen sker i Kister paa 24 til 
36 Stykker. Varen er en amerikansk Opfin
delse fra Aaret 1849, og de første Fabri
kanter, I. R. & C. P. Crookett i Newark i 
N. Jersey, levere endnu det hedste Fabrikat,



Lecogom. 4 6 0 Lepidolith.

skjøndt der nu findes flere Fabriker af-, denne 
Slags, saaledes i Glasgow, Lancaster, Man
chester og London saavelsom i Frankrig, 
Tyskland, Belgien og ligeledes her i Dan
mark, som forfærdige et meget godt Stof.

Lecogom  eller Leiokom s. Dextrin.
Béer, T. Sensen, F. Faux, E. Scythes, 

ere som bekjendt de krumbøiede, skarpe, med 
et Træskaft forsynede Jern- eller Staalred- 
skaber, som anvendes i Landbruget til at af
hugge Sæd og Græs fra Eoden, og som i 
sin Tid afløste den hertil tidligere benyttede 
Se gl,  der sædvanlig hos os endnu kun be
nyttes til Afskæring af Kaps, imedens den 
er mere almindelig i Bjergværksegne, hvor 
Markarbeidet hyppig bestrides af Kvinder. 
Der gives hovedsagelig to Arter Léer, nem
lig blaat  anløbne og hvide eller blanke.  Af 
de første forfærdiges de fleste og bedste, 
som forsendes over hele Europa, i Steier
mark, navnlig i Brucker-Kredsen, men des
uden ogsaa paa flere Steder i Kärnthen, 
Krain, Tyrol og Østcrrig, Preussen etc., 
hvilke dog sædvanlig alle kaldes ste ier-  
m arkske  eller st e ie rske ;  de forskjellige Sor
ter ere fersynede med Fabrikantens Stempel. 
De hvide,  som hovedsagelig forfærdiges i de 
westphalske og noderrhinske Fabriker i Rem
scheid, Solingen, Iserlohn etc. samt ogsaa 
nogle Steder i Harzegnene, vurderes ikke saa 
høit som de ovennævnte. Længden af Léer 
angives dels efter »Hænder«, hvorved en 
Mandshaands Bredde tjener som Maalestok, 
og dels efter »Spænd« paa c. to Haandbrod- 
der, og man har derfor 5, 6, 7 spændige etc. 
De forsendes sædvanlig dusinvis indpakkede 
i Straa, og forfærdiges nu som oftest alene 
af en Sort haardt Staal, imedens de tidligere 
vare belagte med et tyndt Jernlag paa begge 
Sider af Staalet.

B e g g e s »  eller Linnenleggen ere Anstal
ter i den preussiske Provins Hannover, hvor
hen alle i Byen eller Omegnen forfærdigede 
Lærreder blive bragte for der at maales, 
sammenlægges, klassificeres og stemples. Det 
paa Stykkerne trykkede Stempel angiver 
Byens Navn og Metermaalet: de Stykker, 
som ikke have den anordnede Bredde, be
tegnes med Bogstaverne S. B. (schmal Band). 
Lærrederne udstilles sædvanlig ogsaa der 
tilsalgs.

Begger, et Maal paa flydende Varer, 
er paa Java =  598 danske Potter, paa Cey
lon 3= 588.

Begirmm er et i Planterne indeholdt, 
med Casein beslægtet Stof, som især findes 
i Bællefrugterne, saasom i Ærter, Bønner etc., 
af hvis pulveriserede Frø det kan fremstilles 
ved Udtrækning med kogende Vand, helst 
blandet med lidt Potaske eller Soda, og ved 
derefter at udfælde Leguminet af den klare 
Opløsning ved Tilsætning af Eddikesyre ; det 
danner da et fnugget Bundfald, som maa 
renses ved Behandling med varm Vinaand og 
Æther. I tørret Tilstand er dot en løs, 
sprød, hvid eller lidt gullig Masse af et mat, 
jordagtigt Udseende, som under en høi Tem
peratur smelter og blærer sig op; ved Glød
hede forbrænder det og efterlader henimod

7 pCt. phosphorsyreholdig Aske og adskiller 
sig fra det dyriske Ostestof efter Casei'net 
ved at det ikke som dette er opløseligt i 
Eddikesyre i Overskud. I Vand er det op
løseligt, især naar det indeholder lidt Alkali 
og fældes heraf ved Syrer. Et med Legumin 
nær beslægtet Æghvidestof fremstilles af 
fint knust Havre under Navn af Avenin eller 
Havre-Legumin.

Leiokom  s. Dextrin.
B e i t l i e n e r  B l a a t  s. Koboltultra

marin.
B e n m i s k  J o r d  s. Bolus.
B e m o i m s i e r  ere smaa, med Eddike og 

skarpe Kryderier syltede, vestindiske Citro
ner; de anvendes meget som Kryderi paa 
skarpe Saucer, Ragout etc.

B e n t o n e r  s. Citroner.
B e m o n g r æ s o l i e  s. Idrisolie.
B e o n i s k ,  undertiden ogsaa kaldet lyo- 

nisk, betyder med Hensyn til Guld og Søhr, 
især naar det er forarbeidet til Traad og 
Lahn, det Samme som uægte eller falsk; 
Benævnelsen hidrører sandsynligvis fra, at 
saadanne Varer først skulle være forfærdige!0 
i Lyon eller i den spanske By Leon. Leo- 
nisk Guld forfærdiges ved at overtrække Kob
berstænger med en guldfarvet Metalblanding- 
hvilker sker ved sammes Cementation med 
Zink, og dernæst trække dem til fin Traad. 
som saaledes slet ikke er forgyldt, og naar 
der skal fabrikeres Lahn deraf, bliver denne 
Traad valset flad. Naar Kobberstænger blive 
forgyldte før Trækningen, kaldes den deraf 
forfærdigede Guldtraad. og Lahn pletteret- 
Leonisk Sølv derimod er forsølvet Kobber. 
Ogsaa de deraf forfærdigede Snore, Tresser, 
Fryndser, Cantiller etc. kaldes leoniske, og 
der fabrikeres ligeledes leoniske Blomster 
af farvet Folie og leonisk Guld- og Søh- 
traad og Lahn.

B e o p a r d s k i m l ,  de behaarede Skind 
af den i Afrika og Asien levende Leopard 
eller Parder, som er lidt mindre og spinklere 
end Tigeren, har længere Hale og en tæt, 
glat, kortkaaret Pels. Den er glinsende rød
liggul eller orangegul, hvid under Bugen, 
og har paa Hovedet og nedad Ryggen smaa 

■sorte Pletter, der sidde sammen i Grupper 
med fire smaa Pletter i hver; paa Siderne 
har den 6—10 Striber, der bestaa af sorte Ringe, 
der omslutte en mere mørkerød Plet, under
tiden med en sort Plet i Midten. En større 
Form kaldes Panther (s. d.); imellem Leo
pard og Parder gjøres der sædvanlig kun den 
Forskjel, at den første har mange Striber, 
den sidste færre. Skindene benyttes som 
Pelsværk, især til Kanetæpper, Hestedække
ner og Gulvtæpper, og komme mest fra den 
afrikanske Kyst til England, Frankrig ° t  
Holland.

B e p i  d i n ! »  l a a t  s. Cyanin. »
B e p i d o l i t l i ,  Lila lith  eller Lithion

glimmer er et for største Delen af smaa, med 
hverandre sammenvoxede lithionholdige Glim* 
merbladc bestaaende, ved Kanterne gjenneiu- 
sigtigt Mineral af graalig, rød eller violet 
Farve og af en Haardhed =  2—3 og en 
specif. Vægt =  2,8. Den forekommer meget
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smuk ved Kozena i Mähren, hvor den træffes 
i fcrskenblomstfarvede, i Perlegraat og Gul- 
graat overgaaende, skjællet-bladede Masser; 
desuden findes den ved Altenberg i Sachsen, 
Zinnwald i Böhmen, i Cornwallis, paa Øen Utö 
i Sverig, i Ural, i Frankrig, paa Elba etc. 
Den forarbeides til Yaser, Urner, Daaser, 
Ornamenterete., men er ikke godt modtagelig 
for Politur. Affaldet ved Forarboidningen bru
ges til Strøsand.

l ié r  T. Thon, Fr. Argille, E. Clay. Den 
væsentligste Bestanddel af hvad man sæd
vanlig benævner Lér, er kise lsur  Lérjord,  
som findes i en stor Mængde Mineralier og 
Stenarter. Lér findes meget udbredt i Jor
den, men sædvanlig mere eller mindre blan
det med kulsur Kalk, Jernilte, Magnesia, 
Manganilte, Sand, Glimmer eller andre mine
ralske Stoffer. Det er dannet ved Forvitring 
af alkaliholdjge Lérjordsilicater, f. Ex. Feld
spath. Der findes en Mængde Lérsorter med 
forskjellige Egenskaber, der bero paa de 
fremmode Stoffers Art og Mængde saavelsom 
paa det noget vexlende Forhold imellem de 
to vigtigste Bestanddele, Lérjord og Kisel
syre. Det reneste Lér er Kaolin eller Por-  
cellainsjord (s. d.) ; den er hvid, blød usmel
telig, fedtet at føle paa og let at gnide itu 
imellem Fingrene. Pibelé r er hvidt eller 
gulligt, brænder sig hvidt i Ilden og er lige
ledes usmelteligt. St e nt øis-  og Pott emager-  
lér er plastisk og lader sig forme; det bliver 
haardt og porøst ved at brændes, indsuger 
Mand og klæber ved Tungen. Marsklé re t  er 
temmelig blandet med Glimmer og organiske 
Stoffer. Skj ør lé r  er magert og indeholder 
omtrent Halvdelen Sand, hvorfor det kun er 
meget lidt plastisk; hertil hører det saa- 
kaldte Lehm fra Ehinegnene. Sor t lé r  eller 
Tanglér er i fugtig Tilstand sort, men bliver 
graat ved at tørres og indeholder lidt Svovl
syre og Phosphorsyre. Bolus er stærkt blan
det med Jerndele og derfor mest brunt eller 
grønt; det hensmuldrer i Vand med en knit- 
trende Lyd og indsuger begjærligt Fedt eller 
Olie. Skife r ié r  er af forskjellig Beskaffenhed 
og kan være saavel fedt og ildfast som ma
gert og let smelteligt. Merge l kaldes Léret, 
naar det er stærkt blandet med Kalk. De 
vigtigste af disse og flere andre Lérar- 
ter, saasom Valkej ord, Okker, Siennajord, 
Chamotte etc., ville findes omtalte i sær
lige Artikler. — Tørt Lér kan gnides itu 
imellem Fingrene og udvikler en eien- 
dommelig Lugt, naar man aander derpaa; 
det opsuger Vand med Begj ærlighed og klæ
ber derfor stærkt ved Tungen. Vaadt Lér 
kan æltes og er mere eller mindre seigt eller 
plastisk; er dette sidste Tilfældet i høi Grad, 
kaldes Léret fedt,  i modsat Fald magert .  
Vaadt Lér lader ikke Vand slippe igjennom 
og tiltrækker Fedt ved Tørring; naar det 
tørres i Luften eller ved kunstig Varme, 
trækker det sig sammen, saa at Formind
skelsen i Rumfang endog kan beløbe sig til 
en Femtedel; man siger da, at Léret sintrer. 
Forholdet ved Opvarmning til Glødhede spal
ter Lérarterne i de usmelt e lige  eller ildfaste,  
hvortil Kaolin og Pibelér henhøre, og de

smeltelige,  som indeholde fremmede Iblan
dinger, navnlig Kalk, Sand, Glimmer og 
Jernilte, som ved en meget høi Varmegrad 
danne en sortfarvet, glasagtig Forbindelse 
med den kiselsure Lérjord; til disse hører 
det almindelige Pottemagerlér og Blaalér,  
som bruges til Mursten, Tagsten, Drainrør 
og Pottemagerarbeide. I ubrændt Tilstand 
anvendes Leret til Modellering, vandtætte 
Dæmninger etc., ligesom dets Tilstedeværelse 
i den dyrkede Jordbund er en af de væsent
ligste Betingelser for dennes Frugtbarhed. 
I Danmark er det navnlig Brunkul- og Rulle
stensformationen, der forsyner os med dette 
i Techniken og Agerbruget lige uundværlige 
Materiale; det findes navnlig i Mængde paa 
Bornholm. Det rene og ildfaste Lér findes 
ikke i Norge, hvor Léret optræder i store 
Masser som Bjergart og danner den for Land
manden uundværlige løsere Bedækning over 
den faste Fjeldgrund.

I i é r j e r n s t e n  s. Brunjernsten.

JLérjord, Aluminiumilte,  er tilligemed 
Kiselsyre den mest udbredte Bestanddel af 
Mineralierne. Den findes krystalliseret meget 
rent i de som Ædelstene bekjendte Minera
lier Saphir ,  Rubin,  Korund og Smergel,  hvis 
forskjellige Farver, som ikke ere eiendomme- 
lige for Lérjorden, hidrøre fra Spor af iblan- 
dede Metalilter. Efter Diamant og Bor er 
krystalliseret Lérjord det haardeste Legeme; 
det angribes hverken af Vand eller af Syrer 
og smelter kun for den stærkeste Knaldlufts
flamme. Forskj ellig fra den krystallinske 
Lérjord er den amorphe,  som man kan ud
skille af forskjellige Lérjordsforbindelser, saa- 
ledes ved Fælding af en Alunopløsning med 
Ammoniumcarbonat eller Soda og Glødning 
af Bundfaldet, eller ved Glødning af Ammo
niakalun; paa denne Maade erholder man den 
som et hvidt Pulver uden Lugt eller Smag. 
Vigtig er Forbindelsen af Lérjord med Vand, 
det saakaldte Lér j ordhydrat  ( A lum ina  h y 
d ra ta ), der erholdes ved Fælding af et Lér- 
j ordsalt med Ammoniak som en geléeagtig, 
gjennemskinnende Masse, som svinder meget 
ved at tørres og da danner en gummilig
nende Substants, der er let opløselig i Syrer; 
efter on stærk Glødning taber den meget af 
denne Egenskab. I Vand er denne Forbin
delse uopløselig ; den opløser sig derimod let 
i kaustisk Natron eller Kali og i Syrer. Den 
mest fremragende Egenskab hos Lérjord er 
den, at den besidder en meget stor Tiltræk
ningskraft for Farvestoffer, og i Techniken 
anvendes den derfor paa den ene Side til 
Affarvning af farvede organiske Vædsker og 
paa den anden Side til Fremstilling af en 
holdbar Farve paa Tøier. Den forbinder sig 
nemlig med Farvestoffet og danner uopløse
lige og til samme Tid paa Stoffer af Plante
riget, saasom Lærred eller Bomuld, meget 
holdbare Forbindelser. Af de saakaldte Lak
farver er den en væsentlig Bestanddel. I 
Medicinen finder Lérjordhydrat endnu kun 
en indskrænket Anvendelse.

L é r j o r d ,  kiselsur, findes overordentlig 
udbredt i mange Mineralier og Stenarter,
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saaledes navnlig i det almindelige Lér (s. d.) 
og i de forskjellige Glimmer- og Fe ldspath

arter,  og som en Hovedbestanddel i Granit, 
Gneis, Porphyr, Syenit og flere Bjergarter 
er den en af Jordens almindeligste Bestand
dele. Følgende Mineralier indeholde kiselsur 
Lérjord i forskjellige Forhold: Allophan,  An 

dalusi! ,  Chiæstolith,  Kaolin.  Kollyrit ,  Oisthen 
og St aurolith.

Iiérj ordnatron, Natr iumaluminat ,
fremstilles ved at opløse Lérjord i kogende 
Ætsnatronlud, og vindes saaledes i det Store 
ved Forarbeidningen af Kryolith og Bauxit. 
Det kommer i Handelen enten kornet eller 
pulveriseret, er let opløseligt i koldt og 
varmt Vand og henflyder i Luften ligesom 
kaustisk Natron. Det bruges i Farverierne 
til Beitsning afUld og Silke istedetfor Alun; 
endvidere anvendes det til Fremstilling af 
Lakfarver, til Hærdning af Stene og Fabri
kation af kunstige Stene, til Limning af 
Papir, til Fabrikation af Melkeglas istedetfor 
Kryolith, og til Forfærdigelse af hvide og 
tunge Sæber.

L e r j o r d ,  salt sur ,  Chloraluminium erhol
des i vandfri Tilstand, naar man opheder en 
Blanding af Lérjord og Kul i Chlorluft. Den 
er gul, krystallinsk, flygtig, let henflydende, 
ryger i Luften og opløser sig let i Vand, 
Vinaand og Æther. Den benyttes især til 
Fremstilling af Aluminium, men anvendes 
ogsaa i Farveindustrien.

Lerjord, svovlsur ,  Aluminiumsulphat ,  
findes i naturlig Tilstand flere Steder i Mi
neralriget samt i Forbindelse med Vand som 
Aluminit  eller Websterit .  Den fremstilles i 
det Store som saakaldet concent rere t  Alun 
(s. Alun), ved at ophede jernfrit Lér med 
Svovlsyre og anvendes til Fabrikation af 
Alun (s. d.) og til Garvning af Skind og til 
Farveribrug.

^Lervarer bestaa væsentlig af kiselsur 
Lérjord og adskille sig hovedsagelig fra hver
andre ved Behandlingsmaaden og de forskjel
lige Iblandinger. De fabrikeres sædvanlig 
paa den Maade, at Leret, som selvfølge
lig anvendes af forskj ellig Renhed i Forhold 
til det Fabrikat der ønskes, blandes med 
Vand og formes enten med Haanden eller 
paa Maskiner, hvorefter det ophedes eller 
brændes. Herved fordamper det indeholdte 
Vand, men paa samme Tid blive Gjenstan- 
dene porøse, saa at Vand kan sive igjennem 
dem. Denne Egenskab kan vel ønskes op- 
naaet ved Fabrikationen af forskjellige Lér- 
varer, saasom Mursten, Drainrør, Vandkølere, 
Terracotta, Biscuit etc., men ved mange 
Brugsgjenstande, saasom af Porcellain, Fa- 
jence og almindeligt Pottemagerlér, vil det 
være nødvendigt at gjøre dem uigjennem- 
trængelige for de Vædsker, som skulle opbe
vares deri eller som de komme i Berøring 
med, og de (blive derfor glaserede  0: over
dragne med en glasagtig Masse, hvis Smelte- 
lighed man varierer ved en forskiellig Sam
mensætning af dens Bestanddele, som sæd
vanlig ere Lér, Sand, Feldspath, Blyilte, Tin
aske og nogle farvende Metalilter, Borax, 
Gips, Blyglans etc. Den anbringes paa Gjen-

standene enten ved at neddyppe disse i d®8 
med Vand til en tynd Vælling udrørte GI8' 
surmasse, eller ved at strøs derpaa som ® 
tørt Pulver, hvilken sidste Fremgangsma8® 
dog kun sjelden anvendes. Porcellainsg®1' 
suren, som først amelter ved den stærkest® 

Hvidglødhede, er et Silicat af Lérjord, B®11 
og sædvanlig Kalk; de simple Pottemag®1' 
varer og den engelske Fajance bedækkes i®e( 
en letsmeltelig, blyholdig Glasur, huede®0 
den saakaldte Saltglasur, som anvendes p88 
Stentøi, er et af Lérjord og Natron 
staaende, tungtsmelteligt, kiselsurt Salt. T® 
uigennemsigtig Glasur benyttes Emaille, sop1 
er et letsmelteligt, melkehvidt Blyglas, bv.lS 
Uigjennemsigtighed skyldes Tinsyre ; ved Tg 
sætning af forskjellige Ilter eller Farvestoff®1 
kan denne Emaille, ligesom ogsaa anden G’8) 
sur, fremstilles i alle Farvenuancer. N. 
Hensyn til Fabrikationen af Lérvarer henvis® 
vi forøvrigt til de specielle Artikler desa®,' 
gaaende, saasom Porcellain, Fajence, Stento1! 
Chamotte, Fliser, Mursten, Siderolith etc.

kescailles er Navnet paa en rød B®r' 
gundervin fra Omegnen af Nuits; den m88 
lagres længe, førend den kan benyttes.

l ie t tr e m e ta l s. Bogtrykkertyper.
.Leiicit er et i Lavaen ved Vesuv f°re' 

kommende hvidt, rødligt eller graaligt Mi®ei 
ral, en Kali-Feldspath, som krystalliserer 1 
en af 24 Trapezier begrænset regulair F°rl11'

Leukolin eller Chinolin er en Base' 
der erholdes som Destillationsproduet af flere 
Plantebaser, især af Cinchonin med Æts®8' 
tron. Den findes ogsaa i Stenkulstjære °p. 
forvandles ved Behandling med Jodamyl tu 
et overordentlig smukt viol- eller kombi®8 
Farvestof; begge disse finde vel Anvendelsej 
men de ere desværre ikke ægte Farver, tlil 
de hurtig afbleges i Sollyset. Leukolin er611 
farveløs Olie med en svag Blaasyrelugt 
en skarp, bitter Smag; den bryder Lysej 
stærkt og har en Vægtfylde =  1,081- 1 
Vand opløser den sig kun lidt, hvorimod de® 
kan blandes i ethvert Forhold med Vinaa®®» 
Æther og Olie.

Iieiikolith (hvid Sten) kaldes i G1̂ ' 
kenland Magne sit  (s. d.), som forsendes t̂  
England og der forarbeides til kulsur M8§' 
nesia.

Lenkosaphii* kaldes den lyse, farve) 
løse, gjennemsigtige Saphir; den udgives ®®' 
dertiden for Diamant, men forekommer k®® 
sjelden.

Iievantine er et glat, kipret, enst®1' 
vet, af blød Silke vævet Stof, som fortøj' 
diges i Frankrig, Schweiz og Tyskland baa® 
sort og i alle andre Farver. Det best®8 
sædvanlig af firtraadigt Kiper, én op og t*® 
ned; dog har man ogsaa façonneret effe 
smaamønstret, som er vævet ved Fodarbeid0, 
Navnet Levantine stammer fra Levante®» 

hvor disse bløde, af den reneste og bedst® 
Silke forarbeidede kiprede Stoffer vare meg0* 
yndede af de østerlandske Damer. De sva®0 
Sorter have som oftest en Bredde af 5/g B®) 
nes (à P/6 Meter), de lettere x/2 Aune; Sty8) 
kerne ere 56 Aunes lange. Levantines ka*' 
des ogsaa en Art lettere Silkestoffer, mest 8
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lyse Parver, som ere bestemte for Tyrkiet og 
de asiatiske Lande.

L e v a n t i s k :  A s k e  kaldes Asken af en 
Art Vandsennep, som især kommer fra Sy
rien til Italien, hvor den anvendes i Manu- 
facturfabrikerne.

L e v a n t i s k e  B æ r  s. Korsbær.
Levererts eller Levermalm kaldes saa- 

ledes paa Grund af sin Farve; det er et 
Mørkt cochenillerødt, indtil sortagtig blaa- 
graat Mineral af Vægtfylde 7,1. Det brydes 
ved Idria og bestaar af en Blanding af Cha
mber med Kul og jordagtige Dele, s. Kvik
sølv.

Le ver tran s. Tran.
Levernrt s. Adelkløver.
Levnlose s. Sukker.
Liamonertræ s. Rødtræ .
Liaticovin er en hvidgul, noget bitter 

Malvasiervin fra Omegnen af Neapel.
LiMdibi s. Dividivi.
Librets kaldes en Art ordinaire, halvt 

begede eller ogsaa blaat farvede Hørlærre
der, som forfærdiges af Landbefolkningen i 
VVypten og forsendes til de andre tyrkiske 
Provinser og undertiden ogsaa til Frankrig.

Lichen s. Lav.
Lichen Caragheen s. Caragheen- 

tøos.
Lichen islandicns s. Islandsk Mos.
Lichenin s. Islandsk Mos.
Liebfrauenmilch er Navnet paa en 

j1,11 hvid Rhinskvin, som er meget yndet paa 
!^und af sin behagelige milde Smag og 
krydrede Bouket; den voxer i den nærmeste 
^Megn af Byen Worms i den darmstadtske 
hbinkreds.

Liebigs Extract s. Kjødextract.
, Lignin kaldes den Substants, hvormed 
yen egentlige Cellulose (s. d.) er forbunden 
1 Træernes Ved, og er et Fællesnavn for for- 
®kjellige, endnu ikke kjendte, Omdannelses- 
Pmducter af Cellulose, hvorfra det iblandt 
åBdet adskiller sig ved at være uopløseligt i 
^°bberilte-Ammoniak.

Lignit s. Brunkul.
v Lignum betyder Træ . De latinske 
r^vne for de i Droguerihandelen hyppigst 
„bekommende Træsorter, som ville findes an- 
Ørte under deres danske Benævnelser, ere 
øgende: L i g n u m  A g a l  lo c h i  eller A l o e s  s. 
j rQetræ. — L .  b e u e d i c t u m  s. Pokkenholt. — 

• c a m p e c h i a n u i u  s. Blaatræ. — L . c i t r i n u m  
]' Gultræ. — L . C o l u b r i n u m  s. Slangetræ. — 
.• T e r n a m b u c i  s. Rødtræ. — L .  G u a j a c i  jdler 
.bdicum  s. Pokkenholt. L. J u n i p e r i  s .  Ene- 

L. N a g a s  s. Nagastræ. — L. f i l a s s i *
Qvassiatræ. —  L. R h o d i i  s. Rosentræ. — 

Pokkenholt. — L. S a n t a l !  s.i,

^üdeltræ. —  L. S a s s a f r a s  s. Sassafrastræ. — 
Titæ s. Pokkenholt.
Ligroïn s. Jordolie.
Liguster (L ig u stru m  vu lga re), T. Rain- 

i er en til Olivenfamilien henhørende, 
æ̂t forgrenet Busk, som naar en Høide af 

Meter; den har lancetformede, mørke
grønne, helrandede Blade og talrige smaa, i 
j ° P  samlede, hvide Blomster af en sødlig 

llgt. Dens sorte Bær havo en purgerende

Virkning og anvendes undertiden til Farv
ning af røde Vine, hvilket imidlertid kan 
være skadeligt for Sundheden. Dens meget 
faste og seige Ved benyttes af Dreiere og 
Skomagere, og de slanke Grene til Lade
stokke, Kurvemagerarbeide etc. Barken inde
holder et Bitterstof. Ligustrin, som er op
løseligt i Vand og farves blaat med concen
trent Svovlsyre. Den har hjemme i Syd
europa, men plantes hyppig hos es saavel i 
Haver som i Hække, saaledes i Danmark 
hyppig om Gravsteder, hvortil den egner sig 
særdeles godt.

L i k n r e r  bestaa af ren, fuselfri Vinaand 
eller Brændevin, som man ved Hjælp af aro
matiske Stoller og Sukker har givet en be
hagelig Smag eller en mavestyrkende Kraft. 
Sukkeret, som skal tjene til at give Drikken 
Fylde og en olieagtig Charakter, tilsættes i 
Form af en farveløs Sirup, idet 4 Pd. Suk
ker koges med 1 Liter Vand og klares med 
Æghvide, imedens de aromatiske Tilsætnin
ger bestaa af ætheriske Planteolier og tildels 
af Bitterstoffer. Tidligere destillerede man 
Brændevinen eller Vinaanden over de krydrede 
Plantedele eller overgød disse dermed, idet 
i" a lod den henstaa i en jevn Varme eller 
i : orerede den, hvorefter man i begge Til
fælde efter Behag fortyndede Vinaanden med 
Vand og forsødede den med Sukker. Nutil
dags kan man uden stor Uleilighed tilberede 
en Mængde Likører og Kryderbrændevine 
paa koldVei ved at benytte færdig tilberedte 
Olier og Essentser, og hele Fabrikationen 
indskrænker sig da til at tilberede en pas
sende Blanding af Sprit, Vand, Olie eller 
Essents og Sukker. De Fabriker, som frem
stille ætheriske Olier, have nu stedse store 
Forraad af sammensatte Olier og Essentser 
til Fremstilling eller Eftergjørelse af be
stemte yndede Likørsorter, og saaledes kan 
man med Lethed tilberede engelske, franske, 
hollandske, italienske og andre Likører og 
benævne dem Chartreuse, Curaçao, Persico, 
Maraschino etc. Ofte meddeler man ogsaa 
Likører en kunstig Farve, saasom rød med 
Cochenille, Sandel eller Anilinrødt, blaa med 
Indigotinctur, grøn med Saftgrønt eller ved 
Blanding af gult og blaat, brunlig med Ca
ramel, gul med Safflor, Blomster af Morgen
fruen, Gurkemeie etc. De forekomme i mange 
Qvaliteter, men inddeles i Almindelighed i 
flere Hovedklasser; Aqvaviter kalder man 
saaledes sædvanlig dem, som indeholde mere 
Alkohol end de almindelige, hyppig indtil 
50 pCt. ; Orøm es ere særlig tilsatte meget 
Sukker og ere temmelig tyktflydende, de 
indeholde næsten 1 Pd. Sukker i hver Liter 
Vædske, og Ratafia kaldes de Likører, som 
ere tilsatte søde Frugtsafter, t. Ex. Kvæde- 
og Kirsebærratafia. Ofte giver man dem 
franske Navne og kalder dem da Eau (s. d.) 
med et Tillægsord. I Østerrig kalder man 
navnlig saadanne Likører, som ere tilberedte 
ved Destillation og sædvanlig kun indeholde 
lidet Sukker, Rosoglio. Italienerne vare de 
Første, som forædlede Brændevinen ved Til
sætning af Kryderier etc., men det varede 
ikke længe, førend Franskmændene traadte i



Lilalith. 4 6 4 Lim.

deres Fodspor og overtraf dem med Hensyn 
til Fabrikationen af mange Sorter fine Li
kører, som forsendtes i Mængde til alle 
Lande. Nix tilbereder man dem overalt og 
ofte ligesaa gode som i Frankrig, og der 
findes nu næsten i alle større Byer Destilla- 
teurer og Likørfabriker, som drive Forret
ningen i større eller mindre Omfang. 

IJlalith  s. Lepidolith.
M i o ,  hvid (L ilim n  candidim i), den be- 

kjendte, hyppig i Haver dyrkede Prydplante 
med løgagtig Kod og store livide, vellugtende 
Blomster; dens friske Blomsterblade, F l o r e s  
Lilii,  nedlagdes tidligere i Olie, som da brug
tes som Saarbalsom, ligesom ogsaa Roden 
har været officinel; i Orienten spises den 
stegt.

liilie^ 'iM H il kalder man en fin grøn 
Malerfarve, som man tilbereder af de violette 
og blaa Blomsterblade af den almindelige 
Sværdlilie med Alun.

l i i l l e l t o n v a l  ( C onvallaria  m aja lis), 
T. Maiblume, den bekjendte, i tørre, skygge
fulde Løvskove vildvoxende Plante, med 
smaa hvide, klokkeformede, vellugtende Blom
ster i ensidige Klaser og røde Bær, dyrkes 
ogsaa ofte i Haver og Værelser. De tørrede 
Blomster. F l o r e s  C o n v a l l a r i a ;  m a j a l i s  eller 
L i l i o r u m  c o u v a  I l iu m ,  bruges undertiden til at 
blande imellem Snustobak, da de fremkalde 
Kysen; i frisk Tilstand tilsættes de stundom 
stærk Eddike, som da af Mange benyttes 
som et Husmiddel, især imod Hovedpine. De 
saakaldte Store Konvaller,  saasom Salomons 
Segl, C. m u l t i l l o r a ,  og C . P o l y g o n a t u m ,  ere 
større Arter med Blomsterne siddende i Blad- 
lijørnerne langs opad Stengelen og blaa 
Bær.

Iiim, Ï . Leim, Fr. Colle, E. Glue, kalder 
man i Almindelighed en klæbrig, lidt efter 
lidt størknende Masse, som ved at bringes 
ind imellem to Gjenstande forbinder disse 
med hinanden efterat den er størknet. I 
mere speciel Betydning forstaar man imid
lertid derved en til det nævnte Brug tilbe
redt Gelée, som vindes ved Udkogning af 
flere Slags dyriske Stolfer, saasom Knogler, 
Sener, Horn, Klove, Brusk, Huder o. dsl. 
(saakaldet Limgods) og som kommer i Han
delen i fast Tilstand. Man skjelner imellem 
Benlim (Glutin, Gelatine) og Brusklim (Chon- 
drin), hvilken sidste erholdes af de unge, 
bløde Knogler og af den permamente Brusk ; 
den binder ikke saa stærkt som Benlim, men 
har heller ikke stor Betydning i Praxis. De 
ovennævnte dyriske Dele lægges sædvanlig 
først i længere eller kortere Tid i Kalkmelk 
for at fjerne Kjød- og Fedtdele, udvaskes og 
tørres og koges nu i Kjedler saalænge med 
Vand, indtil de ere forvandlede til en Slags 
tynd Vælling, som ved Afkøling hurtig stiv
ner; en for lang Kogning bevirker, at Limen 
taber i Bindekraft og bliver mørkere. Den 
sies derpaa igjennem en Vidickurv, hvis Bund 
er bedækket med Straa, og gives som oftest 
endnu et Opkog for at blive tykkere, hvor
efter den heldes ud i en Kasse for at løbe 
sammen, og ved Hjælp af eu tynd Messing- 
traad skæres den nu i langagtige Skiver,

som udbredes paa et stormasket Net af stærkt 
Seilgarn, hvoraf Indtrykkene som oftest vise 
sig i Limpladerne. For at faa en lysere 
Lim underkastes Raamaterialet, f. Ex. Lim- 
læderet, inden Kogningen en Blegning med 
Chlorkalk eller Svovlsyrling, ligesom man 
ogsaa i den nyere Tid benytter Vanddampe 
af høit Tryk til Udkogningen, for at denne 
kan tilendebringes hurtigere og Limen der
ved blive bedre; saadan Damplin kommer i 
den senere Tid hyppig i Handelen. Tørrin
gen, saavelsom den hele Limtilberedning, maa 
ske hurtigt, da Limen ellers let raadnor eller 
ialfald antager en ubehagelig Lugt, især i 
varmt Veir; Forraadnelsen søger man at for
hindre ved at tilsætte noget Alun. De saa- 
ledes fremstillede Limplader ere tynde, gul
lige indtil brune og mere eller mindre gjen- 
nemsigtige; jo lysere og jo mere gjcniioin- 
sigtige de ere, desto høiere blive de i Rege
len vurderede. God Lim (Snedkerlim) maa 
være ren, af lys Farve, uden Pletter eller 
uklare Steder, glinsende, sprød og haard, 
holde sig tør i Luften, brække itu ved Bøh 
ning, give et glasagtigt glinsende Brud; lagf 
i koldt Vand i 48 Timer maa den svulme 
op, men ikke flyde hen, hvilket derimod sker
1 kogende Vand, hvorefter Opløsningen ved 
Afkøling og Henstand stivner til en Gelée, 
selv om den kun maatte indeholde 1 eller
2 pCt. Lim; i Vinaand og Æther er Lio1 
uopløselig. Ganske ren Lim er næsten farve
løs, men i Handelen forekommer den sjeldeo 
ufarvet. Imidlertid ere en lys Farve sann 
Gjennemsigtighed ikke de væsentlige Kjende- 
tegn paa Varens Godhed, som hovedsagelig 
beror paa dens Bindekraft, og denne er igjeö 
afhængig af Mængden af det i Limen inde' 
holdte Limstof; hos de sædvanlige Limsorter 
udgjør denne imellem 68 og 81 pCt., idet 
den er forskjellig efter de Stoffer, hvoraf  

Limen er tilberedt. Jo renere og mere ens
artede de Materialier ere, hvoraf man koger 
Lim, og jo omhyggeligere man renser Lim' 
suppen fra alle fremmede Dele, desto bedre 
bliver ogsaa Productet. Den bedste Prøv® 
paa en Lim er at forsøge dens Bindekr# 
ved at sammenlime to Stykker Træ med hin
anden og prøve, hvor stor Vægt eller Kraft 
der behøves for at rive dem fra hinanden' 
Den bedste Sort er den Læderlim,  h vo r t i l  

man anvender Hudaffald og andet lignenu0 
Affald fra Garverierne, især Hvidgarverierne, 
det saakaldte Limlæder, hvorimod den aj, 
Ben, Sener, Tarme og i det Hele taget at 
Affaldet fra Slagterierne tilberedte or mer® 
ordinair. I den sidste Tid har Limgelée eli01' 
kogt Lim begyndt at gaa i Handelen i småø 
Ballier eller Tønder. Det er den klared®> 
endnu ikke indtørrede, kogte og størknen0 
Limmasse, som man har gjort holdbar ve® 
Tilsætning af Alun, Salicylsyre eller Carbon 
syre. De forskjellige tyske Sorter benævn0’ 
efter de Byer, hvor de ere fabrikerede, °$ 
der forekommer saaledes i Handelen Köln01'' 
Breslauer- Nördlinger- Reutlinger-Lim etc-' 
hvilke alle ere dels meget gode og dels W  
lige Sorter, der ofte fremstilles i det Stor 
som Biproduct ved Hvidgarveriet. Lysegn1’
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gjennemskinnende Lim betegnes sædvanlig 
som Kölner; den ligner i Farve Nördlinger- 
Lim, som bestaar af smalle, temmelig lange 
Tavler. Gode Limsorter produceres ogsaa i 
England, Frankrig, Holland og Rusland. Den 
russiske,  som i Handelen ofte benævnes 
hvid Lim, er meget kraftig, gullighvid, under
tiden næsten kjødfarvet, samt mat og uigjen- 
nemsigtig paa Grund af Tilsætning af 4—8 
pCt Blybvidt, Kridt eller Barythvidt. En 
ordinair Sort tilberedes i Søstæderne af Af
faldet ved Trankogningen og af Hvalfiske- 
finner under Navn af Hvalfiskelim.  Benlim 
or farveløs og gjennemsigtig, men har ikke 
stor bindende Kraft og anvendes hovedsage
lig til Appretering af Tøier; den bedste Sort 
er Gelatine (s. d.). Pergamentlim er en tynd, 
næsten farveløs Opløsning, som fremstilles 
af Pergamentaffald, brugte Handsker, Kanin
skind etc. med meget Vand; den bliver sæd
vanlig ikke indkogt, men anvendes i flydende 
Tilstand ved Forgyldning af Rammer osv. 
Mundlim tilberedes af den bedste Lim med 
Tilsætning af Sukker og Gummi og sælges 
’• smaa, aflange, firkantede Stykker ; den- op
løses let af Spyt og anvendes derfor især af 
Tegnere til at klæbe Papiret paa Tegnebræd-
tet. Flydende Lim er en Limopløsning, der 
or fremstillet ved at opløse 38 Dele pulveri
seret Lim i 100 Dele Eddikesvre i et lukket 
Glas og ved en mild Varme, eller af on Op
løsning af Lim i Vand, hvortil er sat lidt 
Salpetersyre eller en Blanding af Saltsyre og 
Zinkvitriol. Den binder godt, holder sig 
længe og gelatinerer ikke. Elast isk Lim er 
on vedvarende blød og elastisk Sort, som 
fremstilles ved at koge Lim med lidt 
Vand, tilsætte Glycerin og fordampe Van
det; den benyttes til Forfærdigelse af Bog
trykkervalser, i Galvanoplastiken til Form
ning af forskjellige Gjenstande, til Fremstil
ling af elastiske Figurer osv. Marinelim er 
on i England opfunden, meget stærkt bin
dende Masse, som fremstilles ved at opløse 
Schellak og Kautschuk i Stenolie eller i 
Svovlkulstof og tilsætte pulveriserede Østers
skaller; den modstaar ganske Paavirkning af 
Vand. Den saakaldte Plantelim,  Gluten (s. d.) 
kan ogsaa ved Gjæring eller en Slags For
rådnelse omdannes til en i mange Øiemed, 
saasom til Kitning af Stentøi, Sammenlim
ning af Læder og Pap, til Appretur og til 
Eixering af Farverne i Tapettrykkerier, bru
gelig Lim, den saakaldte Æghvidelim (colle  
végétale ou album inoïde). Fiskelim er det 
Samme som Husblas (s. d.). — Foruden som 
Bindemiddel til Limning af Træarbeider etc. 
anvendes Lim efter sin forskjellige Renhed 
paa mange andre Maader, saasom til Appre
tering af Bomulds- og Silketøier, til Limning 
nf Papir, til Indfatning af Ædelstene, til 
Fabrikation af Perler og af kunstig Mala
chit, Skildpadde og Perlemor med Anven
delse af Perleglans, til Limfarver, til Stucca- 
tnrarbeide, til Fabrikation af Filt, i Hus
holdningen til Geléer, i Pharmacien til Hefte- 
plaster, Kapsler etc., til tynde Plader, saasom 
Limfolie og Limoblater, til Klaring af Vine 
etc. — Som bekjendt er Lim tilbøielig til at

•I. H jo r t h : Varelexikon.

revne og springe af de Gjenstande, hvorpaa 
den er anvendt, hvilket navnlig er Tilfældet, 
naar den bliver for tør ved at udsættes for 
stærk Varme; dette kan forhindres ved at 
tilsætte den færdige Lim lidt Chlorcalcium, 
som ved sin Evne til at tiltrække Fugtighed 
forhindrer Limen fra at blive for tør. Saa- 
dan Lim holder sig meget godt paa Glas og 
Metal, hvorfor den særlig egner sig til Paa- 
klæbning af Etiketter. Som et Product af 
Lim kan man ved Syrers og Alkaliers Ind
virkning fremstille det saakaldte Limsukker,  
Glykokol eller Glycin,  der har en sød Smag.

Iiimatræ s. Rødtræ.
JLimatnra Ferri eller M a r t i s  s. Jern- 

filspaan under Jern. —  L .  M a r t i s  p r æ p a r a t a  
s. pulveriseret Jern under Jern. — L .  S t a n i l i  
s. Tinfilspaan.

Fim etteolie (Æ th ero leu m  L im ettæ ) 
er en vellugtende ætherisk Olie, som udvin
des i Italien ved Udpresning af Frugtskal
lerne af en Afart af Citrontræet; den er lyse
gul, har Lighed med Citronolie og anvendes 
til Parfumerier.

liiinoges kalder man i Frankrig nogle 
stærke, raa Hampegarns Lærreder, som for
færdiges i Omegnen af Byen af samme Navn i 
Dep. Øvrevienne. Benævnelsen bruges ogsaa 
undertiden om en Art broget stribede Senge
lærreder af Hør og Bomuld, som væves i 
Schweiz.

liim oner s. Citroner.
Fim onit er en Art Mosejernsten, som 

hovedsagelig bestaar af Jerntveiltehydrat blan
det med Lér, Sand, phosphorsur .Jernilte og 
Kalk, men er af noget haardere Beskaffenhed. 
Det saakaldte Limonitsand, som forekommer 
i Jylland ved Limfjorden og paa Sylt, er 
Sand eller Grus med iblandet Limonit og 
afgiver selvfølgelig kun en meget mager 
Jordbund.

Finariit er en hovedsagelig af Provence- 
olie bestaaende Vædske, ved hvilken man 
kan prøve Ægtheden af linnede Tøier, idet 
de muligvis iblandede Bomuldstraade ved at 
fugtes dermed blive hvide, imedens de linnede 
Traade blive mørkere og halvt gjennemsig- 
tige som olieret Papir.

F i n d  (T ilia ), T. Linde, Fr. Tilleul, E. 
Lime, Slægt af Lindefamilien, indbefatter 
store Træer med tæt, hvælvet Krone, hjerte
formede, saugtakkede Blade og grønliggule, 
vellugtende og honningrige Blomster. Træet 
voxer i hele Europa og anvendes hos os hyp
pig til Alleer, hvortil det egner sig fortrin
ligt, ligesom det ogsaa plantes som Hæk, da 
det godt taaler at beskæres; i vore Skove 
sés det ikke gjerne, da det voxer hurtigt i 
Ungdommen og let undertrykker Alt ved sin 
stærke Skygge. Det kan blive 6 à 800 Aar 
gammelt og naa en Høide af 16—20 Meter 
og undertiden et Omfang af 61/2 Meter og 
derover. Af den europæiske Lind gives der 
to Arter: Sommerlinden eller den storbla
dede Lind, T i l i a  g r a n d i f o l i a  eller p l a t y p h y l l o s ,  
med færre Blomster og med store, paa begge 
Sider ensfarvede, paa Undersiden som oftest 
filtede og med Stilk forsynede Blade, og 
Vinterlinden eller smaabladet  Lind,  T i l i a
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Îa rv ifo J ia  eller i i i ik r o p h y l la ,  som forekommer 
yppigere og har mindre, bare og paa Un

dersiden blaaliggrønne Blade. De fleste bos 
os plantede Lindetræer kunne ikke bestemt 
benføres til nogen af disse to Arter, men ud- 
gjøre en Mellemart, som sædvanlig benævnes 
Almindelig Lind, T .  v u l g a r i s .  — Lindetræet 
har et hvidt, fint, let, men dertil temmelig 
fast og seigt Ved, som har en eiendommelig 
Lugt og ikke let springer itu, ligesom det 
ogsaa er let atbearbeide uden at sløve Værk- 
tøiet meget. Yinterlindens Yed falder lidt i 
det Kødlige og er meget fastere og seigere 
end Sommerlindens, men det er tillige ofte 
grovere og har flere Knaster. Lindeved an
vendes paa mange Maader, navnlig af Dreiere, 
Billedskærere, Snedkere og Vognfabrikanter, 
saasom til Kareter, Blindtræ paa finerede 
Gjenstande, Dæmpere paa Pianoforter, Polér- 
skiver, Træsigter, Æsker, Legetøi etc. Linde
kul benyttes til Tegning, til Affusling af 
Brændevin og navnlig til Krudtfabrikation, 
ligesom ogsaa i Apothekerne til Tandpulver; 
som Brændselsmateriale har hverken Vedet eller 
Kullene nogen synderlig Værdi. Stor Betydning 
har ogsaa Træets Bast, som især forarbeides 
til de bekjendte Maatter, der udgjøre en ikke 
uvigtig Handelsartikel, navnlig fra Rusland, 
hvor der ved Ural og i Lithauen forekomme 
store Skove af disse Træer, som her såa sig 
selv. Naar Træet er femten Aar gammelt, 
kan det fældes og afgiver da den bedste Bast, 
navnlig af Stammerne, imedens Basten af 
Grenene er ringere. Endvidere forarbeides 
denne Bast til Sko, Keb, Seildug, grove 
Tøier etc., ligesom den ogsaa hyppig bruges 
til Cigarbaand. Ogsaa hos os udgjøre Keb 
af Lindebast i flere Egne en Husflidsartikel; 
naar Grøden kommer i Træet om Foraaret, 
aftager man Barken og lægger den i Røde, 
og naar den da efter nogle Ugers Forløb er 
raadnet, aftager man det indvendige, fine 
Bastlag og behandler det som Hamp eller 
Hør. — De vellugtende Blomster, især af 
Sommerlinden, F l o r e s  T i l i æ ,  anvendes hyppig 
i Medicinen som en mild, sveddrivende Thé 
paa Grund af deres Indhold af Planteslim 
og ætherisk Olie; de have en sødlig, slimet 
Smag, og det deraf destillerede Lindeblomst
vand, A q u a  f lo ruiu  T i l i æ ,  føres i Apothekerne. 
De søges iøvrigt af Bier og afgive en meget 
god Honning; de indeholde ætherisk Olie, 
Garvestof, Sukker, Fedt etc. — Lindetræets 
Blade har man oftere forsøgt at bruge som 
Kvægfoder, men Melken giver da kun vanske
lig Smør. — Til Lindefamilien henhører og
saa det i Ostindien voxende Corchorustræ, 
som afgiver den bekjendte Jutehamp (s. d.).

Ju illets kaldes i Frankrig en Sort raa, 
blegede eller farvede Lærreder, som især for
færdiges i Omegnen af Abbeville.

L in g e r ie r  benævnes i Almindelighed 
Blonder, Kniplinger, Tyli og alle Sorter bro
derede Sager af Linned, Bomuld og Silke, 
ligesom Navnet ogsaa bruges om færdig syet, 
hvidt og couleurt Damelinned, som oftest 
naar det er udstyret med Broderier eller af 
elegant Tilsnit og smuk Tilvirkning og be
stemt for det finere Dame- og Børnetoilet.

ed

Frankrig staar i denne Henseende øverst og 
forsyner hele Verden med sine udvalgte og 
smagfulde Mønstre; man anslaar Antallet # 
de Personer, som i Frankrig have deres U“' 
komme ved denne Industri, hvis Hovedsæd® 
er Paris, til c. 1 Million Mænd og henved 
100,000 Kvinder og  Børn, og Værdien 31 
den aarlige Production til c. 150 Mill. Francs» 
hvoraf der udføres for c. 50 Mill. Fr., mest 
til Amerika. En Arbeider fortjener herved 
fra 4 til 8 Fr. daglig, en Arbeiderske 3 à 4 
Fr. og et Barn 1/2—2 Fr. Maskinerne 
i denne Industri havt stor Indflydelse 
baade at gjøre Arbeidet billigere og Paa 
samme Tid forøge det.

L in g o a t r æ  s. Amboinatræ.  ,
L in g o t s  kaldes i Frankrig og Holla“11 

Guld- og Sølvbarrer.
L in g u a t o l i  kaldes i Italien en Art 

Tungefisk, som nedlægges med Kryderieb 
Mandler, Korender, Pinier etc. og forsende5 
over Venedig og Triest.

L in im e n t n m  O p o d e ld o c  s. Opo- 
deldok.

L in in  s. Purgérhør.
L in n e t lg a r n  s. Hørgarn.
L i n n e d e  V a r e r  s. Lærred.
L in o le u m  er et Gulvtæppestof, s011j 

bestaar af en c. 1/2 Ctm. tyk, af pulveriser̂  
Kork, revet Læderaffald og iltet Linolie sa®' 
mensat Masse, som er strøget paa vandt# 
Seildug eller ubleget Jutelærred etc. og t# 
forbunden med disse Stoffer ved ValsniR' 
Paa Grund af disse Bestanddele ere Li“0lf  
ums-Tæpperne meget varige, vandtætte, lRjj 
dæmpende og varme, og da de ofte 
smukt mønstrede, egne de sig ikke 
særlig til Gulvbelægning i Contoircr, Pa‘‘ 
Trappegange etc., men ogsaa i mere elega“ 1 
Værelser, hvor Mange lade dem ligge baajy 
Vinter og Sommer, idet de modstaa Fughe 
hed, ikke samle Støv og med Lethed kuiR 
holdes rene ved at feies og af og til vask® 
med Vand og en Børste, hvorefter de str# 
kunne aftørres fuldstændigt. Af mange Hr' 
ger og Architekter anbefales det at ben# 
denne Gulvbelægning istedetfor de støvsafljh 
lende uldne Gulvtæpper. Fabrikationen ej 
engelsk Oprindelse, men Linoleum fort# 
diges nu ogsaa i Frankrig, Belgien ogTysK 
land. , ^

L in o l ie  ( O leum  L in i) , T. Leinöl,  ̂ ’ 
Huile de Lin, E. Linseed oil, er den af RU 
frø udpressede Olie. Man anvender her 
Slagfrø (s. Hørfrø), som først knuses nieU6̂  
Valser og derpaa ophedes ved Hjælp af Va“ 
dampe for at fordampe det deri indehoi 
Vand og coagulere Æghvidestofferne; OR 
bliver herved tyndere og vindes rigeligere » 
renere. Det saaledes behandlede Frø l®2p.j 
derpaa i Poser af tykt, stærkt, uldent i " ’ 
og presses derefter i hydrauliske Presser e 
ten koldt eller varmt ved Tilledning af Da®Pjj 
Den varme Presning anvendes hyppigst, ® ß_ 
man derved udvinder mest Olie (indtil ; 
28 pCt.) ; men den koldt pressede Olie, hvo 
der kun erholdes c. 22 pCt., har en 111111 je 
ubehagelig Smag, og denne Fremgangs®3“ 
anvendes derfor mest, hvor Olien beny1
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til Spisevarer, saasom af Landbefolkningen i 
Busland, Polen, Ungarn og enkelte Steder i 
Tyskland. Den i den større Handel kom
mende Linolie er dog som oftest tilberedt 
ved varm Presning, og den har derfor en 
ubehagelig Smag. Den koldt pressede Olie 
har en guldgul Farve, imedens den varmt 
pressede er mørkegul. Lin olie har en Vægt
fylde af 0 ,9395 ved +  120 C., den bliver tyk 
ved ~  130 R. og fryser først ved -f- 27 0 
til en fast gul Masse. Ved at blege Olien 
i Sollyset og samtidig behandle den med en 
Jernvitriolopløsning bliver den farvefri og 
mere tyndtflydende. Den vigtigste Egenskab 
ved Linolie er, at den tørrer meget hurtigt, 
hvorfor den hovedsagelig anvendes til Fer
nisser (s. d.), hvortil ogsaa maa henregnes 
Bogtrykkersværten, til hvis Fabrikation der 
som en Følge af dens stadige og over hele 
Verden udbredte Anvendelse forbruges umaa- 
delige Qvantiteter Linolie. Desuden benyttes 
den til Kit, Fuglelim, grøn Sæbe, Oliefarver, 
undertiden ogsaa som Belysningsmateriale og 
i den nyeste Tid til kunstigt Kautschuk, 
samt i Pharmacien til Svovlbalsam  (s. d.) 
og til Salver. De efter Presningen tilbage
blivende Hørfrøkager ,  der benyttes i Mængde 
som Kvægfoder, ville findes nøiere omtalte 
under Artiklen Oliekager. Linolie presses 
hovedsagelig i de Egne, hvor der dyrkes 
meget Hør, fordi Frøet af de Planter, som 
anvendes til Hørberedning, i Eegelen ikke 
benyttes til Udsæd. Tyskland producerer 
ikke Linolie nok til Landets Forbrug, hvor
for der indføres meget fra Udlandet,-navnlig 
fra Eusland, som producerer mest af denne 
Artikel, ligesom af Hør og Hørfrø. End
videre tilberedes der megen Linolie i Un
garn, Holland, Belgien, det nordlige Frank
rig og England, navnlig i Irland. Den en- 
gelsk-ostindiske Linolie, hvoraf der kommer 
meget til Europa eller som presses i Europa 
af ostindisk Hørfrø, er lysegul, men den 
russiske foretrækkes for den til mange An
vendelser. Ægypten udfører ligeledes endel 
Olie og Slagfrø. — Linolie maa, for ikke 
hurtig at blive harsk, opbevares i godt luk
kede og helt fyldte Foustager, da den ellers 
fet afsætter Bundfald, bliver tykkere og da 
tørrer mindre let. Olien bestaar hovedsage
lig1 af Linoleïn, der er et Glycerid af den 
flydende Linoliesyre,  hvis Salte endnu kun 
®re fidet bekjendte, og desuden lidt Palm i
tin. Den første er forskjellig fra andre Olie
syrer og er Hovedbestanddelen af Linolie- 
fernis.

IH m m  er den franske Benævnelse paa 
et meget fint, løstvævet, Gaze lignende Stof, 
som ligger paa Grænsen imellem Musselin 
og Gaze og oprindelig forfærdigedes af fint 
riørgarn, hvilket ogsaa endnu sker i Frank
rig, hvor denne Artikel navnlig tilvirkes i 
Valenciennes, Cambray, St. Quintin o. fl. 
"teder. Det forekommer baade glat, stribet, 
tærnet, blomstret og gjennembrudt; Møn
strene ere da ivævede med Bomuldsgarn og 
i meget forskjellig Finhed; de fine Sorter 
fremstilles hverken i England eller Tyskland 
saa smukke som i Frankrig. I vore Dage

forstaar man imidlertid ved Linon et fint, 
aabent Bomuldsstof, som enten kan være 
stivet eller blødt og som forfærdiges smuk
kest i England og tildels ogsaa i Tyskland, 
navnlig i det sachsiske Voigtland. I Eng
land kalder man disse Tøier Books eller 
Book-Linons,  de stivede Har d-Books og de 
ustivede Soft -Books.  — I Frankrig kalder 
man ogsaa fint, ikke ganske tæt vævet lin
ned Batist Linon eller Bat ist linon,  der lige
ledes tilvirkes glat, stribet, tærnet eller bro
cheret. —- Ved Groslinon forstaar man i Tysk
land en Sort ordinairt, stribet Gaze, som t. 
Ex. benyttes af Hattemagerne til almindeligt 
Hattefoer.

L ä u s e  (E rv u m ), T. Linse, Fr. Lentille, 
E. Lentil, en til de Ærteblomstredes Fa
milie hørende Planteslægt, som fra de ældste 
Tider har været dyrket til Menneskeføde i 
Ægypten, Grækenland etc. og endnu dyrkes 
i Orienten til samme Brug, ligesom ogsaa 
flere Steder i Syd- og Mellemeuropa som 
Foderplante. Hos os dyrkes den kun sjclden, 
skjøndt den efter Kyndiges' Mening vilde 
kunne lønne sig godt. Den forekommer i 
flere Arter, af hvilke de vigtigste ere : Al

mindelig Linse,  E r v u m  L e n s ,  som har en 
20—30 Ctm. høi, svag Stengel og som dyr
kes til Menneskeføde i Orienten og Syd
europa, Vikke-Linse ,  E .  i n o n a n t h o s ,  der dyr
kes i Mellem-Europa som en meget god Fo
derplante, og Tadder -Linse,  E .  t e t r a s p e r m u i u ,  
en glat, spæd Plante, som voxer hos os som 
Ukrudt paa dyrket Jord og af og til dyrkes, 
og gjerne ædes af Kvæget. — I Tyskland 
skjelner man i Almindelighed imellem en 
større og en mindre Art, nemlig Have linse r  
og Marklinser ,  af hvilke den første er mere 
melrig og har forholdsvis mindre Skal end 
den sidste; men den er sædvanlig ikke saa 
velsmagende som denne. Melet af Linser 
blev i sin Tid solgt som et Arkanum under 
Navn af Revale nta arabica.  — Gode Linser 
bør være friske, store, glatte, melrige, lyse 
og ikke rødlige, hvilket Sidste tyder paa, at 
de ere gamle; de forskrives fra Livorno, 
Triest, Marseille etc. og forsendes i Fousta
ger eller Baller af forskiellig Størrelse.

J h in se g la s  eller C x la s lin se r  ere 
kredsformige Glas, af hvilke enten den 
ene eller begge Fladerne ere slebne til 
en ophøiot eller en hul Krumning. Efter 
deres Form gives de følgende Benævnelser: 
1) naar de ere ophøiede paa begge Sider, 
kaldes de convexconvexe eller dobbelt  con
vexe;  2) de paa den ene Side ophøiede og 
paa den anden flade, kaldes planconvexe;  
3) de paa den ene Side hule og paa den anden 
ophøiede, hvilken sidste Sides Radius dog er 
mindre, benævnes Maaneglas.  Disse tre ud- 
gjøre Convexglassene og bruges som Brille- 
Forstørrelsesglas, og da de tjene til at samle 
de Lysstraaler, som falde i Glasset, i ét Punct, 
kaldes de ogsaa Samlelinser. 4) De paa begge 
Sider hult slebne Glas kaldes concavcon-  
cave  eller dobbelt  concave; 5) de paa den 
ene Side hule og paa den anden plane, kal
des planconcave,  og endelig 6) de paa den 
ene Side hule og paa den anden ophøiede

30*
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med den førstnævnte Sides Badius mindre 
end den ophøiede Sides, concavconvexe. De 
sidste tre danne Hnlglassene eller Sprede- 
linserne, idet de ere tyndere i Midten end 
ved Banden og Lysstraalernes Brydning fore- 
gaar fraAxen udefter. Yed at sammensætte 
disse Linser efter Optikens Begler erholder 
man Mikroskoper, Kiggerter, Objectiver til 
photographiske Billeder etc. Naar disse Lin
ser slibes af forskelligartet Glas, t. Ex. Flint
glas, Kronglas osv., saa at der derved sam
tidig indvirkes baade paa at samle og sprede 
de farvede Lysstraaler, erbolder man de achro- 
matiske Linser, som fjerne Billedernes far
vede Omrids; disse forfærdiges navnlig for 
Mikroskoper og Objectiver.

L i n t  eller engelsk Charpi væves især i 
Manchester af meget fint og blødt, dertil 
særlig præpareret Hørgarn, hvorefter det op- 
kradses paa den ene Side ligesom Bommesi, 
hvorved det bliver endnu blødere og mere 
tjenligt til dets Bestemmelse. Denne Sort 
benævnes Lærredscharpi til Adskillelse fra 
Bomuldscharpi, som væves af Bomuldsgarn, 
og da er billigere og ligesaa anvendeligt som 
det førstnævnte. Det forfærdiges i 18 In
ches Bredde og oprulles i smaa Stykker paa 
10 à 12 Yards, som pakkes i blaat Papir og 
sædvanlig sælges paa Apotbekerne. Til La
zaret- og Hospitalsbrug er i den nyere Tid 
anvendt optrævlet Jute, som dyppes i Car- 
bolvand, den saakaldte Carboljute; det kan 
anskaffes i store Qvantiteter med en ringe 
Bekostning, hvilket ved en udbrydende Krig 
er af stor Betydning. Ogsaa i sanitair Hen
seende skal dette Stof være anbefalelses- 
værdigt.

L i q u i d a m h a r  o r i e n t a l i »  s. Storax.
L i q u o r  betyder i Almindelighed en 

Vædske, men særlig betegner man med dette 
Navn forskjellige kunstigt tilberedte Fluida 
til pharmaceutisk eller technisk Brug; de i 
dette Yærk forekommende og under de danske 
Benævnelser anførte ere følgende: L i q u o r  
A m m o n i i  a c e t i c i  s. Ammoniakvand, eddike
surt. — L . A m m o n i i  c a r b o n i c i  p y r o - o l e o s u s  s. 
Hjortetakspiritus. — L . A m m o n i i  c a u s t i c i  s. 
Salmiakspiritus. — L .  A m m o n i i  s u c c i d i s i  s. 
Hjortetakspiritus, ravsur. —  L. A m m o n i i  s u l -  
p h u r a t i  s. Svovlammonium. — L .  a n o d y n u s  
H o f f m a n n !  s. Hotfmansdraabcr. — L . C o r n u  
C e rv i  s u c c i n a t u s  s. Hjortetakspiritus, ravsur. 
—  L .  F e r r i  a c e t i c i  s. Jernilte eddikesurt. — 
L .  F e r r i  s e s q u i c h l o r a t i  s. Jernchlorid. —  L .  
H y d r a r g y r i  n i t r i c i  o x y d u l a t i  s. Kviksølvforilte, 
salpetersurt. — L .  K a l i  c a u s t i c i  s. Kali, kau- 
stisk. — L . S t i b i i  m u r i a t i c i  s. Spydglans
smør. — L .  S u c c i n a t i s  a m m o l l i c i  p y r o l e o s i  s. 
Hjortetakspiritus, ravsur. — L . S u p e r c a r -  
b o n a t i s  a m m o l l i c i  p y r o l e o s i  s .  Hjortetak
spiritus.

L i r a  er en italiensk Mønténlied, ganske 
lig den franske Franc =  72 Øre; den deles 
i 100 Centesimi. Lira eller Libbra grossa 
er ligeledes en italiensk Benævnelse paa Pund 
som Handelsvægt. I Tyrkiet betegner Lira 
en Guldmønt paa 100 Pjaster.

L i r a c  er Navnet paa en fin, kraftig, rød

Languedocvin fra Omegnen af Beaucaire 1 
Dep. Gard.

l â s è r e s  kalder man i Frankrig nogl« 
svære mønstrede Silketøier, i hvilke der for
uden smaa, brocherede, brogede Blomste1 
ogsaa findes større damastagtige Mønster«) 
som dels frembringes ved Hjælp af Jacquard' 
maskinen igjennem Kjedetraadene og deh 
igjennem Islætten; til de sidste tages det 
da Mønstrene gaa igjennem Tøiets heje 
Bredde, en anden Islætstraad, som ved sin 
Farve og Finhed adskiller sig fra den egeid' 
lige Grund. Endvidere forstaar man også® 
derved mønstret Fløil, som har fo rsk je llig e  
farvede Qvadrater, der ere skilte fra hver' 
andre ved smalle glatte Striber.

L i s i e u x  kaldes flere Sorter fransk L#r' 
red, saasom 1) en Sort hvidbleget, vævet 
Hør- og Hampegarn, som i Frankrig anveU' 
des til Skjorter og Lagener; 2) de saakald*0 
Blancards af halvbleget Hørgarn, meget tøeffe 
og faste; 3) Toiles de coffre, hvidbleged01 
tynde og løst vævede.

L i s t a d o s  eller Listaos kaldes en Sb? 
broget tærnede Lærreder, som navnlig d(' 
ligere forsendtes i Mængde til Spanien, P°r' 
tugal, Sydamerika og Vestindien, og s0l*| 
vævedes baade i Frankrig, Holland, EngbF, 
og Tyskland. De ere sædvanlig blaat °» 
hvidt, rødt og hvidt eller lilla og hvidt t^  

J forekomme ogsaa i flere and*nede, men
Farver og i Stykker paa c. 42 Meter, s°f 

f f t '

o  fl 

ere bogformig sammenlagte, pressede og g1:.', 
tede paa Yderfladen. Finheden er sædvan11® 
fra 30 til 50 Gange à 40 Traade. Nu “A 
staar forøvrigt Halvdelen af disse Lærre% 
eller mere af Bomuld, hvorfor de som ofte 
ere stivede. . M

t i t e l *  er Griindénheden for de metfls 
Hulmaal =  1 Kubikdecimeter =  1,03B 
Potter; 1 d. Pot er saaledes =  0,9862 
1 Liter Yand veier 1 Kilogram =  
Pund.

L i t l i a r g y r u m  s. Blyglød. 
L i t h i o n ,  benzoësurt (B en zoas  

L . benzoicum ) danner hvide, glinsende 
og er opløseligt i Yand og Yinaand; det i, 
holdes ved at neutralisere i Yand fordelt- * e 
surt Lithion med Benzoesyre og afdaFFj 
Vædsken. Den anvendes i Medicinen 1111 
Urin- og Gigtsygdomme.

L i t h i o n ,  brombrintesurt eller Br° ,, 
lithium, er et hvidt, hygroskopisk KU^j. 
pulver, som erholdes ved Mætning af * 
surt Lithion ved Bromhrintsyre og Ur 
følgende Afdampning; det anvendes iU 1
graphien. 

L i lit ìgid t h i o n ,  citronsurt (Citras si 
L . c itr icu m ), vindes ved Neutralisation ef 
det kulsure Lithion med Citronsyre; d«1 j 
et tørt, amorpht, i Luften h e n f l y d e n u i ,  
Yand klartopløseligt, hvidt Pulver og aI1' pj- 
des i Medicinen ligesom det b en z o esu r e 

t h i o n .

L i t h i o n ,  jodbrintesurt, Jodlithium.11 ^
stilles af kulsurt Lithion og Jodbrinte  

danner hvide, naaleformede, yderet _ lef 
flydende Krystaller og benyttes i F*1 
graphien.
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Lithion, kulsurt  (Carbonas lith icus, 
L, carbonicum ) , fremstilles af Lepidolith 
(s. d.) eller Triphylin ved Opløsning i Salt
syre og efter Eensning heraf ved Udfæld
ning af det deraf resulterende saltsure Li
thion med kulsurt Ammoniak; det er et 
hvidt, løst Pulver af en svag, ludagtig Smag, 
er luftbestandigt, tungt opløseligt i Yand, 
tten let opløseligt i Syrer under Opbrusning. 
Det anvendes baade til Mineralvande, til Fyr
værkeri og i Medicinen, især mod Gigt og 
Urinsyreconcretioner i Blæren og Nyrerne.

Lithion, salicyisurt  (Salicylets lithicus, 
L. salicylicum ), er et hvidt Pulver, som er
holdes ved at opløse og mætte kulsurt Li
thion med Salicylsyre i Alkohol og forsigtig 
inddampe Opløsningen til Tørhed. Det be
nyttes i Medicinen, især imod Gigtanfald.

Lithion, saltsurt,  Chlorlithium ( C hlore- 
ttøm lith icu m , L . m u r ia ticu m ), tilberedes 
Umiddelbart af forskjellige Mineralier, saa- 

Petalit, Lepidolith, Triphylin etc., men 
i ren Tilstand ved Opløsning af kulsurt Li
thion i Saltsyre; det giver et hvidt, i Yand 
°S Vinaand let opløseligt Saltpulver, der sma- 
pr som Kogsalt og henflyder yderst let i 
Luften, hvorfor det maa opbevares i godt 
Proppede Flasker. Opløsningen deraf i Yin- 
aand brænder med rød Flamme. Det an
endes som de foregaaende.

Lithion, svovlsurt  (Sulphas lithicus, 
■L. sulphuricum ), tilberedes og anvendes lige- 
8°rn det saltsure; det danner hvide, lufthe- 
standige Krystaller, som ere let opløselige i 
vand, men tungt i Vinaand. Det smager 
fæsten som Glaubersalt, men mere opvar
mende.

Lithionit eller Lithionglimmer s. Le-
Pidoljth.
T Lithinm, første Gang fremstillet af 
Davy i Aaret 1818, er et sølvhvidt og seigt, 
mp sjeldent Metal, som er haardere end 
Lalimn eller Natrium, men blødere end Bly. 
Det lader sig trække til Traad, smelter ved 
180° C., men er ikke flygtigt; det er det 
atteste af alle bekj endte Metaller og har en 
vægtfylde =  0,594. Ophedes det i Luften 
“D over 180°, forbrænder det med et hvidt, 
mtensivt Lys til Lithiumilte eller Lithion.

udskiller det af Chlorlithium ved 
Djælp af den galvaniske Strøm. Lithionsalte 
nndes meget udbredte i Naturen, men stedse 
pUn i meget ringe Mængder, hovedsagelig i 
Detalit, Triphon, Lepidolith, Spodumen, Tur- 
malin, Triphylin og Amblygonit, samt end- 
y idere i flere Mineralvande, i Havvandet og 
1 nogle Planteasker. Alle Lithiumforbindel- 
8er farve Flammen prægtig carminrød; dens 
Spektrum viser en glinsende rød Linie. De 
yttst bekjendte Lithionsalte findes omtalte 

de ̂ foregaaende Artikler.
Lithofractem* s. Nitroglycerin.  
Lithoglypher s. Billedsten.

 ̂Litho gr aphisk Sten, ogsaa kaldet 
enhofer-Sten,  er en tæt, fast, finkornet 

plkskifer, som især brydes ved Solenhofen 
8 Pappenheim ved Eichstätt i Baiern og 
°̂m anvendes til lithographisk Brug. Om- 
miskjøndt man finder lignende Stene paa

flere andre Steder, saasom i Frankrig ved 
Belley i Dep. de l’Ain, ved Chateauroux og 
Dijon, i Polen ved Brzozowka, i England i 
Nord-Wales, kunne dog ingen af disse Stene 
i Godhed sammenlignes med Solenhofer- 
Stenene, som derfor ogsaa forsendes til alle 
Lande i Verden. De bearbeides til firkan
tede Plader til 4—15 Ctm. Tykkelse og af 
forskj ellig Størrelse, som slibes glatte med 
fint Sand paa den ene Flade,- der maa være 
ganske ren og hverken have liaarde Steder, 
Aarer eller Huller ; de forsendes derpaa videre 
mest fra den lille By Kelheim ad Donauen. 
Foruden at Stenene have en aldeles ren og 
ensartet Overflade er det ogsaa nødvendigt, 
at de have den tilbørlige Grad af Haardhed, 
hvilket man kan prøve ved at skrabe dem 
med Spidsen af en Kniv; en Staalspids maa 
kun med nogen Vanskelighed kunne trænge 
ind i dem. Blødere Stene kan man kun an
vende til mere ordinaire Arbeider, til hvilke 
der ikke stilles særlig Fordring til Streger
nes Eenhed og Skarphed. Stenens Tykkelse 
retter sig efter dens Størrelse, og der maa 
navnlig sés hen til, at den ikke skal gaa itu 
i Pressen, imedens altfor tykke Stene ere 
for tunge og vanskelige at haandtere, lige
som ogsaa deres Transport fordyres uden 
Nødvendighed. En god Sten vil kunne be
nyttes over 20 Gange til forskjellige Gra
veringer ; men den maa da imellem hver Gang 
slibes aldeles glat. Stenenes Farve er gul
agtig eller grønlig graa, ofte ogsaa røggraa: 
de forekomme sædvanlig i tynde Lag, som 
hyppig indeholde Forsteninger. Førend Li
thographien i Aaret 1798 opfandtes af Senne- 
felder, benyttede man disse Stene til Gulv
belægning i Forstuer, Kirker etc. under Navn 
af Kelheimer Plader,  hvilket Navn endnu 
stundom benyttes om Lithographistenene.

Lithophanier eller Diaphanbilieder 
ere tynde Plader af hvidt, uglaseret Porcel- 
lain, som i gjennemgaaende Lys fremvise 
meget smukke Billeder, idet Massen er tynd 
paa de lyse Steder og tykkere paa de mørke. 
Billederne modelleres i en med et tykt Lag 
Vox bedækket og imod Lyset holdt Glas
plade, hvorpaa der over Voxet støbes Gips, 
og deri formes Porcellainet, som derpaa for
sigtig tørres og brændes. De benyttes enten 
til at ophænges paa Yinduesruder eller til at 
træde istedetfor disse, ligesom ogsaa til at 
anbringes i Lampeskjærme. De forfærdiges 
i de fleste Porcellainfabriker.

Lithoponîer. En stor Lighed med 
Lithophanierne have nogle under Navn af 
Email ombrant, Email de Eubelles eller Li- 
thoponier forfærdigede Porcellains- eller Fa- 
jence-Gjenstande. Hos disse ere de mørkeste 
Steder netop de mest fordybede, og altsaa 
ogsaa de tyndeste, og Billedet maa ikke be
tragtes i gjennemgaaende, men i paafaldende 
Lys. De anvendes til Forsiringer paa Bord- 
servicer og Porcellains- eller Fajence-Kak- 
kelovne; disse Gjenstande erholde ved Form
ning indtrykte Fordybninger, som derpaa 
fyldes med halvgjennemsigtig, farvet Glasur
masse , hvorved de dybeste Steder optage 
tykkere Lag af Glasuren og derfor blive mør-
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kere end de mere ophøiede Steder, som be- 
dækkes med en mindre Mængde Glas ar og 
derfor blive lysere. Herved fremkommer der 
Billeder og Tegninger af ofte særdeles smuk 
Virkning.

Lithosperm um  s. Stenfrø.

.Livstræet (T h u ja ) er en til Naale- 
træernes Familie hørende Planteslægt, som 
bestaar af stedsegrønne Træer eller Buske 
med fladtrykte Grene, smaa skjældannede, 
korsvis modsatte Blade, som ere forsynede 
med en harpixagtig Kirtel paa Ryggen. Det 
forekommer i flere Arter, af hvilke nogle 
hyppig plantes hos os som Prydtræer i Ha
ver og Parkanlæg samt paa Kirkegaarde, saa- 
som det amer ikanske  Livstræ,  Thuja occi- 
denialis, et 13—16 Meter høit Træ, som er 
stærkt grenet fra Grunden, med en brun, 
sprukken Bark og smaa, cirkelrunde Blad
kirtler; det voxer hyppig i Nordamerika. 
Dets rødlig hvide, lette og temmelig løse 
Ved kaldes undertiden hvidt  eller canadisk  
Cedert ræ ; det skal ikke let raadne, holder 
sig meget længe i Luften og anvendes til 
Bjelker, Bræder, Staver etc. og i Amerika til 
Baadebygning. Træets Grene og Blade be
nyttes i forskjellige Sygdomme; mest bruges 
de i Homøopathien. Den af dem destille
rede Olie er grønlig gul, har en stærk Lugt 
og en campheragtig Smag. Harpixen er gul, 
gjennemsigtig og copalagtig; af denne ud
vindes Thuj in,  et Farvestof, i smaa, citron
gule Krystaller, som i Luften blive brune og 
med Alkalier høigule. Endvidere udskiller 
man deraf Thuj et in,  som danner gule Kry
staller, hvoraf Opløsningen bliver grøn ved 
Alkalier. — Thuja orientalis, ogsaa kaldet 
chine sisk Livst ræ,  er et lavere, men smuk
kere formet Træ, som voxer i China og Ja
pan og hyppig dyrkes hos os; det ligner 
meget det ovenomtalte og har ogsaa en 
ganske lignende, kun noget svagere Virk
ning. Som Lægemiddel anvendes især en 
Tinetur, der tilberedes af Bladene og Kvi
stene.

Lizartles eller Lizales kaldes nogle or
dinaire Hørlærreder, som forfærdiges af Land
befolkningen i Ægypten og udføres mest til 
Tyrkiet og Lilleasien, men undertiden ogsaa 
til Livorno og Marseille.

L iz a r i  s. Krap.
Load eller Wey er et engelsk Rummaal 

for tørre Varer =  10,45 d. Tønder.
Lobelia, gift ig (L . in fia ta ), er en i 

Nordamerika, især i Virginien og Canada 
voxende, 45—60 Ctm. høi Giftplante, som in
deholder en meget skarp, melkeagtig Saft; 
den har aflange, ægrunde, stumpe, ulige tan
dede Blade, en kantet Stengel, smaa hvidlige, 
gulplettede Blomster og opblæste, ribbede, 
gulbrune Frøkapsler. I sin Hjemstavn har 
den allerede fra ældre Tider været benyttet 
under Navn af indian T abacco som et sved
drivende Middel og som Brækmiddel; i den 
nyere Tid er den indført til Europa og an
vendes som The eller vinaandig Tinetur imod 
Asthma, Croup, Diphteritis og Kighoste under 
Navn af Herba Lobeliæ iiiiiatæ. Den kommer 
i pressede Pakker, af Form som Tobakskar

duser paa 1I8, V4 og 1 Pund, som indehold6 
de brunlige, modbydeligt skarptsmagende 
Blade tilligemed Stengierne, Blomsterne og 
Kapslerne. De ere undertiden blandede Died 
Urenligheder, Græs og andre Plantedele og 
skulle endogsaa stundom ganske bestaa y 
de sidstnævnte, navnlig af S c u t e l l a r i a  lateri 
f lo ra .  Plantens virksomme Bestanddel eï 
Lobelin,  der er bunden af Lobeliasyre og ®t 
skarpt Stof, Lobelacrin; Lobelin er en g®' 
agtig, glinsende Substants, som begjæriig 
indsuger Luftens Fugtighed, hvorfor den ®aa 
opbevares under tæt Lukke. Lobeliaplanten 
er meget giftig og maa derfor anvendes ®e. 
Forsigtighed. — Roden af Lobelia s y p h jl j '  
t ica anvendes i Nordamerika imod syphü1' 
tiske Sygdomme, men er ikke i Brug hos 
os. — Flere Lobeliaarter dyrkes hos os som 
Haveplanter, saasom L .  K r i m i s  med s®aa 
blaa Blomster, L . c a r d i n a l i s  med store, rød® 
Blomster.

Loboit s. Idokras.
Lochreas kaldes en Art irlandske, ®a 

eller blegede Lærreder, som ere vævede Paa 
samme Maade som Osnabriickerlærred.

Locrenan er Navnet paa e n  So r t  fransk 
meget fast og tæt Seildug af stærkt Hampe' 
garn; det forfærdiges især i Byen af san i®6 
Navn i Dep. Finisterre.

Loestilk eller Løvst ok (L ig u s t ic i1 
L evis ticu m  eller L . o ff ic in a le ), T. Liei' 
stöckel, er en i det sydlige Europas Bjerg' 
egne hjemmehørende og hos os i Haver dyr' 
ket c. 2 Meter høi Skjærmplante med store, 
glinsende, mørkegrønne, fjerspaltede Blade, 
gule Blomster og en eiendommelig, ubehage' 
lig krydret Lugt og Smag. Den store, 10" 
20 Ctm. lange og 3—5 Ctm. tykke Rod be- 
staar af en flerhovedet Hoveddel, som deler sig 
i talrige, lange og tykke Rodgrene; den er 
udvendig brunliggul, indvendig hvidliggul og 
har en i Begyndelsen sødlig, men sene® 
skarp, slimet og modbydelig Smag og en 
gjennemtrængende, ikke behagelig Lugt 
Den anvendes endnu undertiden i Medicinen 
under Navn af R a d i x  L i v i s t i c i  som et sved- 
og urindrivende Middel ; hyppigere benyttes 
den dog som Dyriægemiddel. Den bliver 
sædvanlig skaaren itu, trukken paa Snore og 
saaledes tørret. Den indeholder en balsamisk 
Harpix og en ætherisk, lysegul Olie. Bla' 
dene og Frøet, som har nogen Lighed med 
Dildfrø, bleve tidligere ligeledes anvendte i 
Medicinen ; nu benyttes kun de første under
tiden til Tobakssauce.

Lokao eller Lukao,  ogsaa kaldet Chine

sisk  Grønt ,  er et smukt grøntfarvende, men 
meget dyrt Præparat, som først tilberedtes i 
China af R h a m n u s  c h l o r o p h o r a  og R h . utilis, 
og som indtil for faa Aar siden oftere ko® 
til Europa; men efterat det er lykkedes Char- 
vin i Lyon at fremstille det samme Farvestot 
langt billigere af Barken af flere indenlandske 
Korstornarter, ere Forsendelserne fra China 
ophørte. Saavel den ægte Lokao som det 
Stof, der udvindes i Europa, danner tynde, 
trugagtige Skiver af blaa Farve med grønt 
og violet Skjær og med et kobberglinsende 
Brud. Stoffet er uopløseligt i Vand og Vin-
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aand, men opløser sig derimod i fortyndet 
Eddikesyre og alunholdigt Yand ; Opløsningen 
med Alun benyttes til Grønfarvning af Silke 
og Uld. Yed at fælde den samme Opløs
ning med Soda erholder man en smuk, lyse
grøn Lerjordlak, som anvendes i Tøitrykke- 
rierne.

Lokusttræet eller Animetræet  {H y -  
nienæa C ou rb a r il), T. Hülsenbaum, Heu
schrecken- eller Simiribaum, er et i Mellem- 
og Sydamerika, Vestindien etc. voxende Træ 
af 20—26 Meters Høide og 2—2 \  Meters 
Diameter med et meget fast Yed af en smuk 
brun Farve med mørke Aarer, der liyppig 
benyttes i Amerika baade til Meubler, Ma
skiner og som Bygningstømmer; afdenskraat 
gjennemskaarne, tykke Bod forfærdiges navn
lig smukke, flammede Bordplader. Træet af
giver endvidere Animegummi (s. d.).

Loncles er Navnet paa en Sort franske, 
kiprede, uldne Tøier, som især forfærdiges i 
Kmboise og Omegn.
, L o n d r e s  og Londrins kaldes nogle 
fine, let vævede uldne Stoffer, som hoved
sagelig forfærdiges i det sydlige Frankrig 
i Omegnen af Montpellier, Toulouse, Cler
mont, Carcasonne etc. til Forsendelse til Le
vanten, men som ogsaa gaa til Italien, Por
tugal, Vestindien etc. Desuden forfærdiger 
man dem ogsaa i England, Italien, Holland 
°g Tyskland.

Longcloths s. Domest ics.
Longeils kalder man i England, ligesom 

ogsaa i Frankrig og Tyskland nogle hvide 
Mier ensfarvede kiprede Floneller, som især 
forsendes til China, hvor de kaldes Pakki  
eller Pehki.  Kjeden bestaar af stærkt snoet 
Kamgarn og Islætten af Karteuldgarn af lang 
Did; Stykkerne have sædvanlig en Længde 
ai 24 Yards og ere 32 til 40 Inches brede.
. Longlawns kaldes i England de schle

cke Slørlærreder, begrundet i, at disse væves 
1 større Længder, nemlig 20—40 Meter, 
medens de engelske kun holde 12 Yards.

Lontarsukker s. Palmesukker.

Lookes s. Botanybayt ræ.

Loppefro ( Sem en P s y l l i ï ) , T. Flöh
t e n ,  ere de smaa, glatte, aflange, glinsende 
mørkebrune Frø af Loppeurten, P l a n t a g o  
pyllium, en Plante af c. 32 Ctm. Høide med 
hovedformede Ax, som især voxer i Italien 
°g Sydfrankrig. Paa Grund af den i Frø
olierne indeholdte Slim, som erholdes ved 
at udbløde Frøet i hedt Yand, benyttes de i 
•Medicinen til udvortes Brug som et blød
gørende, indhyllende og lindrende Middel, 
Gavnlig imod Øienbetændelser. Den benyttes 
midvidere i Silkefabrikerne og Silkefarve- 
vmvue til Appretering af Tøier og Strømper, 
især mørktfarvede, som da ikke brække saa 
K  som naar de appreteres med Gummi; 
lemdeles til Stivning af Hatte, Yasketøi etc., 
s°m Slette for Vævere og undertiden ogsaa 
* Dapirfabrikationen. Den udvindes ogsaa af 
O e  andre Veibredarter, saasom P l a n t a g o  
tjuops og P l .  a r e n a r i a ,  som ligeledes voxe i 
Sydeuropa. Den forskrives især fra Cette og 
kommer i Baller paa c. 2 Ctr.

Lorchvine ere gode røde Rhinskvine,

som dyrkes i Omegnen af Flækken Lorch i 
Nærheden af Bingen.

L o r i e t  s. G loriharp iz.
Losseskind, T. Luchsfelle, F. Peaux 

de lynx eller Loup cervier, E. Lynx skins, 
Svensk Loskinn, Norsk Gaupeskind, ere de 
behaarede Skind af den i Sibérien, China, 
Nordamerika, Sverig, Norge og enkeltvis og
saa i Schweiz levende, til Kattearten hørende 
Los,  F e l i s  L y n x ,  som tidligere ogsaa fandtes 
i Danmark, hvor den imidlertid nu er ganske 
udryddet. Den er et blodtørstigt Rovdyr, 
som ødelægger Faar, Geder, Harer og Skov
fugle. Den har en temmelig kort, afstumpet 
Hale med sort Spids og en lang Haarbusk i 
Ørespidserne; med Halen er den c. 1 Meter 
lang, har en Høide af c. 65 Ctm., er paa 
Ryggen graalig gulbrun og under Bugen 
hvidlig og med mørke Pletter eller Striber. 
Farven varierer dog endel, hvilket har givet 
Anledning til, at man i Norge og Sverig har 
antaget flere Arter, saasom Katgaupe, Ræv- 
gaupe og Ulvegaupe, men det er i den nyere 
Tid bevist, at de henhøre til samme Art, og 
at Forskjellen imellem dem kun er begrundet 
i Aarstiderne, Dyrenes Alder og Kjøn etc. 
De smukkeste og største Skind, som navnlig 
vurderes høit paa Grund af de sortplettede 
Bugstykker og ensfarvede Poter, erholdes fra 
Sverig. De russiske ere noget mindre og 
ikke saa fine ; Amerika leverer de fleste, men 
disse ere sædvanlig ensfarvede og have kun 
svage Aftegninger paa de hvide Bugstykker. 
Skindene have smukke, bløde Haar og an
vendes til Pelsværk; Prisen varierer fra 10 
til 16 Kroner pr. Stk. — En mindre Art er 
Lossekat ten,  F e l i s  r u f a ,  som i England kal
des Cat common, i Amerika Wild cat og i 
Frankrig Chat cervier; den er neppe halvt 
saa stor som den forannævnte og har et 
mere korthaaret Skind. Den lever kun i den 
nordlige Del af de nordamerikanske Frista
ter; Skindene forsendes mest til Tyrkiet og 
betales med 3 à 6 Kr. pr. Stk.

Lossaphir s. Cordierit .

Lossesten, Væ tt elys eller Belemnit er  
{L a p is  L y n c is  eller B elem n ites), ere For
steninger af nogle Blæksprutter, som nu 
ikke existere, og findes hyppig i Kridt og  
andre Stenarter, undertiden ogsaa løse paa 
Markerne. Overtroen benyttede tidligere disse 
Stene imod forskjellige Sygdomme, hvorfor 
de ogsaa dengang førtes i Apothekerne. De 
ere sædvanlig saa lange som en Finger eller 
længere, tynde, glatte, lige og tilspidsede.

Lothriilgske V ine dyrkes i Omeg
nen af Metz, Toni, Yerdun og Bar le Duc; 
Yinene fra de to førstnævnte Byer henregnes 
ogsaa til Moselvinene.

Lotustræet ( Celtis a u stra lis), T. Lo
tus eller Zürgelbaum, er et i det sydlige Eu
ropa, navnlig i Lombardiet, Banatet etc. vox
ende Træ, hvis faste Yed anvendes til Sned
ker- og Dreierarbeide samt af Vognmagere; 
i Frankrig, hvor man ogsaa kalder det Træ  
f r a  Perpignan,  benyttes det ofte til Pidske- 
skafter, Stokke og Ladestokke. Under samme 
Navn forekommer ogsaa Vedet af D i o s p y r u s  
L o t u s ,  som voxer i Afrika og nogle Steder i
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Sydeuropa og  ogsaa kaldes italiensk Dadel- 
blommetræ eller grønt Ibenholt; dette Yed 
er blaalig graat, meget fast og bruges lige
som Pokkenholt af Dreiere.

l i o x e n g e s  s. Pastiller.
Skubbe ( G adus P ollach iu s), T. Pollack, 

Pr. Merian jaune, E. Whiting pollack, Norsk 
Lyr, er en Torskeart, som hyppig findes i 
Nordsøen ved Kysterne af Norge og England, 
ligesom ogsaa ved Irland ; den har en Længde 
af 1/i — 3I4 Meter og veier 2 à 3 Pund, er 
olivengrøn eller sortegraa paa Ryggen, sølv
farvet under Bugen og har gulbrune Pletter 
paa Siderne. Den har et fast og velsma
gende Kjød, som dog staar tilbage i Godhed 
for Torskens og Hvidlingens.

L i x c i e t r æ  kalder manYedet af det vir- 
ginske Hægebærtræ, Prunns virginiana; det 
kommer fra Vestindien og Nordamerika og 
har Lighed med Mahognitræ. Navnet be
nyttes ogsaa undertiden om Vedet af flere 
andre Arter Hægebærtræ.

L u c i e v a n d  s. Eau de Luce.
L u c u l l a n  (N ero  a n tico ) s. Anthra- 

colith.
L u d o n  er Navnet paa en rød Bordeaux- 

vin af tredie Klasse fra Øvre-Medoc; den har 
en smuk Parve, er fyldig og kraftig, har en 
behagelig Bouket og roses navnlig for aldrig 
at have nogen bitter Smag.

L n d s a l t e  eller Alkalier kalder man 
Alkalimetallernes Forbindelser med Ilt. De 
ere de stærkeste Saltbaser ; med Vand 
forbinde de sig til Hydrater, som kaldes kau- 
stiske Alkalier. De have en ætsende, lud
agtig Smag, indvirke ødelæggende paa Hu
den og alle organiske Væv og ere let opløse
lige i Vand. Deres Opløsninger farve Lak- 
mustinetur rød, Gurgemeieopløsning brun 
(alkalisk Reaction). Syrernes sure Egen
skaber ophæves aldeles ved dem (neutrali
seres) ; med Fedtsyrerne indgaa de eiendomme- 
lige Forbindelser og danne dermed Sæbe 
(s. d.). Alkaliernes vigtigste Salte ville fin
des omtalte under Kali, Natron og Ammo
niak og deres Forbindelser.

L u d s a l t ,  f l y g t i g t ,  ogsaa kaldet kul
sur Ammoniak eller rent H jortetaksalt (Su- 
p erca rbon a s anim onicus, Sal vo la tile  eller 
A m m on iu m  carbonicum ) er en hvid, fast, 
krystallinsk, gjennemsigtig eller gjennem- 
skinnende. Masse, som med Tiden bliver mat 
og henfalder til Pulver; det har en stærk 
ammoniakalsk Lugt og Smag, opløser sig 
fuldstændig i 2 Dele koldt Vand, men kun 
vanskelig i Vinaand. I Forbindelse med Syrer 
bruser det op; ved at ophedes maa det fuld
stændig fordampe, saafremt det er rent. Det 
fremstilledes tidligere ved tør Destillation af 
kvælstofholdige organiske Substantser; nu 
vindes det i stor Mængde som Biproduct ved 
Gasfabrikationen, idet det af Gasvandet frem
stillede svovlsure Ammoniak (s. d.), blandet 
med Kridt underkastes en Sublimation; det 
erholdes ligeledes, men i uren Tilstand, ved 
Tilbex-edning af Benkul. Det anvendes ho
vedsagelig i Medicinen, ligesom ogsaa i Che
mien. Paa Grund af dets Flygtighed i Var
men benytte Bagere og Conditore det til at

hæve Bagværket og gjøre det let og porøst, 
og Bryggerne anvende det dels for dermed 
at forstærke den flydende Gjær, og dels f°|’ 
at vække dovent 01 til Gjærings virksomhed- 
Det maa opbevares i godt lukkede Kar. (S0 
ogsaa Salmiakspiritus).

L u f t t r æ  s. Purpurtræ.

L u g t e s a l t ,  enge lsk f lygt igt  (Sal W  
g licu m  vola tile), er neutralt kulsur Amme* 
niak. Det fremstilles ved en Sublimation m 
Salmiak og Soda. Det er meget flygtigt og 
lugter som fri Ammoniak. Det bliver i i'®D 
Tilstand ikke fugtigt og  kan uden at lid0 
nogen mærkelig Forandring omsubliniei'eS 
gjentagne Gange. Hyppigst sælges dog under 
dette Navn en Blanding af lige Dele grovt, 
stødt, sublimeret Salmiak og Potaske. Det 
anvendes som et oplivende Lugtemiddel ved 
Besvimelser etc. og bringes sædvanlig i Han* 
delen i smaa Glas, som ofte ere smukt ud
styrede og forsynede med Guld- og Sølvbe- 
slag, og benyttes som Lugte flasker.  Se og
saa »Ludsalt«.

L u n t a c l ie l l o  kaldes en Sort smukt 
opaliserende Muslingmarmor, som spiller 1 
røde og grønne Farver og indeholder mange 
organiske Levninger af Molusker, Koraller etc. 
Det kan gives en smuk Politur og anvendes 
til alle Slags Kunstsager; det forekommer 
navnlig smukt ved Bleiberg iKärnthen, lig6' 
som ogsaa flere Steder i Tyrol.

L u m ie i*  s. Citroner.

L a m p e n n i d  s. Kradsuld.
L a m e l  er Navnet paa en af de bedst e 

franske Muskatvine fra Omegnen af Byen at 
samme Navn i Dep. Hérault; den har en 
sødere og behageligere Smag end F r o n t i g ' 

nac, men er mindre holdbar end denne. Den 
haves baade hvid og rød; den sidste kaldes 
i Frankrig Muscat  de Clermont.

L u n g e l a v  eller Lungemos (L ich en p™' 
m on a riu s  eller H erb a  P o lm on a ria? «r&ö' 
rete), T. Lungenflechte eller Lungenmoos, 
er en paa gamle Stammer af Bøge- Ege* 
Ælme- Linde- og Grantræer voxende Lavar t ,  

S t i c t a  p u l m o n a c e a  A c h .  Den har et krybende 

udbredt, i frisk Tilstand grønligt, i t ør ret  

brunligt Løv, som paa Overfladen er gr ubet  

fordybet og glat, paa Underfladen hvælvet ,  

langfiltet og forsynet med Smaarødder. Den 
har en svag muggen Lugt og en slimet, bit
ter, lidt sammensnærpende Smag og anvend

tes tidligere i Medicinen imod Lungesyg' 
domme, men bruges nu kun sjelden.

L u i ig e u i 't  (P u lm on a ria  officinalis), L 
Lungenkraut, blaue Schlüsselblume, er en i 
skyggefulde Løvskove hyppig voxende °o 
ogsaa undertiden i Haver dyrket Plante inet‘ 
langstilkede, hjerteformede, hvidplettede og 
ru, haarde, mørkegrønne, bleggrønt plettede 
Blade og regelmæssige, violette Bl om st e r ,  

som komme frem om Foraaret førend Bladene 
endnu ret have udviklet sig. De sidste, soni 
kaldes Herba l'ulinonariæ maculosa*, ere 1 
tørret Tilstand skarpe at føle paa, have en 
slimet, noget sammensnærpende Smag °8 
bruges mest som et Husmiddel imod Hoste 
og Lungesygdomme, samt som Saarmiddel.

L u p in  (L u p in u s ), T. Lupinen eller Feig*
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höhnen, er en i Middelhavslandene og det 
festlige Amerika hjemm ehørende Bælleplante, 
som er let kjendelig ved sine hjuldannede 
made og som forekommer i mange Arter, 
tø hvilke flere dyrkes, dels som Prydplanter, 
Oels som Foderplanter og  dels til G røngjød- 
Omg paa tørre, lette og sandede Jorder, hvor- 
y  de egne sig fortrinligt. Der gives baade 
heraarige og énaarige Arter; af de første er 
den mest bekjendte: Mangebladet  Lupin,  L .  
P°lyphyllus, med violette Blomster og  smaa 
vfune, glinsende Frø. Den dyrkes hyppig i 
dlnver som Prydplante og  skal ogsaa afgive 
tø godt Foder sammen med Kløver. Mest 
anvendes dog i Agerbruget de énaarige Arter, 
°§ af disse navnlig den gule Lupin,  L . luteus,  
?°m er c. 1I2 Meter høi, med en c. 1 Meter 
Jtøg Rod, langstilkede Blade, duftende, gule 
blomster og laadne Bælge med 3— 4 ærte- 
p r e ,  graat og  sort marmorerede Frø, som 
tørst modnes i September, hvorfor Frøet ofte 
tøaa underkastes en kunstig T ørring ; det er 
hovedsagelig denne, som hos os anvendes 
. aade til G røngjødning og til Kreaturfoder i 
"landsæd. A f andre énaarige Arter haves: 
”v*d Lupin,  L . albus, som er mere bitter end 

forrige, og Blaa Lupin,  L . angustifolius, 
soiu undertiden dyrkes i Husmandshaver for 
tø benyttes som Kaffesurrogat. Paa de nord- 
tyske Byers Kornmarkeder ere Frøene baade 
m den gule og af den blaa Lupin stadige 
Randelsartikler. —  I Plantens Frø indehol- 
nes et Bitterstof, som kaldes Lup in in, og i 
Jtø lange Rødder, som indtil fornylig  ingen 
Opmærksomhed skjænkedes, findes Sæbe- 
tøoflet Saponin,  som udvindes deraf v ed K og - 
jUng og som baade kan benyttes til Vask og 
RI at fjerne Fedt a f Silke og Uld, i endnu 
større Mængde end i Sæbeurten (s. d.). I 
S®11 sidste T id  ere Lupinfrø efter udstrakt 
'laalestok bievne benyttede i brændt Tilstand 
:S°m Kaffesurrogat, hvortil de fortrinlig egne 

særlig efter at det i Tyskland ved en 
"(handling med Soda er lykkedes at fjerne 
bitterstoffet deraf.
, L u p u l  j u  kaldes det gule, klæbrige, bit- 
p t  smagende og behageligt balsamisk lug- 
teude Støv, som findes imellem Humlekop- 
Pernes Blade (s. Humle) ; det erholdes fra de 
høste Droguister og benyttes dels i Ø lbrygge- 
berne som Kryderi paa Øllet, og  dels i Me
dicinen.

J 'U p u I i t  s. Humle.
| j « se f p *  s. Sabadiile frø.

, - L ^ SSa c v i n e  kaldes en Sort røde og 
ivide Bordeauxvine af femte Klasse, 
n b u s t e r s t e n e  kalder man de forskjelligt 
.tøvede og slebne Glasstykker, af hvilke Lyse- 
,r°ner sammensættes; de forfærdiges især i 
e bøhmiske Glasfabriker, 

rp R u s t r e  er et Slags fin t , changerende 
y h  som ligner Merino, men som har Bom - 
I tøs Kjede og  Islæt a f haardt Kamgarn, i 

°dre Qvaliteter af Alpaca- eller Mohairgarn, 
paa Retsiden glinsende som Merino. De 

tøekomme dels glatte og dels med indvir
k e  damastagtige Blom ster og  andre smaa 
tøns tre, undertiden ogsaa tærnede eller ch i- 
erede; mest yndede ere de glatte Stoffer,

som changere i forskjellige graa, grønne og  
brune Modefarver. —  Lust re  kaldes ogsaa en 
paa Fajence og lignende Lérvarer anbragt 
Decoration, der bestaar i et overordentlig 
tyndt Metalovertræk, som oftest paa en af 
samme Metal farvet Glasur.

L u s t r i n e  er Navnet paa en Sort Silke- 
tøi med satinerede Mønstre, som forfærdiges 
baade ensfarvet og flerfarvet.

L u s t r i n i  kalder man i Italien nogle 
smukke, holdbare sorte Silketøier, som især 
forfærdiges i Florents.

Luteolin er et gult Farvestof, som inde
holdes i Yau (Reseda luteola) og  benyttes i 
Farverierne; det krystalliserer i gule, gjen- 
nem sigtige, fløilsagtige Naale. U ld og Silke 
farves gult dermed i Forbindelse med Alun,' 
med Kali bliver det guldgult, med Svovlsyre 
rødt og  med Salpetersyre orangefarvet. 

Lutter s. Brændevin.

Lycopodium s. Hexemel.

L y d i s l t  Sten s. Probérsten.

Lym ans Tw ill er Navnet paa en 30 
til 36 Inches bred, svær Bomuldsvare, som 
tilvirkes i Nordamerika og som i de senere 
Aar har fundet Y ei til Europa. Som alle 
amerikanske Varer er den vævet af udmærket 
rent og  smukt spundet Bom uldsgarn; den 
haves saavel bleget som ubleget og  udmærker 
sig  navnlig i bleget Tilstand ved stor B lød 
hed, der især har skaffet Stoffet Yndest til 
Anvendelse til Dame-Underbeklædning. Dens 
Navn, som den efter almindelig Skik i Am e
rika har efter Fabrikanten, er trykt paa Styk
kerne, der holde 40— 44 Y ards; Q valitetenE 
af 36 Inches Bredde er den mest kj endte.

Lyng kaldes med et Fællesnavn flere til 
Lyngfam ilien (Ericaceae,) henhørende stedse
grønne træagtige Buske eller Halvbuske med 
smaa udelte, læderagtige, helrandede Blade 
og som oftest smukt farvede Blomster. L y n g 
fam ilien omfatter over 1000 Arter, af hvilke 
de fleste høre hjemme i Caplandet, men den 
er forøvrigt udbredt i alle Verdensdele und
tagen Australien. I  Danmark findes 9 Arter, 
af hvilke de v igtigste ere: Hedelyng,  som 
udgjør den væsentlige Del af Vegetationen 
paa de jydske H eder, og  Klokke lyng; i 
daglig  Tale betegner man ved »L yn g« kun 
disse tvende; fremdeles Rosm ar inlyng,  som 
findes i Hedemoserne, Bølle,  Melbæ rr is etc. 
Bærfrugterne af flere Arter, især a f Bøllerne, 
anvendes i nogle Egne af Nordeuropa som 
Fødem iddel; af Bærfrugterne af det i det 
sydlige Europa voxende Jordbærtræ, A r b u t u s  
lliiedo, tilbereder man en berusende Drik. 
A f Gaultheriaplanten i Nordamerika vindes 
den bekjendte Gaultheriaolie (O il o f W inter
green). F lere Arter, som indeholde adstrin
gerende, narcotiske og  bittre Stoffer, anven
des i Medicinen til bedøvende og  smerte
stillende Lægemidler. A f udenlandske Arter 
dyrkes flere hos os for deres smukke Blom 
sters Skyld, saasom Alperosen, Azalea, Erica 
etc. H edelyngen benyttes i de træløse Egne 
som Brændsel, til Tækning af Bønderhuse og 
i grøn Tilstand som Føde for Faar. 

Lyoner Filspaan s. Jern.

L y o n e r v a r e r  s. Leonisk.
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L y s ,  T. Lichter, Kerzen, P. Chandelle, 
E. Candie, forfærdiges af forskjelligt Mate
riale, saasom Talg, Vox, Paraffin, Stearin og  
Hvalrav. Talgl ysene,  som paa Grund af 
deres billige Pris endnu ofte benyttes, om 
ogsaa langtfra i den Udstrækning som tid 
ligere, deles efter Pabrikationsmaaden i Spede- 
lys og Formlys. De første forfærdiges ved 
at dyppe Væ gen flere Gange i smeltet Talg, 
indtil Lyset har faaet den tilbørlige Tyk
kelse; de sidste støbes i Forme af Tin, Blik 
eller Glas, i  hvilke Vægen først er anbragt. 
Formlysene ere baade smukkere og drøiere 
end Spedelysene, idet de have den samme 
Tykkelse overalt, imedens de sidstnævnte ere 
tyndere i den øverste Ende og derfor ned
brænde hurtigere i Begyndelsen. T il Fabri
kationen benyttes i Regelen O xetalg , under
tiden ogsaa Faaretalg, som dog er mindre 
god  dertil, eller man blander begge disse 
Sorter sammen, hvorved det bedste Product 
skal fremkomme. Talglys forfærdiges ofte i 
Sæbesyderierne, men ogsaa i særegne Lyse
støberier; navnlig findes der mange i R us
land, hvorfra der forsendes store Qvantiteter 
over Petersborg, Archangel etc. De ere som 
oftest af m eget god Qvalitet, da den russiske 
Talg er fortrinlig  og man til dette Brug 
tager den bedste af ungt Qvæg. Gode Talg 
lys bør have en smuk, hvid Farve, ikke være 
fedtede at føle  paa og  ikke springe itu i 
Kulden; de maa endvidere brænde klart og 
dog sparsommeligt, ikke udbrede R øg  eller 
ubehagelig L ugt og ikke løbe eller sprutte. 
A lt dette beror dels paa Talgens Godhed og 
Renhed og  dels af Vægens Beskaffenhed; 
denne bør bestaa af ganske ren Bom uld og 
hverken være for stærkt eller for lidt snoet. 
—  Voxl ys forfærdiges som oftest af hvidt 
Vox, undertiden dog ogsaa af g u lt; de fleste 
støbes ligesom Talglys, men paa en anden 
Maade. T il de meget tykke Alterlys rulles 
en Voxstang og Vægen læ gges da i et Ind
snit, som gjøres paalangs i Lyset og som 
derefter fyldes med Vox. Man forfærdiger 
Voxlys af meget forskjellig Længde og T yk 
kelse, saasom Taffellys, Kirkelys, Karetlys og 
ganske sinaa, af hvilke der gaar indtil 100 
paa et Pund, til at anbringes paa Juletræer. 
I  de catholske Lande ere Voxlysene ofte be
malede med brogede Farver. I  Tyskland og 
Frankrig findes mange Voxlysfabriker, som 
sædvanlig ogsaa ere Voxblegerier, navnlig i 
H am borg, Berlin , W ien , Paris, Dresden, 
Celle etc. Brugen af Voxlys er dog aftagen 
betydeligt, siden man begyndte at forfærdige 
Stearin (s. d .); th i St ear in-  eller Palmit in- 
syrelysene erstatte dem næsten i enhver 
Retning og  ere dertil m eget billigere. De 
sidste ere derfor bievne en v igtig  Fabrika
tions- og  Handelsartikel og  forfærdiges i 
mange store Fabriker, navnlig i Tyskland, 
England, Frankrig og Rusland, paa meget 
forskjellig Maade, idet man ikke alene til
bereder Stearin af T a lg , men ogsaa af for
skj ellige Planteolier, især Cocos- og Palm - 
olie, samt af alle Slags Fedtaffald; endogsaa 
det Vand fra Klædefabrikerne, hvori Ulden 
er vasket og hvori der findes m eget Fedt,

benyttes dertil. De ere derfor nu meget 
billigere end for endel Aar siden, og have 
ogsaa mange Steder ganske fortrængt Talg
lysene. Flere Arter forekomme under for
skj ellige , tildels tilfældige Navne, saasom 
Apol l ol ys fra en større Fabrik i Wien, 
Mil l yl ys eller St j ernelys fra en lignende i 
Paris etc. Lys af Stearinsyre og  Palmeolie 
give et meget klart og smukt Lys og kaldes 
i England Composi t e candles eller Compo- 
si t i onsl ys;  til de saakaldte Wilsonske Lys 
tilberedes Massen ganske af Palmolie. De 
af Palmolie-Stearin forfæ rdigede Lys kaldes 
ogsaa undertiden Palmevoxlys.  De største 
Stearinlysfabriker findes i Rusland, Frankrig, 
England ogrH olland; Afsætningen finder ikke 
alene Sted til andre europæiske Lande, men 
ogsaa til de øvrige Verdensdele. I  Tyskland 
er Antallet af Fabrikerne steget betydeligt i 
de sidste D ecennier; de findes navnlig i Ber
lin, Augsburg, Mannheim, Heilbronn etc. De 
almindelige Taffellys sælges i Pakker paa 4, 
6 eller 8 Stykker efter Størrelsen; hver 
Pakke skal egentlig veie et Pund, men inde
holder i Regelen endel mindre. Desuden for
færdiges de ogsaa i andre Størrelser ligesom 
Tilfældet er med Voxlys. —  Paraf f inlys ville 
findes omtalte under »Paraffin«. —  Hval rav- 
l ys eller Sperm acet l ys forfærdiges navnlig 
i Mængde i England og  Nordamerika og for
bruges dels i disse Lande og  dels i Syd
amerika og Vestindien. De høre paa Grund 
af deres aldeles hvide, gjennemskinnende 
Masse til de smukkeste Lys, men ere temme
lig  kostbare til almindeligt Brug. De for- 
færdiges af Hvalrav med Tilsætning af et 
ringe Qvantum Vox ved Støbning i opvar
mede Forme. —  Ozoker i t - eller Ceresinlys 
s. under Paraffin. —  Kanal l ys kaldes en 
Slags Lys, som ere forsynede med indven
dige rørformede Kanaler paalangs, hvorved 
opnaas, at de ikke løbe og at de ere 
drøiere.

liøeder, T. Leder, Fr. Cuir, E. Leather, 
kalder man de afhaarede, ved Garvning saa- 
ledes tilberedte Dyrehuder, at de ikke lef 
ere underkastede Forraadnelse, modstaa Ind
flydelser af Veirliget, Fugtighed og Tørhed, 
kun vanskelig gjennemtrænges af Vand og 
tillige have den nødvendige Bøielig’hed og 
Holdbarhed for at kunne forarbeides til en 
stor Mængde Artikler, ligesom  de ved Kog
ning med Vand enten slet ikke eller kun 
vanskelig omdannes til Lim. De friske Huder 
ere vel ogsaa bløde og  bøielige i Begyndel
sen ; men efter nogen T id  blive de haarde 
og  stive, idet de enkelte Fibre klæbe sig 
sammen, ligesom  de ogsaa ere meget tilbøio' 
lige til at raadne. For a tg jøre  de raa Huder 
mere m odtagelige for Garvestoffet, under
kaster man dem, efter først at have renset 
dem med Vand, flere foreløbige Behandlinger, 
hverved man fjerner Overhuden med llaarene 
samt paa Kjødsiden Underhudscellevævet. 
D et er nem lig kun det mellemliggende Hud
lag, Læderhuden ( Corium ), som danner Grund
laget for Læder. Man anvender sædvanlig 
hertil Kalkmelk, idet Kalken ikke alene lø9' 
ner Haarene og  borttager Over- og Under-
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huden, men ogsaa fjerner den Substants, der 
opfylder Mellemrummene imellem Læderhu- 
dens Cellevævsbundter, som ved Garvningen 
forbinde sig med Garvestoffet og derfor efter 
Tørringen ikke mere klæbe sammen til en 
stiv Masse, men blive bøielige og  sm idige, 
hvorved Læderets Blødhed og Varighed be
fordres. Afhaaringen kan ogsaa ské ved B e
handling med Damp, Aske, Gaskalk eller med 
Rusma, som benyttes dertil i Orienten og 
som bestaar af 1 Del rød Svovlarsenik og 
2—3 Dele læsket Kalk.

Garvningen skér paa paa fire forskj ellige 
Maader, hvorved der fremkommer ligesaa 
mange Hovedklasser af Læder, nem lig bark-  
flarvet, hvid- eller alungarvet ,  sem sgarvet  
Læder og Pergament ,  hvilket sidste dog ikke 
egentlig kan kaldes Læder, da det navnlig 
fattes dettes Sm idighed. —  1) Ved Bar k -  
Sarvningen, som ogsaa benævnes Underlæ- 
dersgarvning,  opblødes først de vaskede H u
der i Kalkmelk, eller man lader dem under- 
gaa en til en vis Grad dreven F o rrå d n e l
sesproces (Svodning), hvorefter Over- og U n
derhuden samt Haarene blive saa løse, at de 
fflfflne afskrabes. Naar dette er skét, vaskes 
Guderne godt og behandles i en sur Vædske 
fflr at bringe Porerne til at aabne sig, hvor
efter de enten læ gges i Vand med Garve- 
dark imellem Lagene, eller behandles med 
<ffl dertil frem stillet garvestofholdig  Vædske 
|°r saameget desto hurtigere at kunne op- 
fflge Garvestoffet (Hurtiggarvning). De gar- 
'ede Huder blive derpaa tørrede, rullede, val
id e  eller hamrede. Som Garvebark benyttes 
fflest Egebark, men ogsaa Barken af Birk, 
H  Eyr, Gran, P il og  liere andre Træsorter; 
fflidvidere bruger man Galæbler, Knopper, 
'Lgerdopper, Sumak, Catechu, Kino etc. Denne 
h remgangsmaade anvendes navnlig til Garv- 
fflög af Oxe- og Bøffelhuder, og  afgiver det 
H®rke og varige Læder til vort sædvanlige 
G odtøi, navnlig Saalelæderet og  det saakaldte 
jmidsaalelæder, der tilberedes af do sværeste 
Gûder. T il Garvning af Overlæder anvendes 
I 11 samme Proces, men efter Kalkningen 
ffljSges Huderne i en Opløsning af H ønse- 
yfer H undegjødning, og rensede derfra gaa 
ly over til Garvningen i den saakaldte Bark- 
ffly- Efter endt Garvning tørres de, ind
b øres  med Degras eller andre Fedtstoffer, og 
^Leides derpaa færdige.—  En særlig Slags Bark- 
Sarvning benyttes ved Tilberedning af Juch- 
ler> Corduan,  Maroquin (s. disse) og  af det 
saakaldte danske Læder,  hvortil tages Lamme- 
pind eller unge Gede- og  Rensdyrskind, og 
Gcuaf det fineste anvendes til Fabrikation 
G Handsker. —  2) Hvidgarvet  eller alun- 
pCVet  Læder tilberedes med saltsur Lerjord, 
lv°rtil man benytter en Blanding af Alun 

Kogsalt. Paa denne Maade forfæ rdiger 
kun sjeldnere stærkt Læder af Oxe- og 

Gestehuder, men sædvanlig finere Lædersor- 
af Faare- Kalve- og  Bedeskind til for- 

pjjelligt fint Sadelmagerarbeide, til lette Sko, 
Handsker etc.; til de fineste Glacéhandsker 
ffluger man i Paris hyppig  Rotteskind. En 
Særegen Art er det ungarske Hvidgarveri, 
‘G’orved det garvede Læder tilsidst endnu

behandles med Fedt eller varm Tran; det 
egner sig  dog kun til svære Oxe- eller Heste
huder. Endvidere maa nævnes Tilberednin
gen af f r ansk  eller Er langer læder ,  som be
nyttes til fine Handsker og hvorved den 
varme Alun- og  Kogsaltopløsning udrøres 
med Hvedemél og Æ ggeblom m e, undertiden 
ogsaa med Olivenolie, til en tyk Grød, hvori 
Skindene æltes. Man anvender dertil især 
Gede- Kalve- og Lammeskind, ligesom  ogsaa 
Gemseskind, som imidlertid for Tiden ere 
m eget sjeldne og  dyre. Det alungarvede 
Læder er blødere og  mere sm idigt end det 
barkgarvede. Ogsaa Tilberedningen af de 
til Pelsværk bestemte, behaarede Skind hen
hører herunder, da den som oftest ligeledes 
skér med Alun, undertiden dog ogsaa med 
Kalkmelk og Kogsalt. —  3) D et sem sgarvede 
Læder adskiller sig  fra begge de forannævnte 
Sorter ved større Blødhed, Strækkelighed, en 
vis uld- eller klæ deagtig Beskaffenhed og 
ved den Egenskab, at det kan vaskes, hvor
for det ogsaa kaldes Vaskeskind.  Det egner 
sig paa Grund af disse Egenskaber navnlig 
til Beklædningsgjenstande, saasom Benklæder 
og  stærke Handsker, men det benyttes des
uden ogsaa til Pengepunge, Seler, til Ban
dager for Chirurger og  de svære Sorter o g 
saa til Bandolerer for Militaire o. dsl. Det 
er dels hvidt, dels gult, sort, grønt eller og 
saa anderledes farvet, navnlig til Handsker. 
Man anvender dertil hovedsagelig Huder af 
H jorte, Raadyr og  Gemser, desuden af Geder 
og Faar og  undertiden ogsaa af Kalve, Køer 
og  Oxer. Tilberedningen bestaar hovedsage
lig  kun i, at man, efter først at have fjernet 
Overhuden, lader Huderne gjennem trænges 
af Fedt ved Hjælp af Yalkning eller Stamp
n ing; man benytter som oftest Tran af Hva
ler, Sælhunde, Stokfisk, Sild etc. For at 
faa Fedtstoffet til at indgaa en fast Forbin 
delse med Hudtrævlerne, lader man de ind
smurte Huder under gaa en Slags Gjæring. 
D et overflødige Fedt udvaskes med en P ot
askeopløsning, hvorved man erholder det saa
kaldte Garver f edt  eller Degras,  som under
tiden benyttes til Vognsm ørelse etc., men 
som navnlig er en ved Barkgarvningen m eget 
tjen lig  Lædersmørelse. —  4) Pergam ent  vil 
findes nærmere omtalt under Bogstavet P.

Y i skulle her kortelig omtale en for nogle 
Aar siden af Professor Knapp foreslaaet Garv- 
ningsmaade, som formenes at kunne blive af 
Betydning for Garverierne og  som anvendes 
flere Steder i Tyskland, hvor det saaledes til
beredte Product er bekjendt under Navn af 
»Knappsk Læder«. Den er en Forbindelse 
af H vidgarvning og  Sem sgarvning og bestaar 
i at garve de raa Huder ved Hjælp af uop
løselige Sæber. En Sæbeopløsning udfældes 
uied Alun eller et andet af de tidligere nævnte 
Lérjordsalte, hvortil der er sat lige Mængder 
Kogsalt. I  den saaledes dannede Lérjord- 
sæbe blive Huderne dygtig  gjennemæltede 
og  erholde da ved en om hyggelig  -og flere 
Gange gjentagen Behandling paa denne 
Maade en smuk, blændende hvid og  holdbar 
Garvning. Lérjordsæbens Sammenklumpning 
forhindres ved en Tilsætning af plastisk Lér,
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med hvis Partikler den forbinder sig  m eget 
fint.

Imedens vi med Hensyn til Læder af 
Kalve- Paare- Gede- H jorte- og  Gemse
skind samt af Hestelm der, Hundeskind, 
Sæl- og  Hvalrosskind etc. henvise til de 
særlige Artikler dosangaaende, skulle vi her 
nærmere omtale det af Oxe- og  Kohuder 
tilberedte Læder. D et forarheides til Saale- 
læder eller Pundlæder og  til Fahi- eller 
smurt Læder; til det første tages kun de 
stærkeste og  bedste Oxehuder. Det bedste 
Saalelæder er det engelske samt Lütticher 
og  det saakaldte M astrichter Læder. Det 
engelske ligger ved Forsendelsen med Narv
siden udad, og enhver Hud er paa Halen 
mærket med det engelske Yaaben. A f de 
bedste og stærkeste Sorter, som kaldes But t s,  
veier en Hud 60— 65 Pd., af anden Sort 
48— 55 og af den tredie Sort 36— 44 Pd. ; 
den ordinaireste Sort er Kolæder. Lüt t icher  
Læderet er vel ikke saa stærkt som det en
gelske, men dog m eget stærkt og holdbart; 
paa Narvsiden, som ligger indad, er det 
næsten askegraat. Da det staar i høi Pris 
og  mest bestaar af store, svære Huder, er 
det dog kun lidet søgt. D et saakaldte Mas- 
t r i ch t er  Læder er en Efterligning deraf og 
er det bedste i Tyskland. D et forfæ rdiges 
dog næsten slet ikke mere i Mastricht, men 
hovedsagelig i Malmedy og desuden i Siegen, 
Trier og flere andre Steder i den preussiske 
Khinprovins, hvortil de fleste store Garve
rier af Toldhensyn i sin T id  bleve forlagte 
fra Mastricht. Det er ikke ganske saa tæt, 
sm idigt og kjærnet som Lütticher Læderet 
og  er heller ikke saa godt og  smukt tilbe
redt, men det er dog m eget efterspurgt ; mest 
søgte ere Huderne paa 30— 32 Pd. Desuden 
tilberedes der ogsaa m eget godt Saalelæder 
mange andre Steder i Tyskland, navnlig i 
Mainz, Köln, Koblenz, H am borg, M agdeburg 
etc., ligesom  ogsaa i Ø sterrig, Böhmen, U n
garn osv. —  T il sm ur t  eller Fahl iæt ler for- 
arbeider man svage Oxe- og Kohuder, under
tiden ogsaa Kalveskind. D et anvendes hoved
sagelig  til Overlæder i Sko og Støvler, da 
det er m eget sm idigere end Saalelæder som 
en F ølge af, at det er bearbeidet med Hønse- 
g jødn ing og Fedtstoffer; det tilberedes i de 
fleste Garverier. —  Godt Saalelæder bør i 
Snittet være glinsende og tæt og have samme 
marmorerede Udseende og  Farve som Gal
æbler eller det Indvendige af en Muskatnød. 
F or  at bedømme Læderet, maa Snittet ské 
enten paa Halsen, E yggen  eller henim od 
Halen, hvilke ere de væsentligste Dele af 
Oxehuden. D et Læder, som i Snittet er mat 
gulagtigt, løst øg  svampet, og  som. i Midten 
har en sort eller hvidagtig Streg, er slet 
garvet; dersom Læderet iS n ittet har et horn
agtigt Udseende og er stift og  tørt og  giver 
en klar Lyd fra sig, naar man slaar paa det, 
da har det ikke erholdt Garvestof nok. Et 
simpelt Middel til at bedømme Godheden 
af Læder er at lade en Draabe Yand falde 
paaH aarsiden eller endnu bedr.e paa Snittet; 
bliver da Draaben ikke ganske rund, men

breder sig ud, da er Læderet slet garvet og 
svampet. Godt tørret Læder kan holde sig' 
flere Aar uforandret, naar det beskyttes imod 
Fugtighed. Paa mindre godt garvet Læder 
viser der sig ofte, især i stærk Sommer
varme, og  naar det har været udsat for Fug
tighed, Spor afBedærvelse som smaa spredte 
Pletter, der hurtig forplante sig fra det ene 
Stykke Læder til det andet; saadanne Styk
ker bør om hyggelig afsondres fra de andre 
og gjennem luftes. Yed at indgnide det an
grebne Læder med sveden Træsyre, kan Be
skadigelsen i Regelen hæves.

Som særlige Benævnelser paa nogle L®" 
derarter kan endnu mærkes følgende : Pund
læder kalder man det sværeste Saalelæder, 
især af Oxehuder, undertiden ogsaa af Bøffel 
og  Hestehuder. A f førstnævnte Slags hen
regnes hertil saadanne Huder, af hvilke der 
gaar 2 Stykker paa et Centner; de svages 
kalder man ogsaa Halvpundelæder.  Bind- 
saalelæder  tilberedes af Stude- ag Kohuder, 
og  det saakaldte Terslæ der  erholdes af ikke 
fuldt udvoxet Hornqvæg. Blanklæder  e1’ 
barkgarvet Heste- eller Kolæder, midertide11 
ogsaa Kalveskind, som er indgnedet med Tran 
og derefter glittet; det er garvet med Ege
bark og forekommer enten brunt eller sort, 
i  hvilket sidste Tilfælde det senere er farvet 
med en Jernopløsning. Farversk ind  kalder 
man hvide, garvede Kalveskind, som ere f°r' 
skjelligt farvede paa K jødsiden; naar Farv
ningen skér med Oliefarve og  Huderne der' 
paa lakeres, hvilken Behandling ogsaa giv®s 
Oxehuder og andre svære Huder, kaldes 
lakeret  eller Glanslæder,  som benyttes tu 
mange Slags Arbeider. Det fine franske °ë 
Erlanger Handskelæder bliver som oftest 
g littet med en Glaskugle eller en Glittevalf 
og  kaldes da glaceret  Læder.  En lignend® 
Sort er det engelske saakaldte At laslaedeO 
som navnlig forarbeides til fine Damehand
sker, samt Canepin (s. d.) og Brüsseler  
Læder,  som ligeledes er et fint Handskelæ<Jer 
med en silkeagtig Overflade og smukke le
vende Farver. Pr esset  Læder ,  hvori de1 
med graverede Metalplader eller Yalser eI 
presset forskj ellige Mønstre og Tegningen 
benyttes især til Bind om Bøger, Brevtaske1 
etc. og  er ofte en E fterligning af MarocG1® 
og Saffian. Gyldenlæder  kaldes presset Læ®®1 
med paalagt Farve og F 'orgyldning; det bc" 
nyttedes i Middelalderen hyppig af de Ri»e 
til Tapeter i Sale og  Yærelser samt til MeU' 
belbetræk. D et fremstilledes oprindelig' a. 
Svineskind, men senere ogsaa af Kalve- °ç 
Faareskind, hvoraf det ogsaa i Nutiden f0lj 
færdiges til samme Brug flere Steder, navn
lig  i Frankrig, Tyskland, Sverig og Dan
mark. Man forfærdiger ogsaa i disse Land,1, 
im it eret  Gyldenlæder af presset Papir ^ 
Tapetbrug, og i den senere T id  er der i Kjø
benhavn kommen i Handelen en af Male1' 
mestor Bernh. Schrøder opfunden ny Sod 
im itéret Gyldenlæder, som ganske ligner de 
ægte og  er smukt og  meget holdbart; (1̂ , 
kan benyttes baade som Yæggetapet °o 
til Meubelbetræk. Grundlaget derfor er el1
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Kitmasse imellem to Lag Lærred, som er 
Presset i forskj ellige Mønstre og  derefter paa- 
Hgt Farve og  Forgyldning.

Man benytter nu ogsaa Huderne af flere 
Kisli og Reptilier til Lædertilberedning med 
et gunstigt Resultat; i Amerika har man 
Således dertil anvendt Huden af Boa Con
strictor og af Kaimannen. Den førstnævnte 
beholder sine Aftegninger og  afgiver fuld
stændig vandtæt Fodtøi af fortrinlig  Blødhed 
°g Finhed; den sidstnævnte giver Læder, 
som har stor J ighed med Juchtelæder. I 
Sverig og N orge benytter man ikke sjelden 
Laxe skiml, som garves paa samme Maade som 
Kaareskind og Oxehuder.

Læderfabrikationen er nu udbredt over alle 
Jordens civiliserede Lande; fuldkomnest dri
ves den dog i England, Frankrig , Amerika 
og Tyskland. I  Tyskland tilberedes det bedste 
barkgarvede Læder i den preussiske Rhin- 
Provins; af ligesaa god Qvalitet er det fra 
Nederlandene (Lüttich  og M astricht). I  U n
garn, ligesom overhovedet næsten i alle de 
Østerrigske Provinser tilberedes der m eget 
°g tildels ogsaa meget godt Læder og  paa 
flore Steder ligeledes Corduan. I  Belgien 
flades der betydelige Læderfabriker i Brüs
sel, Gent, Lüttich etc., som levere en m eget 
god Vare. I  Rusland er Fabrikationen af 
alle Sorter Læder m eget udbredt ; ogsaa for- 
førdiger man der foruden de for Landet 
ejendommelige Juchter m eget Saffian, Cha
grin og i nogle Egne Rensdyr- E lsdyr- og 
Hvalroslæder. D et russiske Saalelæder staar 
flog tilbage for det engelske, belgiske og 
Jyske. Amerika udfører næsten kun det med 
Henilockextract (s. d.) garvede Saalelæder, 
°g det i de sidste Aar i saa stor Mængde, 
at de continentale Garverier have lidt fø le 
ligt derved. —  I  Danm ark ere Garverierne i 
fle senere Aar gaaede endel fremad, navnlig 
i Kjøbenhavn, hvor der er anlagt flere større 
Garverier med Dampkraft og  den nyere Tids 
forbedrede Indretninger i Udkanterne af Byen, 
fla det er forbudt at anlægge nye Garverier 
indenfor Voldene. Desuden findes der Gar
verier i de fleste større Kjøbstæder, skjøndt 
flet vistnok i sanitair Henseende vilde være 
heldigst, om denne Industri var henvist til 
at drives paa Landet. Der forarbeides mest 
ber i Landet indenlandske Huder og  Skind, 
imedens dog Materialet til det svære Saale
læder 1 Regelen er sydamerikanske V ildt- 
fluder, som mest indføres hertil over Tysk
land. I Aaret 1870 fandtes der i Danmark 
af Garvere og  Felberedere 841 H ovedper
soner og 503 Medhjælpere. —  En i den nyere 
Tid særlig pleiet Gren af Læderindustrien 
or Fremstillingen af Drivremme,  som under
tiden ere saa stærke, at de kunne modstaa 
flere hundrede Hestes Kraft; det dertil tjen 
lige Læder, som erholdes af de sværeste Oxe- 
og Bøffelhuder, kaldes i Handelen Maskin- 
huder.

Danmark indførte i Aaret 1879 af farvede 
og sværtede Skind og Huder c. 108,000 Pd., 
næsten Alt fra Tyskland; af Saalelæder c. 
504,730 Pd., hvoraf c. 390,000 Pd. fra Tysk
land, 69,000 Pd. fra England, 5,000 Pd. fra

Sverig og  4,600 Pd. fra Nordamerika. U d
førselen lier fra Landet i samme Aar ud
gjorde c. 18,000 Pd. farvede og sværtede 
Skind og Huder, hvoraf c. 12,500 Pd. til 
Sverig, og c. 80,000 Pd. Saalelæder, hvoraf 
c. 51,000 Pd. gik  til Sverig, 11,000 Pd. til 
Hertugdømmerne, 10,000 Pd. til Island etc. 
—  Ved at sammenligne Omsætningen af be
redte Skind og Huder i Trienniet 18 75/79 
med samme i 1877/79 viser Gjennem snitsind- 
førselen sig at være tiltagen c. 9 pCt., im e
dens Gjennemsnitsudførselen er aftagen hen
ved 30 pCt. Omsætningen med uberedte 
Huder og Skind er omtalt under Artiklen 
Huder.

Norge indførte i 1879 af garvede Huder 
(inch Saalelæder) c. P /s M illion Pd. og  ud
førte c. 357,000 Pd. Saalelæder og 262,000 
Pd. Limlæder.

Sve r ig indførte i Aaret 1878 over 3%  Mill. 
Pd. Saalelæder og c. 300,000 Pd. andre Slags 
beredte Huder, imedens Udførselen kun ud
gjorde resp. c. 30,000 og  17,000 Pd.

Englands Indførsel i Aaret 1876 udgjorde 
a f barkgarvede Huder c. 37 Mill. Pd. til en 
Væ rdi af næsten 2 M ill. £., hvoraf c. 20 Mill. 
Pd. kom fra Nordamerika, 8 M. Pd. fra Ost
indien og  hen ved 6 M. Pd. fra Australien; 
af hvidgarvede Huder henved 7 Mill. Pd. 
værd 916,000 £. mest fra Nordamerika og  
Frankrig , og  af lakerede Skind henved
700,000 Pd. værd 130,000 £., mest fra N ord
amerika og  Holland. —  Udførselen i samme 
Aar udgjorde c. 6,6 Mill. Pd. barkgarvede 
Huder, hvoraf 2,5 til Tyskland, c. 64,000 
Pd. hvidgarvede og  c. 36,000 Pd. lakerede 
Skind.

L æ d e r g n m i n i  s. Kautschuk.

Isætter, kunstigt. Man har ofte for
søgt at erstatte Læderet med andre Stoffer, 
men det er hidtil kun tildels lykkedes, idet 
det har været vanskeligt at fremstille et P ro 
duct, som i samme Grad som Læder besad 
dettes Fasthed, Seighed, Bøielighed, Sm idig
hed og Evne til at modstaa Fugtighed. Man 
har saaledes dertil anvendt Guttapercha og 
flere andre Substantser; det Surrogat, som 
im idlertid kommer Læderet nærmest og synes 
at have en Frem tid for sig, navnlig til Saa- 
ler og Hæle til Skotøi, er det kunst ige 
Læder,  der er tilberedt ved at blande raspet 
Læderaffald med en concentreret Opløsning 
af Guttapercha i kunstig Terpentinolie (s. 
Jordolie Side 368), hvorefter Massen presses 
i opvarmede Form e i Form  af Saaler af for- 
skjellige Størrelser, som befæstes under Fod- 
tøiet ved Hjælp af Messingskruer. I L yngby 
ved K jøbenhavn findes en Fabrik, som til
virker kunstigt Læder af m eget god Qvalitet.

I^æderlak kaldes Lakfernis, som_ be
nyttes til Lakering af Læder og  som tilbe
redes paa forskjellige Maader; den maa navn
lig  ikke være . skjør, for at den ikke skal 
briste, naar Læderet bøies.

Iisederlærred, Ital. Corame eller Tele
corame, kalder man en Sort hvidgarnet Lær
red, som har L ighed med Créas, men er 
tættere og  fastere vævet; det forfærdiges
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navnlig i Schlesien, Böhm en, W estphalen 
og  Øvrelausitz og  forsendes især til Italien. 

Læ kat s. Hermel inskind.  
Læ ngdem aalet har endnu i D an

mark til Enhed den ved Forordningerne af 
1683 og  1698 anordnede Alen à 2 F od  à 12 
Tom m er à 12 Linier. Med H ensyn til Y ei- ! 
læ ngder er Enheden den danske M il à j
12,000 Alen, im edens den geographiske Mil, 
a f  hvilke der skal gaa 15 paa en Grad a f 
Æ qv ator, er 11,820 Alen. —  D en norske 
E od er lige stor m ed den danske; en norsk 
M il er derim od 36,000 F od  o g  altsaa =  i y 2 
danske M il. —  Den svenske  F od  er 0,9460 
danske Fod, saa at 35 danske F od  er lige  
m ed 37 svenske. Foden  deles i Sverig i 10 
Tom m er à 10 Lin ier. E n  svensk M il er 36,000 
svenske F od , saa at 31 svenske M il ere lige 
m ed 44 danske. —  G rundénheden for  E n g 
lands Længdem aal er 1 Yard, som  deles i 3 
F od  à 12 In ch es ; Foden , som  er lig e  stor 
m ed den russiske, er 0,9711 danske F od , saa i 
at 67 danske F od  er lig e  m ed 69 engelske. 
Veim aalet er 1 F u rlon g , a f  hvilke der gaar *|
8 paa en engelsk  statute m ile, som  er 2,564 | 
danske Alen, saa at 3 danske M il ere lig e  m ed 
14 engelske. —  F o røv r ig t henvises til de 
sæ rlige  A rtik ler  om  A len , F od , M il, Yard, 
M eter etc. —  M ed U ndtagelse a f  Danm ark 
o g  E usland have alle Stater i E uropa enten 
paabudt Indførselen  a f den franske L æ n gde- 
Enhed, M eteren, eller d og  tilladt dens B ru g  
i H andel o g  V an d el; det v il d o g  kun være 
et T idsspørgsm aal, naar det m etriske System  
ogsaa v il b live in d ført i Danmark, h vor et 
L ov fors lag  desangaaende allerede b lev  fore lagt 
K igsdagen  i A aret 1877.

l i b e r i t e l i  (A la u d a ), don bekjendte S a n g 
fugl, er liere Steder en H andelsartikel, navn
l ig  i T ysk land o g  lie le  M ellem - o g  Sydeu 
ropa. I  O m egnen  a f  L e ip z ig  fan ges der saa- 
ledes en stor M æ ngde paa M arkerne i sæ r
egne Garn i Sep tem ber o g  O ctober, h vora f 
m ange forsendes under N avn  a f Le ip z ige r  
Lærker; E u g len e  in d svøbes da enkeltv is i 
P a p ir  o g  indpakkes derpaa i g jen n em h u lled e  
K asser. T il  læ ngere F orsen d else  p lukkes de 
o g  læ g g es  i sm eltet Sm ør. H er  i N orden  
forekom m e 4  A rter, n em lig  M a r k -  eller Sa n g

lærken, A.  arven sis,  som  er den h y p p ig s t  fo re 
kom m ende o g  er  u dbredt over h ele E u ropa  
o g  A s ien  o g  h y p p ig  h oldes i B u r  fo r  sin  
sm ukke S a n g ; Toplærken, A.  crist ata,  m ed 
en sp ids E je rto p  paa H oved et, sam t Bj e r g-  

lærken, A.  alpest r is,  som  m est lever i N orge , 
o g  Skovlærken, A.  arborea.  D e tven de sidste 
forekom m e d o g  kun s jelden  h os os.

L æ r k e s v i î i i i p  (P o ly p o r u s  o ffic in a lis  
eller B o le tu s  L a n d s ) , T. Lerchen- eller 
Löcherscham m , er en Svamp, som egentlig  
har F orm  som en H estehov, men som sæ d
vanlig ved E orvoxn ing har antaget en kegle
eller hovedform et Skikkelse. D en kan blive 
saa stor som et lille JBarnehoved, er i U n g 
dom m en sm udsig  hvidlig , senere g u llig  o g  
naar den bliver gam m el revnet og  indvendig  
hvid, m ed en eiendom m elig L u g t som  frisk  
M el. D en  voxer især i det nord lige A sien, 
i N ordrusland, i Sibérien, i A ltai til K am -

schatka, paa Stammerne af gamle Lærketræer 
(L a r ix  sibirica Led.) og  komm er i Handelen 
over Archangel i store, hvide Stykker, efterat 
først de ydre, haarde, ujevne og  træagtige 
L ag  ere hortskaarne ; ogsaa i Central-Europa, j 
især i Alperne, forekom m er den, dog ikke 
h ypp ig  paa det alm indelige Lærketræ, men 
samles der saa godt som  ikke, hvorimod den 
l evant iske Læ rkesvam p fra M ellem - og Lille
asien a f og  til kommer i Handelen. Denne i 
blev allerede i O ldtiden benyttet som Læge'; 
m iddel a f Grækerne. Lærkesvamp har en i 
Begyndelsen  sø d , men senere modbydelig 
b itter Sm ag og  anvendes i M edicinen under 
Navn a f Fungus La r i c i s eller Agar i cus al
bus.  D esuden benyttes den ogsaa til bitter 
Brændevin og  undertiden som  Tilsætning til 
01, især naar H um len staar i høi Pris. Den 
maa opbevares paa et aldeles tørt Sted, da 
den ellers le t fordærves. D en virksomme Be
standdel deri er en bitter, i A lkohol opløse
l ig  Harpix.

i L æ r k e t r n e e t  (L a r ix  europœa) T. Ler
chenfichte, Lierbaum , er et især i Mellem- 
europas skovrige B jergegn e  voxende, men 
ogsaa hos os h yp p ig  dyrket, hurtigt voxende 
Naaletræ , som  naar en H øide a f 20— 30 Me
ter o g  bærer lysegrønne, bløde, 4— 6 Ctm- 
lange Naale, som  voxe knippevis 20— 40 sam
m en o g  ' som  falde a f om  V interen  ligesom 
B ladene a f vore Løvtræ er. I  fiere Lande 
dyrkes det h y p p ig  enten i rene Bevoxninger 
eller blandet m ed andre Træ arter; n av n l i g  

egner det s ig  g o d t til U d fy ld n in g  paa aabne 
S teder i B øgeh øiskov , dels ford i det ligesom 
B øg en  yn der en kalk- o g  lérh o ld ig  Jordbund, 
o g  dels ford i d e t  ved sin  hurtige Væxt * 
U ngdom m en vil kunne indhente Bøgeopv®*' 
ten, selv  om  denne har flere Aars Forspring' 
T ræ et taaler ikke S k ygge , m en derim od baade 
Varm e o g  K u ld e ; i Skandinavien voxer det 
in d til over 6 6 °  n. Br. Fritstaaende Lærke- 
træ er kunne b lom stre  i en A lder a f 15—20 
A a r ; hos os finder baade L øvsprin get og 
B lom strin gstid en  S ted  i A p ril eller Mai. Det 
bærer sm aa gu le  H an blom ster o g  ægformede) 
ly seb ru n e , 2 à 3 Ctm . lange K ogler, sod 
m odnes i O ctober, m en fø rst aabne sig  næste 
F oraar. F rø e t  er r ig e l ig t  o g  kan bevare 
Sp ireevn en  i 3 — 4 A a r ; hos os er d o g  Største
delen  deraf g o ld t , h vor for  det her kun sjel- 
den  lykkes at ope lsk e  L æ rkeskov  ved natur
l ig  B esaaning. 16 T dr. K o g le r  skulle om
tren t g iv e  1 T d . a fv in g et F r ø  a f c. 24 4  Pds- 
V æ gt, h v o ra f d o g  kun 1 0 — 15 pC t. ere istand ti 
a t sp ire. L æ rketræ et har en ty k , i Ungdomme^ 
askegraa o g  g la t, senere bru n rød  o g  sprækket 
B ark, der kan anvendes som  G arve material^
150 P u n d  d era f sku lle  have den  samum Virk
n in g  som  120 P d . E gebark . D ets hvidrød
lig e  e ller  bru n lige , undertiden  brunt aarede 
e ller  flam m ede V e d  er m e g e t tæ t o g  fast og 
b liv er  i T id en s L ø b  stenh aard t ; det modstaM 
baade F u g t ig h e d  o g  al S lags V e ir lig , raadnm 
ikke le t , sp r in g e r  h e lle r  ikke i Varm en og 
a n g rib es  ikke a f  O rm e. D e t  anvendes derm 
n a v n lig  t i l  fo r sk je llig e  V a n d b yg n in gsa rb e icH  
saasom  K an al v æ g ge , V a n d m øller , Skibe, Vand

rør, K æ kvæ rk  o. desi., u n d ertid en  ogsaa o
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Snedker- Bødker- og  Hjulmagerarbeide. Som 
Brændselsmateriale har det, ligesom Vedet 
af andre Naaletræer, ikke stor B etydning; 
dets Værdi som saadant skal dog forholde 
sig til Bøgeved som 4 til 5. D et giver der
imod fortrinlige Kul og  anvendes derfor m eget 
til Production af Trækul. 1 Cubikfod tørt 
Lærketræ veier c. 40 Pund. Den enten af 
sig selv udflydende eller ved Udboring af 
Stammerne i Maanederne Mai til August 
vundne Balsam kaldes venet iansk Terpent in 
(s. Terpentin); den frivillig  udflydende er 
den bedste og kaldes i Frankrig Bijou. Paa 
de unge Blade a f de i Sydeuropas B jergegne 
voxende Lærketræer afsætter der sig  under
tiden ærtestore, hvide Korn, som have en 
sødlig, flau, lidt terpentinagtig L u gt og 
Smag, og som man kalder Lærket ræmanna,  
i Frankrig Manna fra Briançon.

Lærred kaldes i Alm indelighed et to 
skaftet, af H ør- Ham pe- eller Blaargarn ret
vævet Tøi, som hverken er kipret eller m øn
stret og hvori Islættraaden altsaa gjennem - 
gaaende ligger over eller under en enkelt 
Kjedetraad. De kiprede og  mønstrede Tøier 
af de nævnte Stoffer forekomme sædvanlig 
under andre Benævnelser, saasom Dreil ,  Da- 
mast, Cout i ls etc. (s. d.) ; men de indbefattes 
imidlertid ogsaa under Begrebet »linnede 
Varer«. Da det spundne H ørgarn har en 
askegraa eller sølvgraa Farve, maa den hvide 
Farve, som Lærred som oftest har, frem 
bringes ved B legn in g , og  man bleger da 
enten Garnet eller det færdige Lærred. Det 
ublegede og altsaa graa Lærred kaldes raat  
(i Nordtyskland benævnes det undertiden 
greises Leinen),  imedens det Lærred, der er 
vævet af udkogt eller saakaldet »byget« Garn, 
Laides halvbleget  (Engelsk creamed), og  det 
som er vævet a f bleget Garn, hvidgarnet  
eller Créas (s. d.) ; dette sidste er sædvanlig 
bedre og mere holdbart end det Lærred, som 
or bleget efter Vævningen. Raat Ham pe- 
lærred er af en mere gulbrun Farve. B leg 
ningen skér paa forskjellig Maade, enten ved 
den saakaldte Græsblegning eller ved Hjælp 
nf Biegevædsker  (s. d.), hvis Hovedbestand
del er Chlor; den sidste Fremgangsmaade 
udkræver langt kortere T id  end den først
nævnte og kaldes derfor ogsaa undertiden 
Hurt igbiegning,  men naar der ikke vedsam m e 
anvendes stor Forsigtighed, angriber Chloret 
jet Linnedtraadene, hvorved Lærredet taber i 
Holdbarhed. F. W . Frandsen giver følgende 
Fremstilling af disse Processer. Naar Lær- 
vodsvarer skulle bleges i Luften eller græs- 
bleges, blive de først udblødte i Vand af 
4 0 -5 0 °  C. i 18— 20 Timer, eller i lunket 
vand i 40— 48 Tim er, undertiden under T il
sætning af noget Klid, hvorved der indtræder 
jørst en mild og  derefter en sur Gjæring, 
hvorefter der dannes Eddikesyre, som opløser 
Kletten. Man bør ikke istedetfor Vand be
nytte Potaskelud, som tidligere har været 
brugt, da det netop er en sur Gjæring som 
betinger Slettens O pløsning, hvorimod afhe
n t e t  Potaskelud indeholder Farvestof, som 
besværliggjør den senere B legning , ligesom  
uen ogsaa indeholder fri A lkali, som for

hindrer Gjæringen og Eddikesyrens Udvik
ling. Efter Udblødningen bliver Lærredet 
vasket i rindende Vand og derpaa enten først 
i 4— 5 Dage under gjentagne Paagydninger 
af Vand udlagt paa Blegepladsen, eller strax 
fra Vasken bragt i Bygekarret, som er for
synet med dobbelte, gjennembrudte Bunde, 
hvor det 6— 8 Gange bliver overgydt med 
hed, m eget fortyndet Æ tskalilud i 10— 12 
Tim er og derefter lagt ud. Denne B ygning 
gjentages paa den beskrevne Maade eller i 
et Dampludapparat 8 Gange. Efter den 
fjerde, fem te, sjette og syvende B ygning 
kommer Lærredet hver Gang i 10— 12 Tim er 
i et varmt Syrebad af Vand med 1,2 pCt. 
Svovlsyre, blivei*- derpaa om hyggelig vasket 
og  efter hvert Syrebad saavelsom efter den 
første til fjerde B ygn ing stedse i nogen 
T id  udlagt paa Blegepladsen. I  Schlesien 
og Böhmen udelader man sædvanlig Syre
badet; det i allerede brugt Lud udblødte 
L æ rred , som bankes for at blive tættere, 
overgydes i 10— 12 Tim er med lunken, svag 
Potaskelud og  udlægges derefter til Tørring, 
hvilken Behandling gjentages 9 Gange. Dette 
kalder man Forbygen ; den efterfølgende B yge 
adskiller sig  kun deri, at man anvender con- 
centreret kogende Potaskelud, som man ved 
de senere Operationer tilsætter først grøn og  
derefter hvid Sæbe. Im ellem  hver Byge 
læ gger man Lærredet tørt ud i nogen Tid, 
ligesom  det ogsaa bankes 3 forskjellige Gange. 
Efter den sidste B yge bliver Lærredet ban
ket eller valket, vredet, udlagt, tørret og a p - 
preteret med S tivelse, som er tilsat gult 
Vox, T alg  etc., rullet eller manglet og til- 
sidst presset. Den hele Blegeproces paa den 
beskrevne Maade udfordrer ved 45— 50 B y 
ger 10— 14 U ger; paa Grund af det betyde
lige Arbeide og  Tab af T id  og  Materialier 
er den meget kostbar, uden at den dog leve
rer et Product, som i Varighed overgaar de 
paa den rette Maade i Chlor blegede Varer. 
I  H olland benytter man istedetfor Svovlsyre 
sur Valle, som indeholder fri Melkesyre, især 
til finere Varer. —  Ved Anvendelsen af Chlor- 
kalkopløsning anvender man, navnlig i Irland, 
den samme Fremgangsmaade ved U dblødning 
af Sletten og  Bygen som ved Græsblegnin
gen, og det første Chlorbad gives da efter 
den fjerde Byge, naar Lærredet allerede er 
halvt bleget. E fter en m eget om hyggelig 
Vask giver man et Syrebad, vasker endnu 
engang, byger igjen, vexler 2— 3 Gange med 
Chlorbad, Syrebad og B yge og koger tilsidst 
med Lud og Sæbe.

Naar Lærredet saaledes er blevet fuldkom 
men hvidt, faar det den egentlige Appretur 
ved Stivelse, M angling og P resn ing; i S ti
velsen kommes sædvanlig lidt Vox og  Stea
rin for at give Lærredet en smukkere Glans. 
T il denne Behandling har man hensigts
mæssige Stivemaskiner. Paa Bunden af et 
stort Kar befinder sig  en Haspe, og  over 
Karret er anbragt to horizontale Trævalser, 
af hvilke den øverste ved paalagt Væ gt 
presser im od den nederste. Karret fyldes 
med Appreturmassen, Lærredet trækkes ind 
under Haspen paa Bunden og  derfra op paa
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Valsen ovenover, som ved at omdreies vikler 
det op, imedens den overflødige Yædske pres
ses af ved den øverste Yalse. Tøiet ophæn
ges derpaa til Tørring, og naar det er næsten 
tørt, kommer det paa Appreturmaskinen, the 
beetling mill. Man bommer det op paa en 
Yalse, 3 Stkr. ved Siden af og  4 over hver
andre, og  læ gger Valsen under Maskinens 
Hammere eller Stampeklodser. Valsen dreier 
sig  ikke alene om sin Axe, men bliver truk
ken frem og tilbage, saa at Stamperne virke 
paa forskjellige Steder. Efter en Times F or
løb vikles Tøiet af, bliver derpaa ig jen  bom 
m et op omvendt og udsættes paany for 
Stampe værket i en Time, og dette gjentages 
indtil Lærredet har faaet det ønskelige U d
seende. Godt Lærred behøver 4 — 5 Timer, 
ordinairt 10— 12 Timers Arbeide; derpaa 
tørres det fuldstændigt og stampes tilsidst 
endnu engang i en Time. Skal Lærredet 
have Glans, maa det gaa igjennem  en Ka
lander, hvis Valser ere ophedede enten ved 
indlagte gloende Bolte eller ved Vanddampe.

Saavel Linned som Bomuld taber m eget i 
Vægten ved Blegningen, navnlig det første. 
Ved Chlorblegning taber Bom uldstøi saaledes 
12— 15 pCt., Lærred derimod 20— 25 pCt., 
ved Græ sblegning endogsaa30— 3 3 p C t.; dog 
ere omtrent de 10 pCt. for den udvaskede 
Slettes Væ gt, som altsaa ikke egentlig kan 
ansés som Vægttab for Lærredet. Ved A p- 
preteringen erholder Tøiet et Udseende af 
større Fasthed og Tæthed, idet det bliver 
haardere og  stivere ved Stivningen, og Traa- 
dene trykkes flade ved M anglingen ; den første 
Egenskab taber det imidlertid strax ved at 
vaskes, og  den sidste kan ikke ansés som 
nogen virkelig Forbedring, hvorfor ikke ap- 
preteret Lærred under forresten samme F or
hold er betydelig  bedre end appreteret. U n
dertiden bliver Lærred ogsaa g littet eller 
moireret paa den ene Side. .

Man væver Lærred i Stykker af forskjellig 
Længde og Bredde; et saadant Stykke kal
der man i Tyskland ogsaa undertiden W ebe 
eller Schock. T il Forhandling blive Styk
kerne sammenlagte paa flere Maadcr og der
paa som oftest endnu engang pressede. Ved 
Samm enlægningen lader man enten Stykkerne 
beholde deres fulde Bredde, eller man læ gger 
dem først sammen efter deres hele Længde : 
derpaa bliver et saadant Stykke enten sam
menrullet til en Bulle eller lille Balle, 
eller lagt fladt eller saakaldet bogform ot, i 
hvilket sidste Tilfælde Ydersiden af en saa- 
dan B og  ofte glittes. Tilsidst indpakkes 
Stykkerne sædvanlig endnu i Papir, enten hvidt 
eller farvet, samm enheftes, ombindes mod 
røde Baand etc., alt eftersom det er blevet 
Skik og Brug for de forskjellige Sorter. For- 
skjellen imellem en stor Del af de mange 
Sorter Lærred, som der gives, bostaar kun i 
en forskjellig Appretur, Sammenlægning og 
Indpakning, hvilke Momenter ere afhængige 
af K jøbernes Smag eller Ønsker i de frem
mede Lande, for hvilke Lærrederne oprinde
lig  eller hovedsagelig forfærdiges. Under
tiden blive Stykkerne ogsaa ovorskaarne i 2, 
3 eller flere Dele eller Coupons.

Det groveste lærredsagtige Stof er Seil ' 
dug (s. d.), som sædvanlig er vævet af Haffl- 
pegarn, men ogsaa ofte for de bedste Sorters 
Vedkommende af ublandet H ørgarn; derefter 
kommer Sæ kkedrei l ,  Tel t lærred,  Paklasrred 
og  Sækkelær red.  U bleget Lærred, som °r 
gjennemtrukket med Limvand og  sammem 
rullet, kaldes St ivlærred.  Hj emmegj ort  kah 
des det Lærred, som private Folk  i Lands
byerne og andre Byer lade forfærdige bos 
Vævere af G arn, som de have spundet | 
H jem m et; det er i Regelen bedre end det 
saakaldte Kj øbelærred,  som forfærdiges i det 
Store for at bringes i Handelen. — Ofte 
bliver Lærred farvet, og  mange farvede L*r' 
reder blive paa den ene Side gl it t ede,  efterat 
de først ere stivede med Stivelse, som under
tiden tilsættes Vox eller Gum m i; med hvidt 
Lærred skér dette sjeldnere. Man kalder deio 
da Glanslærreder .  Farvningen af linnede 
Stoffer skér paa samme Maade som benytte» 
ved Bom uld; men da Linnedtrævl ornes che- 
miske Tiltrækning til Beitser og Farvestoffet 
i Alm indelighed er m eget ringere end h°s 
Bomuld, opnaar Lærred og  Linnedgarn s,p' 
den den Glans og  M angfoldighed i Farvet 
som Bomuldsstoffer. Linnedtrykkeriet_ ip  
skrænker sig derfor mest til nogle ordinait6 
og billige Artikler, saasom indigoblaa ehf 
røde Lommetørklæder, Forklæder med liv #  
og  blaa Mønstre, Sørgeartikler med sorte A 
hvide Mønstre etc., der hovedsagelig brugU 
af Landalmuen i Holland og  mange Stedet 
Tyskland. G litningen skér enten med 0 
glat Sten paa Glittebordet eller ved BMP 
af Valser. Undertiden bliver det farvedg 
Lærred yderligere trykket med en eller AC 
Farver. Broget  Lærred er vævet af h'U 
og  farvet Garn eller a f forskjelligt farv®". 
Garnsorter og har enten farvede Striber eb 
tærnede Mønstre. De brogede Farver ftel11. 
bringes dog hyppig ved Bomuldsgarn, °® 
navnlig fremstilles den røde Farve n*sG 
altid med tyrkiskrødt Bomuldsgarn. Sjel<y 
nere blandes nu det hvide Lærred med B0*1 
uldsgarn og  sælges da under Navn af HjJ1, 
lærred,  eller —  hvad undertiden er Tüj33 
det —  som helt Lærred ; isaafald er B*a’ (T 
dingen foretagen i bedragerisk Hensigt o 
er en F ølge dels af den stedse stigende 
currence og dels af Publicums KortsynetUj 
som ofte mere sér paa en Vares B illigA  
og  smukke Udseende end paa dens Solidi1 
og  Holdbarhed. f ,j(f

F ør  Udbruddet af den amerikanske FL,
bleve ofte især de finere Lærreder bla'nded!

iam ed Bomuld paa Grund af dette Mater1,̂  
ringere Værdi; men da Priserne derpaa i,n 3 
K rigen steg betydeligt ud over Hø1'1® j 
Værdi, og  Bom ulden endogsaa ofte kun & 
Vanskelighed kunde erholdes, faldt denne 
dustri for en stor Del bort af sig selv. ; 
desuden Bomuldsvarer i vor Tid benytte^ 
en saa overveiende Grad, hvor man tidh? , 
brugte linnede Varer, har det nu ikke ^  
gere saamegen Betydning for Fabrikant0 ^  
at blande linnede Varer med Bomuld) . 
denne Blanding forekommer derfor °U,je 
nu sjeldnere. Som Middel til at frem3



Lærred. 481 Lærred.

;

1

Y billigt Linnedstof, navnlig for saadanne 
arers Vedkommende, som sælges ublegede, 

øvendes derimod i de senere Aar Juten 
Is- d-), hvis Fibre have langt større Lighed 
aeu Hør og Hamp, imedens den desuden er 
■["'"et billigere end Bomulden. Den kan 
p e let vaskes eller bleges i Luften, men er 
ri°S modtagelig for Farvestoffer, og  i mange 
Hifælde, hvor de linnede Varer anvendes i 
'bieget Tilstand, kan den ogsaa gjøre god 
fyldest. Naar et S tof er vævet halvt af 
l ôr eller Hamp og  halvt af Jute, udgjør 
l'enne sidste stedse Islætten, og Beskaffen- 
Hden af et saadant Stof opdages let, idet 
."fegarnet har en eiendominelig Tørhed ved 

8l& og de haarlignende, rørformede Taver 
Hvne Hørrens og  Hampens Blødhed og Evne 
d at filtre sig sammen vedSpindingen. Ved 

bryde Jutegarnet viser Bruddet sig stedse 
Here brat, som om Garnet var skaarct over, 
'Hedens Taverne af H ør- og  Hampegarn 
hemvise et mere ujevnt Brud og  lade sig 
""kæmme i ganske fino Trævler.
, d Skotland, navnlig i Dundee, forfærdiges 
Hr Tiden nogle linnede Varer, hvoraf on 
fjerdedel bestaar af Jute, idet der paa en 
hjede af H ør- eller Ham pegarn er slaaet et 
Hært Garn, som er spundet a f en Blanding 
jd Blaar og Jute, hvilket baade g jør  Varen 
billig og sværere i Forhold  til Frisen. Fa
brikanten paastaar, at denne Vare baade lader 
Hg vaske og blege paa Græs, og efter Fleres 
Udtalelser skulle de finere og  bedre Sorter 
Juto ogsaa godt kunne vaskes og bleges uden 
bt raadne.

Ligesom det imidlertid for de Handlende 
Hd Indkjøb af Lærred maa være af Y ig t ig - 
Hd at kunne bestemme Varens Qvalitet, saa- 
jedes kan det ogsaa for Toldvæsenet have 
Betydning —  om  ju st ikke isam m e Udstræk-- 
bing som før Em aneringen af don her i 
Landet nu gjældende Toldlov af 1863 —  at 
Hgjøre, om et Stof, der angives som helt 
Linned, ikke maatte indeholde Bomuld, t. Ex. 
Hed Hensyn til ublegede Lærreder, som an
gives til Fortoldning efter Pos. 143, 1 Pd. 
b ß, idet saadanne Stoffer, naar de maatte 
befindes at være blandede med Bom uld, skulle 
Hrtoldes efter Pos. 150, 1 Pd. 12 fi, og  alt
saa belastes med den dobbelte Indførselstold. 
Af de mange Maader, som man har anvendt 
for at komme til et Besultat i denne H en
tende, skidle vi her anføre de vigtigste.

-Bestaar Kjeden eller Islætten i et Stykke 
Lærred af Bomuld, saaledes som ikke sjelden 
er Tilfældet, vil dette ofte allerede kunne 
erfares ved at gnide Tøiet stærkt imellem 
Lingrene, hvorefter Bom uldstrævlerne ville 
fremtræde krusede og give Stoffet en ujevn 
Overflade, imedens H ør- eller Hampetræv- 
lerne ville vise sig  korte og  staaende lige i 
Leiret ; imidlertid giver maskinspundet Garn 
af ordinairt Materiale dot deraf vævede Lær- 
red et ujevnt Udseende, saa at man ikke 
altid tør stole paa denne Prøve. Bedre er 
det at trække enkelte Traade ud baade af 
Kjeden og Islætten og  undersøge disse. De 
linnede Traade, som ere seige at trække itu 
og derved give en knækkende Lyd, udmærke

i

sig  desuden ved deres glinsende Hvidhed 
frem for Bomuldstraadene, som have et mat- 

■ tere Udseende og  ere lette at trække itu. 
Yed at dreie de enkelte Traade imellem F in 
grene imod Snoningen adskille de linnede 
sig  ved deres længere, glatte Trævler fra 
Bomuldstraadene, som kun have korte, kru
sede Trævler. Forbrænding afTraadene kan 
ikke afgive noget Criterium, da Ilden løber 
opad dem begge uden at sætte Knop, saa
ledes som Uld og  Silke, og  uden at udbrede 
nogen sveden Lugt. D og  kan man ved at 
mætte en Prøve af Tøiet med en stærkt con- 
centreret Opløsning af K ogsalt og Sukker, 
tørre den og  antænde de adskilte Traade, 
paavise en Forskjel, idet Linnedtraadene for
kulle med graa Farve og  Bomuldstraadene 
med sort.

En anden Maade til at skjelne imellem 
Bomuld og Linned er den saakaldte Fran- 
kenst einske Olieprøve,  som er godt anven
delig for ufarvede Tøier og som kan anstilles 
med Lethed. Yed at dyppe en Prøve af 
Tøiet i Bom olie eller Roolie og  aftrykke den 
imellem Trækpapir ville Linnedtraadene vise 
sig gjennem sigtige, imedens Bomuldstraadene 
forblive uigjennem sigtige, og  en blandet Yæv 
vil saaledes faa et stribet Udseende. Lægges 
Prøven paa en mørk Gjenstand ville Linned- 
traadenc vise sig  mørke og Bom uldstraa
dene lyso.

Ligesaa paalidelig om ogsaa noget mere 
indviklet, er den af K indt og  Lohnert op 
fundne Svovlsyreprøve,  som ligeledes navn
lig  egner sig  for ufarvede Tøier, imedens 
den dog ogsaa kan anvendes med farvede, 
naar de først affarves eller bleges. Don be
staar i at udkoge og vaske en Prøve af Tøiet 
godt med Sæbevand for at fjerne al Appre
tur, derpaa tørre den og  neddyppe Halvdelen 
deraf i 1— 1 1/2 M inut i stærkt concentreret 
Svovlsyre a f en Y æ gtfylde =  1,84; derpaa 
udvaskes den strax godt i Yand, Resten af 
den muligvis endnu vedhængende Syre fjer
nes ved at læ gge Prøven i Salmiakspiritus, 
hvorefter Prøven ig jen  udvaskes og tørres, 
først ved at læ gges imellem Trækpapir og 
derefter i Luften. Do indeholdte Bom ulds- 
traade, som angribes meget hurtigere af 
Syren end Hørtrævlerne, ville da enten være 
aldeles destruerede og forsvundne eller for
vandlede til en g jennem sigtig  Gelée, der kan 
fjernes ved Udvaskning, imedens Hørtraadene 
ere biovne skeletagtigt tilbage med en smuk, 
ren, hvid Farve. Bestaa Traadene af en 
Blanding a f Linned og  Bomuld, ville de efter 
denne Proces vise sig  stærkt fortyndede, idet 
Bom ulden er forsvunden. For at komme til 
et paalideligt Resultat, maa im idlertid Ud
vaskningen af T øiet ské om hyggeligt, lige 
som ogsaa Tiden for Prøvens Ophold i Syren 
nøio maa iagttages (se iøvrigt under Bomuld 
Side 91 og  92).

Don paalideligsto og mest afgjørende Maade 
til at skjelne imellem Linned og  Bom uld, 
ligesom  ogsaa imellem andre Manufactur- 
stoffor, er dog Anvendelsen af Mikroskopet, 
igjennem  hvilket de flade, snoede, baandfor- 
mede Bom uldstrævler med Lethed ville kunne

J. H j o r t h :  Y a r e le x ik o u . 31
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adskilles fra de cylindriske, med en smal | 
indvendig Hulhed forsynede H ør- eller Ham pe- 
trævler. Med Hensyn hertil henvise vi til 
Artiklen »M ikroskop«, hvor Brugen af dette 
Instrum ent vil blive nøiere omtalt, ligesom  
der ogsaa sammesteds vil tindes indordnet i 
Texten A fbildninger af de vigtigste, Manu- 
facturhandelen vedrørende Trævlestoffer m. m., 
saaledes som de vise sig  under et godt M i
kroskop.

Værdien og Finheden af Lærred bedømmer 
man efter Antallet af Kjedetraadene, som 
tælles ved Hjælp af et dertil indrettet F or 
størrelsesglas, som kaldes en Traadt æl ler .  
40 Traade kalder man en G ang, og  jo  flere 
saadanno Gange der indeholdes i Bredden af 
et Stykke Lærred, desto finere og tættere er 
det. Sædvanlig aftæller man en saadan 
Gang og maaler da med en Passer, hvor- 
mange Gange der findes i Bredden af Styk
ket. Paa denne Maade kan man ogsaa, under 
fornødent H ensyn til Garnpriserne, tilnær
melsesvis bestemme Prisen paa Lærredet. 
Mon foruden af Finheden or Godheden af 
Lærred dog ogsaa afhængig af Traadenes og 
Vævningens Ensartethed. Man maa derfor 
paasé, at Traadene overalt saavidt m uligt ere 
lige tykke, og at Lærredet gjennemgaaende, 
og  ikke kun paa den ydre synlige D el af 
Stykket, er slaaet lige tæt og fast, at det 
hverken er trukket ud i Længden eller i 
Bredden, hvilket giver sig  tilkjende ved 
Traadenes skjævo Betning, og  at Kanterno 
overalt ere lige og ikke bugtede, hvilket 
Sidste er en F ølge  af Kjedetraadenes ulige 
Tykkelse. Endvidere maa Lærredet være 
saavidt m uligt frit for Knuder, som navnlig 
slet ikke bør findes i finere og Mellemvarer. 
Da mange Feil søges dækkede ved Appre
turen, maa denne ved en Undersøgelse af 
Lærred først saavidt m uligt fjernes vedVask, 
hvilket dog sjolden lader sig  gjøre fuldstæn
d ig t; for en stor D el kan man im idlertid 
ogsaa befri Tøiet for Appreturen ved at 
gnide det stærkt imellem Fingrene. Man 
maa derhos altid bese Stykkerne indvendig, 
hvor de sædvanlig have mindre Appretur end 
paa Ydersiden. T il hvilket Brug end Lærre
det er bestemt, saa er det en H ovedbetin
gelse for at det kan kaldes godt, at det be- 
staar af Materialier, som have lige Styrke 
baade i K jedc og  Islæt. Endskjøndt det i 
Begelen er en Hovedfordring til alle Slags 
Tøi, at det maa være vævet tæt for at kunne 
kaldes godt, saa gjælder dette dog ikke om 
Lærred til dagligt Husbrug, idet nyt Lærred 
efter de første Ganges Vask altid kryber ind, 
og  dersom det da er vævet m eget tæt, saa 
presses Traadene ved Indkrympningen endnu 
stærkere sammen, saa at Lærredet taber den 
Elasticitet, der ellers g jør  det seigt til at 
modstaa alle Bevægelserne under Brugen, og 
det nødes da let til at springe paa Grund af 
Traadenes altfor stærke Sammenpresning. 
A ltfor tæt Lærred er ogsaa, naar det vaskes, 
mindre v illigt til at give Slip paa U renlig 
heder og maa derfor bearbeides stærkere, 
hvorved der slides mere derpaa end ved læn
gere Tids Brug.

Hampelærred,  som næsten altid har en 
lys brunliggul Farve, forfærdiges især i det 
sydvestlige Tyskland samt i Frankrig og 
Schweiz; i de fleste andre Lande væves det 
kun undtagelsesvis. D et er fastere og vari
gere end Hørlærred, men ikke saa blødt og 
bøieligt, og det lader sig kun meget vanske
lig t blege saa rent hvidt som dette. A f Hamp 
væves der især stærkt, graat Lærred, navnlig 
Seildug.

I  Tyskland er Lærredsvæveriet udbredt 
næsten i alle Lande, men der er dog særlig 
to D istricter, hvor det drives i betydelig Ud
strækning og  næsten udgjør Indbyggernes 
Hovedbeskæftigelse, nem lig Egnen omkring 
Biesengebirge (og  dette saavel paa den scble- 
siske som paa den sachsiske og bøhmiske 
Side), og  dernæst den nordostlige Del at 
den preussiske Provins W estphalen og flerc 
i Nærheden liggende Egne af Hannover- 
Böhmen og Schlesien fabrikere mest glatte 
hvide Lærreder og deriblandt meget billig6 
Sorter til Udførsel, tildels blandede med Bom
u ld ; W estphalen og Hannover ligeledes mest 
glatte Lærreder indtil de fineste Sorter. 1 
Böhmen forfæ rdiges det meste Lærred i Om
egnen af Byerne Bumburg, Warnsdorf, Kam- 
nitz, Beichenberg, Trautenau etc. ; hele Kom 
gerigets aarlige Production udgjør henimo6
850,000 Stykker til en Yærdi af over 5 
lioner Gylden, hvoraf omtrent en Fjerde«6* 
gaar til Udlandet. A f de øvrige østerrig^ 
Provinser er det kun i Mähren,  navnlig1 
Olmützer-Kredsen, samt i Schlesien, at I-U' 
redsfabrikationen
desuden drives den ogsaa temmelig

er af nogen Betydning; 
L ogsaa tem melig stærkt1

siflere D istricter i Ungarn,  hvor der dog nm> 
kun væves ordinaire og Mellemsorter, 
preussisk Schlesien er Sædet for denne Jj1' 
dustrigren hovedsagelig Omegnen af Görby 
Lau ban, Löw enberg, Gräfenberg, Hirschbergj 

Schm iedeberg, Jauer, Schweidnitz etc. f 
West phalen udmærke de saakaldte Bielef el^  
Lærreder sig  især ved deres anerkjendte b 
liditet som det bedste tyske Fabrikat; 
forfærdiges i hele Omegnen af Bielefeld (,j 
Herford, og on lignende Yare leverer ogsa 
Omegnen af Paderborn, Teklenburg etc. Ue * 
uden forfærdiges der ogsaa temmelig nic|. 
Lærred i Bhinprovinsen ved Düsseldorf, A ,  
berfeld og  flere Steder, ligesom  ogsaa 0® 
preussen, især Egnen omkring Königsb6̂ ’ 
sender i Handelen mange ordinaire, m est1 
Lærreder samt Seildug. I  KongerigetSaC 
sen er Øvrelausitz Sædet for en betyd c 
Linnedindustri, navnlig i Byerne Zittii 
H errnhut, Bautzen, Bischofswerda etc., A  
mange større Landsbyer ere der næ sten11̂  
lukkende beboede af Yævere. Fabrikation, 
bestaar mest i Vævning af stærko og 
strede Artikler, saasom Damast og Hr®, 
dog forfærdiges der ogsaa meget broget W  
red til Udførsel, Listados, Matroslærred e  ̂
I  Hannover  er Lærredsfabrikationen 
udbredt over hele Provinsen og drives s t\  
kost i Omegnen af Hildesheim, Osnabrp,r 
Göttingen etc. A f tem melig stor BetydpA 
er ogsaa Lærredsvæveriet i den preussb 

Provins Hessen,  navnlig i Omegnen af U11' '
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ligesom ogsaa flere Steder i Øvrehessen. I 
Baiern er Væveriet ikke ubetydeligt, især i 
Omegnen af Kempten og M emmingen lige 
ned til Augsburg, og ligeledes i de tilgræn
sende Egne af W urtem berg. —  I  Tyskland 
bruges sædvanlig til blegede Lærreder gro 
vere Kjede og  finere Skud, imedens man i 
Skotland bruger finere og bedre Kjede til 
grovere og siettere Skud, da Varen ved 
Manglingen faar et tættere og  sværere U d
seende.

I Frankr ig ere navnlig Bretagne, Norman- 
diet og de flanderske Departementer Sædet 
ior en betydelig Linnedindustri, og her for
førdiges Lærred af alle Arter lige til det 
fineste Batist, som især tidligere var en 
nieget vigtig  Udførselsartikel. Det Samme 
ban ogsaa siges om de vestlige Egne af 
Belgien, navnlig Provinserne Ø st- og  V est- 
fiandern. Hol land er allerede fra gammel 
Tid berømt for sin Lærredsfabrikation, men 
endnu mere for Varernes fortrinlige B ieg 
ung og Appretur, og først i de sidste D e
cennier ere Schlesien, Sachsen og W estpha- 
fi'û komne det tem melig nær i disse H en
seender, imedens tidligere mange tyske Lær
reder gik til Holland, blegedes og appretere- 
Tes dér og da solgtes for hollandske. De 
fineste Lærreder væves i Friesland, men B leg 
ningen skér hovedsagelig i Harlem. De h ol
landske Lærreder falde i tre Klasser, nemlig 
saadanne, hvis Kjede bestaar af hollandsk 
Garn, imedens Islætten er tysk, navnlig schle- 
sisk Garn; dernæst saadanne, som ere helt 
v®vede af tysk Garn, og  endelig saadanne, 
som indkjøbes som raa i Tyskland og  kun 
Weges og tilrettes i Holland. Forøvrigt blive 
ogsaa ofte de belgiske Lærreder fra Om eg
nen af Gent, Brügge, Kortryk etc. solgte for 
hollandske.

Om den engelske Linnedindustri og  det 
overordentlige Opsving, som den har taget 
siden Opfindelsen af Hørspindemaskinerne 
have vi allerede udtalt os under Artiklen 
»Hørgarn«. De fleste til Udførsel bestemte 
Herreder forfærdiges i Irland; de udmærke 
sig navnlig ved deres Billighed, som im id
lertid ikke just er forbunden med nogen høi 
Grad af Fasthed og ofte er begrundet i en 
Iblanding af Bom uld; men de have dog næsten 
lortrængt alle de tyske og franske Lærreder 
ha de oversøiske Markeder. I  Irland er B el
last Hovedsædet for denne Fabrikation, i 
“ kotland Dundee og i solvo England især 
heeds og Omegn, imedens den dog ogsaa 
'hives i ikke ubetydeligt Omfang i Lanca
shire, Dorset, Durham etc. Efter de offici
elle engelske Beretninger for Aaret 1876 ud
artes der fra Storbritanien og Irland i dette 
Aar af glatte, blegede eller ublegede Lærre
der 146,7 M illioner Yards til en Værdi af 
4>4 Mill. £., hvoraf c. 78 Mill. Yards til N ord- 
berika, 21 M. til Vestindien, 14 M. til Syd
amerika, 8,8 M. til Australien, 6 til T ysk 
land, 2,4 til Spanien, 2,4 til Italien, 2,1 til 
hrankrig etc. A f trykkede og farvede Lær- 
vwlsvarer samt Damast udførtes over 13 
Mill. Yards, hvoraf henvod 9 M. til Frank
rig, og af linned Seildug over 3 Mill. Yards.

A f  de øvrige europæiske Lande maa endnu 
nævnes Rusl and og Polen,  hvor der fabri
keres meget Lærred og  hvorfra der ogsaa 
udføres meget, navnlig af ordinaire Sorter 
og Seildug, men ogsaa endel Dreil og Damast.

Efter en anstillet Beregning beskæftiger 
Linnedindust r ien i Europa for Tiden i Stor
britanien c. 1,487,100 Tene, hvoraf der fin
des 900,260 i Irland, 269,760 i selve E n g 
land og  317,080 i Skotland; fremdeles i 
Frankrig c. 620,000, i Østerrig 414,676, i 
Belgien 320,000, i  Italien 54,000, i Tyskland 
326,538, i Éusland 150,000 og  i Nederlan
dene 7,700, hvilket tilsammen udgjør over
3.380.000 Tene. Antallet af de mechaniske 
Linned-Vævestolo anslaas til 61,100, hvoraf 
omtrent Halvdelen findes i England.

I  Danm ark har Lærredstilvirkningen alle
rede fra ældre Tider været en tem melig be
tydelig  Gjenstand for Landbo-Husfliden, navn
lig  paa Fyen og Sjælland, og  skjøndt i N u
tiden det billigere Bom uldstøi er blevet meget 
alm indeligt, findes der dog  endnu i flere 
Egne en ikke ubetydelig Hørlærredsproduc- 
tion, hvorved Landbefolkningen ved Husflid 
for en stor Del forsynes med denne Vare til 
eget Forbrug. Allerede for 4 eller 5 D ecen
nier siden søgte Regeringen at fremme denne 
Industri ved at lette Landbefolkningen A d 
gang til at forskaffe sig det bedste russiske 
Sædefrø, og samtidig forsøgtes der paa at 
give Fabrikatet en saadan F orm , at det 
kunde ansés som en god Handelsvare ved at 
Stykkerne gaves en ensartet Finhed, Længde 
og Bredde. I denne H ensigt oprettedes der 
allerede i Aaret 1825 saakaldte »Lærreds
haller« i Odense og  Randers Amter og senere 
i Veilo, hvor Husflidslærred af bestemt Længde 
og Bredde kunde indleveres til Undersøgelse, 
Klassificering og  Stem pling, og  blev der da 
for de bedste frembudte Lærreder tilstaaet 
Præmier af l 1fi  til 2 J/2 Skilling pr. Alen 
efter de forskjellige Klasser. Disse Institu 
tioner benyttedes mere og  mere i en længere 
Aarrække og bevirkede en stedse stigende 
Production, saa at der t. Ex. alene i Hallen 
i Randers i Aaret 1838 frembødes henved
80.000 Alen Lærred til U ndersøgelse; men 
senere benyttedes de med hvert Aar sjeld- 
nere, indtil de omsider bleve nedlagte i Aa
ret 1854, efter at have bidraget ikke lidet 
til Husflidens Frem me iblandt Landbefolk
ningen. Grunden til at Husflidsproductionen 
af linnede Varer her i Landet er aftagen 
meget siden den Tid, maa déls søges i de 
ved Dampvæverierne fremstillede Varers store 
Prisbillighod og  déls i en ved Tidsaanden 
fremkaldt forandret Levevis iblandt alle Sam
fundsklasser, og  Haandvæveriet i det Store 
har ikke kunnet udholde Concurrencen med 
Dampvæveriet og Udlandets Masseproduction. 
Den indenlandske Linnedindustri har hoved
sagelig  beskæftiget sig  med Fabrikationen af 
halvlinnede Bolstre og Dreiler til Duge, Ser
vietter og Haandklæder, som næsten ude
lukkende ere forfærdigede i M askin-Damp- 
væverier. Disse Fabricata udmærke sig  for
øvrigt, hvad Bolstertilvirkningen angaar, ikke 
ved stor Variation i Mønstrene, men Varerne

Bl*
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ere solide og  stærke, og  det Samme kan 
siges om Dreilsfabrikationen, som dog oftere 
viser tydelige Spor af kunstnerisk Paavirk- 
ning med Hensyn til M ønstertegningen. I  
Kjøbenhavns umiddelbare Nærhed findes fire 
saadanne Fabriker, som kun delvis beskæf
tige sig  med Linnedvævning, og  paa samme 
Maade er denne repræsenteret i Horsens, 
Odense, Aalborg, ved Vordingborg og flere 
andre Steder i Landet.

L ø b e  kaldes den fjerde af D røvtyggernes 
Maver, i hvilken den egentlige Fordøielse 
finder Sted; et Uddrag a f dennes Slimhinde 
anvendes ved Ostefabrikationen til Ostestof
fets Udskilning af Melken og vil findes om
talt under Artiklen »Osteløbe«.

L ø g  (Allium), T. Zwiebeln, E. Onions, 
Bulbs, Fr. Oignons, forekomme i talrige A r
ter, af hvilke flere ere vigtige Kjøkkenurter, 
navnlig Rødløg (A. Cepa), Hvidløg ( A . sati
vum). Purløg (A. Schoenoprasum), S k a lo tte 
løg (A . asealonieum) og P orreløg (A . P or- 
rum). Den hos os mest benyttede af disse 
Arter er Rødløg, som derfor ogsaa benævnes 
alm indelig L ø g , og som atter forekommer i 
mange Sorter af forskjellig Skarphed, Form, 
Størrelse og Farve, idet de enten kunne være 
pæredannede, runde eller fladtrykte og af 
rød, brun, gul eller hvid Farve. De saas 
tid lig  om Foraaret, bedst i skjørleret M uld
jord, optages i August og  tørres da i et lu f
tigt B um ; man paaregner sædvanlig c. 80 
Tdr. gode sælgelige L øg  pr. Td. Land til en 
Pris af 10 Kr. pr. Td. En af de største 
Sorter ere do saakaldte spanske L ø g , som 
hos os kunne naa en Væ gt a f henved et 
Pund pr. Stk., men som ikke kunne opbe
vares Vinteren ovor. K ødløg  dyrkes i næsten 
alle Lande, i N orge indtil over 6 8 0 n. Br. 
De indeholde en hvid, skarp, flygtig , svovl
holdig  Olie, som findes i alle Plantens Dele. 
De ere mest Gjenstand for Torve- og G rønt
handelen, men forbruges i Frankrig, Spanien 
og andre sydlige Lande i langt større Mængde 
end hos os. De komme ogsaa i Handelen 
henkogte som Pickles i Glas eller i smaa 
Foustager à 6 Gallons, især fra England, 
Tyskland og  Frankrig. Med Hensyn til de 
andre nævnte Løgarter samt Blom sterløg 
henvise vi til de særlige Artikler desangaaende 
under deres respective Benævnelser.

L ø g o l i e  er en gulbrun eller, naar den 
er renset ved Rectification, bleggul ætherisk 
Olie, som i ringe Mængde vindes ved D e
stillation med Vand af Hvidløg. Den har en 
eiendomm olig m odbydelig Lu gt som disse, er 
tungere ond Vand, koger ved 150° C., men 
bliver samtidig decomponeret og antager en 
brun Farve. Den kan ogsaa fremstilles kun
stig ved at destillere Sennepsolie med Svovl
kalium. Løgolie bestaar af Svovlallyl, der er 
en farveløs og  stærkt lysbrydende Vædske og 
af Allylæther (A llylilte). Den har været an
vendt i Medicinen.

L øien  ( Cyprinus alburnus) er en til

Karpearten henhørende indtil 25 Ctm. I”11-®' 
sølvhvid eller grønlig  Fisk, som hyppig 
kommer i vore Ferskvandssøer og forøvrig’-, 
de fleste europæiske Lande ; den har et ve  ̂
smagende K jød , men spises s] olden P8* 
Grund af dens L idenhed; man bruger (teJ 
hyppig som en god Madding til Fiskefang81' 
A f dens Skjæl kan man tilberede Pcr‘r  
glans (s. d.).

Løn s. Ahorn.
L øven tlæ rred  s. Lauentlærred.
L øvesk im l a f de afrikanske og ?8ia’ 

tiske Løver benyttes i Hjemlandene ofteI.| 
til Fodtæpper, men komme kun sjeldnere A 
Europa. De smukkeste ere Skindene af L 
asiatiske Hanløver, som fra Krydset ned? 
ere glathaarede og  undertiden blottede 
Haar, men ere forsynede med en lang Mankfj 
naar et saadant Skind er complet, nenn1» 
forsynet med Hoved, Tænder og Kløer, l-1’’ 
tales det stundom med 3 à 400 Kroner 1°,. 
at benyttes som Fodtæppe. Skindene 8, 
Hunløverne ere uden Manke og staa kua 
lav Pris.

L øvetan d  eller Melkebøtte ( Tarava^  
officinalis), T. Löwenzahn, Fr. Pissenlit, F 
Dandelion, er en paa Marker og Enge 
som et besværligt Ukrudt i Haver og Gn®s 
plainer voxende fleraarig Plante mod tandem- 
snart brede, snart smallere, fjerfligede Blad 
og hule, 16 à 25 Ctm. liøie Blomsterskaft® 
med en enlig, stor gulblom stret Kurv iSpjt* 
sen. Den dybtgaaende, foroven fingertyk* ’ 
udvendig brune, indvendig hvide, rynkede 
kjødfuldc Bod, Radix Taraxaci eller D«n'ilj 
Leonis, indeholder ligesom hele Planten 0 
hvid M elkesaft; Koden anvendes i Medicin® 
som et aftørende, blodrensende, u r i n d r i v en 1- * 
og Galdeafsondring befordrende Middel 
den friske Plante til den saakaldte Grønsan, 

flere chroniske Sygdomme. Man ukur
presser derfor om Foraaret førend Blomst® 
stengelen skyder o p , Planten tilligemed F 
den. A f denne tilberedes i Apothekerne ® 
Extract. Koden afgiver ogsaa et bekjen 
Surrogat for Kaffe, til hvilket Brug den in* 
samles om Efteraarct, vaskes, tørres og sk 
res i smaa Tærninger, der brændes og 
ligesom  Kaffebønner. Imedens L ø v et an d  0 
en almindelig Ukrudtsplante i alle tempej  
rede og  kolde Egne, dyrkes den flere Ste j. 
i Syden, saasom i Belgien og  Frankrig, 
Roden og  de unge Blade om Foraaret sp  ̂
som Salat eller benyttes istedetfor 
cichorie. Roden har en sødlig, noget hitt ’ 
svagt saltagtig Sm ag, som mærkes min^  
naar den er tørret ; den angribes let af y* j 

Plantens og Rodens virksomme Bestand’ 
er Molkesaften, som indeholder Bitterst0 . 
T u r a x a e i n ,  en stor Mængde Kali- og Fa- 
salte, Sukker og  Inulin.

L ø v g r ø n t  s. Cinnober, grønt.
L ø v s t o k r o d  s. Loestilkerod.
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M a  er en ostindisk Benævnelse paa China-
toes.

11 a a l .  Det danske Maalsystem er grund
ig t  ved Forordningen af 10de Januar 1698. 

vigtigste danske Maal ere følgende: 
Flademaal:  1 □  M il =  144 Millioner □  

Men =  10,2855/7 Tdr. Land. 1 □  Eode =  
J44 □  Fod à 144 □  Tomm er à 144 □  L i- 
Ì er. Jordarealet  angives efter Tønder  Land ; 
I, Td. Land =  14,000 □  Alen =  56,000 □  
,°<1. Tønde Har t korn er en ubestemt Stør
r e ,  som er afhængig af Jordernes Beskaf -
j.l;nhed, og den indeholder derfor flere eller 
‘Ure Tdr. Land i Forhold hertil; den ind
vies i 8 Skjepper à 4 Fjerdingkar à 3 
Mbum.

, Kubikmaal:  1 Kubikfavn =  27 Kubikalen 
a 8 Kbfod à 1728Kbtom m er à 1728 Kblinier. 
7? 1 Favn Brænde skal være 3 Alen høi, 3 
Men bred og 1 Alen i Tværmaal =  72 K bfod ; 
; Favn Skovm aal  er 3V4 Alen høi, 3 Alen 
Jïed og 1 Alen i Tværmaal =  78 Kbfod.

, Længdemaalet
L.

er omtalt under Bogsta-

Tøndemaal:  Kornt ønden,  som ogsaa be 
nyttes tilM aaling af Salt, Kalk, Kridt, Frug- 

,°tc., er 8 Skjepper à 4 Fjerdingkar à 2 
, ttingkar à 2 ’ /4 Potter ; den indeholder saaledes 
^4 Potter =  4V2 Kbfod. Prisen paa Korn 
eteres nu ikke længere efter Tøndetal, men 

s;ter Vægt pr. 100 Pd., og  Qvaliteten be- 
^tom es sædvanlig i gamle hollandske Pund 
[ r‘ Zak ; ved at multiplicere den gamle hol- 
^ndske Væ gt med 5 og  dividere Productet 
p e4 3 erholder man de tilsvarende danske 
0lllM pr. dansk Tønde. —  Ølt ønden,  som 
Jlsaa bruges til Brændevin, Smør, Olie, K jød, 

isk (undtagen Sild), B eg etc., er 136 Pot- 
j i1’ =  4 1/4 Kbfod. En Tønde Sm ør og andre 

edevarer skal veie netto 224 Pund; nu sæl- 
i*s dog Smør sædvanlig pr. 100 Pund. —  
^^kulstønden  er 176 Potter =  5 %  Kbfod.

Jj seret ønden er 120 Potter =  3 3/4 Kbfod., 
n 1 dMøniien 112 Potter =  Kbfod. —  
yfuge Forordn, af 10de Jan. 1698 skulle alle 

arer maales med Strygemaal med Undtagelse 
alle Slags Kul, Bark, Stenkalk, Æ bler og

andre store Frugter. Salt og Kul maales 
med fast Maal, alt Andet med løst Maal.

Maal f or  f lydende Varer .  Enheden herfor 
er Pot t en,  som skal være saa stor, at 32 P ot
ter fylde en Kubikfod. 1 P ot =  4 Pæ gle —  
54 Kubiktom mer; 1 Kande =  2 P otter; 1 
Anker =  39 Potter (i Praxis sædvanlig 40 
P otter); 1 Stykfad =  5 Oxehoveder, 1 Fad 
eller Fuder =  4 Oxhvd., 1 Almi =  160 P ot
ter, 1 Pibe =  3 Ahm, 1 T jerce =  4  Ankere, 
1 Viertel =  8 Potter.

Maal  f or  Varer ,  som t æl les:  1 Stortusinde 
=  10 Storhundreder à 2 Skok à 3 Snese à 
20 Stkr.; 1 01 =  4 Snese; 1 Zimmer =  
4 D egger à 10 Skind; 1 Gros =  12 Dusin 
à 12 Stkr. ; 1 T y lt =  12 Stkr. ; 1 Balle P a 
pir =  10 Eis à 20 B øger à 24 Ark (Tryk
papir 25 Ark).

Skibsm aal .  Ifø lg e  Lov af 13de Marts 1867 
angives et Skibs D ræ gtighed nu i Tons.  
1 Ton =  91,59 danske Kubikfod =  1 engesk 
Eegisterton à 100 engelske Kbfod. A f de i 
et Skib til Bestuvning anvendelige Eum  reg
ner man gjennem snitlig 1 Ton  til 70 Kubik
fod eller til en V æ gt af 3000 Pund. H vor- 
m eget et Skib kan bære af Tons »deadweight« 
(2240 eng. Pd. =  2032 danske Pd.), udfindes 
ved at Tonsantallet under Dækket multipli
ceres med 1 1/a, og  hvorm eget det kan rumme 
af Tons »measurement« (40 eng. Kbfod =
36,6 danske Kbfod) findes ved at multiplicere 
Tonsantallet under Dækket med l 7/g. —  
Grundlaget for det danske Toldvæsens Be- 
stuvningsberegning er endnu Keglem entet af 
29de Decem ber 1838 ; i N orge er et nyt E eg- 
lem ent for Varers Ansættelse til Tons givet 
ved Kgl. Eesol. af 14 Juni 1879, gjældende 
fra 1ste Juli s. A. Ifølge disse Eeglem enter 
regnes til 2 Tons (1 Commercelæst) af fø l
gende hyppigere forekommende V arer:

(L øst i Skibet er betegnet med L., Sække 
samt Maatte- Siv- eller Lærreds-Emballage 
med S, Kasser med K, Foustagor med F  og 
Kurve med Kv. Naar i Norge Ansættelsen 
skal ske efter Kubikmaal, regnes paa 1 Ton 
af Varer uemballerede eller i Sække, Maatter. 
Kasser etc. 1 Kub. M. og  af Varer i Fou- 
stager 1,44 Kbm.).

1 Danmark. 1 Norge.

G a rv e r .................. L  3500 Pd., S 2600 Pd.
15 Tdr.
L 3500 Pd.
S 1700 Pd.
S 2700 Pd., F  2200 Pd.

1 %  Favne. \
2 -  /  
S 3600 Pd., F  3200 Pd.
L 3400 Pd.

L  1160 Kilo.
13 Tdr.
L  1940 Kilo.
S 1500 Kilo. 
efter Kubikmaal.

3. 82 Kub. M.

S 2040, F  1640 Kilo. 
L  1980, S 1840 Kilo.

........................
J S  . . .
{ S a i d ............................
b^Qiuldsgarn..................

^ndeved à 2 Fod : 
4nder D æ k k e t.............

a  P® kslast......................
^ c a o ,

æliorierødder................



Maal. 486 Maal

D j r : Faar, Geder og 
L a m ...............................

H este ........................... I

H orn k v æ g .............. .... j
S v in ...............................
P a tteg rise .....................

F a jc n c e .............................

F isk : saltet S i ld ............
F j e r ...................................
F rugter: Svedsker..........

Rosiner og  Corender .

I Danmark.

8 Stkr
i Dæksfartøier : 1 Stk. 1
i aabne: 3 —  J
i Dæksfartøier: 2 —  1
i aabne: 3 —  j
L  6 Stkr.
L 12 Stkr.
L  2000 Pd., K 2200 Pd., F  2000 

Pd., Kv. 2000 Pd. 
i  Vi Td. 16 Stkr.
S 1300, F. 1000 Pd.
K  5200, F 4800 Pd.

S og  K  5200 Pd.

I Norge.

6 Stkr.

1 Stk.

paa IV2 Ton 1 Stk.

6 Stkr.
12 Stkr.
L  1020 Kilo.

Vi Td. 19 Stkr. rr..
S 580, skruet i Skibet 960 Pjj ' 
F  1940 K ilo i Kasser e*te 

Kub. M. af
Rosiner F  2000 K ilo i Kask 

etter Kub. M., Corender F 21- 
Kilo i Kasser efter Kub. Y-

G jødning ........
Hamp, uheglet

—  h e g le t .

H u m le ............

Hør, uheglet. .
—  heglet . .

H ørfrø 
J e r n . .
Kalle .
K jø d ..
K lude.
K o m m e n .......................
K ork ...............................
Kornvarer, uformalede : 

Boghvede og B y g  . .

H avre.............................

H vede og M a is ..........

R u g ...............................

Æ r t e r ...........................
L a k r itssa ft .......................
M etaller.............................
O lie k a g e r .........................
Pottem agerarbeide..........

Ris, i Skaller...................
—  a fs k a lle t ...................

Salt, S ten sa lt..................
—  andet .......................

Skind : Huder, tørre, sal
tede og  vaade ............

S m ø r .................................

Stenkul .............................
T a g sten .............................

T jæ re .................................

T ran ...................................

Tøm m er og  T r æ ............

U ld .....................................
Uldgarn .............................

5200 Pd.
L  2100, S 1800 Pd.

S 2600 Pd.
f i 4-kantede Baller 1100 Pd.
\ i runde Baller 1600 Pd.
L  2700, S 2300 Pd. \
S 3400 Pd. I
L  25 Tdr., S 5100 Pd., F  3700 Pd. 
L  5200 Pd.
S 4800, F  3700 Pd.
L og F  5200 Pd.
L  og S 2800 Pd.
L 26 Tdr., S 3300 Pd.
L  1100, S 1000 Pd.

L  30 Tdr., S 25 Tdr.

- 33 —  - 25 —

- 24 —  - 23 —

- 26 — - 25 —

«  22 —  -  22 _____

K  3500, F  3100 Pd.
5200 Pd.
L 5200 Pd.
L  1000, K 1400, F  1800, Kv.

1200 Pd.
L  5200 Pd.
S 5200, F 4500 Pd.
L  5200 Pd. 1
L 17 Tdr. f

L 3000, S 2660 Kilo. c
L  960, skruet i Skibet 1540, p 

960 Kilo.
S 1460 Kilo.
1080 Kilo.
720 Kilo.

som Hamp.

L 2700, S 2200 Kilo.
3000 Kilo.
S 2660, F. 2180 Kilo.
L  3000 Kilo, F'. Kub. M.
1460 Kilo.
L  1920, S 1720 Kilo.
480 Kilo.

S 36 Hektol. (à %  d. Td.), ellef 
2460 Kilo.
S 36 Hektol. eller 1720 Kd°-
L  46 —  —  2200 "

L  og  S 36 —  —  3000
L  41 —  • —  3000 —
S 36 —  —  2640 -

L  og S 36 —  —  3000 "
K  2080, F  1740 Kilo.
3000 Kilo.
L 2000 Kilo.
L  1460 Kilo,

L 41 Hektol. eller 3000 Kil°- 
S 2700, F  2420 Kilo.

L 3000 Kilo.

L  5200 Pd.
Vi Td. 20, V« Td. 36, %  Td.

60 og  V8 Td. 96 Stkr.
L 20 %  Td.
L  5200 Pd.

Vi Td. 14, Va Td. 24 Stkr.

F  300 Ytl.

af E g  80 Kbfod, andet 90 Kbfod.

S 1400, Kalkuld S 2000 Pd.
S 1600 Pd.

L  3000 Kilo.
F  2560 Kilo.

L  3000 Kilo, Cinders 2000 Kil0’ 
L  3000 Kilo. 
j  af Træ 13 Tdr.
\ - Stenkul F  3000 Kilo. 
f Tdr. à 116 L iter =  19 StP-> 
\ andre efter Kubikmaal. . [I1,

{
skaaret eller hugget 4. 84 
rundt (og  Staver) 3. 82 ^  
krumt 1. 80

S 580 Kilo, skruet 960 Kil°- 
efter Kubikmaal.
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M a a n e g l a s  s. Glas.
M a a n e m e l k  s. Bj ergmél .
J t t a a n e s t e n  s. Feldspat h.
M a a r s k i i t d ,  T. M arderfelle, Fr. Peaux 

de Marte, E. Marten skins, ere de som Pels
værk tilberedte Skind af forskj ellige Arter af 
Maaren, a f hvilke følgende ere de vigtigste : 
1) Den almindel ige Maar,  ogsaa kaldet Hus
eller St enmaaren,  M u s t e l a  f o i n a ,  lever i M el
lem - og Sydeuropa, Asien og  Amerika i 
gamle Bygninger, Mure og  Stendynger, stedse 
i Nærheden af Mennesker. Den er omtrent 
Va Meter lan g , gulbrun eller sortagtig  gul, 
paa H ovedet kastaniebrun og  hvid paa H al
sen og  Struben; dens lange, laadne Hale er 
sort ligesom  Benene, og  G-rundhaarene ere 
som oftest blaalighvide. Jo mørkere Farven 
er, desto høiere vurderes Skindet, som  er 
meget søgt til Pelsværk og  som navnlig gaar 
hyppig til Tyrkiet. De smukkeste, mørkeste 
og største a f disse Skind ere de ungarske, 
men de fleste komme fra Busland, ligesom 
ogsaa fra Polen, Galicien og Tyskland; fra 
Sardinien erholdes ligeledes m eget fine og 
glinsende Skind af denne Art. —  2) Ædel- 
m aaren,  ogsaa kaldet Skov-  Mark-  eller 
Vi ldmaaren,  M .  M a r t e s ,  er uden den c. 30 
Ctm. lange Hale henved 60 Ctm. lang og c. 
30 Ctm. h ø i; den lever hovedsagelig i do 
nordlige Lande i Europa, i Asien og  Amerika 
i Skovene og  fjernt fra menneskelige Boliger, 
men findes kun sj elden i de tempererede 
Lande. Den er lysebrun indtil mørk kasta
niebrun eller næsten sortebrun; Brystet og 
Struben ere gule, Halen og  Benene sorte, og 
den har et m eget tæt og fint Haardække, 
hvorfor dens Skind staar i høiere Pris end 
den førstnævntes. Værdien retter sig efter 
Farven ; de dyreste ere de ganske mørke, 
zobelbrune med B y g - og  Halehaar, hvis Spid 
ser ere dybt sortebrune og  med sortagtige 
H ofter og  Ben og uden nøgne Pletter, der 
undertiden forekomme ; saadanne Skind sæl
ges ikke sjelden blandede imellem Zobelskind. 
De smukkeste komme fra N orge, de næst
bedste fra Skotland, og  derefter følge efter 
Qvaliteten Skindene fra Ita lien , som ere 
mørkebrune, men noget korthaarede, Sverig, 
Nordtyskland, Schweiz og den baierske H øi- 
slette, Tartariet, Busland, Tyrkiet og  Un
garn; i Amerika forekommer hverken Hus- 
maaren eller Ædelmaaren. Skindene a f den 
første a f disse betaltes for nogle Aar tilbage 
paa de tyske Messer med 3 à 4 Thaler pr. 
Stk., imedens Ædelmaarens Skind kostede 5 
à 10 Th. Husmaaren fanges sædvanlig i 
Fælder og forekommer m eget hyppigere end 
Ædelmaaren, der som oftest skydes. De gulo 
Halsstykker af denne afskæres undertiden 
tilligem ed en smal brun Band og anvendes 
under Navn af Maar hal se  til Pels-Dam e- 
kraver o. dsl. —  3) Den canad iske Ædel - 
maar,  ogsaa kaldet Pekan eller Fiskevæsel ,  
M .  c a n a d e n s i s ,  har ved Boden graalige eller 
brune, derefter gullighvide og  i Spidserne 
sortebrune Haar, hvide Bande om Ørene og 
næsten ganske sort Hals, Bug, Hale og  Ben. 
Skindene komme sædvanlig i Handelen fra 
Nordamerika under Navn af Canada-M aar-
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skind, men ere a f ringere Værdi end de 
førstnævnte; de lyse farves ofte mørkebrune. 
—  4) Den siber i ske Maar ,  M. sibirica ,  lever 
kun i Sibérien, navnlig i Skovene ved Irtisch, 
Ob og  Jenisei lige til Baikalsøen, hvor den 
ligesom Ilderen findes i stor Mængde. Den 
har kun korte Haar af rødlig  eller gulrød 
Farve, lysere under B ugen; den langhaarede 
Hale, som er ligesaa lang som det halve L e 
geme, er mørkere og Snuden er sort. Disse 
Skind kaldes ogsaa Ku lonki -  eller Kal inka-  
skind;  de vurderes ikke m eget og  gaa mest 
til China. —  Undertiden forekommer der 
ogsaa hvide Maarskind, som dog ere meget 
sjeldne og  betales liøit. T il Maarfamilien 
henregnes desuden Ilderen, Grævlingen, Jer- 
ven, Odderen, Hermelinen, Væselen (s. disse) 
og  flere.

M a a l s b a r d e r  s. Fiskeben.
M a a s s  er et sydtysk Hulmaal =  1 1/2 à 

2 danske Potteri I Ham borg er 1 kleine M. 
=  0,89 d. Potter, 1 grosse M. det Dobbelte.

M a a s s e i ,  tysk Kom m aal =  c. 4  Potter.
M a a s s k a i m e ,  baiersk Kummaal =  c. 

1 Pot.
M a a t j e ,  hollandsk Rummaal =  c. 1 Pot.
M a a t t e r ,  T. M atten, Fr. Nattes, E. 

M ats, Kuss. P rogoshk i, ere vævede eller 
flettede Arbeider a f forskjellige baandformede 
Plantestoffer, saasom Siv, Rør,. Halm, Græs, 
Palmeblade, Træbast, Træspaaner, gammelt 
Tougværk etc. Do grovere bruges i stor Ud
strækning til Indpakning a f Varer og  M eub
ler, til Underlag for Korn og  mange andre 
Handelsartikler om bord i Skibe, som Havo- 
dyrkningsmateriale, til Gulvbedækning i K ir
ker og  andre offentlige B ygninger osv., im e
dens de finere navnlig anvendes til Gulvbe
dækning i private Huse. De, som bruges 
hyppigst og  ere mest bekjendte, ere de ordi
naire Bast maat t er ,  som hovedsagelig tilvir
kes i Rusland, hvor denne Fabrikation ind
tager en v igtig  Plads i den nationale Indu
stri, og  hvor de udgjøre en ikke ubetydelig 
Handelsartikel. De forfærdiges af Landbe
folkningen af Lindetræernes Bast, som des
uden ogsaa benyttes til Fabrikation af Sko, 
Hatte, Reb, Seildug, Kornsække etc. (s. Bast). 
Man har beregnet, at der i Rusland, navnlig 
i Gouvernementerne Viatka, Kostroma, Kasan 
og  N ischni-N ow gorod, aaiflig tilvirkes 15— 20 
M illioner Maatter, hvoraf omtrent 1/i  forsen
des til Udlandet, og til hvis Forfærdigelse 
der maa fældes over 1 M illion Lindetræer. 
Paa Grund af dette enorme Forbrug har man 
allerede i en lang Aarrække næret F ryg t for, 
at de russiske Lindeskove efterhaanden skulde 
blive udryddede, men hvad enten det hid
rører fra Træernes hurtige V æ xt eller fra 
disse Skoves umaadelige U dstræ kning, saa 
synes denne F ryg t idetmindste endnu at 
have vist sig  ugrundet, idet Maatterne hver
ken ere bievne dyrere eller vanskeligere at 
erholde end tidligere. Størrelsen af Maat
terne er sædvanlig enten 2 eller 4  Arschin i 
Kvadrat, og  man forf ærdiger dem af forskiel
lig  Tykkelse og Finhed, ogsaa undertiden 
kiprode, som ere de bedste; man skjelner o g 
saa imellem tykrandede og  tyndrandede, og

Priserne ere derfor m eget forskjellige. De 
store Maatter, af hvilke de fleste udføres, 
komme hovedsagelig fra Archangel, de mindre 
fra Petersborg og Riga, begge Sorter i Pak
ker à 10 Stkr.; Prisen beregnes pr. 1000 
Stkr. — Sk i b s-  eller Garneringsmaat t er.  
som dog ogsaa bruges til Indpakning o. dsl., 
forfærdiges navnlig i D istrictet Gumbinnen 
og forsendes over Memel og Königsberg. — 
Ogsaa i Danm ark er Forfærdigelsen af Maat
ter næsten overalt Gjenstand for den fatti
gere Landbefolknings H usflid ; der anvendes 
som oftest hertil Havrehalm og  Siv, idet de 
enkelte Straa sammenlægges paalangs og flet
tes sammen i lange Trefletninger, som enten 
syes eller væves sammen, undertiden med 
Seilgarn til Rending og  snoede Halmsinier 
eller enkelte Siv til Islæt. De forfærdiges 
dels som mindre Dørmaatter og  dels til Be
læ gning af Gulve eller til Ophængning foran 
Døre og Y in d u er, saasom om Vinteren 1 
Stalde etc. —  Cabasser  ere Maatter af Siv, 
undertiden ogsaa af Palmeblade, og  tildan
nede som Kurve, i hvilke man i flere Lande 
i det sydlige Europa og Levanten forsender 
Figner, Rosiner og  flere andre Varer; i Spa
nien forfærdiges mange Maatter a f Esp a r t o 

græs (s. d.), ligesom ogsaa de under Navn af 
Esteras (s. d.) bekjendte Sivmaatter. St raa- 
maat t er,  tildels af farvet Straa, tilvirkes flere 
Steder i T yrol og Frankrig og  forsendes ofte 
til Udlandet. Fra China og  Ostindien komme 
de saakaldte Kokoj amaat t er ,  som udmærke 
sig  ved deres kunstfærdige Vævning, ved 
Farvernes Livlighed og  ved Mønstrenes Mang
foldighed. Japanesernes Maatter ere meget 
bløde og  elastiske og  benyttes derbaade som 
Gulv- og  Sengetæ pper; de forfærdiges af en 
særegen Slags Siv, som dyrkes specielt t i l  

dette Brug. De Sække, hvori Sukker ind
føres fra St. Mauritius, bestaa a f Maatter, 
som ere forfærdigede af Bladene af et paf1 
Øen voxende Træ og  ere ivævede brede Stri
ber; de ere meget stærke og  varige og kunne 
renses og  vaskes uden at lide derved. "  
Maatter ere sandsynligvis de første vævede 
Fabricata, som Menneskene have frembragt, 
og  der er kun opdaget faa vilde Stammer, 
som ikke have været i Besiddelse af en kø1 
Grad af Færdighed i denne Industri. Paa 
Kysten af Guinea og andre Steder i Vest
afrika kaldtes nogle smaa fine, meget smukke 
Maatter a f farvet Siv eller Græs og af en 
Yards Længde Makkut es og  benyttedes at 
de Indfødte som en Slags Skillem ønt, og der 
findes noppe nogen 0  i de sydlige Have, 
hvor ikke Beboerne have en stor Øvelse og 
Færdighed i Fabrikationen af Maatter.

M a c a s s a r o l i e  har sit Navn af den i 
det hollandske Indien paa Øen Celebes be
liggende B y  Makassar, ogsaa kaldet Vlaar- 
dingen. Den har ofte været meget anbefalet  
som et Middel til at befordre Haarvæxten, og 
komm er sædvanlig til Europa over Batavia. 
Den ægte Olie, hvis Tilberedclscsmaade bol
des hem melig, er af on askegraa Farve, blan
det med smaa hvide Klumper og  af en tem
m elig  tyk Consistents. Den eftergjøres i de 
engelske og  tyske Parfumefabriker og ud-



Maccaroni. 489 Madeiravin.

pves sædvanlig for ægte. I  Tyskland for- 
J æreliges den mest af renset Klovfedt, som 
Mandes med vellugtende Olie og farves rød 
aied Alkanna. I  England fremstilles den 
Jjjter den industrielle, i London udkommende 
lidende Industry (Januar 1880) af følgende 
■mgredientser : Solsikkeolie 100 Gram (à 15 J/2 
Grains); Gaasefedt og  Kam fedt: 15 Gram af 
aver; flydende Storax, Æ ggeolie, Tim ians- 
J)lei Cacaosmør: 8 Gram af liver: N eroli 4 
Gram; Peruviansk Balsam 0,6 Gr. og  Bosen- 
ol>e 0,05 Gr.

J l a c c a r o n i  s. Nudler.
M a c e m i m e r  eller Mazaminer  er Nav-

ty) paa en m eget velsmagende, mild, saavel 
!lvid som rød italiensk Yin, som navnlig dyr- 

Omegnen af Padua og Yicenza. 
g l a c i s  s. Muskatblomst, 
i l a c i s n ø d d e r  s. Muskatnødder, 
" l a c k i n t o s l i  er et tidligere til Over- 

^akker meget benyttet vandtæt Manufactur
a i ,  som har sit Navn efter Opfinderen; det 
'estaar af to L ag uldent eller Bom uldstøi, 
Som ere klæbede sammen med enKautschuk- 
°Pløsning. Det er nu næsten ganske gaaet 
a: Gi’Ug, da de deraf forfærdigede Klædnings
stykker viste sig  at være skadelige for Sund
e n ,  fordi det tætte Stof tilbageholdt Le- 
keniets Uddunstninger.

J l a c o i i v i n e  s. Burgundervine.  
M a c u b a  s. Tobak.
” t a d a p o l l a m  kalder man i England 

ty Sort ordinairt, kipret Bom uldstøi, som 
s&r forsendes i Mængde til de oversøiske 

pQ de; Stykkerne ere sædvanlig 24 Yards 
a’ige og c. 1 M eter brede.
, ' l a d e i r a - M a i i o g n i , E. Madeira-wood,
, jfides det fra Øen Madeira kommende Ycd 
a. den vel lugt ende Cai l cedra (s. d.), Cedrela 
''«»rata ; det liar omtrent den samme Farve 

Mahognitræ, men er blødere og lettere.
, ' l i l d e i r a v i n ,  den paa den portugisiske 
I  Madeira avlede stærke, fyrige og  vclsina- 
jjjtyde Vin, inddeles i tro Klasser: Malvasier -  
• j tydeira, Dry-Madei ra eller Madei rasekt ,  og 
'"i t o.  Malvasier -Madeiraen,  som i England 
Ssaa kaldes Madeira-Malmsey,  erholdes af 
•Østokke, som bleve forplantede til Øen i 

^ re t  1421 fra Øen Can dia, og  som bære 
jtyget store Drueklaser. Den har en meget 
!"> sødlig og stærk Smag og bliver med 
bø'ene stedse bedre. Den først af Druerne 

Nossede Most, som kaldes Pingo,  afgiver en 
^ ord en tlig  fin, délicat og  lysfarvet V in ; 

("‘U| presser dog Skallerne og Stilkene endnu 
tygang, hvorved man erholdcr den saakaldte 
“ Osto, som afgiver en m eget fyldig og  i de 
,ørste Aar haard Y in, men som sædvanlig 
J)uges som Tilsæ tning til Pingoen. Malm- 
tyy-Madeiraen presses af Druer, som voxe i 
■ Ns sydlige, klippefulde Egne, hvor de ere 
fl(*satte for Solstraalernes fulde Paavirkning 
J8 ikke afplukkes, førend de ere overmodne, 
jty Dr y -Madeiraen er ravfarvet, spirituøs, 
r°niatisk, men lidt bitteragtig og  har ofte 

G) svag moskuslignende B ism ag; den bliver 
I te farvet mørk med Tinto. Da den vinder 
ty tydeligt i Godhed, naar den har passeret 
G"iien, sende de engelske Handelshuse paa

Madeira den ofte til Ostindien og  tilbage 
igjen, og den benævnes da East - India-Ma- 
deira;  paa selve Øen kalder man den Vinho 
de rot a.  Man naar imidlertid nu paa Ma
deira næsten det samme Maal ved at lagre 
Vinen i ophedede Bum, hvorved den allerede 
efter nogle Maaneders Forløb bliver ligesaa 
god, som om den havde henligget 5 eller 6 
Aar. I  samme H ensigt nedgraver man ogsaa 
den paa Flasker aftappede Vin i dybe Gru
ber, som ere fyldte med H estegjødning. —  
Tint o er a f rød Farve og  saa svær, at den 
neppe kan drikkes i ublandet Tilstand; den 
forsendes næsten udelukkende til England. —  
Madeiravinen udmærker sig navnlig ved sin 
H oldbarhed; i Foustager naar den først sin 
fulde Godhed efter 8— 10 Aars Forløb og 
aftappet paa Flasker endogsaa først efter 
16— 20 Aar, efter hvilken T id  den har mistet 
sin Skarphed og erholdt den yndede, bitter
agtig  søde Smag. Den voxer egentlig kun i 
den sydlige Del af Øen; i den nordlige Del 
avles der ogsaa en m eget god, lettere Vin, 
som har Lighed med Bhinskvin, men som 
ikke kan taalc Søtransporten. Den meste 
Madeiravin gaar til Ost- og Vestindien, China, 
Nordamerika og  England. Omendskjøndt Ma
deiravinen af Naturen er temmelig stærk, 
tilsættes den dog et Qvantum Druebrænde
vin efter at være klaret fra de Foustager, 
hvori den har gjæret, og  førend den udføres, 
gives den atter en lignende Tilsætning. 
Dette skal være nødvendigt for at den skal 
kunne holde sig  i den høie Temperatur, som 
den udsættes for paa Beisen til Indien og 
China, hvortil store Partier forsendes. Ved 
disse Transporter vinder Vinen vel betyde
ligt, baade med Hensyn til Mildhed, Smag 
og Bouket; men det er dog ikke altid T il
fældet, at de Madeira vine, som have g jort do 
længste Beiser, ere de bedste. Hovedsagen 
er selvfølgelig Vinens oprindelige Qvalitet, 
og  der forsendes ofte Vine fra Madeira til 
Indien for at tilbageføres, som ere af en saa 
ordinair Qvalitet, at de ved den endelige Ind
førsel i England eller andre europæiske Lande 
staa tilbage for de directe fra Øen indførte 
Vine. I  England ere Madeiravinene nu langt
fra saa efterspurgte som tidligere, dels paa 
Grund af Øens begrænsede Production, som 
i de bedsto Aar neppe har oversteget 20,000 
P iber, imedens den i den nyere T id  har 
været betydelig  m indre, og  dels som en 
Følge a f de mange forfalskede Vine, som 
solgtes og  endnu sælges under Navn af Ma
deira, og  den blev derfor næsten ganske for
trængt a f Sherryvinene. En ødelæggende 
Druesygdom hjem søgte Øen i Aaret 1852 og 
tilintetgjorde næsten alle Vinplanterne, saa 
at hele Productioncn i Aaret 1856 kun ud
gjorde c. 200 P iber; senere har dog Forhol
det i denne Henseende bedrot sig betydeligt, 
skjøndt der endnu langtfra produceres saa
m eget som tidligere. Imedens Indførselen af 
Madeiravin til England i Aaret 1827 ud
gjorde c. 808,300 Gallons (à 4,7 d. Potter), 
var den i 1867 sunken til c. 20,000 Gallons, 
men er dog  atter senere tiltagen, saa at den 
i Aaret 1876 udgjorde c. 130,000 Gallons til
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en Yærdi a f c. 62,000 £. Den vigtigste 
Plads for Handelen med Madeiravine er Øens 
Hovedstad Punchal. —  Uforfalsket Madeira 
er en af de hedeste og stærkeste Yinsorter, 
idet den indeholder 16— 22 Volum enprocenter 
vandfri Alkohol, imedens Portvin  indeholder 
18— 23, Sherry 15— 20, Malaga 12— 16 og de 
franske Eødvine samt Champagne, Ehinskvin 
og  ungarske Yine kun 9— 12 Volum enpro
center. Forøvrigt blive ogsaa mange franske 
Languedocvine tilberedte som Madeira og 
bragte i Handelen under dette Navn, og  som 
ovennævnt forfærdiges der i England megen 
kunstig Madeiravin, som enten sælges alene 
eller blandet imellem den ægte.

l l a d h n c a  eller Madhubrama kaldes det 
Træ (Bassia longifolia), som afgiver Galam- 
smør og  Ilipeolie (s. disse); det voxer i det 
indre Afrika og  i Ostindien, og har et meget 
fast og  haardt Yed, der benyttes som Gavn
tøm mer, og dets tørrede Blomster, som have 
nogen L ighed med Eosiner, spises og  ud- 
gjøre en Handelsartikel. Ogsaa Frugterne 
ere spiselige, og Træet dyrkes derfor hyppig 
i Ostindien.

M adiafrø, ogsaa kaldet Madf rø ere de 
aflange, graa, Kommen lignende Frø af Ma- 
diaplanten, M. sativa, som hører hjemme i 
Peru og Chili, hvor den fra gammel T id  har 
været dyrket som Olieplante, og  som i den 
nyere T id  ogsaa dyrkes i Frankrig og  andre 
sydeuropæiske Lande samt i Tyskland, navn
lig  i W urtemberg. Det er en énaarig, klæb
rig  Plante med en henved 1 Meter høi Sten
gel, smalle, treribbede Blade, lysegule Blom 
ster og  kantede Skålfrugter. Man har ogsaa 
forsøgt dens Dyrkning i Sverig og ligeledes her 
i Landet, hvor den dog, saavidt vides, kun 
har været dyrket i nogle Aar paa Landbo- 
høiskolen, uden at den ellers har vundet 
Udbredelse. Den af de olierige Frugter ud
vundne fede Olie, den saakaldte Madiaol ie 
eller Madf røol ie,  hvoraf der skal kunne er
holdes indtil 30 pCt. af Frugternes Yægt, 
er tyktflydende, brunliggul, har en eiendom - 
m elig  Sm ag og  afsætter ved at henstaa rolig  
et slimet Bundfald samt indtørrer i Luften. 
Den er anbefalet dels som  Næringsmiddel 
ligesom  andre spiselige Olier, dels som Brænd- 
olie, men skal da ose, og navnlig til Fabri
kation af Sæbe og  Fernisser; den forekom
mer dog kun m eget s jelden i Handelen, og 
Plantens Dyrkning synes overalt at være 
aftagen.

iliadiran er Navnet paa en rød, fyldig , 
stærkt farvet og  tem m elig skarp Vin, som 
dyrkes i Omegnen af Byen af samme Navn 
i det franske Dep. Øvrepyrenæerne. Den 
holder sig  godt paa Foustager i 9— 10 Aar; 
aftappet paa Flasker antager den efter 5 
Aars Forløb en lysere Farve og  bliver vel
smagende. Førend den forsendes blandes den 
ofte med hvide Vine for at gjøre den lettere 
og  behageligere.

Madrashamp s. Sunnhamp.
M adrastørklæder ere brogede Bom 

ulds- eller Halvsilketørklæder med indvævede 
stribede, tærnede eller toppede M ønstre; de 
kom tidligere fra Ostindien, men forfærdiges

nu overalt i Europa. Man kalder dem ogsaa 
Pul i cat s (s. d.).

Magdalarødt s. Napht al in.  
Magenta s. Anii inrødt -
Magisteri um Bisnm thi eller Mar- 

casi t æ ,  s. Vismut hvidt .  —  M. Ja la ppæ s. 
ial appeharpix.

Magnesia alba s. Magnesia,  kulsur
Magnesia, brom br int sur  Brommagniutn 

eller Bromm agnesium  (Brometum magnesi- 
cum, Magnesia hydrobromica), tilberedes ved 
at opløse kulsur Magnesia i Brombrintesyre. 
Den er et let henflydende Salt, som ved Af
dampningen taber noget af Syren, saa at der 
fremkommer et basisk Salt; anvendes i Me
dicinen.

Magnesia, brændt  (M . usta) erholdes 
ved Glødning a f kulsur Magnesia, som derved 
omtrent taber Halvdelen a f sin Vægt, idel 
Kulsyren og det chemisk bundne Vand und
viger. Man har let  og t ung brændt  Mag
nesia,  fremstillede ved Brænding af respec
tive let og  kulsur Magnesia; den første {O xt  
dum magnesicum leve) er et snehvidt P1“ ' 
ver, endnu mere let end M. alba, medens den 
anden (Oxydum magnesicum ponderosutn)el 
tem melig tu n g; de ere begge uden Sæao’ 
uopløselige i Vand, men let opløselige i Sy' 
rer, uden at der dog da maa opstaa noge° 
Brusen. Anvendes i Medicinen i Stens)'!?' 
domme, som et syremættende og mildt ang
rende Middel, der har en m eget mild, l°^a 
V irkn ing; udrørt i Vand bruges den ogs;|a 
som M odgift im od Arsenikforgiftning. i a 
den let trækker Luftens Kulsyre til sig, in;>a 
den opbevares i godt proppede Flasker. , 

Magnesia carbonica s. Magnes,a’ 
kul sur .

Magnesiacement har i den sener6 
T id  vundet endel B etydn ing, navnlig l,lli 
Steder, hvor andet Bygningsmateriale er van
skeligt at skaffe. D et er ved B r æ n d in g  11 
Magnesiakalksten eller D olom it at man frem
stiller den, men den maa ikke ophedes j°_ 
stærkt og  aldrig mere end til Rødglødkeue’ 
efter A fkøling  blandes den med Vand, 
efter den lidt efter lidt hærdes til en iab. 
Masse. I  Anglesea i England, liere Steder 
Østorrig, og  i Amerika etc. er denne Sla» 
M ørtel almindelig benyttet, uagtet den i 
Retninger staar tilbage for Kalk og Lern#, 
tel. En Blanding af brændt Magnesia n^o 
en Opløsning af Chlormagnium af 20—®'* 
Beaumé giver en udmærket Cement til 
n ingsbrug; den kan blandes med 20 V ® ^  
dele Sand og dog bevare sine gode Egel1' 
skaber. Den brændte Magnesia hertil ^  
man ved Glødning af Magnesit. Denne 
ment anvendes ogsaa til Støbning af Oro9' 
menter til B ygningsbrug, til en Slags k’lir 
stig  Elfenben o. s. v.

M a g n e s i a ,  chlorundersyr l et ,  f r em st i l } 6 , 

ved Blanding af 10 Dele Chlorkalk, op lø f i 
200 D ele Vand og 10 Dele Magnesiasulpl1", 
i 20 D ele Vand; efter at Bundfaldet har 
sig, afgydes den ovenstaaende klare V æ dA ’ 
som i Techniken anvendes som Blegevæd8̂  
for T ø i og  Papirmasse.

Magnesia, c i t r onsur  (Citras magw#*'
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eus, M. citrica), fremstilles ved at opløse 
Citronsyre i Yand, lidt efter lidt tilsætte 
brændt Magnesia til denne Opløsning indtil 
fuldstændig Mættelse og derpaa afdampe den 
langsomt. Der danner sig da et lividt, 
amorpht Pulver, som er opløseligt i Yand, 
især i varmt. Den anvendes som et alførende 
Middel. Pra England er der kommet et Præ
parat i Handelen under Navn af Effervescent 
citrate o f Magnesia som et m ildt afførende 
Middel; det indeholder im idlertid sjelden 
Magnesia, men bestaar af en granuleret Blan
ding af Vinsyre og  Soda, der ved Opløsning 
i Vand bruser.

M a g n e s i a ,  kiselsur, forekommer na
turlig som Merskum, Serpentin, Talk, Olivin 
(s. d.), og som Bestanddel af flere Mineralier, 
saasom Basalt, Hornblende, Porphyr etc.

M a g n e s i a ,  kulsur .  Forekommer i Na
turen som Magnesi t  (s. d .); dette er neut ral  
kulsur Magnesia.  Den samme Forbindelse 
dannes ved Fældning a f en Opløsning af 
svovlsur Magnesia med Sodaopløsning, uden 
Anvendelse af Varme. D et er et tungt, hvidt 
og krystallinsk Pulver, som anvendes i M edi
cinen (Carbonas magnésiens, M agnesia car
bonica ponderosa), som syremættende og 
tøildt afførende Middel. Fra England er dette 
Salt først bragt i Handelen, men det frem 
stilles paa alle Apotheker. —  Fælder man 
derimod svovlsur Magnesia eller Chlormag- 
öesium med Soda i Varme, udfælder det let te 
basiske kulsure Magnesia,  ogsaa kaldet hvid 
Magnesia ( H ydratocarbonas magnésiens,
Magnesia a lba, M agnesia carbonica  eller 
subcarbonica). D et fremstilles i det Store 

kommer i Handelen i teglstenfoim ede 
ovide Stykker af 25 Ctm. Længde, der veie
0- 120 Gram, især fra England og  fra F a
brikerne ved Stassfurth, hvor det tilvirkes 
8Çin Biprodukt. D et anvendes m eget i Me
dicinen som Pulver, der er meget let, hvidt 
°g af svag ludagtig Smag.

M a g n e s i a ,  melkesur, erholdes ved at 
ln&tte Melkesyre med kulsur Magnesia og  
Paafølgende Afdam pning, danner Krystal- 
torper og glinsende, luftbestandige Søiler, 
dar en mild, lidt bitter Sm ag, opløser sig  i 

Dele koldt og  6 Dele kogende Vand, men 
ikke i Vinaand; anvendes i Medicinen.

M a g n e s i a ,  naturlig kulsur eller Mag
n i t ,  er et Mineral, som allerede i mange 
p r  har været en vigtig  Handelsartikel, da 
p t  benyttes til Fabrikation af Sodavand og 
jddre kunstige Mineralvande, idet der ved 
Odvirkning af Svovlsyre udvikles Kulsyre og 

det omdannes til Bittersalt. Ogsaa i Soda- 
A brikerne har det fundet Indgang, navnlig i 
r'Ogland, hvortil der f. Ex. alene fra den 
O'feske 0  Eubøa aarlig indføres over 2 */2 
pUJioner Kilo. D et er et hvidt, haardt M i- 
■J^al med et tæt Brud og det forekommer i 
jt^ngde ved Frankenstein i Schlesien, i 
i doliren, Piem ont, samt i Nordamerika, Græ
s la n d ,  Lilleasien og Ostindien. Om dets 
Anvendelse til Cement s. Magnesiacement. 
ai M a g n e s i a ,  phosphorsur, frem stillesved 
p  blande en Opløsning af phosphorsurt Na-

°n med en Opløsning a f svovlsur M agnesia;

der danner sig da Prism er a f en svagt kø
lende Smag, som forvittre i Luften. Den er 
tungtopløselig  i koldt Vand og  anvendes som 
Purgérmiddel.

Magnesia, sal t su r  Chlormagnium eller 
Chlormagnesium  (Chloretum magnesieum  
eller M . m uriatica), er et li vidt, let henfly- 
dende, i Vand og Vinaand let opløseligt Pu l
ver af en m odbydelig, stikkende Saltsmag, 
som man erholder ved at mætte kulsur Mag
nesia med Saltsyre og  under Tilsætning af 
Salmiak afdampe den til Tørhed; den bruges 
i Medicinen, Photographien etc. Den vindes 
ogsaa af Saltsolernes Moderlud, men er da 
ikke ren, men blandet med andre Salte, hvor
for den mest benyttes til Frem stilling af 
Bittersalt og  Magnesia alba. Jfr. Chlor 
magnium.

Magnesia, svovl sur  s. Bit t ersal t .
Magnesiavand er on Slags kunstigt 

Mineralvand, som bruges meget i Frankrig 
og  Tyskland. Det bestaar af en Opløsning 
a f kulsur Magnesia i kulsurt Vand og  drik
kes ogsaa hyppig  med Melk.

Magnesia, vi nsu r  eller vinst ensur ,  er et 
hvidt, krystallinsk, mildt, bittersaltagtig sma
gende, i Vand lidt tungt opløseligt Pulver, 
som anvendes i M edicinen; det fremstilles ved 
at digerere en Opløsning af Vinsyre med 
kulsur Magnesia og  inddampe den filtrerede 
Opløsning.

Magnesit s. Magnesia,  nat ur l ig kulsur .
Magnesium eller Magnium er et sølv

hvidt, stærkt glinsende, strækkeligt Metal af 
Haardhed omtrent som Kalkspath; i ren T il
stand findes det ikke frit i Naturen, men 
derimod m eget udbredt i Forbindelser, som 
Chlormagnesium og  Bromm agnesium i Hav
vandet og  som Carnallit, Kieserit, Schoenit, 
Kainit, M agnesit og  D olom it og  i Forbin 
delse med Kiselsyre i en M ængde Mineralier. 
Det lader sig  hamre og  file, er tungere end 
Vand (Væ gtfylde =  1,743), smelter ved lidt 
over 400 0 C. og  lader sig  destillere ved H vid- 
glødhede. D et forandrer sig  ikke i tør Luft 
ved almindelig Temperatur, taber sin Glans 
i fu gtig  Luft, antændes, naar det ophedes i 
Luften og  forbrænder under en overordentlig 
Lysudvikling til M agnesia; en antændt Mag- 
nesiumtraad brænder med et saa blændende 
hvidt Lys, at Øiet ikke kan taale det. En 
saadan brændende Traad giver 500 Gange 
saa stærkt Lys som et Stearinlys. Vand de- 
componerer det ved over 30 0 C. under Brint
udvikling; a f fortyndede Syrer opløses det 
hurtig. D et vindes ved D ecom position af 
Chlormagnium ved den galvaniske Strøm, 
eller ved at ophede en Blanding af Chlor
magnium, Kogsalt, Flusspath og Natrium og  
udvaske Productet med Vand.

M agnet jernsten s. Jern.
M agnetkis er et broncegult indtil 

staalgraat Mineral, som bestaar af 60 pCt. 
Jern og  40 pCt. Svovl og har en Haardhed 
=  4 ;  den anvendes især til Frem stilling af 
Svovl, Svovlsyre, Jernvitriol etc. og forekom 
mer i England, Sachsen, Schlesien, Bayern 
og i N orge, navnlig i Trondhjem s Stilt, hvor 
den ofte optræder sammen med den der saa al-
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mindelige Kobbererts. Undertiden indeholder 
den nogle pCt. Nikkel og  benyttes da til 
Frem stilling af dette M etal., Den er ogsaa 
funden i Meteorstene og dens Pulver tiltræk
kes af Magneten.

Magliette» kaldes en Art Lærreder af 
Mellemqvalitet, som forsendes raa fra B el
gien, Westphalen eller Schlesien til Holland, 
hvor de bleges og  appreteres og  da sælges 
for hollandsk Lærred. De gaa især til Italien 
og  Levanten.

Magnium s. Magnesium.
Magnolietræ kaldes det haarde Yed 

af forskjellige til Magnoliefamilien henhø
rende Træer eller Buske, som høre hjemme 
i den sydlige Del af Nordamerika og  som 
paa Grund af deres store, smukke og vellug
tende Blomster dyrkes i Drivhuse i Danmark, 
Tyskland etc. Y cdet benyttes til Kunstsned- 
kerarbeide og kommer undertiden til Europa 
fra Nordamerika, hvor Barken af flere M agno
liearter anvendes som Lægemiddel imod 
Feber og Underlivssygdomme.

Malialei»kirsel>ærtræet (Prunus  
Mahaléb) er et i do bjergfulde Egne i 
Frankrig, Schweiz, Ungarn, Tyrkiet og Syd
tyskland voxende, indtil 10 Meter høit Træ, 
som dog oftere voxor buskagtigt. D et bærer 
sorte, bittertsmagende Frugte)- af en Æ rts 
Størrelse. D et lysebrune Yed har i frisk 
Tilstand en stærk, ubehagelig L u gt, men 
bliver vellugtende efter at være tørret. Man 
forfærdiger Æ sker, Knivskafter og andre 
smaa Gjenstande deraf; de lange lige Grene 
og  Kodskud afgive de bekj endte vellugtende 
Weichsel rør  til Tobakspiber; de bedste af 
disse K ør komme fra Tyrkiet, hvor Træet 
opnaar en større H øide og har længere og 
mere lige Grene end i andre Lande, og hvor 
man til denne H ensigt anvender en særlig 
Omhu for at faa Grenene til at voxc aldeles 
lige. Ogsaa i Østerrig, navnlig i Baden ved 
W ien, dyrker man Træet for Kørenes Skyld, 
a f hvilke mange forsendes til Tyrkiet. De 
saakaldte uægte W eichselrør bostaa sædvan
lig  af parfumeret Kirsebærtræ.

Maliogniti’îe, T. M ahagoniholz, Fr. 
Bois d ’Acajou, E. Mahogany, er Y cdet af det 
i Y cstindicn  og Centralamerika voxende Ma
hognitræ, S w i e t e n i a  M a h a g o n i ,  som er et af 
de smukkeste og  mest majestætiske Træer 
paa Jorden. D et kan opnaa en H øide af 
16— 32 Meter og  et Gjennemsnit af 1— 2 
M eter, og  det deler sig i en Mængde tykke 
Grene, hvis skinnende grønne Blade beskygge 
et stort Fladerum. D et voxer i stor Mængde 
paa Cuba og Haiti og  fandtes ogsaa tidligere 
i Overflødighed paa Jamaika, men paa denne 
0  ere de fleste større Træer fældede. Til 
England indføres det meste Mahognitræ fra 
Honduras, M exico og  Cuba; det, som kom
inor fra Øerne, kaldes sædvanlig spansk Ma
hogni. D et smukke og værdifulde Yed er 
m eget tæt og fast, af rødbrun eller under
tiden gulligbrun Farve i forskjellige Nuancer; 
med Tiden bliver det altid mørkere og  stun
dom mørkebrunt, hvilket omtrent er den 
eneste Feil, som det har. D et taaler baade 
Hede og Kulde, angribes ikke af Orm, revner

eller slaar sig  sjelden, er uden Lugt og Smag 
og  modtager med stor Lethed en fortrinlig 
og varig Politur. Det er a f en ensartet 
Textur og  har kun lidet synlige Aarringe; 
det har ingen større Skillerum (Septa), men 
de mindre ere ofte m eget tydelige med mel
lem liggende Porer, som i Hondurastræet 
sædvanlig ere tomme, men som i det saa
kaldte spanske Træ ofte ere fyldte med en 
hvid lig Substants. D et er overordentlig 
varigt, naar det holdes tørt, men taalor ikke 
godt at være udsat for Veirliget. Det fore
kommer i alle Schatteringer fra gulbrunt til 
mørk rødbrunt og endogsaa sortagtigt, og 
med m eget forskelligartede Aftegninger, san
soni plettet, masret, aaret, flammet, pyra- 
m ideagtigt eller blom steragtigt tegnet. Af
tegningernes A rt og Skjønlied bestemmer 
hovedsagelig dets Yærdi; det sjeldneste og 
kostbareste er det plettede med changerendc 
Steder, samt det af Knaster erholdte masrede 
Træ. D et betales stundom med næsten utro
lig  høie Priser; Mc. Culloch anfører som 
Exempel herpaa, at en Pianofortefabrikant i 
London for faa Aar siden betalte over 25,000 
Kroner for tre M ahogniblokke, som vare 
skaarne af ét og samme Træ og  som vare 
omtrent 15 engelske F od lange hver og holdt 
38 Inches i Qvadrat; de bleve skaarne til 
Finerer af fra 1 til 8 Inches. De større 
Forhandlere a f Mahognitræ prøve sædvanlig 
enhver Blok, førend de kjøbe den, men des
uagtet ere do kun sjelden istand til met* 
Bestem thed at angive Træets Qvalitet, saa 
at denne Handel som oftest er et Lotteri.

L igesom  Tilfæ ldet er med Grantræerne) 
saaledes erholdes ogsaa det fasteste og bedste 
M ahogni a f Træer, som voxe paa en tør, 
stenet Jordbund og ere meget udsatte l°r 
Vind og  Ycir. De ved Honduras voxende 
Træer, hvis Fælding ikke er forbunden med 
altfor m eget Besvær, ere fra fugtige, lavt
liggende Egne, og  Ycdet er derfor i  Alm inde
lighed af langt ringere Qvalitet end det, 
som kommer fra Cuba og Haiti ; det er blødt 
grovt, porøst, af gulagtig  Farve og  som oftest 
uden Aftegninger. Honduras-Mahogni*. som 
i  England ogsaa kaldes Baywood,  har imid
lertid den gode Egenskab, at det holder over
ordentlig godt paa Lim, og  det benyttes der
for hyppig som Underlag for Finerer aj 
finere Træ ; desuden anvendes det til billig6*0 
Meubler, ligesom  ogsaa til Maskindele og f°r' 
skjellige Dreierarboider. D et kommer som 
oftest i Blokke af 4 à 5 Meters Længde °£ 
2I3 à l ’/3 Meter i □ ,  men nogle af Blokke»6 
ere undertiden ikke lidet større. Fadding611 
af Træerne, som ofte ere liere hundrede Am 
gamle, finder Sted fra August Maaned indti 
Vinteren, og  i Juni, naar de store Floder o1’0 
rigest paa Vand, flaades de fældede Stamm6* 
ofte lange Strækninger til Mundingerne f°* 
der at indlades og  forsendes. I Almindelig' 
hed ere Træerne Statens Eiendom, og f° 
hvert Træ, der fældes, betales der til sanm1' 
en A fg ift  af 5 til 10 Dollars. —  Hait i-M3 
hogniansés for at være det smukkeste, finest6» 

tætteste og  haardeste af alle Sorter; d® 
forekommer dels glat og  uden Aftegning61
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og dels stribet, tlammet, pyram idetegnet etc. 
Det kommer sædvanlig i Blokke af 3 Meters 
Længde og kun 60— 70 Ctm. Bredde. —  Det 
af r ikanske M ahogni stammer ikke fra det 
egentlige M ahognitræ, men fra S w i e t e n i a  
s e n e g a l e n s i s ,  og er af meget ringere Qvali- 
tet end det vestindiske. Fra Madagascar 
kommer en A rt af dyb rødbrun Farve og 
violet eller grønt marmoreret, under Navn 
af Mandrice,  men det erholdes ligeledes af 
et andet Træ end Mahognitræet. Forøvrigt 
betegner man endnu flere andre Træsorter, 
som have større eller mindre L ighed med 
det ægte Træ, med Navnot Mahogni, saasom 
Madeira-Mahogni  (s. d.), det  af r i kanske Aca-  
j outræ eller Cai l cedra (s. d.) og det hvide 
Mahogni eller Acaj out ræ af det vestindiske 
Nyretræ, A n a c a r d i u m  o c c i d e n t a l e ,  som af
giver Acajouharpix og  Acajounødder (s. d isse); 
dette er ikke saa haardt som ægte M ahogni 
og har ofte Knaster, Bevner og andre Feil. 
Providence- og Bahama-Mahogni ere meget 
ordinaire Sorter. —  Man erholder hovedsage
lig Mahognitræ over London, Hamborg, Bre
men, Amsterdam etc. enten i hele Stammer 
eller i Planker, ogsaa i Stykker af 6— 18 
Ctm. Bredde og Tykkelse; ofte erholdes det 
ogsaa skaaret til Finerer. —  Indførselen til 
England af Mahognitræ, som i Aaret 1840 
kun var 23,115 Tons, var i 1867 stegen til 
52,737 Tons og udgjorde i 1876 omtrent det 
Samme, nemlig 52,461 Tons til en Værdi af 
c. 446,350 £., hvoraf c. 33,000 T. kom fra 
Mexico, 7000 fra Honduras, 5,500 fra Cen
tralamerika og 4000 fra Haiti og  St. D o
mingo.

M a h o o d s ,  Mahout s eller Mahous er 
Navnet paa on A rt fint, let, tæt valket Halv
klæde, mest af lyse Farver, navnlig ogsaa 
skarlagen- og carmoisinrøde, som hovedsage
lig gaar til Tyrkiet og  Levanten. Det for
færdiges i flere Qvalitetor i de franske, en
gelske, hollandske og  tyske Fabriker. (Sé 
°gsaa Carcassonneklæde. )

M a i M o m s t  s. Lil leconval.
M a i f o r e l l e ,  ogsaa kaldet Sølvf oreMe 

eller Sølvlax (Salmo argenteus), er en til 
Laxeslægten henhørende Fisk af Va— 1 M e
ters Længde og  af indtil 6 Punds V æ gt; 
<len er paa B yggen  brun, paa Bugen og  S i
derne sølvhvid med et rødligt Skjær og har 
sorte Pletter og Sidelinier. Den lever især 
i Indsøerne i Østerrig og Schweiz.

M a i g r o n t  s. Cinnober ,  grønt .
M a i k e n s w r a c k  s. Si ld.
M a i l a n d s k  h u l d  kaldes Sølvlahn, 

som er forgyldt paa den ene Side.
M a i l l e  c h o r t  kaldor man i Frankrig 

Argentan eller N ysølv.
M a i l l y  er Navnet paa en baade hvid og 

rød Champagnevin af første K lasse, som 
dyrkes i Omegnen af Byen af samme Navn 
1 Nærheden af Bheims. Den hvide har 
megen Lighed med Sillery og sælges ogsaa 
sædvanlig for denne.

M a i s  (Z ea M ais) ogsaa kaldet t y r k i sk  
Hvede og i Ungarn og  Østerrig Kurkuruz,  
er en fra Amerika og  Vestindien stammende 
°g  i hele Sydeuropa og on stor D el af Asien

og  Afrika hyppig dyrket enbo Græsart med 
forskjellige Han- og Hunblomsterstande. Han
blomsterne danne nem lig en stor, langgrenet 
Top i Spidsen af Straaet, imedens H unblom 
sterne sidde i tykke, valseformede Kolber, 
som ere sidestillede paa Stengien. Det ofte 
indtil 4 Meter høie, marvfyldte Straa skyder 
lange Trævlerødder af en Penneposes Tyk
kelse fra de nederste Led; de talrige store 
Blade ere lysegrønne, bølgede og  have en 
bred, hvid Kibbe i Midten. Hunblomsterne 
ere omsluttede af en Skede, hvori der dan
ner sig  en 18— 25 Ctm. lang og 3— 6 Ctm. 
tyk Frøkolbe, paa hvilken der sidder 100— 
200 eller endnu flere Korn saa tæt sammen- 
pakkede i lige eller spiralformede Bader paa- 
langs, at de ganske dække Avnerne og  Axen ; 
Kolberne ere omgivne af store, papirsagtige 
Hylsterblade, ud af hvilke de meget lange, 
traadformedo Grifler rage frem under Blom 
stringen som en hængende H ørtot. Kornene 
ere af en Æ rts Størrelse, sammentrykkede 
vod Grunden og  kantede, glinsende, hvid 
gule, undertiden ogsaa røde, blaa, graa, brun
lige, sortagtige eller isprængte flere Farver; 
de indeholde en af gu lagtigt Mél bestaaende 
Kjærne, som er et godt Næringsm iddel baade 
for Mennesker og  D yr og  som i mange Lande 
udgjør Befolkningens Hovednæringsmiddel. 
Endvidere bruges Kornene som Kaffesurrogat, 
til Stivelse, Gryn, som Tilsætning til flere 
Spisevarer og i den nyere T id  i stor U d
strækning til Brændevinsbrænding. For Am e
rikas tropiske og subtropiske Zone er Mais, 
som der kan give et Par hundrede Fold, 
endnu i vore Dage af største V igtighed som 
Ernæringsplante, idet en stor D el af det 
Brød, som bruges der, bages deraf i Form  
af flade og usyrede Kager {Tortillas). Ogsaa 
i Ungarn, Tyrkiet, Italien, Spanien, Irland 
og flere Lande benytter man hyppig Mais- 
mél til Brødbagning, dog sædvanlig blandet 
med Hvede- B y g - B ug- eller Kartoffelmél, 
da det, naar det anvendes alene, modstaar 
Gjæringen og ikke er bindende nok. Der
imod tilbereder man i Italien en Slags Grød 
deraf, som kaldes Polent a og som er Land
boernes almindelige Kost. D et Fabrikat, som 
forekommer i Handelen under Navn af Mai 
zena og anbefales som Fødem iddel, er ren 
Maisstivelse. A f Maismalt brygger man o g 
saa 01, som i Styrke og  Velsm ag ikke skal 
staa tilbage for det bedste Bygøl. De umodne 
Maiskolber nydes mange Steder i ristet eller 
kogt Tilstand eller nedsyltede i Eddike som 
smaa Agurker eller Bønner, og overhovedet 
er næsten enhver D el af Planten anvendelig. 
Straaene, Bladene og de afkornede opblødte 
eller kogte Kolber give et meget godt Kvæ g
foder, og  de tørre Straa bruges til Tagtæk- 
ning og Brændsel og  i Amerika til Kurve. 
De Kolberne omgivende Dækblade kunne an
vendes som Udstopningsmateriale samt i Pa- 
pirfabrikationon. I Begyndelsen af Somme
ren, naar Kornene begynde at udvikle sig, 
indeholder Straaet, især den nederste Del 
deraf, en sød Saft, hvoraf der kan tilberedes 
Sirup, Sukker og Brændevin. Griflerne have 
i den senere T id  fundet Anvendelse i Medi-
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einen som et m eget virksomt Middel mod 
Blæresygdomme. I M exico og  Centralamerika 
tilbereder man af Saften en berusende Drik 
under Navn af Puique de Thaol l i  eller de 
Mais,  og ogsaa af Kornene forfærdiger man 
forskjellige spirituøse, syrlige eller sødlige 
Drikke, saasom Chicha,  Posole,  Al ext i l i  etc. 
—  Por at vinde Kornene maa de modne K ol
ber først fuldstændig tørres, enten ved at 
ophænges paa et Loft, hvilken Frem gangs- 
maade im idlertid medtager en T id  af over 4 
Maaneder, eller ved kunstig Tarm e, derpaa 
blive do tærskede, eller ogsaa løsriver man 
Kornene med en Hestestrigle eller ved Hjælp 
af en særlig til dette Brug opfunden Ma
skine. Ved at skraa de tørrede Kolber og 
bløde dem i varmt Vand erholder man et 
godt Kvægfoder.

Mais er en af do mest udbredte Kornsorter 
paa Jorden og dyrkedes allerede i Amerika, 
da denne Verdensdel blev opdaget, som den 
eneste der voxende Kornsort. I det 16de 
Aarhundrede bragtes den til Sydeuropa, hvor
fra den senere udbredtes til de andre Lande. 
I hvert af Aarene 1878 og 1879 udgjorde 
Maishøsten i Nordamerika c. 1350 Millioner 
Bushels (à c. 1li  dansk Td.), hvoraf der i 
det førstnævnte Aar udførtes c. 100 Mill. 
Bushels; den dyrkes der indtil 4 5 °  n. Br., 
og henim od dens Nordgrænse regner man at 
avle 30 Tdr. paa 1 Td. Land, og  i do syd
lige Dele af Pristaterne det dobbelte Qvan- 
tum. I  Europa dyrkes Mais som Kornsort 
til høist 4 9 ° ;  nordligere benyttes den kun 
som Grønfoder, hos os navnlig som Sommer- 
Staldfoder til Malkekvæg og  til Svin.

Om Værdien af Mais som Poder til Heste 
ere M eningerne delte, idet den af N ogle an
befales dertil, imedens det af Andre bestem t 
fraraades at benytte Mais, hverken hel eller 
sønderdelt, som Erstatning- for Havre til 
Heste. I  Frankrig, Østerrig og  Am erika er 
der i den nyere T id  anstillet flere F orsøg  i 
det Store med Hensyn hertil, hvorefter man 
er kommen til det Resultat, at Maisfodrin- 
gen , hvad enten Mais en gives alene eller 
med Tilsætning af Havre, forringer Hestenes 
Muskelkraft og  Energi, om den ogsaa kan 
bringe dem i god Foderstand og give dem 
et glat, glinsende Haarlag. Disse F orsøg  
foretoges im idlertid hovedsagelig med Ka- 
vallerihestc, og  efter flere andre med Ar- 
beidsheste anstillede F orsøg  er man kommen 
til et andet Resultat. Omnibusselskabet i 
Paris har saaledes i flere Aar fodret hver af 
sine henved 10,000 Heste, som arbeide strengt, 
daglig med 10 Pd. Havre, 6 Pd. Maisskraa 
samt noget Halm og Hø, og Hestene arbeide 
nu ligesaa godt som tid ligere, da de fik 
16 Pd. ublandet Havre. T il en Begyndelse 
bør Hestene kun gives 1 Del Mais eller noget 
mindre til 2 D ele Havre, hvorefter Mais- 
rationen efterhaanden kan forøges indtil hen
ved Halvdelen om Vinteren, men kun 1/8 om 
Sommeren; lidt Kogsalt paa Foderet vil b i
drage til, at Hestene gjerne æde det. Det 
er dog kun naar Prisen paa Mais er endél 
lavere ond paa Havre, at man bør prøve en 
saadan Forandring; thi ere Priserne paa disse

to Kornsorter t. Ex. éns, maa Havren utvivl
somt foretrækkes, da den déls er lettere at 
fodre med, déls bedre fordøielig  og déls kan 
opbevares med langt ringere Besvær end 
Maison, som let tager Varme; ene af denne 
Grund kan frisk Mais ikke godt benyttes. 
T il Luxusheste, som ikke faa megen Bevæ
gelse, egner Mais sig ikke som Foderstof, da 
Hestene derved blive for fede.

Ifølge de her i Landet anstillede Forsøg 
med M aisdyrkning, kan den give indtil 
40,000 Pd. A fgrøde pr. Td. Land (i Sydeu
ropa det Dobbelte), og man regner, at 70— 
80 Pd. grøn Mais er fornøden til en Kos 
daglige Forbrug. Efter E. W olffs Analyser 
indeholde Maiskorn gjennem snitlig 10 pCt. 
Æ ghvidestoffer og 7 pCt. Fedtstoffer, saa at 
de i Forhold  til andre Kornsorter ere fattige 
paa de første, men rige paa de sidste; i Næ
ringsværdi kunne 100 Pd. Mais ansés for at 
eqvivalere 94 Pd. Rug. —  I vore Haver dyr
kes hyppig flere Varieteter af Mais soro 
Prydplanter, navnlig i de saakaldte Blad
grupper.

Man skjelner imellem am er ikanske og 
europæiske Maissorter og henregner sædvan
lig  til de førstnævnte dem, som ere af hø1 
Væxt og give et stort Udbytte, navnlig den 
hvide,  bredkornede Mais med flade og brede 
Korn, som ere stillede i 8 Rader paa Kol
ben ; Hest et andsmais,  hvid, gul og rød, med 
lange smalle Korn i 12 eller flere Rader; 
Hønsem ais med smaa, glasagtige Korn, og 
sp idskornet  Mais.  I  selve Nordamerika skjel
ner man anderledes; man kjender der egent
lig  kun Græskarkj ærnemais,  som anvendes 
til Kreaturfoder, og St enkorn,  som benyttes 
til Menneskeføde. Disse saakaldte ameri
kanske Sorter forvandle sig  ved efterhaanden 
at overføres til nordligere Egne til do euro
pæiske Sorter. A f disse kan anføres: Den 
st or e  Mais, som giver størstU dbyttc af alle» 
bliver Meter høi og bærer lango. tykke 
Kolber, som indeholde indtil 1000 K om  hver : 
disse kunne være hvide, g u le , røde, blaa, 
violette, sorte, stribede eller marmorerede, og 
ofte af forskiellig  Farve i den samme Kolbe- 
Den almindel ige Mais bliver indtil 2 Meter 
høi og  har ligeledes tykke, men noget kor
tere Kolber. Den hurtig modnende Cinquaip 
t ino eller Quarantino, som dyrkes meget i 
Italien, har i Nutiden udbredt sig over en 
stor Del af Europa, hvilket ligeledes er Til
fældet med Dværgmaisen,  der ogsaa modnes 
hurtigt. —  Ved Opbevaringen af Mais man 
man navnlig drage Omsorg for, at Kornene 
ere fuldkommen tørre, førend de henlæggeS 
i Bunker eller kommes i Sække, da de ellers 
let ophedes; ogsaa maa man beskytte dem 
godt im od Rotter, Mus og Insekter.

Danm arks Indførsel af Mais udgjorde i 
Aaret 1878 c. 388,000 Tdr., hvoraf c. 362,000 
Tdr. fra Nordamerika og 15,000 fra England, 
og  i 1879 c. 337,300 Tdr. I  Aaret 1875 ind
førtes kun c. 35,000 Tdr., i 1876 c. 119,000 

og  i 1877 c. 485,000 Tdr. Der udførtes her 
fra Landet i 1875 Intet og i de paafølgende 
fire Aar resp. c. 1, 12, 20 og  3 1 tusinde Tdr. 
hvoraf Størstedelen gik  til Sverig.
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Norge indførte i 1879 c. 1570 Hektoliter 
Mais og udførte Intet. Sverigs Indførsel i 
1878 udgjorde efter den officielle Stastistik 
c. 384,000 Cubf. til en Værdi a f c. 853,000 
Kr., imedens der Intet udførtes.

Englands Indførsel af Mais i 1876 ud
gjorde c. 40 Millioner Cwts. til en Værdi af 
c. 12x/2 Mill. £ .; heraf kom c. 27 Mill. Cwts. 
ha de nordamerikanske Fristater; 7 M. fra 
Tyrkiet, 2,3 M. fra Moldau og  Wallachiet, 
2 M. fra engelsk Nordamerika, 0,8 fra Rus- 
land etc. —  Udførselen fra England var i 
samme Aar c. 242,000 Cwts., a f hvilke Tu 
sinder c. 95 gik til Danmark, 52 til S verig, 
22 til Frankrig, 22 til Tyskland, 18 til 
Norge etc. —  Efter Mc. Cullocli udgjorde 
Indførselen i 1865 c. 7 Mill. Cwts., hvoraf 
C- 3 fra Tyrkiet, 2 fra Chili og  1,2 fra 
Rusland.

M a i z e n a  s. Mais.
M a j o l i k a  kaldes de fine cmaillerede og 

Arvede Lérvarer, som især forfærdigedes i 
(Rt 15de og 16de Aarhundrede, navnlig i 
Kirkestaten og Republiken Venedig, og som 
dengang ikke alene bestod a f almindelige 
'Kugsgjenstande, men ogsaa af Kunstgjen- 
stande, saasom Vaser, Statuetter, Basreliefs 
°tc., der ikke alene udmærkede sig ved 
smukke og ædle Former, men ogsaa ved de 
(furpaa anbragte enkaustiske Malerier, som 

vare Copier efter Malerier af Raphael 
°K andre berømte Mestere. Im cca di Robbia 
'ulmærkede sig særlig ved Fabrikationen deraf 
°S opfandt 1438 en hvid , tinholdig, uigjen- 
Ueinsigtig og smukt glinsende Emaille. A lle 
r e  i det 9de Aarhundrede forfæ rdigede 
l't'aberne i Spanien majolikaagtig Fajence, 
,lvorfra Kunsten blev overført til Øen Ma- 
KuTa, hvorfra Navnet Majolika, som denne 
r  dengang ogsaa blev kaldet, stammer. Ma- 
joiikagjenstande staa nu i liøi Pris som An- 
Mmteter og findes mest i Museer og  andre 
gamlinger. I  Ita lien , England og  Sverig 
junkeres der ogsaa i Nutiden nogle fine
Î1ajencevarer under Navn af Majolika.
I M a k r e l e n  ( Scomber scombrus) er en 
juade i de europæiske, amerikanske og  in- 
j.sTe Farvande i stor Mængde levende graa- 

Rovfisk, som kan veie indtil 5 Pund, i 
i 0rdsøen dog sædvanlig kun 2— 3 Pd., og  
j,a'r en Længde af c. 60 Ctm. Den har et 
pflehnæssigt, téndannet Legem e, en dobbelt 
/ Agfirm c og halvmaaneformet Halefinne, er 
]Ua Ryggen grønlig  blaa med smaa sorte, 
Ølgedanncde Tværstriber, og  sølvglinsende 

v^der Bugen; Huden er næsten nøgen og 
yUl1 bedækket med m eget fine Skjæl. Denne 

ämdrefisk opholder sig  mest paa Dybet i de 
h°.r° Have og begiver sig  hvert Aar paa 

mse fra Vest til Øst. Den har et fast og 
bagende, 

døie’ -

p “ 1 fanges den i Mængde ved Kysterne af 
j.rankrig (især ved Bretagne), England (navn- 
ß  i Kanalen), H olland og  Norge (hoved- 
n &ehg fra Jæderen langs hele Kysten øster- 
aa) og ved den bohuslenske Skjærgaard. 

0 ei1 spises déls fersk og  déls nedsaltes den 
S forsendes, i Frankrig i Tønder paa 300—

w , men m eget fedt og  svært for
m eligt K jød ; i Maanederne Mai, Juni og
i ’fil farnes rln - ""

B,

350 Stykker. Fra Norge, navnlig fra E ger
sund og Christiansand, forsendes ogsaa mange 
nedlagte i Is til England; i Aaret 1879 ud
førtes der saaledes fra N orge over 2 Mill. 
K ilo fersk Makrel til en Værdi af c. 416,400 
Kroner. Ogsaa ved Kysterne af Nyfoundland, 
Nyskotland, Labrador etc. fanges der en stor 
Mængde Makrel, som mest forsendes til Syd
amerika, Vestindien, England og  Spanien. —  
T il Makrelfamilien henhøre desuden Sværd
fiskene, Baandmakrelerne og  Thunfiskene (s. 
d.), hvilke sidste i N orge ogsaa kaldes Ma- 
krelstørjer. En beslæ gtet Fiskefamilic er 
ogsaa Makrelgjedderne (Scomberesoces), hvor
til Flyvefiskene og  Hornfiskene henhøre.

M a k r o n  g r y n  er en svensk Benævnelse 
paa Maccaroni.

M a l a b a r c a n é l  s. Canél, uægte.
M a l a c h i t  er en Kobbererts eller egont- 

lig e t  vandholdigt kulsurt Kobberilte a f en smuk 
sm aragdgrøn Farve, som spiller i det Sort- 
agtige eller Spanskgrønne og  undertiden vex
ier i Striber eller i skarpt begrænsede, 
skyede, bølgelignende eller kredsformige A f
tegninger ; den er silkeglinsende indtil glas- 
glinsende, undertiden ogsaa mat, er svagt 
gjennemskinnende ved Kanterne, har en V æ gt
fylde af 3,6— 4,0 og en Haardhed =  2,5—
3,0. Den bladede, tavleform ig krystalliserede, 
sædvanlig perleglinsende kalder man Mala- 
chitspath  eller bladet M alachit; den træv
lede, af Naale sammensatte, drueagtige, silke
glinsende og bløde benævnes T ræ vlem alachit 
eller A tlaserts ; den bløde, voxglinsende, 
uigjennem sigtige, knoldede og  med et glat 
eller musklet Brud kaldes tæ t Malachit, og 
den matte, uigjennem sigtige og med e tjo rd - 
agtigt Brud, der undertiden forekommer 
drypstensagtigt, kaldes Jordm alachit, Kob
bergrønt eller naturligt B jerggrøn t (s. d.). 
Malachit findes paa Kobbergangene i F löts- 
bjergene, smukkest i Sibérien, navnlig i de 
W erchoturiske Kobberværker; desuden i Frank
rig  ved Chessy og paa flere Steder i Ungarn, 
Tyskland etc. Den siberiske, som  ved det 
første Blik udmærker sig frem for alle andre 
Arter paa Grund af dens smukke Udseende, 
findes ofte i saa store Stykker, at man deraf 
forf ærdiger Bordplader, Kamingesimser, V a
ser, Dørstolper og  lignende Gjenstande af 
betydelig  Størrelse; det keiserlige Stensliberi 
i Peterhoff ved Petersborg forarbeider mange 
saadanne, som ofte af Keiseren sendes som 
Foræringer til fremmede Hoffer. Malachit 
anvendes ogsaa til Belæ gning a f andre G jen
stande og  skæres da i tynde Plader eller F i
nerer. I  B jergcorpsets Samling i Petersborg 
findes et Stykke Malachit, som er over 1 
Meter langt og  bredt og  som veier 45 K ilo 
til en anslaaet Værdi af en halv Million 
Rubler, og i en a f de Demidoffske Gruber i 
Ural har man endogsaa brudt en Blok af 
over 5 Meters Læ ngde, 2 x/2 M. Bredde og 
næsten 3 M. Høide. De mindre Stykker Ma
lachit staa ikke i høi Værdi og  forarbeides 
mest til Daaser, Knivskafter, Uhrfutteraler, 
Knapper, smaa Vaser, Smykkestene etc. Det 
er hovedsagelig den tætte M alachit, som 
bedst egner sig til saaledes at forarbeides;
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dog lader ogsaa Trævlemalachit sig  ofte 
skære og  slibe, th i undertiden ere dens Træv
ler saa faste og  tætsluttende, at den viser 
sig  fuldkommen tæt i Bruddet. Desuden an
vendes Malachit ogsaa til Udvinding af K ob
ber og  i pulveriseret Tilstand til A nstrøgs
larve under Navn af B jerggrønt (s. d.).

M a l a g a  v i n e  kalder man forskjellige 
paa Bjergene i Omegnen af Byen Malaga i 
den spanske Provins Granada avlede søde, 
fyrige Vine, som mest ere hvide, undertiden 
ogsaa røde. Iblandt de hvide er Pedro-Xi- 
menes fra Omegnen af Guadalupar den for
trin ligste; den er likøragtig, fin, délicat og 
har megen Aroma. Den Yin, som sædvanlig 
kommer i Handelen under Navn af Malaga 
og som paa Productionsstedct kaldes farvet 
Vin, er mørk ravfarvet og  som ung meget 
sød ; naar den er bleven ældre, taber Sødmen 
sig og Vinen bliver samtidig finere og  faar 
mere Corpus, Fyrighed og  en meget behage
lig  Bouket. Den udføres ikke førend den er 
tre Aar gammel, men den kan da lagres i 
over 100 Aar uden at tabe i Godhed, idet 
den tvertimod stedse bliver bedre. Malaga
vinens Værdi stiger med A lderen; imedens 
saaledes cn saakaldet Botta ung Vin kun 
koster c. 150 Francs, betales der stundom 
for den samme Qvantitet meget gammel Vin 
5000 Fr. og  derover. De yngre, i de høiere 
B jergegne producerede Vine, som udmærke 
sig  ved en lys Farve og en m eget behagelig 
Sm ag, kaldes i England Mountains eller 
Bjergvine. En m eget farvet, sød og pikant 
Sort benævnes Tinto; endvidere avles der en 
tør, hvid Vin, som kaldes Malaga-Sherry og 
som har megen L ighed mod Shorryvin, som 
den ogsaa ofte udgives for. En stærk gul 
Sort med en fortrinlig  Aroma kaldes Malaga- 
Draabe- eller Taaremuskat; mindre holdbar 
end denne er Malvasier-Malaga, og i Nær
heden af Havet voxer en lettere Vin, som 
kaldes Morilla. Ved Velez-Malaga, som lig 
ger 5 M il østlig  for Malaga, dyrkes der lige 
ledes m eget Vin, der sædvanlig sælges for 
ægte Malaga, skjøndt den er af noget ringere 
Qvalitet.

M a l a g u e t t a p e l i e r  eller Guineapeber 
s. Paradiskorn.

M a l a k k a  b o n n e i*  s. Acajounødder.
M a l e r g u l d  s. Broncepulver.
M a l g u e v i n  er Navnet paa en behage

lig , mavestyrkonde Kødvin, som avles i Om
egnen af Fort la Malgue ved Tou lon ; den er 
tem melig fy r ig , har en smuk Farve og  en 
behagelig Aroma. Den behøver kun at lagres 
i kort T id  for at blive god, men holder sig  
desuagtet læ nge og  vinder med Alderen i 
Styrke.

M a l l a l  er et spansk Vinmaal =  c . 16 
d. Potter.

M a l l e  (Silurus glanis), T. W els, er den 
største europæiske Ferskvandsfisk; den kan 
naa en Længde af 2 Va Meter og en Væ gt 
af over 3 Ctr. og  lever i de fleste større 
Floder i Tyskland, Ungarn, Kusland, Sverig 
etc. Den er sortegrøn med mørkere Pletter, 
gu llig  under Bugen, har et tykt H oved og 
cn stor, næsten frøagtig  Mund med 6 lange

Skjægtraade, er meget graadig, træg og seig- 
livet. Dens K jød er vel grovere end Laxens, 

men navnlig af unge Fisk er det blødt, fedt 
velsmagende og nærende, hvorfor det hyppig 
spises baade frisk og marineret. A f Huden 
og Svømmeblæren tilbereder man en Slags 
Husblas. Mallen opholder sig mest paa Bun
den af  Vandet, tildels nedgravet i Dyndet , 
og lever baade af mineralsk og vegetabilsk 
Føde.

M a l l e m o l l e s  er Navnet paa nogle 
ostindiske Musseliner af overordentlig  Blødhed'

M a l m  eller Erts kaldes i Almindelighed 
ethvert Mineral, som indeholder ét eller liere 
Metaller i cn saadan Mængde og  en saadan 
chem isk Forbindelse, at de kunne udskilles 
deraf med Fordel ; saaledes have vi Blyertser, 
Ko.bberertser, Sølvertser eller Malme etc. 
Benævnelsen »Erts« bruges ogsaa om saa- 
danne Mineralier, som indeholde andre nyt
tige Bestanddele end Metaller, t. Ex. Ahm- 
erts , Svovlerts, Vitriolerts etc. Malmene 
forekomme sj elden i større Mængde nær 
Jordoverfladen, men som oftest i de middel- 
liøie F løtsb jerge, sjeldnere i de høie Up 
bjerge sf Granit o. dsl. Do findes dels i 
Spalter eller saakaldte G ange, der krydse 
Jordens lagdelte Stenarter paa den forskjel" 
ligste Maade, déls afleirede i store, kugle
formede Masser i de nævnte lagdelte Sten
arter, og déls fint fordelte i disse i Form aJ 
Krystaller eller smaa Korn. Sammen med 
Malmene paa Gangene findes altid andre Mi
neralier, hyppigst Kvarts, Syenit ellor Kalk" 
spath, som ofte ere forskjellige fra den Sten- 
art, hvoraf selve B jerget bestaar og som he; 
nævnes Gangarter. Malmene brydes ofte i 
en betydelig  Dybde under Jordens Overflade 
i Gruber, hvortil man enten kommer ned fra" 
oven i lodrette Brønde eller Schächter, elle1 
fra Siden af B jerget igjennem  horizontale 
Gange eller Stoller. Efterat de dernæst ved 
Hamring, Knusning, Sigtning, Slemning etc- 
ere bievne tildels befriede fra de unyttig® 
Mineralier, hvormed de ere forbundne, under
kastes de en Kække metallurgiske Processer, 
hvis sidste Product er det indeholdte Metal- 

M a l m s e y  s. Madeiravin.
M a l o n e  er Navnet paa et M anufactur- 

stof, som forfærdiges paa flere af de ost
indiske Øer af Trævlerne a f Bananer. .

M a l t  kalder man Korn, som man v®d 
Hjælp af Fugtighed og Varme har ladet 
undergaa en begyndende Spiring, der ved 
Tørring er bioven afbrudt i rette Tid. Med 
Spiringen dannes a f de kvælstofholdige Stol- 
fer i Kornet Diastas, et i Vand opløseligt 
kvæ lstofholdigt Stof, som har den Egenskab 
i vandig Opløsning at kunne bevirke Om
dannelsen af selv betydelige Mængder Sti
velse til Druesukker eller beslægtede Sukker; 
arter (M altose). Ved at udrøre Malten 1 
Vand, faar man derfor cn sukkerholdig Op
løsning, som kaldes Urt og som ved en vili" 
aandig G jæring omdannes til 01. hialt ka» 
tilvirkes af forskjellige Kornsorter, saasom  

B yg, Hvede, Rug, Havre, Ris, Bønner etc., 
men i Regelen er B y g  stedse det Materiale» 
som anvendes dertil, ialfald i Europa. Som
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bekjendt er Malt Hovedmaterialet til Ø lbryg
ning, imedens det ogsaa anvendes i Brænde
rierne, navnlig i grøn Tilstand. H os os til
beredes sædvanlig Maltet i selve B rygge
rierne, flere andre Steder derimod, t. Ex. i 
England, i særegne Maltfabriker, skjøndt og 
saa de engelske B ryggere i den senere T id  
have begyndt at foretage Maltningen selv for 
bedre at være Herre over Maltens Beskaf
fenhed, Maltningen begynder med, at B y g 
get sættes i Støb o : styrtes i et Kar med 
saameget Yand i, at dette staar et Par Tom 
mer over Kornet. Vandet skiftes daglig , da 
det ellers let bliver ildelugtende ved at de 
Stoffer, som det udtrækker af Kornet, gaa i 
(tjæring og Forraadnelse. Kornet optager 
ved denne Proces benved Halvdelen a f sin 
Vægt Vand, svulmer derpaa stærkt op og 
bliver bøieligt og blødt, saa at man kan 
skrive med det som med Kridt. Udblødnin
gen fortsættes i 3— 4 Døgn, hvorefter man 
lader Vandet løbe bort, og det gjennem fug- 
tede Byg udbredes nu paa Gulvet i et ren
ligt og køligt Locale, hvor Luften har rige
lig Adgang og Lyset kan dæmpes. Spirin
gen begynder da sædvanlig den tredie Dag 
og giver sig tilkjende ved en Varmeudvik
ling, navnlig i Bunkens Indre, og indtil den 
har naaet det Punct, da den skal afbrydes, 
bliver Maltet ved hensigtsm æssig Kastning 
af øvede Folk  bragt til at gro saa ensfor
migt som muligt. Kastningen foretages med 
8— 12 Timers Mellemrum og saaledes, at det 
Korn, som ligger inderst og altsaa er var
mest, nu kommer yderst, hvorved man op- 
naar, atKjærnerne saavidt m uligt komme til 
at spire ligem eget. Under Spiringsprocessen 
stiger Varmen je vnt, men den maa ikke stige 
over 22—2 4 ° C., hvorfor M altningen bedst 
foretages i kølige Bum, saasom i Kjældere, 
ligesom den ogsaa helst maa undlades i Som - 
mermaanederne ; en Temperatur af 13— 2 0 0 C. 
vil være den mest passende, saaledes at man 
begynder med den lavere og  daglig stiger 
indtil man har naaet den høieste Varme. 
Efter 6— 8 Dages Forløb —  eftersom Ope- 
tionen fremskyndes ved at holde en høiere 
Varme eller hæmmes ved en lavere —  er 
Spiringen saa vidt fremskreden, at den maa 
afbrydes; Bodspiren er da 1 eller 1%  Gang 
saa lang som Kjærnen, og Bladspiren, der 
kun sés under Skallen, maa helst være pas
seret %  af Kornets Længde. Maltet bringes 
nu op paa et lu ftigt Loft, spredes tyndt ud, 
luftes ved Kastning og tørres derpaa enten 
alene ved Luftens Paavirkning, hvorved man 
erholder det saakaldte Luf t mast ,  eller ved 
kunstig Varme i en Tørreovn eller saakaldot 
Maltkølle, hvorved der fremstilles Køl lemai t .  
I dette Tørreapparat, som for Brandfarlig
heds Skyld skal være hvælvet og  opført af 
Grundmur, spredes Maltet paa et Underlag, 
der er gjennemhullet paa en saadan Maade, 
at Luften kan stryge igjennem  Bunken, uden 
at dog Maltkornene kunne falde ig jennem  
Hullerne. Dette Underlag, som kaldes K ølle 
flagen, maa ligge saa h øit over Gulvet, at 
der underneden kan anbringes et Varm e
apparat, der uafbrudt bestryges af indledet

J. H j o r t h :  Varelexikon.

kold Luft, som ved Varmen udvides og brin 
ges til at stige og gjennemstrømm e Malt
bunken, hvorefter den undslipper igjennem  
et i L oftet anbragt Bør. Det paa denne 
Maade tilberedte Malt, som ogsaa benævnes 
Hvidmalt ,  bliver tilsidst aldeles tørt og skik
ket til lang Tids Opbevaring paa et tørt 
Sted. —  Forskjellige herfra ere de saakaldte 
Brunmal t skøl l er ,  paa hvilke Tørringen skér 
ved at lade Varmen fra Brændselsmaterialet 
trænge igjennem  det grønne, friske, ikke 
tørrede M alt; man anvender hertil helst tørt 
Træ, Trækul eller Cinders, for at der ikke 
skal udvikles form egen B ø g , hvilket vilde 
give Maltet en Afsm ag og  forringe dets 
Evne til at omdanne Mélstoffet i Kornet til 
Sukker.

Køllem alt adskiller sig  fra Luftm alt ved 
en mere brunlig Farve og  en noget forskjel
lig  Sm ag; det anvendes hovedsagelig til de 
mere tyndtflydende, bittre og  holdbare Ø l
sorter, imedens Luftm altet mest benyttes til 
de tykkere og  sødere Sorter H vidtøl. K ølle
maltets Farve beror paa den høiere eller 
lavere Temperatur, som er anvendt ved T ør
ringen af Hensyn til den lysere eller m ør
kere Farve, som man vil give Ø llet: tørres 
det for stærkt, bliver det næsten sort og 
ligesom  forbrændt. Godt Køllem alt bør være 
aldeles gjennem tørret, frit for alle vandag
tige Dele og  Spirer, indvendig hvidt og  lade 
sig  rive som K ridt; det maa brække let 
imellem Tænderne, have en mild og  sødlig 
Smag og  cn krydret Lugt, samt være saa 
let, at det flyder paa Vand, førend det gjen- 
nemtrænges deraf, th i dersom det strax syn
ker tilbunds, er det enten ikke tilberedt paa 
rette M aade, eller gammelt og  fordærvet. 
Da godt M alt kan holde sig flere Aar uden 
at fordærves, forsendes det oftere til Udlan
det fra Productionslandene i fæ rdig  Tilstand, 
hvorved man opnaar billigere Transportom 
kostninger end ved Forsendelsen af det B yg, 
hvoraf det er produceret, da det omtrent 
veier 20pC t. mindre end dette. —  Det B yg, 
som anvendes til Tilvirkning af Malt, maa 
bestaa af hele, tykke, korte, tyndskallede, 
lysegule Korn, som  ere fri for Svampe og 
m uggen L ugt og  aldeles tørre, uden tidligere 
at have været vaade, hvilket kan kj endes 
paa, at de have en smuk gul Farve og ikke 
ere afblegedo eller graalige; Kornene maa 
dertil være helt m odne, lige modne, lige 
store, fra samme Aar og dyrkede paa den 
samme Mark, samt være saakaldte Mélkorn 
med en hvid og blød Snitflade og ikke Glas
korn, som have en haard, mørkebrun, horn
agtig  Snitflade. De af Kornene fremkomne 
smaa Bødder, de saakaldte Mal t rødder  eller 
Mal t spi rer ,  falde enten af sig selv af under 
Tørringen eller fjernes fra Maltet paa sær
egne Maskiner, da de vilde give Øllet en 
frem med Sm ag; de kunne afgive et meget 
godt Kvægfoder og  ere i Forhold  til deres 
Indhold af Næringsstoffer billigere end Hvede
klid og  Palmekager og  staa i denne H en
seende Bugklid  nærmest.

Ved enPaagydning af hedt Vand paa B y g 
malt tilbereder man Maltdrik, Inf usum  Mal t i ,
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som anvendes im od forskj ellige Sygdomme, 
navnlig im od S kj ørbug, og  desuden benyttes 
det ogsaa til Frem stilling af flere diætetiske 
Næ rings- og Helbredelsesmidler, saasom Mal t 
bonbons (Maltsukker) im od Halslidelser. Mal t - 
ext ract  er egentlig enhver concentreret Ø l
urt, men under dette Navn sælges sædvanlig 
det saakaldte Lieb igs Mal t ex t r act  eller Mal t 
si rup,  Ext ract um  Malt i ,  der er det klarede 
og  til Extracts Tykkelse inddampede M alt
udtræk. D et har fundet betydelig  Anven
delse i Medicinen som et styrkende, nærende 
og  letfordøieligt diætetisk Middel, der an
vendes imod Svækkelse i Fordøielsesorganerne 
og  a f Brystpatienter. Maltextract kaldes o g 
saa forskj ellige concentrerede Ølsorter med 
medicinske Tilsæ tninger for at befordre F or- 
døielsen. Den Hof f ske Mal t ext ract  er en 
saadan Ølsort, som fakrikeres i Berlin og  
sælges for en forholdsvis høi Pris. Den er 
egentlig  ikke et Extract, men kun en Sort 
stærkt og mørkt 01, som er tilsat et A fkog  
af Tørstetræbark. 1 Danmark og Sverig t i l 
beredes lignende Maltøl, som skal være lige 
saa godt og  som sælges m eget billigere.

Danm ark indførte i Aaret 1877 benved
10.000 Tdr. Malt, i 1878 c. 15,000 Tdr. til 
en Yærdi af 226,000 Kr., og i 1879 c. 14,000 
Tdr., A lt hovedsagelig fra Preussen. U dfør
selen i de nævnte 8 Aar, som mest skete til 
Sverig, udgjorde resp. 4,784, 5,409 (v. c.
70.000 Kr.) og 4,292 Tdr. Sammenlignes 
Triennierne 1875/77 og 1877/79, da er Indfør
selen i disse Aar gjennem snitlig tiltagen 53 
pCt., imedens Udførselen er aftagen 28 pCt.

Norge indførte i 1879 c. 18,600 H ectoliter 
Malt (à 3/4 d. Td.) til en Yærdi af 251,000 
Kr., hvoraf udførtes 643 Hl.

Sver ig indførte i 1878 c. 21,000 Centner 
v. 141,124 Kr. og udførte kun 361 Ctr.

England indførte i 1876 Intet og  udførte 
c. 65,000 Quarters (10 Qu. =  21 d. Tdr.) 
værd 209,000 £., næsten A lt til Australien. 
I  England produceredes i 1878 c. 7,3 M illi
oner Quarters Malt, hvoraf der erlagdes i 
A fg ift  c. 8 M illioner £., og i 1879 c. 6,4 
Mül. Q u ., hvorfor Maltskatten beløb c. 7 
M ill. £. I  Aaret 1867 udgjorde Productionen 
c. 5,7 M. Qu. og A fgiften  c. 6 M. £.

M alter, tidligere tysk Kornmaal, var i 
Sachson c. 9 d. Tdr., i Preussen 4 s/4, i Han
nover 1 1/g, i  Baden og  Schweiz 1 og i Frank
furt a. M. 0,82 d. Tdr.

M a l t h a  s. Bj ergt j ære.
M alurt (Artem isia Absinthium), T. W er- 

muth, en i hele Europa og i Sibérien voxende 
og ogsaa dyrket Plante med ved Grunden 
tre Gange fjerdelte, mod Spidsen af Stengien 
med linielancetformede, bløde og  paa begge 
Sider hvidgraa silkehaarede Blade og  gule, 
oftest nikkende, smaa Blomsterhoveder. A lle  
Dele af Planten have en eiendom melig stærk, 
aromatisk, noget bedøvende Lugt og  en m eget 
bitter krydret Smag. Man samler Bladene 
og de blomstrende Stengelspidser, H e r b a  og 
S u i m n l t a t e s  A b  s l u t b i l ,  og  anvender dem i Me
dicinen til A fk o g , Extract og  Tinetur im od 
Yexelfeber, Fordøielsessvagheder, Forslim ing, 
B legsot, Orm etc., og  bruger dem ogsaa som

Tilsætning til V in og Brændevin. Endvidere 
tilbereder man deraf ved D estillation en æthe- 
risk Olie, Malur t ol ie (Æ theroleum  Absinthtii)! 
af grønlig , med Tiden brunlig Farve, af en 
stærk malurtagtig Lu gt og  en brændende, 
noget bitter Sm ag; den anvendes ligeledes i 
M edicinen og  især til Fabrikation af Malurt- 
likør, Absint h.  Bitterstoffet i Malurt, det 
saakaldte Absin ih i i n ,  krystalliserer tungt, er 
gult, m eget bittert og  let opløseligt i Vin* 
aand og Æ ther, tungt opløseligt i  Vand.

M alvasier er Navnet paa en fin, sød, 
m eget behagelig Yin, der erholdes a f en sær
lig  Drueart, som tidligere især voxede ved 
Napoli di Malvasia paa Morea. Den er af 
forskjellig Farve, hvid, mørkegul, rød etc. og 
produceres endnu bedst paa flere af de græske 
Ø er; af de hvide udmærke navnlig de ha 
Malvasia og  M istra sig  særlig ved deres Fin* 
hed, Fyrighed, Sødme og eiendommelig? 
Aroma. Men desuden dyrkes der ogsaaQ 
flere Egne af Dalmatien, Italien, Sydfrankrig 
og  Spanien Yine af denne A rt og  under 
samme Navn. Paa Øen Sardinien er den fra 
Sorsa, i Piem ont den fra Canelli mest vur
deret ; i Neapel avler man en meget god Sort 
ved Vesuv og  ved Avernosøen, i Sicilien ved 
Messina og Syracus, og navnlig produceres 
der paa Øerne Lizari og  Strom boli on med 
stor Omhu behandlet, udmærket Malvasier, 
som er ravgul. I  Dalmatien dyrkes noget 
lignende Sorter ved Ragusa og paa Øerne 
Agosto, Lesina og  Lissa. Spanien leverer 
flere Sorter, navnlig fra Omegnen af Malaga, 
Granada, Xeres de la Frontera, fra Sitjes 1 
Catalonien og især fra de azoriske Øer. En 
af de fortrinligste Sorter er Malvasier fra 
Madeira (s. d.). I Frankrig vinder man o11 
m eget god rød Y in  af dette Navn ved Roque* 
vaire i Dep. Rhonemundingerne ; førend Dru
erne presses, blive de tørrede i Solen. Og
saa ved Schiraz i Persien dyrkes en Vin, 
som næsten ganske ligner Malvasier - Ma
deira.

M alva s. Kat ost .

M am m eitræet (M ammea a m er ica n e t) 

er et i Vestindien og  Mellemamerika voxenda 
høit Træ med hvide, vellugtende Blomster, 
af hvilke der, navnlig paa Martinique, tilbe
redes den under Navnet Eau Créole bekjendte 
Likør. D et bærer store, brungule Frugte 
med et behageligt sødt smagende Kjød, som 
efter Borttageisen af den bittre Skal spise® 
enten raa eller syltede i Sukker. Ved Ind
snit i  Træets Grene udflyder en Saft, hvor» 
der tilberedes en vinagtig  Drik, Mo min- efrer 
Toddyvin,  som skal have en urin- og sten- 
drivende Virkning, og Træets Ved anvendes 
som Gavntræ.

Mammuthstænder ere Stødtæn
derne af et i Fortiden i Europa og det nord
lige Asien levende, til Elephantarten hørende 
D yr; de findes hyppig i Jorden især i de 
nordlige Sibérien og  anvendes, naar de hav 
holdt sig  godt, ligesom  de sædvanlige Ele' 
phanttænder under Navn af f ossi l t  eller Op' 
gravet  Elfenben.  De ere fundne af 1 à 1 k 
Meters Længde og  stundom sammen med



hele Dyret, efteråt dette maaské i Aartusin 
havde været indefrosset i Jorden.

ï a n a s s i a  er Navnet paa en Sort meget 
'ren smyrnaisk Bom uld.

S t a n a t i  kaldes undertiden Havkoen (s. d.). 
j «lundiavilie ere nogle behagelige, 
ette, hvide og røde spanske Vine, som pro- 

J'ceres i Provinsen la Mancha i den sydlige 
af Nycastilien. De hvide ere tørre og

noget ringere Qvalitet end Xeres, men de 
re dog meget efterspurgte; iblandt de røde 

A den fra Valdepenas den bedste o g h a rL ig -  
med god Burgunder. De forsendes især 

^England og Amerika.
Manchester s. Fløii.
«lau ein e I let ra* (H ipp ornane M anci- 

y.tta) er et i det tropiske Am erika voxende, 
Euphorbiaceernes Fam ilie hørende Træ, 

J*1"  i alle sine Dele indeholder en hvid, 
j Set giftig  Melkesaft, der blot ved at be- 
Øre Huden kan frembringe farlige Saar, 

rfgeledes ere Uddunstningerne af Planten 
siftige.

jttaiidarinoranger s. Appelsiner,  
"landel kaldes i Tyskland ved Tæ llin

g s  af forskjellige Varer et Antal af 15 
Akker.
3landelbeii*;oë s. Benzoë.  
^landelgummi s. Ammoniakgummi.

, H a n d e l k l i d  (F arin a  eller F u rfu r  
ygdalarum) kalder man det tørrede og 

F'lveriserede Residuum, den saakaldte Man- 
jj°Vessekage eller M andelkage, der frem- 
j °mmer ved at udpresse Mandelolie af Mand- 
.er- Det indeholder endnu lidt Olie og be
stes derfor tilligem ed Vand som Vaske- 
 ̂1(idel til at blødgjøre Huden. En finere 
,̂0rt forfærdiges undertiden ved at støde af- 

jAUede Mandler sammen med en lige Vægt 
i, h som da otoptager den fede Olie og for-
iiidrer Pulverets Sammenblanding, og man

til,̂ ®tter da sædvanlig noget pulveriseret V iol-
og vellugtende Olie. A f den bittre Man
lid udvinder man Am ygdalin  (s. d.). 

«landelinelk tilberedes ved at støde
jy-naueue Mandler med lidt Vand til en fin 
 ̂eig, samt derefter lidt efter lidt at tilsætte 
®re Vand, saaledes at der dannes en melke-

i Plmnloinn nrr aio lion • VPfl atEmulsion og derpaa sie den; ved 
j^ d e s  mec{ gutker benyttes den især i
p l'ig e  Lande som en behagelig, 

Jik. • •• "  -  ■ "

de 
kølende

som kaldes Orgeade.  En concentreret 
Odeimelk med Sukker giver Mandelsirup

(8.
4). Man tilbereder ogsaa Mandelmelk 

len 1
(jpre Mandler, Borax etc. og benytter den

Rosenvand med eller uden Tilsætning af
%

som Vaskevand imod Fregner. 
^ M a n d e l o l i e  erholdes af søde
.Atre Mandler.

og  af
o p e  manuier. —  Den fede Mandelolie,

0 eum A r m y g d a l a n m i  e x p r e s s u m  eller p i n g u e ,  
n ' A.  d u lc i n m ,  vindes ved kold eller varm
1 AT)poOnino’ppresning af søde eller bittre Mandler, 
j °.raf den første er den bedste ; søde Mand- 
f0 mdeholde noget mere Olie end bittre, dog 
p''-trækker man g j erne de sidste dertil, fordi 
jpOsekagen af dem finder Anvendelse til 

utermandelvand og til Indvinding af B itter- 
"ndelolie samt til Mandelklid (s. d.). Den 

1 lysegul, tyndt flydende, uden Lugt, tørrer

ikke i Luften og  har en behagelig mild Smag. 
men bliver let harsk. Den har en V æ gtfylde 
=  0,92 og  opløser sig  med Æ ther i alle F or
hold samt i 25 Dele kold og 6 Dele kogende 
Alkohol. Den tilberedes især i Frankrig i 
Byerne M ontpellier, Aix, Avignon etc,, i Spa
nien i Valencia, Cadix og flere Byer, ligesom  
ogsaa i England, i Triest, Ham borg etc. Den 
anvendes i Apothekerne som et blødgjørende 
Middel og til Emulsioner, samt til fine Sæ
ber, Pomader o. s. v. D en bestaar næsten 
udelukkende af Elain. Mandelolie forekom
mer ofte forfalsket med Aprikos- ogF ersken- 
kjærneolie,. Bom olie, Sesam olie, Valmueolie, 
B øgefrøolie etc. I en Temperatur af ca. —  
24 0 C. maa den fryse til hvide, Borsyre l ig 
nende Smaablade; naar den er blandet med 
andre Olier, fryser den ved langt høiere Tem 
peratur. —  Den æther iske  Bit termandelolie,  
Æ t h e r o l e u m  A m y g d a l a r u i n  a m a r a r u i u ,  tilbere
des ved med Vand at destillere bittre Mand
ler, af hvilke den fede Olie er udpresset. 
Den er guldgul eller næsten farveløs og noget 
opaliserende, tungere end Vand og har en 
stærk, gjennemtrængende Bitterm andellugt og 
en bitter, brændende Smag. Den indeholder 
Blaasyre og er derfor g ift ig ; den anvendes 
ogsaa kun sjølden i M edicinen, men benyttes 
derimod ofte, navnlig naar den ved Behand
ling med Kalkmelk og  Jernvitriol og  paaføl
gende Destillation er befriet fra Blaasyren 
og  saaledes giftfri, til Parfümering af Man
delsæbe (s. d.) og til Parfumerier, samt til 
L ikører, saasom N oyaux, Persiko etc. —  
Kunst ig Bit te rmandelolie  eller Mirbanolie  vil 
findes omtalt under Artiklen Nitrobenzol.  —  
Forfalskninger af Mandelolie kan man op
dage ved at blande en afkølet Blanding af 
lige Dele concentreret Svovlsyre, rød, rygende 
Salpetersyre og Vand med fem Dele af den 
Olie, som man vil prøve; derved faar Man
delolie en bleggul, Ferskenolie en rødlig og  
Sesamolie en sm udsigrød Farve.

Man deisten kaldes en Bjergart, som 
indeholder Mineralkjærner eller saakaldte 
Mandler, som have afsat sig  i de smaa H ul
heder eller Blærerum. der i Urtiden have 
dannet sig  i den smeltede Bjergmasse under 
dennes Størkning. De hyppigst forekom
mende bestaa a f Kalkspath, Kvarts, Chalce- 
don, Agat, Porphyr, Zeolith etc. De findes 
i mange forskjellige B jergform ationer og fore
komme ogsaa hos os, t. Ex. i D iorit paa 
Bornholm  og  i Zeolith paa Island og  Fær
øerne. Der findes iblandt dem smukke Stene, 
som kunne gives en god Politur og  da an
vendes som Smykkestene.

Mandelsirnp kaldes concentreret Man
delm elk; den benyttes af Conditore, som 
blande den med Vand og derved tilberede en 
velsmagende Mandelmelk. Den fremstilles 
ved at støde søde Mandler med 1/6 bittre i lidt 
Vand, derpaa tilsætte mere Vand til Blandingen 
og  efter Siening koge Melken med hvidt Sukker 
til Sirups Consistents under Tilsætning a f 
lidt Orangeblomstvand. I  Medicinen benyt
tes den under Navn af Syr upus Am ygdala-  
rum,  isærdeleshed som Sm agscorrigens for 
Medicin.
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OTandelsaebe tilberedes, navnlig til 
medicinsk B r u g , ved en kold Blanding af 
Mandelolie og en stærkt concentreret kaustisk 
Lud. Den til Vaskebrug bestemte Mandel
sæbe, som forfærdiges i Parfumefabrikerne, 
er dog sædvanlig kun hvid Yaskesæbe, som 
er parfumeret med Bitterm andelolie eller N i
trobenzol tilligem ed andre ætheriske Olier. 

Mandeltræet s. Mandler.  
Mandibnli L uci! piscis s. Gj edde. 
M andiokka s. Cassavabusken.  
Mandler (Am ygdalæ ) ere de i Sten

frugterne af Mandeltræet, A m y g d a l u s  c o m m u 
n i s ,  indeholdte, med cn brun, som oftest 
støvbedækket og  noget rynket Hud over
dragne hvide Kj ærner. Træet stammer fra 
Grækenland, Levanten og det nordlige Afrika, 
men voxer nu næsten i alle sydeuropæiske 
Lande, især i Egnene omkring Middelhavet, 
dels vildt og  dels dyrket; i  Sydtyskland og 
Sydfrankrig dyrkes det o fte ; hos os kan det 
voxe i Friland, men sætter kun vanskelig 
modne Frugter, imedens dot i let, solbeskin- 
net Jordbund egner sig  godt til Prydplante 
i Haverne ved dets smukke hvide eller rosen
røde Blomster. Den ovale, noget sammen
trykkede, forneden tilspidsede Stenfrugt be- 
staar af et graaliggrønt, læderagtigt, liaardt 
K jød, som omgiver den ligedan formede, sæd
vanlig haarde, rynkede og puncterede F rø 
skal, der indeholder et stort Frø [sjeldnere 
to], den saakaldte Mandel .  Man skjelner ho
vedsagelig mellem bi t t re og  søde Mandler, 
A m y g d a l æ  a m a r æ  og d u l c c s .  De sidste ere 
egentlig kun en Afart af de første, og K jæ r- 
nerne have næsten ganske det samme U d
seende; de bittre ere vel som oftest lidt 
mindre end de søde, mon der forekommer 
dog ogsaa smaa søde og  store bittre Mandler. 
Sædvanlig ere dog de bittre Mandlers F rø 
skal tykkere og  haardere end de søde Mand
lers. En anden Afart al de søde Mandler 
ere de a f en tynd, skjør, dybt rynket, træ
agtig  Skal om givne Krakmandler ,  som ogsaa 
kaldes Jordansm andler .  De komme mest i 
Handelen med de træagtige Skaller og  er
holdes fra Provence over Marseille under for- 
skjellige Benævnelser, saasom à la Princesse, 
à la dame, Abeilans etc., men ogsaa fra Spa
nien, navnlig fra Valencia, der anses som de 
bedste, og  fra Majorka, samt fra Neapel og 
Sicilien ; de spises sædvanlig raa til Dessert, 
men deres H ovedfortrin er dog kun, at man 
selv tager dem ud af Skallerne og  at de der
for ere mere renlige og  friske, end de af
skallede, som de ikke overgaa i Smag. De 
almindelige Mandler befries paa Productions- 
stederne for Skallerne og  forsendes uden 
disse. —  De søde Mandler indeholde ofte 
indtil 50 pCt. og  de bittre indtil næsten 40 
pCt. fed Olie, som næsten kun bestaar af 
Elai'n og  som vindes ved Udpresning (s. Man
delolie). Naar man støder dem med koldt 
Vand, danne de en m elkeagtig Em ulsion, som 
kaldes Mandelmelk (s. d.). Blandet med Suk
ker giver den en behagelig, kølende Drik, 
som kaldes Orgeade, og  den benyttes ogsaa 
i M edicinen som et kølende og indhyllende 
Middel, Mandelsi rup (s. d.). De bittre M and

ler indeholde foruden den fede Olie Amyg
dalin (s. d.), som med Yinaand kan udtræk
kes af dem som hvide smaa Krystaller af en 
bitter Smag og  uden L u gt; desuden Emulcin. 
Yed Indvirkning af det sidste paa Amygda- 
linet omdannes dette ved Tilstedeværelse af 
Vand til Blaasyre og  Bittermandelolie og 
ved en paafølgende Destillation ville disse to 
sidste Stoffer overgaa tilligem ed Vanddam
pene (s. Bittermandelvand, Blaasyre og Bit
termandelolie). Bit t ermandelol ie er giftig (s- 
Mandelolie) og  udvindes ved Destillation af 
den efter Udpresningen af den fede Olie af 
bittre Mandler tilbageblevne Pressekage. I 
Apothekerne tilbereder man ogsaa Bitter- 
mandelvand deraf, som næsten ganske bar 
den samme Virkning som Laurbærkirsebær- 
vand; endvidere anvendes bittre Mandler som 
Tilsæ tning til forskjellige Skjønhedsmidler. 
Den udpressede Mandelmasse udgjør i pul" 
veriseret og  sigtet Tilstand det saakaldte 
Mandelkl id,  der benyttes som et hudforskjø11’ 
nende Vaskemiddel. Som bekjendt anvendes 
de søde Mandler i Mængde til fint Bagværk, 
i  Conditorierne, i Husholdningen, til Mandel
melk etc.

I  Handelen adskiller man de forskiellig® 
Sorter Mandler efter Productionslandene ; af 
de søde Mandler ere følgende de vigtigst0 
Sorter: 1) Valencia- eller spanske Mandtør’ 
som ansés for at være de bedste, ere stor0, 
brede og have en behagelig, ren Smag; dø 
have en brun, stribet Hud og ere bedækkede 
med et gulagtigt Støv, der let kan f jernes 1 
varmt Vand. De forsendes dels i Sække paa 
c. 50 K ilo og dels i Foustager. Næsten 
ligesaa gode ere de noget længere Malag3' 
Mandler ,  og ogsaa paa Øen Maj orka produ
ceres der mange Mandler af god Qvalitet, 
som mest forsendes til Cadix, hvor man prøS' 
ser Mandelolie deraf. De spanske Mandi01' 
forsendes hovedsagelig fra Alicante, kvorfo1' 
de ogsaa ofte benævnes Al icant e-Mandler ,  -y 
2) Por t ugisiske Mandler  komme hovedsag0̂  
fra Provinsen Algarbien over Faro; de øre 
fulde og  velsmagende og  kaldes ogsaa Pit *' 
mandler.  —  3) Provence-Mandler  ere den 
bedste franske Sort og produceres i Provence! 
de have en sød Smag og  en fastKjærne, som 
er noget mindre og tyndere, men mere aflang 
og smal end de spanske. En fortrinlig Son 
fra Omegnen af A ix kaldes i  Frankrig Flots; 
ikke fuldt saa gode ere Comt at - og Daupl11' 
née-Mandlerne. —  4) Pugl i eser -  eller Pugl ia 
Mandler fra Apulien i Italien ere rundere og 
tykkere, men mindre end de spanske; de al
m indelige kaldes ogsaa Communmandier.  E11 
særegen stor og  tyk Sort af fortrinlig Snmg 
kaldes Am br osiam andler ,  og den bedste Som 
som dog kun sj elden kommer i Handelen 
mest spises til Dessert, benævnes Caval er ie 
De neapolitanske Mandler udføres hovedsag0' 
l ig  over Bari, Scillo  og  Otranto, mest t) 
Triest og  Livorno. —  5) Sici l ianske Man0' 
1er ere store, velsmagende og ligne dem 
Provence, men ere større end disse og mind*6 
end Valenciamandlerne; de voxe ved Fod00 
af Æ tna, i  Omegnen af O vola, Girgem1’ 
Mascali etc. og  forsendes mest over Triøst’
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Venedig og Livorno. —  6) Be rber iske eller 
barbar iske Mandler fra Nordkysten af Afrika, 
navnlig fra Tunis, A lgier og  Marokko, ere de 
ordinaireste, mindste og billigste af alle Sor
ter og bestaa ofte af harske K j ærner ; de for
sendes ligeledes over Triest, Venedig, L i
vorno etc. i runde, flettede Seroner paa c. 
100 Kilo, hovedsagelig til London og  Ham 
borg. —  7) Tyske Mandler  dyrkes navnlig i 
Nedre-Østerrig og Rhinbaiern , dog kun i 
ringe Mængde, saa at de ild e  komme i den 
større Handel, men mest forbruges paa Pro- 
ductionsstederne. I)e ere smaa og  kun af 
ordinair Qvalitet; i frisk Tilstand have de 
en ret behagelig Sm ag, der dog taber sig, 
naar de tørres, ligesom  de ogsaa kun holde 
sig i kort Tid. —  A f de bi t t re Mandler 
komme ligeledes de bedste fra Valencia og 
Provence, men de fleste erholdes dog fra Si
cilien og Barbariet.

Søde Mandler ligne i Udseende de bittre, 
fra hvilke de navnlig adskille sig  ved Sma
gen; de sidstnævnte betales lidt høiere end 
de søde. Gode Mandler bør være friske, 
fulde, hele, tyndskallede, af ensartet Stør
relse, kun lidet bestøvede og indvendig smukt 
hvide og haarde; de maa ikke have dybe 
Rynker eller have en olieagtig eller harsk 
Smag eller Lugt, og  navnlig maa de ikke 
være angrebne a f Midder eller Orme. Paa 
et tørt Sted kunne de holde sig  i flere Aar, 
naar de af og til sigtes for at fjerne Støvet, 
hvori der let fremkommer Midder.

Af Mandler indførtes til Danmark i Aaret 
1878 c. 434,000 PdL, al hvilke Tusinder c. 
133 kom fra England, 119 fra Slesvig og 
Holsten, 78 fra Holland, 34 fra Frankrig, 
32 fra Ham borg og Lübeck etc. Udførselen 
i samme Aar udgjorde c. 70,000 Pd., som 
næsten alle forsendtes til Sverig.

Norge indførte i 1879 c. 96,000 Pd., og 
Sverig i '1878 c. 539,000 Pd.

Englands Indførsel af Mandler udgjorde i 
Aaret 1876 c. 77,000 Cwts. til en Væ rdi af 
c-, 244,000 £., hvoraf c. 27,000 Cwts. fra Spa- 
nien og de canariske Øer, 27,000 Cwts. fra 
Marokko og 18,000 Cwts. fra Italien. Iler 
udførtes i samme Aar c. 32,000 Cwts., af 
^®vdi c. 98,000 £, mest til Tyskland og 
Holland.

M a n d r a g o r a  s. Alrunerod.
Mandrenaque er Navnet paa et Ma- 

nufacturstof, som de Indfødte paa Philippi- 
üerne forfærdige og  tildels udføre til Ost- 
lßdien, China og andre Lande; K jeden deri

Bom uldsgarn, im edens Islæ tten  bestaar af 
Bladtrævlerne a f en Palm eart.

Maudrice s. Mahognit ræ.
Mangan er et Metal, som lindes meget 

udbredt i Naturen, dog  aldrig i gedigen T il
b u d , men stedse i Forbindelse med andre 
Grundstoffer ; i M eteorstene har man vel fun- 
hcf metallisk Mangan, men kun i m eget ringe 
Mængde. Det er graaliglividt, haardt, m eget 
®Prødt, har en Væ gtfylde =  8 og smelter 
tørst i den stærkeste H vidglødhede. D et var 
dierede kjendt i Oldtiden som Brunsten 
jtøder Navn af M a gne sia  n igra ,  der anvend- 
tes til Affarvning a f Glas, men det frem

stilledes først heraf i ren Tilstand i Aaret 
1774 af den svenske Chemiker Galin. Det 
kan udvindes ved at reducere dets Ilter med 
Kul i den stærkeste Hvidglødhede, eller ved 
Reduction af Fluorm angan med Natrium, 
ligesom  ogsaa vod Reduction af en Blanding 
af M anganforchlor og Fluorcalcium  med Na
trium. I ren Tilstand har det den samme 
Farve som lystR aajern  med et rødligt Skj ær ; 
det er metalglinsende og  kan poleres, er saa 
stærkt, at det ridser Glas og  Staal og er 
ikke magnetisk. Det ilter sig meget let i 
Luften, og  dets Overflade bedækkes da hur
tig  med en dyb brun Rust. Vand decom po- 
nerer det langsom t underudvikling  af Brint, 
og af Syrer angribes det hurtigt; i Tech 
niken linder det ingen Anvendelse som M e
tal, medens dets Forbindelser ofte benyttes. 
Det maa opbevares ligesom Kalium nel or
Stenolie eller i tilsm eltede Rør. Med Ilt 
danner Mangan sex forskj ellige Forbindelser, 
nem lig :

1) Manganf or i l t e,  et lysegrønt eller graa- 
grønt, uopløseligt Pulver, som let iltes i 
Luften. Med Syrer danner det Salte, af 
hvilke de vigtigste ere: Ku l sur t  Manganf or -  
i l t e fremstilles kunstigt ved at fælde et Man- 
ganforiltesalt med Natroncarbonat som et 
hvidt, i Vand uopløseligt Pulver; det findes 
i Naturen i glasglinsende, kjødrøde Krystal
ler som Manganspat h (Dialogi t ),  og opløst i 
fri Kulsyre som Bestanddel af flere Mineral
kilder. Det har nogen Anvendelse i M edi
cinen og som Tilsæ tning til tørrende Olie
fernisser. Svov l su r t  Manganf or i l t e danner 
rosenrøde, gjennem sigtige Krystaller, som ere 
let opløselige i Vand; det erholdes ved at 
ophede Manganoverilte med Svovlsyre. Det 
finder Anvendelse i Medicinen. Ki sel sur t  
Manganf or i l t e er en Bestanddel af flere M i
neralier, saasom navnlig af Mangan kisel, 
Tephroit, H eteroklin og Helvin.

2) Mangant vei l t e fremstilles kunstigt som 
et sort Pulver og findes i Naturen i brunlig
sorte Krystaller som Brau nit , og i Forbin 
delse med Vand som Mangan it  (Sortmangan- 
erts). I  Forbindelse med Baryt og med Kali 
forekommer det som Psilom elan (Haardman- 
ganerts), og  med Kobberilte og  Vand som 
Kobbermanganerts. Det er en meget svag 
Base og  danner kun Salte med nogle enkelte 
Syrer.

3) Manganmel lemi l t e fremstilles kunstigt 
ved stærk Glødning af de andre Manganilter 
under Luftens Adgang som et brunt Pulver 
og  forekommer i Naturen krystalliseret som 
Hausmanni t ;  med Syrer decomponeres det og 
danner derfor ingen Salte.

4) Manganover i l t e,  den mest bekjendte og 
i Naturen hyppigst forekommende Mangan- 
erts, findes under Navn af Brunst en,  Graa- 
brunst ener t s,  Pyrolusi t ;  den danner enten 
tætte Masser eller jernsorto Krystaller med 
mere eller mindre fuldkommen Metalglans, 
som give et sortegraat Pulver. Den udmær
ker sig  ved, at den ved Glødning, men bedre 
ved Opvarmning med Svovlsyre afgiver en- 
dél af sin Ilt, og  man benytter den derfor 
til Frem stilling af Ilt. A f V igtighed i ted i-
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nisk Henseende er dens Forhold  til Salt
syre; naar den koges med denne, omdannes 
den til Manganf or ch lor  (lyserøde Krystaller) 
og  fri Chlor, idet Halvdelen af den i Salt
syren indeholdte Chlor frigjøres; den spiller 
derfor en stor Eolie ved Frem stilling af Chlor. 
Paa Grund af den store techniske Betydning 
vindes Manganoverilte bjergmandsm æssigt; 
den anvendes til Frem stilling af Chlorkalk, 
i . Glasfabrikationen, som Farve paa Porcel- 
lain og i Glasurer etc. (Se forøvrigt »Brun
sten«.)

5) Mangansyr e er kun bekjendt i dens 
Salte, da man endnu ikke har kunnet isolere 
den; det vigtigste af disse Salte er m angan
sur t  Kal i  (s. Kali, mangansurt).

6) Manganoversyre i Forbindelse med Kali 
er det saakaldte m ineral ske Chamæleon (s. 
Kali, mangansurt).

Mangia guerra er Navnet paa en 
fyrig  Eødvin, som voxer ved Æ tna paa Si
cilien.

M angifera indica er et Træ, som 
oprindelig stammer fra Ostindien, men nu 
dyrkes i flere Varieteter i alle de tropiske 
Lande; det bærer store, velsmagende, glatte, 
nyreformede og kjødfulde Stenfrugter, som 
kaldes Mango eller Mangobiommer;  de ere i 
Begyndelsen lysegrønne, derefter gule eller 
rødlige og indeholde en mandelagtig Kjærne. 
Man spiser dem enten raa eller tilberedte paa 
forskjellige Maader og  syltede; af Saften til
bereder man en vinagtig  Drik, og af Kj ær
nerne Mél. De største, som kaldes Fedt - 
mangos,  ere saa store som et Barnehoved 
og  veie over 2 P und; en mindre Art, som er 
lidt større end et Gaaseæg, kaldes Mompe- 
laan.  Begge have en behagelig, ferskenlig
nende Smag. Der gives en endnu mindre 
Art, som kaldes Abemongo og som bærer 
Frugter, der neppe ere spiselige. Træets 
Bark, ligesom  ogsaa dets Blade og  Frø an
vendes i Medicinen.

M angle træ et eller Mangrovetræet
( Rhizophora M angle) er et i Sydamerikas 
samt Vest- og Ostindiens Sumpe og  Laguner 
voxende Træ med knortede, bueform igt oven
over Jorden fremragende Eødder og en 
Stamme, som deler sig i en Mængde sam
menslyngede Grene og Luftrødder, der hænge 
ned paa Jorden og  fæste Bod og skyde nye 
Grene. Ogsaa de indtil 60 Ctm. lange, fin
gertykke, cylindriske Frugter fæste strax Eod, 
naar de hænge ned til Jorden, og  paa denne 
Maade danne disse Træer snart uigjennem - 
trængelige Skove (de bekjendte M angrove
skove), som endogsaa kunne staa sig im od 
Havet, og undertiden ogsaa naturlige Broer 
over Floder. D et haarde, men kun sjelden 
tykke Ved anvendes til Baadebygning, og 
Barken, der indeholder megen Garvesyre, be
nyttes til Garvning og i Farverierne, under
tiden ogsaa i Medicinen.

M angofrugten s. Mangi f er a indica.
Mangostaitlmrk ( Cortex M ango- 

stanæ) er den bittre, sammensnærpende Bark 
af Frugterne af G a rr i t i l a  M a u g o s t a i i a ,  et i 
det ostindiske A rchipelag og  Malacca voxende, 
smukt Træ med rosenrøde Blomster, som dér
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benyttes som Lægemiddel imod D iarrhoe. 
Træet dyrkes for dets velsmagende, syrlig' 
søde Frugters Skyld. Frugtskallerne inde
holde Mangost in,  et gult, organisk Farvestoh 
der er meget holdbart og ligner Gummiguf 
samt Garvestof, hvorfor de anvendes til Farv
ning og Garvning. Disse Frugter høre tn 
de smukkeste og mest velsmagende, som fi11' 
des i Syden.

M angrovetræ et s. Manglet ræ.  
Maniliarpix eller Mani lharp ix af M#"

r o n o b e a  c o c c i u t a  i Guinea, benyttes dér tu 
T jæ ring af Skibe og til Fakler; det kommt* 
ogsaa undertiden til Frankrig og  England. 

Manihot s. Cassavabusken.  
Manillahamp kaldes de til at spindes 

tilberedte gullighvide, 1— 2 Meter lange Blad- 
trævler af en Pisangart, M u s a  te x t i l i s ,  som 
voxer i stor Mængde i Asiens Tropelande> 
hvor den ofte danner hele Skove. Den høret 
egentlig  hjemme paa flere indiske Øer, navn
lig  paa Philip pinerne og Molukkerne, hvot 
baade Planten og den deraf tilberedte Hamp; 
som nu er en af Øernes vigtigste Handel^ 
artikler, kaldes Abaka.  Paa Øen Luçon ell®1' 
Mani l la,  som er den nordligste og største al 
de spanske Philippiner, dyrkes Planten i dm 
Store, og Afsætningen af den deraf tilberedt® 
Hamp er Beboernes vigtigste Erhvervskild6' 
Naar Pisangen er i Begreb med at sætte 
Blomst, fældes den nær ved Jorden og Top
pen afskæres ; derpaa tages Bladskederne fia 
hverandre og Overhuden afrives med en Kp1'’' 
Bladskederne skæres derefter i smalle Strim
ler, som enkeltvis læ gges paa et Brædt og 
trykkes derimod med et Knivblad, imedens 
man med den anden Haand trækker Strim
melen til s ig , hvorved Taverne skilles f*'a 
den øvrige Bladsubstants, der holdes tilbag® 
af K nivbladet; Hampen ophænges tilsidst 
nogle Tim er i Luften for at tørres og er da 
færdig. Den er glinsende hvid og meget fast 
og  er ikke lidet stærkere og  seigere end al
m indelig Hamp, hvorfor ogsaa det deraf f°r' 
arbeidede Tougværk er langt at foretrække  

for det af H am p; i den nyere Tid benytte 
det ogsaa mere og mere i den engelske, nord
amerikanske og flere andre Landes Marine*-- 
Manillahamp en anvendes imidlertid ikke alene 
til Eebslagerarbeide, men ogsaa enten alen® 
eller med Tilsætning af Bom uld til alle Slag® 
Tøier og  endogsaa til Papir, som er meget 
fastere end det almindelige Kludepapir. M 
de bedste og  glatteste Taver forfærdiger um*1 
Klokkestrenge, smaa Tæpper, Meubeldainast j  

Arbeidstasker etc., imedens de grovere, korte 
eller sammenfiltede Taver anvendes til Ke®' 
Den forsendes i fast sammenpressede Balle* 
paa 2 à 300 Pd., hvoraf sædvanlig kun o*1 
Sjettedel eller mindre bestaar af fine, hvid® 
Taver. Den forvexles forøvrigt ofte med den 
saakaldte Aloëhamp og andre lignende Trævle- 
stoffer, saaledes som allerede omtalt unde* 
Artiklen »Agave«.

M aniller kaldes de Messingringe, son* 
Negrene i Afrika bære som  Pynt paa x\rn*® 
og Ben.

M aniok s. Cassavabusken.
Manna er en kollektiv Benævnelse paa
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flere, for største Delen sukkeragtige Produc- 
ter, men sædvanlig forstaar man ved Manna 
den i Luften tørrede sukkeragtige Saft af 
forskjellige Arter af Asketræet, hovedsagelig 
dog af Mannaasken,  F r a x i n u s  O r n u s ,  som i 
tvende Varieteter, F .  0 .  ro tu n d i i 'o l i a  og  g a r -  
g a nic a ,  kultiveres i betydelige Plantager paa 
Sicilien, medens dens Dyrkning i Calabrien 
i de senere Aar næsten er ophørt for der at 
give Plads for mere lønnende Kulturer, navn
lig af Oranger. Den er hvid eller gullig , 
skjør, som oftest noget klæbrig at føle 
paa, undertiden krystallinsk, har en vam
mel sødlig Sm ag; kun de fineste Sorter have 
on sød, mere behagelig Smag. Den anvendes 
i Medicinen som et mildt Afføringsmiddel 
samt til Frem stilling af Man nit , som vil fin
des omtalt nedenfor. Den bedste Sort er den, 
som af sig selv sveder ud af Træerne og be- 
staar af rundagtige Korn, Draaber eller Taa- 
rer, hvorfor den ogsaa kaldes Manna in la- 
crymis;  den er glinsende hvid, tør og har 
en ganske ren, sød Sm ag, men den kommer 
kun meget sjelden i Handelen. De sædvan
lig forekommende Sorter flyde ud efter Ind
snit, som man g jør i Træernes Bark. Den 
bedste af disse er den lange Rørmanna,  
Manna canel lat a,  som bestaar af 12— 24C tm . 
lange og c. 3 Ctm. brede, flade, rende- eller 
rørformede Stykker, der bestaa af flere Lag, 
som ofte i det Indre ere fjeragtig krystalliserede. 
Den er hvid eller lysegul, undertiden med et 
rødligt Skjær, tør, skjør, har en tem melig 
ren, sød Smag med en næsten umærkelig 
Eftersmag og opløser sig  ganske i Vand. 
Den kommer sædvanlig i Æ sker paa 1 Pund, 
men forsendes ogsaa undertiden i Kister af 
forskjellig Størrelse. Den næste Sort er den 
almindelige eller sic i l i anske  Manna,  M .  c o m 
m u n is,  S i c i l i a n a  eller G e r a c e .  Denne kommer 
sædvanlig i Handelen fra Palermo og  Cefalu 
over Livorno, Genna og Marseille og  bestaar 
af sammenhængende, noget klæbrige, gullige 
Masser, som indeholde større eller mindre 
lysere Stykker og  besidder en noget krad
sende Smag. De større udsøgte hvidlige 
Stykker deraf kaldes Manna elect a,  eller ud
søgt Manna. De bedre lysere Sorter af al
mindelig Manna benævnes ofte Manna cala- 
brina. —  Den fede calabriske eller Pugl ia 
Manna, M .  c r a s s a ,  s p i s s a ,  s o r d i d a ,  p i n g n i s  
olier C a p a c y ,  forekom mer nu kun lidt i  Han
delen. Den er en blød, fedtet, brunlig, med 
lysere og mørkere Korn blandet Masse, som 
m meget forurenset med fremmede Iblan
dinger og let trækker Fugtighed til sig  af 
Duften og flyder hen. Det er en slet Sort, 
s°m skrabes af Træerne og  navnlig skylder 
fugtigt Veir lig  sin Oprindelse. Indsamlingen 
af Manna finder Sted i Løbet af Sommeren, 
?®dvanlig i Maanederne Juli og  August; thi 
1 koldt eller fu gtigt Veir er Ü dbyttet slet; 
ot Par Regndage kunne saaledes ødelæ gge 
hele Høsten, da Regnen opløser og  bortfører 
den udflydende Saft. Indsnittene gjøres først 
ved Foden af Træet, og rykke hver 2den 
Dag høiere op indtil en H øide af 3— 8 Meter. 
* Indsnittet befæstes et Blad eller Straa, 
hvorpaa Saften kan stivne eller flyde ned

paa de bladagtige Grene af Opuntiakaktus, 
som udbredes under Træerne. Den først ud
flydende Saft fra den nedre Del af Stammen 
er tyndere og tørrer langsommere og  giver 
mindre god Manna, medens Saften fra den 
øvre Del tørrer hurtigere og giver Rørmanna. 
—  Opbevaringen af Manna bør ské paa 
et aldeles tørt og  lu ftigt Sted, da den 
ellers bliver brun og fedtet og let bliver 
su r , hvorved den bliver ganske uanvende
lig. —  Hovedbestanddelen af Manna er et 
eiendomm eligt krystallisérbart Stof, som kal
des Manni t  eller Mannasukker ,  men som i 
mange Henseender adskiller sig fra det sæd
vanlige Sukker, iblandt Andet ogsaa derved, 
at det ikke kan gjære. Det erholdes ved at 
udkoge Manna med stærk Vinaand og er et 
m ildt Afføringsm iddel for Børn, men bruges 
ogsaa af Voxne i Italien, hvor man fremstiller 
det og bringer det i Handelen ; ogsaa i Tysk
land tilberedes det af flere Droguister. I 
Apothekerne tilberedes deraf Mannasirup, og 
Manna tilligem ed Sennesblade udgjør H ovedbe
standdelen af »Ham borgerthe«. —  A f andre 
Mannasorter skulle vi nævne Br iançoner  eller 
Lærket ræmanna,  som findes omtalt under L. ; 
Libanon Manna,  smaa søde Korn, som opstaa 
paa Cedertræet og sp ansk  Manna,  som ud
sveder af Grenene paa C i s l u s  l a d a n i f e r u s  og 
indtørrer til fingerlange hvide Stykker; men 
disse have ingen Betydning som Handels- 
gjenstande. —  Den Manna, som omtales i 
Bibelen og som Israeliterne spiste under 
deres 40aarige Ophold i Ørkenen, antages at 
have været Mannalav (s. d).

M annagryn, T. Schwaden, H im mel- 
thau, E. Graymil, Fr. Graine de grém il, ere 
de smaa, aflangt runde Frø af Mannagræs, 
G l y c e r i a  i i u i t a n s ,  som voxer vildt og  dyrkes 
i lave fugtige E gne i en stor Del af Europa, 
nærmest som et godt Fodergræs. Frøet ind
samles især i Mellemeuropa, Böhmen, U n
garn, Polen o. s. v. ved at drive tætte Haar- 
sigter im od Græssets T op ; efter at være 
tørret, bliver det tærsket eller stampet i Sække 
for at fjerne de glinsende Skaller og  benyt
tes da som Næringsmiddel ligesom Sago
gryn eller malet til Mél. Paa denne Maade 
anvendes det endnu hyppig  i de førstnævnte 
Lande, hvorfra det ogsaa forsendes, især fra 
Østersøhavnene. Frøene ere mindre end Hirse, 
i  Begyndelsen brune, senere hvidgule, have 
en behagelig Sm ag og  indeholde m eget Mél.

M annalar (Lecan ora  esculenta ) er en 
Lavart, som voxer i stor Mængde paa K lip 
perne i de tørreste Egne af Nordafrika, Syd
rusland og  M ellemasien; den løsrives ofte af 
Tinden og  føres bort i saa store Masser, at 
den kan danne fodhøie L a g , og  benyttes 
som Næringsm iddel baade for Mennesker og 
Kvæg.

M annheim er Guld s. Semilor.
M annheim er Vand er Navnet paa 

en fin Anislikør, som især fabrikeres i Mann
heim og ofte forsendes.

Mannit s. Manna.
Mapoutræ er det hvide, lette, men dog 

m eget varige Ved af den i Ostindien og  Syd
amerika voxende Mapoubusk, Sæ la nthus M a -
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l a c h o d e n d r o n ;  det modtager en smuk Politur, 
og de deraf forfærdigede Meubler ere saa 
lette som om de vare af Poppeltræ. Ved at 
gjøre Indsnit i den vindrueagtig voxende 
Busks Grene udflyder der en Mængde syrlig 
og  forfriskende Saft, hvormed Reisende kunne 
slukke deres T ørst, hvorfor Busken ogsaa 
paa Isle de Prance kaldes Bois de source,  
Kildetræet.

M arabnijer ere de m eget fine og  lette 
Pjer, som den i Ostindien levende Marabu- 
stork, C i c o n i a  M a r a b u ,  og den afrikanske 
Kæmpestork, C i c o n i a  A r g a l a ,  have ved H a
len og  Vingerne. De have en løs, silke
agtig P an e, og de i Spidserne krusede 
Smaaljer vibrere ved den mindste Bevægelse. 
En saadan F jer af 35 Ctm. Længde og 20 
Ctin. Bredde veier kun et halvt Gram. Kæm pe
storkens F jer ere hvide og have længere og 
finere Paner, hvorfor de ogsaa staa i høiere 
Pris end de graa, som erholdes af Marabu- 
storken. De bæres ofte af Damer som H o 
vedpynt, men ere meget kostbare, hvorfor 
der ofte forekommer falske eller uægte Ma- 
rabufjor, som faas af andre Storkearter eller 
af Fasanarter.

M a r a m e lle s  kaldes i Frankrig de i 
Sukker syltede Frugter af det japanesiske 
Kvædetræ, C y d o n i a  s p e c i o s a ,  som paa Grund 
af sine mørkt purpurrøde Blom ster under
tiden ogsaa dyrkes hos os i Drivhuse.

M a r a r o g u m m i kaldes undertiden Ca- 
rannagummi (s. d.).

M a r a s c h i n o  eller Marasquin er Nav
net paa en fin, fra de sydlige Lande kom
mende Likør, som tilberedes ved Destillation 
a f de med Kjærnerne stødte Frugter af 
Mahalebkirsebærbusken, de saakaldte Ma- 
rasker, som dyrkes flere Steder i Dalmatien 
og Istrien og anvendes til Frem stilling af 
Maraschino, navnlig i Zara, hvorfra den bedste 
erholdes ; den kommer i Handelen i smaa 
Flasker, omgivne af Sivfletning, under Navn 
af Maraschino di Zar a og  forsendes vidt 
omkring. I  Sebenico i Dalmatien tilbereder 
man ogsaa af overmodne hvide Vindruer en 
Vin, som kaldes Maraschinovin.

M a r c a s i t  s. Vismut .
M a r c e l l in  eller Dobbel t t af t  er et tæt, 

lærredsvævet Silkestof med dobbelte K jede- 
traade og  enkelte, dobbelte eller tredobbelte 
Islættraade ; det har nogen L ighed med 
Double-Florence,  men er blødere og mere 
glinsende. Det anvendes hyppig til Dame
kjoler og Kaaber og  forfæ rdiges mest sort, 
men forekommer ogsaa stribet og  m ønstret; 
det er sædvanlig Va— 5/s Meter bredt.

M a r c ip a n  er en sød, især af Mandler 
og Sukker bestaaende Conditorvare, som fore
komm er dels i Kageform  og  dels som Confi- 
turer; den har den Egenskab at kunne holde 
sig længe uden at blive tør og forsendes der
for vidt omkring.

M a r e k a n i t  s. Obsidian.
M a r e n a s  er Navnet paa en Sort russisk 

Krap, som dyrkes i Omegnen afD erben t paa 
den vestlige Bred af det caspiske H av; den 
skal i Godhed kunne maale sig med den 
franske Avignonkrap.

M a r fil  s. El fenbensnødder.
M a r g a r in s y r e  kaldtes tidligere en 

for en chem isk Forbindelse antagen Blanding 
af Palm itinsyre og Stearinsyre, som man er
holdt ved Forsæbning af Margarin. Den For
bindelse, som man nu kalder Margarinsyre, 
er ganske forskj ellig herfra, men har kun 
ren chemisk Interesse.

M a r g a n x  kaldes en Slags røde Bordeaux- 
vine fra Omegnen af samme Navn i Dep. 
G ironde; de henregnes sædvanlig til 2den 
eller 3die Klasse, de bedste undertiden ogsaa 
til 1ste, saasom Chateau-Margaux, der er en 
af de fineste Sorter (s. ogsaa Bordeaux- 
vine).

M a r g o s a o l i e  s. Zederach. 
M a r i e b a l s a m  s. Tacamahacgummi.
M a  r ie  n g la s  ( G lades M ariæ , Lapis 

specularis) ogsaa kaldet, Frueglas,  Gipsspat h,  
Spei l gi ps eller Seleni t ,  T. Marienglas, Frauen
eis, er en af store, glatte, gjennemsigtige* 
som oftest hvide Tavler bestaaende Sten, som 
med en Kniv let lader sig spalte i ganske 
tynde, næsten glasklare Blade, der kunne 
benyttes som almindeligt Vinduesglas. Til
der tiden forekommer den ogsaa krystalliseret 
og  straalet, og af rødliggraa, gul eller sort
agtig Farve. I Ilden bliver den uigjennem- 
sigtig, og  blandet med hvidt Lér henfiyder 
den i vedholdende Hede til en meget fin* 
halvt g jennem sigtig , melkehvid Masse, som 
undertiden finder Anvendelse i Porcellana 
fabrikationen. I  brændt og pulveriseret Til* 
stand anvender man den ligesom  Gips til fine 
A fstøbninger og Stuccaturarbeider, og blan
det med Farver ogsaa til Mosaikarbeider og 
Pastelfarver; Guldarbeiderne bruge den under 
Navn af Spat h til at rense og polere SøR" 
gjenstande, Æ delstene og Perler. I  gjennenn 
s igtig  Tilstand anvender man den, navnlig 1 
Rusland, til Vinduesruder, ligesom ogsaa tn 
forskjellige Ornamenter og  andre kunstne
riske Arbeider. Den bruges ligeledes tu 
Lampeskorstene samt til Ruder i Ovne, hvor 
man vil iagttage Ilden uden at foraarsag0 
Træk ved anbragte Aabninger. Den findeS 
mange Steder, ofte i Forening med tæt Gip3 
og  Stensalt, i Rusland, Frankrig, Schweiz 
Sverig og i Tyskland navnlig ved Harzen* 
Rudolstadt, Erfurt, ved Hohenstein i Sachse11 
samt i Böhm en; de største og  smukkest0 
Stykker komme dog fra Rusland. Den nU*a 
im idlertid ikke forvexles med den storbladene 
siberiske, uforbrændelige Gl immer (s. d.> 
Ved Volterra i Italien forekommer en meget 
smuk g jennem sigtig  Sort, som kaldes ScaØ' 
l iuola og  som i Rom  og  Florents benytte® 
til allehaande smukke Kunstarbeider og i111' 
lagte, mosaiklignende Gjenstande. 

M a r ie m c lk  s. Segl j ord.  
M a r ie t a a r e r  s. Hj obst aarer .
M a r ie t id s e l  ( Carduus marianus) 01 

en i Sydtyskland og  Schlesien vildtvoxend0 
og i de nordligere Egne dyrket Plante n10f  
purpurrødlige eller hvide Blomster ; dens B0(. 
Blade og Frø fandt tidligere Anvendelse 1 
M edicinen, imedens nu kun det sidste b0' 
nyttes under Navn af Semen Cardi l i  Man* 
eller marianæ,  som i Tyskland ogsaa kald®3
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»Stechkörner«. Det er 1 Ctm. langt, glin
sende brunt, ægformigt, fladt, buet og ved 
den ene Ende besat med Haar og bruges 
imod Sting, Brystinflammation etc. I nogle 
Egne spises de fine Rodblade.

Marietræ eller Mar ias Træ erholdes 
af et i Sydamerika og navnlig i Peru voxende 
Træ med en slank og meget lige Stamme, 
hvorfor det især benyttes til Master.

Marignane er Navnet paa nogle baade 
røde og hvide Provencevine fra Omegnen af 
Aix i Dep. Rhonemundingerne ; de udføres 
især til Genua. Yed Transporten antage de 
røde en meget mørk, næsten sort Farve, men 
de holde sig ikke længe.

Marinelim s. Lim.
Marinerede kaldes Fisk, naar de efter 

at være rensede ere stegte paa en Rist eller 
kogte og derefter nedlagte i en af Eddike 
eller Olie samt Kryderier bestaaende Lage. 
Denne Tilberedningsmaade bruges navnlig 
med Lax, Aal, Sild, Negenaugen, Foreller etc.

Marino s. Tobak.
.Mark er Enheden i det for det tyske 

Eige ved Lov af 4de Decbr. 1871 paa Guld 
grundede fælles Møntsystem; 9 Mark eller 
Reichsmark =  8 danske Kroner. Af 1 Pund 
%t Guld udmøntes 1395 Mark à 100 Pfen
nige. Af Guldmynter haves 20-Markstykker 
eller Bobbelkroner, hvoraf 693/4 Stykker inde
holde 1 Pd. f. Guld, og 10-Markstykker eller 
Kroner, hvoraf 139 */2 Stykker indeholde 1 
Ed. f. Guld; begge have en Finhed af 900 
Tusindedele eller 9/t 0 og bestaa altsaa af 9 
Dele Guld og 1 Del Kobber ligesom de danske 
Guldmønter.

Markasit s. Vismuth.
Marke©chenille kalder man den af

de vildvoxende Cactusplanter indsamlede Co
chenille, som er simplere end den ægte, der 
erholdes af de dyrkede Planter.

Markgräfler er en meget god hvid 
Jin fra den badenske Overrhinkreds, hvor 
den navnlig dyrkes i Omegnen af Landsbyen 
Taufen.

Märkten s. Ahorn.
Marko branner er enfin, hvid, fyrig 

Rhinskvin, som voxer ved Hattenheim i 
Rheingau; den har sit Navn efter en ved 
Bjergets Fod udspringende Kilde, som hed- 
derjilarkbrunnen.
r, Marly kaldes en Art meget aabent vævet 
Gaze, saa at der findes firkantede Aabninger 
ddellem Traadene. Det forfærdiges hyppigst

Linnedgarn og stivet, men ogsaa under
ben af Bomuld, Uld, Silke eller af to af 
disse Stoffer sammenblandede. Det forekom
mer mest hvidt eller sort og mere eller mindre 
aabent, og man bruger det til forskjellige 
“yntsager, til Foer i Damehatte, ogsaa til

brodere paa etc.
Marmaroscher D iam anter eller 

Hl'a9omiter ere aldeles farveløse og vand
rare Bjergkrystaller, som findes i Marma- 
Oscher Komitatet i Ungarn og navnlig ved 

öandorfalva, og som slibes ligesom Ædel
stene.
, Marmelade kalder man en tyk, ind- 
x°£t Blanding af Sukker og forskjellige

Frugter, navnlig Pærer, Kvæder, Ferskner, 
Aprikoser, Ribs etc. Den tilberedes i Con- 
ditorierne og spises enten alene eller fyldt i 
Kager og andet Bagværk; Frankrig og Ita
lien levere de bedste Sorter af denne Vare, 
som i Tyskland ogsaa kaldes »Schachtelsaft«.

Marineler, E. Marmeln, Schusser, Kni
cker, ere smaa Kugler til Legetøi for Børn; 
de ere omtrent 1—3 Ctm. i Gjennemsnit og 
bestaa enten af brændt Lér, som males og 
glaseres, eller af Marmor og andre Stenarter. 
De sidstnævnte, som ere de egentlige Mar- 
meler, tildanner og polerer man paa særegne 
Marmelinøller ; af Lér forfærdiger man dem 
navnlig i stor Mængde i Grossalmerode i den 
preussiske Provins Hessen-Nassau og forsen
der dem over Holland og England til Afrika, 
Ostindien, Amerika etc. Stenmarmeler for
færdiges mange Steder i Tyskland, saasom i 
Sonnenberg, Themar, Nürnberg, Walsdorf i 
Thüringen, ved Harzen etc.

M arm olith s. Serpent in.
Marmor, E. Marble, Fr. Marbre, er en 

tæt, haard, finkornet Kalksten, som kan mod
tage Politur og som enten er ganske hvid 
eller forskjelligt farvet, som oftest broget, 
og af en specif. Yægt — 2,7. Den har et 
splintret, undertiden fladt muslingeagtigt 
Brud, er ofte gjennemskinnende ved Kan
terne og bruser med Syrer ligesom enhver 
Kalksten; sædvanlig kan man ogsaa brænde 
Kalk deraf, hvilket hyppig skér med de 
simple og i stor Mængde tilstedeværende 
Sorter. Marmor forarbeides især til Søiler, 
Væggebeklædning, Gesimser og andre archi- 
tektoniske Forziringer, til Billedhuggerar- 
beider, Bordplader o. dsl. Den gule, røde 
eller brune Farve hidrører fra Jernilte, den 
sorte eller graa fra Kul eller Bjergbeg og 
den grønne fra Talk. De forskjellige Mar
morarter kunne inddeles i følgende Klasser: 
1) énsf arvet ,  som dog næsten kun forekommer 
hvidtellor sort; 2) broget ,  med alle Slags Farve- 
tegninger, Pletter, Striber, Aarer, Skyer etc. ; 
3) Madreporemarmor,  som indeholder for
stenede Koraller; 4) Musl ingemarmor,  med 
forstenede Muslinger, hvortil ogsaa henhører 
det næsten ganske af Muslinger bestaaende 
Lumachel lo,  som navnlig findes smuk og med 
et udmærket, labradorlignende Farvespil ved 
Bleiberg i Kärnthen under Navn af Luma- 
chel le Chat oyant e eller de Kar int hie.  Ogsaa 
ved Astrachan i Rusland findes en meget 
smuk Sort Lumachello, som bestaar af mørke
gule Conchylier med et brunt Bindemiddel. 
St .  Annam arm or  fra Omegnen af Mons i 
Belgien, er mørkegraa med skyede Afteg
ninger og anvendes hyppig til Bordplader og 
Kaminer; 5) Svibelm arm or  eller Cipol ino,  
med grønlige Talkaarer og Brudstykker af 
mørkegrøn Serpentin og af en krumskallet 
Textur; 6) Brecciam arm or,  som iltalien kaldes 
Brocat ei lo,  bestaar af sammenvoxede, kantede 
Stykker af forskjellig Farve; den forekommer 
i talrige Varieteter, t. Ex. Violet t a ant iqua,  
hvide, skarpkantede Brudstykker med et vio
let Bindemiddel; Br ecc i a dorat a,  hvide og 
røde Stykker med et livlig gult Bindemiddel ; 
Marmo af r icano,  sort med røde, violette og



M a r m o r . 5 0 6 M a r m o r .

graa Stykker; Br ecc ia pavonazza,  livid med 
røde Brudstykker etc.; 7) Puddinf lst ensmar- 
mor,  hvori de indvoxede brogede Stykker ere 
runde og Grunden sædvanlig mørk; 8) Plant e- 
marm or med grønlige Plantetegninger paa 
rød Grund. — Piere udmærket smukke Mar
morarter, af hvilke der fra Oldtiden haves 
architektoniske Brudstykker, Billedhugger- 
arbeider, Pade etc., findes nu ikke mere, og 
om flere af disse mener man, at de Brud, 
som engang have afgivet dem, forlængst ere 
udtømte. De vigtigste antike Arter, som 
dels endnu benyttes, men dels ikke mere 
findes i Naturen, ere følgende : a) Den hvide 
par i ske Marmor, fra den græske 0  Paros, 
har en bladet, kornet Textur, en blændende 
hvid Parve og en eiendommelig voxagtig 
Glans. Mange af den antike Billedhugger
kunsts Mesterværker ere forfærdigede heraf, 
iblandt andre den medicæiske Tenus. Brud
dene paa Paros befinde sig endnu ganske i 
deres tidligere Tilstand og bestaa af Huler 
med mærkværdige Basreliefs, hvor man bry
der denne Marmor ved Lygteskin. I den 
nyere Tid forarbejdes den mest til mindre 
Gjenstande, saasom Biveskaale, Saltkar, Or
namenter etc. — b) Pent el i sk eller at t i sk 
Marmor, fra Bjerget Pentelikon ved Athen, 
er ligeledes hvid, dog hyppig med et gulligt 
Skjær; den er mere finkornet end den pariske 
og er af Grækerne bleven anvendt til Bygge
foretagender , saaledes til Parthenon etc. 
Denne Marmor forekommer af og til med 
grønlige Striber. Desuden findes der ogsaa 
paa Øerne Samos, Lesbos, Scios etc. en meget 
smuk hvid, noget haardere Marmor, som tid
ligere overhovedet blev benævnt gr æ sk Mar
mor. — c) Hvid Marmor fra Bjerget Hymet- 
tus i Grækenland, er lidt graalig af Parve. 
Den kommer navnlig fra Øerne Tinos, Samos 
og Lesbos. Bovigio er hvid Marmor fra Pa
dua; i Mellemeuropa levere Schlanders i Ty
rol, Schlesien, Sachsen etc. kornet, tildels 
hvid Marmor, men af ringe Qvalitet. — d) 
Car r ar i sk  Marmor fra Byen Carrara i Modena, 
er finkornet, blændende hvid, gjennemskin- 
nende, modtager en fortrinlig Politur og kan 
erholdes i Blokke af enhver Størrelse; den 
vurderes i Nutiden høiest og anvendes over
alt til Billedhuggerarbeider, hvorfor man og
saa i Italien kalder den Marm o st at uar io.  
Canovas og Thorvaldsens Mesterværker ere 
forfærdigede af denne Marmor. Ikke sjelden 
findes der dog blaa Aarer deri, ligesom den 
ogsaa undertiden indeholder smaa gjennem- 
sigtige Bjergkrystaller, som kaldes car r ar i sk e  
Diamant er .  De betydeligste Brud findes ved 
Landsbyerne Pianello og Polvazza i Nærheden 
af Carrara, og den der brudte Marmor for
sendes fra Byerne Masso, Spezia og Livorno. 
Ved Carrara brydes der forøvrigt ogsaa en 
Art sort Marmor med gule eller grønne Aarer.

Farvede og brogede Marmorarter findes 
hyppigere end hvide, og efter de forskj ellige 
Findesteder i en stor Mangfoldighed med 
Hensyn til Parver og Aftegninger ; de smuk
keste forekomme dog i de sydlige Lande, 
navnlig i Italien, hvor man har en rig No
menklatur for de forskjellige Arter. Mange

Navne gives Tillægsordet ant ico,  hvormed 
menes, at den paagjældende Art er af ukjendt 
Oprindelse eller stammer fra Brud, som alle
rede ere udtømte i Oldtiden. Denne Marmo1 
kan derfor egentlig endnu kun tages af de 
gamle romerske Buiner, men i den nyeste 
Tid er det dog lykkedes igjen at finde flere 
naturlige Leier af saadanne aut icos,  hvori
blandt ogsaa Maina i Grækenland, som en
gang leverede Oldtidens Kunstnere de ud
mærket smukke, grønne og røde Varieteter 
med sorte Aarer, og som nu igjen afgiv1' 
dem. Efter Hovedfarven har man sort, gi'P11' 
gul og rød Marmor (n ero , verde, giallo 
ro sso ); den sidste kommer fra Verona, Lu" 
gezzana og Narbonne. En sort M. forekom
mer i Bergamo under Navn af Paragon,  e!l 
anden Sort med gule Aarer findes i Ape*1' 
ninerne og kaldes Por t or  eller Marmo p0r ° 
venere,  og en lignende med gule Aarer bp' 
des som ovennævnt ved Carrara foruden dee 
hvide; ogsaa Omegnen af Lüttich leverer elj 
til Gravmonumenter godt anvendelig s°r_ 
Marmor. Den sachsiske sorte M. har li£e' 
ledes gule Aarer og er isprængt Glimmf" 
skifer. Grøn M. forekommer i mange 
rieteter i det Genuesiske ; en af de smukkest 
Sorter er Polzevere,  ver t  d’Egypt e eller ver 
de mer.  Den i Oldtiden høit vurderê  
Verde ant ico er gjenfunden paa en 0 i ; . 
græske Archipel. Den saakaldte r csso anfiÇ 
fra Grækenland er gjennemdragen af sorj 
og hvide Aarer og oversaaet med sorte P1'1̂  
ker; jo dybere den røde Farve er og jo f#r,. 
Aarer den har, desto høiere er dens V®rt. 
I Nærheden af Carrara bryder man ogsaa e 
Art blaagraa M. med hvide Aarer, som ^  
des Bargigl i o.  Italien leverer de fleste °® 
næst Grækenland ogsaa de smukkeste 
morsorter, og de udgjøre der en ikke uvig*̂  
Handelsartikel, idet navnlig den carrara 
M. forsendes til alle Verdensdele. Men de, 
uden findes der ogsaa smukke Arter i Tyr° ’ 
Illyrien, Steiermark, Øvreøsterrig., Ung3! .
Dalmatien og Böhmen. Ogsaa Frankrig
meget smuk M. af de mest forskjellige s 0* 
ver, især i Languedoc, Provence og i EPm 
næerne og Vogeserne; den benyttes hypkf 
til Ornamenter, Bord- og Kaminplader e 
En stor Bigdom paa Marmor har endvid® 

Savoien samt Øerne Sardinien og Korsp 
ligesom ogsaa Algier, hvor der i de gkjy 
fundne gamle romerske Brud findes en IjV 
gullig, rødlig eller smuk sort, hvidstribet f 
Ogsaa i Belgien haves flere smukke Ar 
ved Namur, Theux, Dinant etc., tildels .. 
staaende af Madreporemarmor, og navm , 
vurderes den sorte fra Dinant høit. Eng*^, 
har en smuk sort, grøn og broget M., ßajr, 
lig i Devonshire, Derbyshire, i Skotland, i 
land og paa nogle af de hebridiske Øer. veJl 
Kilkenny i Irland findes der i Mængde f 
smuk sort Marmor med hvide Pletter uu 
Navn af Ki l kenny Marmor ,  og ved KenfK 
bay i Anglesea brydes der en meget sB® 
Sort, som kaldes verde di Corsica,  fordi 
ogsaa forekommer paa Corsica; den Jp,ye) 
grøn, sort, hvid og mørk purpurrød 
uregelmæssig fordelt i Massen. I Done*
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paa den nordvestlige Kyst af Irland findes 
betydelige Leier af aldeles hvid Marmor ; men 
der brydes kun lidet paa Grund af den af
sides Beliggenhed. I Aaret 1867 indførtes 
der til England c. 10,000 Tons raat og 70,000 
Tons sauget eller paa anden Maade forar- 
beidet Marmor, mest fra Toscana, Alt til en 
Værdi af 146,700 £. — Don i Tyskland, t. Ex. 
ved Harzen, i Schlesien, Baiern, Westphalen 
etc. forekommende M. fattes som oftest de 
levende Farver; dens Aarer og andre Afteg
ninger ere i Regelen hvide, graa, brune eller 
sorte, men undertiden har den dog et meget 
smukt Udseende. Man forarbeider den til 
Gravmonumenter eller Plader til disse og 
andet Stenhuggerarbeide, ligesom den ogsaa 
anvendes til mindre dreiede eller skaarne 
Gjenstande. Smaa Marmorkugler til Legetøi 
for Børn, de saakaldte Marmeler, forsendes i 
Mængde fra Thüringen. — Ogsaa i Norge fore
kommer Marmor flere Steder, saasom i Nær
beden af Christiania, paa Mosterø og Hop i 
Bergens Stift, flere Steder i Trondhjem og 
Nordlandene etc., men den er kun af simpel 
Qvalitet, hvilket ogsaa kan siges om den for
øvrigt ret smukke, flerfarvede Marmor, som 

' brydes flere Steder i Sverig, t. Ex. ved 
Singö, Vrå etc. I Aaret 1878 indførte Sverig 
uforarbeidet Marmor til en Yærdi af c. 10,000 
Kr. og forarbeidet M. værd c. 89,000 Kr.; 
Værdien for den i samme Aar udførte ufor- 
arb. M. var c. 600 Kr. og forarb. c. 3,600 
Kr. — Ofte bliver ogsaa Marmor farvet, 
hvilket navnlig i Italien er en ikke ubetyde
lig Industrigren; man forstaar der at give 
den forskjellige Farver, navnlig røde, gule og 
grønne, og disse ere som oftest meget hold
bare, da de trænge temmelig dybt ind i Ste
ven. Med Drageblod eller Cochenille, opløst 
i varm Alkohol og Ammoniak, farves Marmor 
smukt rød, med salpetersurt Sølvilte graa, 
med Gummigut, opløst i Alkohol, eller med 
Svovlarsenik, opløst i Salmiakspiritus, farves 
den gul, ng med Spanskgrønt, smeltet sam
men med Vox, bliver den grøn, med Jodjern 
smuk brunrød antico. For de Farver, der 
me tilberedte med Alkohol, maa Stenen op
varmes før Paastrygningen; kun ved Brugen 
af Drageblod og Gummigut maa den opvar
mes efter samme. — Man forfærdiger ogsaa 
i Italien en Art kunstig Marmor af smaa 
Marmorstykker, som man forbinder ved Hjælp 

en fast Cement; den anvendes især til 
Gulvbelægning. Efter det engelske Blad 
.»Industry« forfærdiges der i den nyeste Tid 
* London meget smukt imiteret Marmor af 
Barisergips, Alabastfragmenter og forskjellige 
larvestoffer; det kaldes Scagl iol a-Marm or  

egner sig navnlig til indvendigt Brug, 
saasom til Søiler, Piedestaler, Væggebeklæd- 
Kug, Ornamenter etc.
,r Marmorlividt kaldes fint slemmet 
Kridt, der anvendes som Malerfarve til Lim- 
§rund for Forgylderarbeide etc.

Marmotter s. Hamst erskind.
Marnevine ere de røde og hvide Cham- 

Pagnevine fra Dep. Marne og navnlig fra Om- 
®gnen af Epernay og Rheims, som henhøre 
Kl de fortrinligste Sorter.

M a r o n e r  s. Kast anier .
M a r o n n a  s. St erlet .
M a r o q u in  s. Corduan.
M a r q n e t e r i  eller indlagt  Arbeide,  som

i Østerrig kaldes »Bullarbeit«, er en Art fint 
Snedkerarbeide, hvorved man i Overfladen af 
kostbare og kunstnerisk forfærdigede Meub
ler og andre Gjenstande indlægger Figurer 
af brogede Træsorter, Messing, Staal, Sølv, 
Elfenben, Skildpadde, Perlemor etc. Det er 
en Slags Mosaikarbeide, som allerede var 
kjendt for flere hundrede Aar siden, og hvori 
navnlig Frankrig senere udmærkede sig ; i den 
nyere Tid have dog ogsaa flere andre Lande 
opnaaet stor Fuldkommenhed deri.

M a r im b e  (M arrubium  album  eller v u l
g a re), T. Weisser Andorn eller Mariennessel, 
er en i det nordlige Europa ved Veikanter, 
paa Møddinger og øde Steder hyppig vox- 
ende Plante, hvis bittre, lidt skarptsmagende 
og behagelig af Moselvin lugtende Blade og 
unge Skud føres i Apothekerne under Navn 
af H erba  M a rrubi!  ; de anvendes ogsaa under
tiden som Tilsætning ved Ølbrygning samt 
til Garvning. Stengelen er opretstaaende og 
hvidfiltet, Bladene ere næsten runde, rynkede 
og besatte med fine Haar, og de smaa fine 
Blomster staa som kuglerunde Kranse rundt
om Stengelen. Den indeholder et Bitterstof 
(.M a rru b iin ), ætherisk Olie og Garvestof.

M a  r s a la  v in  er en Madeira lignende, 
gul, fyldig og velsmagende Vin med en god 
Aroma; den dyrkes ved Marsala paa Øen Si
cilien og forsendes især i Mængde til Eng
land.

M a r s o lin  eller Marzol ino,  Martsost, er 
en Sort italiensk Faareost, som navnlig til
beredes i Toscana af meget god Qvalitet.

M a r s v in e t  eller Delphinen (D elp h in u s  
Phoccena), T. Meerschwein, E. Dolphin, Fr. 
Dauphin, fanges i Danmark især ved Middel
fart om Efteraaret og ved Indløbet til Ise- 
fjord om Foraaret, naar Dyrene trække fra 
Østersøen ud i Nordsøen eller tilbage igjen. 
Den naar en Længde af l 1/«,—2 Meter, veier 
70 à 90 Pund og benyttes navnlig til Tran
kogning af Spækket, imedens Kjødet og Ind
voldene kun bruges som Gjødning. Godt be
handlet Marsvinstran er et særdeles godt 
Belysningsmateriale, men har en ubehagelig 
Lugt.

M a r t ia l  er en Sort engelsk Støbestaal.
M a r t in s t a a l  erholdes ved Sammen

smeltning af Raajern og Smedejern ved en 
meget høi Temperatur og anvendes især til 
Geværløb, Jernbaneskinner, Hjulringe etc.

M a r t i n s t r æ  s. Rødt ræ.
M a r u m u r t  (M aru m  veru m ) s. Kat t eurt .
M a r v e l la  er en Sort fin, let Malaga

vin, som har Lighed med Madeira.
M a r y la n d  s. Tobak.
M a r z o la n o  kaldes i Italien Straaet af 

Sommerhveden, som anvendes til Fabrikation 
af Straahatte.

M a n c a li  eller Mascol i  er en sød, vel
smagende rød Vin, som voxer ved Foden af 
Ætna paa Sicilien og hvoraf der udføres 
meget.

M a s c a r p o n i  s. Ost .

■
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M a sc lia n zg e r  kalder man i Tyrol en 
fortrinlig Sort Æbler, som forsendes i Mængde.

M a sc o c h i er et let, blomstret Bomulds- 
tøi, lidt sværere end Musselin, og forfær
diges navnlig i Østerrig og forsendes mest 
til Tyrkiet.

M a sco v a d e  s. Sukker.
M a s k  er det ved Ølbrygningen i Mæske- 

karrene tilbageblivende Residuum af Maltet, 
efterat Størstedelen af dettes Mélstof og 
nogle af de kvælstofholdige Stoffer ved Mæsk
ningen ere bragte i opløselig Tilstand og 
derpaa udtrukne ved varmt Vand. Den an
vendes som et meget godt Kvægfoder og 
indeholder i frisk Tilstand 75—80 pCt. Vand,
9-—12 pCt. kvælstoffri og c. 5pCt. kvælstof
holdige Stoffer, 3—4 pCt. Træstof, c. 2 pCt. 
Fedt og e. 1 pCt. Aske. Den sælges pr. 
Tønde à c. 200 Pd., og Prisen er for Tiden 
her i Landet 2 Kr. pr. Td. for Vintermask 
og 1 Kr. for Sommermask, idet Efterspørg
selen er mindst om Sommeren', naar Kvæget 
ikke holdes i Stalden.

M a sk in o lie  s. Globeolie.
M assah ©  v e d e r  kaldes Pibehoveder af 

uægte Mérskum (s. d.).
M a ssico t s. Blygult.
M a ss la sc k  s. Ungarske Vine.
M assoylbark  erholdes af et paa Java 

og andre ostindiske Øer voxende Træ, La u 
ru s B urm a n n i; den er tynd, brun, med en 
graa Overhud og har en canéllignende Lugt 
og Smag. Den sælges undertiden for Kuli- 
lavanbark, men er mindre krydret end denne.

M a stix  eller IVlastixgummi {R esin a  M a 
s tix )  er den hvidlige eller lysegule, haarde, 
tørre og gjennemskinnende Harpix af den 
paa de sydeuropæiske og nordafrikanske Ky
ster hjemmehørende, men i Mastix byerne i 
de nordlige Dele af den tyrkiske 0  Chios 
{S cio) udelukkende dyrkede Mastixpistacie, 
Pista cia  Le nt iscus.  I mindre Qvantiteter 
flyder Harpixen ud af sig selv og størk
ner i Draabeform paa Grenene; for at 
erholde større Qvantiteter maa man gjøre 
Indsnit i Træernes Bark. Dette skér i 
Midten af Juli ved med en Kniv at skære 
talrige Striber paalangs i Stammen fra Ro
den og op til Grenene, hvorpaa Harpixen 
kort efter flyder ud i stor Mængde, idet den 
dels størkner i Indsnittene og dels falder til 
Jorden som smaa Korn, og indsamles i Au
gust; for at erholde en ren Vare, lægger 
man Stenplader underneden ved Foden af 
Træerne. Den bedste Mastix, Mastix i Taa- 
rer, M . in la crim i« eller in gra nis,  tager man 
fra Stammen ; de fra Stenene opsainlede Har- 
pixkorn udgjøre den anden Sort, mindre rene 
Taarer, og de imellem Stenene paa Jorden 
liggende Stykker den tredie, mindst rene og 
ordinaireste Sort, almindelig Mastix, M. in 
sort is.  Indsamlingen paa Chios er et Mono
pol, som bortforpagtes af den tyrkiske Re
gering. Kornene ere glasagtige, tørre, haarde, 
hvide og gule, skjøre, gjennemskinnende og 
af Størrelse som mindre Ærter. Mastix har 
en krydret, noget sainmensnærpende Smag, 
og naar den brændes paa Kul, udbreder den 
en behagelig, balsamisk Lugt; i Vinaand op

løser den sig for største Delen, i ætheriske 
og fede Olier fuldstændigt. Med Tiden an
tager den en gullig Farve, som de ringere 
Sorter ogsaa allerede have af Naturen. Ofte 
hænger der ved Kornene en léragtig Masse, 
som maa fjernes derfra ved Afpudsning; den 
kaldes da pudset Mastix og besidder en 
høiere Værdi. Den forekommer ogsaa hyppig 
blandet med Smaastene, Barkstumper og andre 
Urenligheder; Prisen retter sig tildels efter 
Mængden af disse Iblandinger samt efter 
Farven. Mastix natural kaldes i Handelen 
den Vare, som usorteret kommer fra Produc- 
tionslandene ; ere de reneste hvide Draaber 
fraskilte, kaldes disse M . e lecta  og Resten 
ffl. in  sort is,  hvilket Navn ogsaa tildeles 
den ordinaire paa Jorden opsamlede Mastix. 
— God Mastix hør bestaa af klare, énsfarvede 
runde Korn, som blive bløde ved at tygges; 
den forekommer blandet med Sandarak, hvil
ket kan kj endes paa, at denne ikke bliver 
blød ved at tygges, men danner et knasende 
Pulver. Man kan ogsaa opdage en saadan 
Forfalskning ved at lægge noget deraf i 
Terpentinolie, som opløser Mastix, men ikke 
Sandarak. — Mastix anvendes til Tandkit og 
i Medicinen til Salver, Plastere og Tandpul; 
ver samt til Røgelse; en Opløsning deraf i 
Vinaand eller Terpentinolie kaldes Mast i x-  
fernis og benyttes til Lakering, til at over
trække Malerier og ved Forgyldning. Eu 
Blanding af Mastix og Husblasopløsning giver 
en fortrinlig Kit til Glas og Porcellain. Han
delen med M. foregaar hovedsagelig over 
Smyrna, Konstantinopel, Marseille, Triest og 
Venedig. Under Benævnelsen Mastix fore
kommer der ogsaa Kit og Cement af f°r' 
skjellig Sammensætning; saaledes kalder man 
undertiden Asphalt Mastix de Bitume, °g 
Blandinger af Sand og Kalkstenspulver med 
Linolie eller Tjære anvendes til Tagbelæg' 
ning under Navn af Mastixcement. — 0gsaa 
Vedet af Mastixtræet fandt tidligere Anven
delse i Medicinen under Navn af LigninjJ 
Le n t isc i ; nu benyttes det kun undertiden tn 
Tandstikkere.

M a ta la n g a  er en Slags spansk Ams 
fra Provinsen Jaen.

M a té  s. Paraguaythe.
M a tic o b la d e  (F o l ia  M a tico ) komm® 

i Handelen i fast sammenpressede Baller og 
erholdes af en i Peru voxende peberaghg 
Slyngplante, Art a nt he  e longa ta .  De ere kop' 
stilkede, aflangt lancetformede, netfornng’ 
aarede, ribbede, graafiltede paa Underflade11’ 
brunlig grønne, kort behaarede, c. 15 Ctm- 
lange og 5 Ctm. brede, have Lighed mel 
Salvieblade og have ved at gnides en arO' 
matisk, lidt skarp Lugt og en bitter Smag; 
Virkningerne af denne nye Drogue kjendt® 
først af de amerikanske Læger, men de1̂ 
anvendes nu ogsaa temmelig almindeligt i Eu' 
ropa. Midlet virker særlig paa Slimhinder  ̂
og benyttes imod Slimflod; Bladenes M '  
vendelse til udvortes Brug som ot bioo 
stillende Middel, især i frisk Tilstand, e 
navnlig meget udbredt i deres Hjemland' 
De indeholde iblandt Andet en ætberis 
Olie og et Bitterstof,' Maticin; den første e
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lysegrøn, og bliver tyk ved Opbevaring og 
har en brændende, krydret Smag.

M atjes s. Sild.
M atrosk læ d e, Singonne eller Ange- 

line kaldes et tykt, meget fast vævet og 
stærkt valket, langhaaret og ligesom laaddent 
uldent Stof, der sædvanlig er farvet sort, 
saa at det ligner sorte Faareskind. Det for
færdiges navnlig flere Steder i Bøhmen og 
Mähren og anvendes til Vinterklæder af de 
lavere Klasser, til Tæpper og ogsaa til 
Sadeldækkener for Kavalleriet. (Se ogsaa 
Capotklæde).

M atroslæ rred , som i Tyskland ogsaa 
kaldes Bonten, kalder man en Sort ordinairt, 
løst vævet Lærred, som oftest er hvidt og 
blaat, men undertiden ogsaa rødt eller rødt 
og blaat paa hvid Grund og enten stribet 
eller tærnet. Disse Lærreder forfærdiges 
hovedsagelig i Bøhmen og det sachsiske 
Oberlausitz i Stykker paa 35 Meters Længde, 
som ere skaarne i 3 Trediedelsstykker, bog- 
formig sammenlagte i halv Bredde, manglede 
°g paa Yderfladen lidt glittede. De gaa 
fflest til Søhavnene og til Vestindien og 
benyttes især til Matrosskjorter samt af 
Negrene. Nu forfærdiger man dem ofte 
ffled iblandet Bomuld, og man væver ogsaa 
nogle ganske lignende Hals- og Lomme
tørklæder, som undertiden bestaa helt af
Bomuld.

Mattara s. Gul Snerre.
Mauveïn eller Perkins Violet er Navnet 

paa et sortagtig violet, kobberglinsende smaat 
krystallinsk Anilinpulver, der fremstilles ved 
I l t n i n g  af svovlsurt Anilin og dobbelt chrom- 
snrt Kali. Ved Iltning med Bly overilte og 
Eddikesyre giver Mauveïn et smukt rødt 
Earvestof, som  kaldes Safranin.

Mazamet er en Slags tæt, kipret, uldent 
Multimi, som særlig forfærdiges i en lille 
By af samme Navn i Languedoc.

Meclilinet kaldes et i England af 
Bomuld og  Linned vævet lint Stof, der mest 
bruges til Yestestøi.

Mr c ti oa ca nit arod s. ialaperod, hvid.
Mecltlenburg-blue er Navnet paa 

eu blaa Farve, som forfærdiges i England 
Øg er formet i smaa Kager med paatrykt 
Portrait af Dronningen og med Overskriften 
»Mecklenburg«.

Mecklenburglis ere nogle glinsende, 
hamastagtige uldne Tøier med brogede Striber 
Øg brocherede Blomster, som forfærdiges i 
England, navnlig i Bristol, Norwich, Hali
fax etc.
.Medoestene kaldes nogle vandklare, 

gjennemsigtige Bjergkrystaller eller Kisel- 
Mene, som findes i Nærheden af Byen Medoc 
1 Frankrig og undertiden slibes som Dia- 
fflanter.

Medocvine s. Bordeauxvine.
, Meesvin er en god rød Vin, som avles 
1 Omegnen af Mees ikke langt fra Digne i 
det franske Dep. Nedrealperne; den hen
regnes sædvanlig til 4de Klasse af de franske 
-Bødvine, i gode Aar dog ogsaa til 3die.

Meissnerblaat s. Ultramarin.

M eissn er  P ro b e rste n e  s. Stolpe- 
nerstene.

M eissn er  V in e  ere de paa den høire 
Elbbred fra Pillnitz til Meissen i Kongeriget 
Sachsen avlede røde og hvide Vine, som i 
gunstige Aar ere af ret god Qvalitet og 
derfor hyppig forsendes til Magdeburg, Bre
men etc., hvor de især bruges til Forskæring 
af fremmede Vine. De bedste komme fra de 
kongelige Vinbjerge i Hoflösnitz ved Meissen.

M e k k a b a ls a m  {B a lsa m u m  de M ecca , 
Balsam um , G ilea d en se  eller O pobalsam um  
veru m ) ogsaa kaldet jødisk Balsam, stammer 
fra en især i Arabien mellem Mekka og 
Medina voxende Busk, Ba lsa iuodendron Gile a - 
dcnse. Den udflyder frivillig eller udvindes 
ved at gjøre Indsnit i Stammen. Den her
ved fremkommende lysegule, tyndtflydende 
Balsam af en behagelig Lugt, næsten som 
Salvie eller Citroner, kommer ikke i den 
europæiske Handel, da den i selve Tyrkiet 
vurderes saa høit, at den mest kommer til 
Sultanens Hof. Derimod vindes der ved 
Udkogning af Grenene med Vand en mindre 
behagelig lugtende Balsam af gullig Farve, 
som ofte er uklar og melkeagtig, i frisk Til
stand omtrent af Consistents som tyk Copaiva- 
balsam; den har en eiendommelig, kraftig, 
krydret, anislignende Lugt og en skarp, 
bitter og aromatisk Smag. Den opløser sig 
ikke fuldstændigt i Vinaand, bliver hvid og 
sæbeagtig, naar man gnider den i Haanden, 
og udbreder sig, naar den dryppes paa varmt 
Vand, paa Overfladen til en tynd Hinde, 
som man kan borttage med en Fjer. Den 
indeholder en ætherisk Olie, som vindes ved 
Destillation, og en haard og en blød Harpix. 
Den forsendes i smaa Blykapsler eller i ud
borede Nødder og anvendes til Hudforskjøn- 
nelsesmidler, thi som Medicin, hvortil den 
tidligere benyttedes i forskj ellige Sygdomme, 
har den neppe nogen anden Virkning end 
den sædvanlige Terpentin. I Orienten bruger 
man den ogsaa undertiden som Kryderi. I 
Droguehandelen forekomme stundom de med 
smaa Stumper Grene og Frugtstilke blandede 
Stenfrugter af den nævnte Busk eller en 
beslægtet Art under Navn af Carpobalsamum 
eller Frugtbalsam (s. d.), der anvendes til 
Køgelse, ligesom ogsaa det vellugtende Ved 
som Xylobalsamum, der i Orienten bruges 
til Tandstikkere.

M e l s. Honning.
M é l kaldes navnlig det ved Maling til et 

fint Pulver forvandlede og samtidig fra Skal
lerne befriede Korn, hovedsagelig Hvede og 
Bug, og i mange Egne ogsaa Dinkel og 
Mais. Byg og Havre males ikke ofte til 
Mél, da dette kun sjelden anvendes til Brød
bagning undtagen i daarlige Høstaar eller i 
Egne, hvor der kun dyrkes lidt Bug eller 
Hvede. Derimod anvendes Mél af Boghvede 
og Bis ofte til flere Slags Bagværk, og det 
Sidste navnlig i Tyrkiet til forskjellige Spise
varer. Ærte-, Bønne-, Linse-, Kartoffel- og 
Maismel blandes flere Steder imellem det 
Mél, som benyttes til Brød. Stivelsen, hvor
til ogsaa KartofFelmelet hører (s. disse), til
beredes paa anden Maade og er ogsaa i
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mange Henseender forskjelligt fra det sæd
vanlige Mèi. Gjenstand for den større Handel 
er kun Hvede- og Rugmél, og dette navnlig 
i den nyere Tid, siden der er indført store 
Forbedringer i Constructionen af Møllerne 
og Malingen paa mange Steder drives i langt 
større Omfang end tidligere. En af de 
vigtigste af disse Forbedringer er, at Kornet 
ikke befugtes, men males tørt enten imellem 
Stene eller Valser, og afkøles ved en sær
egen Indretning til Forebyggelse af Ophed- 
ning, hvorved det bliver mere holdbart og 
lader sig forsende bedre end tidligere. Des
uden bliver det ogsaa endnu hyppig før 
Nedpakningen udsat for Sol- eller Ovnvarme 
for at tørres, hvorved det holder sig langt 
bedre. Ogsaa Anvendelsen af Dampen maa 
henregnes hertil, da den gjør Malingen uaf
hængig af Vandmangel og Vinterfrost, og 
derfor benyttes den ogsaa ved de fleste større 
Mølleværker. Mélhandelen er betydeligst i 
de nordamerikanske Fristater, som forsende 
store Qvantiteter Hvede- og Maismél i hele 
eller halve Fade eller Barrels til Europa og 
andre Verdensdele, men navnlig til Syd
amerika. Fra Rusland udføres især Rugmél 
i Mængde; derefter følger Ungarn med sine 
kolossale Møller ved Budapest, og ogsaa i 
England og Tyskland findes eri betydelig 
Mølleindustri. Ved at forsendes tilsøs i 
stærk Varme eller til de sydlige Lande er 
Melet let udsat for at blive fordærvet, og 
det maa derfor kun pakkes ganske løst i 
Foustagerne ; ved koldere Temperatur og i 
de nordlige Lande holder det sig derimod 
godt, om det ogsaa stampes fast deri, men 
det er dog aldrig saa godt efter saadanne 
Forsendelser, som naar det kommer frisk- 
malet fra Møllen. Bedst er det, naar Melet 
strax efter Malingen kommes i Tønderne og 
kun trykkes noget fastere med Hænderne; 
det beholder da idetmindste i de første 
Maaneder efter Transporten det friskmalede 
Méls behagelige Smag. I de amerikanske 
Havne bliver alt til Udførsel bestemt Mel 
undersøgt af særlige Vragere, som betegne 
Varens Qvalitet ved at indbrænde et Mærke 
paa Fadene, saasom Super f ine,  Fine etc., 
medens saadant Mèi, som ikke befindes at 
være en god Handelsvare, ikke antages til 
Udførsel, hvilket Forbud ogsaa bringes i 
Anvendelse, naar Fadene ikke holde den 
rigtige Vægt; disse Undersøgelser foretages 
i Havnestæderne og umiddelbart før Melet 
udføres.

I Danmark har Mølleindustrien i den 
nyere Tid gjort betydelige Fremskridt navn
lig i Kjøbenhavn og i flere af Kjøbstæderne, 
hvilket hovedsagelig maa tilskrives Anvendel
sen af Dampen; man faar nu baade et bedre 
Product og en større Mængde end tidligere, 
saa at det stundom har været Tilfældet, at 
Prisen paa Hvedemel har været dalende, 
imedens samtidig Hveden er stegen i Pris. 
Efter Folketællingen i 1870 fandtes der her 
i Landet 1962 Møllere, hvoraf 28 i Kjøben
havn (hvoraf 18 Dampmøllere), 179 i Kjøb
stæderne og 1755 paa Landet; i 1860 var 
Antallet af Møllere i hele Landet kun 1570.

Efter den af E. Møller-Holst udgivne Land
brugs-Ordbog er Fremgangsmaaden hos os 
følgende: Paa Kværnen frembringes først 
Sk r aa  eller usigt et  Mél, som altsaa inde
holder alle Kornets Bestanddele. Ved Sigte- 
mél forstaas alene sigtet Rugmél; størst 
Omhu anvendes imidlertid paa Hvedemelet, 
som indvindes ved, at den formalede Hvede 
bringes paa Sigten, saa at Melet udskilles, 
imedens Resten, som bestaar af Klid og 
Kjærner, passerer en Kjærnesorterer, hvis 
Masker skille Kjærnen fra i forskjellige Fin
heder, imedens Klidene gaa fra for Enden af 
Sortereren. Den indvundne Kjærne passerer 
derpaa Raffinérmaskinerne, hvor den enten 
ved blæsende eller ved sugende Luftstrømme 
befries fra alle sine Klidpartikler og derpaa 
atter overgives til Kværnen, hvor den for
males og derefter igjen bringes paa en 
Kjærnesigte, som frasigter det nn udmalede 
Mél. Den resterende Kjærne føres derefter 
endnu én eller flere Gange paa Kværnen og 
over Sigterne, alt efter Hvedens Beskaffen
hed og det Product, som man vil udvinde. 
Det sidste Gang udvundne Mél holdes f°r 
sig selv og gaar i Handelen som Nr. 2 Mél; 
det udgjør i Regelen over 2 pCt. af Hvedens 
Vægt. Af Mél Nr. 1,  Flormel ,  udvindes 
sædvanlig 71—72 pCt., efter Hvedens Qvali' 
tet. Den efter den sidste Formaling til
oversblevne Kjærne, St r øm elet  (Klid) udgjér 
over 3—4 pCt. Den Malemaade, som an' 
vendes her i Landet, er det saakaldte Pia*' 
møl ler i ,  der gaar ud paa at udvinde saa
meget Mél som muligt hvergang Kornet 
gaar igjennem Kværnen, hvorfor Stenen0 
føres meget nær til hinanden; den egner 
egentlig kun til vor almindelige Hvede, de£ 
er mild nok, og hvis Klid ere seige nok til at 
kunne taale en saa nærgaaende Behandling 
I Sydeuropa, navnlig i Ungarn, vilde de à0/ 
voxende haarde Hvedearters Klid blive pulvefI' 
serede ved at behandles saaledes og fordæk0 
Melet, hvorfor man der anvender Høit møller 'eI- 
hvorved Kornene efterhaanden sønderdeles 
mindre og mindre Gryn, som efter paa 
vanlig Maade at være frigjorte for alle KlJ<tJ 
dele blive malede paa éngang til Mél, s011 
oftest ved Hjælp af særlige Valseværker. jT 
I Tyskland skjelnor man efter Melets (M^ 
tet imellem følgende Sorter; det fineste HvejF 
mél kaldes Auszug eller Griesmehl; deren0 
følger Mundmehl, Semmelmehl og Polling 
Det fineste Rugmél kalder man Vorlauf eU 
Weissroggenmehl, det ringere SchwarzroggeL. 
mehl eller Schweinemehl; Dinkelmél sta  ̂
Hvedemelet nærmest, men giver et fast6 
Brød; Byg- og Havremél benyttes kun s? f 
Tilsætning til ordinairt Brød og udgr0 
ingen egentlig Handelsartikel. Skalde)6 
af det til Mélfabrikationen benyttede K°^ 
benævnes Kleie (Klid) og anvendes hove 
sagelig til Kvægfoder. ,

De vigtigste Kjendetegn paa Godhed 
af Mél ere dets Farve og dets Tørhed; Jg( 
mere hvidt og tørt det er, desto bedre 
det ogsaa at være, thi tørt Mél modtaøj 
mere Vand og giver derfor ogsaa mere nh 
end fugtigt. Naar man gnider det let imeh



Mè i. 511 M e lb æ r r is.

Tommelfingeren og Pegefingeren, maa det vel 
®̂re fint at føle paa, men dog ikke ganske 

blødt; man maa ialfald kunne føle Spor af 
«maakorn deri. Ogsaa Smagen og Lugten 
fraa man lægge Mærke til; jo stærkere Smag 
fîvedemél liar, desto bedre er det, imedens 
Kugmél har den kraftigste Lugt af alle Mål
arter. Baade Lugten og Smagen fremtræder 
tydeligst, naar man bringer Melet i Deig- 
jorm. ]}et maa under ingen Omstændig
heder lugte muggent eller syrligt, eller have 
et skarp, ubehagelig Eftersmag, hvilket tyder 
jjaa, at det er fordærvet. Godt Hvedemel 
. Ør være hvidt med et lidt gulligt Skjær og 
lhke have et blaalig- eller rødlighvidt Ud
sende og ingen graa, rødlige eller sortagtige 
aiicter. hvilket hidrører fra Forurensninger 

°.g Klid eller tyder paa, at Melet er for
havet. Trykker man derpaa med Fingeren, 
hiaa der fremkomme en énsartet, glat For- 
hybning, hvori Hudfolderne vise sig aftrykte, 
.hers indeholder det formeget Klid. Ved at 
Rykkes i Haanden maa det med Lethed 

sig sammen med en knirkende Lyd; 
hanner det da en meget fast Klump, er det 
/ ■p a a ,  at det er for fugtigt, ligesom 
gsaa saadant Mél afkøler Haanden stærkt, 

Jtøar man })ring-or den deri, hvilket ikke er 
jLlfældet med tørt Mél. Falder det fra
• Verandre efter at være trykket i Haanden, 
hueholder det enten for meget Klid eller 
l'hi.ralske Bestanddele, i hvilket Tilfælde 
vjh ogsaa vil knase imellem Tænderne, 
ŷerken med det blotte Øie eller med 
hkroskopet maa man kunne opdage Mél- 
ïûre, Midder eller Svampesporer deri. I)et 

pPiskes undertiden ved Iblandinger af 
^P8! Tungspath eller lignende, hvilket kan 
Nages ved at undersøge dets Askemængde, 
kN for godt Hvede- og Bugmél ikke bør 
phgjøre over 1 pCt., eller ved at rystes med 
chloroform, Melet vil da svømme ovenpaa, 
V-Nens de mineralske Dele som Gips osv. 
tø synke tilbunds. Ere disse to Mélsorter 
jjNdede med andet Mél af Byg, Bis, Havre, 
tø ais> Kartoffelstivelse etc., da vil dette neppe 
n.hûe opdages med Sikkerhed undtagen ved 
tøplp af ef godt Mikroskop. Godt Bugmél 
0 P en mere eller mindre gul Farve; det 
c uitiaire er mere rødligt og er ogsaa mindre 
],1 at føle paa. — Hvedemél indeholder 

'tølo pCt. Vand, 9—12 pCt. Æghvide- 
f her, 68—74 pCt. Stivelse eller Mélstof, 
(.'T« pCt. Fedt, J/2—1 pCt. Træstof og 
tg 1 pCt. Aske. Bugmelets Sammensætning 
sjpphitrcnt den samme, men det indeholder 

ylen over 9 pCt. Æghvidestoffer. 
» An m är k s Indførsel af Mél og Gryn ud- 
tø, Ne iAaret 18 78 : af Hvede c. 3,6 Millioner 
fra c5 hvoraf c- 3 Mill, fra Preussen, 70,000 
K fverig, 49,000 fra England, 37,000 fra 
k 8iand etc.; af Boghvede 3,2 Mill. Pd., af 
(jfjî  2,2 Mill. Pd., af Havre c. 283,000 Pd. 
tøLaf Byg 210,000 Pd. — Af Mél og Gryn 
p ,Ørtes i samme Aar: af Hvede c. 102 Mill. 
3^'’ .hvoraf ca. 50 Mill. Pd. gik til England,
71 tøtø S verig, 13 til Norge etc.; af Boghvede 
c’ $ }K- Pd., af Bug c. 23 Mill. Pd., hvoraf 

Pl Sverig, 8 til Norge og 6 til England,

samt af Byg 7,5 Mill. Pd. Næsten alle disse 
Udførsler fandt Sted fra Kjøbenhavn, medens 
der dog af Mél og Gryn af Hvede udførtes 
c. 11 Mill. Pd. fra Nakskov, 5 fra Svendborg 
og 1,3 fra Budkjøbing. — I 18 79  indførtes 
der her til Landet af disse Fabricata: af 
Hvede c. 2 Mill. Pd. og af Boghvede 3,3, 
imedens der udførtes: af Hvede c. 90 Mill. 
Pd., af Bug 20 og af Byg 6,5 Mill. Pd., 
hvilke sidste mest gik til Norge og Island.

Norge indførte i 1879 c. 21 Mill. Pd. 
Hvedemél, 21 Mill. Pd. Bugmél og 1 Mill. 
Pd. Bygmél og udførte c. 300,000 Pd. Bug
mél og 107,000 Pd. Hvedemél, hvilke 2de 
Partier dog vare fremmede Varer.

Sve r i gs Indførsel i 1878 udgjorde c.
742.000 Centner Hvedemél af Værdi c. 9 
Mill. Kr., 534,000 Ctr. Bugmél v. c. 3 Mill. 
Kr. og 13,000 Ctr. Bygmél v. c. 80,000 Kr. 
— Der udførtes i samme Aar c. 68,000 Ctr. 
Hvedemél og 23,000 Ctr. Bugmél.

Engl and indførte i 1876 c. 6 Mill. Ctr. 
Hvedemel til en Værdi af 4,7 Mill. £, hvoraf 
c. 2,5 Mill. Cwts. fra Nordamerika, 1 Mill, 
fra Frankrig, 1 fra Tyskland, 1/2 fra Dan
mark og Va Na Østerrig; endvidere 167,000 
Cwts. Havremél fra Nordamerika, 17,000 
Cwts. Bugmél, 8,000 Cwts. Maismél fra Nord
amerika etc." Udførselen udgjorde kun c.
27.000 Cwts. Hvedemél og 19,000 Cwts. 
Havremél af Landets Production, samt c.
14.000 Cwts. fremmed Hvedemél. 

Nordam er ika udførte i Aaret 1880 ifølge
de officielle Beretninger fra Washington 6V2 
Mill. Fade Hvedemél til en Værdi af c. 38 
Mill. £, og 384,000 Fade Maismél, værd c. 
1,1 Mill. £. Totalværdien af Exporten derfra 
af Korn og Mél tilsammen beløb i 1879 c. 
239 Mill. £ og i 1880 c. 263 Mill. £.

M elanit er Navnet paa en sort Granat, 
som navnlig findes i de vulkanske Stenarter 
i Italien, blandt andre Steder ved Frascati, 
og i Breisgau og Kaiserstuhl, ligesom ogsaa 
i Urbjergene i Norge, i Pyrenæerne etc.

Melapliyr er en finkornet, krystallinsk, 
rødbrun eller mørkegrøn Bjergart, som fore
kommer porphyritisk eller med Mandelsten- 
structur i Tyrol og Skotland; den antages 
at være en Blanding af Labrador og Augii 

Melasse s. Sukker .
Melbærris (A rbu tu s  eller A rcto sta -  

p h y lo s  Uva u rsi) T. Bärentraube, er en til 
Lyngfamilien henhørende, liggende, stærkt 
forgrenet Halvbusk med glinsende, læder - 
agtige, helrandede, omvendt ægformede, 
stedsegrønne og paa Underfiaden hvidgraa 
og fint netaarede Blade uden Lugt og af en 
sammensnærpende Smag; Blomsterne ere 
hvide eller blegrøde. De bæragtige Sten
frugter ere røde og af en bittersyrlig Smag. 
Den voxer hyppig paa tørre Moser og paa 
Bjergene i Scandinavien og det nordlige 
Tyskland; hos os findes den ofte paa 
Hederne i det midterste og vestlige Jylland. 
Bladene anvendes i Medicinen samt i Far
verierne til Graa- eller Sortfarvning af Uld. 
De forekomme ofte blandede med Tyttebær- 
blade, som dog adskille sig fra de første 
derved, at deres Farve falder mere i det
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Brunlige og at de paa Underfladen ikke ere 
aarede, men puncterede, ligesom de ogsaa 
ere smallere ved Basis og ombøiede i 
Banden. Ogsaa Bærrene ligne meget Tytte
bær i Udseende, men have en flau, melet 
Smag. Bladene af Melbærris forblive temme
lig grønne ogsaa efter at være tørrede. De 
indeholde megen Garvesyre, lidet Gallussyre, 
som ellers ikke findes færdigdannet i Na
turen, samt Arbut in,  der danner lange, farve
løse Søiler af en bitter Smag. Et andet 
Farvestof, som indeholdes i Bladene, er 
Urson,  farveløse Naale, som blive orange
farvede med Svovlsyre og gule med Salpeter
syre.

M e l d e  (A tr ip le x )  er en især ved Strand
bredder voxende Plante, som har Lighed med 
Gaasefod (s. d.) og som forekommer i flere 
Arter, der som oftest ere beklædte med smaa 
hvide Skjæl eller Mél. Den saakaldte Svine-  
m elt ie ,  A. pa tula ,  voxer ofte som Ukrudts
plante paa Agerjorden, imedens Havemelden,  
A.  h ort e n sis,  dyrkes hos os til Kjøkkenbrug 
under Navn af Mélspinat .

M e l d r ø i e  ( Secale corn u tu m  eller Clavus 
seca linu s), ogsaa kaldet Moderkorn,  T. Mutter
korn, kalder man de sygelig forvandlede 
Legemer, som voxe frem af Frugtknuderne 
af forskjellige Græsarter, især Bugens, og 
indtage Kjærnens Plads. De ere 2—4 Ctm. 
lange, 8 Mm. brede, valseformede, lidt krum
mede, furede, udvendig sortviolette, ind
vendig lysere, have en svag, ubehagelig eller 
ogsaa slet ingen Lugt og en lidt sødlig
bitter Smag. De findes ogsaa undertiden 
paa Hvede, Byg, Bapsgræs og andre Græs
arter, men ere da mindre og ofte neppe be
mærkelige. Blandet i Brød i større Mængde 
ere de meget skadelige for Sundheden, og 
de bør derfor omhyggelig fjernes fra Bugen, 
førend denne anvendes til Brødbagning, hvilket 
kan ské ved Haandvindmøller. Ogsaa for Hus
dyrene er Meldrøie meget farlig; baade Fjerkræ 
og Fedekvæg ere dræbte ved at fodres mod 
Bug, som var stærkt blandet dermed. Da 
den har en eiendommelig Ylrkning paa Liv
moderen, anvendes den i Medicinen i smaa 
Doser til Befordring af Fødselsveer og til
lige som et virksomt blodstillende Middel. 
Til dette Brug maa den helst indsamles af 
Bugen, førend denne endnu er moden, tørres 
ved en mild Varmo og opbevares saaledes, 
at den hverken angribes af Insekter eller 
Skimmelsvampe, og Beholdningen deraf bør 
fornyes hvert Aar; knuste eller itubrækkede 
Meldrøier ere ubrugelige. Naar den er fuld
stændig udviklet, maa den aldeles ingen 
Stivelse indeholde, og er da indvendig af en 
lys violet, mod Banden mørkere Farve. 
Meldrøie, der indvendig er hvid eller meget 
lys maa forkastes. De virksomme Stoffer deri 
ere Ergot inin,  Ecbol in,  Sclerot insyre,  Sclero-  
muein etc. Dannelsen af Meldrøie, som nu 
er en formelig Handelsartikel, skyldes det 
første Udviklingstrin af en Kjærnesvamp, 
Cla vice ps pu rp u re a ,  som angriber Bugens 
Frugtknude, medens dens andet og tredie 
Udviklingstrin tilendebringes paa Jorden,

hvorfra den næste Aar atter forplanter sig 
til Bugen.

M e l e g u e t t a p e b e r  s. Paradiskorn-
M e l i e r  kaldes en Art hvide Dr uer osin61 

fra Omegnen af Poitiers i Frankrig.
M e l i l o t e u r t  s. St enkløver .
M e l i s  s. Sukker .
M e l i s s e  ogsaa kaldet Hj ert ensf ryd s‘ 

Cit ronmel isse.  .
M e l i s s e o l i e  (  Æ theroleum  Melismi 

udvindes af Melisseplanten ved Destillati?® 
med Vand og er en klar, flygtig, stæjy 
aromatisk lugtende og skarpt smagende Oh6’ 
som især tilberedes i Frankrig og Timring0®; 
Den anvendes til Parfumerier, men også* 
Medicinen, samt til Fremstilling af Melisse' 
spiritus.

M e l i s s e s p i r i t u s  tilberedes ved at de' 
stillere Melisseblade og flere andre krydr6“ 
Plantedele med Vinaand. Da den tidlig0*, 
især tilberedtes af Karmelitermunkene, s?1® 
holdt >Fremgangsmaaden derved hemmehg- 
kaldes den ogsaa Karmelitervand.  Den *®' 
vendes i Medicinen baade til indvortes 6» 
udvortes Brug, navnlig som et oplive11“ 
Middel. ,

M e l k  er, som bekjendt, den hos ® 
qvindelige Pattedyr af Melkekjertlerne aj' 
sondrede Vædske, der tjener til Afkonu®?̂  
første Næring. Af størst Interesse er 
melken;  den er noget mere tykflydende e®v 
Vand, har en Vægtfylde af 1,80—1,40 
omtrent samme Koge- og Frysepunct S(T 
Vand. Den indeholder c. 87 pCt. j 
3Va pCt. Fedt, 4 pCt. Æghvidestoffer,  ̂
hvilke det vigtigste er Caseïn, 5 pCt. Mely' 
sukker samt nogle Salte. Den mest van'f. 
fulde af disse Bestanddele er Fedtet, “A 
forekommer som mikroskopiske Kugler 
forskjellig Størrelse; naar Melken henstå 
rolig, stige Størstedelen af disse FedtkugJ6 
op til Overfladen og danne Fløde. Melk6 
gaar let over i Gjæring, især i Varme, hv<\ 
ved Melkesukkeret forvandles til Melkest1̂  
der neutraliserer det Alkali, som hoW 
Caseïnet opløst, og dette udskilles da s6 
store hvide Klumper, med andre Ord, Melk . 
bliver sur og løber sammen. Dette sk 
ligeledes, naar man bringer sød Melk i h , 
røring med Osteløbe (s. d.) Den faste 1U 
af sammenløbet Molk kaldes Ost i udstra 
Betydning; den flydende Del kaldes Valle » 
kan benyttes til Fremstilling af Melkesukk 
(s. d.). Ved at kjærne Fløden o: ved C™ 
røring sætte Fedtkuglerne i stærk BevægePj 
gnides disse imod hverandre og forene 
tilsidst til en fast, sammenhængende 
nemlig Smør.

Som Handelsvare har frisk Melk kun 
tydning paa selve Productionsstederne ® 
nærmeste Omegn; inddampet kommer 11. 
derimod ofte i Handelen under Navn af C6 
denseret  Melk og anvendes mest som Ski 
proviant, men ogsaa til de store Byers I 
syning med Melk, navnlig i Nor damej1  ̂
Den kan inddampes lige til Tørhed og l0lelj 
kommer da i Form af Kager eller Mél; 11Ur 
dels er denne Fremgangsmaade bekost el ig L. 
dels er den helt inddampede Melk mindre
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opløselig i Vand og mindre velsmagende, og 
man inddamper den derfor sædvanlig kun 
saavidt, at den har Honnings Consistents og 
dens Vandindhold er bragt ned til c. 25 pCt. 
Inddampningen foregaar i luftfortyndede Rum 
under Tilsætning af Rørsukker og Opvarm
ning til 100° C. for at dræbe do indeholdte 
Grjærstoffer, og det afkølede Product fyldes 
da paa Blildaaser, som lukkes hermetisk og 
sædvanlig veie 1 engelsk Pund. Den inde
holder 9— 10 pCt. Fedtstoffer, 8—9 pCt. Æ g -  
hvidestoffer, 15 pCt. Melkesukker, 37 pCt. 
Rørsukker og 2—3 pCt. Salte. Dette Product 
kommer i Handelen under Navn af Con de n 

sed milk og synes at kunne holde sig i ube
grænset Tid; ved at udrøres med 3—4 Dele 
Vand afgiver det en meget god Melk af sød- 
lig Smag. Det vigtigste Productionssted af 
condenscret Melk er Schweiz, hvor Anglo  
Sw iss Condensed Milk  Com pany i Cham ved 
Zug driver en stor Virksomhed og leverer det 
mest anséte Product. — Er Melken bestemt 
til at skulle bruges i Løbet af kortere Tid, 
saasom 1—2 Uger, tilsættes der ikke Sukker, 
°g Productet fyldes da paa større Blikbe
holdere, som ikke lukkes hermetisk; det kal
des Plain condensed m ilk  og udgjør f. Ex. 
en stor Dél af Newyorks Melkeforsyning. 
Grod henkogt Melk bør have en næsten hvid 
Parve og ikke være klumpet; den maa lade 
sig let udrøre med Vand og maa have be
varet den naturlige Melks aromatiske Lugt 
og Smag.

Af andre Dyrs Melk skulle vi endnu nævne 
Faaremelk,  som benyttes meget i Frankrig, 
Schweiz og de sydeuropæiske Lande til Oste
fabrikation og som paa Island bruges til 
Surproduction, imedens den kun har ringe 
Anvendelse her i Landet; Gedemelk,  som har 
eu sødlig Smag, o g  Hoppemelk,  som af de 
asiatiske Folkeslag anvendes til Fremstilling 
af Kumys (s. d.).

M e lk e b e tte  s. Løvetand.
M elkeglas, Béngl as eller Por ce l i ains-  

Dlas kalder man en Slags mælkehvidt, gjen- 
Uemskinnende, porcellainagtigt Glas, som især 
anvendes til Lampekupler, Lyseskjærme, Va- 
Ser og undertiden ogsaa til slebne Skaale etc. 
Det fremstilles af en haard, hvid Glasmasse, 
aom er tilsat 10—20 pCt. phosphorsur Kalk 
i Form af Bénaske, Bakerguano eller Phos
phorit. Efter Smeltningen er Massen gjen- 
nemsigtig og den mælkehvide Farve frem
kommer ved gjentagon Ophedning og lang
som Afkøling.- K. ryol i t hglas,  der indeholder 
4̂ pCt. Kryolith og 9 pCt. Zinkilte er ogsaa 

en Slags Melkeglas, der har Lighed mod fint 
Porcellana.

M e lk e l ia r p ix  (E e s in a  lactea ) er en 
melkelivid eller straagul, haard, vanskelig 
søuderbrydelig, noget elastisk Harpix, som 
har Lighed med Copal, men er seigere end 
denne; den skal stamme fra et i Chili vox- 
ende Træ, Aura ca t  ia i inimicata , men forekom
mer endnu kun sjelden i Handelen. Den 
brænder med en hvid Flamme og har da en 
skarp, aromatisk Lugt; den har en i Begyn
delsen syrlig og senere flau Smag.

J. H j o r t h :  Varelexikon.

M e l k e l i v i e l t  kaldes undertiden Anna- 
line (s. d.).

M e l k e s u k k e r  ( S a c ch a r u m  L a c t i s ) er 
en væsentlig Bestanddel af den dyriske Melk 
og fremstilles ved Inddampning af sød Valle, 
hvorefter det endnu om krystalliseres flere 
Gange for at gjøre det fuldstændig rent og 
hvidt. Det forekommer dels i flade, halv- 
gjennemsigtige Krystalskorper, der ere glatte 
paa den underste Side, og dels i søileformede, 
l 1!2—2 Pund tunge Stykker, som kaldes 
Druer;  de førstnævnte ere mindre rene og 
have derfor en gullig eller graalig Farve. 
Melkesukker er temmelig haardt, uden Lugt, 
af en svag sødlig Smag og knittrer mellem 
Tænderne; det opløser sig i 6—8 Dele Vand 
af sædvanlig Temperatur og i 2—3 Dele ko
gende, men danner ikke nogen Sirup dermed. 
Det krystalliserer i skjæve, firsidede Søiler; 
dets Opløsning gaar let over til Melkesyre. 
Det fremstilles fabrikmæssig i Schweiz og 
anvendes i Medicinen til Pulvere til at blande 
i stærkt virkende Lægemidler, til Fremstil
ling af melkesure Salte samt som Reductions- 
middel ved Fremstilling af Sølvbelægning 
paa Speile.

M e l k e s y r e  ( A c id u m  la c tic u m ) findes 
i sur Melk og som Bestanddel af mange andre 
dyriske Vædsker, og dannes endvidere ved 
Gjæring af mange Plantesafter og ved For- 
raadnelse af dyriske Stoffer. Den fremstilles 
ved at lade en Blanding af Melkesukker og 
sur Melk henstaa i længere Tid og af og til 
at mætte Blandingen med Kridt. Af det 
derved fremkommende melkesure Kalk ud
skilles Melkesyren derpaa ved Hjælp af Svovl
syre og Spiritus. Melkesyre danner i ren 
Tilstand en farveløs, sirupstyk Vædske uden 
Lugt og af en ren sur, men tillige yderst 
bidende Smag. Dens Vægtfylde er 1.215; 
den kan i alle Forhold blandes med Vand, 
Vinaand og Æther og tiltrækker Vand af 
Luften. Med Alkalier og Metalilter giver den 
melkesure Salte, som dels krystallisere og 
dels ikke, t. Ex. melkesurt Jernforilte, der 
danner store lysegule eller fine hvide Naale, 
melkesurt Zinkilte, som er giftigt, hvilket 
endnu mere er Tilfældet med det melkesure 
Bly- eller Kobberilte. Melkesyre finder An
vendelse i Medicinen og i Chemien og tilbe
redes i de chemiske Fabriker.

M e l k e t r æ e t  s. Gaiactodeniiron.
M e lla g ;©  C* r a m i n i »  s. Græsrod.
M e l l l t  s. Honningst en.
M e l  nick e i *  er Navnet paa en meget 

god Yin, som voxer i Böhmen i Omegnen af 
Byen Melnick ved Elben. Den er som oftest 
rød, men forekommer ogsaa hvid; den første 
bar Lighed med Burgunder.

M e in e  v e s i  c a t  ©rin» s. Spanske 
Fluer.

M e lo n  ( C ucum is M elo ) den bekjendte 
græskaragtige, men til Agurkeslægten hen
hørende Plante med velsmagende Frugter, 
som udmærke sig ved deres Aroma og Rig
dom paa Sukker, stammer egentlig fra Per
sien, hvor Frugten har stor Betydning som 
Næringsmiddel; hos os dyrkes den i Driv
huse som en Luxusartikel. Ved Dyrkningen

33
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er der fremkommet en Mængde Afarter, som 
man inddeler i flere Klasser, saasom Ka n t a -  
Iaper , der ere lidt fladtrykte, liave tyk Skal 
og ere bedækkede med Vorter; Vin t erm eloner  

af Form næsten som en Agurk og med en 
glat, grøn Skal; N etm eloner, overdragne med 
netformede Aarer, hvide M eloner, røde M e

lon er  etc. Man deler dem ogsaa i tre Ho
vedgrupper, nemlig rødk jødede, der stamme 
fra den haardføre Kantalup, grøn k jøded e, 

som stamme fra den ægyptiske Melon og som 
hos os opnaa mest Velsmag, og hvidk jødede, 

som stamme fra de kjælne persiske Varie
teter. Melonerne ere mest Gjenstand for 
Have- og Grønthandelen og forsendes kun 
sjelden langt. Van d m elonern e (s. d.) høre 
til en anden Planteslægt. D e  fra Italien, 
Frankrig, Ungarn og flere af de varme Lande 
kommende M elonk jærn er , Seinen M e lonuin, ere 
større end Agurkekjærner, men mindre end 
Græskarkjærner og anvendes til Saaning.

M e l o n e s s e n t s  s. Fr u gt sessen t ser .

M e n e l i t  s. Opal.

M e n e s e r  er en mørkerød, svær, sød, 
aromatisk og fyrig ungarsk Vin af anerkj endt 
Godhed og af sjelden lang Holdbarhed; den 
avles i Omegnen af Byen Menes i Arader- 
Komitatet. Den foretrækkes endogsaa for 
Tokaier med Hensyn til Aroma og Bouket, 
men den er dog mindre fyrig. Paa Produc- 
tionsstedet tilbereder man en saakaldet Es

se n ts af de bedste halvtørrede Druer, hvorfra alle 
umodne eller beskadigede Bær ere fjernede, 
og hvoraf Saften udpresses med en ringe Be
lastning; men denne Essents kommer i Re
gelen ikke i Handelen. En fortrinlig Sort er 
M en ese rAu sb ru ch .so m er  den eneste af Naturen 
søde ungarske Rødvin ; den bestaar i Regelen 
af 8 Dele Essents og 5 Dele sædvanlig ud
presset Most, har en behagelig Smag og en 
fin Aroma, der ligner Duften af Nelliker, 
Kanél og Violer, og har Lighed med den 
fineste Malaga, men er mildere og har en 
finere Smag; den aarlige Production deraf 
udgjør c. 250,000 Hectoliter. Den sædvan
lige Meneservin, uden Tilsætning af Essents, 
overgaar Ofener-Vin i Godhed.

M e u g e l  kaldes undertiden M in eral 
gul t  (s. d.).

M e i m e s k e h a a r  s. H aar .
M e n t e s  kalder man i Frankrig nogle 

kiprede Tæpper af fin Faareuld; de forfær
diges navnlig i Rheims.

M enyantlies s. Bukkeblade.
M e r c u r i a l i ^  s. Bin gelu r t .
M e r c u r i u s  s. K vik sølv.
M e r c u r i u s  v i t æ  s. Sp yd gl an ssm ør .
M e r c u r o l v i n e  ere røde og hvide Dau- 

phinévine af 2den Klasse fra Omegnen af 
Valence i Dep. Drôme, af hvilke de første 
fuldkommen kunne maale sig med Eremitage
vinene af 2den Klasse, imedens de hvide ere 
af noget ringere Kvalitet.

M e r g e l  er en Jord, som bestaar af Kalk 
med iblandet Lér og Kvartssand i forskj ellige 
Forhold og som ofte ved Jernilter er farvet 
gul, rød eller brun, imedens den dog ogsaa 
forekommer hvid eller graa. Den findes 
næsten overalt i Danmark, især paa Øerne og

i større eller mindre Afstand fra Jordens 
Overflade; i Jylland ligger den ofte i betyde
lig Dybde, og i flere Egne af Halvøen findes 
den aldeles ikke. Desuden forekommer den 
mange Steder i Tyskland, England, Frank
rig etc., især i Flodleierne og ofte i betyde
lig Høide, dels haard som Sten og dels blød 
og skjør. I Norge forekommer den kun sjel
den og sædvanlig kun i almindeligt Lér, som 
paa korte Strækninger kan have et tilfældigt 
Indhold af Kalk, der ofte kun hidrører fra 
opløste Skaller af Sødyr. Efter dens fol' 
skjellige Sammensætninger skjelner man imel
lem flere Arter; indeholder den 5—15 pCt- 
Lér, kaldes den M ergelk alk , har den 2 0—50 
pCt. Lér, benævnes den K alk - eller Sten- 
m ergel , har den indtil 75 pCt. Lér, kaldel 
man den Lérm er gel , og indeholder den enda11 
mere Lér, fører den Navn af Lér jord. Den 

indeholder desuden flere til Planternes Er
næring vigtige Bestanddele, saasom Kalt 
Phorphorsyre, Magnesia etc. og er derfor et 
fordelagtigt Gjødningsmiddel saavel for ældr0 
som for nyopdyrkede Jorder, især naar de'1 
findes i Nærheden af Jordoverfladen eller ka" 
skaffes tilveie uden altfor store Vanskelig' 
heder. Ved at henligge i Luften falder de'1 
sædvanlig let hen til smaa, ofte kantede 
Stykker, især i Frostveir. Man skjelner 1 
Danmark i Agerbruget kun imellem Sand' 
m ergel  og Lérm ergel  efter Indholdet og fore' 
trækker den første til sværere Jorder og om
vendt. Naar den faste Kalkmergel indeholde1 
mindst 75 pCt. Kalk, anvender man de" 
flere Steder til Fabrikation af Cement, idøt 
man brænder den, maler den fin etc., og den 
forsendes da i Fade, som ere tilklæbede mej1 
Papir. Den saakaldte graa engelske J°rj: 
(s. d.) er ligeledes en Slags Mergel. En Af1 
rød eller broget Lérmergel, som sædvan}'» 
indeholder endel Gips og mange Forsten"1' 
ger, kaldes Keuper. Sædvanlig Mergel bøj} 
ser med Syre, hvilket hidrører fra den km' 
sure Kalks frigjorte Kulsyre. Hærdnet M®1' 
gel, som t. Ex. forekommer paa Bornhol'11’ 
kaldes M ergelst en  og benyttes i Glasfabrik3' 
tionen. .

M e r i a n  ( O riga n u m  M a jora n a ) er en  ̂
det sydlige Europa og Levanten hjemm6' 
hørende og hos os i Haverne dyrket toaai'M 
urteagtig Plante med oprette, c. 25 Ctm. hø1 
Stengier, som ere besatte med smaa nio"' 
satte, helrandede, graafiltede Blado og_ bU 
smaa hvide Blomster, der ere samlede i "M 
delig firkantede, rundagtige, svagt filt®}} 
Smaahoveder. Hele Planten har en behag'0} 
lig krydret, lidt campheragtig Lugt; den a"' 
vendes mest som Kryderi i Husholdningen °». 
ved Tilberedning af Blodpølse og komme'' 
Handelen tørret, enten i Bundter tillige m® 
Stilkene eller i Blade uden Stilkene (Hf*3 
M a jo ra n æ ). Den anvendes ogsaa i Medici"® 
paa Grund af det indeholdte eiendommel'A 
Kryderstof; men hyppigere bruges dog "® 
deraf destillerede ætheriske M erianolie, Æt®e j 
oleum  m a jora næ , som er grønliggul og mL 
Tiden bliver brunlig, og som besidder Pl3̂  
tens Lugt og Smag i endnu høiere Grad e'L 
denne. Pulveriseret anvendes Merian
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Snustobak, og ved Kogning med Smør til
bereder man ogsaa en Salve deraf, det saa- 
kaldte Mer iansmør.  Det af Olien udvundne 
Meriancampher bestaar af fuldkommen livide 
og kaarde Krystaller, brænder med Flamme 
og farves rødt af concentreret Svovlsyre.

M e r i a n ,  v i l d  (Origanum vulgare), T. 
Dosten eller Wohlgemuth, er en paa tørre, 
græsrige Steder i hele Europa udbredt Plante. 
Den har en stærk, behagelig, merianlignende 
Lugt og en krydret, bitter Smag, bærer vel
lugtende, rødligblaa Blomster i Smaaax, der 
i Spidsen af Stengelen ere samlede i Halv- 
skjærme. Bladene ere stilkede, ægformede, 
stumpe, lidt kantede og blødt behaarede. De 
blomstrende, rødlige, grenede Stengelspidser 
benyttes i Medicinen under Navn af f le rba  
Origani vu lga ris som et fordelende Middel til 
Bade, Omslag etc. Af Planten og Blomsterne 
udvinder man en gul ætherisk Olie af aro
matisk Lugt og Smag.

Merinos kaldes forskjellige Slags Tøier, 
som i Regelen ere forfærdigede af fin spansk 
Lid. Ved f r an sk  Mer ino forstaar man især 
et Slags kipret, heluldent Kjoletøi, som er 
v®vet af Kamgarn af spansk Uld, der ikke er saa 
glinsende som Kamgarn af engelskUld, Fransk 
Merino kaldes ogsaa Thibet  og adskiller sig 
fra Cachemir (s. d.) derved, at det er vævet 
firskaftet, saaledes at 2 Kjedetraado ligge over 

2 under Islætten; det fremviser saaledes 
Betside baade paa Over- og Underfladen, kun 
med den Forskjel, at den Side, som vender 
udad, er sveden glat, imedens den Side, som 
%ger indad, ikke er sveden, hvorfor den har 
M mere laaddent Udseende. Det benævnes 
ogsaa Thibet merino og har tildels fortrængt 
■m mere ordinaire Varer, som endnu fahri
g e s  under Navn af Merino i Tyskland og
England.

Merinos eller Mer inosf aar  er Navnet 
Pua en udmærket fintildet, af Bjerg- eller 
Budefaar oprindelig bestaaende Race, som i 
Sl.n Tid skal være kommen fra Afrika til Spa- 
juien, hvor den blev blandet med de inden- 
mndske Faar og senere forædlet med engelske. 
j_.e spanske Faar vare allerede i Oldtiden be
kendte for deres udmærket fine Uld, men 
fennes sædvanlig rødlige, brunlige eller sorte 
j; arve lagde ofte store Hindringer i Veien 
ior de deraf vævede Stoffers Anvendelighed til 
Luxusbrug, og man forsøgte derfor at parre 

spanske Faar med de nordafrikanske fra 
marokko og Algier, som vel frembød en 
mindre fin, men derimod prægtig hvid og 
p&rkt kruset Uld. Udførselen af Merinos- 
,aar fra Spanien var paa det Strengeste for- 
judt lige til Begyndelsen af dette Aarliun- 
jfr'ode, da Forbuddet blev hævet, og de brag- 
es da til Sachsen og Frankrig, hvor det ved 

omhyggelig Pleie og et kyndigt Udvalg 
‘frerhaanden lykkedes yderlig at forædle Ra- 
, eu, saa at de tyske og franske Merinosfaar 
p?111 til at overgaa de spanske, saavel med 
U'usyn til en finere og tættere Uld, som og- 
Aa hvad Faarenes Legemsbygning angik, 
uacen udbredte sig derpaa til Østerrig, Preus- 
■ en og flere andre Lande i Europa, ligesom 
011 ogsaa snart indførtes til Australien og

Kaplandet og senere til Buenos-Ayres, hvor 
den vandt en overordentlig Udbredelse. I 
lang Tid var det hovedsagelig Uldens Fin
hed, der var Formaaiet for Merinosavlen, og 
i denne Henseende bragte man det meget 
vidt, navnlig i Sachsen, hvor man havde to 
Kvaliteter, der vare endnu finere end den 
spanske Uld, nemlig supe re le cta  og electa . 
Den høie Grad af Finhed medførte imidler
tid, at Ulden blev kortere og mindre tæt, 
hvoraf Følgen var et mindre Udbytte, og da 
man ved Spinderiernes store Fremskridt i 
den nyere Tid blev sat istand til at kæmme 
den Uld, som tidligere kun kunde kartes, og 
til af grovere Uld at fremstille samme Fin- 
liedsgrader af den spundne Traad, som for
dum kun kunde naas med de yderligste Nu
mere, blev Opgaven for Merinosfaarets Avl 
efterhaanden en anden, nemlig dels Indvin
ding af en større Uldmængde paa Finhedens 
Bekostning og dels et større Udbytte af Kjød, 
end der tidligere erholdtes af de smaa spanske 
Merinosfaar, og disse Hensyn have efterhaan
den fremkaldt forskjellige Afarter, navnlig 
ved Krydsning med de engelske og franske 
Kjødfaar. I Spanien skjelnede man tidligere 
imellem 2 Arter, nemlig Vandrem er inos 
(tra n sh u m a n tes) og St andm er inos (estantes). 
De førstnævnte levede altid under aaben Him
mel, idet de om Vinteren bleve drevne til de 
sydlige Provinser og om Sommeren igjen til 
de nordlige. Standfaarene havde derimod 
deres bestemte Opholdssteder, hvor de ogsaa 
overvintrede; deres Uld var dog mindre fin 
end Vandrefaarenes. Ved Krydsning af begge 
disse Arter opstod de saakaldte Mest izer ,  
hvis Uld ogsaa med Hensyn til Finhed stod 
imellem de to førstnævntes. Forøvrigt vare 
Faarene ligeledes af forskjellig Kvalitet i de 
forskjellige Provinser, og man havde derfor 
ogsaa i denne Henseende flere Alter, navnlig 
Escur i al f aaret ,  Negret t i f aaret  og Inf ant ado- 
f aaret .  Escur ial f aar et ,  som hovedsagelig 
var det, som blev bragt til Sachsen, har en 
lang, slank Hals, et spidst, paa Forsiden nø
gent Hoved, store, tynde Øren, høie, nøgne 
Ben og er kun lidet bevoxet under Bugen ; 
fra Hoftebenene til Haleroden er det skraat 
afstumpet, og dets Hale er temmelig bred. 
Uldbedækningen er ikke meget tæt, hvorfor 
den ogsaa efter Faarets Badning kun veier 
c. 2 Pund, men Ulden er meget fin og olieagtig 
fedtet. Som ovenfor omtalt blev Racen for
ædlet i Sachsen og antog en eiendomraelig 
Charaktér, hvorfor man ogsaa ikke mere 
kaldte de derværende Merinosfaar Escoria], 
men Elect oral f aar  (fordi Sachsen dengang 
var et Churfyrstendømme). Negret t i f . aret  
har en sværere og kraftigere Legemsbygning, 
et rundt, tykt Hoved og en foldet Halskrave, 
korte stærke Ben' og er bevoxet over hele 
Legemet ; dets Pels, som kan veie henved 4 
Pd., er meget tæt og har en temmelig kort 
og kun lidet elastisk, men fin og kraftig Uld- 
traad med klæbrigt Fedt. Det indførtes ho
vedsagelig til Østerrig, hvor det forædledes 
og gaves Navn af Imper ial -  eller Keiser f aaret ,  
ligesom dets Uld kaldtes Imperialuld.  In- 
f ant adof aaret  giver ligeledes megen Uld,

33*
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men mindre fin; det kom ogsaa til Østerrig, 
men blev, ligesom det forrige, krydset med 
andre Racer. — Til Frankrig bragtes der 
allerede i Aaret 1763 spanske Væddere, og 
1786 oprettedes der i Rambouillet et Stam- 
skæferi af ægte Merinosfaar; men den egent
lige Udbredelse derfra begyndte først i Aaret 
1806. Disse Faar, som høre til de sværeste 
Merinosformer, bleve snart stærkt søgte til 
Krydsning saavel i Frankrig, som i andre 
Lande, navnlig paa Grund af Kjødets stigende 
Betydning for det samlede Udbytte. Af denne 
Grund er man i Frankrig gaaet endnu videre, 
idet man har begyndt at krydse Rambouillet- 
faarene med engelske Kjødracer, navnlig de 
svære Dishley-Faar, som ligeledes i Danmark 
i den nyere Tid have vundet Udbredelse som 
Stamdyr istedetfor de til Racernes Forædling 
tidligere her benyttede Negretti- og Ram- 
bouilletfaar. Ogsaa til England indførtes der 
i Aarhundredets Begyndelse spanske Meri
nosfaar, og man forsøgte da ved Krydsning 
at forædle de allerede iforveien fortrinlige 
Faarehjorde; men i de sidste Decennier har 
man tildels opgivet Merinosracerne og der
imod mere lagt sig efter at forbedre de inden
landske Racer,

M e r lu sc h k i s. Baranker .

M e rr im a  c P rin ts  kalder man i Nord
amerika en Art der trykkede Kattuner med 
mørkebrun Grund og lyseblaa Prikker.

M e rsk u m , T. Meerschaum, Fr. Ecume 
de mer, E. Seafoam, er et af Magnesia, Ki
selsyre og Vand bestaaende Mineral af hvid, 
gullig eller rødlig Farve, som findes flere 
Steder i Tyrkiet, Grækenland, Lilleasien, paa 
Krim, i Spanien, Frankrig, England, ved 
Haubschitz i Mähren etc., i uregelmæssige, 
amorphe, tætte, hvide, gullige, graalige, 
uigjennemsigtige, matte Masser. Det har en 
Vægtfylde =  0,8—1,5, saa at nogle Stykker 
kunne være saa lette, at de flyde paa Vand, 
imedens andre synko tilbunds, hvilket beror 
paa Massens større eller mindre Tæthed; dets 
Haardhed i tør Tilstand er kun =  2,2—2,5, 
saa at det kan ridses med Neglen. Strax 
naar det er taget op af Jorden, er det blø
dere og ligesom fedtet, men det bliver snart 
en haard og fast Masse, der dog let kan skæ
res med en Kniv. Det har et fint jordagtigt 
eller fiadmusklet Brud, klæber stærkt til Tun
gen og bliver voxglinsende ved at gnides. 
Det er navnlig det tyrkiske og græske, som 
anvendes til Pibehoveder og Cigarrør, hvortil 
de andre Sorter i Regelen ikke ere tjenlige, 
hvorfor disse mest benyttes til Porcellain- 
fabrikation. Den hyppigst anvendte Sort er 
det tyrkiske Merskum, og det vigtigste Finde
sted herfor er Kiltschik i Lilleasien, som le
verer Størstedelen af alt det i Handelen fore
kommende Merskum; det gaar under Navn 
af natolisk eller lilleasiatisk M. Gruberne i 
Lilleasien og de første Indkjøb her ere imid
lertid saa godt som utilgængelige for Euro
pæerne, idet tyrkiske og græske Kjøbmænd 
bringe den raa Vare kistevis til Wien og 
Pest i Form af Klumper af forskiellig Stør
relse, saakaldte Klodser, som ere grovt af
rundede paa alle Hjørner og Kanter og be-

skaarne paa flere Steder. Da der ofte i det 
Indre af disse Stykker findes enten haardere 
Steder, som bestaa af Kridt- eller Flintestens
fragmenter, eller tomme _, blæreagtige Hul
heder, vælger man til Pibefabrikation Styk
ker af Middeltyngde, da de meget lette Styk
ker sædvanlig indeholde de nævnte hule Rum 
og de meget tunge udkrystalliseret Kvarts 
eller andre Forurensninger. Pibehovederne 
formes og skæres ud af den raa Masse o g 
komme undertiden saaledes tildannede fra 
Natolien; men da den i Tyrkiet brugelige 
Form ikke er yndet i de fleste andre Lande, 
forsendes Pibehovederne sædvanlig i raa Til
stand især til Triest og Wien, hvortil de an
komme indpakkede i flettede Kurve, og hvor 
de da gjøres færdige og forsendes videre ind
pakkede i Bomuld i Kister, som indeholde 
1000 à 1100 Stykker af forskjellig Størrelse. 
De tørrede og helt tildannede Pibehoveder 
blive kogte i Melk og polerede først med 
Skavgræs og derpaa med blødt Skind, hvor
efter de sædvanlig koges endnu engang i Vox; 
i Tyrkiet farves de ogsaa undertiden paa for
skiellig Maade. Ofte bliver Merskum ogsaa 
pulveriseret og slemmet, hvorpaa det ved 
Slemningen fremkomne Bundfald blandes med 
brændtPibelér og presses i Messingforme, hvori 
der er graveret Blomster eller andre Figurer. 
Naar Massen da er stivnet tilstrækkelig, tages 
Hovederne ud af Formene, bores og tørres 
fuldstændig; de koges derefter i Vox eller 
Stearin, dyppes i varmt Vand og afskrabes 
samt poleres med Trippelse eller læsket Kalk 
Denne Fremgangsmaade benyttes dels med 
de ved Forarbeidningen af Merskum aftal' 
dende Spaaner og Stumper, og dels med de 
større urene og haarde Stykker. De paa 
denne Maade forarbeidede Pibehoveder kaldes 
Masse -  eller uægte Merskumshoveder og ad
skille sig fra de ægte ved en noget større 
Haardhed, en høiere Vægtfylde og et mere 
ensartet Udseende paa Overfladen; forøvrigt 
ere de ofte neppe til at skjeine fra de ægte, 
ikke engang af Kjendere. Hovedstedet f°r 
Fabrikationen af disse uægte Hoveder er 
Rusla i Thüringerwald; men de forfærdiges 
nu ogsaa i Wien, Pest, Nürnberg, Prag °g 
flere Steder. Det anses i Almindelighed for 
at være et godt Tegn paa et ægte Hoved, at 
der findes Smaafeil paa dets Overflade, saa- 
som Sand, Aarer, Skyer etc., som aldrig _f°re' 
komme paa de uægte. Andre, men mindre 
paalidelige Kjendetegn ere, at en Sølvmønt  

ikke giver nogen Streg paa et ægte Hoved, 
og at dette ved at gnides med den flade 
Haand ikke tager imod Smuds; dette gjsider 
dog kun ældre Hoveder og ikke nye paa 
Grund af Voxet, hvori de ere kogte. Den 
vigtigste Plads for Forarbeidningen af Mer
skum er Wien, hvorfra der forsendes en stor 
Mængde Pibehoveder og Cigarrør af forskiel
lig Kvalitet over hele Verden, navnlig ogsaa 
til Orienten.

M e r s k u m , hvidt,  eller Merskumsbén s. 
Blæksprut t ebén.

M e s  d a r in  kalder man i Levanten Kor -  

duan. ,
M e s lis  er Navnet paa en Art fransK



M e so la n . 5 1 7 M e ssi n g.

Seildug af ren Hamp, 28 Pariser T o mmer 
bredt, som især forsendes fra Eennes.

M e s o l a n ,  Mezzolan eller Messelan 
kaldes et ordinairt, men meget fast Stof af 
Uld og Linned, som oprindelig forfærdigedes 
i Italien, navnlig i Ancona og Kimini, men 
som nu ogsaa eftergjøres flere Steder i Syd
tyskland og Frankrig. Det forekommer baade 
glat, kipret, stribet og trykket, ligesom man 
ogsaa skjelner imellem enkelt og dobbelt.

M e s o l it l i  eller Naalesien er en Slags 
Natrolith, som bestaar af kiselsur Lérjord- 
Natron-Kaik ; det findes navnlig paa nogle 
Steder i Tyrol, Böhmen og Baden i vulkanske 
Stenlag. Den benyttes især til hieroglypliiske 
Ringe, hvis Stene betegne et Navn og i 
hvilke den bruges for Bogstavet N, hvormed 
intet Navn paa de andre dertil brugelige 
Stene begynder.

M essin  er en let og behagelig, men ikke 
meget holdbar Yin, som avles i Omegnen af 
Metz i det franske Moseldepartement.

M essing;, Fr. Laiton, Cuivre jaune, E. 
Brass, er en af Kobber og Zink bestaaende 
Legering af gul Farve, der ligner Guldets; 
det modtager en smuk Politur, er temmelig 
haardt, men bliver ved gjentagende at glødes 
°g hamres meget strækkeligt og elastisk, 
giver en klar Tone og foraarsager mindre 
Friktion med Staal og Jern end disse Me
taller indbyrdes. Det lader sig fortinne lige
så godt som Kobber; men det lader sig endnu 
lettere og billigere forsølve og forgylde end dette. 
Let indeholder sædvanlig 30 pCt. Zink, un
dertiden ogsaa mindre, men ordinairt Støbe
messing ogsaa betydelig mere; jo mere Zink 
det indeholder, desto mere bleg og næsten 
graalig er Farven. I engelsk Messing har 
man fundet 66,1 pCt. Kobber, i tysk 79,6 
Ppt. ; som oftest ligger dets Gehalt imellem 
disse to Tal, og man kan med et rundt Tal 
anslaa Forholdet til 70 Kobber til 30 Zink. 
Ofte indeholder det ogsaa en ringe Tilsæt
ning af Tin og Bly, som hidrører fra For
tinningen og det vedhængende Slaglod af 
det til Fabrikationen anvendte gamle Kobber; 
mr Messing, som er bestemt til Traad og 
Blik, ere disse fremmede Metaller imidlertid 
skadelige, da de forringe Strækkeligheden, 
hvorimod de ere uden Betydning med Hen
syn til Støbemessing. Messing er billigere 
end Kobber, besidder en smukkere Farve, 
større Modstand imod iltende Paavirkninger, 
større Haardhed og giver smukt Støbegods, 
miedens Kobber er uanvendeligt til Støbning ; 
"L kan hamres, strækkes, valses og trækkes 
U1 Traad, men kun i kold Tilstand, og under 
I orarbeidningen maa det af og til udglødes 
mr at betage det den Haardhed, som det an
tager under Paavirkningen af Yalsningen, 
Hamringen etc. Det har en Vægtfylde =  
h)0 (støbt) — 8,35 (hamret), smelter lettere 
®nd Kobber og bliver tyndtflydende, saa at 
h mulighederne lettere udskille sig, og da det 
tillige giver skarpe Aftryk og ikke bliver 
mæret, egner det sig fortrinligt til Støbning. 
"®d on kortvarig Neddypning i stærk Sal
petersyre antager -det efter at være poleret 
en guldlignende Glans paa Overfladen og kal

des da gulbrændt  (gelbbrændt). I glødende 
Tilstand er Messing skjørt og gaar i Stykker 
under Hammeren; det har ogsaa den mærke
lige, men mindre gode Egenskab, at det kan 
blive skjørt ved gjentagne Bysteiser, saa at 
t. Ex. Messingkjeder, hvori Lamper ere op
hængte, kunne sprænges alene ved Lampens 
Vægt. En Tilsætning af ca. 2 pCt. Bly gjør 
Messing bedre skikket til at afdreies paa 
Dreiebænken, imedens en ringe Tilsætning af 
Tin er hensigtsmæssig for Messing, som skal 
graveres, idet Graveringen derved bliver skar
pere og Spaanen ruller sig bedre op. For
øges Zinkmængden i Messing til 40 pCt., 
kan Legeringen smedes og valses i Varmen; 
en saadan Legering er det navnlig i England 
meget benyttede Yel l ow  Met al  eller Munt z- 
mefal,  som anvendes til Skibsforhudnings- 
metal og Bolte, navnlig fordi det holder sig 
rent i Søvandet. En Legering af 60 Dele 
Kobber, 38 Zink og 2 Jern kaldes Aichmet al  
og kan ligeledes smedes. Ved Hvidmessing 
forstaar maxi meget zinkrige Legeringer ; saa- 
danne ere t. Ex. Bat hmet al  med 45 pCt. Zink 
og det saakaldte Lüdenscheider  Knappemet al ,  
der indeholder 80 pCt. Zink. En Legering 
af 5—8 Dele Kobber og 1 Del Zink (sæd
vanlig 85 pCt. Kobber og 15 pCt. Zink) er 
Tombak.  Lignende Legeringer ere Pr ins-  

met al ,  Mannheim er -Guld,  Sem i l or ,  Oreid,  
Pinchback,  Talm i-Guld (med lpCt. Tin) etc. 
Smeltes Messing sammen med 20—35 pCt. 
Nikkel, faar man Nysølv.  De vigtigste af 
disse Legeringer ville findes nøiere omtalte 
i særlige Artikler under deres resp. Benæv
nelser.

Messing fremstilles ved at smelte Kobber 
sammen med rent metallisk Zink, ved Sam
mensmeltning af Garkobber med metallisk 
Zink eller ved Sammensmeltning af Sortkob
ber med et Zinkilte, navnlig Galmei og Kul
pulver ; paa de første Maader foregaar Smelt
ningen hurtigere, hvorfor de ogsaa hyppigst 
anvendes; men med Galmei og Kulstøv er
holder man imidlertid et bedre og mere strække
ligt Metal. Til Smeltningen benyttes Digler 
af ildfast Lér, hvoraf der nedsættes 7—9 i 
en Ovn og Diglerne bedækkes med Kulpul
ver. Tidligere fandt Smeltningen Sted i to 
Operationer, idet man først sammensmeltede 
en Legering, som kun indeholdt 20 pCt. Zink, 
den saakaldte Arco,  Raa- eller St ykm essing.  
og  senere ved Tilsætning af mere Zink og 
ny Smeltning omdannede den til egentlig 
Messing. Nu udføres Smeltningen kun én 
Gang og den sidste Zinkmængde tilsættes, 
naar Massen er kommen i Flus. Naar Smelt
ningen er tilendebragt gydes Indholdet af 
alle Diglerne over i en enkelt stor Digel, 
hvor det omrøres og afskummes, og Massen 
udhældes da til det saakaldte Tavlemessing.  
Dette udhældes imellem to Granitplader til 
større Tavler af ca. 1 Ctm. Tykkelse, som 
man skærer i smallere Stykker, som udham- 
res eller valses til Blik, og for at forfærdige 
Traad deraf, bliver Blikket igjen skaaret i 
smalle Strimler, som da blive trukne. Ved 
disse Behandlinger bliver Messinget skjørt, 
hvorfor det stadig maa gjøres strækkeligt
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igjcn ved Glødning, hvorved det bliver graat 
paa Overfladen; for da at gjøre det blankt 
igjen, koges det i raa Træeddike og skrabes 
eller poleres. Man skjelner derfor imellem 
sor t  eller graat og l yst  eller blankbeitset Mes
singblik, ligesom man ogsaa har en Sort, der 
kun er blank paa den ene Side. Det svæ
reste Blik, som mest er sort, er det foran
nævnte Tavlem essing;  det tyndere, som kun 
er bøiet éngang sammen, kaldes Pladem es
sing;  endnu tyndere, som er bøiet flere Gange 
sammen, Lat unm essing,  og det tyndeste, som 
er sammenrullet, benævnes Rul lemessing.  — 
Naar det Kobber, som benyttes til Forfær- 
digelsen af Messing, indeholder Jern eller 
Bly eller naar Galmeien er blandet med Sand 
eller Svovl (hvilket dog aldrig er Tilfældet 
med den sædvanlige Ovngalmei), erholdes 
kun det ovennævnte Stykmessing som Pro
duct; for at gjøre dette anvendeligt til Traad 
eller Blik, smelter man det endnu engang 
med Kobber tilligemed Zink og Kul. Vil 
man give Messinget en særlig smuk Moiré, 
saa lader man det koge i en vandig Kobber- 
vitriolopløsning; der viser sig da udmærket 
smukke Reflexer i forskjellige Nuanceringer 
efter Mængden af dot indeholdte Kobber eller 
Zink. Ved det til Uhrværker, leonisk Guld, 
Flagerguld etc. bestemte Messing lader man 
ikke Kobberet smelte, men kun fuldstændig 
gjennemtrænges af Zinkdampe. Kobberets 
Affinitet til Zink er nemlig saa stor, at det 
absorberer Zinket, førend det selv smelter, 
naar det kommer i Berøring med dette i fly
dende eller dampformig Tilstand; naar man 
derfor opheder Kobberstænger tilligemed Zink 
i et Jernrør, saa trænger Zinket lidt efter 
lidt ind i Kobberstængerne og forvandler 
disses Ydre til Messing. — Messing kan gives 
en smuk brun eller violetbrun Farve med 2 
Kvint almindeligt Svovlantimon kogt med 12 
Kv. Ætsnatron i 2 Pd. Vand, og en smuk 
blaaliggrøn Farve ved at lægges i en Vædske, 
der tilberedes ved Kogning af 2 Kvint Svovl
pulver, 12 Kv. Ætsnatron og l J/4 Pd. Vand. 
— Brillantering af Messing kan foretages 
ved først at dyppe Gjenstandone i Salpeter
syre, hvorpaa de hurtigt vaskes af med Vand; 
derpaa dyppes de under en stadig Omrøring 
i en Blanding, der er tilberedt Dagen ifor- 
veien af 4 Pd. Salpetersyre 360 B., 3 Pd. 
Svovlsyre 60° B., 15 Kvint Saltsyre, 30 Kv. 
Alun, 17 Kv. Salmiak og 10 Kv. Kønrøg, 
hvorefter de hurtig afvaskes med Vand. Ved 
Tilberedningen af denne Blanding maa Sal
petersyren først hældes i Karret, derpaa til
sættes pulveriseret Alun, Salmiak og Kønrøg, 
derefter Saltsyren og tilsidst efter et Par Ti
mers Forløb Svovlsyren. — Forgyldnings-  
m essing er en særegen Legering, som bestaar 
af 2 Pd. Kobber, 2 Pd. Zink, 32 Gr. Tin og 
16 Gr. Bly; ved Støbningen gives den en 
flad Overflade, og da den kun er meget lidet 
porøs, medgaar der forholdsvis kun lidet Guld 
til Forgyldningen.

I Tyskland lindes der flere Steder Messing
værker, som tildels ogsaa levere Kjedler og 
andre lignende Kar, navnlig i Ulm, Nürnberg 
og Fürth, hvor der især f'orfærdiges mange

støbte Gjenstande, Iserlohn, hvorfra man er
holder de bekjendte Gardinbøiler og Meubel- 
zirater af tyndt Messingblik, Altona, Stoll- 
berg ved Aachen etc. I Belgien forfærdiges 
især mange Kjedler og Skaale i Lüttich, lige
som der ogsaa findes Messingværker i Namur, 
Arion etc. England har mange og betydelige 
Messingværker, hvorfra der ogsaa udføres 
meget af Landet; Messingvarer forfærdiges 
navnlig i Birmingham. Frankrig har Fabri
ker i Departementerne Eure, Antennerne, 
Orne og Øvrerhinen, men forfærdiger ikke 
tilstrækkeligt til Landets eget Behov og ind
fører derfor meget fra Udlandet, navnlig frø 
Rhinpreussen. Ogsaa i Sverig fabrikeres der 
meget Messing af god Kvaltitet.

M e s s i l i g 't r a a d  fremstilles ved Træk
ning, undertiden af runde, støbte Stænger, 
men oftest af smalle Strimler Messingblik, 
som i Tyskland kaldes Drahtriemen, Regale 
eller Zaine; da den bliver skjør ved Træk
ningen, maa den under Arbeidet flere Gange 
glødes og overstryges med Talg. Man skjel
ner navnlig imellem sor t  og blank eller lys; 
den første er giødet endnu engang efter den 
sidste Trækning, hvorved den bliver blødere 
og mere bøielig. Den blanke er enten lys* 
haard,  naar den efter den sidste Glødning 
endnu er trukken flere Gange, eller l y s b l ø d ,  
naar den er giødet tilsidst og derpaa renset 
med fortyndet Svovlsyre, eller ogsaa under
tiden trukken igjennem et meget skarpt Træk
hul for at gjøre don endnu blankere. De for
skjellige Sorter betegnes sædvanlig med Nu- 
mere, men forekomme ogsaa under andre Be
nævnelser, saasom Glarmestertraad, Uhrmager- 
traad, Paternostertraad, Kronetraad etc. Be 
sværere Sorter indtil 0,6 Mm. nedad kaldes 
ogsaa Mønstertraad, og de finere Skivetraad. 
Façonnerot Messingtraad forfærdiges i ineĝ  
forskjellige Former, saa at den ved at skæres 
i Stykker kan anvendes til Trykforme. Traa- 
den forfærdiges mest paa Messingværkerne, 
navnlig i Aachen, Iserlohn, Goslar, Würzburg, 
Nürnberg, Fürth etc.; den kommer i Hande
len i Ringe af forskiellig Vægt.

l l e s t e r r e « !  (B M zo m a  Im p era to ria  eller 
O stru th ii) stammer fia en i M ellem europa8 
Alpolande voxende Skjærmplante, I m p e r a t o r i a  
Ost rut hium.  Den er af 5—8  Ctm.’s Længde 
og 2—3 Ctm.’s Tykkelse, knudret ringet, 
rynket, udvendig mørkegraa og indvendig lys 
citrongul. I Tværsnittet viser der sig i Bark
laget, navnlig i Mellembarken talrige med eu 
citrongul, halvflydendeog stærktlugtende Bal
sam fyldte Harpixbeholdere. Lignende findes 
ogsaa i Marvlaget. Mesterroden har en be
hagelig, angelicalignende, men dog kraftigere 
Lugt og en skarp og bitter Smag. Den bar 
ogsaa næsten de samme Virkninger som An- 
gelicaroden, men benyttes endnu kun i Dyr- 
lægepraxis, samt desuden ogsaa som Tilsæt
ning til Likører og Brændevin. Ved længere 
Henliggen taber den sin Lugt, bliver orm
stukken og sortagtig, hvorfor man maa ud
søge den frisk efter de ovenfor beskrevne 
Kjendetegn. Den indeholder ætherisk One 
Harpix, Stivelse og et eiendommeligt Stof 
som kaldes Im perat or in og Ost rut hin,  gli11'
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sende, gjennemsigtige, farveløse, firsidede 
Prismer eller Naale.

M e s t i q u e  kaldes undertiden den ægte 
Cochenille.

M e t a l l e r  kaldes en Række Grundstoffer, 
som adskille sig fra de andre saakaldte ikke- 
metalliske Grundstoffer eller Met al loider  ved 
forskjellige fremtrædende Egenskaber. Alle 
Metaller besidde i ren Tilstand en eiendom- 
melig Glans, den saakaldte Met alglans,  navn
lig i høi Grad Sølv, Guld og Kviksølv; de 
ere endvidere alle gode Ledere for Tarme og 
Electricitet, dog i forskjellige Grader. Saa- 
ledes er Sølv en bedre Leder for begge end 
Kobber, som igjen er en bedre Leder end 
Guld osv. Med Undtagelse af Kviksølv ere 
Mie Metaller faste ved sædvanlig Temperatur.
I compact Tilstand ere de næsten alle hvide, 
undertiden med et blaat eller graat Skjær; 
kun Guld, Kobber, Calcium og Strontium 
have særlige, for dem eiendommelige Farver. 
Man kjender mange Metaller i krystalliseret 
Tilstand, og sandsynligvis ere de alle istand 
til at kunne krystallisere. Metallerne ere alle 
i høi Grad uigj ennemsigt ige.  selv i Skikkelse 
af yderst tynde Blade; kun Guldet i Form af 
Bladguld lader Lyset skinne igjennem med 
grøn Parve. Alle Metaller ere smel t el ige,  
idet de ved en vis Temperatur blive flydende ; 
uogle kunne ikke blot blive flydende, men 
kunne endogsaa overføres i Dampform. Saa
danne Metaller kalder man f l ygt ige eller de- 
St il lérbare.  Sædvanlig anfører man som et 
særligt Kjendetegn for Metallerne en meget 
høi Vægtfylde; der gives imidlertid flere Me
taller, som endogsaa ere betydelig lettere end 
Mand, t. Ex. Lithium 0,59 og Kalium 0,86, 
imedens andre vistnok ere langt tungere end 
Mand, saasom Guld 19,2, Platina 21,5 og 
Osmium 22,5. Forskjellige Metaller kunne 
hamres eller valses tii meget fine Smaablade 
°g kaldes derfor hammerbare,  andre kunne 
udtrækkes til meget fin Traad og benævnes 
St rækkel ige;  de, som hverken besidde den 
ene eller den anden af disse Egenskaber, 
kalder man skj øre.  Metallerne lade sig egent- 
hg ikke opløse som saadanne, men forbinde 
sig stedse med en Del af deres Opløsnings
middel og gaa da i Opløsning som Ilte eller 
som Salt. Allerede i de ældste Tider var 
man bekjendt med Metallerne og deres store 
Anvendelighed; men man kjendte dog længe 
ikkun 7 Metaller, som allerede Perserne be
tegnede med de 7 Planeters Navne og som 
ogsaa senere af Alchymisterne blevo tildelte 
Tegnene for de efter de gamle Guddomme 
opkaldte Planeter, som tillige angav de 7 
Mage i Ugen. Disse vare følgende: Guld 
(Solen), Sølv (Maanen), Kviksølv (Merkur), 
Kobber (Venus), Jern (Mars), Tin (Jupiter) 
og Bly (Saturn). Senere opdagede man flere 
Metaller, og da nogle af dem ikke vare 
strækkelige eller kun i ringe Grad, saasom 
mnk, Vismuth, Nikkel, Spydglans etc., kaldte 
man dem Halvmet al ler.  De øvrige eller virke- 
hge Metaller delte man i ædle, som forbleve 
uforandrede ved at smeltes, nemlig Guld, 
Sølv og Platina, og uædle,  som ved Smelt
ningen forvandledes til Metalkalke og derfor

tabe deres mstalliske Udseende. Som en Følge 
af Chemiens hurtige Fremskridt i den nyere 
Tid er imidlertid Antallet af Metallerne for
øget betydeligt. De inddeles i let t e og t unge 
Metaller. De første deles igjen i 1) Al k a l i 
met al ler:  Kalium, Rubidium, Cæsium, Natri
um, Lithium; 2) Al kal i ske Jordmet al ler:  Ba
rium, Strontium, Calcium og Magnesium, og 
3) De egent l ige Jordmet al ler :  Aluminium, 
Beryllium, Zirkonium, Yttrium, Erbium, Tho
rium, Lanthan, Didym og Cerium. — De 
tunge Metaller deles i 1) uædle:  Mangan, 
Nikkel, Jern, Kobolt, Uran, Chrom, Wolfram, 
Zink, Molybdæn, Vanad, Kadmium, Indium, 
Bly, Kobber, Thallium, Vismuth, Tin, Titan, 
Tantal, Niob; og 2) ædle:  Sølv, Guld, Pla
tina, Palladium, Iridium, Ruthenium, Rhodi
um og Osmium, — medens Kviksølv danner 
Overgangen mellem begge Grupper. Ved 
Smeltning kan man forbinde de forskjellige 
Metaller med hverandre, og man erholder da 
de saakaldte Leger i nger ;  Metallernes Forbin
delser med Kviksølv kalder man Amalgamer.  
En saadan Legering har andre Egenskaber 
end de Metaller, hvoraf den bestaar; navnlig 
er Smeltepunctet tilbøieligt til at dale i Le
geringer, saa at det endog kan bringes be
tydeligt nedunder Smeltepunctet for det let
test smeltelige af de til Blandingen anvendte 
Metaller. Bly smelter ved 335° C., Vismuth 
ved 2650 og Tin ved 235 °, men blandes 4 
Vægtdele Vismuth med 1 Bly og 1 Tin, syn
ker Legeringens Smeltepunct til 94° C., saa 
at den altsaa allerede smelter i kogende Vand, 
imedens man skulde antage, at der til Smelt
ningen mindst behøvedes Tinnets Smelte
punct. Ved at variere Sammensætningen kan 
man faa Smeltepuncter imellem 100 og 200 
Grader; det er saadanne letsmeltelige Lege
ringer, som man benytter til at tage Afstøb
ninger af Træsnit og desi. — Med Ilt for
binde Metallerne sig til Metalilter og efter 
Indholdet af Ilt danne de lavere og høiere 
Iltningstrin; de høieste af disse ere Metal- 
syrerne. De ædle Metaller kunne ikkun ved 
Kunst forbindes med Ilt. Forbindelser med 
Brint ere kun bekjendte fra Tellur og Palla
dium; derimod forbinde de fleste sig med 
Metalloiderne og lettest med Svovl. — I Na
turen findes Metallerne enten gedigne o: i 
metallisk Skikkelse, eller f orer t sede,  blandede 
med andre ikke metalliske Legemer, eller 
i l t ede som Ilter enten som saadanne eller 
forbundne med Syrer. De gedigne Metaller 
have vel metallisk Form og Egenskaber, men 
de ere sjelden ganske rene; som oftest ere 
de blandede med andre Metaller, ligesom og
saa hyppig med andre Legemer, dog kun me- 
chanisk, saa at de med Lethed kunne skilles 
derfra; af Malmene og Ilterne blive de ved 
Hjælp af Tilslag udskilte ved stærk Hede. 
Det fra de fremmede Iblandinger befriede 
Metal, navnlig naar det udskilles smeltet ved 
Ophedning af Malme og Ilter og synker til
bunds i Smeltekarrene, kalder man ogsaa Re
gulus eller Met alkonge;  det siges derfor at 
være i regul insk Tilstand i Modsætning til 
forertset eller iltet Tilstand. Metallernes 
Pris er meget forskiellig og retter sig dels
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efter deres Sjeldenhed, dels efter den mere 
eller mindre vanskelige Fremstilling af dem, 
og dels efter deres Anvendelse eller andre 
Omstændigheder. I Tyskland har Prisen paa 
et Pund af følgende Metaller i den nyere Tid
omtrent stillet sig saaledes :

Jern............. Mark 9Pfg.
Vismutli....... . . . .  15 — 58 —
Antimon....... 1 — 55 —
Zink............. — 48 —
Magnesium. . . ___ 199 — 49 —
Nikkel.......... . . .  10 — 73 —
Kobber........ ___ 1 — 08 —
Guld............ . . . .  1293 — 22 —
T in ............. 1 — 42 —
B ly ............. — 31 —
Sølv ............ . . . .  80 — 87 —
Kviksølv....... . . . ,  5 — 80 —
Arsen............ . . . .  » — 65 —
Platina........ . . . .  494 — 21 —
Natrium....... . . . .  13 — 73 —

Forøvrigt henvise vi til de særlige Artik
ler om de forskjellige Metaller, af hvilke de, 
som ikke maatte findes omtalte under deres 
Bogstav, endnu ikke have fundet nogen tech- 
nisk Anvendelse.

M e t a l  d ’A l g e r  er en af 19 Dele Tin, 
1 Del Kobber og lidt Antimon bestaaende 
Legering, som især anvendes til Bordklokker.

M e t a lm o r  eller Moiré mét al l ique kalder 
man lakeret Blik med fjeragtige krystallinske 
Figurer, der ligne dem paa en frossen Bude; 
de frembringes ved at ophede de af fortinnet 
Blik forfærdigede Gjenstande og derpaa dyppe 
dem i en Blanding af Salpetersyre og for
tyndet Saltsyre, hvorefter de overdrages med 
en farvet, gjennemsigtig Lakfernis. Paa denne 
Maade forfærdigede man tidligere mange la
kerede Blikvarer, saasom Lysestager, Vaser, 
Tobaksdaaser etc., men de ere nu tildels 
gaaede af Mode.

M e t a lp a p ir  kalder man det med uægte 
Guld eller Sølv overdragne Guld- eller Sølv
papir, undertiden ogsaa Papir med paatrykte 
Guld- og Sølvblomster paa farvet Grund. 

M e t a ls a f r a n  s. Spydglans.
M e t a ls ø lv  s. Bladsølv.
M e t a lt r a a d  s. Traad.
M e ta lu lc l eller Slaggeuld  kaldes ot Pro

duct, som man tilbereder ved at lede hede 
Dampstraaler igjennem flydende Slagge ; Mas
sen blærer sig da op og trækkes til de fineste 
Traade, der kruse sig og have megen Lighed 
med Uld. Dette i den nyere Tid opfundne 
Product er en meget slet Varmeleder og be
nyttes derfor til Beklædning af Dampkjedler 
og Damprør, ligesom ogsaa til Fodring og 
Udfyldning af Væggene i ildfaste Penge
skabe.

M eteo rjern  eller Jernmeteoriter kaldes 
de jern- og nikkelholdige kosmiske Legemer, 
som bevæge sig i Verdensrummet med plane
tarisk Hastighed og som ved at træde ind i 
Jordens Atmosphære blive glødende af den 
stærkt sammenpressede Luft, indtil de om
sider explodere og falde til Jorden i mange 
større og mindre Stykker. De mest bokjendte 
ere fundne i Sibérien, Grønland og Frankrig. 
Bestaar deres Masse hovedsagelig af Kisel

forbindelser med andre isprængte Mineralier, 
kaldes de Stenmeteoriter.

M e t e o r s t a a l  fabrikeres ved til almin
deligt Støbestaal at tilsætte Nikkel enten 
alene eller i Forbindelse med lidt Zink, Sølv 
eller Chrom.

M e t e r , Fr. Mètre, er Grundénlieden for 
det i Frankrig vod Lov af 10de December 
1799 paabudne Maal- og Vægt-System, som 
senere efterliaanden er blevet lovmæssigt 
gjældende i mange andre Lande, om det og
saa endnu ikke i flere af disse er blevet al
mindeligt i den daglige Handel og Vandel, 
hvilket dog kun vil blive et Tidsspørgsmaal. 
Det metriske System er saaledes indført i 
Norge, Sverig, Tyskland, Østerrig, Ungarn, 
Schweiz, Holland, Belgien, Italien, Spanien, 

Portugal, Grækenland, Bumænien, Tyrkiet, 
samt udenfor Europa i Brasilien og andre 
sydamerikanske Stater, ligesom ogsaa i Cen
tralamerika og flere Steder. Da det neppe 
kan være Tvivl underkastet, at dette System 
i en ikke fjern Fremtid ogsaa vil blive ind
ført i Danmark, tro vi her at burde skjænke 
det en nøiere Omtale.

Det metriske Systems Hovedfortrin bestaa 
i, at det gjennemgaaende er inddelt efter De- 
cimalsystemet, saa at altsaa Beductionstallet 
fra en lavere til en høiere Enhed stedse er 
10; at det har ensartede Betegnelser for de 
forskjellige Slags Maal og Vægt baade møC* 
Hensyn til Underafdelingerne og de høier® 

Enheder, og at alle disse have Meteren tn 
Grundlag, om ogsaa Systemet omfatter flere 
Grundénheder efter de forskjellige Arter Man- 
I hver af disse dannes Benævnelsen paa de 
høiere Enheder ved foran Grundénlieden at 
sætte de græske Talord Delta,  Hekt o,  Kilo 
og Myr ia,  som betegne resp. 10, 100, 100® 
og 10,000 Enheder, imedens Navnene paa de 
lavere Enheder fremkomme ved foran Grund" 
énheden at sætte de latinske Talord Deel* 
Cent i og Mil l i,  som altsaa betegne resp. Vio’ 
Vi oo ~ °8' Vi ooo af samme.

Længdemaalet ,  der danner Grundlaget i01 
hele Systemet, har som Grundénhed selve 
Meteren, som er en Timilliondel af Meridian* 
buen fra Polen til Æqvator igjennem Pans> 
Vi o af en Meter =  1 Decimeter =  3,823 
danske Tommer, Vi o o — 1 Centimeter ^  
4,588 d. Linier og ’/1000 =  1 Millimeter ^  
0,458p, d. Linier, imedens 1 Myriameter
10,000 Meter, 1 Kilometer =  1000 M., * 
Hektometer =  100 og 1 Dekameter =  
Meter.

I Met er  er lig:
1,593o9 Alen i Danmark, saa at 5 Meter paa

en ubetydelig Brøk nær er lig 8 Alen. 
1,69850 Alen i Norge.
1,08406 Alen i Sverig.
1 Stab i Tyskland.
1,09863 Yards i England.
1 È1 i Nederlandene.
1 Meter i Østorsig. 
l>408io Arschin i Busland.
1,08667 EHen i Schweiz.

100 Meter er altsaa lig 159,809 danske MeI1 
== 100 tyske Stab etc.

Som Vei- eller Milemaal benytter man 1
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Frankrig' dels Myriameteren paa 10,000 og 
dels Kilometeren paa 1000 Meter; 100 Kilo
meter ere en Decimalgrad eller x/4 00 Del af 
Jordens Omkreds. — Af nautiske Længde- 
maal liar man den saakaldte Lieue marine, 
som er lig 5,556 Meter =  17,701 danske Fod, 
og som deles i 3 Milles marins (Sømil) à 
120 Noeuds (Knob); 1 Kabellængde (Enca
blure) =  200 Meter =  637 d. Fod. — Garn- 
maalet vil findes omtalt under Artiklen »Bom
uldsgarn«.

I Norge,  livor det metriske System ind
førtes ved Lov af 22de Mai 1875, er 1 Meter 
=  3,i87 n. Fod og en Fod altsaa =  0,3137 
Meter; 1 Centimeter er lidt over 4 ^  norske 
Linier, og et Kilometer knapt 3,200 norske 
Fod. Ved Afgjørelson af Taxtbestemmelser 
og Naturalydelser regnes efter den nævnte 
Lov 1 Fod =  31,4 Cm., 1 Tomme =  2,e 
Cm., 1 Lachter =  2  Meter, 1 Favn =  1,88 
Meter, 1 Mil =  11 Kilometer og en Fjer- 
dingvei =  2,8 Km.

Fed det sædvanlige Flade- eller Kvadrat- 
føaal i Frankrig har 1 □  Myriameter 100 □  
Kilometer à 100 □  Hektometer à 100 □  De
kameter à 100 □  Meter. 1 □  Meter =  
I0,i52 danske □  Fod, og 1 Cubikmeter =  
32,34g d. Cubikfod. 1 Cubikmeter =  1000 
Cubik Decimeter à 1000 Cub. Centimeter 
à 1000 Cub. Millimeter. — Ved M arkmaa- 
I et er 1 Hektare =  100 Ares à 100 Cen
tiares; 1 Are =  1 □  Dekameter =  100 
□  Meter (altsaa 10 Meter lang og ligo
ta  bred) =  253,797 danske □  Alen. 1 Hek
tare =  1,813 danske Td. Land, 2,640 norske 
Td. Land, 2,026 svenske Tunneland, 2,471 en
gelske Acres og 3,917 gl. preussiske Morgen 
Land.

I Norge er 1 □  Fod =  0,09, □  Meter, 
og en □  Meter altsaa 10,!59 □  Fod, 1 Cu
bikfod =  0,o31 Cubikmeter og denne -sidste 
altsaa 32,38 Cubikfod; 1 □  Favn =  3,5 □  
Meter, 1 q  Fod =  10 □  Decimeter, 1 Cu- 
bikfavn =  62/3 Cub. Meter, 1 Cubikfod =  
31 Cub. Decim. ; 1 Tønde Land =  40 Are og 
1 Maal Jord =  10 Are. 1 Commercelæst 
Trælast regnes lig 5 Cubikmeter, 1 Læst Kul 
^  2 Cbmeter.

Kor Brændemaal  er Grundénheden St ère,  
som er 1 Cubikmeter — 0,45 Favne Brænde; 
den deles i 10 Decistéres og 10 Stères kal
des 1 Dekastére.

Huimaalet  har til Grundénhed saavel for 
tørre som for flydende Varer Li t er ,  som er 
1 Cubilulecimeter eller 1/100o Cubikmeter =  
]>p35 danske Potter; 1 dansk Pot =  0,9;;61 
Liter. — 1 Kiloliter =  10 Hektoliter à 10 
Lekaliter à 10 Liter à 10 Deciliter à 10 Cen
tiliter à 10 Milliliter. Fra Hektoliter nedad til 
Centiliter er det i Frankrig ogsaa tilladt at 
benytte dobbelte og halve Maal. Kiloliteren 
givendes kun sjelden eller aldrig; i Eegelen 
bruges i den daglige Handel Hektoliteren à 
|0() Liter. Kornpriserne noteres sædvanlig 
ter Hvede pr. Sæk à 120 Kilogram og for 
Kug 115 Kilogram.

100 Liter ere lig:
t03,5o7 Potter i Danmark og Norge.
°3,209 Kannor i Sverig.

100 Liter i Tyskland og Østerrig.
22,009 imperial Gallons i England.
100 Kannen i Nederlandene.
8,i3! Wedro i Busland.
66,868 Maas i Schweiz.

1 Norge regnes 1 Korntønde lig 139 Liter,
1 Fiske tønde =  116 Liter, 1 Anker =  38,5 
Liter, en Kande =  2 og 1 Pot =  1 Liter.

Vægt énheden i det metriske System er 
Gram,  som er Vægten af en Cubikcentimeter 
eller en Milliliter destilleret Vand, veiet i et 
lufttomt Bum ved en Temperatur af smel
tende Sné eller 0 ; B. I Praxis benyttes dog 
stedse som Enhed Kilogrammet, som er lig 
1000 Gram eller Vægten af en Cubikdeci- 
meter (Liter) destilleret Vand, veiet som for
annævnt, ofte ogsaa det halve Kilogram, som 
bedre svarer baade til det gamle Pariser Pund 
og til de fleste andre Landes Pund. Det me
triske Centner (Quintal métrique) har 100 
Kilogr., og 1 Tonneau eller Millier métrique 
(den nyere Skibslæst) er lig 10 Quintaux mé
triques =  1000 Kilogram. 1 Myriagram =  
lO Kilogram à 10 Hektogram à 10 Dekagram 
à 10 Gram à 10 Decigram à 10 Centigram à 
10 Milligram.

I Ki logram er lig:
2 Pund i Danmark, Tyskland og Schweiz. 
2,0076 Skaalpund i Norge.
2,3529 Pund i Sverig.
2,2046 Pund Avoirdupoids i England.
1 Pond i Nederlandene.
1 Pund i Østerrig.
2,44i9 Pund i Busland.
0,6666 Mine i Grækenland.
0,7778 Oken i Tyrkiet.

Ifølge Lov af 16de April 1873 benyttes i 
Danmark den franske Gram vægt til Veining 
af Juveler, ægte Perler og ædle Metaller, og 
ifølge Lov af 14de Eebr. 1868 som Medici
nalvægt.

I Norge regnes 1 Skippund =  160 Kilo
gram, 1 Lispund =  8, 1 Bismerpund =  6, 
1 Vog =  18, 1 Skaalpund =  x/2 og 1 Mark 
— ) 4 Kilogram. 1 Hektogram er knapt 6x/2 
Lod, 1 Lod lidt over 15 V2 Gram og 1 Evin
tili knapt 4 Gram.

M e th y la lk o h o l s. Træspiritus.
M ethyljjrtm t kaldes en Anilinfarve, 

som siden 1873 er bragt i Handelen afBind- 
schedler og Busch’s Farvefabrik i Basel, og 
som næsten ganske har fortrængt det tid
ligere benyttede Jodgrønt, da det er renere 
i Farven og udmærker sig ved en pragtfuld 
Nuance og fuldendt Krystallisation. Det er 
opløseligt i Vand og farver Silke og Bomuld 
udmærket smukt. De dermed farvede Artik
ler vise sig ogsaa ved kunstig Belysning bril
lant grønne. 1 den nyere Tid anvendes det 
ogsaa til Farvning af Uld, efterat man har 
lært at befæste dette Farvestof herpaa, hvor
til det kun har ringe Affinitet.

M eth ylæ th er eller Methylilte er en 
farveløs, ætheragtig lugtende og let antænde
lig Luftart, som let optages af Vand, der ab
sorberer 37 Volumen deraf og derved faar 
Ætherlugt og en stærk bidende Smag, endnu 
lettere af Alkohol, Træspiritus og concentre- 

1 ret Svovlsyre. Den forener sig med Ilte-
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syrer til neutrale og sure Salte og fremstil
les ved Destillation af Træspiritus og Svovl
syre ; efter ved et stærkt Tryk at være bragt 
i flydende Tilstand, anvendes den til at frem
bringe Is i Ismaskiner.

M e t i s  eller Blandingsuld kaldes Ulden af 
Faar, der ere bievne forædlede ved Kryds
ning med Merinesfaar.

M e t t l a c h e r  M o s a i k p l a d e r  bestaa 
af en haardtbrændt Lérmasse, ere glasagtige, 
give Gnister for Staalet og modstaa al Slags 
Veirlig; enhver Plade er forsynet med en 
indbrændt Tegning, som er trængt 2—B Mm. 
ind i Massen. De forfærdiges i Mettlach, en 
Landsby i det preussiske District Trier og 
forsendes vidt omkring.

M e u r s a u l t v i n e  ere røde og hvide 
Burgundervine af forskjellig Kvalitet, som 
avles i Omegnen af den lille By Meursault 
ikke langt fra Beaune i Dep. Côte d’or. De 
røde af 2den Klasse have megen Lighed med 
Volnay, men ere mere fyldige og holdbare; 
de af 4de Klasse, som ogsaa kaldes Passe- 
toutorain, egne sig især til Forbedring af 
andre Yine, som have tabt i Styrke. Ogsaa 
de hvide ere meget yndede og navnlig be
sidde de af 1ste og 2den Klasse megen Mild
hed, Finhed og Aroma.

M e x ic a n s k  M ru e th é  s. Drueurt.
M e y e r l æ r r e t l e r  kaldes nogle west- 

phalske Hør- og Hampelærrcdor, som ere 
gjorte hvide med Kalk eller Kridt, fordi det 
dertil anvendte Garn ikke har været ganske 
hvidt, da det kom fra Blegen.

M i F l o r e n c e  s. Demi-Florence.
M i g e  kaldes en Sort god Burgundervin 

fra Omegnen af Auxerre.
M i k r o s k o p  kaldes overhovedet ethvert 

optisk Instrument, igjennem hvilket man kan 
se forstørrede Billeder af smaa Gjenstande, 
og Navnet tilkommer derfor egentlig ethvert 
Forstørrelsesglas eller convex (ophøiet slebet) 
Linseglas (s. d.). Sædvanlig forstaar man 
dog derved kun saadanne Instrumenter, som 
bevirke en betydeligere Forstørrelse af en 
Gjenstand, og som bestaa af ét eller flere 
Linseglas, der ere saaledes anbragte paa et 
Stativ eller i et Bør, at man bekvemt kan 
benytte dem uden at holde dem i Haanden. 
Et almindeligt Forstørrelsesglas, som ikke 
forstørrer over 10—20 Gange, kalder man en 
Loupe; jo mindre dennes Brændvidde er, 
desto mere forstørrer den, idet Gjenstanden, 
som man vil betragte og som man maa an
bringe lidt indenfor Brændpunctct, da kom
mer nærmere til Øiet. Er den forstørrende 
Kraft stærkere og forbindes Loupen med et 
faststaaende Stativ, benævnes dette Apparat 
et enkelt Mikroskop. Formen af Stativet 
hertil kan være forskjellig, men Construc- 
tionen af Apparatet er i det Væsentlige altid 
den samme. Paa en Arm, som kan bevæges 
rundtom en vertical Stang, er befæstet en 
Bing, hvori Loupen anbringes; Stangen staar 
fast i en Træklods, og under Linseglasset 
befinder der sig en Plade, det saakaldte Ob- 
jectivbord, som ved Hjælp af en Skrue kan 
hæves eller sænkes. I denne Plade er der 
lodi et under Linsen et lille Hul, og under

Pladen et bevægeligt Speil eller en Samle
linse, som tjener til at kaste et klart Lys 
paa Gjenstanden, da Billedet ellers paa Grund 
af den stærke Forstørrelse vilde blive for 
mørkt. Det enkelte Mikroskop kan neppe 
anvendes til en stærkere Forstørrelse end c. 
40 Gange, og Brugen deraf er meget an- 
strængende for Øiet, dels paa Grund af det 
lille Synsfelt, som man faar, og den mindre 
Klarhed, og dels som en Følge af den korte 
Afstand, hvori Linsen befinder sig fra den 
Gjenstand, som man vil undersøge. Det be- 
benyttes derfor ogsaa sædvanlig kun af Na' 
turforskere ved Præparering af mikroskopisk 
Gjenstande o. dsl., imedens man ellers t>e" 
tjener sig af det sammensatte dioptriske 
Mikroskop, som det i den nyere Tid er lyk' 
kedes at construere med en høi Grad al 
Fuldendthed, især siden man lærte at f®1"' 
færdige de achromatiske og aplanatiske D°k 
bellinser, som samle de forskjellige farved® 
Straaler i ét Brændepunct. Dette Instruier 
bestaar af et indvendig sværtet Bør, paa hvlS 
ene Ende der er befæstet et lignende Lin3®' 
glas, som benyttes til de enkelte Mikroskop®1"' 
det saakaldte Ohjectiv, som vendes imod Gj®11' 
standen, imedens den anden Ende af B.ØIU 
er forsynet med et større, men mindre st$rK 
forstørrende Linseglas, som kaldes Oculai# 
og som vender imod Øiet. Gjenstanden 
bringes lidt udenfor Objectivets Brauidvidd®’ 
og der fremkommer da i Børets Indre ® 
forstørret og omvendt Billede af Gjenstand®̂  
hvilket Billede ved at betragtes igjenn®1; 
Ocularet vil vise sig yderligere forstø1"1"®; 
Ligesom ved det enkelte Mikroskop kan L 
standen imellem Objectivet og O bj eetbord® j 
hvorpaa Gjenstanden lægges, gjøres støfL 
eller mindre, og under det med et B'11 
Midten forsynede Objectbord findes der P, 
de større Mikroskoper dels et bevægeligt G11 
speil til at concentrerò Lyset paa GjenstjL 
den, og dels en saakaldet Dreieskive Gj 
aphragma), som er en rund Messingplade & 
fem eller sex smaa Huller af forskjellig Vi® ’ 
af hvilke det største svarer tilYidden af 
Aabning, som Andes i Objectbordet. Ved 
dreie denne Skive rundt om sin Axe kan 
bringe enten et større eller et mindre at . 
deri værende Huller ind lodret under 
ningen i Objectbordet og paa denne Naaaf 
enten forstærke eller svække Virkning®11̂  
de Lysstraaler, som fra Hulspejlet ka®̂ , 
derigjennem for at træffe Undersøgels®s 
j octet. i jpj"

Ved de saakaldte Speilmikroskoper el j 
katoptriske M. bevirkes Forstørrelsen ^  
Hjælp af Hulspeile; men disse Instruni®11̂ ,  

ere meget kostbarere end de ovennævnt® j  
opfriske, hvor Forstørrelsen finder Sted ^ (1
Linseglas. Af andre Slags M. skulle vi en 
nævne Solmikroskopet, ved hvilke en Gh  ̂
stand, som belyses af de ved Hjælp 
eller flere Samlelinser forstærkede Solstraa
ved i et mørkt Værelse at holdes tæt u(̂ u 
for Brændpunctct af en Linse med kort Bf# ^  
vidde, viser sig forstørret og omvendt paa g. 
modstaaende hvid Væg; endvidere LajnP,, 
mikroskopet, hvor der istedetfor Sollyset
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byttes forstærket Lampebelysning; Hydro- 
ûxygengasmikroskopet ,  hvortil der anvendes 
det Drummondske Lys, og det phot oelect r i ske 
M-, hvortil det electriske Lys benyttes. De 

de sidstnævnte Apparater frembragte 
ßilleder have imidlertid ikke den Klarhed og' 
de skarpe Omrids, som der udfordres til vi
denskabelige Undersøgelser, af hvilken Grund 
°gsaa Solmikroskopet hovedsagelig kun be
nyttes ved populaire Forevisninger, hvortil 
det ogsaa egner sig godt af den Grund, at 
■Billederne kunne sés af Mange paa éngang.
, Mikroskopet,  ved hvilken Benævnelse man 
1 Almindelighed forstaar det ovenomtalte sam
mensatte dioptriske Mikroskop, er et langt
fra endnu ikke tilstrækkelig benyttet, men i 
mange Tilfælde et meget vigtigt Hjælpemid
del til Undersøgelse af forskjellige i Hande
len, Industrien og det daglige Liv forekom
mende Artikler, Imedens det tidligere i Ee- 
gelen kun benyttedes af Videnskabsmænd og 
jmr temmelig kostbart, har det i den nyere 
Tid vundet mere og mere Udbredelse, navn- 
iig som en Følge af, at man nu kan erholde 
meget gode Instrumenter til en forholdsvis 
billig Pris. Udmærkede Mikroskoper forfær
diges navnlig i Paris og London, men ogsaa 
nere Steder i Tyskland, saasom i München, 
Berlin og liere af de større Byer; billigere 
Instrumenter erholdes især fra Nürnberg, 
Fürth, Eathenow etc. — Hvormange Gange 
et Instrument kan forstørre, er ikke det Mo
ment, som bør være det afgjørende ved Ind
købet, thi dets virkelige Værdi beror ikke 
saameget herpaa, som paa Skarpheden og 
Tydeligheden af de Billeder, som det kan 
frembringe, og et Mikroskop, som t. Ex. for
størrer 200 Gange, kan derfor ofte være at 
foretrække for et andet, der maaské kan for
større 5 à 600 Gange. Den stærkeste For
størrelse, som man sædvanlig bringer i An
vendelse ved Forfærdigelsen af de bedste Mi
kroskoper, er omtrent 1500 Gange, om man 
ogsaa undtagelsesvis har construeret enkelte 
meget kostbare, som have kunnet bevirke en 
Forstørrelse af 4 à 5000 Gange. Til almin
deligt Brug for Læger, Apothekere, Botani
kere, Skolelærere, Handlende og Industridri
vende vil imidlertid et Instrument, som for
størrer 150 à 200 Gange, være fuldkommen 
tilstrækkeligt. Med lidt Øvelse vil Enhver i 
kort Tid kunne gjøre sig fortrolig med Bru
gen deraf, og saavel Langsyned som Kort
synede kunne benytte det, uden at Synskraf
ten lider derved, og navnlig ere de Sidst
nævnte endogsaa godt egnede til mikrosko
piske Arbeider; kun maa man jevnlig lade 
Øiet hvile samt vogte det for Indflydelsen af 
et altfor skarpt Lys ved Gjenstandcnes Be
lysning. I Kogelen følger der med ethvert 
Mikroskop flere imellem to sammenklæbede 
Glasplader anbragte Prøveobjcctcr; disse bør 
man til en Begyndelse betragte i de for
skjellige Forstørrelser, som Instrumentet kan 
bevirke, og baade ved klart og svagt Dags
lys, ligesom ogsaa ved Lampebelysning. Der
efter kan man anstille Forsøg med Trævler, 
afskrabede med en skarp Kniv af Traade af 
Bomuld, Uld, Silke eller Linned, baade i tør

Tilstand og fugtede med en Draabe Vand og 
lagte imellem to tynde Glasplader. Paa lig
nende Maade kan man dernæst forsøge sig 
med de forskjellige Sorter Stivelse, hvoraf 
man kun tager et lille Stykke af et Knappe- 
naalshoveds Størrelse, som man pulveriserer 
og udrører i en Draabe Vand paa den ene af 
de omhyggelig rengjorte Glasplader (Object- 
glasset), som man derpaa bedækker med den 
anden Glasplade (Dækglasset). Det er af 
Vigtighed at finde den rette Grad af Belys
ning, som man bør lade falde paa Gjenstan- 
den fra Hulspcilet; Begyndere ere meget til- 
bøielige til at vælge et saa stærkt Lys som 
muligt, hvilket imidlertid ikke er rigtigt, da 
Øiet derved uden Nytte trættes og besværes.
I Almindelighed bør et godt Mikroskop pla
ceres 2 à 3 Skridt fra et Vindue, selv om 
Himmelen maatte være skydækt; skinner So
len paa Vinduet, da endnu lidt længere til
bage og saaledes, at Solstraalerne ikke falde 
paa Instrumentet; ved Lampebelysning bør 
Flammen omtrent være 1 Meter fjernet der
fra. Man skruer nu et af de svagest forstør
rende Objectiver paa Instrumentet, paasætter 
det tilsvarende Ocular og stiller Messing
røret saa høit over Objectbordet, at der imel
lem dette og Objectivglasset er en Afstand 
af to Fingerbredder eller c. 3 Ctm. Imedens 
man da sér igjennem Ocularet, dreier man 
det lille bevægelige Speil, som findes under 
Objectbordet, saalænge frem og tilbage imod 
Dagslyset, indtil der for Øiet frembyder sig 
et klart Synsfelt, hvorpaa man lægger Glas
pladerne med den mellemliggende Gjenstand 
paa Objectbordet over det deri værende Hul, 
saa at Gjenstanden kommer lodret under Ob- 
jectivet. Ved at hæve eller sænke Eøret for
mindsker ellerforstørrer man Afstanden imel
lem Objectivet og Gjenstanden, indtil man 
erholder et skarpt og tydeligt Billede af 
denne. Trævlerne af vegetabilske Stoffer kan 
man lægge imellem de to smaa Glasplader 
enten i tør Tilstand eller befugtede ; Stivelse
korn undersøger man bedst ved at udrøre 
dem i en Draabe Vand eller fortyndet Gly
cerin; dette sidste Fluidum holder sig altid 
klart, tørrer ikke ind og erholdes ved at 
blande 70 Dele Glycerin med 15 Dele rectif. 
Vinaand og 15 Dele Vand. — Ved Brugen 
af Mikroskopet bør man ikke sé deri for 
længe ad Gangen, men oftere lade Øiet ud
hvile ; man bør vænne sig til at benytte begge 
Øinene vexelvis og helst ogsaa holde det an
det Øie aabent, imedens man sér deri med 
det ene, hvortil der dog udkræves nogen 
Øvelse. — En mindre god Egenskab ved de 
ældre, lodret paa et Stativ anbragte Mikro
skoper er, at man maa bruge dem staaende 
og med bøiet Nakke; man kan vel tildels 
hjælpe herpaa ved at placere Instrumentet 
lavt og selv sidde paa en høi Stol, men selv- 

! følgelig er det dog ulige bekvemmere at 
kunne arbeide med et Mikroskop i den sæd
vanlige siddende Stilling, og de nyere In
strumenter ere derfor stedse forsynede med 
et Knæ ovenover Foden af Stativet, saa at 

I Apparatet kan stilles efter Behag under en- 
i hver Synsvinkel.
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Til de i Handelen forekommende Artikler, 
som det ofte kan være af Interesse at under
søge igjennem et Miskoskop, høre navnlig de 
vegetabilske og animalske Trævlestoffer samt 
de forskjellige Stivelsearter; ved Hjælp af 
nedenstaaende Afbildninger vil det, endogsaa 
for begyndende Mikroskopikere, være let at 
skjelne imellem disse Stoffer.

A. Veget abi l ske og anim alske Trævle
st of f er ,  c. 200 Gange forstørrede.

For ved Hjælp af et Mikroskop at skjelne 
imellem de Trævler eller Taver, hvoraf Traa- 
dene i et Manufacturstof bestaa, bør man 
først ved Udvaskning befri dette eller en 
lille Prøve deraf fra al Appretur, derpaa son
dre de paalangs løbende Kjedetraade fra de 
paatværs løbende Islættraade og undersøge 
begge disse ved at pille Traadene fra hver

størrelse sér man parallele Striber paalangs' 
De have stor Lighed med Hørtrævler.

Jut et aver  ere ligesom de foregaaende Bas*' 
celler; de faas af en til Lindefamilien høren“e 
Plante {C orch orus). Fra Hør og Hamp kjen'

andre med en spids Is aal og betragte de en
kelte Taver igjennem Mikroskopet enten i 
tør Tilstand eller befugtede med en Draabe 
Vand.

Hør t aver  ere lange, trinde, valseformede, 
slet ikke eller kun lidet bugtede, glatte, lidt 
tykkere paa enkelte Steder og gjennemdragne 
af en snever Kanal eller Cellehulhed, der ved 
en Forstørrelse af c. 120 Gange viser sig 
som en fin Streg. Hørtaverne løbe ud i 
en smal, stump Spids. Med mindre eller 
større Mellemrum bemærker man skraat eller 
skjævt over Taverne løbende Linier, Pore
kanaler, som ere Huller i Cellevæggen; igjen
nem Mikroskopet sé disse Linier ud som Led
dene paa et Bambusrør. Efter den Maade, 
hvorpaa Trævlerne ere behandlede og forar- 
beidede ere de enten glatte eller lidt ujevne; 
Haandspind har sædvanlig glattere Trævler 
end Maskingarn. Jodopløsning og Svovlsyre 
farve Trævlerne blaa, imedens de samtidig 
svidme og blive kortere (Fig. 1).

Hampet aver  ere meget lange, have ure
gelmæssige Contourer og stump afrundede, 
undertiden spaltede Ender; ved stærkere For-

Fig. 5 R a m ié. Fig. 6 Silk6-

r
des Jutetaverne paa den vexlende Tykkelse a_ 
Cellerummet (sé Fig. 4), hvorved Vægg6® 
indre og ydre Contourer ikke blive parali0*®’ 
Indvirkningen af Jodopløsning og Svovls}'* 
er den samme som ved Hørtrævler, men 
gaar langsommere paa Grund af de træag*1» 
Substantser.

Ramié (C hinagrass) af Planten Boehmer‘ 
(hørende til Nældefamilien) er ligeledes 
taver; de ere sjelden fuldkommen adskil*̂  
men hænge sammen 2 eller flere indbym^ 
og tillige forbundne med enkelte Pa r e n c h y 1*1'  

celler, hvori Krystalgrupper af oxalsur 
(Fig. 5).
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Silke bestaar af glinsende, tætte, valsefor- 
structurløse, ikke hule Traade med ens

artet Lysbrydning. Tværsnittet af en Cocon- 
fraad har et stumpt - kantet Omrids. Farvet 
Silke viser sig undertiden paa enkelte Steder 
Stykket bred eller med smaa Ujevnheder. Silke 
adskiller sig fra alle andre Spindestoffer ved 
frke at have nogen indre Hulhed (Fig. 6; 
figuren tilvenstre farvet). En Sukkerop
løsning med Svovlsyre farver den sig rask 
opløsende Silketraad hurtigere rosenrød end 
tilfældet er med Uld; førend den endnu 
6r ganske opløst, bemærker man i dens Indre 
611 endnu fast Længdestribe, som ikke maa

Linier eller Ridser (Fig. 2(. Sukkeropløsning 
og Svovlsyre farve Uldhaaret rosenrødt; men 
det farves aldrig blaat ved Jodopløsning og 
Svovlsyre.

Bomuld er Frøulden af Bomuldsplanten og 
bestaar af lange éncellede Haar, hvis Celle
rum er c. 2/3 af hele Haarets Diameter. Ved 
Tørring falde de sammen og blive flade, 
baandformede og skruesnoede paa forskjellig 
Maade (Fig. 3).

B. Mél - og St i ve l sekor n,  c. 400 Gange 
forstørrede.

St ivelse er et Kulhydrat, som dannes i 
Planternes grønne Dele og altid findes i fast

Fig. 11 K a r to ffe l . Fig. 12 H a vre.

f°rvexles med en indre Hulhed, da den kun 
den endnu uforandrede Silkesubstants. 

fren saakaldte Jam a-m ay-Si lke (af den chi- 
êsiske Egesilkeorm) viser tydelige Striber 

Paalangs og en poret Tværsnitsflade.
Uldhaaret  er ligesom alle Haar af Patte

dyrene et cylindrisk Rør, som i Længderet
ningen er gjennemdraget af en Marvstræng, 
ng som udvendig er beklædt med smaaSkjæl, 
der ligge over hverandre ligesom Tagstenene 
Paa et Hus; allerede ved en ringe Grad af 
forstørrelse vise disse Skjæl sig som tæt og 

r̂egelmæssigt ved Siden af hverandre liggende

Form som »Stivelsekorn«; disse vise oftest 
en Lagdeling (fremkommen ved vandfattigere 
Lags Afvexling med vandrigere) omenKjærne 
(den vandholdigste Del af Kornet); Kjærnen 
erstattes ved Udtørring af eri luftfyldt Kjærne- 
hule. Kjærnens (eller Kjærnehulens) Belig
genhed og Lagdelingen er i Hovedsagen con
stant for Arten og derfor det bestemmende 
ved en Undersøgelse over en Stivelseprøves 
Afstamning eller Renhed. Med Jodopløsning 
farves Stivelse blaa; med kogende Yand svul
mer Kornene og danne Klister uden dog at 
opløses. De hos os almindeligst benyttede
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Stivelsesorter ere Hvede- Eis- Kartoffel- og 
Mais-Stivelse ; desuden bruges Sago, Vestin
disk Arrow (Salep) og Tapiocca.

Hvedest ivelse bestaar af store, linseformede 
og smaa runde Korn med utydelig concen- 
trisk Lagdeling om en central Kjærne; Over-

Hvedens. Disse 2 Stivelsesorter gaa ikk 
Handelen, men have Betydning som det 
sentligste Indhold af Eug- og Byg-Mél.

Kart of f elst ivelse er ægformede eller i 
dannede Korn af forskjellig Størrelse n1̂  
tydelig Lagdeling om en i den spidse

Kig. 19 B ogh vtfø

Kig. 14 Sago.

Fig. 18 Ganna.

Fig. 15 Æ r t .

Fig. 13 Salep.

gangsstørrelser og smaa, sammensatte Korn 
kunne forekomme (Fig. 7).

Rug- og Byg-Stivelse har samme Udseende, 
men Kornene af Eug ere gjennemgaaende 
større (Fig. 8), af Byg mindre (Fig. 9) end

liggende Kjærne. Andre Former ligesom 
2—3 sammensatte Korn forekomme (FilFy.  ̂

af sammensatte KO
oftest falde fuldsyj 

smaa, kantede Korn 01

Risst i vel se bestaar 
som ved Formalingen 
dig fra hverandre i
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concentrisi;; Lagdeling om en central Kj geme
llile ; desuden findes mindre runde Korn, som 
ikke have været sammensatte (Lig. 10).

Maisst ivelse (»M a izen a «) ere dels runde, 
dels kantede Korn, 2—8 Gange større end 
Risens, med concentrisi* Lagdeling om en 
central Kjærne, der oftest udtørrer stjerne- 
formig (Fig. 16). Sammensatte Korn ere 
sjeldne.
_ Vest indisk Ar r ow  (Salep) ere ægformede 

Korn med tydelig Lagdeling om en i den 
brede Ende eller henimod Midten liggende 
Kjærnehule. der oftest viser sig som en Tvær- 
spalte (Fig.' 13).

Tapiocca er et ved Behandling afCassava- 
stivelse frembragt Produkt, der gaar i Han
delen i forskj ellige Former. Den uforandrede 
Cassava-Stivelse bestaar oftest af Tvilling
korn, sjeldnere af enkelte, eller sammensatte 
af flere Delingskorn. Kjærnen ligger oftest 
Rdt udenfor Kornets Centrum og forbindes 
ved mørke Linier med Bandene af Forbindel
sesplanet; dette sés dog kun, naar Kornene 
ligge paa Siden som de 3 Figurer tilhøire 
paa Fig. 17; fra Enderne synes Kjærnen deri
mod central.

Sagost i velse er ægformede Korn med tyde
lig Lagdeling om en ofte stor Kjærnehule i 
den spidse Ende. Kornene kj endes lettest 
paa den eller de Flader, som findes paa den 
brede Ende og hvortil Smaakorn have været 
fæstede (Fladerne sés f. Ex. paa de to øverste 
Figurer; et Smaakorn mellem dem); Formen 
af Kornene varierer endel (Fig. 14).

Havrest ivelse ligner Bisstivelse, men mang
ler Lagdeling og Kjærnehule, Kornene ere 
mindre skarpt kantede og skilles mindre fuld
stændig ved Formalingen (Fig. 12).

Ært est ivelse bestaar af bønneformede Korn 
Died tydelig Lagdeling om en stor, hyppigst 
som en grenet Længdespalte fremtrædende 
Kjærnehule (Fig. 15).

Boghvedens Stivelsekorn ere dels smaa 
Died central Kjærne og ofte sammenhæn
gende 3—4 rækkevis, dels store og afrundet- 
kantede (Fig. 19).

Cannast ivelse sælges undertiden istedetfor 
Vestindisk Salep eller forekommer indblandet 
i den. Dot er meget store Korn, som variere 
Dieget i Størrelse og Form; det bedste Kjend- 
niærke er den tydelige Lagdeling om den i 
ene (ofte smallere) Ende liggende Kjærne. 
Lagdelingen sés tydeligst paatværs over Kor
net. mindre tydeligt ved Siderne (Fig. 18).

M il le f io r i  kaldes en Slags Glasmosaik, 
hvori farvede Mønstre ere indsmeltede i Kry
stalglas paa en mat Grund; Mønsteret frem
kommer ved at bedække farvede Glasstænger 
lagvis med en Glasmasse af en anden Farve 
og derpaa presse det Hele i Form af Stjer
ner, Kors etc., eller ved at sønderskære for- 
skjelligt farvede Glasstænger til tynde Skiver, 
som da lægges ved Siden af hverandre paa 
en varm Krystalglasplade saaledes, at de danne 
det bestemte Mønster, hvorpaa de bedækkes 
med en anden lignende Glasplade. Mønsteret 
kan ogsaa dannes ved at lægge det udenpaa 
Hulglas, dyppe dette i smeltet Krystalglas og 
derpaa blæse det videre ud. Man forfærdiger

deraf, navnlig i Italien, Frankrig og Böhmen, 
smaa Flacon er, Brevpressere, Stokkeknapper 
og andre lignende Gjenstande. Ved de be- 
kj endte böhmiske Brevpressere er den om
givende Glasmasse sædvanlig formet til en 
Kugle, som ofte er given en smukkere Over
flade ved Slibning. — I Italien forfærdiger 
man ogsaa en vellugtende Snustobak under 
Navn af Millefiori.

M i H e ile  u rs  kalder man forskj ellige, 
med smaa brogede Blomster og Banker tryk
kede Tøier, saasom Jaconet, Calicos, Kattu
ner (s. d.) etc. Se ogsaa under Chint s.

M i l l e p e d e s  s. Bænkebider .
M ille r o l le  er et Vinmaal i Marseille =  

64 Liter — 66 danske Potter; den deles i 4 
Escandaux à 15 Pots à 4 Quarts. Dette Maal 
anvendes ogsaa til Bomolie og deles da i 4 
Escandaux à 40 Quarterons.

M ille r  y  er Navnet paa en flygtig, fyrig 
fransk Bødvin af 3die Klasse, som dyrkes i 
Omegnen af Byen af samme Navn i Nærhe
den af Lyon ved Bhonefloden.

M ill ia r d  er i Frankrig en Sum af 1000 
Millioner.

M il l ia r e , Mil l i l i t er,  Mil l imet er  etc. s. 
Meter.

M il lr a y e s , som betyder tusindstribede, 
kaldes nogle meget tæt stribede fine Musse
liner.

M ilr e is  à 1000 Keis er en Mønt i Por
tugal, hvor 1 kölnsk Mark fint Guld =  143,8 
Milreis; 1 M. =  4 Kr. 3,2 Øre i danske 
Penge. — I Brasilien er 1 M. =  2 Kr. 4 
Øre; her haves Mønter i Guld paa 20 og 10 
M. og i Sølv paa 2, 1 og ‘/2 M. under Navn 
af dobbelte, enkelte og halve Milreis.

M in* o s e g u m m i kaldes ogsaa den ægte 
arabiske Gummi (s. d.).

M in a r g e n t, Halvsølv, er en først i 
Frankrig fremstillet Art Nysølv, der bestaar 
af Kobber, Nikkel, Wolfram og Aluminium. 
Det lader sig hamre ligesom Sølv, som det 
staar meget nær med Hensyn til Farve og 
Glans ; denne sidste skal endog være varigere 
end Sølvets.

M in d e r e r s  D r a a b o r  s. Am m oniak
vand,  eddikesur t .

M i n e r a la lk a l i  s. Nat ron.
M in e r a lb la a t . Omendskjøndt man i 

Begelen ved Mineralb l aat  forstaar de lysere 
med Lerjord eller Kaolin etc. forsatte Ber- 
linerblaasorter, betegne dog andre ved dette 
Navn eller ved Navnet Bjergblaat ( cendres  
bleues) en blaa Malerfarve, som fremstilles 
ved Maling og Slemning af de reneste Styk
ker Kobberlasur i Tyrol og i Chessy ved 
Lyon. Det fremstilles ogsaa ved Fældning 
af en Opløsning af salpetersurt Kobber med 
Kalkmelk, og naar Bundfaldet er vel udva
sket ved at tilsætte Gips og Tungspath. Der 
forekommer ogsaa under dette Navn hvide, 
lysere Jordarter, som ere farvede med Kob
berilte og Indigo eller med et Afkog afBlaa- 
træ. Man erholdor denne Farve fra Farve- 
fabrikerne i alle Nuancer fra det lyseste til 
det mørkeste Blaa. Den er let smuldrende 
og dækker sædvanlig bedre end Berlinerblaat, 
hvorfra den ogsaa adskiller sig derved, at
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den ikke giver nogen metallisk Streg. En 
god Yare maa ikke have noget rødligt eller 
violet Skjær, men snarere spille lidt i det 
Grønlige.

M in e r a lg r e n t  eller Scheeles Grønt
kalder man forskjellige smukke grønne, lidet 
dækkende Farver, som væsentlig bestaa af 
basisk arsensyrlet Kobberilte. De ere giftige 
og anvendes nu ikke meget, da de tildels ere 
fortrængte af andre Farver. Som giftfrit Mi
neralgrønt nævner man en Farve, der bestaar 
af basisk kulsurt Kobberilte, ligeledes fin
reven Malachit og Koboltgrønt (s. d.). 

M i n e r a l g n l t  s. Casseler-Gult.
M in era l h v id t, som anvendes i Papir

fabrikationen til de finere Sorter Papir, er 
kun pulveriseret Tungspath, der erholdes fra 
England som et glinsende hvidt Pulver til 
en meget billig Pris.

M i n e r a l k e r m e s  s. Spydglans.
M ln e r a lla k  s. Pink Coleur.
M in e  r a lm o r  s. Kv i ksølv,  so r t  Svovl -.
M in e r a lo lie  eller Ski f e r o l i e  er en ved 

tør Destillation af den bladede Skiferiér, bi- 
tuminøs Skifer, Brunkul og hyppig som Bi
produkt ved Paraffinfabrikationen udvunden 
flygtig Olie, som navnlig førend Petroleum 
blev saa almindelig, hyppig anvendtes som 
Belysningsmiddel under Navn af Photogen. 
Nu anvender man mere de tungere og mindre 
brandfarlige Mineralolier, som Solarol ie,  hvis 
Antændelsestemperatur ligger over 70 °, til 
dette Brug, og Pyrogen,  som navnlig vindes 
ved en særegen Behandling af de tungo Raa- 
olier, der blive tilbage efter Destillationen, 
og som foruden til Belysning ogsaa anvendes 
som Smøreolie. Mineralolierne give et smukt 
hvidt Lys ligesom Petroleum, blive ikke harske 
og ere billige. Deres gjennemtrængende Lugt 
gjør dem imidlertid uskikkede til at benyttes 
i Værelser, ialfald ikke uden i særlig dertil 
indrettede Lamper. De fremstilles navnlig i 
Sachsen, Böhmen, Siebenbürgen, Westphalen 
og Busland. I rectificeret Tilstand ere Oli
erne gulige til brunlige med et grønligt 
Skjær. I den nyere Tid ere de bievne for
trængte af Petroleum, som ikke har den mod
bydelige Lugt, og de benyttes nu mest til 
Lysgasfabrikation.

M in e r a ls k  © k a m æ le o n  s. Kal i ,  
mangansur t .

M in e r a ls o r t  s. Skifersort.
M in e r a ls y r e r  kaldes i Almindelighed 

de Syrer, som stamme fra den uorganiske 
Natur og ikke fra Plante- eller Dyreriget. 
Dette Begreb omfatter i Handelen navnlig 
Saltsyre, Svovlsyre og Salpetersyre, for hvilke 
ætsende Vædsker der er givet særegne For
skrifter med Hensyn til deres Indpakning og 
Forsendelse.

M in e r a lv a n d e  kaldes saadant Kilde
vand, sum indeholde forskjellige. faste Mine
raldele, navnlig Salte, Jordarter, Jern og 
Luftarter, og som derfor anvendes som Læge
middel i forskjellige Sygdomme dels til Drik
ning og dels til Bade. De adskille sig egent
lig kun fra almindeligt Brøndvand vod at 
indeholde en større Mængde af de nævnte 
Stoffer, som af Vandet bringes frem ofte fra

betydelige Dybder og i opløst Tilstand, idet 
Vandet ligesom udvasker de forskjellige Jord
lag, hvorigjennem det strømmer paa sin Yei 
til Jordoverfladen. De benyttes enten paa 
selve Stederne ved de mineralske Kilder, eller 
forsendes vidt omkring fyldte paa stærke, 
godt proppede Lérdunke eller Glasflasker, der 
sædvanlig ere forsynede med et Stempel, der 
angiver Badets Navn. Ved nogle mineralske 
Kilder, saasom ved Gastein og Töplitz, er 
Varmen det Eneste, der adskiller Vandet fra 
almindeligt Vand, og de kaldes derfor indif
f erent e Ki lder .  De øvrige deles efter deres 
Hovedbestanddele i følgende Klasser: Jern
holdige,  som ogsaa kaldes St aalvande,  have 
sædvanlig en lidt sammensnærpende Smag °g 
en kold Temperatur; deres eiendommelig® 
Bestanddel er kulsurt Jernforilte opløst i fr1 
Kulsyre. De mest bekjendte af disse ere: 
Pyrmonter, Briickenauer, Schwalbacher, Bri' 
burger, Marienbader-Ferdinandsbrønd, St. Mo- 
rits, Spaavand etc. 2) Svovlholdige smage 
og lugte mere eller mindre stærkt af Svovl
brint og have som oftest en lidt blaalig Farve; 
de benyttes i Regelen kun til Badning. Saa- 
danne ere : Kilderne ved Aachen, Warmbrunn, 
Weilbach, Baden i Østerrig, Neundorf etc* 
3) Al kal i ske eller Nat ronvande,  som ind®: 
holde kulsurt Natron og som oftest ogsaa fr1 
Kulsyre og derfor have en alkalisk Smag» 
t. Ex. Emser Kränchen, Vandet fra Schlatt' 
genbad, Bilin, Fachingen etc. 4) Bit t ervan- 
dene, som indeholde svovlsur Magnesia elle! 
Bittersalt og derfor have en bitter Smag, saa‘ 
som Saidschützer, Seidlitzer, Püllnaer, Fri®' 
drichshaller etc. 5) Kogsal t holdige indehold® 
hovedsagelig Kogsalt og undertiden lidt J°lJ 
og Brom; hertil hører Adelheidskilden ve« 
Heilbronn i Baiern, Kissinger Ragotzi, P/r' 
monter, Cannstattervand, Kreuznach, Wi®s' 
baden etc., ligesom ogsaa alle Saltsoler 
Havvandet. 6) Surbrøndvandet ,  som ind®' 
holder megen fri Kulsyre, men kun faa fast0 
Bestanddele ; det har derfor ogsaa en behag0' 
lig stikkende Smag og skummer ved at skj®11' 
kes i et Glas ; hertil henhøre Biliner, Eger> 
Fachinger, Geilnauer, Kissinger, Maria Kretü' 
brønd ved Tezl i Böhmen, Salzbrunner, Sel' 
terser- eller Selzervand, Wildungervand etc- 
S urbrønd vandene blive overhovedet hyppigt 
forsendte, fordi flere af dem ogsaa afgive 011 
forfriskende og behagelig Drik for Sunde, og 
navnlig er dette Tilfældet med det bekjendtÇ 
Sel t erser vand fra Landsbyen Nedre-Selters1 
den preussiske Provins Hessen-Nassau, hvil' 
ket forsendes i store Kvantiteter over hel® 
Verden. Det hører til de paa Kulsyre riges®6 
Vande og afgiver en meget behagelig, 
lende Drik, især naar det blandes med 
og Sukker. Den derværende Brønd blev i 
Midten af forrige Aarhundrede bortforpagt® 
imod en aarlig Afgift af 2]/2 Gylden: sene1'6 
svaredes der aarlig 5 Gylden, men allerede 1 
1770 var denne Afgift stegen til 14,000 G y  
den aarlig, og for faa Aar tilbage havde det' 
preussiske Regering en aarlig Indtægt dera 
af over 150,000 Kroner.

Naar Kulsyren i Mineralvande ved H011' 
stand undviger som en Følge af at T r y k k e n
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som de have været underkastede i Jorden inden 
de vælde frem, ophører, afsætte de ofte flere af 
de Stoffer, som den undvegne Kulsyre holdt 
opløst. Da Kilderne ligeledes ofte have en 
meget høi Temperatur, enten fordi de komme 
fra en stor Dybde eller fordi de ere bievne 
ophedede ved at træffe sammen med varme 
Dampe, afsætte de ogsaa ofte en Del af de 
opløste Stoffer efterhaanden som de afkøles 
mere og mere. En af de mest bekjendte 
hede Mineralkilder er Geiser paa Island* som 
kaster sit koghede Tand i Veiret i Straaler 
paa 30 à 40 Meters Høide og afsætter om
kring sit Udløb en fast Sten, som hovedsa
gelig bestaar af Kiselsyre og derfor kaldes 
Kiselsinter, og som ligeledes bedækker de 
Djenstande, som Vandet løber hen over. Kil
derne ved Carlsbad i Böhmen, som have en 
Temperatur af c. 500 C., afsætte kulsur Kalk, 
saa at ogsaa her alle Gjenstande, over hvilke 
Vandet løber, overtrækkes med en fast Skal; 
de føre aarlig ikke mindre end 130,000 Cent
ner Soda og 200,000 Centner Glaubersalt i 
Opløst Tilstand op til Jordoverfladen, imedens 
Vandet tillige indeholder saamegen Kulsyre, 
at den undviger med en brusende Lyd. De 
Kilder, som indeholde opløst Jern, afsætte 

rødgult Overtræk paa alle Gjenstande i 
Kildeløbet, hvilken Earve skyldes Jerntveilte, 
som er dannet af det i Vandet opløste kul
sure Jernforilte under Medvirkning af den 
utmosphæriske Ilt.

Mineralvandenes styrkende og helbredende 
Virkninger have længe været kjendte, og 
allerede i Slutningen af forrige Aarhundrede 
Klordes der flere Forsøg paa at fremstille dem 
yd Kunst, navnlig i Frankrig, hvor der i 
fyris anlagdes en større Fabrik, som snart 
tilvirkede betydelige Kvanta Seltersvand og 
fodre Mineralvande. Senere udbredte Fabri
kationen sig til alle Lande, og i vor Tid af
ly ttes  de kunst ige Mineralvande meget 
sf®rkt overalt; de tilberedes iKegelen meget 
omhyggeligt og maa antages at virke ganske 
s°m den vedkommende Mineralkilde selv, naar 
Han fraregner den Indflydelse, som et for
muret Liv og Klima samt andre til en Brønd- 
Ur hørende Momenter kunne bevirke. Og- 
y  i Danmark har denne Industrigren ud- 

.iklét sig betydeligt i den nyere Tid, saavel 
Kjøbenhavn som i flere af de større Pro- 

ymsbyer. Den største Fabrik her i Landet 
; Kosenborg Brøndanstalt, som blev anlagt 
vi^et.1831 og som i Aarenes Løb har ud- 

klet sig betydeligt, efter at være gaaet over 
f« ■ ^  Aktieselskab ; imedens Afsætningen i de 
u * »  Aar kun var c. 50,000 Kvartflasker aar- 
J?, udgjorde den i 1880 henved 3 Millioner 
Sa ai1^as êr- Af de kunstige Vande, som ere 
aln • *) ?ver r̂a væro en Medicin til en 
V Hjidelig yndet Drik, ere de vigtigste Soda- 
iudi Sel t ersvand,  af hvilke det første 
L  tiiokler tvekulsurt Natron og det sidste 
tro e . Kolig' Kogsalt og lidt tvekulsurt Na- 
fj,- A imedens de begge have et Overskud af 
st Kulsyre, som bibringes Vandet ved under 
Sw,rHtTryk at imprægnere det med renKul- 
y 4.s°ni undviger, naar Flasken aabnes. 
M in iu m  s. Mønnie.

**"• H j o r t h :  Varelexikon.

M in k s k in d  eller Minxskind erholdes 
af en i Nordamerika levende Afart af den 
lille Sumpodder, sandsynligvis M uste la  Viso n ; 
de anvendes som Pelsværk, ere kastanie- eller 
sortebrune og have glatte, men ikke over 2 
Ctm. lange Haar. De udføres i Mængde fra 
Nordamerika.

M in o fo r  er en Metallegering, hvoraf 
der navnlig forfærdiges Kjøkken- og Apothe- 
kerredskaber; den bestaar af 67,53 Dele Tin, 
17 D. Antimon, 5,94 D. Zink og 3,26 D. 
Kobber.

M in x s k in d  s. Minkskind.
M ir a b e l le r  ere en Art Blommer, som 

ere mere runde end aflange og som sædvan
lig have et meget saftrigt og sødt Kjød. Af 
de forskjellige Afarter tørrer og forsender 
man nogle ved Rhinen og i Frankrig, navn
lig ogsaa i Metz.

M ir b a n o lie  eller Mirbanessent s s. Ni 
t robenzol .

M ir o b a la n e r  s. Myrobalaner .
M i s k o l s  s. Bam busrør .
M is p e l er den bekjendte Frugt af det i 

Syd- og Mellemeuropa i skyggefulde Skove 
vildvoxende og ofte ogsaa dyrkede, busk- 
agtige Træ, M e spilus ge rm a n ica ; efter at have 
henligget i nogen Tid eller efter at have 
været udsat for en let Frost og er bleven 
melet, spises den ligesom andre Træfrugter. 
De i Haver dyrkede Mispeltræer, de saakaldte 
hollandske, ere betydelig større end de vildt- 
voxende; Frugterne ere større og kjærneløse 
og Grenene ere ikke besatte med Torne saa- 
ledes som de sidstnævntes. Det hvide, faste 
og seige Ved benyttes til mindre Dreierar- 
beider, Pidskeskafter o. dsl.

M is s io n s b a ls a m  s. Aguaraibaibalsam .
M is s ii lt in i  ere nogle smaa, meget vel

smagende Fisk, som fanges i Mængde i Lom
bardiet, hvorfra de forsendes røgede.

M iste lte e n , l i v i d  eller Fuglel im (V is- 
cum  album ) er en c. 10 Ctm. høi, perren- 
nerende Snylteplante, som voxer paa forskjel- 
lige Slags Skovtræer og Frugttræer, især 
Æbletræer. Den har en regelmæssig, gaffel
formet Forgrening, stedsegrønne, modsatte, 
lancetformede, helrandede og læderagtige 
Blade og Stengier, bedækkede med en gul
grønlig, temmelig tyk Bark. Blomsterne ere 
uanselige og Frugten bestaar afrunde, hvide, 
glatte, gjennemskinnende Bær af en Ærts 
Størrelse, som ere fyldte med en sødlig, sli
met og klæbrig Saft, som tilligemed Steng
ierne benyttes til Fremstilling af Fuglel im 
(s. d.). Bærrene søges meget af Kramsfugle, 
som bidrage til Plantens Udbredelse ved at 
stryge deres Næb paa Træernes Grene og 
saaledes anbringe Frøene der. Saavel Bla
dene som de unge Grene, især af Egemistel
tenen, hvilke sidste neppe ere saa tykke som 
en lille Finger og haarde, træagtige, * tunge 
og af brunliggrøn Farve, ere et bekjendt 
Folkelægemiddel imod Epilepsi og anvendes 
nu ogsaa ofte af Lægerne, hvorfor de i flere 
Lande føres i Apothekerne, t. Ex. i Preussen. 
Man skjelner vel efter de Træer, hvorpaa 
Planten voxer, imellem Ege- Linde- Fyrre- 
Mistelteen og endnu flere; men alle disse Ar-

34
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ter ere dog den samme Plante. Den, som 
voxer paa Naaletræerne, skal dog afgive den 
bedste Puglelim, om ogsaa Plantens chemiske 
Bestanddele ere de samme, paa hvilket Træ 
den end voxer.

M i t i s g r o n t  s. Mineraigrønt .
M ix  kaldes i England saavel saadanne 

Farver, som ere sammenblandede af forskjel- 
lige, som ogsaa Tøier, der ere sammensatte 
af uensartede Materialier, saasom lialvuldne, 
halvlinnede, halvsilke etc.; saadanne Stoffer 
benævnes ogsaa undertiden Union.

M ix e d  C h e c k s  kaldes i England nogle 
ordinaire, som oftest blaa- eller rødstribede 
Matroslærreder, hvori de hvide Striber bestaa 
af Hørgarn og de farvede af Bomuldsgarn. 
(Se ogsaa Checks).

M ix e d  P i c k le s  er en Blanding af for- 
skjellige Frugter og Grøntsager, saasom smaa 
Agurker, Løg, Snittebønner, Blomkaal, Græs
kar, Meloner, Koer, Aspargeshoveder etc., 
som ere syltede i stærk Eddike med Tilsæt
ning af spansk Peber og flere andre skarpe 
Kryderier. I England findes der store Fa
briker, som kun beskæftige sig med denne 
Industri, og Udførselen til alle Verdensdele 
er meget betydelig. Ogsaa til Danmark ind
føres der mange, skjøndt denne Artikel vil 
kunne fremstilles her ligesaa godt og billigt 
som i England. I de engelske og franske 
Fabricata findes der undertiden tilsat en 
meget ringe Mængde Spanskgrønt eller andre 
Kobbersalte for at give Grønsagerne en smuk 
Farve, hvilket dog ogsaa skér ved at over
gyde de nedsyltede Sager med Saltvand og 
senere med kogende Eddike, som senere er
stattes med Krydereddike.

M jo d , T. Meth, er en af Honning og 
Vand ved Gjæring tilberedt, styrkende og op
livende spirituøs Drik, som er meget yndet i 
Rusland, Polen, Ungarn, Østpreussen, Sverig 
etc., i hvilke Lande den derfor fremstilles i 
Mængde. Honningen koges med 8 Gange 
saameget Vand, og sædvanlig tilsættes der 
forskjellige Kryderier, saasom Coriander, Mu
skatnødder, Nelliker, Canél, Salvie, Humle 
o. dsl., undertiden ogsaa Hindbær- Kibs- eller 
Kirsebærsaft: paa nogle Steder benytter man 
ogsaa 01, Eddike eller Frugtvin til Fabrika
tionen istedetfor Vand. I de nævnte Lande, 
dog især i Rusland, Polen og Ungarn, findes 
der Mjødbrænderier næsten i alle større Byer 
og ogsaa i mange mindre, og Productet bli
ver ofte forsendt som Handelsvare. Mjød er 
først drikkelig efter at have henligget ét 
eller flere Aar, og ved at gjemmes længere 
vinder den Aar for Aar i Velsmag. I Dan
mark var Mjød allerede kjendt i Oldtiden og 
vedblev i Aarhundreder at være Hoveddrikken 
ved alle festlige Leiligheder, indtil den efter- 
haanden blev fortrængt af 01, Vin og Brænde
vin. — Den Proces, hvorved Honning om
dannes til Mjød, bestaar i at opløse den i 
Vand og bringe dette i Kog; efter at være 
skummet og afkølet sies Vædsken og tilsæt
tes Gjær; den henstaar derefter i et Par 
Maaneder iFoustager med aabent Spundshul, 
indtil Gjæringen er tilendebragt, hvorpaa 
Fadene lukkes tæt, efter at der er tilsat Kry

derier. Efter at have henstaaet i længere 
Tid tappes den paa Flasker eller Dunke.

M o ca d es , Moncades eller Moquet t es er 
Navnet paa en Slags fransk Plyds, hvo« 
Grunden bestaar af Hør- eller Hampegarn og 
den fløilsagtige Overflade (P oile) af UW 
eller af Bomuld, og Uld sammen. Man til
virker det dels ensfarvet og dels blomstret  
og mønstret, navnlig i Lille, Rouen, Abbe
ville etc., ligesom det ogsaa eftergjøres flere 
Steder i Tyskland, men af ringere Kvali tet - 
Det anvendes til Tæpper, Reisetasker o. dsl. 

M o d e rc a n é l s. Canél.
M o d e r h a r p ix  s. Galbanumgummi.
M o d e r k o r n  s. Méldrøie.
M o d e r n e l l ik e r  s. Krydernel l iker .
M o d e r n r t  (P yreth ru m  Parthenium) er 

en næsten i hele Europa voxende Plante, sodi 
med fyldte Blomster ogsaa undertiden dyrkes 
i Haver. Den har en stærk kamilleagtig» 
men ubehagelig Lugt og en skarp aromatisk; 
bitter Smag; Bladene ere dobbelfjersnitdelte» 
dog mindre indskaarnc i Spidsen, afvexlende 
stilkede, graagrønne og fint puncteredo. Bio111' 
sterne ere Kurve med gul Skive og hvide» 
tungedannede Randkroner. Den tørrede Urt 
med Blomsterne føres i Apothekerne under 
Navn af Herba Mat r i car iæ  og anvendes imod 
Underlivssygdomme, Mavekrampe o. dsl. Ued 
Destillation udvindes deraf en blaalig, ®the- 
risk Olie, dog kun i smaa Kvantiteter.

M o g e s  d e  m o r n e  kaldes i Frankr ig 
Kabliauens Indvolde, som saltes og anvende3 
som Madding til Fiskefangst og undert iden 
forsendes.

M o g g -Q u it l in g s  kalder man i Eng' 
land en Art mønstrede, paa samme Maad0 
som Piqué vævede Bomuldstøier, som dog 
ere mere løst vævede og derfor ogsaa kaldeS 
Halvpiqué.

M o g g -S a t in  eller Moc k -Sat i n  kaldes 
en Art broget mønstrede og glinsende appre\ 
terede uldne Damaster, som forfærdiges 1 
England, navnlig i Norwich, Halifax etc.

M o h ä r  s. Hirse.
M o h a ir  kaldes i England de fine, lang6» 

bløde, silkeglinsende, i Regelen hvide, sjal“' 
nere sorte Haar af Angorageden (s. Kamel' 
garn), og dernæst bruges Navnet ogsaa om 
de deraf som Lærred, Gaze etc. sædvanlig 
med farvet Bomuldskjcde vævede Stoffer, det 
paa Grund af det ufarvede Materiales Glal|s 
faa et silkelignende Udseende. End videi0
gives dette Navn ogsaa til andre Stoffet» 
hvoraf Gedeulden kun udgjør en Del og s om 
næsten ganske ere det Samme som Kamejm 
(s. d.), samt ligeledes undertiden til andre 
uldne, langhaarede Tøier, som kun bestaa a 
engelsk Uld. Mohairkniplinger ere sorte uldne 
Kniplinger. ,

M o ir é  er egentlig Navnet paa en Art svart, 
og tæt vævet, vatret Silketøi, som enten er gm1 
eller mønstret med Blomster o. dsl.; de sidst 
ere da sædvanlig atlasagtige, af samme Fari0 
som Grunden og ikke vatrede. Desuden v®Je 
der ogsaa forskjellige baade Bomulds og uldn 
eller med Silke, Bomuld eller Linned blanded® 
vatrede Stoffer, af hvilke sædvanlig de uldne 
fortrinsvis benævnes Moi rés eller Moiréens-
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af Silke ere undertiden ogsaa gjennem- 
yævede og mønstrede med Guld- og Sølv- 
Waad og kaldes da Guld- eller Sølvmor, og 
®an har ogsaa nogle svære Silketøier, som 
hgüe Gros de Tours og hverken ere møn
nede eller vatrede, men som dog gives Nav
net Moiré eller Mor. I Almindelighed for
fa r  man ved moirerede Tøier saadanne, hvis 
Øverflade har et glinsende, bølgeformet Ud- 
?eende; dette frembringes paa flere Maader, 
l8®r paa Tøier af Silke eller Uld, undertiden 
dog ogsaa paa linnede og Bomuldstøier. 
■“foiré antique eller Moiré anglais er en Art 
8v*rt Silketøi, som er vævet ribbet af tykke 
f raade (eller afvexlende tykke og tynde Traade 
i.Islætten og meget tykke Kjedetraade). 
Moireringen foretoges tidligere mest ved at 
j^gge to saadanne Stykker Tøi med Retsi- 
oerne imod hinanden, efterat de først vare 
Mivt appreterede, og derpaa trække dem lang
e t  imellem to hede, stærkt pressende Val- 
Ser) hvorved de tykkere Traade trykkede hver
v e  flade i uregelmæssige Tegninger. Nu 
8kér Moireringen i Regelen med Gaufrering 
gellem to ophedede Metalvalser, hvori Møn
t e t  er graveret ophøiet paa den ene og med 
fusvarende Fordybninger i den anden. 

Mokka s. Kaf fe,  arabisk.
Mokkasten s. Chalcedon.
Moldaufske Vine ere tildels meget 

gode og fyrige røde og hvide Vine, under
ben af en grønlig Farve, af hvilke der ud- 
øres mange til Rusland, Polen, Siebenbiir- 

8ou etc. Den aarlige Production udgjør i 
gennemsnit henved 4 Millioner østerrigske 
f-inaer (à 59 danske Potter). Den bedste, som 
^ke staar tilbage for Tokaier og undertiden 
®udogsaa skal overgaa den, avles ved den lille 
j yfCot nar;  en anden meget god rød og hvid 
bordvin er Odebest er.  Desuden dyrkes der 
*Ueget fyrige røde og livide Vine i Omegnen 
M Byerne Jassy, Nikorescht, Husch etc.
n Molda v i t ,  Bout ei l lest en eller falsk 
«nrysolith er en Art Obsidian (s. d.), som 
f'udes i Böhmen og Indien; den ligner grønt, 
gennemsigtigt Glas og forvexles undertiden 
^ed Chrysolith (s. d.).
.M o le s k in ,  som ordret oversat betyder 
Muldvarpeskind, kaldes et tykt og tætvævet, 
uvidt eller farvet Bomuldstøi, som sæd
vanlig er vævet otteskaftet kipret, saale- 
des at Islætten gaar over 6 og under 2 
fraade; det er gjerne noget appreteret, 
hvilket især er Tilfældet med de mere ordi
naire Sorter, for at de skulle synes at være 
fykke. Det gaar her i Landet under Navn 
M Engelsklæder og er meget stærkt til Ar
bejdsdragter. I England bruges Benævnelsen 
Moleskins ogsaa om nogle fine Vestetøier med 
bomulds Grund og farvede Striber af fin Uld;
1 Østerrig betegner man med dette Navn en 
■urt tæt, grovt, farvet Barchent (s. d.).

Moll eller Mull  er et meget fint, aahent 
J’.S blødt musselinagtigt Bomuldstøi, som til
age udmærker sig ved Traadenes Renhed, da 
det er vævet af det mest jevne Bomuldsgarn; 
det anvendes til Dameklæder, Kraver, Gar
neringer etc. og kom oprindelig fra Ostindien,

men forfærdiges nu overalt i England, Frank
rig, Tyskland etc.

M o l t o n  eller Mult um kaldes et tæt, let 
valket og paa den ene eller paa begge Sider 
opkradset uldent Tøi, som adskiller sig fra 
Flonel navnlig ved en tættere Vævning og 
en grovere og simplere Uld. Det forekommer 
baade kipret og ukipret, er som oftest hvidt, 
men undertiden ogsaa forskj elligt farvet, 
stribet etc. ; Kjeden i de finere Sorter bestaar 
mest af Bomuld. Det forfærdiges mange Ste
der i Tyskland samt i Böhmen og Mähren, 
især i Brünn, i Schlesien etc.; i England 
navnlig i Bristol, Halifax, Rochester, Col
chester, Salisbury etc. Man har ogsaa nu 
saakaldet Bomulds Molt on,  som er en Art 
tykt, paa begge Sider stærkt ruet Barchent 
med en blød, langhaaret Overflade, og som 
især bruges til Dameskjørter.

M o l y b d æ n  er i smeltet Tilstand et 
haardt, sølvhvidt Metal af Vægtfylde 8,6, der 
opdagedes i 1778 af Scheele; det er temme
lig skjørt, men det kan doghamres fladt med 
en Hammer inden det springer itu ; det smel
ter yderst vanskeligt, hvorfor det almindelig 
forekommer som et graat metallisk Pulver; 
i mørk Rødglødhede anløber det med flere 
Farver og forbrænder tilsidst til Molybdæn- 
syre,  Acidum mofybdænicum. Denne er en 
hvid, let, porøs, silkeglinsende Substants, som 
er fin at føle paa ligesom Talk og som har 
en stærk sammensnærpende, metallisk Smag; 
ved Rødglødning smelter den og størkner til 
en graalig eller gullighvid, straalet krystal
linsk Masse; ved stærkere Hede forflygtiger 
den og afsætter sig som hvide Blade og Naale. 
Den er i ringe Mængde opløselig i Vand og 
er let opløselig i Alkalierne. Den findes og
saa i Naturen som en mest jordagtig og let 
synderbrydelig Erts af gul Farve, Molybdæn
okker ,  Vandbl yokker ,  som et Overtræk paa 
Molybdænglans. I Naturen forekommer Mo
lybdæn hyppigst i Forbindelse med Svovl 
som Molybdænglans,  Mol ybdænkies eller Vand
bly (som ikke maa forvexles med Graphit, 
der ogsaa kaldes Vandbly), der hovedsagelig 
findes i Nordamerika, Sverig, Norge, Corn
wallis, Frankrig, Schweiz, Sachsen og Böh
men. Molybdænforilte er et brunsort, Molyb
dænilte et brunt Pulver; Molybdænforchlor 
danner en sortgraa eller mørkegrøn Masse, 
Mylybdæntvechlor sortagtige skjælformede 
Krystaller, der ligne Jod, ryge i Luften og 
flyde let hen. Man kan legere Molybdæn 
med andre Metaller, saasom Kobber og Tin; 
dog undergaar det derved ingen væsentlig 
Forandring. Som Metal har det endnu ikke 
fundet Anvendelse; hovedsagelig benytter 
man det til Fremstilling af de nedenfor om
talte Farver. Molybdænsurt Ammoniak bru
ges i Chemien til at paavise meget smaa 
Mængder Phosphorsyre.

M o l y b d æ n b l a a t  eller m ineral sk  In
digo tilberedes af molybdænsurt Alkali og 
Zinkforchlor, og  er et Pulver af en udmær
ket smuk, dyb blaa Farve. Det kan benyttes 
til Farvning og Trykning, især af Silketøier, 
da Farven er aldeles uopløselig i Vand og

84*
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svag Lud ; men det har dog ikke fundet megen 
Anvendelse.

M o ly b d te n g r e n t  er en smaragdgrøn 
Farve, som bestaar af phospliorsurt Molyb
dæn og Benjord; den benyttes heller ikke 
meget.

M o n iin  eller Toddyvin s. Mammeit ræet ,
M o n a r d e  er en i Amerika hjemme

hørende og i Europa ogsaa i Haver dyrket 
Plante, hvoraf der gives flere Arter, som finde 
Anvendelse i deres Hjemland. Den t ohovedede,  
M ona rda  didyma, med store purpurrøde, vel
lugtende Blomster, der ere sammentrængte 
i et eller to over hinanden staaende store 
Hoveder, som ere støttede af store purpur
røde Dækblade, benyttes til at sætte paa 
Brændevin, som derved faar en rød Farve og 
en Persicosmag ; de ligeledes vellugtende 
Blade anvendes i Amerika til Thé (pensyl -  
vansk  eller Oswegot hé),  og Frøene som Kry- 
deri paa Spisevarer. Den samme Anvendelse 
finde Bladene af den rørede M., M ona rda  
fistulosa , og af den punct erede,  M.  puncta ta , 
som har gule Blomster med røde Prikker, 
vinder man en campherlugtende ætherisk 
Olie, som i Amerika benyttes i Medicinen.

M o n a t e l l i  kalder man i Tyrol en Sort 
udmærkede Æbler, som forsendes vidt om
kring fra Trient og Boveredo.

M o n c a d e »  s. M ocades.
M o n c a h ia r t  eller Moncayard  kaldes i 

Frankrig nogle fine, dels glatte og dels ki
prede Silketøier, som især gaa til Spanien. 
Med samme Navn betegner man ogsaa et 
vatret og changerende Stof af Kamélhaar, 
som især udføres fra Konstantinopel og Smyrna 
til Spanien og Amerika.

M o n e » ia b a r k  s. Buranham bark.
M o n k  s. Drosin.
M o n t a g n e v in e  ere meget gode røde 

og hvide Champagnevine fra Districtet Mon
tagne de Bheims i Nærheden af denne By.

M o n t a ie o n e  er Navnet paa en Art 
Silke fra Calabrien, som forsendes over Nea
pel dels raa og dels farvet, som oftest alle
rede snoet som Sysilke.

M o n ta n a  eller Mont ona er en fortræffe
lig, fyrig hvid Yin fra Øen Majorka.

M o n ta u b a n » k e  V i n e  avles i Om
egnan af Byen Montauban i det franske Dep. 
Tarn et Garonne; de røde kunne næsten 
maale sig med Burgunder og sælges ogsaa 
ofte for denne, og de hvide ere ligeledes af 
meget god Kvalitet og afholdte i Udlandet. 
Mange af disse Vine gaa til Bordeaux, især 
naar Høsten i Medoc ikke har været rige
lig nok.

M o n t h  ii»  in  er en velsmagende Muskat
vin fra Omegnen af Cette i Frankrig.

M o n t b e i l la r d s  kaldes i Frankrig nogle 
ordinaire, tætvævede, blaat- og hvidtstribede 
eller tærnede Hørlærreder, som oprindelig 
bleve tilvirkede i Omegnen af Byen af samme 
Navn i Dep. Doubs.

M o n te fia s c o n e  er en sød Muskatvin, 
som avles i Omegnen af Byen af samme 
Navn paa et Bjerg ved Bolsenasøen nordvest
lig for Eom ; den forekommer baade rød og 
hvid, har on behagelig aromatisk Smag og

en mild Bouket og er fyrig uden at være be
rusende.

M ontepulciano eller Aleatico er en
fortrinlig rød Muskatvin fra Byen af samme 
Navn i Toscana; med en glinsende Purpur
farve forener den en meget fin Aroma og en 
behagelig Sødme, der mildnes ved et Anstrøg 
af Bitterhed.

M o n t f e r r a n d  er en mørkerød, meget 
svær Bordeauxvin af 4de Klasse, som ofte be
nyttes til Forskæring af de lette Medocvine. 
Under dette Navn dyrkes der ogsaa i Omeg
nen af Clermond-Ferrand i Dep. Puy de Dôme 
en rød, flygtig, mild og behagelig Yin.

M o n t h o lo n  er en rød, velsmagende 
Champagnevin af 4de Klasse fra Omegnen at 
Epernay.

M o n tr a c h e t  er en fortrinlig hvid Bur- 
gundervin af 1ste Klasse, som produceres 
ved Puligny i Omegnen af Beaune i Dep- 
Côte d’Or. Den bedste Sort, som kaldes Mon
trachet ainé, er meget fin, har en udmærket 
Aroma og Bouket og en eiendommelig, meget 
behagelig Nøddesmag. Desuden skjelner man 
imellem Chevalier Montrachet, som har de 
samme Egenskaber i noget ringere Grad, og 
Montrachet Batard.

M o n tr é  er en rød Champagnevin af 2den
Klasse fra Dep. Marne.

M o n t  T e r m in o  er en behagelig» 
meget fyrig Rødvin fra Egnen imellem Cham
béry og St. Joire i Savoien. En meget lys» 
let og fin Sort, som dog ikke er meget hold
bar, kaldes Clairet.

M o p p e r  kaldes særlig nogle store Mus
sten af fortrinlig Beskaffenhed, som navnlig 
erholdes fra Holland og Slesvig; vore egn6 
almindelige Mursten gives hyppig den samme 
Benævnelse (s. Mursten).

M op» s. Tobak.
M o q u e tt e »  s. Mocades.
M o r  kaldes forskjellige fint pulveriserede! 

chemiske og pharmaceutiske Præparater (s- 
Aethiops). Benævnelsen Mor bruges ogsaa 
af Landbefolkningen, især i Jylland, om visse 
Mulddannelser, der kun findes paa en ubear- 
beidet Jordbund, saasom paa Heder og 1 
Skove.

M o r a tr æ  er det haarde og seige, navn
lig til Skibsbygning godt egnede Yed aI 
M ora  excelsa , et i Guiana voxende stort Tr®» 
som naar en Høide af over 40 Meter.

M o r a v ia n  kalder man i Endland Bom
ulds Strikkegarn, som er 6 eller 8 løbet, men 
kun let snoet.

M o r b æ r t r æ e t  (M oru s), T. Maulbeer
baum, E. Mulberrytree, Fr. Mûrier, er en tn 
Figenfamilien hørende, af flere Arter be- 
staaende Planteslægt, som egentlig hør6' 
hjemme i Asien, men som er forplantet tn 
flere Lande i Syd- og Mellemeuropa. Fy
gende Arter finde Anvendelse paa forskjemg 
Maade. 1) Det  hvide Morbært ræ,  M orus a«ba> 
et ikke meget stort Træ med skjævt hjerte
formede eller tre- til femlappede, undertiden 
ægrunde, tandede, næsten glatte Blade og 
hvide eller lyserøde, hindbærlignende Frug
ter af en sød, men vandagtig flau Smag' 
Det voxer vildt i Mellemasien, China og de
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sydlige Europa og dyrkes hyppig i lxele den 
varme, tempererede Zone i mange Varieteter 
paa Grund af Bladene, som ere det bedste 
og endnu næsten det eneste brugelige Næ
ringsmiddel for Silkeorme. Hos os' dyrkes 
det undertiden som Prydplante i Haverne 
eller som Grundstamme for det sorte Mor
bærtræ. Det har vel et porøst, men meget 
fast og varigt Ved af gul Farve, som bliver 
mørkere i Luften og som navnlig i Italien 
benyttes meget til Vinfoustager, som skulle 
meddele Vinen en smuk guldgul Farve; des
uden bruges det til andet Bødkerarbeide og 
ligeledes til forskjelligt Snedker- og Dreier- 
arbeide, og i Dalmatien ogsaa til Skibsbyg
ning. Basttrævlerne kunne forarbeides til 
Tøier, og i China anvendes de til Papirfa
brikation. — 2) Det  sor t e Morbært ræ,  M o
rus nigra, er hjemmehørende i Persien og 
dyrkes ogsaa hyppig i Europa; det er lige
ledes temmelig almindeligt hos os som Frugt
træ, og Stammen kan endogsaa i vort Klima 
naa et Omfang af Va ‘d 1 Meter, skjøndt 
Træet kun er lille. Bladene ligne i Form 
de ovenomtalte, men ere paa Overfladen mere 
ru og paa Underfladen behaarede. De sort
røde, kortstilkede, ovale, c. 2 Ctm. lange, 
meget saftige og velsmagende Frugter ere i 
Begyndelsen grønne, derefter røde og tilsidst 
violetsorte; de spises baade raa og syltede, 
°g i Tyrkiet benyttes de til Fabrikation af 
Werbet. Man anvender dem ogsaa til Farv
ning af røde Vine, og i Apothekerno tilbe
reder man deraf Morbærsirup,  S yru  pu s M ori.  
Hos os blomstrer Træet i Juni, og Frugten 
modnes i Slutningen af September. Vedet 
benyttes paa samme Maade som det oven
nævnte; dog er selve Træet temmelig skjørt. 
Det trives bedst i en porøs, næringsholdig 
°g  solbeskinnet Jordbund, men ikke godt i 
stærkt leret Jord. — 3) En i den nyere Tid 
fra Philippinerne indført Art af Morbærtræet 
er Morus mul t iplant is,  hvis Blade ere 4—5 
Hange saa store som det hvide Morbærtræs; 
de benyttes i China til Opdræt af Silkeorme. 
— 4) Papirmorbært ræet ,  M orus p a pyrife ra ,  
voxer navnlig i China og Japan, hvor det 
naar en Høide af c. 10 Meter og er af stor 
øeonomisk Betydning; man erholder deraf 
silkeagtigt glinsende Trævler, som stampes i 
en Stenmorter og derpaa forvandles til Pa
pirmasse enten med almindeligt Vand eller 
med Risvand. Træet voxer nu ogsaa flere 
Steder i Sydeuropa og dyrkes ogsaa temme
lig almindeligt som Prydplante i vore Haver ; 
det har meget forskjelligt formede, bugtet 
lappede Blade. — 5) Far ve - Morbært ræet ,  
M orus eller B roussone t ia  t inct oria ,  M a d u ra  
tinctoria, hører hjemme i Vestindien og Mel
lemamerika, hvor det kan blive indtil 20 Me
ler høit. Træets Ved afgiver det bekjendte 
gule Brasilietræ, som benyttes til Farvning 
(s- Gultræ), og Bladene skulle afgive et lige- 
saa godt Foder for Silkeorme, som det hvide 
Morbærtræs Blade. — 6) Det  røde Morbæ r 
træ, M orus rubra ,  hører hjemme i Nordame
rika, bliver c. 20 Meter høit og taaler Kul
den bedre end de øvrige Arter. Bladene ere 
større, paa Overfladen mørkegrønne og paa

Underfladen hvidlige, ægrundt hjerteformede, 
tilspidsede, trelappede, ensformigt tandede og 
bruges som Foder for Silkeorme. De 3 Ctm. 
lange, lyserøde, smaakornede Frugter ere syr
lig søde og meget velsmagende. — 7) Det  
indiske Morbært ræ,  M orus indica , har kort
stilkede Blade, som dels spises som Grønt
sager og dels benyttes til Opdræt af Silke
orme; Frugterne ere brunrøde. En lignende 
Art er det t ar t ar i ske  Morbært ræ ,  M orus 
ta rt a rica ,  hvis Frugter benyttes raa eller tør
rede og afgive god Vin og Brændevin. 

M o r b æ r fig e n t r æ e t  s. Figent ræet .
M o r d a n ts  s. Beit se.
M o r e a s  kaldes nogle ensfarvede Halv- 

silketøier med Bomulds Kjede.
M o r e ls a l t  er intet Andet end Jernilte 

og benyttes som Farvemiddel; det har de 
samme Egenskaber som Engelskrødt.

M o r e n o s , Lienços Morenos,  er Navnet 
paa flere Sorter franske ublegede, mest ordi
naire Hør- og Hampelærreder, som navnlig 
forfærdiges i Dep. Orne og Charente.

M o r li l  eller Marf i l  kaldes i Frankrig 
Elephanttænder.

M o r g e n f r u e  ( C alendula o ffic in a lis )  
T. Ringelblume, Stinkblume, er en hyppig i 
Haver dyrket Plante med kurveformede Blom
ster af en eiendommelig Lugt, som gaar bort 
ved Tørring. De tungeformede, gule eller 
orangefarvede Blomsterkroner, Flore s Ca len- 
dulæ, anvendes i Apothekerne, især til at 
farve Røgelsepulvere. 1 Medicinen har Saf
ten af den friske Plante fundet Anvendelse 
som blodstillende Middel ved aabne Saar. 
Blomsterne farves ogsaa røde, sønderdeles 
paalangs ved Hjælp af en Maskine, fugtes 
med Olie for at give dem Glans og rulles da 
sammen ved Hjælp af Varme, hvorefter de 
komme i Handelen under Navn af Föminei  
eller Fluminel  for at benyttes til Forfalsk
ning af Safran og tilFarvning af kunstigt Smør; 
til dette Brug dyrkes de flere Steder i Tysk
land, saaledes paa Markerne i Omegnen af 
Erlangen og Schweinfurt.

M o r in  kaldes det farvende Stof i Gul
træ. Man vinder det af det afdampede, van
dige Udtræk af Vedet som et hvidgult, kry
stallinsk Pulver, som er kun lidet opløseligt 
i Vand, mere i Alkohol, men bedst i Æther 
(s. Gultræ).

M o r in  er Navnet paa en hvid, fin, fyrig 
og velsmagende Anjouvin af 1ste Klasse fra 
Omegnen af Saumur i Dep. Maine et Loire.

M o r in d e r o d  erholdes af M orbida  a rbo
re a  eller af M . c it rifolia ,  en i Ostindien hyp
pig vildtvoxende Busk, som bærer Stenfrug- 

I ter, der steges i Aske og spises, ligesom de 
; ogsaa anvendes som et Lægemiddel. Rød- 
! derne komme i Handelen fra forskjellige Egne 
! i Indien, hvor de kaldes Al,  Sur ingi  eller 

Soranj ee,  og anvendes der til Rødfarvning 
ligesom Krap; de ere udvendig blegbrune, 
paa enkelte Steder livlig ferskenblomstrøde, 
paa Snitfladen svovlgule, paa gamle Rødder 
orangefarvede. Af dem fremstilles Mor indin,  
som sublimerer i røde Krystaller, som kaldes 
Mor indon,  og som med Alkalier give en meget
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smuk violet Farve; begge disse Legemer ere 
af Vigtighed i Tøifarveriet.

M o r in e s  kaldes i Frankrig en Art for
trinlige Champignons, som især erholdes fra 
Omegnen af Byen Fréjus i Dep. Var.

M  o r i i i  g a i ' v e  s y  r e  s. Gult ræ
M o r io n  er Navnet paa en sortebrun, 

blaaligsort eller aldeles sort Bjergkrystal, som 
findes nogle Steder i de sachsiske og bøh
miske Ertsgebirge og undertiden anvendes 
som Smykkesten.

M o r lte l  (M orchela  escu len ta  eller P h a l
lus escu len tu s) er en meget velsmagende 
Svamp med en grønlig graabrun, kegleformig, 
netaaret og foldet Hat, som voxer i hele Eu
ropa i tørre Skove og paa Steder, hvor der 
brændes Trækul; den forekommer ogsaa hist 
og her i Danmark. I tørret Tilstand kom
mer den ofte i Handelen, da den benyttes 
som Tilsætning til mange Spisevarer. Den 
hyppigst forekommende Sort er den alm in
del ige,  Bredm orkelen eller St okmorkelen,  
med en større, meget bred Hat, som frisk 
har en rødlig Farve og tørret en sortagtig. 
Man indsamler dem især i Böhmen, Mähren, 
Polen, Schlesien etc., og fra Frankrig for
sendes mange til Udlandet, navnlig fra Bor
deaux. Til Tørring indsamler man kun de 
unge Morkier, som komme frem om Foraaret, 
og Tørringen maa ské hurtigt. — En anden 
sjeldnere forekommende og betydelig dyrere 
Sort, som ogsaa har en finere Smag, er Sp i d s
morkelen med en mindre og spidsere Hat. 
— Ved Indkjøb af Morkier maa man paasé, 
at de ere friske, ikke blandede med Sand og 
godt tørrede, uden dog at være saa skjøre, 
at de let gaa itu, og navnlig maa de ikke 
indeholde Orme eller Midder. De maa op
bevares paa et aldeles tørt og luftigt Sted og 
i godt lukkede Foustager, for at holde In
sekter borte derfra, og man bør af og til 
omryste dem saaledes at de nederst liggende 
komme øverst; men desuagtet holde de sig i 
Eegelen ikke over 2 Aar.

M o r ta is e s , Mor laix eller Mor lesas kal
der man i Frankrig nogle gode, tætvævede 
Huslærreder af bleget Garn ligesom Créas; 
de forfærdiges især i og omkring Byen Mor
laix i Dep. Finisterre. De ere 1/2—3/4 Meter 
brede og forekomme i Stykker fra 50—100 
Meters Længde, have ingen anden Appretur 
end Manglingen og ere sammenlagte i c. 3/8 
Meters Bredde og pressede. I Øvrelausitz, 
Böhmen og Schlesien blive de til den over
søiske Handel bestemte Creaslærreder ofte 
sammenlagte ligedan og kaldes da Créas à la 
Morlaix.

M o r o x i t  s. Apatit-
M o r p h in , eddikesur t  ( A ceta s  m orph i-  

cus, M orp h iu m  a ceticu m ) vindes ved Opløs
ning af rent Morphin i Eddikesyre og lang
som Fordampning. Det danner et hvidligt 
Pulver, der har en svag Lugt af Eddikesyre 
og en stærk, bitter Smag. Det er let op
løseligt i Vand, noget mindre let i Vinaand, 
taber med Tiden en Del af sin Syre og er 
da mindre opløseligt; af alle Morphinforbin- 
delser er denne det i Medicinen hyppigst 
anvendte Præparat.

M o r p h in , rent  (M orph iu m ) er det vig
tigste Alkaloid i Opium og tilberedes deraf: 
det danner smaa, korte, naaleformede hvide, 
glinsende, gjennemskinnende Krystaller af 
en i tør Tilstand kun ringe, men opløst 
stærk og vedholdende bitter Smag, som næ
sten ere uopløselige i Vand, kun meget lidt 
opløselige i kold, men derimod let i varm 
Vinaand, næsten slet ikke i Æther og ætlie- 
riske Olier, men let i Alkalier. Det er ganske 
uden Lugt; Jodsyre farver det gult til brun
ligt, med -en neutral Opløsning af Jemtve- 
chlor farves neutrale Morphinopløsninger 
smukt blaa. Det er meget giftigt, men an
vendes dog hyppig i Medicinen, hvilket navn
lig gjælder dets eddikesure, saltsure og svovl
sure Salt.

M o r p h in , sal t su r t  (C hloretum  mor- 
ph icu m , M orp h iu m  m u ria ticu m ) danner fine, 
hvide, bløde, silkeglinsende Krystaller, op
løser sig vanskeligere i Vinaand end i Vand 
og har en meget bitter Smag. Det frem
stilles ved at opløse rent Morphin i fortyn
det Saltsyre og forsigtig afdampe Opløsnin
gen. Det anvendes i Medicinen. Ved at op
hede Morphin med concentreret Saltsyre i 
Overskud ved 150° C. i et tilsmeltet Bør 
fremstiller man deraf saltsurt Apom orphin,  
som danner et hvidt Pulver, naar det er ab
solut rent; som oftest viser det sig som en 
grønlig graa Masse. Det er giftigt og vir
ker som et udmærket Brækmiddel.

M o r p h in , svovl sur t  (M orphium  sul- 
p h u ricu m ) krystalliserer ligeledes i fine, 
hvide, silkeglinsende, lette, naaleformige Kry- 
staller, er let opløseligt i Vand og har en 
meget bitter Smag.

M o r p h iu m  s. Morphin,  rent .
M o r s e l le r  kalder man smaa, langagtig 

firkantede, flade Tavler af en Sukkermasse, 
som er blandet med forskjellige Kryderie_r 
etc. De sædvanligste ere de saakaldte Kei- 
serm orsel ler ,  hvor Sukkeret er tilsat smaat- 
skaarne søde Mandler, Pistacier, Succade, Ca- 
nél, Nelliker, Cardemomme etc. Desuden til
bereder man undertiden Ingefær- China- C1' 
tron- Kosen- Chocolademorseller, som stedse 
have en fremtrædende Smag af de nævnte 
Bestanddele.

M o r t a d e l l i  kaldes Cervelatpølser fra 
Bologna, Verona etc.

M o r t a g n e s  ere nogle ordinaire franske 
Hampelærreder, som især forfærdiges ved 
Byen af samme Navn i Dep. Orne.

M o r u n a  er en Sort Canél, som erhol
des fra Mexico og som har Lighed medCey- 
lon-Canél.

M o s  (M u scin eæ ) kaldes i daglig Tale en 
Mængde forskelligartede Planter, saavel de 
egentlige botaniske Mosser, som mange Lav
arter, Alger og andre moslignende Planter; 
det saakaldte islandske Mos og Kensdyrmo® 
ere saaledes begge Laver, imedens i r landsk 
Mos er en Alge. I Danmark findes henved 
400 Arter virkelig Mos, som voxe paa Jord, 

Stene, Straatage etc. ; de have kun liden An
vendelse i det daglige Liv, men benyttes dog 
til Udstopning, til Tætning af Bjelkeliuse, 
til Bænke, Kranse etc.
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M o s a g a t  s. Agat og Chalcedon. 
M o s a i k ,  musivisk eller skjølpet Ar- 

beide kalder man den Kunst at fremstille 
Efterligninger af Malerier ved Hjælp af lut
ter smaa Stene eller Stifter af forskj ellig 
Farve. De enkelte Dele befæstes sammen og 
paa en Grundflade med en Slags Kit og sli
bes derpaa glatte. Denne Art Mosaik, som 
allerede var kjendt i Oldtiden, anvendes især 
i Italien, dels til Forfærdigelse af Smykke
sager med smaa, fine Figurer, og dels ogsaa 
til større Gjenstande, saasom Bordplader, 
Gulvbelægning etc. Man skj elner derimellem 
florentinsk eller Stenmosaik, hvori Tegnin
gerne ere frembragte ved at sammensætte 
virkelige Stene, t. Ex. Marmor, Jaspis, Agat 
etc., som allerede have en vis Størrelse af 
% til 1 Ctm., og romersk eller Glasmosaik, 
hvortil der anvendes ganske smaa firkantede, 
ensformede Stifter af Sten eller broget Glas 
i Forening med Emaille (s. d.). Denne sidste 
Fremgangsmaade staar Oldtidens nærmest, og 
i Sophiakirken i Konstantinopel, San Marco 
i Venedig og flere Steder ere Gulvene og 
Væggene decorerede saaledes, ligesom ogsaa 
blandt nyere Bygninger i Isakskirken i Pe
tersborg. I den keiserlige Samling i Wien 
findes et meget stort Mosaikarbeide, som den 
franske Regering, imedens den besad Mai
land, lod forfærdige der af Roffaelli, nemlig 
en Copi af Leonardo da Vincis berømte Ma
leri »den hellige Nadver« ; det er c. 8 Meter 
langt og halvt saa bredt, og en halv Snes 
Kunstnere arbeidede daglig derpaa i henved 
8 Aar. — Mosaikindustrien, som i ældre Ti
ber stod paa et høit Trin, men senere næsten 
ganske ophørte, har i den nyere Tid atter 
udviklet sig i Italien, navnlig i Venedig, hvor 
ber fra en enkelt Fabrik leveres Emailler til 
dette Brug i ikke mindre end 20,000 Farve
nuancer; de komme i Handelen i Form af 
tynde Skiver, omtrent 10 Ctm. i Kvadrat, 
hvoraf Mosaikarbeideren skaffer sig korte 
Stænger ved at lægge Skiven over en skarp 
Kant og slaa paa den med en Hammer. Den 
Emaille, hvoraf de fine romerske Mosaik- 
sniykker forfærdiges, leveres derimod i Form 
at tynde Stænger af c. 2 Mm. Gjennemsnit, 
?°m undertiden strækkes yderligere af Mosa- 
dtørbeiderne ved Hjælp af Glasblæselampen. 
Ggsaa i Rom findes i Vaticanet en betydelig 
Mosaikfabrik, som drives for Pavens Reg- 
^ng. — De bekjendte bøhmiske Glasmosaiker 

tidligere omtalte under Artiklen »Mille- 
fi°ri«. — Træmosaik, som i Italien kaldes 
tarsia og i Frankrig Marqueterie, bestaar 
M mange i de nødvendige Former udskaarne 
stykker af forskjelligt farvet Træ, hvorved 
.  ̂ frembringes alle Slags Mønstre og For

dringer, især i Gulve, men ogsaa i Bord
plader, Meubler, Væggefyldinger etc. Ogsaa 
aenne Industri var i gamle Dage udbredt i 
Italien og Frankrig; i Tyskland paabegynd- 
Jes den først i Begyndelsen af dette Aar- 
lj undrede og i den nyere Tid drives den og- 
8aa i Danmark, navnlig i Kjøbenhavn, hvor 
|Jer nu præsteres meget smukt Arbeide i 
ueime Retning. (Sé ogsaa Parketter). 

M o s a ik u ld , E. Wool mosaik, kaldes

en paa en særegen Maade tilberedt Slags 
Uldtraade, der anvendes til Gulvtæpper, Skam
ler etc. En Mængde Uldtraade af samme 
Længde anbringes baade lodret og vandret i 
en Ramme og udstrækkes saaledes, at de ud- 
gjøre en tæt Masse, imedens de forskjelligt 
farvede Traade ere ordnede saaledes, at de 
danne bestemte Mønstre. Traadene over
skæres derpaa saaledes, at de danne cubik- 
formede Masser, og hver Cube anbringes da 
i en Ramme med de Traade lodrette, hvis 
Spidser danne Mønsteret; et skarpt Snit bli
ver taget af Spidserne, saa at de frembyde 
en glat Overflade, som derpaa bestryges med 
en stærkt bindende Kautschukopløsning, ved 
hvilken Cuberne befæstes til et Stykke tykt 
Lærred. Naar Fabrikatet er tørt, bliver den 
anden Ende af Traadene, som nu danner 
Stoffets Overflade, ligeledes overskaaren med 
et skarpt Snit, saaledes at de opretstaaende 
Traade danne et Lag af 1li eller !/s Tommes 
Tykkelse. Man har udmærket smukke, med 
Blomster og Prospecter forsynede Tæpper, 
som ere forfærdigede paa denne Maade.

M o s a i s k  G  u l d  kaldes en ad tør Vei 
fremstillet Slags Svovltin (s. Tin).

M o s b i t t e r  (C etrarin um ) er et hvidt, 
rent og stærkt bittert smagende Pulver uden 
Lugt, som tilberedes af islandsk Mos og an
vendes i Medicinen.

M o s b æ r  s. Tranebær.
M o sco v a d e  s. Sukker.
M o s e b o l i e  ( V accin iu m  u lig in osu m ) er 

en indtil 1 Meter høi Busk med om Efter- 
aaret affaldende, paa Underfladen blaagraa 
Blade og sorte Bær med blaa Dug, som ind
vendig ere hvide og som ere spiselige, ime
dens de dog nydte i Mængde skulle være 
mindre gavnlige for Sundheden; i Sibérien 
tilbereder man Brændevin af dem. Den voxer 
paa Moser i Europa, Nordasien og Nord
amerika.

M o s e l v i n e  ere de ved Floden Mosel, 
hovedsagelig i den preussiske Rhinprovins 
voxende røde og hvide Yine, iblandt hvilke 
der findes flere meget gode Sorter. De fleste 
ere hvide, lette, behagelige og have Lighed 
med Rhinskvinene, men ere mindre sure og 
ikke saa stærke; flere af dem, navnlig de 
som voxe paa Skiferjordbund, have dog en 
eiendommelig, mindre behagelig Grundsmag. 
De ere sædvanlig mest velsmagende og bedst 
for Sundheden efter et Aars Forløb. Man 
deler dem i Øvremoseler og Nedremoseler, 
hvilke dog begge omtrent ere af samme Kva
litet. Den bedste er Brauneberger fra den 
venstre Moselbred ligeoverfor Landsbyen Du
semond; den var imidlertid bedre for endel 
Aar tilbage, da den gjennemgaaende produ
ceredes af Rieslingplanter, end senere, da 
man har begyndt at dyrke ringere, men rige
ligere Udbytte givende Sorter. Sædvanlig 
erholder den først sin fulde Godhed i det 
andet eller tredie Aar, undertiden ogsaa endnu 
senere, men den beholder da sin hele Kraft 
i 6 Aar, hvorved den adskiller sig fra de 
andre Moselvine. Endnu sildigere bliver en 
anden Sort, den saakaldte Pisporter, virkelig 
god; det er ligeledes en hvid Yin fra den
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venstre Moselbred, som især i Begyndelsen 
har en lidt begagtig' Smag og en stærkere, 
gjennemtrængende, men ikke saa fin Bouket 
som den forrige. Til 1ste Klasse lienhøre 
endvidere: Zeltinger, Wehlener og Graacher; 
til 2den Wintericher, som er den sødeste af 
dem alle og uden Grundsmag, samt Minhei- 
mer, Throner, Uerziger, Trabener, Bernka- 
steller etc., og til 3die Klasse henregnes 
Yinene fra Cus, Lieser, Neumagen, Trarbach 
o. fl. De omkring Epinal, Chaumont, Metz, 
ligesom ogsaa de i det Luxemburgske avlede 
Vine henregnes ligeledes til Moselvinene; 
særlig yndede ere Dalé og Sainto-Kuffine, 
som begge ere røde Vine fra Omegnen af 
Metz.

M o s e s t a a r e r  s. Hj obst aarer .
M o s e p o s t  (L ed u m  p a lu stre ), T. Wilder 

Eosmarin, Porst, er en lav, perennerende 
Lyngvæxt, som voxer i sumpet Jordbund i 
det nordlige Europa; den har smalle, lancet
formede, mørkegrønne, i Eanden tilbagerul
lede, læderagtige Blade, hvis Underflade er 
rustfarvet filtet. Blomsterne staa ved Enden 
af Grenene, Kronerne ere smaa og hvide, 
Frugten en femdelt Frøkapsel. Bladene for- 
vexles undertiden med dem af Andromeda po- 
lyl'olia, hvilke sidste dog ikke ere indrullede 
i Eanden. Af Planten udvinder man Ledum- 
campher og af Bladene Ledi t ansyre.  Plan- . 
ten har en stærk balsamisk, terpentinagtig 
Lugt, en bitter, krydret, campheragtig Smag, 
og fremkalder Bedøvelse, Hovedpine o. dsl. 
Den indeholder ætherisk Olie, Harpix og 
Garvesyre og maa opbevares i godt lukkede 
Glas. Den deraf udvundne ætheriske Olie er 
gul, flyder paa Vand, har en brændende aro
matisk Smag og en gjennemtrængende, be
døvende Lugt. Den anvendes hovedsagelig i 
Garverierne, undertiden ogsaa i Medicinen, 
og desuden bruges den til at fordrive Vægge- 
tøi, Møl og andre Insekter.

M o s k n s  eller Bisam  er en mørkebrun, 
kornet, temmelig blød Substants af en bitter 
Smag og en stærk, gjennemtrængende, længe 
vedholdende Lugt, der udbreder sig overor
dentligt og meddeler sig i høi Grad til Alt, 
hvad den kommer i Berøring med; den af- 
sondros i en rundagtig Pung, der findes paa 
Underlivet bag Navlen hos Hannen af den i 
Bjergsletterne i det østlige Asien, Himalaja, 
Thibet, Tonkin, Sibérien og Tartanet i Nær
heden af Snegrænsen levende Moskushj or t  
eller Bisamdyr ,  Mosehus luoschiferus, en min
dre Hjorteform af et halvaarigt Eaadyrs Stør
relse, men uden Takker. De afskaarne Punge 
bringes i Handelen i tørret Tilstand og be- 
staa af to ydre og tre indre Lag Hud, af 
hvilke det inderste indeholder Moskus til en 
Vægt af 5—24 Gram. De ere ægformede 
og glatte paa den ene Sideflade og paa 
den anden hvælvede og besatte med stive, 
snoede, gulbrunlige Haar og har midtiHaar- 
væxten en lille Aabning; derefter følger endnu 
en Læderhud, derpaa en hvid, glinsende, der
efter igjen en netagtig foldet, sølvglinsende 
og tilsidst en meget fin og tynd brun Hud. 
Den i den sidstnævnte indeholdte Moskus 
bestaar af rundagtige, mere eller mindre løse I

Smaaklumper, der ere gjennemvoxede med et 
lysere, meget fint Hudlag. I Handelen skjel- 
ner man imellem to Hovedsorter af Moskus, 
nemlig 1) den t onquinske,  t hibet ske,  chine*  
si sk e  eller or ient alske,  M osehus tunquinensh 
eller orie n ta lis,  og 2) den kabardinske,  sibe- 
r i ske eller r ussi ske ,  M . ca hardinus. Den 
førstnævnte, som iEegelen udføres over Can
ton og London, er den bedste og anvendes 
næsten udelukkende i Medicinen. Pungene 
ere næsten cirkelrunde, fladtrykte paa den 
ene Side og stærkt hvælvede paa den anden, 
3—5 Ctm. i Gjennemsnit, c. 4 Ctm. høie, 
16—40 Gram. tunge og indeholde 4—24 Grann 
Moskus; de større, tykkere og skjøre Haar 
ere afskaarne, saa at der kun er korte, 
opretstaaende Stumper tilbage, imedens de 
andre, som ere finere, mere bøielige og at 
lysere, næsten gul Farve, rage mere eller 
mindre frem og bøie sig i Midten concentrisi' 
sammen, og den lille Aabning, som findes 
der, er undertiden forseglet. Man erholder 
denne Slags Moskus over London i firkan* 
tede, indvendig med Bly forede og udvendig 
med Silketøi overtrukne Kasser, i Begeh11 
med 25 Punge i hver; de enkelte Punge ere 
sædvanlig indviklede i dobbelt Papir, hvoraf 
det ene er beskrevet med chinesiske Bogstø' 
ver eller Tegn. Den er meget dyr og fore' 
kommer ogsaa undertiden udtagen af P>111' 
gene, men den er da meget hyppig forfat' 
sket. Th ib e t -eller Yunan-Moskus er af møg6* 
fin Kvalitet og foretrækkes endogsaa for deü 
tonquinske; den kommer i glatte, svagt be- 
haarede Punge med et Indhold af lys, g111' 
brun eller lidt rødlig Farve og har en meget 
fin Lugt. En fra Assam  kommende Sorb 
som omtrent er lige saa god som den tom 
quinske, har sædvanlig vedhængende Stykket 
af Dyrets Bug- eller Halehud, ofte besat ntfd 
en penselformet Busk brune Haar. Under 
Navn af bengalsk Moskus forekommer ep 
ligeledes god, men dog noget ringere Sort1 
mørkebrune, med kortere og tættere buskede, 
lysere, graagullige Haar besatte Punge, der 
sædvanlig ere forsynede med røde Skrifttegn' 
— Den kabard inske Moskus kommer fra de 
kaukasiske Lande ved det kaspiske Hav og 
er af meget ringere Kvalitet end den ton
quinske, hvorfor den ogsaa kun koster omt rent  
v4 saameget. Pungene ere mindre, tørre, 
mere aflange og fladtrykte, ogsaa undertiden 
uregelmæssig kantet sammenskrumpede ; Haa' 
rene ere mere graalighvide og temmelig lange> 
og Indholdet er temmelig fast, af temmehg 
lys Farve og næsten trævlet at føle paa. 
Stykket veier 8—23 Gram og indeholdf1’ 
25—28 pCt. Moskus af en svag, ubehagebf? 
ammoniakalsk Lugt, omtrent som Hestesved’ 
Den kommer i Eegelen til Europa over Pe" 
tersborg og Moskau og anvendes kun tilPar- 
fumeribrug.

Til Brug udtages Indholdet af P u n gen e og 
befris saavidt muligt fra de fine Haar, hv?r' 
med det er blandet {M oseh u s e x  r es ic ir 
Den bedste Moskus er den, som forekom®61 
i smaa Klumper af en Ærts Størrelse o g a 
mørkebrun Farve, dels runde og dels ovale, 
sædvanlig lidt fladtrykte. Disse SmaakhuO'
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Per (bocculi) ere svagt fedtglinsende, lade 
s% let trykke sammen og give ved at stry
g s  paa Papir en brun, usammenhængende 
■itribe. Den næste Sort bestaar af smaa Korn 
ytø. in granis) og staar ikke meget tilbage for 
'|en forannævnte. Baade fra Tonquin og  fra 
Assam erholdes begge disse Sorter. Moskus 
uar i Begyndelsen en ammoniakalsk Lugt, 
s°ui taber sig  noget i Luften, og  der bliver 
ua tilbage det eiendommelige Lugtestof, som 
Selv i yderst fortyndet Tilstand har en stærk 
■indvirkning paa Lugteorganerne. Paa Grund 
a* den høie Pris paa M oskus, bliver den 
Steget ofte forfalsket dels ved at blandes med 
w ret Blod, Haar etc., dels ved at tonquinske 
.Unge ganske eller tildels fyldes med sibe- 

Moskus, undertiden endogsaa med T il
isning af smaa Blystumper for at forøge 
|®gten. Yed Indkjøb maa man derfor un- 
dersøge Pungene nøie og  navnlig paasé, at 

hverken ere sammensyede eller sammen- 
S*bede, men bestaa af et eneste Stykke. 
Allerede i Cochincliina tilbereder man kün
dig Moskus under Navn af Wampomoskus 
ug bringer den i Handelen i sammensyede 
Stinge, der undertiden ere indsvøbte i R is- 
Papir. Man bør ligeledes undersøge, om der 
Under den behaarede Hud ikke findes en finere 
j?îun Hud. Man maa heller ikke forvexlo 
S°skus med Desmer, som er en lignende 
knbstants, der- erholdes af Z ibet- eller Des- 
JUerkatten, som lever i Arabien, Siam, O st
udien etc., og som vil findes nøiere omtalt 

Under »Zibet«. D et sikkreste chemiske Kjende- 
ïegn paa uforfalsket Moskus bestaar i, at den 
upløser sig i kogende Vand indtil 4/5 , og  at 
Uenne Opløsning affarves næsten fuldstændig 
S  Salpetersyre og bundfældes a f eddikesurt 
~ly og Galæbleafkog. Forfalskninger med 
iiarpixer, Yox, Tobak kjendes paa Lugten, 
>aar den udgnides paa et Stykke glødende 
ern. En god Moskus maa ved Tørring til 

Y®° C- ikke tabe mere end 45— 47 pCt. i 
^&gt. Forfalskning med B lod kjendes i M i
kroskopet. Sand, B ly , Jernfilspaan blive i 
Asken ved Forbrændingen; en uforfalsket 
Uo sk ii s maa kun efterlade 5— 7 pCt. let Aske 
s graalig Farve. I  concentreret Salpeter- 
^re og Svovlsyre opløses den næsten ganske, 

j^en slet ikke i fede og  ætheriske Olier ; den 
 ̂ antændelig i Ilden, smelter dog ikke men 

Verlader Aske. Naar Moskus i fri B e
dring med Ilden efterlader Kul, er det et 

paa, at den er forfalsket.
■. M o s k u s a n d  (A nas moschata) eller tyr- 

And hører til en fra Sydamerika stam- 
jUeiide Andeslægt, som især forekommer tam 

Orienten og undertiden ogsaa i Danmark; 
pi11 er sortegrøn og  hvid med en stor hvid 
t j t  paa Vingerne og  har sit Navn af, at 
hannen har en fremtrædende L u gt a f Moskus.

f fo s k i iH li  j o i  t  s. Moskus.
^ M o s k u s ,  kunstig s. Moskus og  Rav-

j. » o s k u s o x e n  eller Polaroxen er en 
Y e, vild, langhaaret Oxeart, som findes i 
N°rdamerikas Polarlande, 

j j t o s k u s r o d  s. Sumbulrod. 
M o s k u s r o t t e  s. Bæverrotte.

M o s k u s s v in e t  (D icotyles ) lever i det 
tropiske Amerikas Urskove; den er lille af 
Yæxt, er uden Hale og  har paa R yggen  en 
Hudkirtel, der afsondrer en moskusagtig 
Substants.

I l o s t  s. Cider.
I l o s t r l c h  s. Sennep.
M o u s q u e ts  er Navnet paa en Slags 

fine levantiske Fodtæpper med langhaaret 
Overflade og  m eget levende brogede Farver; 
de forsendes mest fra Smyrna og  Salonicli 
til Italien, Marseille etc.

M o u s s e lin  s. Musselin.
M o u s s e r o n  (A garicus M ousseron  eller 

A . prunulus) er en sp iselig, velsm agende 
Svamp, som voxer i Juni og  Juli paa fugtige 
Skovenge og som anvendes i Kjøkkenet til 
Saucer o. dsl. Den har en lysebrun, læder
agtig  Hat, som i Begyndelsen er kuglefor
met, senere høit hvælvet og  er omtrent 4 
Ctm. i Gjennemsnit, og  en kort, valseformet 
Stilk. Ogsaa den falske eller Høstmousse- 
ronen, som kommer frem senere paa Aaret, 
bliver spist; den bliver henved 4 Ctm. høi 
og  har et lidt mere seigt, men ligeledes vel
smagende K jød.

M o u s s y  er en velsmagende fransk R ød 
vin af 2den Klasse, som avles imellem Eper- 
nay og  Rheims i Dep. Marne.

M o u ta  kaldes undertiden den ostindiske 
Floretsilke.

M u c a m id  I n o . . . . . . .
M u c in s y r e  f s' Sl,msyre'
M u lF e t t e r  s. Stinkdyrskind.
M u ff lo n  (Ovis musimon) er en paa Kor

sika og  Sardinien vildt levende Faareart af 
Størrelsesom  det almindelige Hedefaar ; Væ d
derne have store krumme Horn, imedens Hun
dyrene mest ere kullede. De have en brun
lig  Uld med mange isprængte sorte Haar og  
en kort og  fin graalig Uld under Dækhaarene, 
samt næsten hvide Ben. De staa tilbage for 
Argalifaarene i Kraft og  H urtighed, ere vanske
lige at tæmme, men indgaa frugtbare F or
bindelser med de tamme Faar.

M u ld v a r p e s k in d  erholdes af den i 
hele Europa med Undtagelse af Norge, Ir 
land og  det nordlige Skotland levende M uld
varp; de ere i Regelen sorte, kun sjelden 
hvide eller plettede og have m eget fine, 
fløilsbløde Haar. De anvendes m eget i China 
som Pelsværk, og  der forsendes derfor mange 
dertil fra Rusland og Sibérien; i  Europa b e 
nyttes de kun sjelden.

M u ld y r e t  er en Bastard af en Æ sels
h ingst og  en H oppe og  næsten ligesaa stort 
som en H est; det har Æ selets Hoved, Hale, 
Øren og Stemme og  er i mange Lande paa 
Grund af dets Udholdenhed, Taalm odighed 
og  sikkre Gang et v igtigt baade R ide- Træk
og Lastdyr. De opdrættes navnlig i M ængde 
i Spanien, Portugal, Sydfrankrig og  Italien, 
ligesom  ogsaa i Syd- og  Mellemamerika, og 
ere i mange Egne en betydelig  Handelsar
tikel. I  Frankrig opdrættes de fortrinsvis i 
Departementerne Vendée, Vienne, Sèvres og  
Charente, hvorfra der forsendes mange til 
andre Egne i Landet, ligesom  ogsaa til Spa
nien og  Piem ont; fra Nantes udføres der
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mange til Amerika. I  Frankrig og  Spanien 
staa de ofte i høiere Væ rdi end Hestene, 
fordi de ere lettere at ernære, mere udhol
dende , mindre udsatte for Sygdomme og 
kunne blive ældre, 30— 40 Aar gamle, og 
navnlig ere de bedre anvendelige end Heste 
i bjergfulde Egne og paa slette Veie. I  Spa
nien ere de som oftest sorte og  i Italien 
mørkebrune; i Omegnen af Bassora bevarer 
man om hyggelig  en Eace hvide Muldyr af 
stor Skjønhed. Som de fleste Bastarder ere 
de i Regelen ufrugtbare, og det hører t il de 
m eget sjeldne Tilfæ lde, at en Mule er bleven 
befrugtet ved et Æ sel eller en H ingst; men 
Mulhingstens Ufrugtbarhed synes at være 
ubetinget. —  Mulæselet ,  som er en Bastard 
a f en H ingst og  en Aseninde, er mindre og 
staar til practisk Brug langt tilbage for M ul
dyret.

M u le  t v i s t  s. Bom uldsgarn.
M u ll  s. Moll.
M u lt im i s. Molt on.
M u m ie r  ere indbalsamerede Menneske

eller Dyrelegemer, som stamme fra de gamle 
Æ gyptere og som  endnu stundom findes i 
gamle Grave i flere Egne af Æ gypten. Navn
lig  i Arabien anvendtes de tidligere som 
Lægemidler, da man tillagde det brune, har- 
pixagtige Stof, hvortil alle Legem ets bløde 
D ele ere forvandlede, en betydelig  lægende 
Kraft, og de førtes ogsaa dengang i mange 
europæiske Apotheker under Navn af Mumia 
vera;  nu anvendes de kun sjelden, og  iste- 
det for dem kommer hyppig i Handelen et 
Kunstprodukt, der er tilberedt ved Sammen
sm eltning af Asphalt, Virak, Aloe, Fyrrehar- 
pix og  Okker. De komme fra Alexandrien 
over Triest som brune, haarde, a f Harpix 
gjennem trængte Brudstykker.

M u m m e  er en Sort tykt, sirupsagtigt, 
meget nærende brunt 01 af en eiendomm elig 
bittersød Smag, som det erholder ved T il
sætning af Sirup, Enebær, tørrede Blommer 
eller H yben og  forkjellige krydrede Planter. 
Man brygger det kun i Brunsvig, hvorfra det 
tidligere forsendtes vidt omkring, endogsaa 
t il Ostindien, men det er nu kun lidet søgt. 
Man skjelner imellem dobbelt  eller Sk ibs-  
mumme og  enkel t  eller St adt mumme.
M u n g o  s. Kradsuld.
M u n je e t  eller Manj it  kaldes den ost

indiske Krap.
M u n k e b a ls a m  s. Saarbal sam .
M u n k e r h a b a r b e r  s. Alperhabarber .  
M u n t z -M e t a l  s. Messing.
M u r e x i d ,  purpur sur t  Ammoniak,  er et

i don nyere T id  ikke m eget benyttet Farve
stof, som fremstilles af Urinsyre, der kan ud
trækkes a f Slangeexcrementer eller endnu 
billigere af Guano. Man vinder det deraf 
ved forsigtig  Indvirkning af Salpetersyre, 
Inddam pning af Vædsken og  Tilsætning af 
Ammoniak eller kulsur Ammoniak til det T il
bageblevne. Murexid har sit Navn af Murex, 
Purpursnekken, og  danner metalgrønne Smaa- 
blade, der glinse som Vingerne af spanske 
Fluer og stødte give et brunrødt Pulver, som 
farves violet ved Alkalier og decomponeres 
ved Chlor; i Vand opløser det sig noget og

meddeler samme en purpurrød Farve. Det 
er et m eget kraftigt Farvestof (1 Del Mu
rexid og 1000 Dele Vand er tilstrækkelig til 
de mørkeste Farvenuancer); til Beitsning af 
Bom uld, Uld og  Silke anvendes Kviksølv- 
B ly - og  Zinksalte. De dermed fremstillede 
Farver ere meget livfulde, glinsende og tem
m elig  luftbestandige, men taale ikke Svovl
syrling eller Chlor. D et kommer som oftest 
i Handelen som et brunrødt Pulver, Purpur- 
carmin,  Murexide en poudre,  eller hyppigst 
som en D eig , Murexide en pâte.  Paa" Grund 
af Vanskeligheden ved at fremstille det og 
det ringe Udbytte staar det i temmelig høi 
Pris, men anvendtes dog tidligere hyppig til 
Farvning af Silke, Uld og  Bom uld; i den 
nyeste T id  er det dog næsten ganske blevet 
fortræ ngt a f Ani l in f arverne (s. d .), som 
give en endnu smukkere og  mere ægte 
Farve.

M u r ia c it  s. Anhydr i t .
M iir ia t is k  K r u d t  kaldes en Slag8 

Krudt, som foruden Svovl og  Kul har som 
Bestanddel chlorsurt Kali istedetfor Salpeter: 
det anvendes hovedsagelig kun til Fyrv®1'- 
kerisatser.

M u  r  in e i d y r s k i  ii d . af det paa Al'
perne i Schweiz, Tyrol og Savoien, paa Kar' 
patherne, i Rusland, Sibérien, Nordamerika 
etc. levende Murmeldyr,  ogsaa kaldet BjerØ' 
mus,  Bj ergrot t e eller Marmot t e,  M us Mar* 
mota eller M a rm ota  a lp in a ; dette er af gu*' 
liggraa, brun eller rødligbrun, undertiden og' 
saa hvid Farve, er henved 1/2 Meter langt og 
har et plumpt Legem e og  en kort, stærkt 
behaaret Hale. Skindet er besat medtenime' 
lig  stive Haar, og  det benyttes derfor kim 
som ordinairt Pelsværk, navnlig som Kant' 
n ing omkring Bøndernes Huer i Hj enfla11' 
dene. Mere værdifulde og  søgte ere Sk}0' 
dene af det baade i det europæiske og asia' 
tiske Rusland og  i Tartanet levende polsKe 
eller r ussi ske  Murm eldyr  eller Bobuk,  Ar®' 
t om ys Bobuk, som kun er 50— 60 Ctm. langt 
paa R yggen  sortagtigt og  under Bugen rust' 
farvet; de komme i Handelen under Navn a 
Bobukskind og  kaldes i Rusland Sur ki .  , t_

M u r s t e n  fabrikeres af en mager l et' 
sort og  høre, ligesom Tagsten, Drainrø1’ 

Fliser etc. til de almindelige Teglværkspr0' 
ducter, som alle efter at have undergaaet e 
Brænding have en porøs Masse, der indsuger 
Fugtighed og derfor klæber ved Tunge°} 
Saavidt m uligt lader man Leret henligge °H' 
gravet Vinteren over under aaben Hinö°e| 
for at det kan blive skjørnet og findelt ^ 
Frosten, og  det udrøres da først med Va° 
i ringformede Gruber for tildels at fjerne m 
iblandede Sten og  Grus, hvorpaa det igJeD" 
nem Kanaler føres til store i Jorden udgra’ 
vede Bassiner, hvor Leret afsætter sig, llïie. 
dens Vandet enten siver bort eller pumPU 
op. Den paafølgende Ælt ning udførtes 
tidligere af Mennesker; nu derimod fyj°e 
man Massen i en stor rund Grube, som ka, 
des Trosse og  hvor to lodretstillede f iP j  
som gaa rundt om en Axe i Midten af Gfl 
ben, trækkes rundt a f en Hest, h v o r v e d  Ma*' 
sen helt gjennemæltes. Leret graves nu °1
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°g kjøres hen til Stedet, hvor Form ningen 
skal foregaa, hvilket sker i en som en Ramme 
fannet Træform, som udfyldes med Leret, 
hvoraf det overflødige fjernes ved Strygning, 
herme Proces udføres mest ved Haandarbeide, 
H'rdertiden dog ogsaa ved Maskinkraft, som 
kog ikke benyttes m eget paa Grund af de 
betydelige Udgifter, som  Anskaffelsen og  V ed
ligeholdelsen af de dertil fornødne Maskiner 
Dtedfører. imedens Haandarbeidet er m eget 
billigt som en F ølge af den store Øvelse, 
som Teglværksarbeiderne erhverve sig  i dette 
Axbeide. Naar Form en er fyldt med Lér og  
afstrøget, vendes den hurtig  om paa et Brædt 
°g løftes op, og Murstenen bliver da tilbage 
paa Brædtet; undertiden er Fabrikantens 
Navn. anbragt ophøiet paa Brædtet, og det 
bliver derved trykket ind i den nederste Flade 
af hver Sten. En flink Former kan paa denne 
jlfaade forme 4 à 6000 Sten i én Dag. Efter 
Formningen tørres Stenene enten i Luften 
eUer i særlige Rum, hvorved de omtrent tabe 
f-‘0 Fjerdedel af deres Vægt, og derefter un- 
o g iv e s  de en Brænding enten i fri Luft 
olier i dertil indrettede Ovne, hvilken sidste 
Fremgangsmaade er den hos os almindelige. 
Foretages Brændingen i fri Luft, hvilket sæd
vanlig er Tilfæ ldet i England, Frankrig og 
Belgien, opstables Stenene ovenpaa hverandre 
jüed Mellemrum im ellem  hver Sten og  Kana
ler forneden til Anbringelse af Brændsels- 
materialet, hvorpaa Siderne og  Toppen til
stoppes med Lér, men dog saaledes, at der 
findes flere Lufthuller. I  Holland og  Flan
dern, hvor Teglværksindustrien er stærkt ud
viklet, brændes der undertiden 600,000 Styk
ker Sten eller mere paa éngang, og Bræn
dingen kan da vare i flere Uger. Som  for
annævnt brændes Stenene dog mest i særlige 
Ovne, som enten kunne være firkantede eller 
rande. I  de sidste Decennier er det blevet 
mere og mere alm indeligt at benytte de saa- 
kaldte Eingovne, som ere m eget brændsel- 
bosparende og  som ere construerede saaledes, 
at flere Ovne ere byggede ved Siden af hver
andre i en rund eller aflang Kreds omkring 
en fælles Skorsten, saa at den bortgaaende 
hede Luft fra en Ovn, som  er i G ang, maa 
passere igjennem en eller flere af de andre 
Ovne, inden den slipper ud i Skorstenen, 
imedens den O vn, som er i Virksomhed, 
fødes med L u ft, der har maattet passere 
igjennem en anden færdigbrændt, men endnu 
glødende Ovn. Ringovnenes Form  er efter- 
haanden blevet noget forandret, og  for Tiden 
benyttes mest de saakaldte Langovne, hvis 
Ovnrum bestaar af to lige Kanaler, der for 
Enden ere forbundne ved buede Kanaler, saa
ledes at det samlede Ovnrum indeslutter en 
lang- og smal Røgsamler, som ved en under
jordisk Røgkanal staar i Forbindelse med en 
udenfor Ovnen staaende Skorsten.

I Henseende til Brændingen kunne Stenene 
være haard- eller kl inkebrændt e,  helbrændt e 
eller halvbrændt e.  De haardbrændte eller 
saakaldte Klinkers (metallic tiles) tilvirkes 
især i England og  Holland af jern- og  kalk- 
holdige Lérarter paa samme Maade som  al
mindelige Mursten, og de faa deres eien-

dom melige glasagtige, blaalige Udseende ved 
at der efter endt Brænding fyres med Sten
kul samtidig med at Lufttrækket form ind
skes. De ere m eget stærke og  taale bedre 
Fugtighed end andre Mursten, hvorfor de 
egne sig fortrinlig til alt Vand- og V eibyg- 
ningsarbeide. Helbrændte Sten ere de, som 
ere vel gjennembrændte og  derfor danne en 
fast, ensartet Masse, imedens halvbrændte 
Sten, som ikke ere helt gjennembrændte, ere 
mere løse i Massen, hvorfor de ikke egne sig 
til udvendige Mure og mindst naar disse ere 
bestemte til at pudses. Ved Brændingen 
lide sædvanlig de nederst liggende Sten 
noget, imedens de, som have været anbragte 
i M idten og  nærmest Ilden, som oftest ere 
glacerede, og  de, der ligge  ved Yderkanterne, 
kun ere halvbrændte, og man foretager der
for efter Brændingen en Sortering; de Sten, 
som ere for stærkt brændte, benyttes da til 
Fliser o. dsl., imedens de, som ere for lidt 
brændte, kun anvendes i det Indre af B y g 
ninger. —  Undertiden kan det være ønske
lig t at benytte let te Murst en,  hvorved B y g 
ningerne blive lettere og  Constructionen i 
det H ele taget ikke behøver at være saa 
solid ; disse fabrikeres ved under Æ ltningen 
at iblande Leret forskjellige brændbare Stof
fer, som brænde bort under Brændingen, saa- 
som Saugspaaner, Tørvesm uld, malet Bark 
o. dsl., eller ved til Fabrikationen at benytte 
Infusoriejord (s. d.) i  Forbindelse med et 
ringe Kvantum L ér; de sidstnævnte Stene 
ere over fem Gange saa lette som alminde
lige M ursten og  flyde paa Vandet, naar man 
ved et Overtræk af Vox forhindrer Vandets 
Indtræ ngen; de kunne ogsaa taale Ilden i 
Porcellainovnen og  svinde kun lidt ved denne 
Hede. Man kan ogsaa fabrikere lette Mur
sten ved at forme dem hule med Aabninger 
paalangs eller paatværs ; saadanne Sten kræve 
ikke alene en mindre Lérmængde til deres 
F orm n in g , men tørre ogsaa hurtigere, da 
Overfladen er større, og  af samme Grund be
høve de heller ikke en saa høi Varmegrad 
til Bræ ndingen, hvorfor de ogsaa kræve 
mindre Brændsel. —  De saakaldte Form st en 
eller Faconst en,  som mures op til Søiler, 
huede Vinduer etc., ligesom  ogsaa saadanne 
Sten, som ere forsirede med Glasur, Farver 
eller Tegninger, maa kunne modstaa Veirets 
Indflydelse uden at tabe deres skarpe F or
mer, og den dertil anvendte Lermasse maa 
derfor være stærkt brændt og  m eget om 
h yggelig  behandlet; den slemmes, blandes 
med Chamotte (s. d.), presses i Forme af 
brændt Lér og  brændes dernæst efter T ør 
ringen. Sædvanlig er dog kun den ydre Skal 
a f disse forsirede Sten dannet paa denne 
Maade, imedens der til Resten benyttes sim 
pelt Lér, hvilket saaledes er Tilfæ ldet med 
de saakaldte enkaustiske Fliser (s. Fliser). —  
Il df ast e Murst en,  som  anvendes til G løde- og  
Smelteovne, Ildsteder ved Dampkjedler, ind
vendig i Kakkelovne etc., tilvirkes af ildfast 
L ér , som æltes om hyggelig  sammen med 
Chamotte ; de mures sædvanlig i en Blanding 
a f ubrændt ildfast Lér og  rent Kvartssand. 
D e ildfaste Sten, som  gaa i  Handelen hos os,
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fabrikeres mest paa Bornholm eller i Hôganæs 
i Sverig, ligesom  de ogsaa erholdes fra E n g 
land. —  Under Benævnelsen T r ast e gl er der 
i de sidste Aar fra Hôganæs kommet i Han
delen en ny Slags Mursten, som formenes at 
have en Frem tid for sig. Disse Sten fabri
keres a f Hôganæs Stenkulsbolag og bestaa af 
5 Dele saakaldet Tras (Affaldet fra de ved 
Fabrikerne benyttede sim ple, uharpede og 
med forskj ellige Mineralier blandede Sten
kul) og 1 Del læsket Stenkalk, som blandes 
sammen ligesom  M ørtel, fyldes i Forme og 
tørres i Luften i 1 à 2 Maaneder; de skulle 
da —  især naar de i denne T id  have faaet 
hyppig Begn —  besidde langt større Styrke 
og  Bæreevne, end vore brændte Mursten, 
ligesom  de ogsaa ganske skulle udelukke F u g 
tighed i nye Bygninger. Disse Sten mures 
i almindelig Kalkm ørtel som andre Sten og 
ere for Tiden c. 4 Kroner billigere pr. 1000 
Stk. end flammede M ursten; de skulle ogsaa 
egne sig godt til H avnebygning, Fortifica- 
tionsarbeider etc.

De almindelige Murst en,  som anvendes her 
i Landet, ere de saakaldte Mopper af 2 Tom 
mers Tykkelse; tidligere brugte man ofte de 
saakaldte F lensborgersten, som kun vare 
l 1/*" tykke. De øvrige Dimensioner ere de 
samme for begge disse Sorter, nem lig 8 3/ 4"  
lange og  4 1/4"  brede, hvilket ialfald skulde 
være det Normale, imedens Forholdet dog 
ikke sj elden varierer lidt, fordi Leret kryber 
ulige ind ved den forskjellige Brænding. 
Naar Stenenes Længde ikke er % —■ 1I2"  større 
end deres dobbelte Bredde, er det ikke mu
lig t at faa godt Murværk deraf med ordent
lige Fuger. —  De saakaldte Munkesten,  der 
ere 11" lange, brede og 3— 3 V '  tykke, 
bruges nu sædvanlig kun til Beparation af 
ældre B ygninger, Kirker etc. og  maa bestilles 
længere T id  forud paa Teglværkerne.

Med Hensyn til Farven kunne Mursten 
være enten gule, røde, graa eller flammede; 
den graa Farve tilveiebringes ved at man 
under Brændingen kaster lid t Tørv eller frisk 
Elleris paa Ilden, og Bøgen  heraf farver da 
Stenene. Gode Mursten maa have et jevnt, 
finkornet Brud og  være uden større eller 
mindre Kalkdele, der læskes ved Fugtighed 
og derved let bevirke, at Stenen sprænges. 
T il regelm æssige og  skarpkantede Façade- 
sten bør man anvende pressede Sten, der 
efter Form ningen blive pressede i særegne 
Metalforme ; de maskinformede Sten have 
ogsaa et smukkere Ydre end de haandfor- 
mede. F ør Afbenyttelsen maa Murstenene 
fugtes, for at de ikke skulde suge Yandet fra 
Kalkmørtelen og  derved forhindre denne fra 
at hærdne.

Teglbrænderier gives der overalt, hvor der 
findes de dertil egnede Jordarter; de større 
Fabriker anlægges dog stedse i Nærheden af 
de store Byer. I  Danmark findes de største 
Teglbrænderier i Sjællaud imellem K jøben 
havn og  H elsingør, samt paa Jyllands Øst
k yst; navnlig kan anføres Fredriksholm og  
Hegnede, som tilhøre Actieselskaber og  som 
aarlig producere resp. omtrent 16 og  ^ M i l 
lioner Sten. A f Teglbrændere fandtes der

her i Landet i 1870 489 Hovedpersoner med 
186 indenlandske Arbeidere; men foruden 
disse sidste fandtes der 4 eller 5 Gange saa- 
mange udenlandske, især tyske Arbeidere- 
som hver Sommer ankomme hertil. Omend' 
skjøndt Teglværksfabrikationen har udviklet 
sig  betydelig  i Danm ark i den nyere Tid, e1 
Productionen dog ikke tilstrækkelig til Lan
dets Behov, og der indføres derfor hvert AV 
mange Mursten, Tagsten, B ør etc. fra Ud
landet, men dog i de sidste Aar mindre enu 
tidligere. I  Aaret 1875 udgjorde Indførselen 
af de nævnte Artikler over 20 Millioner Styn: 
ker til en Yærdi af c. 878,000 Kroner, î 
1876 c. 19,8 Mill. Stk., i 1877 c. 14,6, 1
1878 c. 15,6 og  i 1879 c. 13,2 Mill. Stk-, 
disse sidste til en calculeret Værdi af
448.000 Kr. A f de i 1878 indførte kom f
8,9 Mill. Stk. fra Hertugdømmerne, 6,2 M 
fra Sverig, 344,000 fra England, 96,000 na 
Preussen og  76,000 fra Holland, og af de 1
1879 indførte c. 8,4 M. Stk. fra H ertugdøm 
merne, 4,3 fra Sverig, 423,000 fra Englen 
og  22,500 fra Holland. —  I  de samme 5 AV 
udførtes der her fra Landet resp. 2,1— 7.3": 
9,6— 3,0 og 2,8 Mill. Stk. ; af det sidste Pay 
til en Yærdi af c. 74,000 Kr. gik de fleme 
til Busland.

Norge indførte i 1878 alene af Mursten ̂  
Lerfliser c. 1,4 M ill. Stk., værd 56,000 » h  
hvoraf c. 626 Tusinde Stk. fra England, 60-1 
T . fra Danmark, 174 T. fra Slesvig og 
T. fra H am borg; desuden indførtes c. ^  
M ill. Tagsten af Yærdi c. 113,000 Kr., næste1 
alle fra Belgien og  Holland. Landet udførte 
i samme Aar e. 2,3 Mill. Mursten, værd
34.000 Kr. og  14,000 Stk. Tagsten. ,

Sve r i g indførte i 1878 c. 4,3 Mill. M111’'
sten, værd c. 104,000 Kr. og 0,8 Mill. Tagst 01 > 
imedens Udførselen udgjorde c. 3 Mill. M,ir 
sten og  26,000 Tagsten.

M u rse n e  er en til Aaleslægten 
hørende Fiskeart, hvoraf navnlig er at m®r* 
den almindel ige Muræne,  Gym nothora x 
M uræ na  H elena . Denne bliver 1— I 1/* Mm? 
lang, er grøngul med mørke marmorere^ 
P letter o g  lever i Middelhavet, hvorfra de° 
gaar op i Floderne; den forekommer dog 
saa i flere Indsøer i Italien og Schweiz, sa© 
i Tyskland i en ved Stargard i Poni©01’1 
liggende Indsø. Den har et fortrinligt y  
sm agende K jød og  er m eget afholdt, hvori0 
den hyppig forsendes enten marineret eh® 
røget, ligesom  ogsaa i frisk Tilstand indpak

ket i Sne. —  Den saakaldte l i l le Mur®1*6’ 
som i Tyskland ogsaa kaldes Weissfelcbçm 
lever i de dybe Indsøer i N orge, Svei'i© 
Busland e tc ., har ligeledes et meget ni1 
K jød  og  forsendes derfor ofte marineret.

M u s e n s  a m y la c e u s  s. Ceylon©0"
—  M . c ora ll in us eller ina rinus s. Koral©°sj
—  M . H e lm inthochorton eller cora llinus c°r  
sica nns s. Ormemos.

M u s ik -I n s t r u m e n t e r  udgjøre i ^ u’ 
tiden en ikke ubetydelig Fabrikations- 
Handelsartikel, og navnlig gjælder det© 
Pianof or t er  (eller Fortepianoer), som ov©' 
hovedet ere de vigtigste og  som nu fabrik0' 
res i alle Lande.
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Det Land, som i den nyere T id  gaar i 
Spidsen for Pianofortefabrikationen, er Nord
amerika;  alene i New york findes der over 
60 Etablissementer af denne Art, i Boston c. 
30, i Philadelphia 20 og i Baltimore 15. Den 
største af disse er St einw ay & Sons Fabrik 
i Newyork, hvis Pianoforter paa Grund af 
deres gode Egenskaber i alle Retninger neppe 
ere overtrufne noget andet S ted ; de have 
ogsaa forskaffet Fabriken første Guldmedaille 
ved 35 Udstillinger i Nordamerika, foruden 
ogsaa i London og Paris. De 26 største 
Pianofortefabriker i Nordamerika forfærdigede 
i Aaret 1869 Pianoforter til en Værdi af 
5,248,577 Dollars, hvoriblandt der fandtes
2,200 Instrumenter alene fra Steinway & 
Sons Fabrik til en Værdi af 1,205,468 D ol
lars. Chicker i ng i Boston leverede i samme 
Aar Pianoforter til en Værdi a f 822,402 D ol
ors. I Aaret 1872 naaede Steinways Produc
tion op til 2410 Pianoforter (til en Værdi af
1,352,000 D ollars), hvilket siden den Tid  
gennemsnitlig har været den aarlige P ro 
duction.

I Europa var tidligere Øst err ig,  som ogsaa 
i Nutiden har en betydelig  Pianoforteindu
stri med store Fabriker, især i W ien (iblandt 
andre Bösendor f er s m eget ansete Fabrik), 
det Land, som leverede de bedste Pianofor
ter, idet de bekjendte W iener-F lygler fra det 
velrenomerede Firma St r eicher  stod over alle 
andre Pianoforter. Disse Flyglers gode R e
nommée holdt sig  længe, indtil i Fr ankr ig 
den bekjendte Fabrikant Er ar d  efterhaanden 
frembragte en hel Revolution i Pianoforte
fabrikationen og forskaffede sin Fabrik i P a 
ris og dens senere anlagte Filial i London 
det gode Ry, som den har bevaret uafbrudt 
indtil vore Dage. Den efter Erards betyde
ligste franske Fabrik, der ligeledes findes i 
Paris, er Pleyel s;  disse to Fabriker i F or
bindelse med de mange andre, som findes 
rundt i Landet, producere aarlig Pianoforter 
til en Værdi af c. 18 Millioner Francs. — 
Ogsaa Belgien har store Pianofortefabriker, 
som særlig arbeide efter fransk Mønster. —  
I England findes der over 200 større Fa
briker, som aarlig producere c. 40,000 Piano
forter; alene i London, hvor den betydeligste 
Fabrik er Broadwoods,  forfærdiges der aarlig
24,000, der repræsentere en Værdi a f c. 2 
Millioner £. Desuagtet indføres der ogsaa 
mange fra Udlandet; i Aaret 1876 udgjorde 
saaledes Værdien af de til England indførte 
Musik-Instrumenter, hvoraf Størstedelen var 
Pianoforter, c. 575,000 £., af hvilke Tusinder 
c. 283 vare for Instrumenter, indførte fra 
Frankrig, 135 fra Tyskland, 80 fra Belgien 
og 65 fra Nordamerika. A f disse indførte 
Instrumenter udførtes ig jen  i det samme Aar 
for c. 88,000 £., mest til Australien, og af 
Landets egne Fabricata for c. 225,000 £., 
hvoraf Størstedelen gik  til Australien, Afrika 
og Ostindien. —  I  Tyskland  findes betyde
lige Fabriker i de fleste større B y er; til de 
mest bekjendte høre de i Berlin og  Leipzig, 
og navnlig ere Pianoforterne fra Beckst ein,  
den betydeligste Fabrikant i Berlin, som særlig 
benytter de amerikanske Instrumenter som

Forbilleder, meget anséte i hele Tyskland. —  
Rusland har et Par store Fabriker i Peters
borg, men forsynes dog hovedsagelig ved Ind
førsel fra Udlandet. —  Sver ig har sine største 
Fabriker i Stockholm og Gothenborg. I 
Stockholm bør særlig Fabrikant Jacobsson 
nævnes for sine gode P ianoforter; han er en 
Elev af Fabrikant Malmsj ö i Gothenborg, som 
i sin T id  gik  i Spidsen i Sverig ved en hel
d ig  Benyttelse af de bedste udenlandske 
M ønstre; hans Fabrik er endnu den betyde
ligste i Sverig og  leverer fortrinlige Piano
forter. —  I Norge findes enkelte Fabriker, 
iblandt hvilke navnlig Brødrene Hal ls i Chri
stiania indtager en høi Rang, baade med 
Hensyn til Instrumenternes Godhed og  P ro 
duktionens Størrelse.

I  Danm ark oprettedes den første Fabrik af 
nogen Betydning i Aaret 1809 af Uldahl,  
hvis Pianoforter i sin T id  stod m eget høit 
anskrevne, indtil de lidt efter lidt fortræng
tes, efterhaanden som Marschal l  fik den Fa
brik oparbeidet, som han oprettede i Aaret 
1812, og  ved sine for Datiden fortrinlige In 
strumenter blev Behersker af hele den danske 
Pianofortefabrikation. Marschall døde i 1842, 
hvorefter hans Fabrikvirksomhed fortsattes 
a f hans Enke ; men allerede i 1847 blev denne 
Fabrik nedlagt. Hornung,  som havde paa
begyndt Fabrikationen i det Smaa i Skjel- 
skør i 1827, flyttede til K jøbenhavn med en 
større Virksomhed i 1842 og gav Fabrika
tionen et m eget betydeligt Opsving, idet han 
fik Patent paa den nu snart over hele V er
den i de bedste Pianoforter benyttede Con
struction, den saakaldte hele Jernafstivning, 
ved hvilken Pianofortets Strenge ere spændte 
i en i ét Stykke støbt Jernramme. Hans 
Fabrik var ikke blot den største i Danmark, 
men tillige i hele Norden, og  denne Plads 
har den vidst at hævde under hans Efter
følgere, Firmaet Hornung &  Møl ler ,  som 
efterhaanden har udvidet den mere og mere, 
saa at den nu, ikke blot med H ensyn til 
Pianoforternes Kvalitet, men ogsaa hvad Stør
relse og  Arbeidsevne angaar, tør maale sig  
med de fleste større udenlandske Fabriker, 
idet den aarlig producerer c. 400 Pianoforter, 
som have vundet den et Navn baade i Dan
mark og  mange Steder i Udlandet.

I Aaret 1880 fandtes der i Danmark c. 20 
Pianofortefabrikanter, som paa en enkelt U nd
tagelse nær alle boede i Kjøbenhavn. De 
fleste af de i de danske Pianoforter anvendte 
Klaviaturer og Mechaniker forfærdiges i K jø 
benhavn i N. P. Rasmussens M echanik-Fa- 
hrik og  i Tang-Jensens Fabrik for Klavia
turer og  Mechanik. —  Paa Grund af de for
styrrede Arbeiderforhold her i Landet i B e
gyndelsen af Halvfjerdserne var det ikke 
m uligt at tilfredsstille Efterspørgslerne efter 
danske Pianoforter, og  der indførtes derfor 
endel fra Udlandet; men i de senere Aar er 
Indførselen ig jen  aftagen, imedens Udførselen 
her fra Landet derimod synes at tiltage. 
Værdien af de til Danmark i Aaret 1876 ind
førte Klaviaturinstrumenter, hvoraf vistnok 
m indst de 2/3 vare Pianoforter, udgjorde 
98,738 Kr., hvoraf Indførselstolden beløb c.
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9874 K r.; i 1877 indførtes for 94,341 Kr., i 
1878 for 71,694 Kr. og  i 1879 for 58,665 Kr., 
af hvilket sidste Parti der kom fra Tyskland 
for 48,578 Kr., fra Sverig 3,336, England 
3,044, Nordamerika 2672 og  fra Frankrig for 
1,035 Kr. —  I de nævnte 4 Aar udførtes 
der her fra Landet resp. for 9,400, 11,870, 
9,280 og  20,000 Kr., a f hvilket sidstnævnte 
i 1879 udførte Parti der gik  for 5750 Kr. 
til Sverig, for 7000 Kr. til Island og  Grøn
land, for 3000 Kr. til England og  for 1,500 
Kr. til Holland og Belgien.

Norge indførte i Aaret 1878 221 Stk. P i
anoforter til en calculeret Værdi a f 132,600 
Kroner, hvoraf Indførselstolden beløb 8,840 
K r.; af disse kom 146 Stk. fra Ham borg, 20 
fra Danmark, 31 fra tyske Havne ved Øster
søen (Slesvig  o g  Holsten undtagne) og  13 
fra Holland. A f Violiner, Guitarrer etc. ind
førtes i samme Aar 737 Stk. værd 8,800 Kr., 
og  af Eløiter, Klarinetter etc. 280 Stk. værd 
1,400 Kr. Der udførtes næsten ingen.

Sve r ig indførte i 1878 406 Pianoforter af 
Værdi 184,000 Kr., hvoraf Indførselstolden 
beløb c. 17 ,100K r.; der udførtes kun 1 0 Stk.

Orgler  have L ighed med Pianoforter hvad 
Behandlingen af Instrum entet angaar, men 
ikke med Hensyn til deres Indretning, idet 
Tonerne frembringes ved at presse en L u ft
strøm ig j ennem en Vindlade til de ovenpaa denne 
anbragte saakaldte Piber, der sædvanlig ere a f 
Tin, men ogsaa undertiden af Træ, imedens 
Luftstrøm m en igjennem  Ledninger føres til 
de Piber, som ikke staa paa selve Laden, 
men rundt omkring denne; et større O rgel 
bestaar ofte af flere tusinde saadanne Piber. 
—  I  Danmark fandtes i Aaret 1870 8 O rgel
byggere, hvoraf 4 i Kjøbenhavn, hvor der 
for Tiden navnlig forfærdiges fortrinlige O rg
ler a f O rgelbygger Knud Olsen, som i de 
sidste Decennier har leveret 93 Stk. større 
o g  mindre Orgler dels her til Landet og  dels 
til Skaane. I  Norge findes to O rgelbyggere 
i Christiania, som levere m eget gode Instru
menter, og  i Sve r i g findes flere, navnlig i 
Stockholm  og  Gothenborg. —  E t mindre Or
gel til Brug i Værelser eller smaa Kirker 
kaldes ogsaa et Posi t iv.  Efter et lignende 
Princip  ere do bekjendte med Træpiber for
synede Li r ek asse r  forfærdigede, ligesom T o 
nerne ogsaa frembringes ved en Luftstrøm  i 
Vindharm onikaen,  ogsaa kaldet Accordion,  
samt i Physhar m onikaen , der er forsynet 
med et Klaviatur ligesom  Pianofortet, men 
er m eget mindre. Disse Instrum enter for
færdiges i M ængde i Tyskland, navnlig i 
Leipzig, Dresden, W ien, Stuttgart, Werdau, 
Karlsfeld ved Schwarzenberg etc., imedens 
næsten alle de andre Musik-Instrumenter h o 
vedsagelig fabrikeres til m eget billige Priser 
i det sachsiske Voigtland i Markneukirchen, 
Adorf, K lingenthal og  flere andre i Nærheden 
beliggende Smaabyer, ligesom  ogsaa i Grass- 
litz i  Böhmen, H erm sdorf i Schlesien etc.

Iblandt St r engeinst rum ent erne er Viol i 
nen, som allerede var kjendt i Oldtiden, det 
vigtigste og  mest fuldkom ne; fremdeles hen
høre hertil Bratschen, Violoncellen, Kontra
bassen, Harpen, Guitarren, Mandolinen, C i-

theren og  flere lignende. De godo Violiner 
forfærdiges a f særegne Violinmagere, hvoraf 
der nu findes mange i Tyskland, saasom i 
Würzburg, H am borg, Leipzig etc. og som i 
Regelen ogsaa forfærdige Guitarrer, Mando
liner etc .; billigere V ioliner, som dog ofte 
kunne være m eget gode, fabrikeres navnlig i 
M ittenwald i Sachsen, hvorfra der forsendes 
Violiner i Mængde til alle Lande, ligesom 
der ogsaa findes store Violinfabriker i Mark- 
neukirchen og  Klingenthal. Disse sachsiske 
Violiner ere trods deres store Billighed dog 
sædvanlig smukt forarbeidede ; til en Pris af 
4 à 5 Kroner kan man allerede fra disse Fa
briker erholde en almindelig, brugbar Violin, 
imedens de billigste leveres for 8 à 10 Kro
ner Dusinet. M eget høit betales derimod 
ældre V ioliner fra M ittenwald, navnlig de 
dér i det 17de Aarhundrede a f Tyroleren 
Stainer og  af K lotz forfærdigede Instrumen
ter, som i Godhed ikke skulle staa tilbage 
for de bedste italienske fra samme Tidspe
riode, iblandt hvilke de fortrinligste navnlig 
ere forfærdigede i Cremona af Amati, Guar
iremo, Stradivario, M aggini, Ruggiero og Gua- 
dagnini, ligesom  ogsaa af Vimereati i Vene
dig. Byen Cremona leverer endnu udmær
kede Violiner, Guitarrer, Mandoliner etc. De 
italienske Violiner adskille sig  fra de tyske 
ved. at de i Regelen ere smallere, men der
imod c. 4 Ctm. længere ; de bedste Amativio- 
liner ere stærkt hvælvede i Dækket, indtil 3 
Ctm. i Høiden, smækre, elegante og  med kun 
lidet fremstaaende H orn og smukt afrundede 
Kantor. Paa Grund af den ringe Bredde ere 
Lydhullerne anbragte tem m elig nær ved hin
anden, og Bunden er som oftest af flammet 
Ahorntræ og  lakeret med en kirsebærbrun 
Lak; dog træffer man ogsaa Amati violiner, 
hvis Dimensioner afvige lidt herfra og hvor
til er benyttet en lysere Lak. Stradivario- 
violinerne ere langt mindre hvælvede i Dæk
ket, neppe halvt saa meget, imedens Guarne- 
rierne mere ligne Amatis. Tyroleren Stai
ners Violiner ere meget høit hvælvede, saa 
at man sædvanlig, naar man holder Violinen 
i horizontal Stilling, kan sé under Dækket 
igjennem  begge Lydhullerne. De nyere mest 
bekjendte Violinfabrikanter, saasom Villaume 
i Paris, Grimm i Berlin, Otto i Köln, Lem- 
böck i W ien, Padewet i Karlsruhe, følge i 
Regelen med H ensyn til Bygningen af deres 
Instrumenter ganske de gamle Mesteres Prin
ciper. I  Danmark er Fabrikationen af Strenge
instrumenter kun ubetydelig; i Kjøbenhavn 
har Normanden Gabriel Enger g jort sig be- 
kjendt ved sine særdeles gode Violiner. — 
Harper  forfærdiges ligeledes mere fabrikmæs
sigt i det sachsiske Voigtland, navnlig i 
Grasslitz; men disse Instrumenter ere mest 
tem m elig ordinaire, imedens de bedre, som 
ere forsynede med Pedaler etc., mest forfær
diges i Paris. — Blæseinst rument erne ere 
enten af Træ, saasom Fløiter, Klarinetter, 
Oboer, Fagotter, Serpenter, Bassethorn etc., 
eller af Messing, hvortil alle de forskjellige 
Slags Horn, Trom peter og  Basuner med eller 
uden Ventiler henhøre. Ogsaa disse erhol
des mest fra Tyskland, hvor de foruden i de
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^oigtlandske Fabriker ogsaa forfærdiges i 
flere større B yer af særegne Instrument
magere, hvis Fabricata sædvanlig ere bedre 
®g smukkere end de førstnævnte, men ogsaa 
betydelig dyrere. I Tyskland har navnlig

F. Cerveny i Königsgrätz g jort sig  be- 
fljendt ved sine Messinginstrumenter, og  i 
trankrig A. Sax i Paris. —  Sl aginst rum en-  
*re^ne, saasom Trommer, Pauker, Bækkener, 
triangler, Klokkespil etc. bringes til at klinge 
6llten ved at slaas med Hammere, Plektre 
etc. eller ved blot at rystes; af disse forfær- 
fliges Trommerne navnlig i M ünchen af egne 
frommefabrikanter. —  T il Musik-Instrum en- 
ter maa ogsaa henregnes de bekjendte Spi l l e
værker, som anbringes i Daaser, Uhre, Bryst- 
rraale, Signeter, alle Slags Meubler etc., og 
s°m mest forfærdiges i Genf.

f e l v f r t v  } s- Broncepulver.
m t a g k a t b a l sa n i  s. Muskat nødol ie.  

j  ■M n s k a t b l o m m e  (Flores Macidis, 
Macis eller Arillus Myristicœ), T. Muska- 
tenblumen, Muskatblüthe, Pr. Pleurs de mu- 
scade, E. Mace, Hollandsk Polie, kaldes det 
Orangegule, seige, k jødagtige, netform ige 
trylster (Frøkappe), som om giver M uskatnød- 
flßrne under den ydre Skal. Dens Farve er 
oprindelig rød ; men efter Indsamlingen tryk
kes hvert enkelt Stykke fladt, tørres i Solen, be- 
st«nkes med Søvand og tørres derpaaigjen fuld
stændigt i Skyggen, hvorved Stykkerne blive 
orangegule og tillige mere bøielige, saa at 
A® ikke saa let gaa itu ved Indpakningen, 
he enkelte Stykker ere ved Grunden lukkede 
°g foroven spaltede, fedtede at føle paa, noget 
skrøbelige og have en stærk krydret L ugt 
og en balsamisk, noget skarp, varmende og 
behagelig Smag. L igesom  der gives to Slags 
Aødder, findes der ogsaa to Arter Muskat- 
Womme, dyrket og  vild, hvilken sidste er af 
ringere Værdi, a f mørkere Farve og svagere 
p g t  og Smag. Den bedste M. kommer fra M o
l l e r n e ,  hvor man har 3 Sorter, nem lig: 
f ll im-Folie, den bedste, erholdes af de af- 
Pmkkede Nødder, Rapfol ie,  der tages af de 
faldne Nødder, og  St of -  eller Gruis-Fol ie,  
som erholdes af de smaa, umodne Nødder, 
fje nedpakkes i en Slags Kurve af Palm e- 
Omde, som kaldes Sokkel n og  som veie 160 
hund Netto ; de over England kommende ere 

nedpakkede i Kister paa 280 Pd. eller i 
foustager paa 300 Pd. Netto. I  Europa 
8 kj einer man imellem blank eller l ys Al., 
s°m er livlig orangegul og  voxglinsende ; 
AfUn, som er brungraa og mat og  af m eget 
jugere Kvalitet end den første, samt kor t ,  
'ur dels kommer af smaa, umodne Frugter 
°g dels er brækket itu ; denne er ligeledes 
Y langt ringere Værdi end den lange. Paa 
(je engelske Markeder adskiller man den ægte 
flyi'kede Muskatblomme i 3 Sorter, nem lig 
j*e*iang M ., som er den dyreste; den er 
hynset og udbredt fra hinanden ; Bat avia M., 
j*°m navnlig kommer paa de hollandske Mar
keder; den staar noget tilbage for foregaaende 

kjendes paa sin kjødede Beskaffenhed; 
Singapore M. er den sletteste Sort baade af 
Udseende og Lugt. —  Den fra Øerne Mau

ritius , Bourbon og  fra Guyana kommende 
Muskatblomme er tyndere, lysere og  af sva
gere Lugt og  Smag end den ostindiske; den 
forekommer dog ikke ofte i den europæiske 
Handel. —  Foruden den ovenfor omtalte 
vilde M. kommer der ogsaa i Handelen F rø 
kappen af Jt tyrist ica  fa tua  og  nia la barica , der 
mest anvendes til at forfalske den ægte M. 
og kjendes paa at den er mere langagtig, 
kun lidet delt, lukket foroven, kun af svag 
krydret L ugt og  af brun Farve. —  Muskat
blommer anvendes som Kryderi i  H ushold
ningen og  til Bagværk, ligesom  ogsaa under
tiden i Medicinen.

M n s k a t n ø d d e r  (Nuces Moschatæ eller 
Myristicœ) , T. Muskatnüsse, Macisnüsse, 
Fr. N oix Muscades, E. Nutm egs, ere de feil- 
agtig  som Nødder betegnede Frugtkjærner 
af det paa de molukkiske Øer hjemmehørende, 
men nu ogsaa paa Sumatra, Mauritius, Suri
nam og  paa Antillerne dyrkede Muskat nødde
t ræ,  M yrist ic a  f' ragrans. Hollænderne tillode 
tidligere Træets D yrkning kun paa de 4 
Bandaøer Neira, Rhun, Lonthoir-Banda og  
Pulo-A y, og udryddede den paa alle de øv 
rige Ø er; den hele aarlige Production maatte 
afleveres til en bestem t Pris til det hollandsk
ostindiske Compagnies Functionairer, og naar 
Beholdningerne bleve for rigelige, lod disse 
endogsaa store Kvantiteter opbrændes, blot 
for at Prisen i Europa ikke skulde dale for
meget. Træet bliver henim od 10 Meter høit, 
har ægformede, tilspidsede, vellugtende, paa 
Overfladen smukt mørkegrønne og paa U n- 
derfladen bleggrønne Blade af 8— 18 Ctm. 
Længde og 3— 9 Ctm. Bredde, og  bærer rund
agtig  valdnødstore, indvendig hvide, udven
dig gullige, fløilsagtige, ferskenlignende F ru g 
ter med et bittertsm agende, tørt K jød, som 
danner den ydre Skal om Kjærnen. Denne 
sidste er den saakaldte Muskat nød,  som er 
omgiven af en rødlig, spaltet Frøkappe, der 
udgjør den tidligere omtalte Muskat blom me.  
Træet har næsten hele Aaret igjennem  baade 
Blom ster og  Frugter; de sidste behøve hen
ved 9 Maaneder for at blive ganske modne 
og  indsamles 2 til 3 Gange om Aaret; paa 
Molukkerne finder H ovedhøsten Sted i Juli 
og August, den næste H øst i Decem ber og 
den tredie i April. Naar Nødderne ere bievne 
modne, springer den ydre Skal op af sig  selv, 
og de maa da indsamles, da ellers baade N ød 
derne og  Muskatblommen hentørres og  miste 
deres Olie. Frugterne tørres langsom t dels 
i Solen og  dels ved en mild, kunstig Varme, 
hvorefter de valses eller bankes med Stokke, 
saa at den ydre Skal springer af, og  nu af
tages Muskatblommen forsigtigt. Før F or
sendelsen blive Nødderne dyppede i Kalk- 
vand , dels for at de mindre let skulle 
fordærves og dels for at beskytte dem im od 
Insekter; herfra stammer det hvidlige Støv, 
hvormed de ere bedækkede i alle Fordybnin
gerne. De ere udvendig noget rynkede, ind
vendig rødbrunt marmorerede, have en stærkt 
krydret, noget fedtet Smag og  en behagelig, 
gjennemtrængende L u gt; de lade sig  skrabe 
med en Kniv, men maa indvendig være tætte 
og  faste, mere brune end hvidlige, og naar
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man stikker deri med en Naal, maa der trænge 
en lille Draabe Olie frem. Efter Kvaliteten 
skjelner man i Handelen imellem 3 Sorter, 
nem lig: den gode, aldeles sunde Vare, den af 
Insekter angrebne og  den ordinaire, itubrukne 
Vare, som kaldes Rompen og  som mest an
vendes til Presning af Olien (s. d.). Sæd
vanlig ere de Nødder, som ere af M ellem 
størrelse og  som have en mere rund end 
aflang Form, bedre end de store og  mere 
aflange. Ikke sjelden findes Hullerne i Orm
stukne Nødder tilklinede med en af pulveri
serede Nødder tilberedt D eig ; dette kan dog 
let kjendes paa Nøddernes ringere Tyngde, 
samt derpaa, at de give en klarere og  mere 
klapprende L yd  fra s ig , naar man rører om 
iblandt dem med Haanden eller paa anden 
Maade bringer dem i Bevægelse. Man kan 
ogsaa opdage dette Bedrageri ved at gjen- 
nemskære Nødderne, som da ikke ville frem
vise de regelmæssige, aarede Aftegninger. —  
De sædvanlige runde Muskatnødder kalde 
Hollænderne t am m e eller H unnødder  (dyr
kede) til Adskillelse fra de mindre aromatiske 
vi lde eller H annødder  (Hollandsk Mannetjes 
nooten); disse sidste ere udvendig glatte og  
gulbrune, i Bruddet melede og  graabrune, af 
elliptisk F o rm , 4 — 5 Ctm. lange, svagtlug- 
tende, tem melig lette og  hyppig ormstukne; 
de komme undertiden endnu omgivne af 
Skallerne med den vedhængende tørre, lyse
gule , undertiden mørkere farvede Muskat
blomme.

De bedste Muskatnødder erholdes fra M o
lukkerne, hvor man tilbageholder de smaa, 
lette eller itubrukne og kun forsender de 
bedste, enten i Fade paa 250 Kilo eller i 
Kister paa 100— 150 K ilo ; fra Cayenne for
sendes de i mindre Foustager paa 50— 60 
Kilo, og  fra Béunion i Maattesække paa 50 
Kilo, men begge de sidstnævnte Sorter ere 
mindre velsmagende og ofte blandede med 
Brudstykker. De maa opbevares i godt luk
kede Beholdere. Der gaar ogsaa i Handelen 
en sort M uskatnødder, som betegnes med 
Navnet iang, r aa  eller sl et  M. Den er P ro 
duktet af Træet M yrist ica  fa tua  og m a la ba rica ; 
den er stor og langagtig, omtrent som en 
Daddel, let, mindre vellugtende og  blegere 
af Farve end den ægte M. —  I Rotterdam  
holdes der hvert Aar offentlig A uction a f det 
nederlandske Handels-M aatschappy; i Aaret 
1871 solgtes der 989 Fade Nødder og 538 
Fade Muskatblomme, i 1872 c. 1050 og  132, 
i 1873 kom Intet til Auction, i 1874 545 og 
245. —  I Aaret 1867 indførtes der til E ng
land ialt c. 370,000 Pund Muskatnødder til 
en Værdi a f c. 23,400 £., hovedsagelig fra 
Singapore, Java og Madras. —  Den aarlige 
Production paa Bandaøerne anslaas til 600,000 
Pd. Nødder og  160,000 Pd. Muskatblomme. 
—  T il D an m ar k  indførtes i 1879 1091 Pd. 
Muskatnødder og  4,241 Pd. Muskatblomme, 
de sidste hovedsagelig fra England. —  Ind
holdet a f Muskatnødder er c. 6 pCt. ætherisk 
Olie, 7 pCt. flydende Fedt, 24 pCt. fast ta lg- 
agtigt Fedt og desuden Stivelse, Gummi etc.

_ M  u si t a , t u  w t o l i e  kan enten være æt h e 

r i sk  eller fed. Den ætheriske udvindes ved

Destillation enten af Muskatnødder (Æther- 
oleum Nucis M yristicæ ) eller af Muskat
blomme {Æ th eroleum M acidis) ;  dens specif. 
Væ gt =  0,930. B egge Arter have en hvid
gul Farve og  den rene, kraftige Muskatsmag 
og  L u gt; den første smager dog , ligesom 
selve Nødderne, noget mere bittert og kar 
en mindre behagelig L ugt end den sidste. 
Den kommer fra London og  Amsterdam og 
anvendes af Destillateurer og til Parfumerier, 
undertiden ogsaa i Medicinen. —  Den fede 

Muskatnødolie, som ogsaa kaldes Muskatbal' 
sam  eller Muskatsmør ( Oleum Myristicæ 
eller Balsamum Nucistæ ) er en talgagtig, 
tem m elig fast Maase, som tilberedes ved med 
Vanddampe at blødgjøre og  derefter udpresse 
smaa ormstukne Muskatnødder og  Affaldet af 
Muskatblomme. Den er brun, hvidgult stri
bet og  har en behagelig Muskatlugt og en 
stærk krydret Smag, som dog er mindre ren 
og  behagelig end den ætheriske Olies. Pen 
forfalskes hyppig ved til en Blanding afVoX, 
Talg  og  Fedt at sætte noget Muskatpulv# 
eller Muskatolie, hvilket kan prøves ved 
Hjælp a f Svovlæther, der klart opløser vu at 
sin Væ gt uforfalsket Olie, medens dette ikke 
finder Sted ved en forfalsket Vare. Sædvan
lig  bringes den i Handelen i firkantede Styk
ker fra Molukkerne over England til Holland- 
Den bedste Sort, som ogsaa kaldes enge^. 
M u sk at ba l sam  eller Ban d asæb e,  kommer 1 
aflange, firkantede, gulligrøde, finkornede 

marmorerede Kager, som veie c. a/4 Pd- °= 
ere indviklede i Pisangblade; den er blød#6 
end den anden Sort- og  indeholder mere V 11'

, skatblommeolie. Den anden Sort, som og #1 
kaldes hol l an dsk  M usk at ba l sam , er faster®? 
hvid liggul, mere grovkornet og  kommer 
større, bredere, mere skarpkantede Kag®* 
paa l x/4— I 1/, Pd., indviklede enten i P ap  
eller i B lade; dens Lugt og Smag er mipr 
behagelig end den forrige Sorts. Muskaj' 
balsam har en Consistents som Talg, er sæd
vanlig hvid og  rødlig  gult marmoreret, |ia 
en stærk L u gt og  Sm ag af Muskatnødder,
er fedtet at føle paa, smelter ved +  4o o C-

opløser sig  aldeles klar i hed Æther, li£e„s0!> 
ogsaa ved Kogning med den firdobbelte "V 
Alkohol, hvilket ikke er Tilfældet, naar de* 
er forurenset med Talg eller andre Fed t st o  

fer. Den benyttes i Medicinen, især til ÏP__ 
gnidninger; tidligere udgjorde den Gru# 
stoffet i mange kunstige Balsamer. Must3 , 
nødolien er en Blanding af et fast f a r v e l #  

Fedtstof, M yr i 8t ici n , et gult Farvestof, 0) 
dende Fedt, ætherisk Olie og  Harpix.

M u sk a ttr æ  s. Bo gst avt r æ.  n

M u s k a t v i n  eller M usk at el l er vi n  e r e 
hvid eller rød Vin, som vindes af de s#  
kaldte Muskatellerdruer, og  som har en sø ! 
behagelig og  eiendom melig krydret Sm P 
Man avler den paa flere Steder i Fr an k r P 
Spanien, Italien, paa Sicilien, paa de lipari# 
Øer og  flere af de græske Øer. De beds 
franske Sorter ere Frontignae, Lunel 
R ivesaltes; desuden vindes der ogsaa baa 
hvide og  røde, tildels m eget gode M u sk a 

vine i Omegnen af Beziers, Cette, Cossi j  
Roquevaire, ligesom ogsaa flere Steder vC
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Dordogne. I  Italien dyrkes den næsten over- 
alt; særlig berømt er den saakaldte Est-est- 

fra Omegnen af Montefiascone, den røde 
Aleatico fra M onte-Pulciano i Toscana, Syra- 
cuseren fra Øen Sicilien , den ved Yesnv 
Joxende og flere andre Sorter fra Kongeriget 
Italien. Muskatvinene fra Øen Cypern fore- 
h'®kkes endogsaa for de italienske Sorter, og 
^erne Samos og  Tenedos producere ligeledes 
®eget gode Vine af denne Art. I  Spanien 
dyrkes den navnlig i Omegnen af Xeres de 
la Frontera i Andalusien og i Provinsen G ia
rda , og Muskatvinene fra Øen Madera og 
Aa det gode Haabs Forbjerg sættes ligeledes 
Aeget høit. I  Frankrig og Tyskland tilbe
redes der ofte kunstig Muskatvin ved til al
mindelige hvide eller røde Y ine at sætte 
kukker, Rosiner, H yldeblom ster o. dsl. 

M u s lin g e g u ld  s. Broncepulver. 
M u s lin g e c a m é e r  kaldes Imitationer 

a| de virkelige Caméer af Sten; de skæres 
a| de store Havmuslinger, som have en brun 
°her marmoreret Overflade og under denne, 
aaar man sliber den bort, en hvid Grund. 
Ae. have sædvanlig en skuffende Lighed med 
up ægte Caméer, men ere langt billigere end 
disse og finde derfor ogsaa hyppig Afsæt- 
*?lng for at benyttes til Brocher, Beltehol- 
uei'e, Armbaand etc. I  de sidste 40 Aar har 
nian forfærdiget dem i Italien, i Begyndelsen 
Udelukkende i Rom , senere ogsaa i andre 

»Ver ; men i den nyere T id  forfærdiges de 
i Mængde i Paris.

M u slin g e r  kaldes undertiden alle Skal
dyr og Conchylier, men fortrinsvis de, som 
uave to Skaller, der ved den ene Side ere 
Ad'bundne ved et Hængsel og et elastisk 
tjaand, der tjener til at aabne Skallerne.

,ere af disse ere spiselige, navnlig den al
mindelige Musling, JHjtilus edulis (T. M ies
muschel), som næsten lever i alle Have og  
særlig fanges i Østersøen ved Kiel, F lens- 
mg, Apenrade etc. og derfor er en Gjen- 

mand for Delicatessehandelen. Skallerne ere 
Udvendig sorte, indvendig sølvfarvede, og 
bjudet er hvidt. Som  oftest tages de ud af 

kalierne, lægges i Søvand og forsendes i
jUuaa Foustager; mest bekj endte ere de saa- 
midte Kieler  Pæl em usl i n ger ,  som have dette 
Navn, fordi de sætte sig fast til Pæle, der 
udringes i dette Øicm ed i Søen; endvidere 
aa mærkes de hollandske fra Seeland. De 

laa fanges om Efteraaret, da de om Som - 
j leren ofte kunne være skadelige for Sund- 
Aden, og de bør være saa friske som mu- 
jgt, da de faa en bitter og skarp Smag, naar 
e blive ældre. —  Skallerne af de mange Ar- 
m Muslinger ere som bekjendt m eget for- 

'A)elligt formede, og flere af dem ere for
kuede med smukke, brogede A ftegninger; 
isse anvendes ofte til alle Slags nette G jen- 

mande, saasom Punscheskeer, Lamper, Skrive
rier etc., ligesom  de ogsaa forarbeides til 

jUuslingecaméer (s. d.), og de mindre Arter 
euyttes som Forsiringer paa Æsker, Kamme, 

jAletøier etc., imedens ogsaa mange Skaller 
kjøbes til Conchyliesamlinger. De oven
nævnte Gjenstande forfærdiges især i flere 
uanske og italienske Søstæder, ligesom der 

J- H jo rth : Varelexikon.

ogsaa i Tyskland findes enkelte saadanne Fa
briker , navnlig i Mainz. De sædvanlige 
simple M uslingeskaller, saavelsom Østers
skaller, brænder man til Kalk, hvilket især 
ofte sker i Holland, hvor man ogsaa maler 
dem til Muslingesand, der bruges til Skuring. 
I  det østlige og sydlige Asien brændes fine 
Muslingeskaller til Kalk, som under Navn af 
Chunam  blandes med Arekanødder og  Betel
blade fo r  at tygges som Skraatobak.

M u s l i n g e s i l k e  eller Byssus ere de 
lange, silkeagtige Traade, som hos flere A r 
ter toskallede Muslinger hænge ud imellem 
Skallerne. A f Traadene af nogle Arter, 
navnlig af den ægte Pigmusling, P in n a  n o- 
b il is (T. Steck- eller Schinkenmuschel), som 
især lever i Middelhavet ved Kysterne af 
Italien og  Sicilien, tilberedes i Neapel og 
flere Steder den saakaldte M uslingesilke, 
hvoraf mail forfærdiger Handsker, Strømper, 
Yeste og endogsaa klædoagtige Stoffer. De 
største af disse M uslinger ere omtrent 60 
Cm. lange, 15 Cm. brede og have m eget 
fine, silkeagtige, 18— 25 Cm. lange Traade 
af brungul Farve. Ved Calabriens og  S ici
liens Kyster blive disse M uslinger om hygge
lig  pleiede.

Musquaskiiid eller O n dat r as kaldes 
de %  Meter lange Skind af Bisam- eller M o- 
skusrotten (s. Bisamskind).

Musselin kaldes et fint, noget aabent, 
halvt gjennem sigtigt Tøi, som er tilvirket 
a f de høieste Numere af Bomuldsgarn ; det 
forekommer mest hvidt og saavel glat som 
stribet, tærnet, gjennembrudt, blomstret, bro
deret etc., men ogsaa farvet eller trykket. 
Tidligere vævedes det kun i Ostindien og 
tildels af overordentlig Finhed, og  da man 
ogsaa dertil anvendte Traade af en ostindisk 
Art Neider, kaldtes det i Europa ofte N et 

teid ug; Navnet Musselin skal det have faaet 
af Byen Mossul i Mesopotamien, hvor det 
først blev forfærdiget. Nu væves det i stor 
Mængde i England, Frankrig, Schweiz, T ysk 
land etc., i  Schweiz navnlig i Kantonet St. 
Gallen og i Tyskland i det sachsiske V oigt
land , hvor der navnlig ogsaa forfærdiges 
mange mønstrede, brocherede og  broderede 
Musseliner. I  Østerrig tilvirkes ligeledes 
mange Musseliner, især i Omegnen af W ien, 
i Gratz, Klagenfurt, Brünn og  flere Steder i 
Böhmen, af hvilke mange forsendes til Ita 
lien og Tyrkiet. Maskinerne have ogsaa ud
øvet deres Indflydelse paa den gamle ostin 
diske Industri, saa at de derværende Vævere 
nu sædvanlig forarbeide engelsk Garn og 
staa sig  godt derved, idet disse lette Stoffer 
stadig forbruges i stor Mængde som en al
m indelig Fornødenhedsartikel i Asien, Afrika 
og  Sydamerika. Den gamle Fabrikation af 
Haandspind drives dog ved Siden af i mindre 
Udstrækning; Hovedsædet herfor har stedse 
været Byen Dakka og Omegn i Bengalen. 
De derværende Spindersker skulle være virke
lige Kunstnerinder i deres Fag. Specielle 
Sorter Musselinstoffer have særegne Navne, 
t. Ex. M ussel i n et s med ivævede glatte, m øn
strede, atlasagtige eller ogsaa brogede Stri
ber; Moll, en Slags hvidt, m eget blødt Mus-
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se lin ; Vape ur ,  m eget aabent og  fin t; Ze phyr ,  

det allerfineste Musselin. —  I  England for 
fæ rdiges der M usselin i  stor M ængde, navn
lig  i M anchester, Glasgow og  flere B y er ; 
disse Stoffer hunne i F inhed og  Y arighed 
maale sig  med de ostindiske, im edens de sam
tid ig  ere betydelig  b illigere ; med H ensyn til 
smukt Udseende og  M ønstrenes M an gfold ig 
hed indtage de franske dog Forrangen. I  

visse Brancher leverer ogsaa Schweiz et for 
trin lig t Fabrikat, hvilket ogsaa kan siges om 
det sachsiske Yoigtland.

Musselin de laine s. Uldm usse lin .  

Mutzschener Diam anter kaldes 
nogle vandklare Bjergkrystaller, som findes 
ved den lille B y M utzschen i Sachsen og 
som anvendes slebne til mere ordinaire 
Smykkesager.

Mynte (M en th a )  er en  S læ gt a f L æ b e 
blom stern es Fam ilie  m ed næsten regelm æ ssig  
K ron e o g  lig e  lange Støvd ragere . F lere  A r 
ter ere v i ld v o x e n d e  hos os paa M arker o g  
fu g t ig e  Steder ; de ere fleraarige P lanter m ed 
krybende R odstok , x/2— 1 M eter h øie  S ten g 
ier o g  m odsatte, e llip tiske , saugtakkede Blade. 
D e  udm ærke sig  ved en eien dom m elig  stærk, 
men ret beh a g e lig  L u gt. D e v ig tig ste  A rter 
e re : Age r - M yn t e ,  IH. ar ven si s,  en graagrøn , 
filtet P la n te , som  voxer alm indelig  som  
U krudt paa E n ge o g  fu gtige  M arker; V an d -  

M yn t e,  M . aquat i ca ,  m ed oprette  S tengier o g  
m ere langstilkede Blade, voxer ved G røfter 
o g  i M oser; G r aa -M yn t e ,  IH. si l vest r i s,  en 
graafiltet P lante m ed æ g form ed e , spidse 
B la d e ; G r ø n - M yn t e ,  M . vi r i d i s,  m ed mere 
langstrakte B lade o g  næsten uden H aarklæd- 
n in g ; Ru n d b l ad et  M yn t e,  M . rotundi fol ia,  

stærkt behaaret o g  m ed ovale, i Spidsen af
rundede o g  rynkede B lad e; K r u se-M yn t e,  ffl. 

cr i spa,  er om talt under K . ; Peb er -M yn t e ,  IH. 

piper i ta,  er næsten g lat m ed oprette, rød 
brune Stengier, stilkede, spidse, saugtakkede 
Blade o g  lillafarvede B lom ster; den er v ildt- 
voxende i England, men dyrkes nu ogsaa i 
andre Lande, o g  indeholder en ætherisk Olie, 
der vindes ved D estillation  og  anvendes i 
M edicinen  samt t il Peberm yntekager. Paa 
Grund af den vellugtende ætheriske O lie, som 
de fleste til denne Fam ilie hørende Planter 
indeholde, benyttes flere a f dem som  K ryder- 
urter, til Likørfabrikation og  til medicinsk 
B rug, hvortil de indsamles kort førend P lan
terne blomstre.

M y r e m a lm  s. Jern.
M y r e s p i r i t u s  (Spiritus Form icarum ) 

vindes ved D estillation af vandig Vinaand 
over M yrer og  indeholder disses Syre og  lidt 
ætherisk O lie; den frem stilles ogsaa ved at 
opløse M yresyre i Yinaand og  anvendes i 
M edicinen, navnlig som et Indgnidningsm id- 
del ved rheumatiske Smerter.

M y r e s y r e  (A cidum  Form icarum ) fin
des i M yrer, i  Kaalormenes hule Haar, i 
Brændenelder, Grantræernes Naale, gammel 
Terpentinolie, hvori den dannes ved Luftens 
Indflydelse, etc. og  opstaar ved Iltning af 
mange organiske Stofler. Den har megen 
L ighed med Eddikesyre og  frem stilles ved 
D estillation af Myrer med Vand, men des

uden ogsaa endnu renere ved Iltning af for- 
skjellige organiske Legemer, saasom Sukker. 
Stivelse, Gummi etc .; bedst vindes den ved 
at opvarme Glycerin med Oxalsyre, som da 
spaltes i Myresyre og Kulsyre; Destillatet 
mættes med kulsurt Natron, inddampes til 
Tørhed og destilleres paany med concern 
treret Svovlsyre. Den er i concentrerei Til
stand en klar, farveløs Yædske af en stik
kende sur Lugt, som let antændes og bræn
der med blaa Flamme ; den koger ved 980 G 
og fryser ved -J- 1 0 til brede, glinsende 
Blade, og paa Huden har den en saa ætsende 
Yirkning, som om Stedet var blevet berørt 
med et glødende Jern. Dens specif. Vægt 
er 1,235 ; med de *d le  Metalilter, saasom 
Sølv- eller Kviksølvilte, iltes den ved Op
varmning let til Kulsyre og Vand, imedens 
Metallet udskiller sig i metallisk Tilstand; 
med concentreret Svovlsyre spaltes den 1 
Kulilte og Yand. Den hører til de heftig 
virkende Lægemidler. Dens Salte ere sæd
vanlig letopløselige; Blysaltet er dog t ungt - 

opløseligt, krystallinsk og meget sødt.
Myreæg ere Myrernes Pupper og lar

ver og udgjøre i tørret Tilstand en H andels

artikel, idet de anvendes som Foder til nnge 
Fasaner og Sangfugle. Paa mange Steder» 
navnlig ved Nürnberg og Riga, indså® 
de i store Kvantiteter og forsendes v® 
omkring.

Myreæther, Myrenaphta eller m y r e ' 
surt Æthylilte ( Æ t h e r  fo r m ic i c u m ) frefj’ 
stilles ved D estilla tion  a f Svovlsyre og 
kohol over m yresurt N atron som  en vandktø 
Væ dske a f en gjennem træ ngende, behag®1': 
A raklugt. D en benyttes i Forbindelse ®e, 
andre Æ th ere  til Fabrikation a f kunstig 
og  R um  samt L ikører o g  Frugtbonbons. Be 
er m eget flygtig , koger ved 5 5 °  C., har 6 
V æ gtfy ld e  =  0,918, brænder med en 
Flam m e, o g  den maa opbevares i godt h‘ K 
kede Beholdere.

M y riagra m =  10,000 Gram =  30 K1 
logram  =  20 danske Pund. —  Myria®ejG  
=  10,000 M eter =  10 K ilom eter =  3b®”" 
danske Fod. (Sé under Met er. )

Myricavox s. Voxtræet.
Myricin s. Vox.
Myristicin s. Muskat nødolie .  ,e
Myrobalaner ( M yrobalani) ere ( 

tørrede F rugter a f flere Term inalia-Arte ’ 
som voxe i Ostindien ; de anvendtes tidligel 
i M edicinen som et afhørende og  or m e®,  
drivende M iddel, men benyttes nu kun 
Farvning som Surrogat for Galæbler, da 
indeholde m eget Garvestof. Følgende J °  
skjellige Sorter, som  man erholder fra En» 
land, ere vel i det Ydre forskjellige fra hv® 
andre, men have den samme meget bij® . 
o g  sammensnærpende Sm ag. 1) JHyrobal*  
B e lle ricæ ,  b e l le r isk e  eller runde M., ere ®‘ 
askefarvede med et rød lig t Skjær, femside • 
haarde, ægform ede og  a f Størrelse som ®  ̂
skatnødder; indvendig er K jødet let, p0lf  ’ 
brunligt og  skjørt. De erholdes af Tenu*11, 
l ia  be ll irica .  2 )  JM. Cbebulæ , st o re  M ., “ 
modne Frugter a f M. Cbebula ,  ere ora ’ 
mørkebrune, femribbede, indtil 4 Cm. lane
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°g 11/2—3 Cm. tykke. De ere de største og  
6̂ e pæreformede, deres K jød er tættere, næ- 
®ten sortagtigt og  tem m elig fast og haardt. 
j5'  M. In d i e * , indiske eller sor t e M ., de 
apodne, sorte Frugter af det samme Træ. 
y M. cit rinæ, gule M., ere ægformede eller 
parere pæreformede, 3— 4 Cm. lange, fem - 
jputede, gulligbrune og graagult filtede; de 
pve en spiselig Kjærne og indeholde i Skal
erne meget Garvestof og  en skarp Harpix. 
J M. Eiublicæ, gr aa M., erholdes af den i 
jMindien buskagtig voxende Eiubl ica of f ici
n s  : de ere sortebrune, rundagtige, omtrent 
®aa store som smaa Muskatnødder og danne 
Udelte stenfrugtagtige Kapsler, som ere 

Jnkede og fint askegraat filtede. I  Hande- 
.Je komme de modne Frugtskaller, blandede 
??e(i Kjærnehuse og  Frø, hvorfra de ved Tør- 

have skilt sig. I  Ostindien syltes de 
riske med Sukker eller saltes og  anvendes 
om Tilsætning til Spisevarer, og Bladene 

>£ Blomsterne bruges som et M iddel mod 
larrhoe og Cholera.

M y r o n s y r e ,  Myrosin s. Sennep.

f, 3 t y r r h a  {G um m i-resina M yrrha) er 
^Qimiharpixen af Balsaaiodendron Ehrenber-
p ar|mii og maaské ogsaa af B. Myrrha,  buskag- 
ÿ o  Træer, som voxe i Abyssinien, Nubien, den 
, h'ìkanske Somalikyst og ved Grænserne af det 
ykkelige Arabien ; den flyder ud enten af sig 
elv eller efter Indsnit. Den er mørkere eller 

Jj8ere rødbrun, noget gjennemskinnende, fedt- 
posende, især i Bruddet, lader sig vanske- 

pulverisere, er mere opløselig i Vand end 
Alkohol; ved at ophedes smelter den ikke, 

pen brænder strax. Den har en eiendomme- 
,l£ stærk, aromatisk L u gt samt en bitter, 
jp dret Smag. Den kommer i Handelen i 

°rn og Klumper af m eget forskiellig  Form  
£ af en Hasselnøds indtil et Æ bles Stør- 
else; jo  lysere den er, desto høiere betales 

p o  Tidligere kom den bedste Myrrha fra 
j.M iep (tyrk isk  Myrrha) og  en ringere Sort 

a Ostindien (ostindisk M .); nu faar man 
Jästen al Myrrha i Kister paa 100— 200 Pd. 
t O Ostindien. I  Handelen skjeiner man 
^ ellem: Udsøgt  M. (M yrrha electa), som er 
lue Oneste, lysere, udsøgte Stykker, og  na-
(j 6| M. i  M n r r b . n .  n a t u r a l i s  filler i n  s t a r ,

Oeri

M. {M yrrha naturalis eller in  sortis), 
er bestaar af uform elige, uanselige, ofte 

i - o  eller mindre sammenhængende, m ør- 
k?re, uklare Stykker af forskiellig  Størrelse, 
finked0 me(i Jord og  Barkstykker. Myrrha 
^des, navnlig i naturlig Tilstand, ikke sjel- 
/ 11 blandet med Senegal-Gummi, Bdellium 
tid ^  °£  anfB'e Gummiharpixer, der imidler- 
jg ^ d en  Vanskelighed kunne kjendes fra den 
' Ste Myrrha paa Lugten, Udseendet og  paa 
(} denne sidste ved Udrivning med Vand 

nner en gul Em ulsion afM yrrhaens karak- 
e tisk e  Lugt og Smag, og  paa at Salpeter- 

yre farver M. og  en Tinetur deraf smukt 
lin et,. imedens dette ikke finder Sted ved 

åndingerne. Myrrha indeholder 2 — 3 pCt. 
therisk Olie, 30 pCt. Harpix og ca. 60pC t. 

^ninmi. “  “  - - - - - -
til

Den anvendes i Medicinen baade
oj. ndvortes og indvortes B rug im od Saar og 

lQihindeaffectioner ; fremdeles udgjør den

hyppig en Bestanddel i  Tandpulvere, Tand- 
tineturer og  Røgelser etc.

M y r t e ,  alm indel ig eller Garvermyr t e
{M yrtus communis), et i Asien, Nordafrika 
og  det sydlige Europa hjemmehørende og 
hos os paa Grund af dets sirlige, altid frisk
grønne Blade og  fine, hvide Blomster især som 
mindre Busk hyppig  i Stuer og Drivhuse dyrket 
Træ. I  Provence og Dalmatien anvendes 
dets Blade til Garvning og bringes i Hande
len pulveriserede ligesom  Sumak; endvidere 
udvindes deraf ved Destillation med Vand en 
ætherisk Olie til Parfumeribrug. 

M y r t e v o x  s. Voxt ræet .
M y s e o s t  eller Mysost  tilkomm er kun 

uegentlig Navn af Ost, idet den tilberedes 
ved Indkogning af den søde Valle (norsk 
»M yse«) af Komelk eller Gedemelk, eller af 
en Blanding af Ko- og Gedemelk; til den 
fedeste og  bedste Myseost, som er tillavet 
af Gedemelk, tilsættes lidt F løde under T il
virkningen. Som Næringsm iddel kan den 
ikke erstatte Ost, men den yndes dog af 
Mange og er særlig at anbefale for B ryst
svage; den indeholder ikke Ostestof, men 
hovedsagelig Melkesukker, som giver den en 
sødlig Smag, samt endvidere Fedt, Æ ghvide, 
Salte og  lidt Karamel. Den tilberedes kun 
i de nordiske Lande og  navnlig i Mængde i 
N orge, hvorfra der forsendes m eget til U d
landet; i Danmark er Productionen deraf kun 
ubetydelig. God M yseost bør være lys gu l
brun og  saa fin i Massen, at den smelter 
paa Tungen, uden at der spores mindste 
Korn deri.

M y x æ  s. Bryst bær,  sor t e.
M e l l e s t e n ,  T. Mühlsteine, Fr. Pierres 

meulières, E. M ill-stones, som benyttes til 
F indeling af Korn etc. i de sædvanlige M øl
ler og  hvis gode Kvalitet er af største V ig 
tighed for M ølleriet, findes ikke i alle Lande 
og  udgjøre derfor en betydelig  Handelsar
tikel for de Egne, hvor de forekomme og 
tildannes. A f en god M øllesten forlanger 
man fremfor A lt en betydelig  Haardhed og 
Seighed, saa at den er istand til at findele 
Kornet tilstrækkeligt uden at slides form eget ; 
de almindelige hvide Sandsten kunne ikke 
benyttes i de større og bedre M øller paa 
Grund af deres ringe Grad af Haardhed, som 
har til Følge, at Sandkornene deri let løsne 
sig og  forurense Melet, og denne Slags Sten 
benyttes derfor endnu kun i de mindste 
Mølleværker. Haardere Stenarter ere Granit, 
den saakaldte Møllestenskvarts og  M øllestens
lava. —  M øllesten af 'Sandsten med ensar
tede, tem m elig fine Korn levere de wiirtem- 
bergske Egne ved Neckartenzlingen, D etten
hausen etc. indtil langt nedad Rhinens Bred
der, især til B rug til Risafskalning ; endvidere 
Harzbjergene (Blankenburg etc.), Thüringen 
(Crawinkel), Sachsen (Pirna), Schlesien, B öh 
men (Om egnen af Prag) o. s. v. Savoien og  
Schweiz levere fortrinlige Granitmøllesten, 
som forsendes vidt om kring, og i Ungarn 
forfærdiges der i den nyere Tid  af en A rt 
Kvarts m eget gode Møllesten, som efter Raa- 
materialets Findested kaldes Foreysten og 
som ere billigere end de franske. En for-

35*
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trin lig Sort, som er m eget udbredt i Hande
len , er de saakaldte rhinske eller Ander- 
nacher-M øllesten, som forfæ rdiges af en po 
røs Lava, som er flydt ud af det Krater, der 
nu er udfyldt af Laacher Søen ikke langt 
fra Andernach ved Rhinen. Denne bestaar 
a f en mørkegraa, slagget, men ikke glasagtig  
Masse, den saakaldte Møllestenslava,  som 
gjennemgaaende har smaa, uregelmæssige 
Fordybninger med skarpe Rande, hvoraf der 
stedse kommer nye tilsyne efterhaanden som 
Stenen slides, saa at den stadig vedbliver at 
være skarp. Disse Stene brydes indtil en 
Dybde af 70 Meter ved Byerne Ober- og 
Niederm endig samt Maien i Omegnen af A n 
dernach, hvorfra de udskibes; i de fleste andre 
større Rhinbyer findes der Oplag deraf. O g
saa Belgien har en lignende Lava i Henne- 
gau (ved Charleroi, Dinant etc.) og leverer 
m eget gode Møllesten. —  De bedste af alle 
ere dog de franske saakaldte Champagne- 
Møllesten fra La Ferté sous Jouarre (Seine 
et Marne) ved Meaux, et a f de betydeligste 
Stenbrud i Europa; det indtager et Rum af 
8 Kilom eter i Omkreds og strækker sig  hen- 
im od Epernay og  Montmirail, imedens Kva
liteten dog ikke er saa god ved Ydergræ n
serne. Disse M øllesten bestaa a f mange Styk
ker, som forbindes med hverandre ved en 
Slags K it og  omgives a f Jernbaand. M ate
rialet hertil kaldes Møllestenskvarts og  findes 
i kantede Blokke, der ere leirede løse i Sand 
og  L ér ; det er en Kvartssten med talrige 
Blærerum, der ere udforede med et kiselag- 
tig t Overtræk; en anden Art af Stenen er 
mere tæt og  hornstenagtig. De Stene, som 
bestaa a f et meget hullet Mineral, kaldes 
Stene à la française, af mindre porøst à la 
demi-anglaise og  de tætteste à l ’anglaise. 
Den første Kvalitet af disse Stene er hvid, 
noget gjennemskinnende og  gjennemtrukken 
af blaaAarer; den anden er lysegul og  inde
holder en stor Mængde smaa Blærerum ; Far
ven er im idlertid ikke det afgjørende Moment 
ved Bedømmelsen af Stenenes Godhed, som 
mere beror paa deres Porøsitet, det vil sige 
det Antal af Blærerum, som findes i samme. 
Naar Stenene ere tildannede og sainmen- 
føiede, paaføres do endnu et Overtræk (re
chargement) af Gips og raa Stenbrokker, og 
naar det forlanges gives de ogsaa en Skærp
ning før Forsendelsen. Den fuldstændige 
Tildannelse af en saadan M øllesten medtager 
sædvanlig 5— 6 Uger. I Kjøbenhavn tindes 
der to Møllestonsfabrikantor, nem lig F. Jen
sen og H. J. Schmidt, som forfæ rdige saa- 
danne sammensatte Møllesten af ligesaa god 
Kvalitet som  de franske ; men Raamaterialet 
dertil indforskrives selvfølgelig fra Frankrig. 
—  M øllesten fra La Ferté forsendes til alle 
Lande og  navnlig i Mængde til Amerika; 
man anslaar det Antal, som aa d ig  udskibes 
derfra, til 2 à 3000 Stykker til en M iddel
pris af 350 Francs. De i Møllesteushandelen 
fra La Ferté forekommende Benævnelser Tar-  
terel,  Bois de la Barre og Bois de Justice 
betegne kun nogle af de bedste Stenbrud 1 
Byens Omegn. Desuden har Frankrig flere

andre Møllestensbrud i Normandiet, Dordogne, 
Calvados etc.

Ogsaa i England findes der flere Brud, 
navnlig i Omegnen af Conway i det nord
lige Wales, samt i Skotland i Alley-Craig 
ved Stirling, hvor der forfærdiges Møllesten, 
som kunne sammenlignes med dem af 2den 
Kvalitet fra La Ferté; men Landet indfører 
dog en Mængde fra Frankrig. I  Aaret 1867 
udgjorde Indførselen af Møllesten til Eng
land 3,242 Tons til en Værdi af 14,470i . — 
I Sverig findes der Møllestensbrud paa Goth
land, og  i N orge ved Selbo i det Trend- 
hjemske. —  Øen Milo i Archipelaget leverer 
fortrinlige Møllesten, som mest udføres til 
Grækenland, Italien og andre Middelhavs
lande, hvor de benyttes til at male den meget 
haarde Hvede, som bruges til Fabrikation al 
Maccaroni, Verm icelli etc.

Danmark indførte i Aaret 1877 c. 7,200 
Møllesten under 14" Diam., hvoraf 5400 fr® 
Sverig; 9,471 Stkr. 14 à 20" Diam., hvoraf 
c. 5,000 fra Sverig og  4,000 fra England; 
2,279 Stkr. 21 à 32" Diam., hvoraf 938 fra 
England og  927 fra Sverig; 384 Stkr. 33 a 
40" Diam., samt 11,839 Cubikfod Møllesten 
over 41" Diam., mest fra England og Hol
land. —  1 1878 udgjorde Indførselen af 
forannævnte 5 Størrelser resp. 6,278, 6,452, 
1,452 og  303 Stkr. samt 11,534 Cbfd., og 1 
1879 resp. 9,398 (hvoraf 7,153 fra Sverig °£ 
1,545 fra England); 13,611 (8,300 f. Sverig, 
5,260 f. England) ; 2,494 og  279 Stkr. sa®1 
9,790 Cbfd. over 41" Diam., hvoraf IMt  
Cbfd. fra England og  3353 Cbfd. fra Holland 
—  Der udførtes her fra Landet i 1879 i a , 
c. 1750 Stkr. mindre Møllesten, som mest g1̂  
til Island og  Færøerne, og  1284 Cbfd. støfr, 
Sten, hvoraf 877 Cbfd. udførtes til Sverig ^  
259 Cbfd. til Norge.

Norge indførte i Aaret 1878 162 Stk}''

M øllesten til en Værdi af 16,900 Kr. og 
førte kun 8 Stkr.

Imedens M øllesten tidligere havo udgl^ 
en ikke uvigtig Handelsartikel, hav Møll®’1'j 
i den nyere T id  stræbt henim od det 
ganske eller tildels at opgive Brugen af Mø'u
sten og ved Hjælp a f andre Redskaber

at

tilveiebringe et bedre og finere Product  ^  
tidligere. Allerede for c. 15 Aar siden 
fandtes saaledes i Skotland den saakam 
Desintegrator,  som bestod af to runde S t ^  
skiver af c. 1 Meter i Gjennemsnit, som lD
vendig vare besatte med Stifter og som !
tes til at rotere i modsat Retning med

' W .dHastighed, saa at Sæden, som førtes ind ^ 
Skivernes Midte, findeltes ved at slynges 
imod Stifterne. Senere fremkom i Hamn0 ? 
en lignende Maskine under Navn af DisnFU 
brator,  som bestod enten af to Skiver, hvm 
kun den ene roterede med fordoblet Hast1» 
hed, eller af tre Skiver, nemlig to stuL 
staaende, imellem hvilke en tredie med t>t 
ter paa begge Sider besat Skive rotere 
Ingen af disse Maskiner have imidlertid eim 
vundet nogen større Udbredelse; de s)rUj 
ogsaa kun at være practisk anvendelige
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Klidudmaling og  Grynm aling, altsaa som 
Hjælpemaskiner.

En ulige større Betydning maa derimod 
tillægges de for en halv Snes Aar siden af 
Wegmann i Neapel opfundne Valsemaskiner,  
hvis Forfærdigelse Opfinderen overdrog til en 
Maskinfabrik i Pest i Ungarn, som til Maski
nerne anvendte riflede Valser af liaardtstøbt 
Jern, som roterede med forskjellig Hastighed, 
imedens W egmann anlagde en selvstændig Fa
brik for Porcellainsvalser i Zürich i Schweiz. 
Anvendelsen af Valsemaskinerne viste sig 
snart at være et saa betydningsfuldt Frem 
skridt i Mølleriet, at næsten alle de større 
Møllere i Pest i Løbet af et Par Aar rem
placerede deres M øllesten med Riffelvalser, 
°g det varede ikke længe, førend Valsesy
stemet udbredte sig  til Østerrig, Tyskland 
°S flere andre Lande i Europa, ligesom og 
saa senere til Nordamerika, hvor man for T i- 
(len er i Begreb med at indføre denne F or
andring i do fleste større M øller; i Frankrig 
nar Systemet imidlertid endnu ikke fundet 
stor Indgang, idet kun nogle enkelte M øller 
tfl Dato ere bievne forsynede dermed. —  I 
ne første Aar ansaas disse Apparater vel kun 
særlig egnede for de Lande, hvor der produ- 
°oredes haard Sæd, saaledes som i Ungarn; 
®en med de Forbedringer, som stadig ere 
foretagne dermed, navnlig ved Anvendelsen 
al større Valser, ere de ogsaa komne i Brug 
’ Egne, hvor Platm ølleriet hører hjemme og 
tlvor der avles blød Sæd, og de have saaledes 
^gsaa vundet Indgang i Skandinavien, hvor 
!!e synes, at de skulle foraarsage næsten en 
Agnende Omvæltning som i Ungarn. I Dan
mark ere saaledes allerede flere større M øller 
Udrettede efter Valsesystem et, ligesom ogsaa 
* Norge og Sverig; her i Norden ville de 
(’°g ikke ganske kunne fortrænge M ølleste- 

som vistnok ogsaa i Frem tiden ville 
Aævde deres Plads dels i de mindre M ølle- 
üer og dels som Hjælperedskaber i de større 
Ved Siden af Valsemaskinerne.

En saadan Riffelvalsestol bestaar a f 2 eller 
parallelt med hverandre liggende ligestore, 

"fon med forskjellig Hastighed roterende Val- 
_eri som ere forsynede med skraa Rifler og 
y ”} dreie med hinanden, saaledes at den 

alse, hvorpaa Remskiven sidder, g jør  250 
mdreininger, imedens den ved Hjælp af et 
andhjul trækker den anden, som kun g jør 

o ’ Omdreininger i Minutet. Tilførselen til 
alserne sker ved Hjælp af »Fødevalser«, 

p m fordele Produetet ligelig  over Valserne. 
A Valsestol med 4 Valser og  med en Reni

l e  for hvert Par Valser vil kunne skraa 
‘ J2 Centner i Tim en med et Kraftforbrug 

J  3 Heste, og indvindes der ved denne første 
‘ araaning c. 15 pCt. M él; en saadan Valse- 
>askine koster for Tiden her i Byen c. 1500 
y-rØQer. Riflingen af Valserne bør regel
mæssig fornys efter et halvt eller et helt 
j !lrs uafbrudt Brug ; en Maskine til at skærpe 
i e opslidte Valser er fornylig  opstillet i K jø- 
øuhavn, ligesom  ogsaa selve Maskinerne i 
øn nyeste T id  forfærdiges her i Byen. Ved 

)ørste Overgang blive Kliddene ikke helt 
eüe, men maa bearbeides videre paa Valser

med finere R ifling eller paa andre H jæ lpe
maskiner, saasom den ovennævnte Dism em
brator eller med franske Møllesten. Det Mél, 
som frembringes ved Valsemøllerj skal i smukt 
Udseende og Hvidhed langt overgaa det ved 
M øllesten frembragte, ligesom  det ogsaa skal 
egne sig  bedre til B agning; men for M ølle
riernes Vedkommende maa det dog ikke lades 
ude af B etragtning, at Form alingen med 
Valsemaskiner under forresten lige Forhold 
medtager længere T id  end med Møllesten.

M ø T n r t  s. Rosmarin,  vild,
M ø n n i e  (M inium ), T. M ennige, Fr. 

Mine orange, Mine anglaise, E. Red lead, er 
et tungt, kornet, skarlagenrødt Pulver, som er 
en Forbindelse af 65,1 Blyilte og  34,9 B ly- 
overilte og fremstilles ved en fortsat svag 
Glødning og  m eget langsom A fkøling i sær
egne Ovne af fintdelt Blyilte eller af B ly 
hvidt under Luftens Adgang. Ogsaa ved 
G lødning a f svovlsurt Bly, Salpeter o g  Soda 
og Udludning af den glødede Masse med 
Vand har man i den nyere T id  fremstillet 
Mønnie. —  M ønniebrændingen udfordrer, for 
at man skal erholde den livligste Farve, en 
høi Grad af D ygtighed, Sagkundskab og  Paa- 
passelighcd; ved en mangelfuld Brænding 
indeholder den ofte indtil 50 pCt. uforandret 
Blyilte. Den sædvanlige M. indeholder g jerne 
over 20 pCt., medens den fine M. kun inde
holder 4— 5 pCt. deraf. D et har en Væ gt
fylde =  8,940— 9,0. — Den meste i Hande
len kommende M ønnie forfæ rdiges i England 
hvor Fabrikationen begunstiges ved B illig 
heden af de dertil nødvendige Materialier, 
nem lig B ly og  K ul; navnlig fabrikeres det 
m eget i Derbyshire i Byerne Chesterfield og 
W irksw orth , hvorfra det forsendes i Fade 
paa 5— 10 Centner. Der gives flere Sorter 
deraf, som adskille sig fra hverandre ved on 
mere eller mindre høirød Farve; i Handelon 
vurderes den Mønnie høiest, som har den 
stærkeste Farve og er mest findelt. I  den 
nyere T id  er der ogsaa opkomm et flere F a 
briker i Frankrig, Venedig , samt i Tyskland, 
navnlig i Coin, Breslau, Nürnberg, Schwein- 
furt etc., og disses Producter skulle være 
ligesaa gode, undertiden ogsaa bedre end den 
engelske Vare, samt desuden billigere. Den 
smukkeste Sort M ønnie er Pariser-  eller 
Orange-Mønnie,  som ikke brændes af Blyilte, 
men af fint Blyhvidt. En anden Sort, som 
har Lighed med Cinnober, kaldes Blyrødt  
eller Blycinnober,  og  en mere teglstensrød, 
lidt gulagtig  Sort benævnes t yrkisk Mønnie. 
—  Uren Mønnie indeholder ofte Kobber, som 
g jør den uskikket til Em aille- og  Glasfabri
kation, da Glasmassen derved antager en blaa- 
grønlig  Farvetone. T il dette Brug pleier 
man derfor at prøve den ved Glødning af 3 
Dele Mønnie og 1 D el Sand i en Muffel; 
Massen er da grønfarvet, hvis M. indeholdt 
Kobber. Dette kan ogsaa kjendes ved at di- 
gerere Mønnien med en Blanding af Vand og 
Ammoniakvand, hvorved der ved Tilstede
værelse af Kobber fremkommer en blaa Op
løsning. —  Mønnie er hyppig forfalsket med 
Tagstensmél, Tungspat, Jernilte og Bolus. 
Saadanne Iblandinger kunne kjendes paa at
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de ligesaa vel som Cinnober, der af og  til 
tilsættes slette Sorter for at forhøie Farven, 
blive tilbage, naar M. koges med Salpeter
syre med en Tilsætning af Oxalsyre eller 
Sukker, imedens ren Mønnie og Blyilte op
løse sig klart derved. —  Mønnie anvendes som 
Anstrøgsfarve paa Træ og Metalvarer, til at 
farve broget Papir, til Fernisser, K it for 
Glasrør og Dampledningsrør, som Tætnings
middel for Fuger i Dampkjedler, til Segllak, 
som Iltningsm iddel i Tændsatsen paa F yr
stikker, til Fabrikation af B ly- og  Flintglas, 
kunstige Æ delstene, til Glasur paa Stentøi 
etc., ligesom  det ogsaa benyttes i Apothe- 
kerne til Salver og Plastre. —  lernmønnie 
er et livlig  rødt, findelt Jernilte, som især 
fabrikeres i Belgien og som anvendes som 
Anstrøgsfarve paa Jerngjenstande istedetfor 
den sædvanlige Mønnie, hvortil det godt egner 
sig, ligesom  det ogsaa er billigere.

M ø n t s y s t e m e t  i Danmark er det 
samme som i N orge og  S verig. Ifølge den 
danske M øntlov af 28de Mai 1873 er Guld 
Grundlag for M øntsystemet, imedens Sølv og 
ringere Metal benyttes som Skillemønt. M ønt- 
énheden benævnes Krone, og  denne deles i 
100 Øre. A f Guld præges kun 20- og 10- 
Kroner, henholdsvis 124 og  248 a f et K ilo
gram fint G uld ; Finheden er 9/i0 o : 9 Dele 
Guld og  1 Del Kobber. A f Sølv præges 
M ønter paa 2 Kroner og  1 Krone, begge a f F in 
hed 8/i0, paa 50 og  25 Øre, begge a f Finhed 
6/xo) °£  paa 10 Øre af Finhed 4/10. A f Bronce, 
som  bestaar a f 95 Dele Kobber, 4 D. T in  og 
1 D. Zink, præges M ønter paa 5, 2 og  1 Øre. 
Forholdet imellem Værdien af fint Guld og

Sølv er ifølge den forannævnte Lov 14,88 :1. 
A f Skillemønt er Ingen p ligtig  til at mod
tage større Beløb ad Gangen end 20 Kroner 
i 2 og 1 Kronestykker, 5 Kroner i mindre 
Sølvm ønt og 1 Krone i Broncemynt.

1 dansk Krone =
i Frankrig, B elgien , Italien og Schweiz 

1 Franc 39 Cents,
- E n g la n d ..............  1 Sh. 1 d.,
- H olland................  67 Cents,
- T y sk la n d ............  1 Mark 12 P fenn,
- Ø ste rr ig ..............  57 Kr.,
- R u s la n d .............. 35 Kopek,
- S p a n ie n ..............  1 Peseta 39 Centimer,
- P ortu ga l..............  248 Beis,
- Græ kenland........  1 Drachme 39 Lepta»,
- Tyrk iet................  6 Pjastre 4 Para.

M ø r t e l  kaldes den Blanding af Kalk,
Tilslag og Vand, hvormed Fugerne i Mur
værk udfyldes og som forbinder Stenene til 
en sammenhængende Masse, idet den efter 
kort Tids Forløb hærdner og  bliver fast. 
Den almindel ige M ørtel eller Luftmørtel er 
Murkalk, som tilberedes af læsket Kalk og 
T ilslag og  som hærdner ved Luftens Paavirk- 
n ing ; i frisk Tilstand bliver den imidlertid 
blød af Vand, og  den kan derfor ikke benyt- 
ses til Murværk under Vand eller paa fugtig« 
Steder. H ertil maa anvendes den saakaldt« 
Vandmørt el  eller hydr aul i sk  Mørt el,  som vil 
findes omtalt under Cement .  Til Fremstil
ling  af almindelig M ørtel maa man helst be
nytte Regnvand eller Aavand og ialfald saa 
saltfrit Vand som muligt, da de i Vandet 
indeholdte Salte let fremkalde Fugtighed i 
Murværket.

N.
N a a le  ere som bekjendt tynde M etal

stifter, som bruges til at gjennemstikke, be
fæste eller sammenhefte Tøier eller andre 
Stoffer; efter deres forskjellige Bestemmelse 
kaldes de Synaale, Knappenaale, Brodérnaale, 
Haarnaale etc., af hvilke de vigtigste ville 
findes omhandlede i særlige Artikler under 
deres Benævnelser.

N a a le f i le  kalder man en A rt fine, runde 
F ile a f Staaltraad, med et H ul ved Skaftet, 
hvorved de erholde en Slags Lighed med Sy
naale; de benyttes mest af Guld- og  andre 
Metalarbeidere til fine, gjennembrudte G jen- 
stande. De forfærdiges i England og  i Tysk
land kun i Nürnberg, hvorfra de endogsaa 
forsendes til England.

N a a le t r æ e r  ( Coniferæ ) kaldes med et

Fællesnavn en af over 350 Arter bestaaende, 

i  de nordlige Lande hjemmehørende Klasse 
af Træer eller Buske med ranke, udelte, har- 
pixagtige Stammer og naaleformede, spidse 
eller skjældannede, stedsegrønne, læderagtig6 
og som oftest fleraarige Blade; kun L*ri'e' 
træets Blade falde af hvert Aar henim°d 
Vinteren. I de ældste Tider bestod Skovene 

i Danmark hovedsagelig af Naaletræer, hvil
ket fremgaar af de talrige Rester deraf, so® 
findes i vore Tørvem oser; men efterhaanden 

bleve Naaletræerne fortrængte af Løvtræ«1» 
navnlig a f Ege- og  Bøgetræer, og i Midten 
af forrige Aarhundrede fandtes der neppe 
Naaleskov noget Sted her i Landet. I Slut
ningen af Aarhundredet paabegyndtes imid
lertid Naaletrækulturen flere Steder i Dan-
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j^arìc og er senere stadig tiltagen, og  efter 
. r> P. E. Müllers statistiske Oplysninger er 
vitrent Halvdelen a f det i den nyere T id  opdyr
k e  Areal i vore Skove og Plantager tilplantet 

^(J(1 Naaletræer, navnlig med Rødgranen, som 
Kai udgjøre c. 80 pCt. a f alle Landets Naale- 
f^er. A f vildtvoxende Arter findes hos os 

CM to, nemlig Ene og  Tax,  den sidste dog 
$lM meget sjelden, imedens her dog  ofte 
>Mles selvsaaede Exemplarer af Fyr, Gran, 
ii^rk etc. i Skovbunden og  i Moserne. Med 
. udtagelse af Æ delgranen ere alle Naaletræ- 
7-rier temmelig fordringsløso hvad Jordbun- 
?etl angaar, og  flere voxe endogsaa bedst paa 
,®tte og magre Jorder. Man deler sædvanlig 
piletræerne i tre Fam ilier, nem lig Gran- 
pmilien, som omfatter Gran, Æ delgran, Fyr, 
p r it , Ceder o. fl., Cypresf am i l ien,  hvortil 
tører Enebusken, Livstræet, Cypressen, Seven- 
jj°m og Sandaraktræet, samt Taxf ami l ien ; de 
teste af disse Træer ville findes nøiere om- 
talte under deres Benævnelser.

N a a l e s t e n  s. Krystal.
H a g astræ  eller ceylonsk Jerntræ kal

des det meget faste, sortebrune Yed med gul 
oplint, tætte, hvide Puncter og en sassafras- 
%nende Lugt og  Smag, af Mesua ferrea, 
et paa Ceylon voxende Træ ; dette Yed er 
Modtageligt for en m eget smuk Politur og 
jndeholder en flygtig  Olie, men det kommer 
*Mn sjeldnere til Europa. Man kan saa vel 
tnvende det til indlagte Arbeider, som ogsaa 
8°m en Slags Kryderi.

X a g - K a s s a i '  kaldes de tørrede, gul- 
ornne, kuglerunde, ærtestore, med 1— 2 Ctm. 
Mnge Stilke forsynede Blomster af Ca lysa c- 
nion Chinense, der hører hjemme i China; de 
nave en meget behagelig L u gt og  anvendes 
til Parfumerier, Lugtepuder og  i Orienten til 
at give Hovedpuder og  Hynder en behagelig 
Vellugt.

K ail er et engelsk Maal for K læ de; 1 
Yard =  4 Quarters à 4 Nails.

H a in -L o n  tir in s er Navnet paa en 
Slags fint Halvklæde, som oprindelig forfær- 
digedes i England, mest til Forsendelse til 
Levanten, og som nu ogsaa fabrikeres flere 
Steder i Frankrig.

H a in so o k s  eller Nansouques er Navnet 
paa en Slags fine hvide, dels glatte og dels 
Med Guld og Sølv broderede Musseliner, som 
tidligere kom fra Ostindien, men nu navnlig 
forfærdiges i England, hvorfra de hyppig for
sendes til Ostindien og  andre oversøiske 
Lande. Nainsook er i Regelen 36— 88" bredt 
og oplagt i Stykker paa 12 Yards. De bedste 
Kvaliteter komme fra Glasgow, men de væves 
ogsaa i Lancastshire, ligesom  ogsaa i Frank
rig, Schweiz og Sachsen. (Sé ogsaa Bat ist . )

K a n k i n  eller Nankeen er et glat Bum- 
'•‘ldstøi af temmelig tykke Traade og  af ærte- 
gul eller rustgul Farve, der undertiden har 
ot rødligt Skjær; det forfærdigedcs oprinde
lig kun i China af det gule Nankinsbomuld, 
som erholdes af Gossypiuiii re lig iosum .  Denne 
Slags kalder man ost indisk eller chinesisk 
Nankin til Forskjel fra den, som forfærdiges 
i Europa og som er farvet. Den gule Farve, 
som udmærker dette Stof, skal efter Fleres

M ening ene hidrøre fra den dertil anvendte 
gule Bomuld, idet den er saa holdbar, at den 
ikke forandrer sig i Vask, men endogsaa der
ved bliver sm ukkere; Mc. Culloch paastaar 
imidlertid, at alle de til England fra China 
kommende Nankinsstoffer ere farvede ved 
Kunst, hvad enten de ere gule eller blaa, 
idet Tøier, som væves af den gule Bomuld 
uden at farves, vilde have et altfor blændende 
(glaring) Udseende. T idligere kom der en 
stor Mængde chinesisk Nankin til Europa dels 
over England og dels over Rusland; men i 
den nyere T id  er Indførselen deraf fra China 
næsten ganske ophørt, da dette Stof nu er 
fortrængt i Europa af mange andre baade 
bedre og billigere Bomuldstøier. D et fore
kom af m eget forskiellig  Kvalitet; det bedste 
forfærdigedes tidligere i selve Byen Nankin 
for det engelske Faktoris Regning, som lod 
ethvert Stykke undersøge og stemple, førend 
det forsendtes, hvorfor det ogsaa gik  i H an
delen under Navn af Compagni-Nankin.  T øi- 
erne vare kun 16" brede og  opgjorte i Styk
ker paa c. 11 Yards Længde, hvilket Maal 
svarede til hvad der i China medgaar til en 
Klædning. Paa Grund af den chinesiske Bom 
ulds Korthed og  Haardhed maatte det deraf 
spundne Garn snoes m eget stærkt, hvilket 
gav den frem bragte Vare et haardt, linned- 
agtigt Udseende og gjorde den mindre mod
tagelig  for Smuds, saa at den ikke fordrede 
hyppig Vask, hvilket paa mange Steder var 
af practisk Betydning. Paa Grund af Varens 
ringe Bredde og  Stykkernes Korthed blev 
Brugen af det chinesiske Nankin im idlertid 
ikke øconomisk, og da de engelske Dampvæ
verier allerede for 25 à 30 Aar siden tilvir
kede en lignende Bomuldsvare i mere pas
sende Bredder og  Længder, ophørte efter- 
haanden Indførselen fra China. I nogle af 
Europas sydligste Egne samt i de varmere 
Dele a f Asien og  Amerika, ligesom  ogsaa i 
de engelske Besiddelser i Afrika benyttes Nan
kin som Beklædningsstof af begge K jøn  hele 
Aaret igjennem . I  Ostindien og China har 
man under Navn af Nankin baade hvide, 
blaa, graa eller røde Bom uldstøier, som dog 
næsten aldrig komme til Europa, imedens 
man derimod nu forsender saadanne Stoffer 
til China baade fra England og Rusland. —  
Europæ iske Nankins forfærdiges næsten i 
alle de Lande i Europa, som have Bom ulds
væverier; de ere en Efterligning af de ost
indiske og  væves af Garn, som er farvet gult 
med Jernilte eller i en Extract af B øge- 
Saugspaaner, der giver en endnu smukkere 
Farve. Farven er i Regelen m eget holdbar, 
men dog ikke i samme Grad som de chine
siske T øiers; de ere som oftest ogsaa finere 
og  tættere vævede end disse, men dog ikke 
saa varige. D et nu i Handelen forekom
mende Nankin er et 27" bredt, kipervævet, 
4 à 6skaftet Bom uldstøi, der fabrikeres saa- 
vel i ubleget som i farvet rustgul Tilstand, 
hovedsagelig i England, men ogsaa i flere 
andre europæiske Lande. —  Nankinet s kal- 
dor man nogle lignende, men lettere Tøier, 
som ligeledes forekomme baade ensfarvede, 
stribede eller brogede.
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X a n te * e r -.L s e r r e d e r  (Toiles N antoi- 
ses) kalder man i Frankrig dels de i Omeg
nen af Nantes i Dep. Nedre-Loire forfæ r
digede H ør- eller Hampelærreder, og dels 
saadanne fra de tilgrænsende Departementer, 
som kun forsendes fra Nantes. De ere mest 
af Mellemkvalitet og  vævede af halvbleget 
Garn.

X a n t e * ei*-V in e  ere lette, hvide, vel
smagende og  temmelig holdbare Yine, som 
produceres i Omegnen af Nantes ved Bred
derne af Loire ; til de fortrinligste henregnes 
Vinene fra Mosniéres og  Valet.

X a p h t a ,  Bj ergnapht a eller nat ur l ig 
Napht a kaldes de ved Rectifieationen af Jord
ol ie (s. d.), fraskilte dygtige, ætheriske Olier, 
som indeholdes i den raa Petroleum og  som 
maa fjernes fra samme paa Grund af deres 
særdeles lette Antændelighed. Naphta vil 
findes om talt under Artiklerne »Jordolie« 
og  »Benzin». —  I Pharmacien gives Benæv
nelsen Naphta ogsaa til forskjellige Æ ther- 
arter og man siger saaledes til Ex. Napht a 
eller Vit r iolnapht a,  Eddikenapht a,  Salpet er - 
napht a istedetfor Svovlæther, Eddikeæther, 
Salpetheræther.

X a p h t a l in  eller St enkul scam pher  er
en fast Kulbrinte, som indeholdes i Stenkuls
tjære, hvori det først blev opdaget, og  som 
ogsaa danner sig ved tør Destillation af andre 
organiske Legemer, naar de udsættes for en 
m eget høi Temperatur ; det afsætter sig  navn
lig  ofte i visse Dele af Apparaterne i Gas
værkerne. I ren Tilstand danner det hvide, 
m eget tynde Krystalblade med Glas- eller 
Perlemorsglans, har en eiendom melig Lugt, 
der minder om Storax, og  en brændende 
Smag, smelter ved 80 0 C. og koger ved 218 0 
C., er uopløseligt i koldt Vand, m eget lid t op
løseligt i varmt, men let i kogende Alkohol, 
Benzol, Æ ther, flygtige og  fede Olier samt 
Eddikesyre; med Vanddampe er det flygtigt 
og  sublimerer i yderst løse Krystaller. Naar 
man behandler Naphtalin med Salpetersyre, 
fremkommer Ni t ronapht al in,  som ig jen  med 
Jernfilspaaner og  Eddikesyre forvandles til 
Napht ylamin,  ganske paa samme Maade, som 
Nitrobenzol giver Anilin. Naphtylamin tje 
ner til Frem stilling af følgende Farver: 1) 
Mar t ius-  eller Ganahlgult ,  ogsaa kaldet Man- 
chest er -Napht al ingul t ,  Jaune d’or ,  er en N a
trium- eller Calcium forbindelse af B initro- 
naphtol, som man fremstiller ved at sætte 
salpetersyrlet Natron til en Opløsning af salt
surt Naphtylamin. Vædsken, som nu indehol
der saltsurt Diazonaphtol, blandes med Sal
petersyre og ophedes til K ogn ing, hvorved 
Binitronaphtolet udskiller sig som smaa gide 
Naale. D et er uopløseligt i Vand, men op
løseligt i Alkohol og  danner orangerøde og 
mønnierøde Salte med Baserne, hvoraf Mar- 
tiusgult er Calcium - og Natriumforbindelsen. 
M artiusgult farver Uld og Silke i alle Nuan
cer fra lyst Citrongult til dybt Guldgult uden 
Mordant eller Beitse. 2) Magdalarødt ,  Naph- 
t al in-Sedanrødt  kommer i Handelen som et 
sortebrunt, utydelig krystallinsk Pulver, som 
i Farvekraft ikke staar tilbage for Fuchsin, 
imedens det overgaar det langt i H oldbar

hed; de dermed farvede Tøier vise en in®1'“ 
kelig Dichroism e, idet det dermed farvede 
Silke er rosenrødt med et pragtfuldt orange' 
farvet Skjær; det giver med Jordmethyl og 
Jodæthyl smukke violette og  blaa Far vest o f  
fer. 8) Napht azar i n erholdes ved at ophede 
Binitronaphtalin med Zink og  conc. Svovl' 
syre til 200° C .; det danner rødbrune KU' 
staller med en grøn Metalglans, som opløs® 
sig  tungt i Vand, men lettere i Alkohol nied 
en rød Farve. Paa forskjellige Maader kan 
man ogsaa, ligesom  ved Anilin, fremstille * I 
blaa og 5) violet t e Farvestoffer af Naphtalim 
ligesom der ogsaa af flere af dets Derivate1, 
fremstilles andre pragtfulde Farver, t. Ex' 
Eosin og  Al izar in.  — Naphtalin finder som saa
dant Anvendelse som et virksomt Middel m°Jj 
M øl og  andre skadelige Insekter og  da det ved 
Forbrænding udvikler en meget stærkt osend® 
Flam m e, har man ogsaa benyttet det tu 
Frem stilling a f fin Sod, ligesom det ogsaa 
egner sig til kunstig Production af Benz6®' 
syre.

X  a p tita lo c a r m in  erholdes ved Ind' 
virkning af surt chrom gult Kali og Svovl
syre paa N aphtalin; det giver en holdbar U{ 
Farve.

X a p o l lt a in  eller Neapol i t aine er NaJ' 
net paa en Slags Tøier med Bomulds Kj6(1® 
og Islæt af Karteuldgarn; de forfærdiges 1 
m angfoldige Arter og ogsaa undertiden und®1 
særegne Navne, baade ensfarvede, mønstrede) 
stribede etc. navnlig i Chemnitz, Glaucha11 
og  Reichenbach i Sachsen, i Berlin etc. Be 
anvendes mest til Damekjoler og Kaab®1, 
T idligere kaldte man ogsaa saaledes i Fr ank 

rig  et merinolignende, men lettere Stof, son1 
navnlig tilvirkedes i Rheims saavel ensfar
vet med meget livlige Farver samt broget 
trykket.

X a r b o i m e v l n e  ere røde, smukt ft1' 
vede, fyrige og velsmagende Vine fra Om
egnen af Narbonne i det franske Dep. Aud«> 
de bedste ere de fra Narbonne, Sijean °» 
Ginestas.

X a r c e in , et af Opium udvundet Alka
loid , krystalliserer i hvide eller farveløs®' 
silkeglinsende, meget tynde Naale; det ha 
en svag bitter Sm ag, med noget metallisk 
Eftersm ag, er slet ikke opløseligt i Ætb®1’ 
kun lidet i koldt Vand, men let i Vinaanm 
D et indgaar kun vanskelig Forbindelser ®e|j 
Syrer, giver med Jod en blaa Farve og nie 
concentreret Svovlsyre en smuk rød Fart6! 
som ved Ophedning bliver grøn. Nydt ! 
smaa Mængder bevirker det en meget fts 
og  rolig  Søvn; det anvendes i Medicinen.

X a r c o t in , Opian eller Desrosnes Sal 
er et g iftig t Alkaloid, som udvindes af Op1' 
um. D et krystalliserer i farveløse Søiler ehe_ 
flade Naale uden L u gt eller Smag, er opløs0' 
lig t i Æ ther, tungt opløseligt i kogende, m®̂  
ikke i koldt Vand, let opløseligt i Alkohol 
opløses ligeledes i ætheriske og fede Oh®1’ 
hvis Opløsninger da have en meget bitt6 
Sm ag. D et anvendes i Medicinen.

X a r d n s  c e lt ic a , N. indica s. Baldrft j J’
X a r h v a lt æ n d e r  s. Enhjørninnshorn-
X a * k o  er en ædel, sød Vin f r a ø e n “ 91*



N a t r iu m . 5 5 8 N a t r o n .

pinion, hvor den avles i Omegnen af Alfieri, 
ygliastro og Sassari; den forsendes sædvan- 
ri? paa store Flasker, de saakaldte Dames 
Jeannes eller Demijaner. Den har en Ambra- 
arve, er tem melig fyrig , men dog mild, og 
■lar en fortrinlig Aroma.

N a tr iu m  eller Sodium er et sølvhvidt, 
Mærktglinsende og  ved sædvanlig Temperatur 
voxblødt  Metal, som hurtig ilter sig  i Luften 
°S derfor løber an, og som koger ved R ød- 
glødhede. Med Hensyn til dets Egenskaber 
femmer det i Alm indelighed overens med 
Kalium, hvorfra det dog adskiller sig derved, 
ri det vel ligeledes sønderdeler Vand ved 
s®dvanlig Tem peratur, men ikke antænder 
den derved frigjorte B rin t; naar man anven
der kogende Vand eller en tykkere vandig 
j a'dske, f. Ex. Gummislim, antændes im id- 
ertid den udviklede Brint og  brænder med 

p i  Flamme. D et smelter ved 95 ,6° C. og 
kar en specif. Væ gt, som er høiere end Ka
puns, nemlig 0,972. Naar det ophedes uden 
Aftens Adgang, forvandler det sig  til Damp 
p  lader sig destillere. Ligesom  Kalium maa 
p t  opbevares under Stenolie. D et fremstil- 
es af en nøiagtig  Blanding a f vandfri Soda

Kul, hvilken Blanding i en Jernretort ud
sattes for en stærk Glødhede, hvorved N a 
triumet fordamper og  dets Damp fortætter 
S)g- Det tilvirkes nu i stor Maalestok, da 
p t  paa Grund af sin store Tiltrækning til 
tit, Chlor og F luor i den nyere Tid anvendes 
Møget til Frem stilling af forskj ellige Metaller, 
pvnlig  Aluminium og Magnium; siden det 
p  denne Anvendelse, har M ethoden til Frem 
stilling af Natrium naaet en saadan Fuld
kommenhed, at Prisen derpaa, som tidligere 
|ar c. 130 Kroner pr. Kilo, er sunken til c. 
ti* Kroner. Denne Methode skyldes Fransk
manden St. Claire-Deville, som ogsaa var den 
tørste, som fremstillede Aluminium i større 
"lasser. Natrium findes ikke i Naturen i fri 
plstand, men derimod i stor Mængde bun- 
rißt til andre Grundstoffer, t. Ex. Chlor i 
Kogsalt, til Kisel syre i mange Stenarter etc. ; 
°jjdvidere træffes Natriumforbindelser i Asken 
al mange ved Havbredden voxende Planter.
„ N a tr iu m  bi s n ip h it  s. Nat r on , t ve-
kvovlsyrlet .

N a triu m  c h lo r id  eller Chlornat r ium
s- Salt .
n ; M atriu t u  h y  p o c  li 1 o r i t  s. Nat ron,  
r i r iorundersyrlet .

N a tr iu m h y p o s u lp liit  s. Nat ron,  
Svovlundersyrlet .

N a tr iu m s u lp h id  s. Svovlnat r ium .  
^ N a t r o lith , Nat ronzeol i t h,  Mesot yp,  
paalesten,  Naalezeol i t h er et af kiselsurt Na- 
?0Q, kiselsur Lérjord og Vand bestaaende 
Mineral, som navnlig forekommer indesluttet 
i  vulkanske Stenarter ved H ohentwiel ved 
Kodensøen som concentrisk straalede, halv- 
pgleform ede Masser; i sleben Tilstand viser 
p t  meget sirligt schatterede, ring- og baand- 
prmige Tegninger og  modtager en smuk 
Politur. I Slottet i Stuttgart findes der slebne 
Meubelplader, Uhrfutteraler etc., som bestaa 
deraf; nu anvendes det sjeldnere som Orna
ment- eller Smykkesten. (Sé ogsaa Mesol i t h. )

N a t r o n a ln n  s. Alun.
N a t r o n ,  arseniksur t ,  fremstilles ved at 

behandle den hvide Arsenik med Salpeter
syre og derefter mætte den med Natron; det 
danner farveløse Krystaller, or meget g iftig t 
og anvendes i Medicinen.

N a t r o n , arseniksyr l et ,  ved Mætning af 
Arseniksyrling med Soda, anvendes ligeledes 
i Medicinen.

N a t r o n , b or su r t  er Borax (s. d.).
N a t r o n , brom br int esur t  eller Brom 

nat r ium (Brom etum  natricum, N. hydrobro- 
micum) fremstilles ved at opløse Brom i Æ ts
natronlud, afdampe Opløsningen til Tørhed 
og gløde Resten; det er et hvidt, i Yand let 
opløseligt Salt, som ligner Bromkalium og 
anvendes ligesom dette i Medicinen.

N a t r o n , chlorundersyr let ,  s. Blege- 
vædsker.

N a t r o n , chrom sur t  (Chromas natricus, 
N atron chromicum) haves i to Former, nem
lig  neutral og sur; det første danner gule, 
det andet smukke rubinrøde Krystaller, som 
ere let opløselige.

N a t r o n , cyanbr int esur t  eller Cyanna
t r ium fremstilles paa lignende Maade som 
Cyankalium !og er lige som dette meget g if
tigt. T il medicinsk Brug har man foreslaaet 
at anvende det istedetfor Blaasyre.

N a t r o n , eddikesur t ,  k r yst al l i seret  (A ce- 
tas natricus, Natrum aceticum crystallisatum  
eller Terra f oliata Tartari) erholdes ved Neu
tralisering af kulsurt Natron med Eddike
syre og  Inddampning af Opløsningen til K ry
stallisation ; det danner vandklare Prismer 
eller Naale af en behagelig, kølig, saltagtig 
Smag og en svag Eddikelugt, som forvittre i 
Luften og  ere let opløselige i koldt Vand, 
mindre i Vinaand. D et anvendes i Medicinen, 
i den analytiske Che mi, til Frem stilling af 
Eddikesyre, Eddikeæther etc. I  uren T il
stand vindes dette Salt ogsaa af Træeddike 
og renses ved gjentagen Omkrystallisation.

N a t r o n , gal desur t  (N . chol'éinicum) 
vindes ved at fordampe frisk Oxegalde indtil 
Halvdelen, udfælde Slimen og Farvestoffet 
ved Alkohol, affarve Filtratet, afdestillere A l
koholen og  behandle det tørre Residuum med 
Æ ther. Det danner en livid klæbrig Masse 
af en gjennemtrængende L ugt og en bitter 
Smag, som er let opsølelig i Yand og i tør 
Tilstand let kan pulveriseres ; det anvendes i 
M edicinen, men er dog ikke noget che- 
misk rent Præparat.

N a t r o n , j odbr int esur t  eller Jodnat r ium
Jodetum natricum, N. hydrojodicum) er et 
i Luften let henflydende Salt, som fremstilles 
ganske paa lignende Maade som Jodkalium. 
D et indeholdes i Tang, i Varoksoda og som 
Spor ogsaa i Stensalt og  i Saltsolerne. Det 
anvendes i Medicinen til udvortes Brug im od 
Krop o. dsl., ogsaa undertiden indvortes, samt 
i Photographien; det krystalliserer i sexsi- 
dede Tavler, som ere let opløselige i Vand 
og  Vinaand.

N a t r o n k a li ,  vinst ensur t  s. Seignet t e- 
salt .

N a t r o n , kaust isk,  Nat ronhydrat ,  kaust i sk  
Soda eller Æt snat ron ( H ydras natricus,
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Natrum  causticum) gaar i Handelen enten 
som en meget concentreret Lnd eller hyp
pigere som smeltet Æ tsnatron (Sæbesten) og 
fremstilles i Sodafabrikerne. Tidligere frem
stilledes Æ tsnatron paa den gamle Maade ved 
Behandling af Sodaopløsning med Ætskalk 
og  Inddam pning af Loden efter at Bundfal
det havde sat sig. Dette Bundfald af kulsurt 
Kalk tjente i Forbindelse med Gips til Frem 
stilling af kunst igt  Skr ivekr id t .  Nu tilbere
der man Æ tsnatron i det Store i Sodafabri
kerne, idet man til Blandingen af svovlsurt 
Natron og  Kalksten før Brændingen strax 
tilsætter en større Mængde Stenkul end ved 
Sodaberedningen, og udluder den saaledes 
vundne Raascda med Yand. Herved frem 
kommer den saakaldte Rødlud. Denne op
hedes i Jernpander med 3— 4 pCt. Natron
salpeter til Slutning indtil Rødglødhede. O g
saa ved Decom position af svovlsurt Natron 
med Æ tsbaryt fremstiller man i den nyere 
Tid Ætsnatron. —  D et færdige Product udstø- 
bes i store hule Cylindre af Jernblik, som 
strax loddes til, og  den kommer da i Hande
len som raat  kaust i sk  Nat ron.  Den faste 
Ætsnatron, som ogsaa kaldes Sæbest en,  dan
ner hvide eller grønlig  og gullig  farvede 
Blokke, som begjæ rlig  indsuge Vand og  Kul
syre a f Luften, hvorfor den stedse maa op
bevares under tæt Lukke, da den ellers for
vandler sig  til kulsurt Natron. Den anven
des hovedsagelig til Fabrikation af Sæbe, 
dernæst ogsaa til K ogning a f Halm og  Træ, 
der skal omdannes til Papirmasse, til Frem 
stilling a f Vandglas, til Rensning af Petro
leum og  af Produkterne fra den tørre D e
stillation af Brunkul, Tørv etc., saasom Car- 
bolsyre, Paraffin, Solarolie etc. (Sé ogsaa 
under Soda. )

N a t r o n ,  k i se l sur t  s. Vandglas.
N a t r o n ,  kul sur t  s. Soda og Nat ron.
N a t r o n ,  phenylsur t  eller car bol sur t  har

en stærk Lu gt og  Smag af Carbolsyre. D et 
anvendes i Medicinen som et udvortes anti
septisk Middel.

N a t r o n ,  phosphorsur t .  Med de for- 
skj eilige Phosphorsyrer danner Natrium flere 
Salte, af hvilke det mest bekjendte er det 
officinelle almindel ige phosphorsure Nat ron,
som danner store, klare, skjæve rhombiske 
Søiler af en kølende, saltagtig Smag og al
kalisk Reaction; de forvittre i Luften, opløse 
sig  let i Vand og anvendes i Medicinen samt 
i Farverierne. Det frem stilles ved at mætte 
ren trebasisk Phosphorsyre med kulsurt Na
tron og afdampe O pløsningen; det forekom
mer ogsaa i Urinen. Tilsætter man Phos
phorsyre til Opløsningen af almindeligt phos
phorsurt Natron og  inddamper, saa udkry
stalliserer det sure phosphorsure Nat ron.  
Ved G lødning erholder man af dette Salt 
pyrophosphorsur t  Nat ron,  som danner vand
klare Krystaller, opløser sig  noget tungere i 
Vand end det almindelige Salt, reagerer al
kalisk, bundfældes ikke gult a f salpetersurt 
Sølv, men hvidt. Med Salmiak danner det 
almindelige phosphorsure Natron Kogsalt og 
phosphorsurt Natron-Ammoniak, et krystal
linsk, letopløseligt Salt, der ogsaa findes i

raaddenUrin og i Guano; ved Glødning giver 
det m et aphosphorsur t  Nat ron,  som i smeltet  
Tilstand let opløser Metalilter og  derfor an
vendes meget i den analytiske Chemi.

N a t r o n ,  salpet ersur t ,  Nat riumnit rat ,  
Chi l isalpet er ,  kub isk  Salpet er  eller salpet er
su r t  Soda (N itras natricus, Natrum nitri- 
cum , Nitrum  cubicum rhomboidale), Fr. Ni
trate de soude, E. Nitrate o f soda, Nitre 
cubic, stemmer i sine Egenskaber overens 
med salpetersurt Kali eller Salpeter (s. d.) 
og anvendes ogsaa omtrent paa samme Maade. 
Paa Grund af dets lave Pris forarbeides det 
især til Salpetersyre, og  desuden benyttes 
det navnlig til Frem stilling af Kalisalpeter, 
idet man blander Opløsningerne af salpeter; 
surt Natron og Chlorkalium, der vindes i 
i stor Mængde i Stassfurth ved Forarbeidel- 
sen af Carnalliten, med hinanden, hvorved 
der danner sig  Kogsalt og  salpetersurt Kali’ 
T il Fabrikation af Krudt egner det sig ikke, 
da det meget let tiltrækker Luftens Fugtig' 
hed og  ogsaa er mindre let antændeligt. Den 
raa Natronsalpeter findes i Naturen i mægtig® 
Lag i Sydamerika ved Grænserne af Peru og 
Chili, navnlig i Provinserne Atacama og Ta- 
rapaca, kun faa M il fra Kysten ; paa en Slette, 
Tamarugal, som ligger 900 Meter over Ha
vets Overflade ved Foden af Andesbjcrgene, 
findes der Afieiringer deraf i saadanne Mas- 
ser, at omtrent 100 Værksteder i to nærlig' 
gende Sinaabyer, Gammel- og N y-La Noria, 
beskæftige sig  med Rensningen af dette Salt. 
I  Gjennemsnit ere Saltlagene c. 400 Meter 
brede og have en Tykkelse fra 0,25— 1,5 Me* 
ter ; de bestaa næsten ganske af tørt, temme
lig  rent Salt og  ligge næsten umiddelbart 
under Jordoverfladen. I Peru bedække disse 
Saltlag et Fladerum af c. 28 geographiske 
Kvadratmil, og  Forbruget i Europa er ved 
dem sikkret for en lang Række af Aar. Den 
raa Salpeter, som ogsaa kaldes Caliche,  dan
ner en af krystallinske Brudstykker bestaa- 
ende, noget fugtig  og  sædvanlig noget brun
lig  farvet Masse, som indeholder 50— 75 pCt. 
salpetersurt Natron og  20— 40 pCt. Kogsalt, 
tilligem ed nogle andre Salte; det udvindes 
bjergværksmæssig, opløses i Vand eller i Mo- 
derluden fra en tidligere Krystallisation, kla
res og  bringes til Krystallisering. De dan
nede Krystaller udbredes da paa en stor Flade, 
efter at være befriede fra Moderluden, °S 
tørres i Luften. Forsendelsen af det derved 
udvundne, noget gultfarvede Natronsalpeter 
skér i Sække og  Fade, navnlig fra den liil® 
peruanske K ystø og  Havneby Iquique, mest 
til London og  Hamborg. Navnet Chilisal
peter hidrører fra, at det peruanske RaaprO" 
duet tidligere forsendtes til det nærliggende 
Chili, hvorfra det bragtes i Handelen i raffi
neret Tilstand. Imedens Udførselen fra Syd
amerika i 1830 kun udgjorde henved 19,000 
Centner, udgjorde den i 1870 c. 3 Mill. Cent
ner og i 1873 c. 6 1/* Mili. Ctr., hvilken be
tydelige Stigning i Indførselen til Europa al 
Chilisalpeter er begrundet i dets mere og 
mere hyppige Anvendelse i Agerbruget. Na
tronsalpeter indeholder forskjellige iblandede 
Stoffer, især Chlor- og  Jodnatrium ligesom



N a t r o n . 5 5 5 N a t r o n .

ogsaa svovlsurt Natron ; ved Omkrystallisering 
renses det for disse Iblandinger, og den der
ved erholdte Moderlud forarbeides til Jod. 
Det er af meget forskiellig Kvalitet, idet Sal
peterindholdet kan variere fra 35 til 95 pCt.
I ren Tilstand indeholder det 36,6 Natron 
og 63,4 Salpetersyre, hvori der findes c. 16 
pCt. Kvælstof, og danner vandklare, farve
løse rhomboëdriske Krystaller af en bitter
agtig, kølende Sm ag, som ere let opløselige 
i Vand. I  den engelske Handel udtrykkes 
Saltets Renhed ved Refractionsgrader, som 
angive, hvormange Procent rent salpetersurt 
Natron, der mangler i 100 Dele af Saltet; en 
Vare med t. Ex. 10 pCt. Refraction vil alt
saa indeholde 100 -f- 10 =  90 pCt. rent Na
tronsalpeter. —  Chilisalpeter har i de sidste 
25 Aar fundet en udbredt Anvendelse i Land
bruget som Gjødningsstof, navnlig som Over- 
gjødning for Sæd for at ophjælpe denne i 
visse Perioder, idet Plantevæxten derved frem 
sendes ; til 1 Td. Land bruges sædvanlig 
t à 2 Centner, som udsaas om Foraaret, blan
det med endel Jord. I technisk Henseende 
benyttes Chilisalpeter som forannævnt til 
Fremstilling af Salpetersyre, endvidere til 
engelsk Svovlsyre, til Rensning af Æ tsna
tron, til Frem stilling a f Chlor i Chlorkalk- 
fabrikerne, i Glasfabrikationen, til Frem stil- 
ting  ̂ af tinsurt og  arseniksurt Natron, ved 
Udvinding af Nikkel og  Kobber, til Conser
v i n g  af K jød etc., samt undertiden ogsaa i 
Medicinen.

England indførte i Aaret 1867 c. 1,218,000 
Cwts. Chilisalpeter til en Værdi af c. 667,000 
*•> og udførte c. 32,000 Cwts. Middelprisen 
var i det nævnte Aar c. 11 Sh. pr. Cwt. I 
1876 udgjorde Indførselen til England 
3,301,546 Cwts. til en Værdi af 1,893,767 £., 
hvoraf 3 Mill, fra Peru og  Resten fra Bolivia og  
Chili. I  samme Aar udførtes der fra England c.
200,000 Cwts., værd 120,619 £., hvoraf Største
delen gik til Nordamerika og  Italien. De 
danske Forbrugere kjøbte i 1876 Chilisalpeter 
i England til en Pris af c. 14 Kroner pr. 
Centner. —  Norge indførte i 1878 kun 207 
Centner Chilisalpeter a f Væ rdi 2,100 Kroner. 
r~ Danmark indførte i Aarene 1876— 1879 
lQcl. af toldfri Salpeter (til G jødningsbrug) 
*®sp. c- 3,064, 4,663, 2,870 og 1,894 Centner, 
hvilke Tal synes at tyde paa en aftagende 
Udførsel til Landet af Chilisalpeter. 

N a tro n , svovl sur t  s. Glaubersal t .
N a tro n , svovlundersyr let  (H vposulphis 

natricus, N. hyposulphurosum) erholdes ved 
at opløse Svovl i en kogende Opløsning af 
svovlsyrlet Natron, som vindes ved at lede 
Svovlsyrling i en Sodaopløsning. I  det Store 
vindes det navnlig, idet calcineret Glauber- 
Salt, blandet med Kulpulver, i 6— 10 Tim er 
udsættes for stærk R ødglødning, derpaa fu g 
tes med Vand og udsættes for Indvirkningen 
af Svovlsyrling. En vandig Opløsning heraf 
filtreres og inddampes. Ogsaa vindes det i 
Mængde som Biprodukt ved Sodafabrikationen. 
Det danner store, vandklare Krystaller; dets 
vandige Opløsning har den Egenskab at op
løse Chlor- Jod- og Bromsølv, som ikke har 
v»ret udsat for Lysets Paavirkning, hvorfor

det ogsaa finder megen Anvendelse i Photo
graphien. Det omdanner øieblikkelig Chlor 
til Chlornatrium og benyttes derfor i B lege
derne som Ant ich lor  (s. d.). Endvidere bru
ges det til Vask istedetfor Soda, som M or
dant i Kattuntrykkerierne, til Fabrikation af 
A ldehydgrønt (s. d.) og  i flere metallurgiske 
Processer. Det er let opløseligt i Vand, men 
ikke i Vinaand.

N a t r o n , t insur t ,  Præ parérsal t  danner 
en hvid, i Vand let opløselig Masse, som bli
ver fugtig  i Luften og  har en ætsende, lud
agtig  Smag ; det tilberedes ved Sammensmelt
ning af Tin ilte (Tinaske) med Æ tsnatron og 
anvendes som Beitse i Farverierne.

N a t r o n ,  t ræeddikesurt  eller Rødsalt  
krystalliserer i farveløse, gjennem sigtige, 
skjæve rhombiske Søiler af en behagelig, 
syrlig -sa ltagtig , kølende Sm ag, som opløse 
sig  let i varmt Vand og forvittre i Luften. 
Det benyttes navnlig i Farverierne til Frem 
stilling a f eddikesur Lérjord.

N a t r o n , t vekul sur t  eller dobbelt  ku l 
su r t  ( Bicarbonas natricus, Natrum  bicar- 
bonicum , N. carbonicum acidulum) frem stil
les vod at indlede Kulsyre i en Sodaopløs
ning eller ved at lede en Strøm af Kulsyre
lu ft over Soda, hvorved der først dannes 
halvandet kulsurt Natron, som senere om
dannes til dobbelt kulsurt Natron. Mætningen 
med Kulsyre udføres hyppig ved at lade 
forvittret Soda henstaa i fiade Bakker over 
gj ærende Vædsker, som udvikle rigeligK ulsyre, 
saasom gjærende Vinmost, Ølurt og Brændevins- 
mæsk. D et tvekulsure Natron er et af kry
stallinske Skorper bestaaende Salt af en mild 
Smag, men det kommer sædvanlig i Hande
len som et hvidt Pulver, der er opløseligt i 
12 Dele Vand, men ikke i Vinaand; O pløs
ningen reagerer næsten neutralt, afgiver ved 
K ogning Kulsyre og  indeholder da Soda. D et 
har en udstrakt Anvendelse i M edicinen, 
navnlig til Frem stilling af Bruspulver og 
Seidlitzpulver ; fremdeles benyttes det til Fa 
brikation af kunstige Mineralvande og kun
stig  Champagne, til Gj ærpulver, til Rensning 
a f Uld og Silke, til Fjernelse af Syre i 01 
og  Spisevarer etc. Da det ved Anvendelsen 
kommer m eget an paa, om dette Præparat 
har det behørige Indhold al Kulsyre, bør man 
først anstille en Prøve dermed, hvilket kan 
ské ved at opløse 1 D el deraf i omtrent 30 
Dele koldt Vand og  blande den filtrerede Op
løsning med en concentreret Bittersaltopløs
n ing ; herved maa da ingen Udfældning finde 
Sted. En endnu finere Prøve er at blande 
en filtreret, kold foretagen Opløsning deraf 
med nogle Draaber Sublim atopløsning; frem
kommer der da en hvid Uklarhed, saa er Na
tronet dobbelt kulsurt; opstaar der derimod 
en rød Farve, saa er det for fattigt paa Kul
syre. Man maa nøie iagttage, at Natronop
løsningen hældes i den stærkt fortyndede 
Sublimatopløsning, og  ikke denne i hin, hvis 
Prøven skal falde rigtig  ud.

N a t r o n , t vesvovl syr l et  eller dobbel- 
svovl syr l e t  (N atrium  bisulphit) bliver i den 
nyere T id  udbredt anvendt i Stedet for det 
svovlundersyrlede Natron som Antichlor for
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Stoffer, der ere blegede med Chlor (Træmasse, 
Straa, K lude, Garn og vævede Stoffer af 
Hamp, Hør, Bom uld og  Jute) saavel som til 
B legning og  Vaskning af Uld. Som Middel 
til Conservering af 01, Yin, Kjød, Æ g g e 
blomme for Hvidgarvere etc. bliver det og 
saa meget anvendt. Det fremstilles ved at 
overmætte en stærk Sodaopløsning med Svovl
syrling i Varme og  lade Yædsken udkrystal
lisere i Kulden.

N a t r o n ,  vinsur t  ( Tartras natricus, N a
trum tartaricum ) er et hvidt, m ildt saltag
tig  smagende, i Vand let opløseligt, i V in- 
aand uopløseligt Salt, som fremstilles ved at 
mætte Vinstensyre med kulsurt Natron og 
afdampe til Krystallisation; det anvendes i 
Medicinen som Afføringsmiddel. (Sé ogsaa 
Seignet t esal t . )

N a t r o n ,  æt sende s. Nat ron kaust isk.  
N a t r i i m a l u n i m a t  s. Lér j ordnat ron.
N a t s k y g g e  (Solanum), T. Nachtschat

ten, henhører til den over hele Jorden ud
bredte og i talrige Arter forekommende Nat- 
skyggefam illie, som især er udbredt i det 
tropiske Amerika. H ertil hører Kart of len 
(s. d.) og desuden to hos os almindelige A r
ter, nemlig Bit t ersød,  som vil findes omtalt 
under B., og  sor t  Nat skygge (S. nigrum ), 
som er en i Nord- og Mellemeuropa-paa M ød
dinger, ved Veikanter og  som Ukrudt i H a
ver hyppig voxende énaarig, sildig blom 
strende Giftplante med sorte, kugleformede 
Bær, som det er skadeligt at nyde for Menne
sker og større Dyr, imedens de kunne ind
virke dræbende paa Fjerkræ og  mindre Dyr. 
De mørkegrønne, stilkede, ægformede, tan
dede Blade anvendtes tidligere ofte i frisk 
Tilstand udvortes imod Hovedpine. A f denne 
og  nogle andre Natskyggearter udvinder man 
Solanin (s. d.).

N a n n i l m r g e r v i n e  ere røde og  hvide 
Vine, som avles paa de imod Syd liggende 
Skraaninger ved Floderne Saale og  Unstrut 
i Omegnen af Naum burg og Freiburg i Preus
sen; de røde, som mest komme af Burgun
derranker, ere i gode Aar gode Bordvine 
og  benyttes ogsaa ofte til Forskæring af 
franske Vine.

N a u r  s. Ahorn.
N a v a r r a  v i n e  henhøre for en Del til 

Spaniens bedste, navnlig de to Sorter hvide 
Vine, Rancio og  Peral t a,  som produceres i 
Omegnen af Byen Peralta; den første er 
stærk, fyrig  og  velsmagende, den sidste er 
mildere og  har en behagelig sød, Malvasier 
lignende Smag.

N a v l e u r t - K x t r a c t ,  som er anbefalet 
som et Middel im od Epilepsi, tilberedes af 
den almindelige Navleurt, Cotyle don u m b il i 
cus, en i England og Sydeuropa voxende pe- 
rennerende Plante af Crassulaceernes Fa
milie.

N e a p e l g u l t  eller Gial lol ino er en mat, 
orangegul, m eget bestandig, g iftig  Mineral- 
farve, som benyttes til Porcellain- Olie- og 
Vandmaling. Den fremstilles ved en lang
som Glødning og  Sm eltning af en Blanding 
a f 1 Del Brækvinsten med 2 Dele salpeter
surt B lyilte og  4 Dele K ogsalt; ved at over

gyde den afkølede Masse med Vand, udskil
les Productet, som bestaar af antimonsurt 
Blyilte. Til Porcellainsm aling bliver Neapel- 
gult smeltet sammen med Blyglas for at gjøre 
det lysere. I  den senere T id  er det ogsaa 
blevet frem stillet ved Rystning og Sammen
sm eltning af Antim onsyrling og  Blyilte. Det 
blev først forfæ rdiget i Neapel og  gik tid
ligere i Handelen under Navn af neapolitansk 
Jord. D et forvexles undertiden mod Casse- 
lergult (s. d.) og  Chromgult (s. d.).

N e a p e l r ø d t  er en Art Casselergult, 
som falder stærkt i det R ødlige paa Grund 
af en større Iblanding a f Mønnie. Navnet  
bruges ogsaa om Jernrødt (s. d.). 

N e a p o l i t a i n e  s. Napol i t aine.
N e a p o l i t a n s k e  V i n e  ere dels hvide 

og dels røde, som oftest fyrige og  stærke og 
for største Delen søde. De fortrinligste voxe 
ved Vesuv, hvor man har tre Sorter, af hvilke 
den bedste er Laerymæ Christi (s. d. ). Den 
anden Sort er en særdeles god Muskatvin, 
og  den tredie en Malvasier, som kaldes Vino 
greco, da Vinstokkene ere forplantede dertil 
fra Grækenland. Ved Avernosøen produceres 
fortræffelige søde baade røde og hvide Vine, 
som næsten kunne maale sig med Lacrymæ 
Christi og  som ogsaa ofte sælges under dette 
Navn. Campanien, hvorfra Romerne erholdt 
deres berømte Falerner- og  Massicusvine, 
producerer hvide Vine, der skumme som Cham
pagne, naar de i rette Tid aftappes paa Fla
sker; de have en meget behagelig Smag og 
kunne blive over 100 Aar gamle. Endvidere 
maa nævnes Vinene fra Geraci, Falerno, Chia
milo, Gragnano, Salerno etc. samt de røde 
og hvide Vine fra Øerne Capri, Ischia og 
Procida. Calabrien producerer ligeledes meget 
gode Vine, som tildels besidde de franske 
Vines Lethed. Sicilianske Vine ville blive 
omtalte under S.
N e fo -N eb  s. Bablah.
N e c k a r v i n e  produceres i Neckardalen 

i Strækningen fra Rottenburg i Wurtemberg 
til Neckarelz i Baden; dog  regnes sædvanlig 
ogsaa hertil flere af de i Sidedalene avlede Vine. 
De ere mest hvide, dog gives der ogsaa flere 
røde Sorter. Disse Vine have i Almindelig
hed en Charakter a f Tørhed og  staa af alle 
tyske Vine Champagnevinene nærmest i Smag 
og  Lethed; i Champagnefabriken i Esslingen 
tilberedes der ogsaa en m eget god skum
mende Vin deraf. T il de fortrinligste Sorter 
høre de fra de kongelige Vinbjerge vod Un- 
tertiirkheim, endvidere Uhlbacher, Eiburger 
og  Stettener, som er en stærk hvid Vin, der 
er bekjendt under Navn af Brodwasser, samt 
den røde saakaldte Bleichert fra Omegnen al 
Sulzbach o. fl.

N e g e n e i e  eller Niøie ( Petromyzon), T. 
Neunauge, Fr. Lamproie, E. Sea-Lampry, er 
en Fiskeslægt med et aaledannet, nøgent, 
slimet Legeme, en rund Mund, hvormed den 
suger sig fast til andre, ogsaa levende Lege
mer, og 7 Gjællehuller paa hver Side af Hal
sen, hvilke man tidligere antog for Ørne, samt 
ligeledes et Hul imellem Øinene. Disse 8 
Huller i Forbindelse med et af Øinene have 
givet Anledning til Fiskens Navn. A f de



N e gr a . 5 5 7 N e ide .

forskjeilige Arter ere følgende to de vigtigste 
og mest bekjendte: 1) Den almindel ige eller 
Flod-Negenøie (P . flu via tilis), som i Tysk
land ogsaa kaldes Bricke eller Prieke, er 
35—45 Ctm. lang, grønlig  paa Hovedet og 
Ryggen, hvidlig under Bugen og har violette 
Finner. De ere m eget seiglivede, saa at de 
ogsaa kunne forsendes levende om Vinteren 
indpakkede i Sné, og formere sig  m eget hur
tigt. De findes i mange Floder i Tyskland, 
England etc. og  ere almindelige i Norges 
Ferskvande, hvor de kaldes St ensugere,  fordi 
de suge sig fast til store Stene, saa at F i
skerne ofte kunne fange dem med Hænderne, 
i  Tyskland forekomme de navnlig i Nedre- 
Elben og dens Bifloder, i Weser, Oder, W eich 
sel etc. De fanges hovedsagelig ved Lüne
burg, Danzig, Elbing, Thorn og  Bremen, fra 
hvilke Byer de forsendes vidt omkring i ma
rineret Tilstand ; de have et fast, velsmagende, 
tøen mindre let fordøieligt K jød, som dog 
an8és af Mange som en Délicatesse. De blive 
stegte og derpaa nedlagte med Eddike, Laur
bærblade og Kryderier i sinaa Foustager og 
bringes da sædvanlig i Handelen under Navn 
af Pricken. De bedste og  mest velsmagende 
ere de fra Lüneburg, men de ere mindre end 
uem fra Danzig og  Elbing, hvilke sidste og- 
saa ere bredere og forsendes i større Fou 
stager. En Mængde forbruges af Katholi- 
herne i Sydtyskland i Fastetiden. —  2) Lam 
pret ten eller Havnegenøie (P . m arinus) er 
sædvanlig 35— 54 Ctm ., undertiden ogsaa 
t-y l \U Meter lang, 3— 9 Ctm. tyk og  kan 
veie indtil 6 P und; den er gul, grønlig  eller 
blaa marmoreret med brungrønligt Hoved og 
bar 12—20 Rækker Tænder i Munden. Den 
tørnierer sig ligeledes m eget stærkt og  har 
?tte indtil 3 Pund R ogn  hos sig. Den lever 
1 alle Have omkring Europa, Amerika og 
■''■sien, især i Nordsøen, og  gaar om Foraaret 
9P i Floderne for at lege. Man fanger den i 
Tyskland i Floderne E lben, Saale, Spree, 
Vuer etc., ligesom  ogsaa i England, Frank- 
VS og Italien, og  forsender den marineret 
bgesonr den forannævnte. Dens K jød er 
tøeget velsmagende og  fedt, isan- i Maane- 
Utø'ne Marts, April og  Mai, kort efter at den 
er kommen fra Havet, og det holdes for at 
v*re lettere fordøieligt end don førstnævntes.

N e g r a  eller Grana negra s. Cocheni l le.  
.Aegr  e p e  l i s s e  kaldes i Frankrig en 
iags_ langhaaret Bomulds Barchent, som 
avnlig forfærdiges i Dep. Tarn et Garonne. 
Negrettiuld s. Mer inos.  
Negrohead s. Tobak.  
N e g i m d o - A h o r n  s. Ahorn.

. -Nektar er Navnet paa en sød Vin fra 
en tyrkiske 0  Chios i Archipelaget, som 

D'esses af henvisnede Druer, 
p Neide eller Næ lde (U rtica), T. Nessel, 
.h  Ortie, E. N ettle , er en Planteslægt, 

v°rai der gives flere Arter, der mest voxe 
*  Ukrudt og  som ved Berøring foraarsage 

heftig brændende Fornemmelse eller ond- 
paa  trække Blærer paa Huden, idet baade 
tenglerne og Bladene ere tæt bedækkede 
ed de saakaldte Brændehaar, som indeholde 

tøtsende Vædske, der flyder ud, naar de

skjøre Spidser a f Haarene trænge ind i H u
den og  brække af. Dette gjælder om de to 
hos os forekommende Arter, nem lig den l i l le 
Brændenelde,  Urt ica  ure ns,  som er énaarig 
og  énbo med ovale, friskgrønne Blade, og 
den st ore eller Skovnelden,  U. dioica, som er 
kraftigere, fleraarig, tvebo med firkantede 
Stengier og æ g-hjerteform edeBlade; de have 
begge smaa, grønlige Blomster. Den sidst
nævnte er almindelig hos os i muldrig Jord
bund, omkring Huse og i Skovene paa noget 
fugtige Steder. Den er bleven anvendt i 
Lægekunsten til Neldepiskning, de unge Blade 
bruges om Foraaret som Grønsel, og  hele 
Planten ædes gjerne i yngre Tilstand af 
Kvæ g og  Heste, baade grøn og  som H ø, dog 
helst blandet med andet Foder. —  Basttræv
lerne af Neldestenglerne lade sig bearbeide 
ligesom  H ør og  benyttedes allerede i ældre 
Tider som Spindestol, hvorfra Benævnelsen 
»N etteldug« skriver sig ; af de ovennævnte 
tvende Arter er det især den store Neide, 
som bedst egner sig  dertil, og  i den nyere 
T id  er der navnlig i Tyskland gjort flere For
søg med at dyrke den til dette Brug. Den 
formerer sig let enten ved Frø, hvoraf man 
regner 8 Pd. pr. Td. Land, eller ved Brud
stykker af den vidt krybende Rodstok, der 
plantes i September i en Fods Afstand og  i 
mange Aar giver Udbytte paa samme Sted. 
Efter Afblom stringen høstes den og behand
les omtrent som H ør med R ødn in g , Soltør
ring, Brydning, Skjætning og  H egling. Ud
byttet kan anslaas til 5— 6 Centner Taver 
pr. Td. Land, og  Affaldet kan anvendes som 
Kreaturfoder. —  A f andre Arter skulle vi 
nævne Hampenelden,  U. ca nnibina , som voxer 
i Asien, navnlig i Persien, o g  som giver 
meget stærke Basttrævler, der have Lighed 
med Hamp. Trævlerne af den i China vox- 
ende høie, snehvide Neide,  Urt ica  eller Böh- 
m eria  nivea ,  ere efter at være forarbejdede 
snéhvide og  have en fuldstændig Silkeglans; 
de kaldes Chinagræ s (s. d.) og  anvendes til 
Vævning af m eget smukke, silkeglinsende 
Tøier, der komme i Handelen under Navn af 
Grasscloth, Lienzo, Aridas etc. M eget lig 
nende disse ere Trævlerne af den i hele det 
sydlige Asien dyrkede Ramiéplant e (s. d.), 
Bölim e ria  te na cissim a ; disse Trævler ere dog 
mindre glinsende og ikke saa blændende hvide 
som Chinagræs. —  En i England hyppig 
dyrket Nehleart, Urt ica  W hit la wi,  afgiver en 
Bast, som anvendes baade til de fineste K nip
linger og  til det stærkeste Rebslagerarbeide. 
—  A f de tropiske Arter findes der flere, som 
ved Berøring virke overordentlig smertefuldt, 
saasom U. st im ula ns paa Java og U. u re n t is
sima  paa Tim or. Den saakaldte Dövnelde,  
La m inili a lbum, har sit Navn af sin ydre L ig 
hed med Neiden, hvis Egenskaber den slet 
ikke deler; don hører til de Læbeblomstredes 
Fam ilie og  er en i hele Europa ved Gjærder 
og  paa øde Steder voxende Plante med hvide, 
undertiden ogsaa gullige eller rødlige Læbe
blomster, der benyttes som et Husmiddel til 
Thé imod Hoste etc. og derfor føres i A po- 
thekerne under Navn a f Flore s La iuil a lbi eller 
Fl.  Urt icæ albæ eller m ortuæ ; ved Tørring
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blive de gulagtige og have en sød, slimet 
Smag og  en svag, ubehagelig Lugt. —  De 
ægformede, glinsende graagrønne Smaafrug- 
ter af den store Brændenelde føres i Apothe- 
kerne under Navn af Fruc t u s eller Seinen 
Urt lcæ vu lga ris.

N e l d e l æ d e r  kaldes i Østerrig forgyldt 
Læder.

N e l l i k e  (D ianthus) hører til de mest 
vellugtende Prydblom ster, med hvilke der 
navnlig tidligere dreves en udbredt Handel. 
Man har over 1000 forskjellige Arter, som 
især dyrkes i Holland, England og  Tyskland. 
De adskille sig fra hverandre dels ved Blom 
sternes B ygn ing og  dels ved deres Parve og 
A ftegninger, ligesom  ogsaa ved Tiden for 
deres Blomstring, idet nogle Sorter blomstre 
oftere, endogsaa Vinteren igjennem ; de for
meres enten ved Stiklinger eller ved Frø. 
Gode Nelliker bør være tæt fyldte og ud
mærke sig  ved smukke Farver samt have 
brede Blade og  tykke Stengier. De behøve 
ikke megen Fugtighed, men fordre en god, 
fed, dog ikke frisk gjødet Jordbund.

N e l l i k e - C a s s i a  s. Canél, sort.
N e l l i k e  - C a s s i a o l i e  (Æ th eroleum  

Casside caryophyllata) kommer fra Brasilien 
og erholdes af det der voxende D icyp e lliu iu  
c a ryoph ylla t um ; ! den er m eget tyktflydende, 
mørkerød og  næsten sort i Massen, har en 
eiendom melig krydret L ugt og  Smag og an
vendes til Parfumering af Sæber (s. Canél, 
sort).

N e l l i k e f a r v e  s. Pink Colour.
N e l l i k e o l i e ,  Nellikesyre, s. Kryder- 

nelliker.
N e l l i k e p e b e r  s. Piment.
N e l l i k e r  s. Krydernelliker.
N e l l i k e r o d  eller Benedictrod (R ad ix  

caryophyllata  eller Gei urbani) er Rodstok
ken af Geum urba num , en ved Gjærder, i 
Skove og  paa andre skyggefulde Steder hyp
p ig  voxende, c. 45 Ctm. høi Plante med gule 
Blomster. Rodstokken er m eget haard, ujævn 
og  saa tyk som en Pennepose, forneden a f
stumpet og er besat med Rodtrævler, udven
dig mørkebrun, indvendig hvidlig med en 
stor mørk lillafarvet M arv; den har en be
hagelig, svagt nellikeagtig Lugt og en aro
matisk bitter, sammensnærpende Smag. Man 
benytter den undertiden i Medicinen som et 
mavestyrkende Middel paa Grund af dens 
Syrer modvirkende Kraft. Den indeholder et 
B itterstof (Geumbitter), Garvestof og en flyg 
tig  Olie.

N e l l i k e s t i l k e  s. Krydernelliker.
N e p h r i t  eller Nyresten er et Mineral, 

sædvanlig af løggrøn, i det Olivengrønne eller 
Graa spillende Farve, gjennemskinnende ved 
Kanterne, haard og  vanskelig at kløve, med 
et splintret B ru d , glinsende eller mat og 
fedtet at føle paa. Den findes i Æ gypten, 
Ostindien og China, hvorfra den kommer til 
Europa enten forarbeidet til Daaser, Signeter, 
Sabelgreb etc. eller i s maa Blokke; endvidere 
i Sydamerika ved Amazonefloden, hvorfor den 
ogsaa benævnes Amazonesten, samt paa Øen 
Ny-Seeland, hvor den kaldes Punamu efter 
en nærliggende 0  og hvor Indvaanerne for-

arbeide den til Yærktøi, Stridsøxer etc. i 
L ighed med vore Forfædres Anvendelse af 
Flint. I Orienten anvender man den endnu 

som Smykkesten, men den staar i Nutiden 
kun i ringe Anseelse, imedens den for endcl 
Aar tilbage betaltes m eget høit. I Oldt iden 

bar man Nephrit som en Am ulet imod Nyre' 
sygdom me og  Hoftesmerter, hvorfor den og
saa kaldes Lapis i schiat i cus,  hvoraf den 
franske Benævnelse »Jade« udledes. Chine-  

sem e kalde den »Ju«. T il Nephrit henr eg

ner man egentlig to a f Naturen noget for
skjellige Mineralier, nem lig den bløde Ne
phrit, som er en tæt, finkornet Hor nb l end e  

af Haardhed 6— 6,5 og med en specif. Væ gt  

=  2,9— 3, og den haarde eller egent l ige Ne
phrit, hvis Haardhed =  6,5— 7 og  spec. Vægt  

=  3— 3,5 ; den første bestaar af Kiselsyre, 
Magnesia og Kalk, imedens den sidste for
uden kiselsur Kalk tillige indeholder Ler j ord 

og  Jern.
N e r o  a n t i c o  s. Marmor.
N e r o lio l ie  s. Pommerant sblomst ol ie-
N e r o  s tr a tin o  kalder man i Italien eo 

A rt mørkerøde, næsten sortagtige Koraller.
N e r t h e v in  er en fy ld ig  og stærk, men 

dog mild og fin Rødvin  fra Omegnen af H 
Nerthe i Dep. Vaucluse.

N e ra  (M ustela lutreola), Fr. Vison, & 
Mink, Russ. Norka, henregnes af Mange fed' 
agtig  til Odderne, med hvilke Dyr de» 
ikke har Andet tilfælles end Farven, ligesom 
den heller ikke lever i Vandet, men sædvan
lig  ligesom Maaren og  Ilderen ved Bønder- 
gaardene paa Landet. Den er et Rovdyr æ 
Størrelse som Maaren og lever paa sain®e 
Maade som denne, er c. 50 Ctm. lang uden 

Halen og 70 med denne, og  har en fin, gH” ' 
sende brun Pels med hvid Aftegning red 
Snuden og  paa Struben, men med kortere 
Haar end Zobelskind. Den lever flere St eder  

i det nordlige Europa, hvor den mest fanges 
i Rusland; men de fleste og  smukkeste Skind 
erholdes dog fra Nordamerika, hvor navnlig 
Østkysten, N y  England og  Staten Maine ere 
de Gebéter, som vel levere de simpleste Zo
belskind, men derimod de fineste og mørkest e 

Nerzskind, som paa de tyske Messer betales 
med 10 à 20 Kroner pr. Stk., imedens Prisen 
paa de russiske kun er 3 à 6 Kroner. I den 
nyere T id  udføres der dog ikke saamange 
fra Nordamerika som tidligere, da de fleste 
forbruges i selve Landet. Nerzskind anven
des hyppig til Pelsværk, Muffer, Kraver, Kant
ninger etc.

N e t t e ld u g  var oprindelig Navnet Paa 
et fint, batistagtigt Tøi, som forfærdigede® 
af Stengeltrævlerne a f forskjellige Neldearter, 
især af den store Brændenelde, Urtica dioica- 
De vævedes hovedsagelig i Frankrig og Hol
land, men Fabrikationen ophørte næste’1 
ganske, da Forarbeidelsen af den billige^ 
Bomuld blev almindelig i Europa. Nu kal
der man undertiden en Slags aabent Musse
lin Netteldug.

N e u b e u e r n e r  M a r m o r , som også” 
urigtig kaldes Neubeuerner Granit, er 611 
Kiselkalksten, som kan modtage en megej. 
smuk Politur og  som brydes ved Roh r d o n
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og Sinningen i Omegnen af Neubeuern i 
Baiera; den anvendes mest til Gravmonu
menter.

N eu fch a te llerv in e  ere gode røde 
og hvide Yine, af hvilke navnlig flere røde 
Sorter kunne maale sig  med Burgundervineno 
af_2den Klasse; de bedste ere de fra Cor- 
taillod og Favergue, som udmærke sig ved 
deres smukke Farve og  fine Aroma, imedens 
de fra Baudry og St. Aubin ere noget rin
gere Sorter. De hvide staa tilbage for de 
rØde, men have dog ogsaa en behagelig 
Smag.

N euw ieclerblaat, som har sit Navn 
af Byen Neuwied i den preussiske Rhinpro- 
Ims, er en Kobberfarve, som er analog med 
Bjergb laat  (s. d .)  eller Bremerblaat. —  Neu- 
wiedergrønt , ogsaa kaldet Nygrønt ,  er en i 

By tilberedt, af Kobber og Arsenik 
oestaaende Farve, som tidligere benyttedes 
?mget til M aling af Yægge, men som nu er 
mrbudt  i de fleste Lande til dette Brug paa 
Grund af dens skadelige Indvirkning paa 
Sundheden. Den er analog med Schweinfur- 
tergrøn t  (s. d.) .

Newtons Metal er en Legering af 3 
Bole Tin, 5 D. B ly og 8 D. Yisrnut; det 
smelter allerede ved 9 5 0 C. 

Nicaraguatræ s. Rødt ræ. 
Nicholsonblaat s. Alkal iblaat .  
Nicotin s. Tobak.
Niello kaldes en Slags Em aillering, hvor- 

Ved Guld- og  Sølvvarer, saasom Plader, Daa- 
Sar> Pyntgjenstande etc. forsires med Linier 
olier Tegninger, der først graveres eller med 
Staalplader indpiesses i Metallet og derpaa 
,1(%ldes med en sort Masse, der tilberedes 
ved at sammensmelte fint Sølv, rent Kobber 
p  Bly tilligem ed noget Svovl og  Borax, 
jnlken Blanding pulveriseres efter at være 
Brølet, hvorefter den udrøres i en Salmiak- 

Juøsning til en Deig, der indgnides i alle 
t uddybningerne. Efter en om hyggelig  A f- 
Ørring bringes Gjenstandene i en Emaillér- 
vu og ophedes indtil den sorte Masse er 

fe l t e t  og har ganske udfyldt enhver For
e n in g  ; de afslibes da forsigtigt med Pim p- 
en og poleres med Trippelse. Der lader sig 

l)aa denne Maade frembringe m eget fine og 
pUukke sorte Tegninger af stor Varighed.
•. remgangsmaaden var allerede bekjendt i 

mdelalderen og anvendes i Nutiden især i 
f Usjand, hvor der i Petersborg og Tula för

miges meget smukke Sølvgjenstande, saa- 
]JjU Daaser, Knive, Skeer etc., som ere saa- 
sa h ^rsirede. Efter den sidste B y  kaldes 

manne Nielloarbeider ogsaa Tul avar er ;  det 
j a denne Maade behandlede Sølv antager 
r.uvanlig en graalig Farve, der giver det 

hjfhed med Platina.
k N i c p a b a r k  er den rødbrune, hvidprik- 
p de, stærkt sammentrækkende Bark af Mola 
. ntapetala paa Java; den anvendes i Ost- 

til Rødfarvning, navnlig af Silketøier. 
0 N*erensteiner er en meget yndet let 

un hvid Vin, som produceres i Omegnen 
den lille B y Nierstein i den hessiske Rhin- 

F ovenfor Mainz.
'* { 4ßcvi‘« l i e  s. Bom uldsfrøolie.

Y i g r o s i n  er Navnet paa et Farvestof, 
som ogsaa kaldes Indul in (s. d.).

N ih il  a lb u m  s. Zinkil t e,  hvidt .  —  N. 
griseuni s. Ovnbrud.

N i k k e l  (Niccolum metallicum ) er et 
næsten sølvhvidt Metal, som blev opdaget i 
Aaret 1751 af den svenske Kemiker Cron- 
stedt i Kobber- eller Arseniknikkel, som man 
tidligere antog for at være en Kobbermalm, 
hvorfor man gjorde mange F orsøg  paa at ud
vinde Kobber deraf; da dette im idlertid ikke 
lykkedes, ansaa man Ertsen for ubrugelig og 
gav den spottende Øgenavnet »Nikkel«, som 
Metallet senere har beholdt. Dets Farve 
ligger imellem Sølvets og  Tinnets; det er 
ikke meget haardt, noget blødere end Jern, 
til hvilket Metal dets Strækkelighed forhol
der sig som 9 til 7, og kan gives en smuk 
Politu r; det lader sig udvalse til x/ioo Tom. 
tykke Blade og  trække til x/50 Tom. tyk 
Traad, koldt og varmt; det er dog temmelig 
vanskeligt at sveitse, har et trævlet eller 
takket Brud og  er meget tungtsm elteligt, da 
det først smelter i den stærkeste H vidglød- 
hede. D et har en Væ gtfylde =  8,9— 9,2, 
ilter sig ikke under sædvanlige Temperatur
forhold  og  kun langsomt i Glødhede, da det 
overdrages af en grøn H inde; af Magneten 
tiltrækkes det næsten ligesaa stærkt som 
Jern og kan let selv gjøres magnetisk, men 
taber denne Egenskab ved at ophedes til 
4 0 0 0 C., ligesom ogsaa ved en Iblanding af 
Arsenik, hvoraf selv en ringe Tilsætning lige 
ledes betager det dets Strækkelighed. I  Salt
syre og fortyndet Svovlsyre opløser det sig 
underudvikling  af Brint, og  Salpetersyre op
løser det let. —  Nikkel forekommer kun g e 
digent i Meteorjern, men findes i Mineral
riget fortrinsvis i Forbindelse med Arsen som 
Kobbernikkel ;  nikkelholdige Malme ere end
videre: Ar sennikkelglans,  som bestaar af Ar
sen, Nikkel og  Svovl, Ant imonnikkel ,  Nikkel 
blende (Svovlnikkel), Garnier i t  (svovlsurt Nik
kelmagnesium), der forekommer i Mængde i 
Nycaledonien, o. s. v. D et udvindes i det 
Store enten paa tør Vei ved Røstning af 
Malmene under Tilslag af Svovl og  Reduc
tion med Kul, eller paa vaad Vei ved Frem 
stilling af en Nikkelopløsning samt Rensning 
og  Fældning a f samme med Kalkmelk. Bund
faldet tørres og  males og  kommer da i Han
delen enten i Pulverform eller som oftest 
presset med forskjellige consistentsgivende 
Substantser til T æ m inger og reduceret med 
Kulstøv til metallisk Nikkel. Som  saadant 
finder det dog kun sjelden Anvendelse, skjøndt 
det som forannævnt lader sig  forvandle baade 
til Blik og Traad; det benyttes nu hoved
sagelig  til Frem stilling af Legeringer, navn
lig  til Fabrikation af N ysølv  (s. d.), samt i 
Galvanoplastiken som et beskyttende Over
træk paa andre M etaller, ligesom  ogsaa i 
flere Lande til Præ gning af Mønter. A lle 
rede i 1856 prægede man saaledes i N ord
amerika 1 Centstykker af en gulagtig , af 12 
pCt. Nikkel og  88 pCt. Kobber bestaaende 
Legering; i 1860 begyndte man i Belgien at 
præge Mønter af en Legering af 25 pCt. 
Nikkel og  75 pCt. Kobber, hvilket optoges i
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Nordamerika i 1866 med Hensyn til 5 og  10 
Centstykker, ligesom  ogsaa i 1872 i Bra
silien og i 1873 i Tyskland for 5 og 10 
Pfennigstykker, hvilket havde tilfø lge , at 
Prisen paa Nikkel steg betydeligt; i 1875 
var Prisen paa det sachsiske Tærningenikkel 
4 2/3 Thaler pr. Pd. De sachsiske Blaafarve- 
værker producere aarlig omtrent 1000 Cent
ner. Den samlede Production i Europa af 
Nikkel i Aaret 1872 ansloges til c. 13,680 
Ctr., hvoraf i Tyskland 9500 Ctr., Østerrig
2,000, N orge 1,400, Frankrig 400 og  Belgien 
380 Ctr. Samme Aar producerede Brasilien
2,000 Ctr. og Nordamerika 3,500 Ctr. I de 
senere Aar er Prisen paa Nikkel dalet bety
deligt, navnlig siden store Kvantiteter brag
tes til Europa fra Nycaledonien ; i England 
betaltes det saaledes i 1875 med 16 sh. pr. 
Pd., men i 1877 kun med 10 sh. og i 1880 
sank Prisen endogsaa til 2 x/2 à 3 sh. pr. Pd., 
hvorfor Produktionen ogsaa nu er bleven 
stanset og  indskrænket paa mange Nikkel
værker i Europa, saaledes navnlig i Norge 
og  Sverig. Det nævnte, fra Nycaledonien 
kommende Nikkelmineral, som kaldes Garm e
n t  eller Pymel i t ,  har et Nikkelindhold af
10— 18 pCt., som lader sig udvinde med L et
hed, idet Mineralet kun er et Silikat a f M ag
nesia og Nikkel, der saaledes kan udskilles 
uden kostbare Smelteprocesser. Tidligere 
fremstilledes Nikkel hovedsagelig kun af den 
ovennævnte Kobbernikkolmalm, som er den i 
Europa hyppigst forekommende og som sæd
vanlig indeholder 12 à 14 pCt. Nikkelmetal. 
I Regelen ere Malmene saa blandede med 
Kobolt, Jern, Kobber, Svovl, Vismut etc., at 
Nikkelen udgjør en saa ringe Del deraf, at 
den kun udvindes som et Biproduct, imedens 
de andre i Malmene forekommende Metaller 
udgjøre Hovedproducterne ; i Blaafarvevær- 
kerne er saaledes den saakaldte Nikkelspeise 
eller Nikkelsten kun det ved Smaltens T il
beredning fremkommende A ffald, som tid 
ligere bortkastedes som værdiløst. En meget 
v igtig  Anvendelse har Nikkel i  det sidste 
Decennium faaet til galvanisk Fornik l ing af 
andre Metaller, saasom Messing og  Zink, men 
navnlig Jern og  Staal, som fuldstændig be
skyttes imod Rust ved at overtrækkeé med 
Nikkel, der stadig beholder sin blanke Over
flade og  i den Henseende fremtræder som et 
ædelt Metal, mere holdbart end Sølv, der 
i saa høi Grad angribes af Svovl; heller 
ikke vil Nikkel paa Grund af sin Haardhed 
kunne slides saa let bort som det blødere 
Sølv. Denne Fremgangsmaade blev allerede 
opfundet for over 30 Aar siden af Bøttger i 
Frankfurt, men blev først bragt practisk i 
Anvendelse i Nordamerika i Aaret 1870 og 
har senere udbredt sig til de fleste Lande i 
Europa, og den har utvivlsom t en stor Frem 
tid for sig. Alle Jerngjenstande, som stadig 
skulle holdes blanke, egne sig særlig til For
nikling, idet Bekostningen kun er meget 
ringe i Sammenligning med de Fordele, som 
man opnaar derved; i Amerika er det saale
des allerede m eget alm indeligt, at t. Ex. 
Maskindele, Laase, Nøgler, Trykplader, chi- 
rurgiske Instrumenter, Kompasnaale, Haand-

skydevaaben, Sporer, Skruebolte, Uhrkasser, 
Seletøisbeslag etc. behandles paa denne Maade. 
T il Fornikling anvendes sædvanlig et Dob- 
belsalt af Chlornikkel med Chlorammonium 
eller svovlsurt Nikkel med svovlsurt Ammo
niak; en Tilsætning af nogle Gram Benzoe
syre pr. P ot skal gjøre den mere holdbar. — 
I Handelen forekommer Metallet Nikkel mest 
i Form  af de ovenomtalte Tærninger, som 
erholdes ved Nikkelforiltens Ophedning med 
Mél og som senere renses for vedhængende 
Urenligheder ved at kommes i roterende 
Tønder fyldte med Vand, hvorved Metallet 
tillige bliver noget poleret. D et har da ikke 
sin smukke, næsten sølvhvide Farve, men et 
brungult eller graagult Udseende, samt inde
holder noget Kobolt, der dog  ikke skader 
dets Anvendelighed til Nysølv, samt endvi
dere smaa Mængder Kul, Svovl, Arsen, Jern 
etc. Naar en Nikkeltærning behandles med 
Salpetersyre, fremkommer der en ikke ube
tydelig  Rest, hvoraf man kan sé, at disse 
Tærninger ikke ere rene, hvilket ogsaa gjsi
der om den i Handelen forekommende pres
sede Nikkelsvamp, der erholdes ved Glødning 
af oxalsurt Nikkelforilte. For at kunne an
vendes til N y sølv maa saadant Nikkel der
for først renses ved Omsmeltning, hvilket 
paa Grund af dets Tungsm eltelighed er et 
langvarigt og  m øisom m eligt Arbeide, som 
maa udføres i ildfaste Flammeovne. Først 
efter flere Tim ers Ophedning begynder det 
paa Bunden af Ovnen udbredte Metal at blive 
blødt og  smelte, og Nikkelen flyder da i seige 
Draaber ned i en Digel, hvor den danner en 
smuk, ren Metalmasse. —  I Tyskland og 
Østerrig udvindes Nikkel navnlig i Iserlohn 
og  Schwerte af'Fleitmann og  W itte, i Schnee
berg i Sachsen af Maltlxes, paa Yictoriahyt- 
ten og paa Editha-Blaafarveværk i Schlesien; 
i Schladm ing i Steiermark og  i Brixlegg 1 
Tyrol. I Spanien og  Italien, navnlig i Pie' 
mont, findes rige Leier af Arsennikkel, bge' 
som ogsaa i Ungarn, hvor der nu aarlig bry
des over 6000 Centner Nikkelmalm. I Sverig 
findes flere Magnetkiser, som indeholde ind
til 3 pCt. Nikkel, saasom ved Klefva i Sma
land, ved Falun (Sagm yra Nikkelværk) og 1 
Aspeboda Sogn i Dalarne, og  i Norge fore
kommer der i Espedalen i Gusdal sammen 
med Magnetkis den saakaldte Je r n - N  ikkelkm. 
som foruden Svovljern ogsaa indeholder Svovl
nikkel, indtil 20 pCt. Nikkelmetal. I Aaret 
1878 udførtes der fra N orge c. 1270 Centner 
Nikkelmetal til en Værdi af 76,400 Kroner.

IK ik k e lilte , grønt eller sort, anvendes 
til P oree lla ins- og  Fajencemaling og erholdes 
fra de sachsiske Blaafarveværker til en ? rlS 
af 3 Thaler pr. Pund i Pakker paa 1 P(‘;> 
ligesom  ogsaa i løs Pakning i Kister paa 2», 
50 og  100 Pund.

N t l h c s t e s k m d  eller Flodhesteskind
erholdes af den i og ved de afrikanske Floder 
hyppig levende Flodhest, Hippopotamus ampi»*' 
bius, men komme kun sjelden i den euro
pæiske Handel, da de mest benyttes ai de 
Indfødte til Skjolde, Remme, Pidske etc.

IS ilh e ste tse n d e r  ere de søglformigt 
krummede, 50— 65 Ctm. lange H u gtæ n d er ,
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som den forannævnte Nilhest har i Under
kæben; de ere noget fladtrykte, furede paa- 
Mngs, forneden h u le , men længere opad 
massive, meget tætte og  haar de, endnu hvi
dere end Elfenben og  blive næsten aldrig 
gule. Man erholder dem fra Guinea og over 
Ægypten og benytter dem ligesom  Elfenben 
til Beslag paa Træinstrumenter, til alle Slags 
Galanteri varer, tidligere ogsaa til kunstige 
Tænder etc. De bestaa af den fineste Ben- 
substants, som man kjender.

N i l k i s e l  s. Jaspis,  ægypt isk.
N i o f o e o l i e ,  Essence de Niobée,  er ben- 

zoësur Methylætlier og  anvendes til Parfu
merier.

N i o b i u m  er et af H atchett i 1801 op
daget Metal, hvis Iltforbindelse, Niobsyre,  
forekommer i nogle enkelte m eget sjeldne 
■Mineralier, f. Ex. Columbit.

N i t r a s - a m i d o - h y d r a r g y r o s u s  s. 
Mviksølvforilte -  Ammoniak. —  N. a rge nt icus 
s- Helvedessten. —  N. ba ricus s. Tungspat. 
~~ N. cobalt icus s. Koboltilte. —  N. h yd ra r-  
p ric u s s. Kviksølvilte, salpetersurt. —  N. 
oydra rgyrosus s. Kviksølvforilte, salpetersurt. 
G - K  ka licus s. Salpeter. —  N. na t ricus s. 
Matron, salpetersurt. —  N. pluinbicus, s. B ly- 
dte, salpetersurt. —  N. st ront icus s. Strontian, 
Salpetersurt. —  N. st rychn icu s s. Strychnin.

N. zincicus s. Zinkilte, salpetersurt.
N i t r a t e r  s. Salpet ersyre.
N i t r i l e r  s. Ammoniak.

, N i t r o b e n z o l  er en lidt gulagtig , stærkt 
ysbrydende, olieagtig Vædske, som erholdes 
v®d at behandle Benzol med rygende Sal- 
Petersyre eller endnu bedre med en Blanding
f  Salpeter- og  Svovlsyre og  rense det saa- 
®des erholdte Product ved Udvaskning med 
vand og kulsurt Natron. N itrobenzol har
j1 brændende, sødlig Smag, lugter i ren T il- 

I aild som Bittermandelolie, er næsten uop- 
Øselig- i Vand, men let opløselig i Alkohol, 

Æther og concentreret Salpetersyre. Den 
i ene eller let te Ni t robenzol,  der koger mel- 

205 og 210 0 C. og  har en Væ gtfylde af 
yMj, anvendes nu hyppig til Parfumering af 
‘ jsber (Mandelsæbe), medens den paa Grund 
. sin Giftighed er uskikket til at give Frugt- 
?Ss_entser, Likører osv. Bittermandelsmag, til 
jUlket Brug kun maa benyttes den ægte 

htermandeìolie; den kommer i Handelen 
l^ e r  Navn af kunst ig Bit t ermandelol ie,  
?| !rbanolie, Essence de Mirbane.  Den ægte 

ittermandelolie (s. d.) kan let adskilles fra 
j ('ri kunstige paa følgende M aade: Man op- 
?8er omtrent 1 Gram af Olien i 9 Gram 
'pîohol, tilsætter 1 Gram Kalihydrat, ophe- 
er det Hele saalænge indtil 2/3 af Alkoholen 
r fordampet og stiller det da til Side. Den 

3 e Bittermandelolie vil da som en Følge 
Y denne Behandling danne en brungul 
v$dske, som indeholder benzoësurt Kali uden 
lljV'en krystallinske U dskilninger, og  kan 
. Hndes klart med Vand. Indeholder den der- 
Jiiod Nitrobenzol, vil man efter Forfalsknin

g s  Grad finde udskilt en større eller mindre 
Mængde af en haard, brun, krystallinsk Masse, 
g den Vædske, som findes derimellem, ufar- 
Æ -*=-■ Den t unge Ni t robenzol ,  der destille-

H j o r t h :  Varelexikon.

rer mellem 210 og 2 2 0 °  C. og har en Væ gt
fylde =  1,19, benyttes til at fremstille A n i
liner til Eødt. Dens eiendom melige F edt
lugt forhindrer dens Anvendelse til Parfume
brug. —  Den meget  t unge Ni t robenzol  de
stinerei- mellem 222 og 2 3 5° C., og har en 
Væ gtfylde af 1,167 og  besidder en meget 
ubehagelig Lugt. Denne N itrobenzol bliver 
fortrinsvis forarbeidet til Anilin til Frem 
stilling af Anilinblaat. Størstedelen af den 
i det Store fremstillede N itrobenzol anvendes 
til Fabrikation af Ani l in (s. d.).

N it r o g ly c e r in  eller Sprængol ie,  o g 
saa kaldet Nitroleum, Trinitrin, G lycerylni- 
trat, Glonoin, er et Sprængstof, som allerede 
blev fremstillet i Aaret 1847 af den itali
enske Chemiker Sobrero i Paris og som blev 
benævnet Pyrogl ycer in  paa Grund af dets 
Lethed til at explodere ved en pludselig for- 
høiet Temperatur. Trods dets store Evne til 
at explodere, fandt det dog i lang Tid  ingen 
Anvendelse i Techniken, førend det i 1862 
lykkedes den svenske Ingenieur Al f r ed Nobel 
at fremstille større Masser deraf fabrikinæs- 
sigt. I de første Aar vandt det dog kun 
ringe Udbredelse, hovedsagelig paa Grund af 
de mange voldsomme og  ulykkebringende E x
plosioner, der skete baade ved dets Fabrika
tion og ved dets Anvendelse, saa at der end- 
ogsaa fra flere Kegeringers Side blev lagt det 
nye Spræ ngstof mange H indringer i Veien. 
D et exploderede nem lig ikke alene ved at op
hedes, men ogsaa ved kun et Stød eller en 
stærk Eystelse, og  af denne Grund blev dets 
Transport paa Jernbaner og Skibe i sin Tid 
strengt forbudt. De mange Ulykkestilfælde, 
som N itroglycerinet i Begyndelsen forvoldte, 
skyldtes forøvrigt tildels Anvendelsen af et 
urent Product, der indeholdt Salpetersyre og 
Kvælstofilter, som gjøre det mere tilbøieligt 
til frivillig  Decom position, ligesom der ogsaa 
ofte iagttoges en utilgivelig U forsigtighed ved 
Benyttelsen deraf. Yed t. Ex. at spilde fly 
dende Nitroglycerin , kan det lettelig, uden 
at man aner det, komme under saadanne Be
tingelser, at det exploderer, og ligeledes har 
den Omstændighed, at det allerede stivner 
ved +  8 0 C., fremkaldt Ulykkestilfælde, idet 
man for at optø det har opvarmet det ufor
s ig tigt og for stærkt i Nærheden af aaben 
Ild istedetfor i varmt Yand, ligesom  man o g 
saa har arbeidet i det med haarde og  skarpe 
Eedskaber, hvis Stød da fremkaldte Explo
sioner. I  1866 lykkedes det im idlertid Nobel 
at betage N itroglycerinet dets Explosionsevne 
ved at opløse det i Træspiritus (M ethylalko
hol), af hvilken Opløsning man da ig jen kan  
udskille Sprængolien med alle dens Egen 
skaber ved at blande den med Yand. Paa 
en lignende Maade virke Vinaand og Æther,- 
men Fjernelsen af disse Tilsætninger ved A n 
vendelsen af N itroglycerinet har oftere med
ført Ulemper, saa at denne Sikringsmethode 
ikke har vist sig praktisk. N itroglycerin  
vandt derfor først almindelig Udbredelse, 
efterat Nobel i 1867 havde bragt et nyt 
Spræ ngstof i Handelen under Navn af Dy
namit  (s. d.), hvilket han fremstillede ved at 
lade N itroglycerinet indsuges af et eller andet

36
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fast, porøst Stof, navnlig det saakaldte K isel- 
guhr eller Infusoriejord. Sædvanlig anvendes 
heraf 25 Dele til 75 Dele N itroglycerin , hvil
ken Blanding er langt mindre udsat for at 
explodere ved Stød. Denne Opdagelse betog 
saaledes N itroglycerinet dets farlige Virk
ninger, men gjorde selvfølgelig  ikke Fabri
kationen deraf overflødig, idet som ovenan
ført det exploderende Element i Dynamit 
ju st er N itroglycerin .

N itroglycerin  fremstilles af G lycerin  (s. d.) 
omtrent paa samme Maade som Skydebomuld 
a f Bom uld. Man blander rygende Salpeter
syre med den dobbelte Vægtmængde concen- 
treret Svovlsyre; 3,300 Gram af denne godt 
afkølede Blanding hældes i en Stenkrukke, 
som staar i et med koldt Vand fyldt Kar, og 
man tilsætter da langsom t og  under stadig 
Omrøren 500 Gram Glycerin af 30 til 31 0 B. 
Naar det Hele er godt blandet, lader man 
det henstaa rolig t i 5— 10 Minuter og  hælder 
det derpaa i det 5 eller 6dobbelte Volumen 
koldt Vand, som først er bragt i en roterende 
Bevægelse, og N itroglycerinet afsætter sig 
nu m eget hurtigt som en tung Olie, der da 
udvaskes gjentagne Gange for at fjerne den 
indeholdte fri Syre, hvorefter det skilles fra 
Vandet. —  Den af Bantiny og Fancher i 
Paris benyttede Fremgangsmaade bestaar i 
at blande Glycerin ved en Temperatur af 3 0 0 C. 
med den tredobbelte M ængde rygende Svovl
syre af 6 6 °  B., og efterat Blandingen er af
kølet, lidt efter lidt tilsætte den en lig e 
ledes afkølet Blanding a f lige Dele Salpeter
syre af 49 0 B. og Svovlsyre 6 6 0 B. i et saa
dant Forhold , at hele Blandingen kommer til 
at bestaa af 100 Dele Glycerin, 280 D. Sal
petersyre og  600 D. Svovlsyre. Tempera
turen vil derved stige 10— 15°, og  efter 24 
Tim ers Forløb har N itroglycerinet udskilt 
sig  som et Lag, der ved Udvaskning med 
Vand udskiller sig  paa Bunden og  let kan 
fraskilles. U dbyttet er noget forskjelligt, 
men skal variere imellem 180 og 200 Dele 
a f 100 Dele rent Glycerin  (Væ gtfylde 1,264 .̂

N itroglycerin  er en olieagtig Vædske, sæd
vanlig af lidt gu llig  Farve, men farveløs, 
saafremt man dertil har anvendt fuldstændig 
renset G lycerin ; det har en Væ gtfylde af 1,6 
og  er altsaa tungere end Vand, hvori det 
ikke lader sig opløse, hvorimod det opløses 
a f A lkohol og  Æ ther. D et krystalliserer i 
lange Naale, naar det udsættes for en ved
holdende, selv kun svag Kulde, og  ved et 
kraftigt Stød eller Slag exploderer det med 
et Knald. Naar det udbredes fladt i et tyndt 
Lag paa en A m bolt og  man slaar derpaa med 
en Hammer, exploderer dog kun den Del af 
Vædsken, som træffes af Hammeren, imedens 
man skulde tro, at hele Laget da vilde ex 
plodere; men man har g jort den Erfaring, at 
jo  mere et Spræ ngstof er tilbøieligt til at 
explodere øieblikkelig, desto vanskeligere vil 
en delvis Explosion af samme forplante sig 
til de om liggende Dele. Udbredt i et saa
dant tyndt Lag lader det sig  kun vanskelig 
antænde af et brændende Legem e og  bræn
der da langsom t bort uden at explodere, hvil
ket først skér, naar den hele Masse opvarmes

til c. 200 0 C. Det har en sødlig, men tillige 
brændende og  krydret Sm ag; det virker gif
tig t og  foraarsager allerede i meget smaa 
Kvantiteter heftig  Hovedpine. Dets explo
derende Kraft anslaas til at være 8— 13 Gange 
Krudtets. Det tilberedes nu i de fleste Lande; 
de større Fabriker bestaa sædvanlig af endel 
lette Træskure, som af Forsigtighedshensyn 
ere nedgravede i Jorden indtil Taget og ad
skilte indbyrdes ved 10 Meter tykke Jord
volde, saa at en muligvis indtrædende Explo
sion kun rammer den B ygn in g , hvori den 
foregaar; det er oftere hændet, at ældre Fa
briker, som bestod af en enkelt solid Byg
ning, ere ved indtrufne Explosioner bievne 
fuldstændig jevnede med Jorden.

A f N itroglycerin  fremstilles foruden Dy
namit forskjellige andre Sprængstoffer, san
soni Dual in,  der er en Blanding af Nitro
glycerin  med Saugspaaner eller Træmasse, 

som forud er behandlet med Svovl- og Sal
petersyre; Colonialkrudt  bestaar af 30—35 
pCt. N itroglycerin  og  65— 70 pCt. sæd
vanligt Sprængkrudt; Li t hof ract eur  er et 
lignende Sprængkrudt af hvid Farve, som 
bestaar af 52 Dele N itroglycerin , 30 Dele 
Infusoriejord, 12 Dele Stenkul, 4 Dele Na
tronsalpeter og  2 Dele Svovl. Det i den 
nyere Tid  opdukkede Ku ldynam it  (saaledes 
kaldet fordi det specielt er bestemt til Spræng

ninger i Kulgruber) bestaar a f Dynamit, sal
petersurt Baryt og  Colophonium. —  Produc

tion en af Dynam it i Europa beløb sig i l 8^  
til mindst 75— 80,000 Ctr.

N it r o le n m  er Ni t roglycer i n (s. d.). 
N itr o  m a n n  i t  fremstilles ved at be' 

handle Mannit med en Blanding af Salpeter' 
syre og  Svovlsyre og  senere med Vand; det 
danner hvide, silkeglinsende Krystalnaal6» 
som explodere voldsom t ved Stød eller Slag' 
D et er foreslaaet til Fylding af Knaldhættot» 
men det decomponeres ved længere Opbevaring- 

N it r o p lie n y ls y r e  s. Fikr insyre- 
N itr o p r u s s id n a tr iu m  fremstil!®8 

ved at opvarme 1 Del pulveriseret gult Blod' 
ludsalt med 2 Dele Salpetersyre af Vægtfyld® 
1,2, blandet med sin lige Væ gt Vand, indo 
Luftudviklingen, der er g iftig  og som U'9'1 
maa vogte sig  for at indaande, er ophørt» 
hvorpaa Vædsken neutraliseres med Soda, fil
treres og inddampes ; den blandes derpaa me(! 
Alkohol, for at fraskille Salpeter og Oversku 
af Soda, og  efter Filtrering bringes Vædske!J 
ved svag Afdampning til Krystallisation. D^ 
danner rubinrøde, ottesidede Prismer og 
vendes i den analytiske Chemi, navnlig spul 
et særdeles fint Prøvem iddel for opløselig® 
Svovlinetaller, hvormed det givor en pragt' 
fuld, men snart forsvindende Purpurfarve.

N it r n m  s. Salpet er .  —  N. cubicum s< 
Natron, salpetersurt. ,,

N iv e r n o is  v in e  ere gode røde og hvid 
V in e, som produceres i det franske Dep' 
Nièvre ved Loirefloden.

N i o i e  s. Negenøie.
N lz z a o lie  s. Olivenol ie.
N o b e ls  S p r æ n g o lie  s. Nitroglycerin- 
N oil* eller V in  n o ir  kaldes^ en i d®

I franske Departem ent Loire et Cher dyrk et »
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'lle8'et mørkerød, tyktflydende Yin, som især 
øvendes til Forskæring af lyserøde og  R ød- 
arvning af hvide Yine. Den kan holde sig 
;cnge, men taber efterhaanden baade sin Farve 
°& Vinsmag.
i, Noir d ’A l le m a g n e  kalder man i 
. ̂ vankrig det ved Forkulling af Vinbærme til- 
°vedte fine Frankfurtersort (s. d.).
I Noire p o in te  eller Noi r  à point e kal- 
ea i Frankrig en Art sorte Strudsfjer.
A O ii-n io u s s e u x  kaldes i Frankrig og 

D elan d  de ikke skummende Champagne-

. N ordhauser V it r io lo l ie  s. Svov l 
syre.
n.Norki eller A o r n ik i  kaldes i Rusland 
^ d en e  af unge Ræve.

h.Norlandske H in d b æ r  s. Svenske  
'̂idbær.
Norm al O ste lo b e  s. Ost eløbe.

Y Norsk T r æ l a s t ,  der udskibes fra 
f0rfie til andre Lando, bestaar hovedsagelig 

s %an og Fyr, hvilke Træsorter ville findes 
^Pecielt omhandlede i dette Yærk under deres 
j /sP- Benævnelser. Om den norske Trælast- 
aiidel have Dhr. Ellingsen og Larsen i Chri- 
>ania i don af dem udgivne Varebeskrivelse 
leddelt nogle Oplysninger, som med Udgiver- 
es Tilladelse,’ tildels ere lagte til Grund 
^følgende Fremstilling.
Lifter den mere eller mindre forædlede T il- 

j, ari,l , hvori de ovennævnte Trælastsorter 
^tøine i Handelen, henføres de i Regelen til 
. Hovedsorter, nem lig : 1) rund Last ,  2) 
. “ Søen Last ,  3) skaaren Last  og 4 ) høvlet

(j 1) Ved rund Last forstaar man Træet i 
j ®*1 Tilstand, hvori det føres fra Skoven og 
0J°H det for at indlades kun kappes i Roden 
jp Toppen, dels for Maalets Skyld og dels 
p.1.' at jevnes og gives et smukkere Udseende. 
r 11 denne Slags Last henregnes Mast er ,  Spi -  
l^r> St ik,  St ager  og  Baadshageskaf t er ,  samt 
j j t ølest ænger (som ikke maa være afbar- 
e^ ). Minet ømmer og Props.

^ 1  Af huggen Last forekommer to Slags, 
j Øllig sidehuggen og  skarpkantet. Den 

Sort er den, som hugges saameget som 
v ”, ansés fornødent for at give Skibet en 
I dve Stuvning, og  hvortil henregnes: hol- 
 ̂•’diske Bj elker  (ved Maalsbjelker forstaas 

rj > som holde 10— 12 Tomm er i Toppen), 
j vrf iwallsbj elker,  Dansk Last ,  JufFerter,  Kul t ,  
s, be last etc.; den anden Sort, som  lm gges 
pLpkantet eller square, er Box  (engelsk 

'(^quarters) og f r ansk  Kant  (Poutrelles), 
jj Af skaaren Last haves mange Slags, 
p.°raf de almindeligste Udskibningssorter ere: 
b ^ k e r  3 "  tykke og  8 , 8%  og  9 "  brede; 
bi t ens,  2 1l2 X  6 å 7 "  eller 3 X  6 x/2 å 7 " ;  
\ jrd, Maalsbord, 1 V4 x  7 \  à 9 "  eller l x/2 

u  1 à 9 " ;  Rispebord eller Bat t ensbord,  
U L '* ' 5 à 7 "  eller 1 x  5 à 7 " ;  Kr inol ine- 
t> l à  U /4 X  4^ 2 " ;  Spl i t ved (a f Planker, 
Ritens og Bord) i 9, 12, 18, 24 og 36 Torn
e s  Længde; endvidere Lægt er ,  skaaren 

skaarne St aver  etc. •
de Trælasts Anseelse og  Pris afhænger af 

Øs Kvalitet og  Sortering, og  da der i Norge

ikke gives nogen bestem t R egel for Sortering af 
Udskibningslast i første, anden, tredie og 
fjerde Sort, falder Sorteringen noget for- 
skjellig- paa de forskjellige Afskibningssteder 
og  beror alene paa den Mands Skjøn, som 
forestaar Kapningen og  Indladningen. Efter 
de Fordringer, som i Alm indelighed stilles i 
denne Henseende af de udenlandske Lad
ningsmodtagere vil Sorteringen hensigtsmæs- 
sigst kunne foretages efter følgende R egler:

Ist e Sor t  Trælast .  Skaaren Trælast, saa- 
som Planker, Battens og  Bord, maa være af 
frisk Kvalitet, have et frisk Udseende, være 
fri for Kviste og større Knaster og uden Van
kant; selv den mindste Vankant betager La
sten dens Charaktér a f 1ste Sorts Trælast. 
Do 3 første Egenskaber gjælde ogsaa hol
landske Bjelker og anden Last. Træ af løs 
Kvalitet, det saakaldte Sopved, bør ikke hen
føres til 1ste Sort.

2den Sor t  Trælast .  Planker, Battens og 
Bord etc. a f 2den Sort maa være af frisk 
Kvalitet, have et frisk Udseende og taaler 
tildels Kviste og  Vankant; denne sidste maa 
dog paa Lastens Tykkelse (Planker og  B at
tens) ikke være mere end Vs Tomme af det 
Maal, den bærer, og  paa dens Bredde maa 
Vankanten ikke være større, end at Skuren 
paa Pianker og  Maalsbord maa være 8  T om 
mer og  paa Battens og  Battensbord 5 J/2 Tom. ; 
den kan altsaa taale 1 Tomme Vankant, eller 
Va Tomm e paa hver Kant af Bredden. Van
kanten paa Tykkelsen af Bord maa ikke være 
over V4 Tomme. Forøvrigt bør Vankanten 
ikke strække sig  længere end høist %  af 
Lastens Længde. Hollandske Bjelker og  
anden Last sorteres paa samme Maade, hvad 
Kvaliteten og  Sorteringen angaar. Strækkes 
Sorteringen ud over denne Regel, maa Lasten 
reduceres til en simplere Sort.

3die Sor t  Træ last  kan udskibesm ed større 
Vankant, dog saaledes, at Skuren paa Bred
den er mindst 3 Tomm er og  paa Tykkelsen 
af Planker l a/2 Tom., paa Battens 1 og  paa 
Bord V2 Tom. Derhos kan Kvaliteten være 
af Tørskov, overliggende Last og  af Skov, 
der viser sig lidt angreben af Tørraadden- 
hed, hvortil Kvaliteten dog ikke maa være 
gaaet over. Ogsaa for hollandske Bjelker og  
anden Last gjælder denne Regel.

4de So r t  Træ last  omfatter Alt, hvad der 
ikke falder ind under de forannævnte Sorter, 
uden at den dog tør indeholde altfor megen 
Raaddenhed.

En 5t e So r t  er Vrag, der især gaar til 
London.

4) Høvlet  Trælast .  Forædling af Trælast 
til høvlede Bord i det Store begyndte i N orge 
for 15 à 20 Aar siden og  har senere udvik
let sig  m eget betydeligt. Den skaarne Træ 
last kløves til Bord af de fornødne Dim en
sioner og bringes derefter i Høvlemaskinen, 
som leverer dem fu ldt færdige til at benyt
tes. De høvlede Bord forekomme i alle T yk 
kelser og Bredder fra V2 til 1 V2 "  Tykkelse 
og  fra 4V2 til 9 "  Bredde. Udførselen fra 
Norge af høvledo Bord foregaar hovedsagelig 
fra Christiania, Dram men, Frcdrikstad og 
Fredrikshald. Størstedelen af den høvlede

36*
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Trælast gaar til England, som forbruger mere 
deraf end de andre Lande tilsammen; der
næst kommer Tyskland og  Frankrig. Ogsaa 
til Lande udenfor Europa forsendes endél, 
navnlig til Australien og Sydamerika.

Som bekjendt udgjør Tømm er og Træ N or
ges vigtigste Exportartikel; i Aaret 1878 be
løb saaledes Udførselsværdien af uforarbeidede 
eller halvt forarbeidede Trævarer c. 2 9 1/3 
Mill. Kroner, af Træmasse til Papirfabrika
tionen c. l 4/5 Mill. Kr. og  af forarbeidede 
Trævarer (navnlig Fyrstikker) c. 1 \  Mill. 
Kr., ialt c. 32 ^2 Mill. Kr., imedens den cal- 
culerede Værdi af Landets næstvigtigste U d
førselsartikler, nem lig Klipfisk og  Sild , i 
samme Aar kun udgjorde resp. c. 14 Va og  10

Mill. Kr., hvorefter følger Tran og Tørfisk 
til en Værdi af resp. c. 5 1/2 og 5 Mill. Kr. 
Værdien af fra N orge udført uforarbeidet 
eller halvt forarbeidet Trælast beløb i Aarene 
18 70/78 '•

1870 c. 30 7* Mill. Kroner.
1871 c. 313/4 —
1872 c. 42 V2 —  —
1873 c. 56 V* —  —
1874 c. 533/4 —  —
1875 c. 36 V* —  —
1876 c. 44 —  —
1877 c. 41 —  —
1878 c. 29 Vs —  ~

Udførselen i det sidstnævnte Aar bestod
af følgende Sorter:

Omtrentlig Udførsels-

Værdi i told i
Reg. Tons. Kroner. Kroner.

1. Træ last  a f  over  72 Tom mers Længde:

a. H øvlet Last, alle Slags, saasom Planker, Bord,
123,760Listör etc

(hvoraf 105,346 Tons tü  England, 13,473 T. til 
Australien, 11,444 T. til nordsøiske tyske Stæ-

162,198 10Va Mill.

der, 11,034 T. til Frankrig , 8,830 T. til H ol
land, 4,541 T. til Belgien, 946 T. til Dan-
mark etc.).

b. Skaaren Last, Planker, Battens, B o r d ............... 216,851 11 Mill. 160,860

(hvoraf 86,947 Tons til England, 57,095 T. til 
Frankrig, 18,657 T. til Danmark, 14,263 T. til
Belgien etc.).
Ellers, saasom Lægter, Vragbord etc.................
(hvoraf 1,025 Tons til Danmark, 811 T. til 
England etc.).

2,342 58,600 1,870

39,83°

» t ø j
10,586

c. M inetøm m er.............................................................
Stik og Pitprops ...................................................

49,787
90,262

697,000 
l 1/* Mill.

S p irer ...................... ...................... ..........................
(hvoraf 139,377 Tons til England, 10,507 T.

13,233 397,000

til Holland etc.).
d. Bjelker og  anden huggen L ast........................... 90.337 2 V* Mill. 72,27°

6Ì0l°Dansk L a s t ............................................................. 7,509 105,100
(hvoraf 49,993 Tons til England, 27,038 T . til 
H olland, 11,230 T. til tyske Nordsøhavne, 
5,843 T. til Danmark etc.).

2. Træ last  af  under  72 Tommers Længde:

a. Stav, skaaren af B i r k ........................................... 2,972 178,300
Stav, ellers ............................................................. 24,044 961,800 i Eoo 

J , #b. P itp ro p s ............................................. ......................
c. Splitved, Kubber, Brænde etc..............................

42,147
35,332

674,400
583,800

(næsten A lt til England).

Træ last  ial t  i 1878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737,014 29 Vs Mill. 484.68*

581,g  
636,400

I 1877 udførtes fra N o r g e ......................................... 830,508 41 Mill.
og i 1876........................................................................ 932,654 44 Mill.

D e vigtigste Forbrugslande for den norske 
Trælast ere England, Frankrig, Belgien, Dan
mark og de nordsøiske tyske Stater. Ogsaa 
til Spanien og  enkelte Middelhavshavne, samt

Sydamerika, A frika  o g  Australien 
lorsk Træ last, d og  kun i K vantiteter at 
Betydning.

England modtager hovedsagelig
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Trælast, saasom 3 x 9 “ Planker, 2V2 X  6 1/2 
à 7" eller 3 X  6 ’ /2 à 7 "  Battens, l x/4 X  6 
à 7 " Battensbord, Cornwallsbjelker, Box, Spi
rer, Stik, Sleepers og  Pitprops. England 
forbruger mere norsk Trælast end alle de 
Øvrige Comsumtionslande tilsammen; i Aaret 
1876 indførtes fra N orge c. 310,000 Loads 
(à 50 eng. Cubikfod) til en Værdi af 564,614 £.

Frankr ig og  Belgien benytter hovedsagelig 
8 X  8 à 9 “ Planker, 2 x/2 X  6 x/2 à 7 “ og 
8 x 7 "  Battens, l x/4 X  7 x/2 à 9 "B ord , A lt 
1 engelsk Maal, samt fransk Kant i skaaren 
°g huggen Tilstand (Poutrelles).

Holland forlanger Bjclker, mest i Størrel
ser paa 10 og  12 Tomm ers Topmaal. T id 
ligere benyttedes meget deraf til Pæle ved 
yige- og Slusedæmninger, hvortil endnu en- 
8el anvendes; men den største D el af Im 
porten opskæres til Bord og  Planker paa 
jjaugbrug, der drives med Vindkraft, af hvilke 
oer findes mange, især paa de nordsøiske 
byster. A f anden Last bruger Holland Spi- 
*eh Jufferter, Kult, Lægter, 2den og 3die 
£°rt Battensplanker og  forskjellige Sorter 
uord.

Danmark indfører Bjelkelast af mindre D i
mensioner i Længder fra 5 til 16 Alen og 
med et Topmaal fra 4  til 7 " ;  dernæst 2 og 
f x  8 "  Planker, 2 x/2 X  6 x/2 "  Battens, l x/2 
•^8" Bord og l x/4 " Kispebord, Battensbord, 
•Aaarne Lægter, Pumpetræer, Læssetræer og 
stolper. Indførselen foregaar mest til Jyl- 
laH  idet Hovedstaden og Øerne i de senere 
kar nrest indføre svensk Trælast.

Til de nordsøiske t yske St æder ,  Ham borg, 
{fornen etc., forsendes mest l ’ /4 x  7 à 8 "  
uord og l J/8 x  6 x/2 à 7 "  Battensbord, samt 
{miel 3 x  8 à 9 "  Planker, A lt dog simple 
morter, samt 3/4 X  4 x/2 " Bord.

Udførselen til de øvrige Lande bestaarmest 
f  8 x  8 à 9 "  Planker, Battens, forskjellige 
sorter Bord og  rund Last.

iV os eller V o u e s  kalder man i Frank- 
de nedsaltede Indvolde af Kabliauen; de 

anvendes til Madding ved Fiskefangsten og 
nonne sædvanlig i Handelen i Fade paa 6 à 

7(J0 Pund.

e ^ o t r e  D a i n e - L a h o r s  er Navnet paa 
j f  af de fortrinligste Burgundervine af 1ste 

rasse fra Omegnen af Auxerre.

la ^ » t t i n g h a m  w h i t e  kaldes i Eng- 
en særdeles god Sort Blyhvidt. ,

■N o u g a ts  er en Slags fransk Bagværk 
afm navnlig forfærdiges i Mængde i Provence 
jj. handler og  H onning under Tilsætning af 
] 'kker, Pistacier og Bosen- eller Orange- 

°mstvand. Den bedste Sort kaldes Thouron.

jâ °y a le s  er Navnet paa nogle stærke og 
jj Hampelærreder, som forfærdiges i Frank- 

S) hvor de anvendes som Seildug.

U j^Uces A re c æ  s. Arekanødder. —  N. 
j  eoen s. Behennødder. —  V. Ca rozza  s. E l- 
(|{mensnødder. —  N. moschatæ s. Muskatnød- 
j i .1' N. Pe rsicorum  s. Ferskentræet. —  N. 
nrSi ,c'a- s- Pistacier. —  N. voinicæ s. Bræk- 
‘tødder.

N u d l e r  kalder man en fast, tørret Mel- 
deig, som er givet en eller anden Form  og 
som anvendes som Næringsmiddel. De i Han
delen kommende Nudler bestaa sædvanlig af 
en stærkt æltet Hvedemelsdeig med Tilsæt
ning af Æ g  og Vand og  undertiden farvet 
gul med Safran. Alan skjelner imellem de 
tynde Traad- eller Suppenudler, Fidel ini ,  de 
noget tykkere, ormeformede Vermicel l i ,  end
videre Baandnudler, Lasagnel l i ,  de rørfor
mede Maccaroni ,  de flade o g  firkantede Tag
l ioni,  de stjernedannede St el lure,  de linse
formede Andarmi,  de ærteformede Mil lefant i,  
som ogsaa kaldes Façonnudler ,  og endnu flere 
Sorter. De tilberedes ved at presse D eigen 
igjennem  smaa Huller i en Slags Sprøite, 
undertiden ogsaa ved at presse den i Form e; 
de anvendes mest som en Slags Gemyse paa 
Supper. De forfærdiges hovedsagelig i Ita
lien af fint Hvede- og  Eismel, og ere der en 
almindelig yndet Spise ; navnlig findes der 
store Maccaronifabriker i Genua og Neapel. 
Fra Italien har denne Industri efterhaanden 
udbredt sig  til flere andre Lande, og  der 
findes saaledes betydelige Nudelfabriker i 
F rankrig, som i enhver Henseende kunne 
stilles ved Siden af de italienske, navnlig i 
Lyon og  Marseille etc., og i Tyskland i A u gs
burg, Mannheim, L eipzig, N ürnberg, Erfurt 
etc., i Østerrig ere navnlig W ien og  Prag 
bekjendte for deres Nudelfabrikation. De for
sendes sædvanlig i K ister paa x/4 og x/2 Cent
ner, og  de maa opbevares i tørre Localer, 
hvor der ikkegjem m es andre stærkt lugtende 
Substantser, da de ellers let faa en ubehagelig 
Smag.

N u i t s  kaldes efter Byen af samme Navn 
i det franske Dep. Côte d ’Or en m eget god 
rød Øvreburgundervin, som henhører dels til 
1ste og dels til 2den Klasse (s. Burgun- 
dervin).

N i i r u h e r g e r g r w n t  er Navnet paa en 
grøn Farve, som bestaar af Chromilte, Z ink
ilte og Tungspat.

N i i r n b e r g e r r u d t ,  ogsaa kaldet Hus
rødt ,  er en A rt rød Bolus eller Jernrødt, som 
findes ved Petzenstein imellem N ürnberg og 
Baireuth; det anvendes mest som A nstrøgs
farve til Mure, Skorstene etc.

N u s s d o r fe r  er en m eget god ungarsk 
hvid Vin, som produceres ved Byerne Øvre- 
og  N edre-Nussdorf i Pressburger-Com itatet ; 
den liører til de mere haarde end bløde Bord
vine, som kunne holde sig længe og ved at 
lagres forædles Aar for Aar. Den egner sig 
godt til Fabrikation af kunstig Champagne.

N u t r ia s k in d , som ogsaa kaldes Neu- 
t r ia- Koipu- Racunda- Pot amis- eller Guyoya- 
Skind, undertiden ogsaa am er ikanske Odder- 
skind,  og som ofte i Tyskland og England 
feilagtig benævnes Abeskind,  erholdes af den 
i Sydamerika, navnlig i La Platastaterne, i 
stor Mængde levende Koipu (Castor coypus). 
Disse D yr ere store, bæveragtige Sørotter, 
hvorfor ogsaa Benævnelsen Nutria, som paa 
Spansk betyder Søodder, er feilagtig . De 
ere 50— 65 Ctm. lange, have en tyk, kun
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lidet behaaret Hale, ere paa E yggen  rød
brune, paa Siderne mere røde og  under Bugen 
sm udsigrøde, og have brunligt askefarvede 
Grundhaar. Skindene benyttes dels til Pels
værk og  dels til Hattefilt, efterat de ydre 
lange Haar ere fjernede; de komme mest fra 
Buenos Aires til England. I  Tyskland be
tales de til Pelsværk tilberedte Skind med 
1 à 2 ’ /2 Thaler pr. Stk. Den aarlige Produc
tion af disse Skind i Sydamerika udgjør c. 
3 M illioner Stykker.

N y b l a a t ,  Vaskeblaat ,  Hamborgerblaat  
eller Sachsi sk b l aat  er en i smaa firkantede 
Tavler formet, af Stivelsemél og  blaat Car
min bestaaende Parve, som hovedsagelig be
nyttes til Blaaning af Yasketøi, men ogsaa 
undertiden til Blaafarvning af Papir og  Tøier. 
D et forfærdiges i de fleste Farvefabriker i 
forskjellige lysere eller mørkere Nuancer og 
til m eget forskjellige Priser. Pudret  kalder 
man en Sort, som er mørkere udvendig end 
indvendig. I  den nyere T id  benyttes ogsaa 
det kunstige Ultramarin istedetfor Nyblaat.

N y  b r ì i  l i t  kaldes dels en ogsaa under 
Navn af Mahognibrunt  forekommende, af 
brændt Bolus bestaaende rødbrun Farve, og 
dels en anden smuk brun Farve, som frem 
stilles ved at fælde saltsurt Kobber, som er 
opløst i destilleret Yand, med Blodludsalt. 
Den første anvendes mest som  A nstrøgs
farve, den sidste ogsaa til O lie- og  Yand- 
maling.

N y  g r u n t  s. Chrom grønt ,  Neuwiedergrønt  
og  Schweinf ur t ergrønt .

N y g n l t  s. Chromgul t  og  Blygul t .
N y r e r o d  ( R a d ix  Pareirœ  bravœ), T. 

Grieswurzel, erholdes af B ot ryopsis p la t ypbylla ,  
der hører hjemme i Brasilien og  Peru. Den 
forekommer i store, flere Fod lange Stykker 
af en tyk Fingers til en lille Arms Tykkelse, 
er lidt krummet, svagt furet paalangs, træ
agtig og  med sm udsig graabrun, let affal
dende Bark. Yedet er porøst og kj endeligt 
ved et Centrallag, sammensat af Kiler, som 
divergere fra den sædvanlige Axe, hvorom 
der følger enkelte concentriske Einge, som 
ere gjennemskaarne a f kileformede, ofte ure
gelm æssige Straaler; det er tungt, lyst gul
brunt og  voxagtig glinsende paa Snitfladen. 
Det er uden L ugt og  har en ren bitter Smag. 
Nyrerod forfalskes i Handelen med den fra 
Jamaica kommende E od af Cissa mpelos P a 
i-eira, som er tykkere og  mere snoet og i 
Tværsnittet mangler den karakteristiske con
centriske Zone. —  Nyreroden indeholder som 
virksomt S tof Alkaloidet Buxin (Pelosin). 
Den anvendtes især tidligere im od Nyregrus 
og  Stensygdomme.

N y r e s t e n  s. Nephri t .
N y r e d t  eller Vaskerød t  er en i smaa 

Tavler form et rød Malerfarve, som tilberedes 
paa samme Maade som Nyblaat, kun at man 
istedetfor Indigocarm in benytter Kugellak 
dertil.

N y  s e r o d  kaldes navnlig de g iftige E ød- 
der af to forskjellige Planter, som anvendes 
i Medicinen, dog paa Grund af deres heftige 
Yirkninger kun sj elden for Mennesker, men

hyppigere for Dyr. Man skjelner sædvanlig 
imellem :

1) Sor t  Nyserod (R a d ix  Hellebori nigri) 
af Helleborus niger, en i skyggefulde Skove 
paa de sydtyske, italienske og franske Bjerge 
voxende Plante med haandformigt delte Blade 
og smukke hvide eller rødlige Blomster; den 
blomstrer i Januar, Februar og  Marts. Koden 
bestaar af en mangehovedet Eodstok, som er 
cylindrisk, horizontal, næsten lige, 4å8Ctm . 
lang, 10 à 12 Mm. tyk, ældre Stykker grenet 
slyngede og  krummede; den bliver ved Tør
ring svagt rynket paalangs, mørk kaffebrun 
indtil nellikebrun, men aldrig virkelig sort. 
Den er besat med mange udvendig brune, 
indvendig sm udsig gullige Trævler, som bave 
en hvid, cirkelrund, traadformig Marvstræng, 
en svag, m odbydelig L u gt og  en i Begyn
delsen sød lig , men senere skarp og bidende 
Smag. De friske Trævlerødder anvendes un
dertiden i Dyrlægepraxis som et godt Middel 
im od Stivsyge hos Hornkvæg, idet de an
bringes paa samme Maade som Haarsimer; 
men denne Anvendelse skal dog være for
bunden med E isico. Indgiven i mindre 
Mængde bevirker Eoden Brækning og Bug
lø b ; en større D osis fremkalder Betændelse 
i Tarmkanalen og Krampe. Den indeholder 
Hellebo rin, en flygtig  skarp Olie og et bit
tert Extractivstof. Disse Eødder gaa hyppig 
i Handelen tilligem ed de ikke afplukkede 
Eodblade, som ere et K jendetegn paa deres 
Æ gthed.

2) Hvid Nyserod (Rhizom a Veratri,
H ellebori albi) af den hvide Nyserod, Vera
t ri! m album, en paa Foralperne i Østerrig? 
Baiern og  Schweiz, den nordlige Del af Norg’e 
og i en Del a f Sibérien etc. voxende Plante 
med en høi Stengel, store, brede Blade °S 
grøn lig  hvide Blomster. Den bestaar a 
kegleformede, rynkede, indtil 2— 3 Ctm. tyklu 
og 5— 8 Ctm. lange, liaarde, tætte og faŜ  
Eodstokke, som udvendig ere gulbrune oB 
indvendig hvide og have en svag Lugt og 
en bitter, skarp kradsende Smag. Den bvm 
N yserod har ingen L ighed med den sorte, 
den kommer i Handelen, befriet for Rodtrsy 
lerne og foroven forsynet med do tæt at' 
skaarne Bladrester. Støvet af den fremkald® 
Nysen, og  naar den stødes, maa Arbeidere! 
binde en Svamp eller et fugtigt Klæde m 
Munden, da den hører til de skarpe, ætsend 
Gifte. H yppigere end selve Eoden benytt®® 
dog i Medicinen det af samme, ligesom og' 
saa af H østtidløs, Sabadilfrø etc., udtruk» 
virksomme Stof, Verat r in (s. d.) ; desud° 
indeholder den Jervin (s. d.) og Veratro1' 
syre, som krystalliserer hvid og  er svagt s" j  
—  H vid N yserod erholdes ogsaa af B o d e n .  
Verat rum Lobel ianum,  som ligeledes vo* 
paa Mellemeuropas Bjerge og har grø»11 
Blomster. _ . ■

N y s e r o d ,  g r o n  (Bad. Hellebori vl f . 
dis) har L ighed med den sorte N yserod & 
indeholder omtrent de samme Stoffer, hvo 
for en Iblanding af denne neppe vil ku» 
kaldes en Forfalskning. Planten voY 
næsten i hele Mellem-Europa, har indtil /*
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Meter høie, foroven grenede og faabladedo 
Stengier, en grøn lig  sortebrun Bodstok, som 
tilligemed de sortebrune Bodtrævler er af en 
intensiv bitter og tilsidst brændende Smag, 
og store grøngule Blom ster, som komme 
trem i Marts og April. Koden er noget 
tykkere og mørkere end den sorte N yse- 
rod og viser i Tværsnittet en tyndere de
tergili og udenom samme en af brune 
“ rikker bestaaende Kreds. Planten kan og - 
saa kjendes paa de takkede, urteagtige, 
smalle Smaablade, der sidde ved de større 
Udformede Blade.

^ y s e e l a m l s k  H a r  s. Hørlilie.
. '  j S t t l v ,  T. Neusilber, Pr. Mailleeliort, 
^tegent allemand, E. German silver, British 
piate, Electrum, er en Matallegering, som be- 
®Gar af 50— 66 pCt. Kobber, 13— 18 pCt. 
Mikkel og 19— 31 pCt. Z ink ; det kan saaledes 
°gsaa betragtes som M essing med en Tilsæt- 
ölI1g af 1/6— 1/3 Nikkel. Den sædvanlige Yare 
rideholder c. 63 pCt. Kobber, 16 pCt. Nikkel 
jV 2 1 pCt. Zink, men har da et lidt gulag- 
Pgt Skjæ r, imedens man ved at benytte 
0^—35 pCt. Nikkel erholder en Legering, 
s°ri har stor Lighed m ed Sølv men ogsaa er 
endel dyrere end den førstnævnte. T ilbercd- 
?rigen af guld- og  sølv lignende Legeringer 
!ai' i mange Tider været forsøgt af de ln - 

dustridrivende, og allerede for over 100 Aar 
siden indførtes til Europa fra China det under 
Atevn af  Packf ong bekjendte hvide Metal, 
som ligeledes bestod af Kobber, Nikkel og 
£rik. I England forsøgte man at efterligne 
j Ølv ved hovedsagelig at anvende Tin  til 
^geringen med en Tilsætning af Antimon, 
jobber og Zink, og  der fremkom saaledes 
p t  bekjendte Br i t anniam et al  (s. d .); T in  er 
^ldlertid et saa blødt Metal, at man snart 
rii'æbte efter at danne en haardere Legering 
T.®d at benytte Kobber som Hovedmateriale 

samme, og hvad det da navnlig kom an 
tea var at forskaffe dette M etal en sølvlig- 
teade Farve og Glans. Dette Maal op
laed e  man tildels ved at sammensmelte K ob- 
jer med Arsen eller Antim on, og man erholdt 
te det saakaldte Hvidkobber ,  som tidligere 
anvendtes m eget til forskjellige Gjørtlerar- 
rider, Krybber og  endogsaa til Bordservicer, 
tetil man kom til den Erfaring, at dette 
letal paa Grund af dets Opløselighed i Sy- 
te kunde foraarsage Forgiftninger, hvilket 

°gsaa oftere skete, hvoraf F ølgen  var, at der 
adkom Forbud im od dets Anvendelse, og 
10m stillingen af denne Kobberforbindelse 
Ophørte da ganske, navnlig efterat man i 
^eriin havde udsat en B elønning for Opfin- 

risen af en M etallegering, som i Udseende 
teulde ligue tolvlød igt Sølv, være let at be- 
teridle fabrikmæssigt samt kunne benyttes til 
p°gekar uden skadelige F ølger for Sund
riden. I  Aaret 1824 anlagde derpaa Brø- 
dri'ri Henniger i Berlin en Fabrik til Frern- 
hlling af Nysølv, og  omtrent samtidig frem 

itela Geit ner i Schneeberg med en lignende 
Gagering, som han kaldte Argent an.  IS a ch - 
riti ansés derfor Geitner for at være N ysøl- 
yets Opfinder; han har ialfald den Fortjeneste

at have skabt en m eget v igtig  Industri i 
Sachsen ved at skaffe det tidligere værdiløse 
Nikkel en høi Grad af B etydning, og endnu 
i vore Dage ansés det Schneebergske N ysølv  
for at være det bedste; det kommer sædvan
lig  kun i Handelen i Form  af Blik, Traad 
og  tynde Stænger. D et varede ikke længe, 
førend man ogsaa anlagde Nysølvsfabriker i 
Frankrig, hvor Legeringen kaldtes Mai l l e-  
chor t  eller Ar gent  al lemand,  samt i England, 
hvor man i Alm indelighed benævnte den 
German si l ver .  I  Sheffield forfæ rdiges fø l
gende Sorter:

Kobber Nikkel Zink
Ordinari- .......... 8 2 37 2
H v id ................ 8 3 3 7 2
E lectru m ........ 8 4 372
Strengflydende 8 6 372
T u ten ay .......... 8 3 372

Den sidstnævnte Sort er m eget zinkholdig 
og  derfor letsm eltelig, saa at den kan an
vendes til støbte Varer, men den kan ikke 
godt bearbeides paa andre Maader paa Grund 
af dens Haardhed og  Skjørhed. Al pacca og 
Lunaid ere Navnene paa to i W ien frem 
stillede Sorter Nysølv, som omtrent bestaa 
af 3 Dele Kobber, 1 D el Nikkel og  1 Del 
Zink, og  som hyppig ere forsølvede. I  Ber
lin har man i Eegelen 3 Sorter, hvoraf den 
bedste bestaar af 52 Dele Kobber, 22 Nikkel 
og  26 Zink, den næstbedste a f resp. 59,11 
og  30, og den ringeste af 63,6 og 31 Dele. 
V ed China- og Perusølv forstaar man i A l
m indelighed galvanisk forsølvet Nysølv, der 
skal indeholde c. 2 pCt. Sølv. Lignende Sorter 
forekomme under Benævnelserne Al fénide og 
Chr ist of lemet al og benyttes navnlig til For- 
arbeidelse af Lysestager, Kander, Théservicer, 
Gafler, Skeer etc.; Blandingen ligner fu ld
stændig Sølv, men er naturligvis langt bil
ligere. D et saakaldte Tiersargent ,  som er 
tilsat næsten en Trediedel Sølv, bestaar af 
27,5 pCt. Sølv og  62,5 Kobber, Nikkel og 
Zink, men denne Legering forekom mer kun 
sjelden.

Godt Nysølv har megen L ighed med tolv 
lød igt Sølv og  giver ogsaa paa Proberstenen 
en lignende Streg , som dog hurtigere for
svinder, naar der paahældes en Daaabe Skede
vand; det angribes langt mindre end Kobber 
og  M essing af Syrer og kan derfor uden 
Fare benyttes til Kogekar og Bordservice. 
De bedre Sorter ere ligesaa strækkelige og 
sm idige som M essing og kunne næsten med 
samme Lethed valses, hamres og  trækkes til 
Traad. Ved Ophedning og  paafølgende A f
køling i koldt Vand kan N ysølv  gjøres blødt 
og  sm idigt, efterat det ved Forarbeidningen 
er blevet liaardt, hvilken Operation kan gjen- 
tages saa ofte man vil. I Tyskland findes 
der betydelige Nysølvvarefabriker i Berlin, 
Dresden, Leipzig  etc., i  Østerrig navnlig i 
W ien og  i England i Sheffield og B irm ing
ham. De større Fabriker, hvorfra man er
holder de mange forskjellige Nysølvsartikler, 
som forekomme i Handelen, saasom Skeer, 
Gafler, Tallerkener, Bægere, Terriner, L yse
stager, Daaser, Sporer, Bidsler, Seletøisbe-
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slag etc., fremstille i  Regelen selv det N y 
sølv, som de benytte til deres Fabricata. 
Naar Nikkelen ikke forekommer i Tærninge- 
form, slaas den i smaa Stykker a f en Has
selnøds Størrelse, hvorefter Blandingen kom
mes i D igelen saaledes at der findes Kobber 
saavel foroven som forneden, hvorefter den 
bedækkes med Kulpulver og  smeltes ved en 
stærk Ild. Dersom Massen er bestemt til 
Støbning, tilsættes sædvanlig 2 à 3 pCt. B ly ; 
i  andre Tilfælde bliver N ysølvet enten ud
valset koldt til Blik eller til grov, rund eller 
firkantet Traad, eller ligesom M essing truk
ket til finere Traad. D et smeltede N ysølv  
hældes ud i Støbejernsforme til Plader af 
7— 10 Tommers Længde, 4— 8 Tom. Bredde 
og 3— 4 Liniers Tykkelse, hvilke senere kunne 
fortyndes efter Behag ved kold Hamring eller 
Yalsning, dog saaledes, at Pladerne imellem 
hver af disse Bearbeidninger først opvarmes 
til begyndende Glødhede og  derefter ned- 
dyppes i koldt Yand for ganske at afkøles; 
Pladerne kunne udhamres saa tynde, at de 
kunne anvendes som Bladsølv. Den senere 
fabrikmæssige Forarbeidning til de mange 
Forbrugsgjenstande, hvortil N ysølv anvendes, 
sker dels ved Punsmaskiner af samme Slags 
som dem, der benyttes i Møntværkstederne 
til at udhugge Møntpladerne af Metalplader, 
og  dels ved Presning imellem Staalvalser, i 
hvilke den Form  er indgraveret, som det 
færdige Arbeide skal have. —  Efter J. Percy  
og  Allen skal Nikkel i N ysølv kunne erstat
tes a f Mangan.

N æ l d e  s. Neide.
N ø d  betegner egentlig  en Frugt, som be- 

staar af et fast, tørt, træagtigt, ikke af sig  
selv opspringende H ylster eller Frøgjemme, 
som i Regelen kun omslutter ét fritliggende 
F rø ; sædvanlig forstaar man dog ved Nødder 
Hasselnødder  og Valnødder .  De førstnævnte 
ere allerede tidligere omtalte i en særlig A r
tikel, ligesom ogsaa de saakaldte Jordnødder  
(s. Jordmandler). Valnødder  ere de modne, 
fra deres grønne Yderskaller befriede Sten
frugter af det fra Persien stammende, men 
allerede tid lig  til Europa indførte Valnød
t ræ,  Ju g la n s re gia ,  som nu findes vildt- 
voxende i de fleste Lande, men ogsaa hyppig 
dyrkes, navnlig i Frankrig, Italien, Østerrig, 
Tyskland, Schweiz etc. Valnødder forekomme 
i flere Varieteter, saasom St ennødder ,  en 
mindre Sort med en tyk, haard Skal, hvoraf 
Kjærnen kun med lidt Vanskelighed kan ud
tages; Hest enødder,  næsten dobbelt saa store 
som de alm indelige; Blodnødder  med tildels 
blodrøde Kjærner o. fl. De unge, umodne 
Valnødder med de grønne Skaller blive, im e
dens de endnu ere saa bløde, at man kan 
gjennemstikke dem med en Naal, nedlagte i 
Sukker af Conditorne, ligesom  man ogsaa 
deraf tilbereder en Nøddelikør og  undertiden 
ogsaa et Extract, som kaldes Catchup eller 
Catsup, og  som benyttes som et pikant K ry- 
deri paa Supper, Ragout etc. E t andet sort, 
tyktflydende Extract af en sammensnærpende 
Smag anvendes til Fabrikation af haarfar- 
vende Pomade. En Hovedanvendelse a fK jæ r-

nerne er im idlertid til Presning af Nødolie 
(s. d.). Nøddernes grønne Skaller, som blive 
brune ved at tørres, give en holdbar brun 
Farve, især paa Uld, og man tilbereder og
saa en brun Malerfarve deraf samt enBeitse; 
de benyttes ogsaa i Apothekerne under Navn 
af Corte x Nucis Ju g la n d is,  navnlig til Afkog. 
I  Lom bardiet og  flere Steder anvender man 
Træets Bark som Garvemateriale og under
tiden ogsaa til Brunfarvning.

N ø d d e tr æ  kaldes det meget faste, 
varige, gullige eller brunlige Ved med mør
kere Aftegninger af det almindelige Val
nøddetræ, Ju g la n s re gia ,  som er omtalt i 
forrige Artikel. A f Træer, som voxe i tør 
og  mager Jordbund, er Vedet fastere og mør
kere, end af saadanne, som voxe i fed Jord; 
af unge Træer og af Splinten er det hvidt 
og  kaldes da ofte hvidt  Nøddet ræ;  det er da 
mindre fast, men m eget seigt og bøieligt, 
hvorfor det især anvendes til Pidskeskafter. 
Rodstokkene, ligesom ogsaa Knasterne ere 
sædvanlig smukt masrede og  vurderes derfor 
høist. Vedet anvendes til Meubler og andet 
Dreier- og  Snedkerarbeide, navnlig ogsaa til 
finere Geværskæfter, til hvilket Brug det sæd
vanlig kommer i Handelen grovt tilskaaret, 
men ogsaa som Blokke eller Bræder. Det 
meste kommer fra Frankrig, hvorfor det og
saa i Tyskland ofte benævnes »Franzholz«. 
—  Vedet af det fra Amerika stammende, men 
ogsaa hist og  her i Sydeuropa dyrkede sorte 
Valnøddet ræ,  Ju g la n s n igra ,  er smukt sort- 
agtigt med sorte og hvide Aarer, modtager 
en m eget smuk Politur og  benyttes derfor 
mest til fine Snedkerarbeider o. dsl. — Det 
nordam er i kanske hvide Nøddet ræ er omtalt 
under Artiklen Hickory.

N ø d o lie  (Oleum Nucum juglandis) er 
den af Valnøddekjærner udpressede, lysegule 
eller lidt grønlige Olie, som især i frisk Til
stand har en behagelig, mandelagtig Smag; 
den tørrer let og fryser ved 22° C.. Til Pres
ning af Kj ærnerne anvendes ikke friske Nød
der, men saadanne, som have henligget 2 
eller 3 Maaneder og ere bievne ganske tørre. 
Ved Presning udvinder man indtil 25 pCt. 
O lie; den koldt pressede er næsten farveløs 
eller svagt gu lagtig , er uden Lugt, har en 
mild og  behagelig Smag og  anvendes derfor 
undertiden som Spiseolie, men den bliver let 
harsk i Luften, antager en mørkere Farve og 
kan da ikke benyttes længere paa denne 
Maade. Forøvrigt anvendes Nødolie til Fer
nis og  til finere Oliem aling, da den tørrer 
hurtigere end Linolie. For at blege den og 
gjøre den hurtigere tørrende udsætter man 
den for Luft og  Sol og lader den derefter 
henligge en Tid, da gammel Olie anses for 
at være bedre til Maleribrug end frisk. Den 
tilberedes især i Sydfrankrig, Italien, Øster
rig, Ungarn samt i Tyskland, navnlig iRhin- 
egnene ved Mainz, Strasborg, Frankfurt a. M- 
etc. Den forekommer undertiden blandet med 
Valmueolie.

N ø g le o s t  eller Nøgelost  kaldes i Norge 
hollandsk Leidnerost eller Efterligninger deraf,
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°ßi tilberedes af sød, skummet Melk. Nav- 
let skal stamme fra, at saavel de indførte 
0̂ltl eftergjorte Leidneroste ofte ere mærkede 
^ed Byen Leydens Vaaben, nem lig 2 kors- 
agte N øgler; Andre udlede det af det hol

landske Ord »N agel«, som betyder Nellike, 
idet der i Holland stundom anvendes N elli
ker til at blande i Osten foruden ogsaa 
Kommen.

S fok k erose  s. Aakande.

O b j e c t i v e r  g.  Mikroskop,  
r. Oblater forfærdiges i Regelen af det 
J^este Hvedemel og  Yand, som bringes i 

eigfomi og derefter trykkes til Plader eller 
javier i varme Jernforme. Man har forskjellige 
I ags efter den Anvendelse, hvortil de ere 
stemte, saasom: Taffeloblater af Størrelse 

Formene, hvori de ere tilberedte, omtrent 
i® Ctm. lange og 15 Ctm. brede; de benyttes 
l‘*s af Conditore som Underlag for Kager 

andet Bagværk, og dels som Omsvøb om- 
ildesmagende Lægemidler. De ere altid 

[harvede og sælges i Pakker paa 50 eller 100 
Rykker. Brevoblater ere som bckjendt runde 
jhttaaskiver af forskjellig Størrelse, som ud
lægges af Taffeloblaterne med et rundt Jern.

haves baade hvide og  forskjelligt farvede, 
hed eller uden Glans og sælges i mindre 
l*jer større Æ sker eller ogsaa efter V æ gten;
I de farvede maa der selvfølgelig ikke være 
[payttet giftige Farver. De største ere saa 
hore som en Dobbeltkrone, mest røde og 
Nddes ogsaa D ocum ent- eller Can cel i ioblat er . 
han har ogsaa Oblater af farvet Papir med 
. °gstaver eller Vaaben paa den ene Side, 
gedens de paa den anden ere overstrøgne 
hed Gummi, Dextrin etc. K irk eob lat er  eller 
“ °st ier  ere ufarvede, omtrent 6 Ctm. i Gjen- 
henisnit og have paa den ene Side et ophøiet 
h°i's. Endvidere har man Oblater, som be- 
Naa af tynde, sædvanlig farvede Blade af 
fusblas eller Gelatine, og som paa den ene 
j}de have pressede Bogstaver eller Figurer 

h  en anden Farve end Grunden; de befugtes 
Paa Undersiden og  klæbes ndenpaa Breve. 
p 1' findes Oblatfabriker i de fleste større 
ftyer, navnlig i Berlin, Leipzig, Kassel, Frank- 
ht, Nürnberg etc.
Obsidian, L a v a gl a s,  vu l k an sk  Glas, 

“paa kaldet G lasagat  og  i slan d sk  Agat ,  er
°t Mineral af vulkansk Oprindelse og  findes 
hiest i Nærheden af enten udbrændte eller 
pdnu virksomme Vulkaner enten i Form  af 
huvastrømrne eller som løse Sten. Den har 
°h stærk Glasglans, et musklct Brud, er mere 
efler mindre gjennemskinnen do, ofte dog kun 
p d  Kanterne, og  kan gives en smuk P olitur; 
J p  har en specif. V æ gt af 2,3— 2,5 og en 
ffaardhed =  6. Dens Farve er m eget for- 
8kjellig; som oftest sort, undertiden brunlig, 
bøn lig  eller rødlig, sjeldnere gul, rød, blaa,

hvid eller forskj elligt stribet eller plettet 
Den findes ved Vesuv, Ætna, paa de lipariske 
Øer, Teneriffa, i Ungarn, Sibérien, Amerika 
og paa Island, hvor man kalder den H rafn -  

t in n a (Ravneflint). I  Pimpsten, som sand
synligvis er Skummet af sm eltet Obsidian, 
findes den undertiden som en Slags Kjærne, 
der bestaar af enkelte runde, perleglinsende 
Korn, hvorfor den ogsaa da kaldes Per lest en .  
A f samme Slags er ogsaa den navnlig i S i
bérien forekommende perlegraa, saakaldte 
ædle O bsidian eller M arek an i t . En lyseblaa, 
florlignende Art benævnes Florst en , og  en 
bouteillegrøn, som findes i Böhmen, kalder 
man ogsaa Bou t ei l lest en  eller böhmisk Chry
solith. En grønliggul, changerende Varietet 
benævnes i Tyskland Sch i l l er st e i n  og be
nyttes sleben en cabochon til Smykkesten, 
men den er kun af ringe Værdi. I  Oldtiden 
var Obsidian for de Indfødte i Peru og 
M exico hvad Flinten var for Nordens U r
beboere; de forfærdigede deraf Øxer, Knive, 
Landsespidser etc., hvortil den ogsaa egnede 
sig  godt, idet den med Hensyn til Haardhed 
og  Evne til at lade sig  sønderdele i skarp
kantede Brudstykker, i høi Grad ligner F lin 
ten; paa enkelte af Sydlxavsøerne skal man 
endnu benytte den til Pilespidser. Forøvrigt 
forfærdiger man nu af Obsidian mange Smaa- 
t in g , saasom Knivskafter, Stokkeknapper, 
Daaser o. dsl., af smukko Stykker ogsaa un
dertiden Ringstene etc. og af de sorte Arter 
Sørgesmykker. Den bestaar af Kiselsyre, 
Kalk, Lerjord, Kali og  Jernilte.

O c c a ,  Rodknolden af O x a l i s  t u b e r o s a ,  en 
i Peru voxende Plante, indeholder en g iftig  
Saft, som fjernes ved at tilberede den paa 
forskiellig  Maade. I Peru anvendes den som 
Lægemiddel.

O c e l l i «  d i  P a v o n e ,  ogsaa kaldet 
B r e cci a  pavonazza, or Navnet paa en Sort 
smukt italiensk M uslingem armor med store 
røde, hvide og undertiden blaalige Pletter.

O cu b a  s. Palmevox.
O d i l i  C a l i e r i  s. K rebsst en e.
O d d e r s k i n d ,  do behaarede Skind af 

flere Arter Fiskoddere, ere et meget søgt 
Pelsværk; i Handelen forekomme navnlig 2 
Arter under dette Navn, nem lig:

1) Den alm indel ige Fi sk e - eller Flododder, 
ogsaa kaldet Fersk van d sod d er en , L u t r a  v u l -
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g a r  i s, T. Fischotter, E. Otter, Fr. Loutre, 
Russ. Widra, som hører hjemme overalt i 
den nordlige og tempererede Zone, hvor der 
findes Floder, Indsøer og Damme, ved hvis 
Bredder den graver sig Boliger, ofte under 
gamle Træstammer eller Rødder, ogsaa under
tiden i længere Afstand fra Vandet i forladte 
Grævlinge- eller Rævehuler; den er ogsaa 
tem m elig almindelig i Danmark. Den er c. 
80 Ctm. lang uden at medregne den 30 à 
40 Ctm. lange Hale, har en Væ gt af 2 0 —30 
Pund, er paa R yggen  mørkebrun med graa- 
lige og  hvide Grundhaar, paa Undersiden 
lysere, navnlig fortil, har Svømmehinde im el
lem Tæerne og  et velsmagende Kjød. Den 
er meget graadig og g jør svømmende Jagt 
paa Fisk og  Krebs, som den enten fortærer 
eller blot dræber af Lyst, hvorfor den er 
meget skadelig for Fiskeriet. Hunnen føder 
til forskjellige Tider a f Aaret 2— 4 blinde 
Unger, som let kunne gjøres tamme. De 
fleste a f disse Skind komme fra Nordamerika, 
Kamschatka, de aleutiske Øer etc. Fra Ca
nada og  Virginien erholdes Skindene af en 
Afart, L u t r a  c a n a d e n s i s ;  de ere smukt mørke
brune, glatte og glinsende og  kaldes derfor 
ogsaa Spei lod d ersk in d. De svenske og  norske 
Odderskind ere m eget mørke, næsten sorte. 
De lysere Skind farves ofte brune i Haar- 
spidserne af Bundtmagerne. De lange Haar 
anvendes ogsaa til Malerpensler og  kaldes 
Fisk epen sler , og  de finere Uldhaar forarbci- 
des undertiden til Hatte. I  den tyske Pels
handel forekomme de saakaldte »gerissene 
Otterfelle«, som ere saadanne, af hvilke de 
lange, stride Haar ere udtrukne ved en eien- 
dom melig Fremgangsmaade, der bestaar i at 
trække Skindene imellem klæbrige Valser, 
saa at kun de bløde Uldhaar blive tilbage. 
—  Odderskind kunne efter deres Kvalitet 
anføres i følgende Orden: ostindiske, mexi
canske , spanske, franske, tyske, russiske, 
danske, svenske, de fra de sydamerikanske 
Fristater, fra det nordlige og  vestlige Ca
nada, Hudsonsbaylandene og endelig de fra 
N y-England og Labrador. I  China bruges 
disse Skind m eget til Mandshuer, i Baiern 
til Damepelshuer, i Preussen til Uniforms
huer for Husarofficerer, i Canada til lange 
Damehandsker etc. ; paa de tyske Messer staa 
de i en Pris af fra 4 til 20 Thaler pr. Stk.

2) Skindene af H avodderen , L u t r a  m a r i n a ,  
T. See-Otter, E. Sea-otter, Fr. Loutre de 
mer, Russ. Kamtschatsky bobry (Kamtschat- 
kiske Bæverskind). Disse D yr leve paa K y
sterne af de nordlige H ave, især af det 
stille Ocean imellem Kamschatka og  N ord
amerika; Skindene ere 1 à 2 Meter lange og 
halvt saa brede og  have et tæt, glat, sølv- 
glinsende, sort eller sortebrunt, fløilsagtigt, 
c. 4 Ctm. langt Haarlag. De høre til de 
smukkeste og mest søgte Pelsværkarter og 
ere en v igtig  Handelsartikel i China og R u s
land; men da Dyrene have været m eget efter
stræbte, ere Skindene bievne saa sjeldne, at 
enkelte udvalgte Stykker paa selve Produc- 
tionsstederne stundom betales med over 100 
spanske Dalere for et Odderskind; allerede 
for 15 à 20 Aar siden var Prisen paa disse

Skind paa de store tyske Markeder 100 til 
500 Thaler pr. Stk. A f  et saadant Skind 
kan der forfærdiges 3 til 5 Herre-Halskraver, 
som især bæres m eget af de Velhavende i 
Rusland, navnlig Militaire, men ogsaa i andre 
Lande; de anvendes ogsaa til Hovedbedæk
ninger, og  i China bære Mandarinerne hele 
Klædningsstykker d era f, som ere sammen
syede af 3 større Skind. I  Rusland kaldes 
de tætte, sorte Skind af helt udvoxede Dyr 
M at k i , de mindre mørke af yngre Dyr 
Kosch lok i, og  de lysere, tyndhaarede af ganske 
unge D yr M edwek i . —  Skindene af Nerts- 

væselen , M u s t e l a  l u t r e o l a ,  som i Tyskland 
stundom  feilagtig  benævnes Sum podder, den 

l i l le Fisk eod d er , St en hun d, Van d sæsel  etc., 
ere tidligere omtalte under Artiklerne Nerts 

og  M inx.

O d i a z o v a i a  kaldes i Rusland en Sort 
fint chinesisk Nankin, som indføres over 
Kiächta.

O e d e n b n r g e r  V i n e  ere de i Om
egnen af Byen Oedenburg i Komitatet al 

samme Navn avlede ungarske Vine, iblandt 
hvilke R u st er  Au sb ru ch  er af udmærket Kva
litet og  staar Tokaieren nærmest af alle de 
i Landet producerede Vine. M eget gode Sor
ter ere endvidere Vinene fra Mirbis, Dras- 
burg, Bossi, Cschevreg, H olling etc.

O e i l  d e  p e r d r i x  eller Allerand er 
en le t , behagelig, lyserød Cham pagnevin 
(s. d.).

O fen er-V in e s. u n gar sk e Vine.
O f e n h e i m e r - J R o d t  er en udmærket 

smuk rød Farve, som tildels kan erstatte 
Cochenille, og  som  udvindes af Lak-Lak.

Olun eller Ahm  er et Maal for flydende 
Varer, der dels endnu benyttes og dels har 
været benyttet i flere Lande i Europa, j 
Danmark regnes 1 Ahm  =  160 Potter, j  
Ahm  Rhinskvin holder i Almindelighed 177» 
Viertier =  140 d. Potter. I Rusland e r }  
Ohm =  12W edro à 12,7 d. P otter; i Schweiz 
holder 1 Ohm (Saum eller Muid) 100 MaaS 
eller Pots à 1,55 d. Potter. I  Tyskland be' 
nyttes dette Maal ikke længere ; tidligere var 
1 Ohm dér =  150 fr. L iter =  155,3 d. PoD 
ter, imedens Maalet dog varierede noget 1 
de forskj ellige Byer.

O k k e r  kaldes i Alm indelighed de me' 
talliske Mineralier, som have' et jordagtil? 
Udseende (ikke ere metalglinsende eller kiT 
stalliserede) og hvis Farve er s m u d s ig t  
De opstaa ved. Forvittring a f Ertserne 
ere derfor iltede Legemer, men iøvrigt a‘ 
m eget afvigende Sammensætning. Efter de 
forskjellige Metaller adskiller man Jern- Nik' 
kel- Uran- Vismutokker osv. —  Uden n#1’' 
mere Betegnelse forstaar man ved 0kkel" 
Jernokkeren, saavel den naturlige, som ogsaa 
forskjellige Kunstproducter, som ligne de»1 
Den naturlige Okker har en gul Farve, de1 
kan overgaa i de forskj elligste Nuancer ind' 
til R ødt og indeholder foruden dens Hoved' 
bestanddel, Jerniltehydrat, sædvanlig nogD 
Procenter Lérjord og  Svovlsyre, undertiden 
ogsaa Kiseljord, Z inkilte, Kobberilte, 3}Y 
ilte osv. Man har rød Okker af JerntveilC 
og Blyilter, so r t  af Kobolt, Mangan og Kob'
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ber, grøn af Kobber, Chrom og Nikkel, gul  

ai Bly, Uran, Antimon, Vism ut og M olyb- 
(læn, brun eller brungul af Mangan og  Jern. 
Okker kommer mest i Handelen i slemmet 
Tilstand, undertiden bliver den ogsaa brændt, 
hvorved Farven bliver stærkere og  mere eller 
Bfladre rød. Den forekommer ogsaa under 
forskjellige Navne, som enten have Hensyn 
hl dens Farve eller dens Oprindelse; den 
høigule kaldes saaledes Sa t i n ob er  eller Am 
a g e r -J o r d , den guldgule Guldok k er , den 
røde T er r a  di Si en a, rød Bolus, Rødk r idt  etc. 
tin ordinair lysegul, ikke meget skjør Art 
baldes ogsaa gul Jo r d . Den sædvanlige brun
gule Jernokker afsætter sig ofte i Sumpe og 
stillestaaende Vande, hvis Overflade da be- 
uækkes med en tynd, i flere Farver chan- 
gerende Hinde, ligesom  ogsaa ved enkelte 
Kilder; den findes saaledes flere Steder i 
Jylland, t. Ex. ved Silkeborg, samt paa Born
holm, hvor Afleiringen vel tilsyneladende kan 
Y®re tem melig betydelig, men dog i Virke
ligheden kun er ringe paa Grund af Mas
sens store Løshed. Vandet, som afgiver denne 
tidskilning, indeholder Jernet opløst enten 
ved Kulsyre, Svovlsyre eller en organisk Syre, 
Bien kan dog være frugtbringende i A ger
bruget ved Overrisling dermed. Man benyt
ter Okker som Anstrøgsfarve i Kalk, Lim  og 
Olie, til Overstrygning af Læder og under
tiden ogsaa til Polering a f Glas og  Metaller. 
Naar Okkeren bliver fast, gaar den over til 
at danne Brunjernsten (s. d.). I  England 
gløder man undertiden ordinaire Okkersorter, 
hvorefter de pulveriseres fint, sigtes, slem- 
uies og bringes i Handelen som armenisk 
Bolus (s. d.).

O M e n  kaldes med et Fællesnavn Agern 
°g Bog, Frugterne af E ge- og Bøgetræerne; 
de afgive et godt Kreaturfoder, og i nogle 
Lande benyttes Bøgeolden ogsaa til Olie- 
presning. Hos os have do mest Betydning 
som Frø til Skovenes naturlige Foryngelse.

O l e ï n  s. Ela'in.
Ole o r n a r  g a r  i n ,  kunstigt Sm ør, s. 

Smør.
O l e n m  er det latinsko Navn paa Olie ; 

uran betegner dermed saavel de fede, som de 
ætherkke Olier, ligesom  ogsaa nogle olie- 
Bg'tige Præparater a f mineralske Stoffer. —  
Oleum A b i e t i s  s. Æ delgran under Artiklen 
Gran. — 0. A b s i n t h i i  s. Malurt. —  0. A i u o m i  
s. Piment. —  0. A m y g d a l a r u i u  s. Mandel- 
olie. — 0 .  A n g e l i c *  s. Angelicaolie. —  0 .  
Anethi  s. Dild. —  0. a n i m a l e  D i p p c l i i ,  s. 
Hjortetakolic, raffineret. —  0. A n i s i  s. Anis
olie. —  0 .  A n i s i  s t e l l a t i  s. Stjernanis. —  0 .  
A n tho s  s. Bosmarin. —  0 . A p i i  s. Selleri. —  
0. A r a c h i d i s  s. Jordmandler. —  0. A r n i e *  s. 
Nolverlei. —  Ö. A s p h a l t i  s. Asphalt. —  0. 
Auraiilsi  C o r t i c i s  s. Pommerantsskalolie. —  
0. A u r a n t i i  K lo r u m  s. Pommerantsblomstolie. 
~~ 0. l i e h e n  s. Behennødder. — 0. B e r g a -  
uiottæ s. Bergainotolie. —  0 .  l l c t u l æ  s. Birke
tjære. —  0. C a c a o  s. Cacaosmør. —  0 . C a -  
dinnm s. Cadinolie. —  0 . C a je p u t i  s. Cajeput- 
olie.  —  0 .  C a l a m i  s .  C a l m u s .  —  0 .  c a m p h o -  
ratum s. Campher. —  0. C a n n a b i s  s. Ham p
olie.  — 0. C a r d a m o m i  s. Cardemome. —  0.

Ca rvi s. Kommen. —  0. Ca ryop h yl l i  s. K ry- 
dernelliker. —  0. Ca se a ril l*  s. Cascarillebark.
—  0 .  C a s s i *  s. Canélcassiaolie. —  0 .  C a s s i *  
c a r y o p h y l l a t *  s. Nellikecassiaolie. —  0. C e r æ  
s. Voxolie. —  0. C e t a c e i  s. Spermacetolie. —  
0 .  C h a m o m i l l *  s. Kamilleblomster. —• 0 .  C i n 
n a m o m i  s .  Canéloiie. —  0. Citri  s .  Citron
olie. —  0 .  C o c o i s  s. Cocosnødolie. —  0 .  C o -  
l o p h o n i i  s .  Harpixolie. —  0. C o p a i v *  s. Co- 
paivabalsam. —  0. C o r i a n d r i  s. Coriander. —  
0. C o r n u  C e rv i  s. Hjortetakolie. —  0. C r o -  
t o n i s  s. Granatini. —  0. C u b e b *  s. Cubeber.
—  0 . Cum ini s. Spidskommen. —  0 . de Ce 
dro s. Citronolie. —  0. D e oda r*  s. Cedertræ.
—  0 . P a lm *  Christ i s. Bicinusfrø. —  0 .
e m pyre um a t ie um  Cha bert i s. Chaberts Olie. —
0. e m pyre um a t ie um  ex l ign o fossili  s. Sten
kulstjæreolie. —  0. Fiorim i Ca ssi*  s. Ca- 
nélblomster. —  0. Foe n icu li s. Fennikel.
—  0 .  Fu l ig in is  s. Sodolie. —  0. Ga lbani s. 
Galbanumgummi. —  0. Ga u lt h e ri*  s. Gaul- 
theriablade. —  0 . Ge ra nii s. Geraniumolie. —  
0 . Ha ri em m ensis s. Haarlemerolie. —  0 . H e - 
l iot rop ii s. Heliotropolie. —  0. H yoscya m i s. 
Bulmeurt. —  0 . H yp e ric i  s. Perikum. —  0 . 
H yssopi s. Isop. —  0. Ja sm in i s. Jasminolie.
—  0 . Je c o ris Asc i l i  s. Tran. —  0 . in fe rn a le  
s. Granatini. —  0. Ju g la n d is s. Nødolie. —  
0 . Ju n ip e r!  s. Enebærolie. —  0 . La u ri  s. Laur- 
bærolie. —  0. La uroce ra si s. Laurbærkirse- 
bærtræet. —  0. La ve n d u ! *  s. Lavendelolie.
—  0 .  L i g n i  I th o d ii  s. Bosentræolie. —  0 .  
Lign !  S a l i t a l i  s. Sandeltræolie. —  0 . L i g n i  
S a s s a f r a s  s. Sassafrastræ. —  0. L i m e t t æ  s. 
Lim etteolie. —  0. L i n i  s. Linolie. —  0. L i n i  
s u l p h u r a t u m  s. Svovlbalsam. —  0. M a c i d i s  s. 
Muskatnødolie. —  0 . M a j o r a n *  s. Merian. —  
0. M e l i s s *  s. Citronmelisse. —  0. M e n t h *  
c r i s p *  s. Krusemynte. —  0. M e n t h *  p i p e r i t *  
s. Pebermynteolie. —  0. M y r i s t i c *  s. Muskat
nødolie. —  0. M y r t h *  p i m e n t *  s. Pim ent- 
olie. —  0. N e r o l i  s. Pommerantsblomstolie.
—  0. N u c u i n  J u g l a n d i s  s. Nødolie. —  0 .
O c y m i  B a s i l i c i  s. Basilikumurt. —  0. O l i v a -  
r u m  s. Olivenolie. —  0. O r i g a n i  e r e t i c i
s. H um le, spansk. —  0. O r i g a n i  v u l g a r i s  
s. Merian, vild. —  0. O v o r u m  s. Æ g 
olie. —  0. P a l m *  s. Palmolie. —  0. P a l m *  
r o s *  s. Geraniumolie. —  0. P a p a v e r i s  s. Yal- 
mueolie. —  0. P e t r æ  s. Jordolie. —  0. P e t r o -  
s c l i n i  s. Persille. —  0. P h i l o s o p h o r u m  s. T eg l
stensolie. —  0. P i n i  s. Terpentinolie. —  0. 
P i p e r i s  s. Peberolie. —  0. P r o v i n c i a l e  s. 
Olivenolie. —  0. P u l e g i i  s. Polei. — 0. p y -  
r o c a r b o n i c u m  s. Brunkulsolie. —  0. I l a p a r u m  
s. Bapsolie. —  0. R e s e d a :  s. Bcsedaolie. —  
0. R b o d i i  l i g n i  s. Bosentræolie. —  0. R i c i n i  
s. Bicinusolie. —  0. R o s *  s. Bosenolie. —  
0. R o s m a r i n i  s. Bosmarin. —  0. R u s c i  s. 
Birketjære. —  0. R u t *  s. Eudeolie. —  0. 
S a b i n æ  s. Sevenbom. —  0. S a l v i *  s. Salvie
olie. —  0. S a m b u c i  s. Hyld. —  0. S a l i t a l i  s. 
Sandeltræolie. — 0. S a n t o n i c *  s. Ormefrøolie. 
0. S e m i n i s  C y n *  s. Ormefrøolie. —  O , S e r -  
p y l l i  s. Timian, vild. —  0. S e s a m i  s. Sesam
olie. —  0. S i n a p i s  s. Sennepolie. —  0. S p e r 
m a c e t i  s. Spermacetolie. —  0. S p i e *  s. Spik- 
olie. —  0. S t e a r i n !  s. Ela'in. —  0. S u c c i n i  s. 
Bavolie. —  0 . T a n a c e t i  s. Ecgnfang. —  0 .
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T eii ip li n uii i  s. Krimiholtolie. —  0. T e r e b l n -
t h i n æ  s. Terpentinolie. —  0 .  T h y m i  s. Timian. 
—  0 .  V a le r i a n a e  s. Baldrian. —  0 .  V e r b e n a ;  
s. Verbenaolie. —  0 .  V i o l a r u m  s. Yiololie. —  
0 .  V i t r i o l i  s. Svovlsyre. —  0 .  V i t r i o l i  a n g l i 
c a n i  og f u m a n s  s. Svovlsyre. —  0. W i n t e r 
g r e e n  s. Gaultheriablade.

O l i b a n i l i n  s. Virak.
O lie  kaldes en stor Eække Forbindelser, 

som henhøre til Fedtstoffernes Klasse. Efter 
deres physiske Egenskaber adskille F edt
stofferne sig  dernæst i to store Klasser, nem
lig  de faste Fedtstoffer (Stearin, Palmitin, 
Talg, Svinefedt, Palmeolie, Cocosnødolie) og 
de flydende Fedtstoffer eller Olier.  Disse 
inddeles ig jen  i to Klasser, nem lig ikke tør
rende og  tørrende Olier. —  Y ed  almindelig 
Temperatur ere de alle mere eller mindre 
tyktflydende, ved høiere Temperatur tyndt
flydende; ved lavere Temperatur stivne de 
under Udskilning af fast Fedt. I  Vand ere 
de uopløselige; nogle opløse sig  i Alkohol, 
men alle i Æ ther, Svovlkulstof, Benzol, æthe- 
riske Olier etc. Ved stærk Ophedning an
tændes de og  brænde med mere eller mindre 
osende Flamme ; af stærke Syrer decom po- 
neres de. Naar de rystes sammen med Op
løsninger af Emulsin, Album in eller Gummi, 
sønderdeles de i smaa mikroskopiske Draa- 
ber, og  Yædsken faar da et melkeagtigt Ud
seende (Emulsion). Kogte med Alkalier danne 
de Sæbe; i Luften forandre de sig  lid t efter 
lidt og blive harske ; samtlige Olier ere lettere 
end Vand og flyde ovenpaa dette.

1. Ikke tørrende Olier besidde ikke den 
Egenskab, at indtørre ved Luftens Paa virk
ning ; de optage dog i Længden Ilt af samme 
og blive harske, især i uren Tilstand. T il 
disse høre Olivenolie,  Rapsolie,  Mandelolie,  
Sesamolie,  Sennepolie etc., som ville findes 
omtalte i særlige Artikler.

2. Tørrende Olier adskille sig  fra de for
annævnte ved at de i tynde Lag under A d 
gang af Luften lidt efter lidt indtørre til en 
elastisk, fast Masse, Fernis. Den vigtigste 
Anvendelse, som der gjøres af de tørrende 
Olier, er til Forfærdigelse af Fernisser og 
Malerfarver; deres tørrende Egenskaber for
stærkes betydeligt ved Tilsætning af 7— 8 
pCt. Blyilte, ligesom  ogsaa ved Ophedning. 
T il denne Klasse henregnes Linolie,  Valmue
olie, Ricinusolie,  Valnødolie og Hampolie etc. 
(se disse Artikler). —  T il Olier henføres ogsaa 
en Klasse dyriske Fedtstoffer, som hoved
sagelig  erholdes af Fisk og som ville fin
des omtalte under Artiklen Tran.  —  Oliers 
Væ gtfylde er forskj ellig  og danner et godt 
Materiale til Bedømmelse af Forfalskninger, 
saaledes er den specifiske Væ gt af de hyp
p igst forekommende Olier ved en Temperatur 
af 15 ,6° C. (12 ,5 ° R .) :

R a p so lie ................  0,915— 0,918,
Renset Rapsolie . .  0,913— 0,911,
Rén L in o lie ..........  0,935— 0,934,
O livenolie ..............  0,917— 0,915,
Valmue- og  Nødolie 0,925— 0.924,
Hampolie .............. 0,928— 0,926,
H valtran ................  0,924— 0,922.

I  chemisk Henseende ere de fede Olier,

ligesom  overhovedet alle Fedtstoffer, ikke en
kelte Forbindelser, men Blandinger af for- 
skjellige Fedtarter, nem lig Stearin, Palmitin 
og  OleVn; jo  mere de indeholde af dot Sidst
nævnte, desto mere flydende ere de, og ved 
et overveiende Indhold af de førstnævnte blive 
de faste. Man ansaa tidligere Margarinsyre 
som en Bestanddel af disse Olier; men som 
bekjendt er denne kun en Blanding af Stea
rin og Palmitin. Foruden de nævnte 3 Stof
fer, som findes i alt Fedt, indeholde de og
saa en Mængde andre a f lignende Beskaffen
hed, dog næsten altid kun i forholdsvis ringe 
M ængde; endvidere indeholde Olierne stedse 
smaa Kvantiteter fremmede Iblandinger, saa- 
som Farve- og  Lugtestoffer, Slimharpix etc.

Olier, ætheriske (Æ therolea ) kal
der man de flygtige Olier, som hyppigst vin
des ved Destillation, sjeldnere veci Udpres
ning af organiske Stoffer, som i Regelen 
skylde dem deres Lugt. De adskille sig &a 
de fede Olier ved en intensiv, for hver Art 
eiendomm elig og  som oftest behagelig Lugt, 
ligesom  ogsaa ved deres fuldstændige Flyg' 
tiglied, som har til Følge, at den Plet, som 
de frembringe paa et Stykke Papir, igje11 
forsvinder, imedens en af de egentlige Fedt
stoffer frembragt P let holder sig  uforandret. 
De ere dels flydende, dels faste og dels Op
løsninger af faste Legem er i flydende. De, 
som ere faste ved sædvanlig Temperatur, 
kalder man Campherarter; den Del, som 1 
Kulden udskiller sig  af flydende Olier, be
nævnes Stearopten, og  den, som vedbliver 
at være flydende, Elæopten. De lade sig 
forflygtige uden Decom position; de fleste 
koge ved høie Temperaturer (mellem 160— 
260° C .), men mange forflygtiges allerede 
ved kogende Vands Temperatur sammen med 
Vanddampene. De ere let opløselige i Al
kohol, Æ ther, Chloroform, Svovlkulstof °S 
Petroleumæther, og  med Fedtstoffer og fede 
Olier lade de sig  blande i ethvert Forhold; 
ved deres Opløselighed i Alkohol adskille de 
sig fra de fleste af Fedtstofferne og de fede 
Olier. I  Vand ere de m eget tungt opløse
lige, men meddele Vandet deres eiendomme- 
lige L ugt og  Smag. Deres Sammensætning 
er m eget forskj elligartet. Man skjelner imel
lem de iltfri ætheriske Olier, sædvanlige Kul
brinter, og  de iltholdige Forbindelser, som 
bestaa af Kulstof, Brint og  I lt ;  hertil kom
me endnu de svovlholdige Olier, saasom Løg- 
olie, Sennepsolie o. fl. A lle  ætheriske Olier 
ere brændbare og  brænde med en livlig, 
osende Flamme. De ere i ren Tilstand n æste n  
alle farveløse, men de forekomme sædvanlig 
farvede gullige, brunlige, grønlige, blaalige 
etc., hvilket hidrører fra deri opløst Farve
stof, f. Ex. Chlorophyl. Udsatte for Luften 
optage de Ilt af denne og  blive enten har- 
pixagtige og brune eller gaa ved Iltningen 
over i krystallisérbare Syrer. Mange have i 
høi Grad den Egenskab at ozonisere Luften, 
og  man kan derfor ogsaa i visse Tilfælde be
nytte flere a f dem til Desinficering. De 
fleste a f dem have en ringere Vægtfylde end 
Vandet, nogle en høiere; Forholdet varierer 
imellem 0,740 til 1,100. I  Naturen findes de
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ætheriske Olier fortrinsvis i Planterige?; kun 
undtagelsesvis forekomme de ogsaa i Dyreriget. 
Planternes Lugt er næsten altid betinget af T il
stedeværelsen af ætheriske Olier, dog er denne 
ofte forskjellig i de forskjellige Dele af samme 
Plante, f. Ex. i Bladene, Blomsterne og F rug 
terne af Orangerne. Frem stillingen skér 
paa forskjellige Maader. De fleste vindes ved 
Destillation af aromatiske Plantedele med 
Vand eller overhedede Vanddampe, saasom 
Terpentinolie, de flygtige Olier af Anis, Kom 
men, Lavendler, Pebermynte, Bosmarin etc., 
eller ved Extraction med Svovlkulstof og 
Æther. Nogle vindes ved Udpresning, t. Ex. 
Citron- Bergamot- og  Pom m erantsolie, og 
andre, som ikke taale Destillation uden at 
decomponeres, ved at behandle Plantedelene 
med fede Olier (Maceration), som da opløse 
de flygtige, og  derpaa udtrække disse med 
Vinaand, hvori de flygtige, men ikke de fede 
Olier opløses; paa denne Maade erholdes de 
flygtige Olier af Violer, Jasminer og  H ya
cinther. Undertiden findes de flygtige Olier 
ikke i ren Tilstand i Planterne (s. Balsam, 
Harpix), eller dannes først ved den Behand- 
hngsmaade, som man underkaster Plante
delene, saasom Bittermandelolie. —  T il de 
iltfri Olier, som man delvis ogsaa kalder 
Camphener e llerTerbener,  henhøre følgende: 
Terpentinolie, Citronolie, Enebærolie, Krum- 
Loltolie, Campherolie, Copaivaolie, Galbanum- 
°lie, Kavolie etc. —  A f iltholdige Olier kan 
uævnes Bergam otolie, Pom erantsblomstolie, 
Canélolie, Anisolie, Kommenolie, Kamilleolie, 
Nollikeolie, Timianolie, Pebermynteolie, Bude- 
°|ie, Spiræaolie, Gaultheriaolie, Geraniumolie, 
Pennikelolie, Estragonolie etc.

I Medicinen og  Pharmacien anvendes de 
ætheriske Olier dels som directe Lægemidler 
°g dels til at forbedre andre Medicamenters 
Lugt og Smag. Den mest udstrakte Anven
delse finde de dog i Techniken til Frem stil
hug af Parfumerier; endvidere til Tilbered
ning af Likører, Esprits og  andre aromatiske 
prikke; nogle benyttes paa Grund af deres 
narpixopløsende Egenskaber til Fabrikation 
p  Fernisser. Paa Grund af deres høie Pris 
forfalskes de ikke sjelden med fede Olier 
eller med andre ætheriske O lier, som ere 
billigere, navnlig med Terpentinolie, eller 
JUed Alkohol. Iblandingen af fod Olie kan 
bedst kjendes paa, at Olien efterlader en 
Plet paa Papir, og  at denne ikke forsvinder 
ganske, om ogsaa Papiret opvarmes. En 
Tilsætning af Terpentinolie mærkes let af 
Lugten, naar man gnider Olien imellem 
Hænderne eller naar man vifter med et der- 
jhed befugtet Stykke Lærred, hvorved L u g 
ten af Terpentinolie tydelig  fremtræder. En 
fblanding af Alkohol opdager man bedst ved 
rf lade en Draabe af Olien falde i Vand, 
?°m bliver uklart og m elkeagtigt, naar Olien 
indeholder A lkohol; ogsaa giver det sig  til
kende derved, at Olien er noget lysere og 
tøere tyndtflydende end ellers, ligesom den 
°gsaa undertiden har en svag Lugt af V in 
aand.

Oliefarver kalder man dels de med 
Ternis blandede og til Anstrygning bestemte

Farver, som forfærdiges til Salg af særlige 
Fabriker og  ligeledes af de fleste Voxdugs- 
fabriker, og dels de finere, til Oliemaling til
beredte og med Valmueolie eller ogsaa med 
Oliefernis sammenrevne Farver. Disse sidste 
opbevares og  forsendes i smaa, fast tilbundne 
B læ rer, da de om hyggelig  maa beskyttes 
imod Luftens Paavirkning, idet Olien ellers 
let bliver tyk og  Farven derved ubrugelig.

O l i e s j a s  er den ved tør Destillation af 
Fedtstoffer eller fede Olier fremstillede B e
lysningsgas; de fede Olier ere et fortrinligt 
Materiale hertil, da de afgive et m eget rent 
og stærkt lysende Product. Tilberedningen 
af Oliegas er langt nemmere end af Kulgas, 
idet Bensningen fuldstændig falder bort; den 
er ogsaa forbundet med langt mindre ube
hagelig Lugt, er fri for Indhold a f Svovl og 
kan foretages overalt, hvorfor den navnlig 
egner sig for mindre Anlæg. I  Samm enlig
ning med Kulgassen er den im idlertid for 
kostbar, og  man anvender derfor til Frem 
stilling af Oliegas kun saadanne fordærvede 
Fedtstoffer eller fede Olier, hvorfor der ikke 
haves andet Brug.

Oliegrnnt kalder man flere grønne 
Farver, der finde Anvendelse baade som  Olie- 
og  Vandfarver, saasom Chromgrønt, B jerg 
grønt, grønt Cinnober etc.

O liekager kaldes med et Fællesnavn 
Affaldet af de Frøsorter, som ere benyttede 
i Oliemøllerne til Udpresning a f O lie; do 
afgive et m eget godt Kvægfoder og  komme 
i Handelen i Form  af firkantede, faste, pres
sede Kager. Om de forskjellige Sorter Olie
kager meddeles i den af E. M øller-H olst ud
givne Landbrugsordbog nogle Oplysninger, 
som vi med Udgiverens Tilladelse hoved
sagelig  læ gge til Grund for følgende Frem 
stilling.

Da den udpressede Baaolic kun indeholder 
forholdsvis ringe Mængder af andre Frøbe- 
standdele (Vand, Æ ghvide, mineralske S tof
fer), kunne de tilbageblivende Oliekager i 
alt Væsentligt betragtes som Plantefrø, der 
ere berøvede en større eller mindre Mængde 
Olie og Vand, og de blive derfor procentisk 
rigere paa de nævnte Bestanddele end selve 
Frøene, hvoraf de ere dannede, og da navn
lig  rigere paa Æ ghvidestoffer. Da det im id
lertid ikke er sjeldent, at Preskagerne fra 
første Presning atter knuses og presses anden 
Gang, have Oliekagerne a f samme Frøsort 
ofte et m eget forskjelligt Indhold af F edt
stoffer, eftersom de hidrøre fra en enkelt 
eller dobbelt Presning. Antallet af de Plan
ter, hvis olierige Frø eller Frugter finde 
Anvendelse i Olieindustrien, er betydeligt, 
og  Landbruget bliver derfor tilbudt Olie
kager af yderst forskj ellig Oprindelse og 
Værdi. De vigtigste Sorter Oliekager, som 
efterhaanden have faaet Anvendelse som F o 
derstoffer, ere følgende:

1) Bomuldsfrøkager,  som stamme fra F rø 
ene af Bomuldsplanten, forekomme i Hande
len i to Kvaliteter, nem lig af afskallede og 
af hele Bom uldsfrø; de førstnævnte ere de 
mest værdifulde og  benyttes m eget i E ng
land og Am erika, ligesom  de ogsaa have
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vundet Indgang her i Landet, hvor de dog 
benyttes langt sjeldnere end Hørfrøkager. 
De indeholde mere Olie og Æ ghvide end de 
skalholdige, hvis store Indhold a f uf'ordøielige 
Skaldele kan have en skadelig Indvirkning 
paa Kreaturernes Fordøielse ved at klumpe 
sig  sammen i deres Indre og  blive haarde. 
De afskallede Kager ere lysegule, fri for en
hver ubehagelig L u gt og høre til de Foder
stoffer, som indeholde mest Æ ghvidestoffer 
(c. 41 pCt.), hvoraf 4/- kunne anses som for- 
døielige; med H ensyn til Velsmag staa de 
nærmest Hørfrøkager.

2) Hørfrøkager  eller Linkager ere et m eget 
yndet Foderstof, navnlig til Fedning og  Op
dræt, hvorimod de ikke anvendes til Malke
kvæg. Deres Værdi beror baade paa Olie
indholdet og paa Æ ghvidestofm ængden, hvil
ken sidste udgjør omtrent 4/3 af Kagernes 
Væ gt; de variere imidlertid m eget i chemisk 
Sammensætning som en Følge af det i Han
delen forekommende H ørfrøs, hyppige Blan
ding med fremmede Frøsorter. Deres Ind
hold a f Æ ghvidestoffer er sædvanlig 25— 29 
pCt. og  af Fedt 10— 11 pCt.

3) Hampefrøkager kunne ligeledes anbe
fales til Fedekvæg og  Opdræt, men have 
hidtil ikke fundet stor Anvendelse som F o 
derstof, hverken her eller i Udlandet. Efter 
det franske Landbrugsblad »la feuille des 
campagnes« benyttes de derimod hyppig i 
Nordfrankrig som G jødning til H ør og  T o 
bak, dog ogsaa undertiden som Foder til 
H ornkvæg, Heste og Faar, som gjerne æde 
Kagerne og  befinde sig vel derefter, naar der 
kun ikke fodres for stærkt dermed. Efter 
foretagne Analyser have de vist sig at inde
holde c. 30 pCt. Æ ghvidestoffer og 7 pCt. 
F edt; i Frankrig tilsættes gjerne 1 pCt. Salt, 
som bidrager til, at Kagerne holde sig læn
gere og  yndes mere af Kreaturerne. T il 
Danmark er der indført flere Partier Ham pe
frøkager, for hvilke Prisen i Nordfrankrig er
5— 6 Kroner pr. 100 Pund.

4) Jordnødkager ere Presresterne af Jord
nødden, som vil findes omtalt under Artik
len »Jordmandler«. De erholdes baade af 
skalholdige og  a f afskallede Frø, hvilke sidste 
selvfølgelig  bør foretrækkes til Fodring. De 
have et lyst Udseende, ere haardere end 
Eaps- og Hørfrøkager, men udblødes let i 
Vand. De indeholde sædvanlig 40— 50 pCt. 
Æ ghvidestoffer og  8— 12 pCt. Fedt.

5) Cocoskager  hidrøre fra de pressede 
Frugtkjærneskaller af Cocosnødder (s. d.) ; 
de indeholde c. 19 pCt. Æ ghvidestoffer og 
14 pCt. Fedt, hvilke Stoffer dog kun ere til
dels fordøielige.

6) Palmekager hidrøre dels fra den kjød- 
agtige Del, som omgiver den haarde Kjærne 
af Frugten fra Oliepalmen (Elais Guineensis), 
og dels fra selve de afskallede og pressede 
Kjærner, Palmekjærnekager; de første ere 
i frisk Tilstand et godt Foderstof, men faa 
let ved længere Tids H enliggen en ubehage
lig  harsk L u gt og Smag. De her i Hande
len førte Palmekager hidrøre fra Presningen 
af Palmekjærner og kunne erholdes med ind
til 20 pCt. Olieindhold (Sm iths Palmemél), !

med Omtrent 10 pCt. Olie (almindelige Pal- 
mekager), eller med 1— 6 pCt. Olie (udtruk
ket Palm em él); den første af disse Sorter 
faas ved en enkelt Presning af Kjærnerne, 
den næste er Resterne af gjentagnc Pres
ninger, og  den sidstnævnte hidrører fra de 
pressede Kjærners Behandling med fedtop- 
løsende M idler, saasom Svovlkulstof. Det 
hos os hyppigst benyttede af disse Foder
stoffer er Palmekjærnekagerne; man bør imid
lertid paasé, at de indeholde saa lidt som 
m uligt af de haarde Skaller, som omgive 
Kjærnerne.

7) Rapskager.  Under dette Navn sælges 
sædvanlig ikke alene Presresterne fra Raps
frø (Brassica Napus), men ogsaa af Rybs- 
frø (B . Rapa), samt undertiden af de under 
Navn af indisk Raps gaaende Frøsorter, hvis 
Hovedmasse er Frøene af S i n a p i s  glauca.  
Rapskager høre til de Handelsfodorstoffer, 
som her i Landet have opnaaet den mest 
udbredte Anvendelse i Landbruget, hvilket 
væsentlig er begrundet i den heldige Ind
flydelse, som de synes at have paa Melkens 
og  Smørrets Beskaffenhed, naar de gives 
Kvæ get i ikke altfor stor Mængde. De inde
holde c. 30 pCt. Æ ghvidestoffer og 10 pCt. 
Fedt og have en lidt skarp, men behagelig 
Smag. De skarpe, sennepsagtige Stoffer, 
som ofte forekomme deri og  som navnlig 
mærkes ved Kagernes Udblødning i Vand, 
maa i Regelen tilskrives Iblandingen af andre 
Frøsorter, saasom Agerkaal, indisk Raps etc.; 
de bør dog ikke være tilstede i for stor 
Mængde, da de ellers kunne være skadelige 
for Dyrenes Sundhed. Oliekager af indisk 
Raps ere sædvanlig saa rige paa disse Stof
fer, at de maa ansés for ubrugelige som Fo
derstof. I  chem isk Sammensætning er der 
sjelden storForskjel paa de forskj ellige Han
delsvarer; kun med Hensyn til Olieindholdet 
kunne de variere noget. Efter anstillede 
Forsøg fordøies omtrent 3/4 af Kagernes or
ganiske Stoffer af Kvæget. —  Man har fun
det Rapskager forfalskede ved at daarlige 
Kager have været blandede med brændt Kalk, 
hvorved de have faaet den smukke grønne 
Farve, der er eindom melig for de gode franske 
og belgiske Rapskager.

8) Sesamfrøkager ere Presresterne afFrøene 
af den ostindiske Sesam , S e s a i u u i n  or ientale  
(s. d.). De ere sædvanlig meget haardt pres
sede, have en ret behagelig L ugt, naar de 
opvarmes, og  ædes gjerne af Kvæget; de 
indeholde c. 13 pCt. Fedt og  36 pCt. Æg
hvidestoffer.

9) Solsikkekager hidrøre fra Frøene af Sol
sikken, H e l i a n t h u s  a n n u u s ,  og  komme navn
lig  i Handelen fra Rusland, hvor Planten al
mindelig dyrkes for Oliens Skyld. De anbefales 
navnlig til Malkekvæg og have omtrent det 
samme Indhold af Fedt og Æghvidestoffer 
som Sesamfrøkager.

Danmark indførte i Aaret 1879 r. 24V3 
Mill. Pund Oliekager til en Værdi af 1,218,000 
Kr., hvoraf c. 14%  M. Pd. fra Tyskland, 
henved 4 M. Pd. fra Rusland, c. 3%  M. Pd- 
fra Frankrig, 2%  M. Pd. fra England og lien- 
ved ;l/ü M. Pd. fra Norge. Udførselen i samme
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Aar udgjorde c. 6 Mill. Pund til en Værdi 
af 391,400 Kr., hvoraf c. 4V4 M. Pd. gik  til 
Holland. —  I  1875 indførtes c. 272/s M. Pd., 
i 1876 c. 40^3, i 1877 henved 38 og  i 1878 
c. 16 V2 M. Pd.

Norge indførte i 1878 c. 63,600 Pd. Olie
ger, men udførte henved 9 M. Pd. til en 

Værdi af c, 788,000 Kr.
Sver igs Indførsel udgjorde i 1878 c. 162/3 

M. Pd. værd c. 1 M. Kr., medens der i samme 
Aar udførtes fra Landet c. 6 J/4 M. Pd. til en 
Værdi af c. 532,000 Kr.

England indførte i Aaret 1876 c. 190,300 
Tons Oliekager af Værdi c. 1,768,000 £, 
hvoraf c. 137,000 Tons fra Nordamerika,
25,000 T. fra Frankrig og 15,000 T. fra 
Ausland. Udførselen fra Landet i samme Aar 
U(%jorde kun 823 Tons værd 5,633 £.

U l i e p a l m e t r æ e t  s. Palmeolie.

l O l i e r a u l d i k e  (Rapii anus sativus 
Reifer) er en fra China stammende og flere 
‘Noder i Sydtydskland, Ungarn og Italien 
yrket Afart a f den almindelige Ræddike med 
°n lille, ikke spiselig Rod og mange rund
l i g e ,  rødligbrune Frø. Disse indeholde 
40 5Q brunliggul Olie, som kan bruges 
aade som Madolie og til B elysning; naar 

y  slaas koldt og  aflagres en Tid, skal den 
0 odlied nærme sig den bedste Olivenolie, 

y  <len Sod, som fremkommer ved dens For- 
å n d in g , forfærdiges den chinesiske Tusch. 

J H i e s t e n  s. Slibesten.
J M i e s t o f  s. Elaïn.

i P t i e s y r e ,  Oleïnsyre eller Ela'insyre er 
forbindelse med G lyceryl en Bestanddel af 

Jßsten alle vegetabilske og animalske Fedt- 
L?®er, saasom Svinefedt, Gaasefedt, Oliven- 

etc. Den rene Oliesyre er en farveløs 
Jle uden Lugt og  stivner til Krystaller ved 
1 Temperatur af +  4 °  C .; udsat for Luften 
Nager den hurtig Ilt og  bliver harsk. Den 

tøndes i det Store ved Stoarinsyrcfabrika- 
yUen (s. d.) og benyttes til Frem stilling af 
y33ber.

J H i e s o r t  s. Skifersort .

J J J ie s a e b e r  s. Sæbe.
'H i e so d t  g. Glycerin,  

ju ^ l i e t r æ e t  eller Oliventræet (Olea euro- 
Q®a) er et i det nordlige Afrika og i Syd- 
,|T°pa hjemmehørende, dels vildvoxende og
q .;8 dyrket Træ, af hvis saftige Stenfrugter, 
jj [Ven (s. d.) man udvinder Olivenolie (s. d.). 
] V;t er et temmelig uanséligt T r æ , som har 
Gfhed med vore Piletræer, og som paaB jer- 

kfu6 °.^e voxer buskagtigt, imedens d e td yr- 
|,.1 bliver indtil 10 Meter højt. D et har 
^'eetformede, læderagtige, mørkegrønne, paa 

hderfladen hvidgraa, stedsegrønne Blade,

age
aa lysegule Blomster og  ovale, blomm eag- 

p  Frugter, som i Begyndelsen ere grønne, 
So h senere blive ganske mørkegrønne eller 
lll fßbrune; disse have et svampet, sædvanlig 

Tdbydeligt bittert smagende K jød, som om - 
L .er den i en træagtig Skal indesluttede 
o tørne. Træets Ved er fast og m eget varigt 
b kan gives en smuk P olitur, hvorfor det 

a Vendes til forskjellige Dreier- og Snedker- 
°ider. Foruden Frugterne og Olien be

nytter 
Blade.

O l i v e n  (Fructus Oleæ) ere Frugterne af 
det forannævnte Olie- eller Oliventræ; de ere 
ovale og  have et svam pet, bittertsmagende 
K jød, som indeholder megen Olie, og  som om 
giver en paalangs furet N ød med en hvid, 
sød, spids og  haard Kjærne. Da der gives 
flere Arter af Træet, er Frugternes Størrelse 
forsk jellig ; af nogle ere de ikke større end 
en Hasselnød, medens de af andre kunne blive 
saa store som et Dueæg. Naar de ere modne, 
ere de blaasortc, undertiden ogsaa rødbrune 
eller lysere. De forskjellige Arter betinge 
ogsaa den forskjellige Form  og Godhed af 
den deraf pressede Olivenolie (s. d.), som fin
des saavel i  Frøhylstrene som i Kj ærnerne. 
De til Nedlæ gning bestemte Oliven afplukkes 
førend de ere modne, blødgjøres ved at læ g
ges nogle Dage i frisk Vand og  derefter i 
V and, hvori der er opløst Soda og  Aske 
a f Olivenkjærner, hvorved de betages den 
ubehagelige bittre Sm ag; derpaa nedlægges 
de enten alene eller sammen med forskjellige 
Kryderier i Saltvand og  forsendes saaledes i 
Glas, ligesom ogsaa undertiden i Fustager 
marinerede med Olie, Salt og Peber. De ere 
navnlig i Italien , Spanien og det sydlige 
Frankrig en betydelig  Handelsartikel; i A l
mindelighed foretrækker man de mindre for 
de større, og  jo  mere grønne og  faste de ere, 
desto høiere vurderes de. A f de i Handelen 
forekommende Sorter anses de italienske fra 
Toscana, Lucca og  Verona for at være de 
bedste, navnlig de smaa saakaldte Piccolini;  
derefter følge de spanske, portugisiske og  de 
franske fra Provence og Languedoc, hvilke 
sidste sædvanlig ere nedlagte med Canél, 
Nelliker, Coriander og  Fennikel. I  Marseille 
skjelner man navnlig imellem følgende Sorter:
1) Picholines,  Picciolini eller Saurines,  som 
ere smaa, aflange og  rødlige; de komme de 
italienske meget nær og forsendes sædvanlig 
i smaa Foustager paa 15— 16 Pund. 2) Ver 
dales fra Languedoc ere runde, mørkegrønne 
og  forsendes i Foustager paa 50— 100 Pd.
3) Amelans,  tykke og  kjødfulde, tilberedes 
ofte under Navn af Olives farcées,  idet man 
udtager K jærnen, erstatter den med et lille 
Stykke Ansjos eller Sardelle og  lidt Kapers, 
og  derefter nedlægger dem i fin Olie i Glas.
4) Pointues eller Lucques ere aflange, spidse 
og mørkerøde. —  Gode Oliven bør have en 
frisk Farve, vise sig  glinsende, have et fast 
K jød og  være godt bedækkede med den til 
Nedlægningen benyttede Vædske.

O l i v e n o l i e  eller Bomolie (Oleum Oli
varum) vindes ved Udpresning a f de ovenfor 
omtalte Oliven og forbruges i Mængde dels 
som Fødem iddel, dels til Sæbefabrikation og 
dels i mange andre techniske Øieined, hvor
for den er en v igtig  Handelsartikel. Dens 
Godhed er væsentlig afhængig af denMaade, 
hvorpaa Udpresningen er foretagen, hvilket 
tildels lader sig  forklare derved, at der for
uden den i Frugtkjødet rigeligst tilstede
værende O lie, som allerede erholdes ved 
en svag Presning, ogsaa indeholdes en lig 
nende, men dog med Hensyn til dens Egen-

tm
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skaber noget forskjellig Olie i Stenene og  
Kj ærnerne, hvilken sidste ved en stærk Pres
n ing blander sig med den førstnævnte. Den 
er noget tyktflydende, men er dog en af de 
letteste fede Olier, idet dens specif. Væ gt 
ved +  1 5 0 C. kun er 0,916 ; den er mere 
eller mindre lysegul eller lidt grønlig, har 
næsten ingen Lugt, en mild, sødlig Smag, 
og  holder sig  temmelig længe i Luften uden 
at fordærves. Allerede ved en Temperatur 
over 0 0 begynder den at stivne og afsætter da 
Stearin i Form  a f hvide Smaakorn; ved en 
lavere Temperatur bliver den hvidlig, kornet 
og  saa tyk, at den ikke længere flyder ud af 
Flasken. Frugternes Olieindhold er meget 
forskj elligt efter de forskjellige Arter af 
Træet, efter Y eirliget og  efter den Frem- 
gangsm aade, som er anvendt ved Udpres
ningen ; selve Olien indeholder 72 pCt. Elaïn, 
26pCt. Palm itin og  c. 1— 2pCt. Stearin. I  R e
gelen lader man ikke Olivenfrugterne blive helt 
modne, men udpresser dem, imedens de endnu 
ere grønne ; man erholder vel derved mindre Olie, 
men af bedre Kvalitet, end af de fuldt modne 
Frugter, af hvilke Olien bliver federe, men 
mindre velsmagende. D et bedste Product 
erholdes, naar Frugterne afplukkes med Hæn
derne, hvilket navnlig skér i Sydfrankrig, i 
Øvreitalien og  paaM orea; i andre Egne slaar 
man dem ned af Træerne med lange Stænger, 
og paa flere af de græske Øer, ligesom  ogsaa 
nogle Steder i Spanien og  Portugal, venter 
man indtil de ere bievne helt modne og 
falde af. Først knuses Frugterne paa dertil 
indrettede Oliem øller til en D eig , som der- 
paa bringes under Pressen. Den først af 
sig selv eller ved et svagt Tryk fremkom
mende Olie af de fra K j ærnerne befriede 
Oliven, er den fineste og  bedste og  kal
des Jomfruolie,  Huile fine, Huile vierge.  Ved 
en derefter følgende stærkere Presning er
holder man den anden Sort, som ligeledes er 
velsmagende og  hyppig anvendes som N ærings
middel. Naar der da ikke fremkommer mere 
Olie ved Presningen, hælder man kogende 
Vand paa de tilbageblevne Oliekager, som 
kaldes Grignon,  og udpresser dem atter, hvor
ved man erholder en ordinair grønlig  eller 
fuldstændig grøn Olie af mindre ren Lugt 
og  Smag, som i Regelen anvendes til tech- 
nisk Brug. Dette er den Sort, som sædvan
lig  benævnes Bomolie.  Naar Presresten her
fra atter paagydes Vand og  Massen i længere 
T id  overlades til Gjæring og  presses med op
varmede Presser, faar man en m eget simpel 
Olie, den saakaldte Huile fermentée,  der kun 
anvendes til Sæbefabrikation. Den sletteste 
Sort er den saakaldte Helvedesolie,  Huile d’en- 
fer eller Huile infect,  som bestaar af de i 
Fade opsamlede Rester fra Olietilberedningen. 
Efter Udpresningen indeholder Olien endnu 
Slim og  andre Urenligheder, som man lader 
afsætte sig  ved en rolig  H enliggen. Dette 
skér sædvanlig onten i Fade eller i store 
Stenkrukker ; nogle Steder i Italien, hvor 
Oliehandelen or betydelig , saasom i Lecce, 
Gallipoli, Genua, Livorno etc., bringe B øn 
derne den udpressede Olie i Lædersække 
til Søstæderne, hvor Indkjøberne lade den

flyde ud i store , med Skifer eller andre 
Sten udmurede Cisterner, af hvilke der fin
des flere, som kunne rumme henved 20,000 
Centner, og af hvilke man da stedse oppino* 
per den øverste klare Olie ; den mindre klare, 
som befinder sig  tæt ovenover det fremkomne 
Bundfald, kaldes i Italien Sottochiari og er
holdes navnlig fra Neapel, Tarent, Monapoli 
etc. —  I  Handelen skjeiner man sædvanlig 
imellem følgende tre Hovedsorter: 1) Spise
olier eller Salat olier ,  Huiles comestibles,  
hvoraf de bedste Sorter komme fra Provence, 
navnlig fra A ix , som leverer den fineste, 
mest velsmagende og holdbare Provence- 
olie, Huile fine d’Aix; man skjelner imel
lem 6 forskjellige Mærker, hvoraf de bed
ste ere betegnede med A A  og A , og de 
øvrige med Numere fra 1— 4. En anden
Sort, som ofte sælges undçr Navn af »Afr«> 
kommer fra en fjernere Omegn af Byen, navn
lig  fra D istrictet Manosque; den har en 
stærkere gul Farve, men er forøvrigt van
skelig at kjende fra den ægte fra Aix. Begge 
Arter have en eiendommelig Frugtsmag, som 
især yndes i Marseille og  som stammer 
at man blander Olivenblade imellem de til 
Udpresning bestemte Frugter. I  Bordeaux, 
Paris og  overhovedet i det nordlige Frank
rig  foretrækker man derimod Olien fra Grasse,  

som er m eget fin, næsten hvid, uden den 
nævnte Bismag og  uden Lugt, hvilket lig® 
ledes er Tilfæ ldet med den fra Nizza. tøj® 
kalder denne Olie uden Frugtsmag Hi®e 
douce. Foruden den ovenfor omtalte J°®' 
fruolie har man i Provence en endnu finere 
Sort, som samler sig  af sig  selv i Hulleb 
som man g jør i D eigen ; den kommer i Sam 
delen under Navn af Mère goutte. — S, 
Hensyn til Godhed følger den genuesisk® 
Olie umiddelbart efter Provenceolien, og 
bedste Sorter kunne endogsaa maale sig ®e. 
denne; de paa B jergene voxende Træer pSJe 
at give et finere og bedre Product, end de» 
som findes paa Sletterne ved Kysten. Ol®® 
fra det saakaldte Riveria di ponente, vestite 
for Genua, er lys, mild og velsmagende, n®® 
holder sig  ikke læ nge; ligesaa fin og nu®1’ 
men mere holdbar er den fra Omegnen a 
Nizza, Oneglia, Monaco etc. A f  begge disse 
Sorter forsendes der m eget til Frankrig. V an 
har der ligeledes naturlig hvid og bloget Ohm 
den ordinaire Fabrikolie kalder man 00"® 
lavato.  Olien fra Lucca (Luccheserolie* ® 
ligeledes tildels m eget fin, gullighvid og f°r®, 
trækkes ofte for Genueserolie. Ligesaa bø1 
vurderes den Toscanske,  som leveres ® 
hele Landet til Livorno ; den forekom®, 
im idlertid ikke sjelden forfalsket mod B°® 
uldsfrøolie. En fin Olie produceres ogsa. 
ved Gardasøen i Lombardiet og kom®® 
Handelen over Botzen under Navn af 0® 
deser- eller Gardserolie.  Desuden vind . 
der god Olie flere Steder i Lombardiet og' 
Venetien. I  Neapel produceres der, ®e. 
Undtagelse af i de koldere Bjergegne, særdel® 
megen Olie, hvoraf ogsaa mange So r t e r  ® 
ret gode; men i Alm indelighed vil den 
kunne maale sig med de ovenfor n æv n t e , 

den som oftest har en grønliggul Farve
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ju lidt skarp Smag og Lugt. Den bedste er 
Gccerolien fra Omegnen af Byen L ecce;
. er smukt gul og gjennem sigtig og  har 
ikke megen Lugt. Puglieser- eller Galipoli- 
0l|en er ordinair, men meget fed og trænger 
°gsaa meget godt ind i Uld, hvorfor den 
særlig gjerne benyttes af Klædefabrikanterne. 
Glabreseren er af endnu ringere Kvalitet, 
grønlig og  som oftest noget uklar og  tyk,

har en stærk L u gt og Sm ag; den anvendes 
.̂erfor ogsaa sædvanlig kun til Sæbefabrika- 
1011 j i Klædefabrikerne etc. Det Samme 

§J&lder ogsaa om den sicilianske  Olie, som 
i den nyere T id  er bleven bedre end 

Adligere. Olien fra Øen Sardinien er for 
Uden meget god og staar ved Siden af de 
bedre genuesiske og  toscanske Sorter; Dyrk- 
Ungen deraf er ogsaa tiltagen m eget i den 
%ere Tid. Olien fra de j oniske Øer er af 
Urslqellig Kvalitet; den bedste, som kommer 
ha Øen Paxo, er lysegul, mild og  velsma- 
§ende; den ordinaireste Sort er den fra Ce- 
Phalonia. Levant isk Olie kalder man sæd
e l i g  den, som erholdes fra Grækenland, 
'Urne i Archipelet og  fra nogle Egne i L ille- 
Uien; den er som oftest bedre end Puglie- 
pUen og kan tildels maale sig i Godhed med 
hemieserolie. Der forsendes m eget deraf til 
Marseille, Genua, Livorno, Triest etc., hvor 
Uan hyppig blander den imellem de bedre 
forter, efterat man først har fjernet det 
bykke Bundfald, som sædvanlig findes deri. 
Ueget god Olie produceres ogsaa paa Kysten 
U Albanien, hvor man behandler den med 
^erlig Omhu. Den dalmatiske og ist riske  
Blie ei' grønlig og  staar omtrent i lige Rang 
Ued Pugiieserolie; da den mest gaar til 
U'iest og forsendes videre derfra, kommer 
den sædvanlig i Handelen under Navn af 
Uiesterolie. Den spanske Olie er i Regelen 
Unnnelig ordinair, saa at den mest anvendes 
hl Sæbefabrikation ; den bedste kommer fra 
Uajorka; derefter følger Olien fra Sevilla og 
Ualaga, hvilke Sorter hyppig forsendes til 
^ ordsøhavnene. Den portugisiske er i A l- 
Uindelighed af samme Kvalitet som  den 
8Panske. Fra den afrikanske K yst kommer 
Ui' ogsaa megen Olie a f-forsk je llig  Godhed 
hl Marseille, Livorno etc. Disse Byer, lige- 
spm ogsaa Genua, ere overhovedet de vig- 
hgste Markedspladser for Olivenolie, som de 
der boende Handlende faa tilsendte fra alle 
hgne. Til Nordeuropa kommer Olien mest 
h’a Triest, men dernæst ogsaa fra Neapel, 
Gallipoli og Bari i det Neapolitanske, Mes- 
®Ua paa Sicilien, Cagliari paa Sardinien, Ma
laga, Alicante og  Sevilla i Spanien etc. I 
d?ü nyere T id  kommer ogsaa Olie i stor 
Maalestok fra Sydamerika,  navnlig Peru, 
hvorfra Olivenolien mest forsendes i store 
hade, Bother og Piber. —  I  Tyskland kan 
ddenlandsk Olie i Fade indføres toldfri, naar 
den bringes i en saadan Tilstand, at den 
Uke kan anvendes som Spisevare, men kun 
hl Sæbefabrikation, i  Tøifabrikerne eller til 
andet technisk Brug, og  man bringer den 
derfor ofte ved Indførselen i en saadan T il
stand (denaturerede Olier) ved at tilsætte 
den Terpentinolie eller Rosm arinolie, hvoraf

J. Hj o rth  : Varelexikon.

omtrent 1 Pund af den første eller 1/8 Pd. 
af den sidste pr. Centner opfylder Hensigten. 
—  2) Brændolier, H u i l e s  l a m p a n t e s  eller 
H u i l e s  à b r û l e r ,  ere klare Olier af 2den Kva
litet, som ofte have en lidt harsk L u g t; ved 
længere Lagring blive de endnu lysere og 
kaldes da H u i l e s  b r i l l a n t e s .  —  3) Yed Fa
brikolie, H u i l e s  à f a b r i q u e ,  forstaar man alle 
simplere Kvaliteter, som stedse ere mere 
eller mindre uklare, ofte af en skarp eller 
syrlig Smag, og  kun anvendelige til technisk 
Brug. —  Olivenolie forekommer ofte forfal
sket med andre Olier, saasom Yaimueolie, 
N ødolie , B øgeoldenolie, R oolie , Sesamolie, 
Dodderolie, Madiaolie, men især med Bom 
uldsfrøolie. Disse Forfalskninger ere i  Alm inde
lighed vanskelige at opdage, hvilket bedst 
kan ske ved Samm enligning med tilforladelig 
rene Olieprøver og  ved da at mærke sig den 
forskj ellige Farve, Lu gt og Smag. Et ret 
godt Kjendetegn er ogsaa, at de forfalskede 
Olier ofte først stivne ved en betydelig  lavere 
Temperatur end Olivenolie. T il en chemisk 
Undersøgelse af Olien kan man anvende for
skj ellige Reagenser, saasom Salpetersyre, 
Svovlsyre, Natronlud, Phosphorsyre, Sølvni
tratopløsning etc. —  Den til at spises be
stemte Olivenolie maa opbevares i en frisk, 
renlig Kjælder, og ved Slutningen af Som me
ren bør den omstikkes paa rene Glasbehol
dere, idet Bundfaldet fjernes, da dette sidste 
fremskynder selv den bedste Olies Fordær
velse; Fadene bør dernæst helst være helt 
fyldte og  godt lukkede. Selv med Iagttagelse 
af disse Forsigtighedsregler v il Olien im id
lertid allerede efter et Aars Forløb have tabt 
i Godhed, og  selv de mest holdbare Sorter, 
saasom den fra Nizza og flere Steder, vil i 
det Høieste kun kunne holde sig i 3 Aar.

O l i v e t t e r  kalder man i Frankrig ovale, 
olivenformede Koraller og  Glasperler.

O l i v i n  s. Chrysolith.
O l l a n d a s  s. Flanderske Lærreder.
O l l a n d i l l a s  s. Hollandillas.
O l m e r d u g  s. Barchent.
O l o i m e  eller pet ite d o n n e  kalder man 

i Frankrig en Sort stærkt, raat Hampelærred, 
som benyttes til Seildug, Presenninger etc. 
og som især forfærdiges i Bretagne.

O m b r é s  eller ombrerede Tøier ere 
stribede, farvede Uldstoffer, som ere saaledes 
beskafne, at hver enkelt Stribe er mørkest i 
Midten og  efterhaanden bliver lysere til begge 
Sider, saa at der altsaa imellem to mørkere 
schatterede Striber ligger en, som er lysest 
i Midten. Ombreret kalder man et Mønster 
med brede, parallele S triber , hvis Farve 
successive bliver svagere til den ene eller 
til begge Sider.

O n d a t r a s  eller Musquaskind kaldes 
undertiden Bisamskind (s. d.).

O n d e s  kaldes i Frankrig vatrede Tøier.
O n i o n s  M e t a l  s. Darcets Metal.
O n y x  kalder man en Yarietet af Chal- 

cedon (s. d.), sædvanlig af forskjellige Far
ver, sort, sorteblaa, brun, g røn , melkehvid 
etc., der danne afvexlende Striber eller Lag. 
Naar disse Lag bestaa af Carneol, Jaspis 
eller A g at, kaldes Stenen ogsaa Carneol-
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O nyx, Ja sp i so n yx, Aga t o n yx etc. Naar mørke 
og mælkehvide Striber vexle rent og regel
mæssigt med hverandre, benævnes den Sa r d 

on yx, og en mørkebrun eller sorteblaa Art 
med hvide Striber kaldes ogsaa Q am ahuya. 

Den vurderes høiest, naar Lagene vexle med 
grønt og  hvidt eller med rødt og  hvidt og 
ere regelm æssig ordnede, saa at de frem 
bringe en god Virkning. Den er som oftest 
kun lidet gjennem sigtig  eller uigjenneinsig- 
tig, hvilket sidste navnlig er Tilfældet med 
den orientalske, som er m eget fast og har 
2 à 3 afvexlende Farver, nem lig brun eller 
blaa, sort og  hvid, hvilke Farver maa sondre 
sig  skarpt fra hverandre, uden at den ene 
gaar over i den anden. Onyxer benyttedes 
allerede i Oldtiden til kunstneriske Sten- 
skærerarbeider, de saakaldte Caméer (s. d.), 
hvortil de endnu anvendes i Italien. De fin
des i Ostindien, Arabien, Italien, Østerrig, 
Sachsen etc. i Stykker af forskiellig  Stør
relse og  anvendes foruden til Caméer ogsaa 
til Daaser, Stokkeknappe og andre lignende 
Smaagjenstande. Eene og smukke Onyxer 
vurderes stundom m eget høit, selv i ufor- 
arbeidet T ilstand; i Museet i Dresden findes 
der saaledes en Onyxplade af c. 8 Ctm. i 
Kvadrat, som er anslaaet til en Værdi af 
over 100,000 Kroner. I Oldsagskabinettet i 
W ien opbevares den berømte Gemme (s. d.) 
Augusta, 24 Ctm. lang og 21 Ctm. bred, som 
er skaaren i Sardonyx.

O o la c lia n  O lie  er en i den engelske 
Medicinalhandel i den sidste T id  fremkommen 
Olie, der saavel i Udseende som i Virkninger 
skal være meget lig  Levertran. Den erhol
des a f en Fisk, der fanges ved Kysten Gua- 
dra og  britisk Columbia og af de derværende 
Beboere kaldes Oolachan eller Fakkelfisk, 
hvilket Navn stammer fra, at de benytte den 
tørrede Fisk som Fakler.

O p a l er en af amorph Kiselsyre og nogle 
Procent Vand bestaaende, gjennem skinnende 
indtil gjennem sigtig  Halvædelsten, som alle
rede i Oldtiden stod i høi Værdi; den er 
dels farveløs, dels enten melkehvid, brun, 
gul. rød eller grønlig, har Glasglans, et musk- 
let Brud, en Haardhed =  5,5— 6,5 og en 
Væ gtfylde =  1,9— 2,1 ; i Kalilud opløser den 
sig  fuldstændigt. Uagtet sin for en Æ del
sten kun ringe Haardhed staar den ofte i høi 
Værdi, især naar den viser et levende Spil 
af Kegnbuefarver. Den forekommer i mange 
forskjellige Varieteter med særlige N avne; 
de vigtigste af disse ere følgende:

1) Den alm indel ige Opal , som i Frankrig 
ogsaa kaldes G i raso  I, er gjennemskinnende 
indtil halvt gjennem sigtig, næsten altid melke
hvid med et gult, rødt eller grøn ligt Skjær, 
har Glas- eller Voxglans, men viser intet 
Farvespil. Naar den har dendritiske eller 
indvendig moslignende A ftegninger, kalder 
man den M osopal. Den findes i Mähren, 
Schlesien, Ungarn, Sachsen samt paa Island 
og Færøerne, navnlig paa Strömö, og anven
des til mindre værdifulde Sm ykker; pulveri
seret bruges den til Polering af flere andre 
Æ delstene.

2) Den æd le O pal , Elem en t st en , Fi r m a

m entsten  eller or ien t alsk  Opal er melkehvid 
med et gulligt eller violet Skjær. stærkt 
glinsende, halvt gjennem sigtig  og udmærker 
sig  fremfor de andre Arter af Opal ved et 
m eget liv ligt Farvespil (Irisering), som viser 
en udmærket smuk Vexling af Kegnbuens 
Farver, naar man bevæger Stenen imod Lyset. 
Naar Farverne løbe parallelt paa den melke
hvide Grund, kaldes den ædle Opal ogsaa 
Flam m eopal  (Opale à flammes); vise Begn- 
buefarverne sig spredte i enkelte Pletter, be
nævnes den Flim m eropal (Opale à jmillettes), 
og  naar Stenen er plettet over det Hele, 
kaldes den H ar lek in . Den sidstnævnte be
tales høiest, især naar den har et stærkt 
rødligt Farvespil. Den ædle Opal er ofte 
gjennemdragen af Kidser og er derfor noget 
skjør, saa at ofte kun en pludselig Tempera
turforandring kan være tilstrækkelig til at 
bringe den til at springe itu, hvilket ikke 
alene kan indtræffe under Slibningen, men 
ogsaa efterat den er indfattet t. Ex. som 
Eingsten. Den til Slibning bedst egnede 
ægte Opal findes kun ét Sted, nemlig ved 
Czerweniza i Ungarn, imellem Kaschau og 
Eperies i Saroscher - Com itatet, som over
hovedet har de betydeligste Opalgruber 
maaské paa hele Jorden.. Desuden forekom* 
mer den ogsaa i M exico og i Ostindien, hvor 
den, naar den erfeilfr i, vurderes ligesaa høit 
som Diamanten. Samtidig med den ædle 
Opal vindes ogsaa den saakaldte Opalmoder. 

Fr. M atrice d ’Opal, E. Opal Matrix, hvorved 
man forstaar graagule Tracliytstykker, hvori 
der findes fine Puncter eller Striber af Opak 
men saa smaa, at de ikke kunne løsgjøxeS 
og  anvendes som Æ delstene, hvorfor selve 
Stenen forarbeides til Knapper, Daaser og 
lignende Gjenstande. Opalmoder bliver ofte 
g jo r t  mørkere i sin Grundmasse ved atdyppe 
den i Olie og  derefter ophede den forsigtigt) 
hvorved de smaa Opalartikler træde bedre 
frem. En Art ædel Opal, der dog ikke ex 
anvendelig som  Æ delsten, findes ved Frank
furt a. M. og  ved Leisnig i Sachsen, ligesom 
den ogsaa skal forekomme paa Færøerne, }  
Australien og  Guatimala. Benævnelsen »ori
entalsk Opal« hidrører fra, at de ungarske 
Opaler tidligere mest solgtes til Constan
tin opel, hvorfra de da ig jen  gik til Amster
dam og London. De ædle Opaler anvendes 
til Eingstene, Ørelokker og  andre Smykke
sager og  slibes næsten altid en cabochon 
eller som gouttes de su if eller halvkugle- 
agtige, kun m eget sjelden som Tavler med 
Facetter. Ordinaire Stene slibes ganske 
tynde og  gives et Underlag af broget Silke 
eller Paafuglefjer. Det største bekjendte 
Exemplar af en ungarsk Æ delopal findes i 
det keiserlige Mineraliekabinet i W ien; den 
er usleben, veier c. 3000 Karat, er 11,5 Ctim 
lang, 6,5 tyk og 1,3— 7,9 høi og  anslaas til 
en Værdi af over 800,000 Kroner.

3) I ldopalen er tem m elig sjelden og staar 
derfor ogsaa i høi P ris ; den er af en hya- 
cintrød, i det H onninggule overgaaende Farve, 
undertiden ogsaa iriserende i det Carmin- 
røde og  Æ blogrønne eller med dendritiske 
Aftegninger. Den forekommer tæt og ind-
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% æ ngt i Trachyt ved Telki-Banya i Ungarn, 
p  Zimapan i M exico samt paa Færøerne; 
'j*eri anvendes som Smykkesten, men fore
runner ikke ofte i Juvelhandelen.

4) H ydrophan eller Verdensøie kan være 
titen en almindelig eller en ædel Opal, som 

r|ar mistet sit Vandindhold, hvorfor den er 
^ eget porøs, klæber ved Tungen og med 
^egjerlighed indsuger Vand. Den er opali- 
®rende, glansløs og  ikke gjennemskinnende 

(j ,ji' ialfald kun svagt. Læ gger man den 
Unmod i Vand og lader den gjennemtrænges 
j^ 'af, bliver den gjennemskinnende og spil- 
J  i Regnbuens Farver, hvilket imidlertid 
P Y  taber s ig , naar den er bleven tør. 

ader man den gjennemtrænges af Vox,
0 8er den de samme Egenskaber, naar den 
Jvarmes, og  den kaldes da Pyrophan.  Den 
P navnlig ved Hubertsburg i Sachsen, i

ehd-Banya i Ungarn, paa Færøerne etc. og
1 ar ofte til Ostindien, hvor de Indfødte

den som en Amulet.
> °)  H alvopalen, ogsaa kaldet Be g- V o x- eller 
p ®opal , er af graa, brun, gul eller grønlig  
v  lv° i forskjellige, som oftest ikke rene 
i micer; undertiden er den baandagtig stri- 
lle har træagtige A ftegninger, er gjen- 
Y ^skinnende indtil uigjennem sigtig  og har 
U x8'lans. Voxopal  kalder man den gule med 
ppX8'lans, Begopal  den mørke med begagtig 

og T ræopal  den af træagtig Struc- 
f0 ’ s°m ikke sj elden danner Materialet til 
podenet Træ. Den findes ved Schreiba i 
ïv m rn samt nogle Steder i Frankrig og 
t. p land indsprængt i vulkanske Stenarter, 
lj(.j jX- ved Schemnitz og  Tokey; den forar- 
ijap s til Brocher, Daaser etc. Lysegraa 
gj. v°Paler, gjennemtrukne med skarpt be- 
Ca> d e  brunrøde Lag, anvendes m eget til 

meer.

K ^  ilaspisopal, Opaljaspis, Cacholong eller 
^ W 0lon9 er uigjennem sigtig eller svagt 
HMv^mskinnende og  af forskjellige Farver, 
g j^ h v id , brunligrød, blodrød, okkergul eller 

ogsaa med Perlemorsglans med et 
og rødligt Skjær etc. Den sidste 

u °8’saa Perlem oropal, Perlem oragat 
d j j  ^aimukagat, fordi Kalmukerne forfær- 

Snma Kar og  Am uletter deraf. Denne 
i navnlig- ved Floden Kasch i Buchariet, 
s t o l e n  samt paa Island og  Færøerne; 
tøp .°g smukke Exemplarer deraf betales 
Ŝ eT bed en s de andre Arter, som findes i 
&t0jT: Ungarn, Sibérien o. h. St., ikke have 
opÿi 'airdi. I  Europa anvender man Jaspis- 
ïsgQj. J til mindre Smykkesager, i Orienten 

7 . U1 Sabel- og  Dolkehefter.
V Æ a n t h  eller Glasopal  er vandklar, gjen- 
U Ä  indtil gjennem skinnende, hvid med 
let^itligt eller graaligt Skjær, har et musk- 

rud og forekom mer nyredannet eller 
Jp^stensagtig i Ungarn, Schlesien, Böhmen, 

etc.; den staar kun i la vP ris  og  an- 
81e*. ^  'forskjellige Galanteriarbeider.

Glgj ‘yGnelith har et lladmusklet Brud, Glas- 
_ edtglans, er gjennemskinnende ved 

Ôre]-eille °g  er brun, graalig eller blaa; den 
% > m e r  i knoldede eller nyredannede 

Ker i Omegnen af Paris ved M enil-

Montant, men har kun ringe Værdi og A n 
vendelse.

Glasstykker, som tilfæ ld ig  have havt en 
opallignende Farve, ligesom  ogsaa kunstige 
Glasfhisser, ere undertiden forsøgte solgte for 
Opaler, hvilket dog uden Vanskelighed kan 
kjendes ved det langt svagere eller ganske 
manglende Farvespil. Man har ogsaa søgt 
at efterligne den ædle Opal ved at give den 
almindelige et Underlag a f farvespillende 
Perlemor. Brusken af en stor M uslings Led 
eller Hængsel a f en Linses til en Mandels 
Størrelse er ligeledes forekommen i Handelen 
under Navn af sort eller grøn Opal.

O p a l, c e y lo n s k  s. Feldspath.
O p a n k e læ d e r  s. H uder. 

O p e r m e n t  s. Au r ip igm en t .
Opliit s. Serp en t in .
O p i a n  s. Narcot in.
O p ia t  kaldes ethvert Lægemiddel, hvis 

Hovedbestanddel er Opium.
O p iu m  er den i Luften af sig selv ind

tørrede Melkesaft af de umodne Frugtkapsler 
af den søvnbr ingen de Valm ue, P a p a v e r  s o m 
n i f e r u m  L . ,  en fra Asien stammende énaarig 
Plante, som hyppig dyrkes i Mellem- og  Syd
europa dels for det olieholdige Frøs Skyld 
og  dels som Prydplante i Haverne. Omend- 
skjøndt denne Plante ogsaa trives ret godt 
i de europæiske Lande, har Opiumproduc- 
tionen hidtil dog saa godt som udelukkende 
indskrænket sig  til nogle Lande i Orienten, 
Lilleasien, Æ gypten, Persien og  Ostindien; 
den er vel oftere bleven forsøgt baade i Tysk
land, England og Frankrig, ligesom ogsaa i 
Nordamerika, og  disse F orsøg  have ogsaa 
givet et m eget gunstigt Resultat med H en
syn til Productets K valitet; men det Kvan
tum, som man erholdt a f et bestemt Jord
stykke, svarede ingenlunde til Productions- 
omkostningerne, idet Arbeidslønnen viste sig  
at være for dyr. Heller ikke i Orienten 
læ gge de større Grundbesiddere Vind paa 
Valm uedyrkning; de egentlige Opiumsprodu
center ere Bønder, som besidde eller forpagte 
saamegen Jord, som de selv med deres Fa
milier kunne bearbeide til Valmuedyrkning. 
For at udvinde Opium gaa de da frem paa 
følgende Maade : Kort efterat Blomsterbladene 
ere faldne af, gjøres der med en Kniv flere 
horizontale, undertiden ogsaa spiralform igt 
løbende Tværsnit i den endnu grønne og  
umodne Frugtkapsel, dog  ikke saa dybe, at 
dennes Skal helt gjennemskæres, da den strax 
efter udflydende Melkesaft ellers kunde tage 
sin Vei indad istedetfor udad; den næste 
M orgen afskrabes derpaa den udflydte, tykke 
Saft af det saarede Valmuehoved med en 
Kniv. I  Ostindien saarer man de endnu 
umodne Valmuehoveder med Naale eller tre
kantede Instrumenter, eller ogsaa benytter 
man dertil Lancetter med 3 fine Spidser, 
som ere omviklede med Bomuld, for at de 
ikke skulle trænge for dybt ind, og den fø l
gende M orgen afskraber man da den tykke 
Melkesaft med en Muslingeskal eller med en 
med Olie overstrøgen Kniv ; undertiden lader 
man den ogsaa opsuges af Tøistumper, som 
man derefter udpresser. Saaledes vedbliver

37*
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man, indtil Valmueliovedet er helt bedækket 
med Indsnit og  ikke afgiver mere Saft. Den 
i Luften snart stivnede Melkesaft anbringes 
da som oftest i et Fad med Linolie, for at 
den ikke skal blive for tør, derefter paa et 
Valmueblad, sjeldnere paa et V in- eller P la
tanblad, og  af et større Udbytte former man 
derpaa runde Kager, som indvikles i Valm ue
blade og bestrøs med de smaa trekantede 
Skræppefrugter, hvorved de forhindres i at 
klæbe sammen. Ofte finder man ogsaa en 
Mængde af disse Frø med Forsæt æltede ind 
i selve Massen, hvilken Forfalskning sæd
vanlig finder Sted i de europæiske Søhavne, 
hvor man ikke sj elden omformer Opiums
kagerne og  ig jen  indvikler dem i Blade. 
Undertiden inddamper man Saften i et Kar 
under Tilsæ tning af fremmede Substantser, 
som Stivelse og Gummi, og danner Kager 
deraf, som omvikles med Valmueblade, lige 
som man ogsaa stundom former Stænger 
deraf, som man indsvøber i Papir. I Europa, 
hvor Productionen af Opium kun er ubetyde
l ig , gaar man frem paa en lignende Maade.

Opium er af en lysere eller mørkere brun 
Farve, i frisk Tilstand ofte blødt, men 
haardere naar det bliver ældre; det har en 
ubehagelig, m eget bedøvende Lu gt og en 
længe vedholdende, modbydelig bitter og 
senere noget skarp Smag. I  Vand maa godt 
Opium opløse sig til en brun Vædske indtil 
x/4 af sin V æ gt; Alkohol opløser 4/s deraf. 
Den i Vand uopløselige D el deraf, som kal
tles Opiumsmarv, er uden Væ rdi, idet de 
værdifulde Bestanddele af Opiumet g  aa over 
i Opløsningen. Opium forekommer iH ande- I 
len som runde, mere eller mindre flade Ka- i 
ger af 60— 1000 Grams Væ gt og om hygge
lig t indsvøbte i Valmueblade. T ørt Opium 
har et voxlignende Brud og bliver blødt ved 
at bearbeides imellem F ingrene; det lader 
sig  antænde, og ved at tygges farver det 
Spyttet gulagtigt. Pulveret er gulbrunt, 
men bliver mørkere i Luften ; det er hygro
skopisk og klæber sig derfor let sammen til 
en Masse. Opium indeholder ikke færre end 
17  Alkaloider; Hovedbestanddelen er M or

phin (s. d.), som er den egentlige Væ rdi- 
maaler. Derefter ere de v igtigste: Coclei'n, 

N a r ce ï n , N arcot in  og  Papaver i n ; de øvrige 
Bestanddele have kun chem isk Interesse. 
Desuden indeholder Opium endnu M ek on syre  

SAmt Melkesyre, Voxarter, Kautschuk, Gummi 
etc. God levantisk Opium indeholder efter 
Tørring ved 100° C. 12— 15 pCt. M orphin; 
blød Opium, saadan som den findes i det 
Indre af større Kager, indeholder indtil 30 
pCt. Vand. Opium produceres i Lilleasien, 
Arabien, Persien, Ostindien og  China; Æ g y p 
ten og  A lgier producere ligeledes Opium, 
ligesom  ogsaa Portugiserne i de senere Aar 
i  Mozambique have anlagt Opiumsplantninger 
i udstrakt Maalestok; Eu ropæisk  Opium fore
komm er kun sjeldnere i Handelen.

A .  A s i a t i s k  O p i u m . 1)  T yr k i sk ,  le

van t i sk , an at o l isk , Sm yr n a  eller con st an -  

t in opol i t an sk  Opium fra Lille-Asien vindes 
af Papaver som niferum  var . p glabrum  og 
kommer i Handelen som runde, mere eller

mindre fladtrykte Kager af 300— 700 Grams 
Væ gt. De ere indpakkede i Valmueblade og 
bestrøede med Skræppefrugter, hvormed Opi- 
umskagerne nedpakkes i Kisterne. I frisk 
Tilstand ere Kagerne bløde og  seige og af 
gulbrun Farve; naar de ere ældre, blive de 
haarde, men kunne dog æltes ved Haandens 
Varm e; de ere indvendig rødbrune, voxglin* 
sende og  give en gulbrun Streg paa Papir- 
Den levantiske Opium er enten homogen i 
Massen eller man kan deri skjelne sammen- 
klæbede Taarer, og  hyppig  findes i Massen 
Bester af Valmuekapsler og  Skræppefrugter-
—  Handelen med Opium er et Monopol for 
den tyrkiske E egering og  er navnlig concen
trerei i Smyrna og  Constantinopel, hvor der 
findes store Lagere deraf. Her sorteres Opiumet ; 
de bedre Sorter sælges til de store Handelshus® 
i Smyrna og  Constantinopel og gaa derfra tu 
England, Triest etc., medens de ringere Sor
ter overtages af Grækere, som bringe dem 
paa de europæiske Markeder. Tidligere ad
skilte man det levantiske Opium i Smyrna' 
og  Constantinopolitansk Opium, men der e 
Intet, som berettiger til en saadan AdskiUmf0'
—  I Lille  - Asien produceres der en st°
Mængde Opium i de nordvestlige District® > 
K a r ah i ssa r  Sah ib , Ba l a h i ssa r ,  K u t a y a  °» 
Geh ve; den bedste faas fra B o g a d i t s c h  °° 
Ba l i k r e si ; fremdeles fra An or a og Am asy 

Herfra sendes det almindeligvis tilsøs oV.. 
det sorte Hav til Constantinopel. Fra YU ' 
Afium , K ar ah i ssar , U sh ak , I sbar t a. Bulm^ 

H am id etc. gaar Opiumet til Sm yrn a, hLn 
fra der t. Ex. i Aaret 1871 udførtes °b 
Kister til Værdi af £ 784,500. , p

I  Europa forhandles navnligkunlevantisk OP, 
um i følgende Hovedsorter, nemlig fra SmU11̂  
Bo gad i t sch  i smaa Brød med In d h o ld  ,

11— 14 pCt. Morphin, Yer l i , som er den m 
søgte Sort, smaa Brød med 9— H  1%, 
K a r a h i ssa r ,  større Brød med 8— 12 P^g 
Roba com m une, store Brød, 6 - 8  p C t - .g  
T sch i k i n t i , som er en Udskudsvare med 
pCt. Morphin. Fra Constantinopel ere h g  
liteterne Gehve og K ar ah i ssar  begge 
fra 9— 11 pCt.holdige Sorter, som almind g. 
udbydes i den europæiske Handel. De j. 
komme baade i større og  mindre Brød. I 
bet skér underForbehold af Sagkyndiges I  Pj-w 
søgelse, saa at mindre gode eller slette StUr^t 
udskydes og  derefter sælges under Navn ,et 
nævnte T sch ik in t i .  I Slutningen af 
1879 vare Priserne i Smyrna for ovenn$L^ 
5 Sorter følgende : for den førstnævnte 1% j, 
165 tyrkiske Pjastre pr. Netto 757’ /2 
og for de efterfølgende resp. 150, 14&) 
og 125 Pjastre.

D et levantiske Opium er den eneste O pn^s 
sort, som i de skandinaviske Lande h 
til medicinsk Brug, og den skal ifølge L øø 
macopoeerne i tørret Tilstand in n e r e  
mindst 10 pCt. M orphin. —  I  den eng® i 
Handel inddeler man det tyrkiske ODggjø 
to Grupper, nem lig: D r u ggist s Opium, 1 
tørre Kvaliteter, og  Shipping-O pium , s0i  r#  
fatter de bløde, men dog morphinrige 
De Sidste forhandles mest til de i AbU ^i 
boende Chinesere. —  D et tyrkiske DP
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indeholder sædvanlig 6 — 15 pCt. M orphin; 
de bedste Sorter indeholde dog efter Tørring 
Ved 100a C. 12— 15 pCt.

2) Persisk  Opium tilberedes af en anden 
•arietet af Opiumsvalmuen end det tyrkiske, 
deralig P a p a v e r  s o m n i f e r u m  v a r .  y a l b u m  ( =  P. 
officinale Gem.), og  komm er især i Handelen 
dels som 200— 400 Gram tunge, ægform ige, 
fladtrykte Kager, som ere lysebrune, hom ogene, 
'døde, men ikke klæ brige; de bedre Sorter

indviklede i Platanblade eller Yalmue- 
jdade, de mere ordinaire ere bestrøede med 
urudstykker af forskjellige Blade. Den 
stærkeste og bedste persiske Opium kaldes 
paa Persisk Teriak-e-Arabistani og vindes i 
nærheden af D izful og Sh u st e r , Øst for 
Hgris. God Opium faas ligeledes fra Sa r i  

ng Bal farush  i Provinsen Mazanderan og  i 
døt sydlige af Provinsen Karman. H yppig  
kommer det ogsaa i Handelen som per si sk  

Stangopium fra Sh ah abd u iasim , Kash an  og 
Klim i 8— 10 Ctm. lange Stænger af 10— 12 
"tillim. Gjennemsnit, som ere saaledes ind
viklede i hvidt, g littet Papir, at begge En
derne ere fri, imedens enhver Stang paa 
Midten er løst ombunden med en Bom ulds- 
traad. Denne Sort er stærkt forfalsket med 
Stivelse, Gummi og andre Stoffer og inde
holder kun fra 1— 3 pCt. Morphin. —  Per
sisk Opium blev tidligere ført overlands 
Jgjennem Bokhara, Khokan og Kashgar til 
China, men nu gaar endel over Trebizond 
til Constantinopel og bruges der til at blandes 
imellem levantisk Opium. Endel udskibes 
mi ogsaa fra Bushire og Bunder Abbas i den 
persiske Bugt til L on don , det sydøstlige 
Asien og China.

3) O st indisk  Opium kommer af samme 
Plant e som foregaaende Sort. Det staar i 
Værdi tilbage for tyrkisk Opium, idet det 
indeholder mindre M orphin (i Regelen 5— 9 
pCt.) ; det produceres i Bengalen, Bombay, 
den mahrattiske Provins Malwa, paa Ceylon

Java, men kommer kun sjelden eller aldrig 
i den europæiske Handel, da det udelukkende 
gaar til China, hvor Brugen deraf vel nu er 
torbudt under streng Straf, men dog snarere 
er tiltagen end aftagen, idet store Kvanti
teter stadig indsmugles i Landet. Begrundet 
Paa denne Udførsel til China har den engelske 
Legering betydelige Indtæ gter af Opiums
dyrkningen i Ostindien, hvor denne er m ono
poliseret, saa at alt indisk Opium maa afle
dtes til en bestemt Pris til de engelske 
negeringsoplag, som da atter forhandle det 
yidere imod omtrent den dobbelte Pris. Alene 
L  Bengalen produceres der aarlig over 5 
Millioner Pund, som indbringe Regeringen 
en Gevinst af ligesaa mange Pund Sterling 
aarlig. I  China kjendtes Opium allerede i 
det 9de Aarli undrede, men anvendtes lige til 
det 17de Aarhundrede kun som Lægemiddel 
im od Blodgang. Muhamedanerne vare de 
første, der brugte Opium som Nydelsesm id
del, og fra dem, navnlig fra Persien, over
førtes denne Anvendelse i Begyndelsen af 
det 18de Aarhundrede til China. Portugi
serne vare de første, som leverede Chineserne 
Qpium, men siden 1773 have Englænderne

som forannævnt M onopol paa den indiske 
Opiumdyrkning og paa Indførselen deraf til 
China. Imedens der indtil Aaret 1717 kun 
kom c. 200 Kister à 70 K ilo aarlig til China, 
udgjorde den aarlige Gjennem snitsindførsel 
dertil i  Aarene 1802— 1803 c. 2000 Kister, 
i 1834— 35 c. 10,000 Kister, i 1852— 62 c.
70.000 K ister, og i Aarene 1872— 76 c.
90.000 Kister til en Yærdi af over 11 M illi
oner £ aarlig. A f det raa Opium tilberede 
Chineserne ved K ogning, Siening og  Ind- 
dampning et tykt E xtract, som kaldes 
T sch an d u ; heraf dannes smaa Kugler a f ind
til en lille Æ rts Størrelse og af c. 0,12 
Grams Y  ægt, som stikkes i særegne Opiums
piber (Yen-tsiang) af Bambusrør med H ove
der, hvis indvendige Rum ikke er større end 
et stort Knappenaalshoved, og i hvis Mun
ding der findes en Staalnaal, hvorpaa Smaa- 
kuglerne stikkes; disse tændes da flere Gange 
ved en Lampe for at hjælpe paa den man
gelfulde Forbrænding under Rygningen. 
N ogle faa D rag af en saadan P ibe ere til
strækkelige til at fortære den lille Kugle, 
som da fornyes af den paa en Divan lig 
gende R yger, indtil han hensynker i en død
lignende, vellystig Søvn, der kan vare fra 
40 til 60 Minuter. Den, som én eller nogle 
Gange har smagt denne Nydelse, synes at 
blive betagen af en uimodstaaelig Længsel 
efter at gjentage den uden at bryde sig  om 
de for Sjæl og Legeme lige nedbrydende 
Følger deraf. Maadeholdne Rygere ere sjeldne, 
imedens der derimod findes M angfoldige, 
som ved denne stadige Nydelse drives til at 
begaa Forbrydelser samtidig m ed at de ned
bryde deres Sundhed og forkorte deres Liv. 
Opiumsrygningen er hyppigst i Kystprovin
serne ; i de andre asiatiske Lande er det mere 
Skik og  Brug at spise det, hvorved der lige 
ledes bevirkes en Rus. Antallet af Opiums
rygerne i China anslaas af en derboende 
amerikansk Missionair til mange Millioner, 
og  det aarlige Forbrug af Opium til over
100.000 K ister, men det er upaatvivielig 
endnu større. De Fabrikanter, som til
berede det til R ygn ing bestemte Opium, be
tale ofte 20 Dollars for en enkelt Kage paa 
c. 2 K ilo ; af en Kiste paa 10 Kager eller 20 
K ilo udvindes der da 216 Tiles eller 18 en
gelske Pund rygeligt Opium, som da udveies 
til Sølvværdi, saa at den chinesiske Sælger 
pleier at kaste en spansk Dollar i den ene 
Yægtskaal og  Opium af tilsvarende Y æ gt i 
den anden. En »Tschih« —  den sædvanlige 
Portion for en Opiumsryger, omtrent 2 Gram 
—  koster 17 A  Cents eller c. 65 d. Øre. 
Opiumrygeren sluger R øgen  og lader den 
ig jen  undslippe igjennem  Næsen. De mang
foldige til Kalifornien og  Vestkysten af N ord
amerika udvandrede Chinesere kunne heller 
ikke opgive den dem uundværlig bievne for
dærvelige N ydelse af Opium, og have ved 
deres Exempel forledet mange af de Indfødte 
til at hengive sig dertil. Allerede i en læn
gere Aarrække er der paa de engelske Mar
keder opkjøbt til Chineserne i Amerika det 
af dem saa afholdte Soft - shipping - Opium, 
som bestaar af bløde asiatiske Opiumsorter,
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navnlig fra Provinserne Amasia, Mallatia, 
Y erli og Bogaditsch. —  Ostindisk Opium 
forsendes mest til China form et i ligestore, 
med Valmueblomstblade omviklede Kugler af 
nogle Punds Vægt, som ere fast nedpakkede 
i c. 75 K ilo tunge, i  flere Rum  afdelte Kister, 
under Navn af St an d ard - eller Ch in ese in- 

vest em en t  - Opium; hver Kiste indeholder 
40— 50 saadanne Kugler eller Klumper. Der 
skjelnes imellem 3 H ovedsorter, nem lig:
a) Ben gal sk  Opium, som bestaar af runde, 
omtrent 2 Kilo tunge, mørkebrune, klæbrige, 
stærkt lugtende, udvendig sm udsig gulgraa 
Kugler, som ere bedækkede med en Skorpe, 
der har dannet sig ved Sammenklæbningen 
af de mange Valmueblomstblade med et tykt, 
af det frisk indsamlede Opium sig udskil
lende Fluidum , der benævnes Paséwå. —
b)  Patn a-O piu m  kommer i Handelen i Kister 
à 60 Kilo. Det danner firkantede, bløde, 
ikke klæbrige Kager, som ere indsvøbte i 
olieret, gu lagtigt Papir og  ombundne med 
grovt graat Garn. —  c) M alwa- eller Pun- 

jaub-O pium  forsendes i Kister à 50 Kilo. 
D et bestaar enten af runde, bløde, men ikke 
klæbrige, mørkebrune Kager, som ere ind
svøbte i Valmueblade og  som ved Tryk af
give noget Olie , eller af haarde, kantede 
Masser.

B .  A f r ik a n s k  O p iu m . 1) Æ gyp t i sk

eller T h eb ai sk  Opium indvindes ved Theben, 
Esneh, Kenneh og  Siout i Øvreægypten af 
den samme Valmuevaritet, hvoraf den per
siske Opium produceres. D et forekommer 
sædvanlig i haarde, flade Kager af 4 Tom 
mers Diameter, dækkede med Valmueblade, 
men ikke bestrøede med Skræppefrugter; i 
Bruddet er det leverfarvet glinsende og inde
holder c. 6 pCt. M orphin ; dog er der ved 
en om hyggelig  Behandling i de senere Aar 
ogsaa produceret god Opium med et Indhold 
af 10— 12 pCt., som er sendt til Constan- 
tinopel og Triest og  solgt som tyrkisk Opium. 
D et almindelige ægyptiske Opium forekom 
mer neppe i den europæiske H andel; dog 
erholder man undertiden under dette Navn 
et i Smyrna fabrikeret Kunstproduct eller en 
over Constantinopel kom m ende, i aflange, 
med B lik  forede, 65 K ilo tungo Kister ncd- 
pakket Sort Opium i flade, stenbaarde, under 
Hammeren ituspringende K ager, som ere 
leverbrune og  glinsende i Bruddet, og som i 
Regelen ere forfalskede med indtil 25 pCt. 
arabisk Gummi. D et har en langt svagere 
L ugt end Smyrna-Opium og  indeholder kun 
4 pCt. M orphin eller mindre. Hver Kage er 
sædvanlig indsvøbt i et Valmueblad og  deles 
af Indtrykket af dettes M idtribbe i to Dele. 
Denne Sort forekommer ogsaa undertiden i 
m indre, 12— 50 Gram tunge Stykker. I 
1872 udførtes der 9,636 engelske Pund Opium 
fra Æ gypten  til de nordamerikanske Pristater 
til Værdi £ 5023. —  2) Algier -O piu m  erhol
des i 5 Ctm. brede, 4 Ctm. tykke, mørke
brune og noget fladtrykte Kager ; det er af 
god Kvalitet, men har en lidt m uggen L ugt 
og  en m eget bitter Smag.

C. E u r o p æ is k  O p iu m  staar med H en 
syn til Kvalitet som oftest tilbage for det

tyrkiske Opium, skjøndt man i Europa skal 
have produceret Opium med et Indhold af over 
20 pCt. Morphin. Som ovenfor omtalt har 
man anstillet F orsøg  med Valmuedyrkningen 
baade i Frankrig, England og Tyskland; men 
i disse Lande har Valmuen givet et saa ringe 
Udbytte af M elkesaft, at Productionen af 
Opium ikke har kunnet betale sig. Det eneste 
europæiske Opium, der forekommer i Hande
len, er det m aced on isk e, der oftere sælges 
som Smyrnaer. Det produceres navnlig ved Sa- 
lonik og  ligner med Hensyn til Kagernes Form 
og  Størrelse blød levantisk Opium. Man har 
to Slags deraf, nem lig: a) Soda-O pium  i 
uregelm æssig formede Kager, som ere be
strøede med Rumexfrugter og  indsvøbte i 
Valmueblade, og  b) Kutschina-O pium  i Ka
ger, der kun ere indsvøbte i et Valmueblad. 
G ræsk  Opium komm er neppe i Handelen.

Naar Opium er tørret paa den rigtige 
Maade, nem lig hurtigt, i Skygge og beskyttet 
im od Støv, indeholder det omtrent 30 pCt. 
Vand og viser følgende Egenskaber: i Mas
sen har det en rødligbrun Farve. Udbredes 
det i et tyndt Lag paa en hvid Flade, er 
det gjennem sigtigt, grønlig  brungult og har 
en let, kornet Structur. Skæres det i Stri
ber med en Kniv, viser det en skarp Rand 
uden at trække Traade og  bævrer ligesom 
Gelée. D et er klæbrigt, og besidder den 
eiendommelige, rene og  stærke Opiuraslugt. 
I  denne Tilstand kalder man det S t a n d a r d 
eller Awwal-Opium og  ansér det for at være 
af bedste Kvalitet. Er Tørringen foretagen 
med mindre Omhu, eller har man tilsat Vand 
til Opiumet eller havt det nedgravet i Jor; 
den, da undergaar det indeholdte Gluten i 
ringere eller større Grad en Forraadnelses- 
proces; Overfladen overdrages med Skimmel 
og antager en mørk, gulgraa Farve og en 
deigagtig Consistents, imedens ethvert Spor 
af G jennem sigtighed og kornet Udseende for
svinder og Lugten bliver sur og  tilsidst mod
bydelig stinkende. Saadant Opium er ubruge
lig t og tillades ikke solgt paa de ostindiske 
Markeder. —  Dersom man forsøger paa at 
uddrive et for stort Vandindhold ved Kog
ning, faar Opiumet et sortagtigt, forkullet 
Udseende. Ved i længere Tid  at udsætte 
det for Solvarmen, forvandler endel af det 
indeholdte Gluten sig til en Art Fuglelim, 
og  Opiumet mister sin Compacthed og sin 
Egenskab at give skarpe Rande ved at skæres, 
og  trækker sig  i lange Traade. Dersom de op
løselige og mere værdifulde Stoffer ere berøvede 
Opium ved Udvaskning, taber det sin Tæt
hed, sin rødlige Farve og  sin Klæbrighed, 
saa at det ikke fæster sig til Huden. Andre 
Forfalskninger forekomme undertiden ved 
Iblandinger med Lér, Stivelse, fint Sand, 
K om øg, en D eig  af fint pulveriseret oliehol
d igt Frø, Sukker, Olie etc.

Opium er et a f de vigtigste og stærkest 
virkende Lægem idler og  anvendes i mange 
Sygdomme som et krampestillende, bero
ligende og søvndyssende Middel. Det Samme 
er Tilfæ ldet med de deraf tilberedte Alka
loider, navnlig M orphin og  dettes Forbin
delser med Eddikesyre, Saltsyre og Svovl-
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syre. Mest benytter man dog de ovennævnte 
Morphinsalte, da Virkningerne af Opium paa 
Grund af dets forskjellige Indhold a f M or
phin, ikke lade sig  beregne med fuldstændig 
Sikkerhed.

I Aaret 1876 indførtes der til England c.
400.000 Pd. Opium til en Væ rdi af' c.
394.000 hvoraf c. 816,000 Pd. fra T yr- 
Met, 51,000 Pd. fra Persien, 18,000 Pd. fra 
Ostindien, 6,000 Pd. fra China og  14,000 Pd. 
ha andre Lande. Udførselen i samme Aar 
^gjorde c. 236,000 Pd., hvoraf c. 108,000 
hd. til Nordamerika, 68,000 Pd. til Peru,
20.000 Pd. til H olland etc.

Opobalsam s. M ek k abalsam .

r !Opodeldoc (Balsamum Opodeldoc eller 
Mnimentum Opodeldoc) er en Salve, som 
benyttes udvendig som Indgnidningsm iddel ; 
|’en erholdtes tidligere fra England, men til- 
. redes nu i ethvert Apothek, ligesom ogsaa 
■ ’Bange Parfumefabriker, ved at opløse Sæbe 

Alkohol og tilsætte Campher og  Rosmarin- 
he eller en anden ætherisk Olie. D et er 
tt fast, gjennem sigtig  indtil gjennem skin- 
ttttle, gullighvid eller næsten farveløs, gelée

n s  Masse, hvori der hyppig  viser sig kor- 
pue og tydelig krystallinske Udskilninger; 

t t̂t maa let kunne smelte ved at holdes i
■haanden.
r Opopanax eller Pan axgum m i  (Gummi- 

Öpopanax) er den stivnede, gulrøde 
v Mkesaft af en i det sydlige Europa og L e 
t t e n ,  navnlig i Syrien, hjemmehørende, 
lljSttt stor Skjærmplante, O p o n a u a x  C h i r o -  

111,1 eller P a s t i n a c a  O p o p a n a x ;  den udvin- 
ved at gjøre Indsnit i den nedre Del af 

(| digelen og i Roden. Man, erholder den 
s 1 Korn eller Taarer og  dels i Masse ; 

første 
Jude

Sort bestaar 
uigjennem sigtige,

af uregelm æssigt 
rødliggule eller

n y lig e , lette og skjøre Stykker af en Æ rts 
htil en Valnød« Størrelse, som

Senhe i Bruddet
en Valnøds Størrelse, som ere voxglin- 
' "  og  indvendig gult og rødt

og fedtede at føle paa. Den 
krydret, skarp Lu gt og

f e j r e d e
nbehageli

W ^jfteragtig krydret, vedholdende og mod- 
hhp0! ^ Sraag- Den brænder i Ilden og er
da7j? opløselig i Vand, hvilken Opløsning 
V ^ r m e l k e h v i d ;  Vinspiritus opløser dets 
v0j.hlxagtige Dele, hvorved Opløsningen bli- 
be , Sol. Den anden, mere ordinaire Sort 
Sej a r  al sammenhængende, kun lidet glin- 
ttien6’ h'i'aabrune eller g u llig -rød e  Masser, 
Hgg adskiller sig forøvrigt kun fra den oven- 

bedre Sort ved at den indeholder 
Mr enligheder. Den har omtrent de 

ttiak16 dirkninger som Galbanum og Am mo- 
8(w gUlnmi, benyttedes tidligere i Medicinen 
ster- opløsende Middel im od Asthma, H y- 
ïi(( ! °g  stanset Menstruation, men anvendes 
U(]J ';un sjelden og  da mest til Plastre til 

^ rtes Brug.
k ^ o s s u m s k m d ,  ogsaa kaldede am er i -  

eller vi rgin sk e Rot t esk in d , ere de
4rw eût 80 Ctm. lange Skind af den i Ohio, 
Stat û8a8 °h  here andre af de sydlige Fri- 
Sojjj i levende Pungrotte, D i d e l p h i s  v i r g i n i a n a ,  
bl0j  har et langt, spidst Hoved, store Øren, 

eller strid Pels og  en skjællet Snohale;

den findes ogsaa i ringe Mængde i Austra
lien. De amerikanske have hvidlige Dunhaar 
med lange, grove, graa Dækhaar, som Am eri
kanerne forstaa at farve m eget smukt, saa at 
Skindene komme til at ligne Maar- eller 
Ilderskind. De australske have graa, mere 
tætte og krusede Haar; Nyhollænderne forar- 
beide dem ofte til Tæpper, som de borttuske 
til Colonisterne, paa hvilken Maade de a f og 
til komme i Handelen; de have dog ingen 
fast Værdi. De amerikanske Skind efter - 
spørges ikke m eget og  betales paa de tyske 
Messer med ’ /2— 1 Krone pr. Stk.; for nogle 
Aar tilbage havde M oden i Canada dog bragt 
dem op til en Pris af 1 à 2 Dollars. Man 
forarbeider dem mest til Pelsfoer, de farvede 
ogsaa til alle Slags Galanteri artikler.

Opuntia træ kaldes Vedet af det in 
diske Figentræ, O p u n t i a  F i c u s  in:'ica, en vest
indisk Cactusart; det er smukt flammet og 
anvendes til Kunstsnedkerarbeide.

Or er den norske Benævnelse for E lle 
træet (s. d.).

Orangeat kaldes can diserede Pom e- 
rantsskaller (s. d.).

Orangelæ rreder, Toiles d ’Orange, 
kaldes nogle fine, som oftest brogede Bom - 
uldstøier, som forfærdiges i Orange i det 
franske Dep. Aube.

O ranger, Orangeblom ster etc 
s. Pom eran t ser .

Orchilla s. O rsei l le.

Orcin er Navnet paa et Farvestof, som 
danner sig  ved Forraadnelse af den i de for
skjellige Lavarter indeholdte Syre og ved at 
optage Ilt og Kvæ lstof gaar over til O rceïn , 

der sandsynligvis er det væsentlige Farvestof 
i Orseille (s. d.).

Ordealbenner s. Cal ab ar bø n n er .
Orenbnrger Onnoni, under dette 

Navn forekommer i den russiske Handel den 
i Luften stivnede Harpix af Lærketræet.

Organdis kaldes en Slags fine, hvide, 
noget løst vævede B om uldstøier, som tid
ligere kom fra Ostindien, men nu forfærdiges 
i alle europæiske Bomuldsvarefabriker. Det 
er noget tættere end Musselin og stærkere 
appreteret, forekommer ogsaa undertiden 
farvet og  anvendes mest til Foer i Dame- 
klæder.

O r g a n s i n  s. Silke.
O r i e n t a l e s  s. Jeannets.
Orientalsk O alsam  s. M ek k a- 

balsam .
Ori g in algrunt kaldes en Art Schwein- 

furtergrønt (s. d.).
O rlean, R ou cou , Ach i o t e , Ar ch io t t e ,  

An at t e  eller Ar n o t t a  er den røde eller gu l
ligrøde Alarv, som om giver Frøene af O rle- 

an t ræet , B i x a  O r e l l a n a ,  og som anvendes til 
Farvning af Silke, til Træbeitse og Fernisser, 
til Farvning af Smør og  Ost etc. Dette 
Træ hører hjemme og dyrkes i de varmeste 
Egne af Sydamerika, i Vestindien, paa Sand
w ichsøerne, paa Zanzibar etc.; det bærer 
h jerteform ige, toklappede Frøkapsler, som 
springe op af sig  selv, naar de ere bievne 
fuldkommen modne, og som indeholde 10— 20 
sortebrune, kantede Frø, der ere omgivne af
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en orangerød, affarvende Deig. Træet naar 
en H øide af 5— 7 Meter, blomstrer i Maane- 
derne December til Marts og beholder sine 
Blade om Vinteren. Farvestoffet indeholdes 
i den nysnævnte røde, kjødagtige Substants, 
som  omgiver Frøene, og udvindes paa for- 
skj eilige Maader. I  Cayenne indsamler man 
Frugterne, saasnart de begynde at springe 
op, bløder dem i Vand i omtrent 14 Dage, i 
hvilken T id  Gj æringen indtræder, og gjennem - 
arbeider dem derpaa godt med Trækøller for 
at løsne Marven fra Kjærnerne, hvorved til 
samme T id  Farvestoffet udtrækkes a f Marven. 
Vandet, hvori der foruden det opløste Farve
stof findes en Mængde af den røde Marv i 
findelt Tilstand, sigtes derpaa og  inddampes 
nu i en K jedel ved en mild Varme under 
stadig Omrøring med Træskovle, indtil Mas
sen er bleven tilstrækkelig tyk og  frivillig  
og  fuldstændig løsner sig fra Skovlene. Efter 
en A fkøling  former man da Klumper deraf 
af 6— 12 Punds Vægt, som man indvikler 
som en fu gtig  D eig  i Pisangblade eller Siv
blade, og  den kaldes da »Orlean i Bast« ; 
den er da færdig til at nedpakkes i Fade og 
forsendes. I  Brasilien gaar man omtrent 
frem paa samme Maade, men D eigen pakkes 
i Fade eller Rørkurve, udforede med Palm e
blade. Den om hyggeligste Behandlingsmaade 
finder Sted i den i Republiken Ny-Granada 
beliggende B y  Santa Fé-de Bogota, hvor man 
om hyggelig  under Vand aftager Marven med 
Fingrene af hvert enkelt Frø for at undgaa 
Iblandinger a f Frødele, som hyppig  findes 
findelte i Massen, naar denne er behandlet 
med Træskovle, der let knuse endel af 
Frøene.

Orlean indeholder to Farvestoffer, nem lig 
et gult, som er opløseligt i Vand, og  et 
rødt, som er uopløseligt i Vand. Disse 2de 
Farvestoffer udgjøre saaledes tilligem ed Mar
ven de væsentlige Bestanddele i Orlean. Det 
gule Farvestof, som kaldes O rell in  eller Or- 
leangult, lader sig opløse i Vand ogVinaand. 
D et rødlige Farvestof kaldes Bixin  og  frem 
stilles ved at opløse en bestemt V æ gt Or
lean i Vand, som først er g jort alkalisk ved 
Tilsætning a f Alkalier, og  derpaa mætte O p
løsningen med Syrer. Bixin er en rødgul, 
bitter, krystallinsk Substants, som let op
løser sig med gul Farve i kaustiske og  kul- 
sure Alkalier; udsættes det i længere T id  
for Iltning af Luften, bliver det rødbrunt, og 
i concentreret Svovlsyre opløser det sig  med 
en smuk blaa, indigolignende Farve, som dog 
ikke er holdbar, men efterhaanden gaar over 
i det G rønlige og  senere bliver brunlig violet. 
I  B ixinopløsning bevirker en A lunopløsning 
et smukt, orangefarvet Bundfald, Tinsalt et 
aurorarødt, svovlsur Jernilteopløsning et rød
brunt, Blysukkeropløsning et lyst teglstens
rødt og svovlsur Kobberopløsning et gulbrunt 
Bundfald. Bixin har en behagelig L u gt og 
forekommer i Handelen i smaa Tavler, som 
ere udvendig brune og indvendig smukt røde. 
Dette Præparat skal have tre Gange saa- 
megen Farvekraft som alm indeligt Orlean og 
giver en mere liv lig  og glinsende Farve;

det anvendes især til M aling baade med 
Vand og Olie paa Træ, Lærred og Metaller.

Orlean erholdes dels fra Ostindien og dels 
fra Syd- og Centralamerika, hvorfor maa 
skjelner imellem det ostindiske og det ameri
kanske; af dette sidste vurderes detsaakaldte 
Ach iot e høiest, som fremstilles i Sante Le 
de B ogota i N y-Granada; det udføres dog 
kun sj elden til Europa og  bestaar af smaa, 
runde eller kantede Stykker a f en smuk rød 
Farve. —  Derefter følger Orlean fra Cayenne, 
der bestaar af en intensivt rødfarvet Deig af 
en fedtet og tem m elig stiv Consistents med 
et Vandindhold a f c. 60 pCt. ; det har op
rindelig en violagtig Lugt, men sædvanlig 
lugter det mere af Urin som en Følge af, at 
den paa Lagrene for stærkt indtørrede Or
lean fugtes med Urin, hvilket ogsaa bidrager 
til at forliøie dets Farve. Ofte kommer dog 
Cayenneorlean til os i Form  af temmelig 
tørre B rød af 6— 12 Punds Væ gt, indsvøbte
1 Pisangblade, under Navn af Kageorlean; 
denne Sort, eller Orlean i Bast, er pak
k e t  i Vinfade, som indeholde c .  3 0 0 — 400  
Pund. De ere ofte udstoppede med Siv for 
at fylde m ere; Bladene beregnes gjerne til
2 p C t., men udgjøre almindelig mere, og 
Fadene bør ikke indeholde mere end 6 pCt* 
deraf. Den forekommer dog ogsaa »uden 
Bast« i Handelen og  erholdes fra Cayenne 
og Guadeloupe, hvorfra den mest forsendes 
til Frankrig, navnlig til Bordeaux. — Rulle' 
orlean  bestaar a f runde, m eget faste og 
tørre, 60— 90 Gram tunge, .udvendig smud
sigbrune, indvendig liv lig  mørkerøde, valse
formede Stykker. —  Br asi l i an sk  Orlean er 
af brunrød Farve og b lød  Consistents. Den 
kommer i Handelen i Kurve af Rør paa 40 
Punds Indhold. Kurvene ere udforede med 
Palmeblade, hvorpaader gives 1 \  pCt. Thara. 
Den forekommer ogsaa hyppig pakket i Lade 
og besidder en ubehagelig, ofte stærk urin
agtig  Lugt. Denne Sort er af ringere Kva
litet end Cayenne - Orlean ; den benyttes 1 
stor Udstrækning i England til Farvning af 
Ost og Smør. —  Den ost in d isk e Orlean pro
duceres navnlig i Bengalen og  erholdes at 
en der voxonde, ikke m eget bekjendt Plante, 
Metella tin moria; den kommer i Handelen i 
tynde, mørkt orangerøde, ganske tørre Kager 
uden Lugt, som med H ensyn til Indhold at 
Farvestof skal overgaa alle de amerikanske 
Sorter; -imedens man med Alkohol kan ud
trække c. 62pC t. Farvestof af det ostindiske 
Orlean, udvinder man kun c. 52 pCt. af de 
amerikanske Sorter.

God Orlean b ør  have en liøirød Farve, 
omtrent som T eglsten ; udvendig vel noget 
mattere, men indvendig maa Farven være 
liv lig, idet en m eget bleg Farve tyder paa 
indtraadt Forraadnelse. Massen maa være 
blød, ensartet og  fedtet at føle  paa, men ikke 
jordagtig ; er dette sidste Tilfæ ldet og kna
ser Massen paafaldende imellem Tænderne, 
er den sædvanlig blandet med Gips, Salb 
Mél, Bolus, Colcothar, Teglm él, engelsk Kødt 
eller lignende Stoffer. Den maa ikke være 
besat med Skimmel eller enkelte hvide, gli11'
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sende Puncter, der fremkomme som udkry
stalliseret svovlsurt Ammoniak under M ed
virkning af det til Varens F ugtning ofte be
nyttede Urin. Den bør endvidere liave en 
len Lugt, men ikke som Urin, hvilket sidste 
vil være et Bevis paa, at Varen er gammel 
og opfrisket derm ed; Vand maa den meddele 
en stærk gul Farve uden at vise synderlig 
Grums, men afsætte sig  langsom t efterhaan- 
den paa Bunden, og ved Forbrænding maa 
den ikke efterlade mere end 10 pCt. Aske. 
Orlean bør opbevares vel tildækket i kolde 
Kjældere.

I Farverierne har Orlean ikke nogen sær
lig Betydning, idet de dermed frembragte 
Farver vel ere m eget livlige og  glinsende, 
men kun lidet holdbare, og det anvendes der
for hyppigst i Forbindelse med andre Farve- 
materialier for at give en Farve mere Liv 
og Glans. D et benyttes dog endel til Farv
ning af Silke, sjeldnere til Bom uld eller U ld ; 
Lærred skal det kunne farve smukt rødt 
°g temmelig holdbart. H yppig bruges det 
fil Fremstilling af gule Fernisser, idet man 
opløser Mastix, Shellak etc. i Vinaand og 
larver denne Opløsning gul med Orlean 
(Guldfernis). Endvidere benyttes Orlean til 
Farvning af Smør, Ost, Olier, Sæbe, Vox, 
Lys, Papir, Lak etc., til Gulbeitsning af 
Træ, til Frem stilling a f Olie- og Vandfarver, 
1 Kattuntrykkerierne til Nuancerne fra Cha
mois til Orange. Flere vilde Stammer i 
Amerika larve dores Legem er dermed, navn
lig naar de drage i Krig.

O r l e a n s  kalder man en Art fine, kame- 
lotagtige Tøier med Kjede af Bomuldstraad 
°g Islæt af glinsende Kam uldsgarn; de an
modes hyppig som Foderstof i Frakker og 
ogsaa til hele Klædningsstykker baade for 
Ulænd og Kvinder, da do have et smukt 
mlkelignende Udseende og sædvanlig ere 
moget varige. Stoffet forekommer mest ens- 
tarvet, undertiden dog ogsaa meleret, m oire- 

trykket, ripsvævet eller med Silkestriber; 
uet væves sædvanlig paa Maskinstole, som for 
(‘ e mønstrede Varers Vedkom mende ere for
enede med Jacquardindrctninger. De en
gelske Fabrikbyer Halifax, Bradford, Hud- 
nersfield og  Wakefield levere i Mængde 
Orleans for Verdensmarkedet; i Tyskland 
mimikeres de ordinaireste og  billigste Sorter 

i Lausitz, de bedre i Elberfeld, Barmen, 
Lerlin, Schedewitz i Sachsen etc. Fra 
Keichenau i Böhm en erholdes ligeledes en 
g°d Vare.

O r m e b a r k  s. Geoffro yabark .

O w n e f r ø  (Semen eller F lo r  es Cynce, 
bemen Z edoariæ , S. Santonici, S. Contra, 

sanctum), T. Wurmsamen, Zittwersamen, 
Fr. Barbotine eller Semencine, E. Wormseed, 
fIe de uudsprungne, m eget smaa Blom ster
b e d e r  af A r t e m i s i a  m a r i t i m a ,  v a r .  S t e c h -  
‘ "a n i i i a n a ,  en med Strandmalurt nær beslæg- 
fof Plante, som voxer i Nærheden af F loden  
0°n , paa Stepperne ved Bredden af Nedre- 
^olga, især ved Sarepta og  Zaritzyn og  paa 
de kirgisiske Stepper. Ved Karavaner brin- 
gos det til N ischnei-N ovgorod, især til den 
store Messe, som afholdes der fra den 15de

Juli til 27de Aug. og  herfra føres Droguen 
til Moskow, St. Petersborg og det vestlige 
Europa. Dette er den Sort, som saa godt 
som udelukkende kommer i den europæiske 
Handel under Navn af levan t isk  O rm efrø, 

enten i enkelte Sække eller Baller paa 160 
Pund eller i Dobbelsække à 80 Pund hver. 
Det er den reneste, mest ensartede og kraf
tigste Sort, der i detH øieste er blandet med 
lidt Sand, som let ved Sigtning kan fra
skilles. De enkelte Blomstorhoveder ere 
endnu ikke udsprungne 2— 3 Mm. lange, 
J/2— 1 Mm. bred e , langagtig - prismatiske, 
glatte, af graagrønlig til brunliggrøn Farve, 
af en stærk, ubehagelig, noget cam pheragtig 
L ugt og en bitter, krydret Smag. —  Paa de 
indiske Basarer udbydes en kun lidet for- 
skjellig  Vare, det saakaldte indisk e O rm efrø, 

der bringes dertil fra Kabul og Afghanistan. 
D et stammer fra A r t e m i s i a  j i a u c i l lo r a .  D et 
er af Størrelse eller lidt større end fore
gaaende, af gulbrunlig Farve, aldrig saa 
rent som det levantiske, og indeholder tal
rige Smaastilke, der ere forsynede med en 
spindelvævs - ulden Beklædning tilligem ed 
andre Foruronsninger. —  A f og til kommer 
ogsaa over Livorno en m eget ordinali’ Sort i 
Handelen, berb er i sk  eller afr i k an sk  O rm e
frø, af brunlig, hvidgraa Farve og  stærkt 
behaaret, hvorved det faar et filtet Udseende 
og hænger sammen. Selve Blom sterknop
perne ere m eget smaa og  af svag L u gt og 
Smag. De stamme fra A r t e m i s i a  r a m o s a .  —  
En god Vare maa have en kraftig Lugt og 
bestaa af glatte, lukkede og  ikke for mørkt 
farvede Blomsterhoveder. Orm efrø overdra
ges af Conditorne med Sukker og  kommer i 
Handelen under Navn af O rm esu k k er  (Con- 
fe e t io  Seminis C y næ), i hvilken Form  det 
ogsaa anvendes i M edicinen. Det indeholder 
en skarp, gu llig  Olie a f en ubehagelig krydret 
Lugt, endvidere Harpix, Gummi etc. samt 
som den virksomme, ormfordrivendc Bestand
del en Substants uden L u gt og  af svag b it
ter Sm ag, der benævnes San t on in  (s. d.), 
som danner ufarvede Krystaller, der blive 
gule i Sollyset og have en Syres Egenskaber, 
og  som anvendes til Frem stilling af Santo
nin- eller Ormekager.

O r m e m o g  eller O rm et an g (H elm intho- 
corthon eller M uscus corallinus corsicanus) 
er en tørret Tangart, haarformet, bruskagtig, 
se ig , leddet og  af en m odbydelig , m ug
gen L u gt og  en ubehagelig, sa ltagtig  Smag. 
Den findes især ved Korsikas Kyster fæstet 
til K lipper, Koraller eller M uslinger; den 
anvendtes tidligere som et Middel imod Orm, 
men er nu fortrængt af det forannævnte 
Ormefrø.

O r o n g e s  er Navnet paa en A rt franske 
Champignons a f rødlig  Farve, aflangt runde 
og  af en Valnøds indtil et Hønseægs Stør
relse ; de erholdes navnlig fra de Iranske 
Departementer Dordogne og  Øvre-Vienne.

O r r a y e  er en A rt svært, tætvævet Silke- 
Brocade med ophævede, indvirkede Guld- og 
Sølvblomster og  andre Mønstre paa Atlas
grund; det forfærdiges især i Persien.

O rseille, T. Orseille, Orchilla, E oe-
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celle, Pr. Orseille, E. Archil, Bookm oos, Ital. 
Oricello, K occella , P ersio , Cudbear, er et 
Farvemateriale, som  tilberedes af forskj eilige 
Lavarter, navnlig R o c c e l l a  t i n c t o r i a ,  L e c a n o r a  
t a r t a r e a  og P e r t u s a r i a  c o m m u n i s ,  ved Paa- 
virkning a f Fugtighed , L u ft o g  Am moniak, 
og  som kom m er i H andelen rødt og  violet 
enten i D eigform  eller som  et Pulver. D isse 
Lavarter voxe dels paa K lipper ved H av
bredden og  dels paa Jorden og  paa T ræ er; 
m est benytter man dog  de paa K lipperne 
voxen d e , da de g ive den bedste Orseille. 
Lavene renses fra vedhæ ngende Stene og  
Jord, males paa en M ølle og  forvandles der- 
paa m ed Vand o g  raadden U rin  eller m ed 
Am m oniakvand til en D eig, som  man lader 
henstaa i Trækasser i om trent 8 D age under 
jev n lig  O m røring, indtil der bar udviklet s ig  
en liv lig  v iolet Farve, som  efterhaanden b li 
ver sm ukkere, m en senere ig jen  aftager, h vor 
fo r  O rseille  heller ikke lader sig  opbevare 
læ ngere end om trent 2 Aar. D eigen  ned- 
pakkes derefter i F ou stager o g  bringes saa- 
ledes i H an delen ; den bør opbevares paa et 
k ø lig t  Sted o g  i g o d t lukkede F oustager. 
V ed  Syrer b liver Farven lysere, ved A lkalier 
v io le t; A lu n  g iver  et rødbrun t B undfald , T in 
salt et rød lig t, K obberv itrio l et k irsebæ rrødt 
o g  Jern vitrio l et m ørkt rød ligbru n t. Man 
s kj elner im ellem  fø lg en d e  2 H ovedarter:

1.  U r t e -O r se i l l e  eller ca n a r i sk  O rse i l le ,  

Fr. Orseille d’Herbe, O. de mer, O. des Ca
naries, tilberedes hovedsagelig i Frankrig, 
England, Holland og  Tyskland af forskjellige 
Lavarter (E. A rchil weed), der mest indføres 
fra de canariske Øer og  hvoraf nogle ogsaa 
indsamles i Pyrenæ erne; fra Lim a og  Val
paraiso erholdes ogsaa flere amerikanske Lav
arter, som benyttes til Fabrikation af O r
seille. Fortrinsvis anvendes den i K lippe
revner h yp pig  voxende Farverlav, R o c c e l l a  
t i n c t o r i a .  A f U rte-O rseillen har man 3 Sor
ter, af hvilke den bedste er den canariske, 
som dels forsendes som raa Lav, som den 
t. Ex. indsamles paa de klippefulde Bredder 
a f Teneriffa, og  dels ogsaa som en allerede 
tilberedt, v iolet D e ig  i Foustager paa c. 30 
P u n d ; den kaldes ogsaa undertiden hollandsk 
O rseille, ford i den ofte kom m er i H andelen 
over H olland. D erefter fø lger O rseille fra 
M adeira og  A zorerne, og  tilsidst den fra 
C orsica og  Sardinien. Man tilbereder ogsaa 
i L yon  en d e iga gtig  U rte-O rseille (O rseille 
en pâte), som  d og  staar langt tilbage fo rd e n  
hollandske, idet 1 Pund a f denne skal have 
den samm e Farvekraft som  3 P und a f den 
franske. —  Farvestoffet i O rseille fører Navn 
a f  Orselin; det kan d o g  ikke findes i den 
utilberedte Lav, m en frem kom m er først, som  
allerede antydet ovenfor, ved den sam tidige 
P aavirkn ing a f L u ft  o g  A lkalier. D et i den 
u tilberedte L av in deh oldte  F arvesto f er Er y

thrin,  et hvidt, krystallinsk P u lver uden L u g t  
o g  Sm ag, som  har den E genskab at forb inde 
s ig  m ed I lt  i to  forsk je llig e  F orh old , saa at 
det i F orb in delse  m ed m indre I lt  danner 
O rselin  o g  m ed m ere I lt  E ry th ro lit ; O rselin  
er derfor det sam m e som  h a lv tfæ rd ig t E ry 
th ro lit . O rselin  er m ørk t earm inrødt, tu n g t

opløseligt i  Vand, men le t opløseligt i Al
kohol og  Alkalier. —  A f den ovennævnte 
Farverlav tilbereder man 3 Syrer, nemlig 
Er yt h r i n syr e , A l p h ao r se i l l e syr e  og  Betaor- 
se i l l e syr e , som stemm e overens deri, at de 
danne farveløse K rystaller, som  blive røde 
ved Chlorkalk og  afgive et Decomponerings- 
product, der kaldes Orselinsyre. E t andet 
P roduct er R occel l i n in , hvide, silkeglinsende 
Krystaller, som m ed Chlorkalk give en hold
bar ly seg røn  Farve. M ed Am moniak bliver 
A lphaorseillesyren i L uften  m eget smukt rød.

2. Jo r d o r se i l l e , f r a n s k  O rsei l l e  eller Pe

re l  le, Fr. Orseille de terre, er en mere or- 
dinair Sort, som  især tilberedes i det sydlige 
Frankrig  og  som  ofte  indeholder 25— 50 pCt. 
M an d ed e  frem m ede Stoffer; man anvender 
dertil forsk jellige Lavarter, saasom V a rio la r i a  
o r c i n a  o g  d e a l b a t a ,  L e c a r o r a  t a r t a r e a  o. fl.
D a der under T ilberedningen  tilsæ ttes endel 
Kalk, danner denne Sort en fastere Deig end 
den førstnæ vnte, m en indeholder ogsaa be
ty d e lig  m indre Farvestof. I  Frankrig til
bereder m an ogsaa et Q r se i l l e -Ex t r a ct  enten 
a f v io le t (blaat E xtract) eller a f rød  Farve 
(rød t E xtract), h vilket sidste m ed Tilsætning 
a f Soda antager en blaa Farve. Lignende 
Præ parater ere : O r se i l le ca r m i n , O rseil lepur- 

p u r , F r. P ou rpre  français, G uinons Pourpre, 
der leveres a f flere F abriker i Frankrig, Hol
land o g  B öhm en .

P e r si o ,  Cu d b e a r  eller rød  I n d igo, Fr. Or
seille d 'Ecosse, E. Cudbear, er omtrent det 
samme Product som O rseille; det tilberedtes 
først længe i Skotland af der forekommende 
Lavarter, saasom L i c h e n  t a r t a r e u s ,  og Frem- 
gangsmaaden forbedredes af Cuthbert Gor
don, efter hvem det erholdt det forvanskede 
Navn Cudbear; senere fabrikeres denne Farve 
i M ængde i England, Frankrig og  T y s k l a n d  
af skotske, svenske, norske og  nordtyske Lav
arter. D et kommer i Handelen som et rød
lig  violet Pulver, har de samme Egenskaber 
som  Orseille og  anvendes t il Blaa- og Rød
farvning samt som Grundlag for andre mindre 
gode Farver.

O rseille og  de deraf tilberedte Extracter 
anvendes t i l F arvning af U ld og  Silke, sam t  

til at forskjønne andre F arver; det giver ikke 
nogen m eget holdbar Farve, m en giver et 
g od t G rundlag for  derefter følgende Farv
n inger m ed Ind igo, C ochenille etc. De hol
landske runde Ostes udvendige røde Farve 
h idrører fra  Orseille. S iden Stenkulstjære
farvernes O pkom st i den nyere T id  har Or
seille  im id lertid  for en stor D e l tabt sin Be
tyd n in g , om endskjødt dette F arvestof i flere 
T ilfæ lde  ikke lader sig  erstatte af Anilinfar- 
verne. (S é  Lakm os).

O r g o g l i o  er den bedste S ort Organsin* 
silke.

O rtafez kalder m an i Handelspladserne 
ved det sorte H av de fra  T un is kommend® 
tyrk iske H uer eller F ez  (s. d.).

O rtenauer V in e  ere gode røde og 
hvide V ine, som  produceres i  Kinzigkredsen 
i S torh ertu gd øm m et B aden, det forhenværende 
O rtcn a u ; de bedste  S orter ere Affenthaler, 

1 O berk irchor o g  O rtenberger.
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Orthit er et graasort, glinsende M ine- 
ral, som forekommer flere Steder i Skandi
navien indleiret i Granit; det bestaar af 
Kiselsyre i Forbindelse med Lérjord, Jern- 
Kte, Ceriumilte, Kalk, Yttrium jord og Vand.

Orthoklas s. Feldspat h .

Ortigaes kaldes i Frankrig nogle Pak- 
ørreder, som forfærdiges a f Landbefolknin
gen i flere sydlige Departementer og  for
endes fra Marseille og Toulon.

Ortulan s. H ortulan.

Ortwinrnr s. Slyn gt r æ, uldent .

Osmazom er det Stof, som giver K jø- 
net Velsmag. D et erholdes som en fast, gul
brun, noget gjennemskinnende Substants af 
®n intensiv Lu gt og  Smag af Kjødsuppe og 
øfflmer undertiden endnu i Handelen som 
Kouillontavler, men er tildels fortrængt af 
Kjødextract (s. d.). D et udvindes ved Ind- 
Ømpning til Extract af Kjødsuppe, hvorfra 
fedtet er fjernet, Behandling a f dette Ex- 
Øact med Vinaand og  paafølgende Ind- 
danipning.
. Osmium er Navnet paa et af Tennant 
* Aaret 1803 opdaget Metal, som findes i 
Katuren i m eget ringe M ængde i det raa 
"latina forbundet med Iridium som Ir idos-  
toiuno eller Gsmir idium; i ren Tilstand er 
? et det vægtfyldigste a f alle Metaller, da det 
Ør en specif. Væ gt af 22,5. D et danner et 
s°rt, porøst Pulver eller en compact, metal- 
SÜnsende, blaalighvid, porøs Masse, som er 
8aa haard, at den ridser Glas. Osmium er 
Indkommen usm elteligt, da det ved en meget 
01  Temperatur fordamper uden at sm elte; 
Ød at ophedes stærkt i Luften forbrænder 
Ø t under Udvikling af en eiendom melig 
8«arp, chlorlignende Lugt til Osmiumsyre, 
aer virker stærkt iltende paa organiske Stof- 
ler og farver flere af dem sorte, hvorfor det 
Øvendes ved mikroskopiske Undersøgelser af 
dyriske Væv. D et er i ikke giødet Tilstand 
°Pløseligt i concentren t og varm Salpeter- 

men ikke i Saltsyre. Osmlumforilt e er 
sortegrønt, Iltet sort; med Chlor erholder 
j dØ ved Ophedning Osmiumforchlor ,  let 
Ønflydende, grønne Naalekrystaller, og Os- 
5 'Umtvechlor,  som danner smukke mørkerøde 
Øystaller. Med Svovl forbinder Osmium sig 
U Svovlosmium,  som er mørkt brungult ind- 

lll sortebrunt.
O s m u n d  kalder man frisket og  2 Gange 

Ø edetJern ; det henhører til de fortrinligste 
fØler og forarbeides især til Blik og Traad.

et bedste er det svenske, men det tilberedes 
d°g ogsaa m eget godt i England og  i de 
Østphalske Jernværker.

Osiuiiuflsten kaldes undertiden Co- 
ØØsten (s. d.).
f er, som bekjendt, et Product af Melk 
§ fremstilles af det i denne indeholdte O ste- 

eller Casei n  ved dettes Sammenløbning, 
i  e| indeholder al Melk Caseïn, men til Fa- 
1:k a tion  af Ost benytter man dog kun Mel- 

af Køer, Faar og  Geder, som tillige inde- 
Ø Ør meget Smør. Udskillingen af Oste- 

u f i  t Knder Sted af sig  selv, om ogsaa kun 
hildkomment, blot ved at lade Melken hen- 
aa rolig en T id  ; men den kan fremskyndes

paa forskjellige Maader, saasom ved Tilsæt
n ing af Syrer, men navnlig benyttes hertil 
den saakaldte O steløbe (s. d.), som tilberedes 
a f den indre H ud af den fjerde Mave af unge, 
pattende Kalve, som endnu ikke have faaet 
anden Næring end Melk, hvorfor denne Hud 
er gjennem trængt af syrlig  og  sammenløben 
Melk. I Melkeridriften i det Hele taget, og  
navnlig i den udviklede Form , hvori den for 
Tiden befinder sig  saavel i  Danmark som i 
flere andre Lande, er Ostefabrikationen næsten 
udelukkende baseret paa Løbestoffet som Sam
menløbningsmiddel. Dette tilberedes og  an
vendes paa forskjellige Maader; sædvanlig 
lægges en Kalvemave i 24 Tim er i Saltvand, 
hvorved man erholder et Extract, som kan 
opbevares i lang T id  og hvoraf allerede en 
meget ringe Tilsæ tning hurtig  bringer M el
ken til at løbe sammen. Den herved an
vendte Fremgangsmaade har ogsaa en ikke 
ubetydelig Indflydelse paa Ostens Kvalitet. 
Tilberedningen af denne skér hovedsagelig 
paa to Maader, hvorved der ogsaa fremkom
mer to H ovedsorter, nem lig Sød m efk sost , 
hvortil man benytter Melken som den er 
malket, altsaa med det Smør (F løde), som 
indeholdes deri, og  Su rm eik sost , som er til
beredt a f afskummet Melk, der altsaa intet 
Smør indeholder. Den første Sort kaldes 
ogsaa fed O st eller Fl ø d eo st ; næsten alle i 
den store Handel forekommende Ostesorter 
ere tilberedte paa denne Maade. Den egent
lige eller rene F lødeost tilbereder man dog 
kun af F løde alene; men dette skér kun sj el
den og næsten kun med de saakaldte »Schw ei
zer Yaschreinkäse«. Anvender man til 
Fabrikationen uafskummet M elk, som man 
endnu tilsætter noget Fløde, erholder man 
d obbelt fed Ost, og af en Blanding a f af
skummet og  uafskummet Melk faar man 
h alvfed  Ost. Flere Steder tilbereder man 
ogsaa en A rt Ost af Valle (den flydende Del 
af sammenløben Melk) under Navn af V al l e 
ost  (T . Molkenkäse eller Zieger). T il Fabri
kation af Sødmefksost opvarmer man sæd
vanlig Melken og tilsætter Løbestoffet, hvor- 
paa man tager den faste Ostem asse, som 
danner sig, ud af Vallen, og ophænger den 
i Lærredsposer, for at det Meste af den endnu 
deri værende Valle skal djernes. Som  oftest 
bliver derpaa Massen malet paa en saakaldet 
Ostemølle for at findeles, førend den bringes 
i Osteformen eller Ostekoppen for at presses 
i særegne Presser under et gradvis forøget 
Tryk, hvorved Størstedelen af den mechanisk 
imellem Ostepartiklcrne endnu tilstedeværende 
Valle fjernes. Saltningen af Osten foretages 
enten i selve Ostekarret ved at blande K og 
salt i den for Vallen befriede Ostemasse, 
eller ved at nedlægge den pressede Ost et 
Par Dage i en mættet Kogsaltopløsning, 
eller endelig ved at bestrø den pressede Ost 
med Salt. Hensigten med denne Saltning 
er hovedsagelig  at gjøre de friske Oste 
skikkede til Lagringen , under hvilken de 
undergaa en G jærings- eller saakaldet M od
ningsproces, hvorved Ostene sædvanlig svulme 
noget op og forvandle sig helt igjennem  til 
en ensartet, glat, gul eller brunlig Masse af
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en behagelig, mere eller mindre skarp Smag, 
imedens den ydre Skorpe enten bliver haard 
eller ved længere Tids Lagring ofte fedtet 
og  ildelugtende. —  Surmelksoste tilberedes 
mest kun af Landbefolkningen til Salg paa 
Torve- og Markedspladser. F remgangsmaaden 
ved Fabrikationen deraf er i Alm indelighed 
den samme som ved Sødm elksostene ; Sam
m enløbningen bevirkes dog kun sjelden ved 
Løbe, men som oftest ved at lade den af
skummede Melk henstaa en T id  rolig  i Varm e; 
ved Valleostene benytter man derimod sæd
vanlig en Syre dertil. Den gule Farve, 
som  den fede Ost i Regelen har indvendig af 
det deri indeholdte Smør, forstærkes under
tiden, især i England, ved en Tilsætning af 
Orlean, som derfor ogsaa sædvanlig af B e
boerne i Ostedistricterne kaldes O st efarve.

De i Handelen forekommedo Sorter Ost 
tilberedes paa faa Undtagelser nær af K o- 
melk; Gedeoste ere mest Gjcnstand for Torve
handelen, og Faareoste fabrikeres kun sjelden. 
Efter Productionslandene ere de vigtigste 
Sorter af Komelk tilberedt Ost følgende:

1)  Sch w ei z er o st e  ere for N ord- og M el
lemeuropa den vigtigste Sort, da de paa 
Grund af deres Velsmag og forholdsvis ikke 
for høie Pris i Forening med deres H old 
barhed have vundet størst Udbredelse. Den 
hyppigst i Handelen forekommende Sort, som 
tillige er en af de bedste, er Em m en t halerost , 
som  forfærdiges i Emmendalen i Kanton Bern 
og  forsendes i Mængde, især til Nordeuropa 
og  til Frankrig. Den bestaar af runde,
12— 15 Ctm. høie, Inøllestensformede Oste af 
en Væ gt fra 40— 120 P d .; den har en be
hagelig  mild Sm ag, er m eget holdbar og 
tem melig fed, men dog fast nok til at kunne 
forsendes langt; den erholdes mest fra Bern. 
A f alle de forskjellige Slags Schweizerost 
ere i A lm indelighed de større Oste bedre end 
de smaa, idet disse sidste sædvanlig produ
ceres af smaa Landhusholdninger, som ikke 
have saa store og rigelige Græsgange som 
de større. Forøvrigt sælges der ogsaa m eget 
ofte  Oste fra andre Steder i Schweiz og end- 
ogsaa. fra de tyske Alper under Navn af Em - 
menthaler. —  A f endnu fortrinligere Kvalitet 
er dog  den i og  ved Byen Greierz eller G r u y
è r es i Kanton Freiburg producerede Grei- 
erzer- eller Griezerost, som paa Fransk be
nævnes From age de G r u yèr es, undertiden 
ogsaa Roi de from age. Den er saa fed og 
fin, at de bedste Sorter næsten flyde hen paa 
Tungen, men dog m eget holdbar, saa at den 
godt kan taale at forsendes langt og end- 
ogsaa kan passere Linien. Den er ligeledes 
form et i runde Oste paa 40— 60 Pund, som 
ofte ere noget ophøiede i Midten, hvilket 
ansés for at være et Tegn paa god K valitet; 
indvendig er den hvidliggul, med faa, men 
store Øine. Man skjelner imellem fed, halv
fed og  mager, af hvilke Sorter den halvfede 
er den hyppigst forekommende. Den for
sendes mest til Frankrig ; men i flere andre 
Egne omkring Genfersøen, i Savoien, i Jura
bjergegnene og  endogsaa i Vogeserne tilbe
redes der en lignende og næsten ligesaa god 
Ost, som ogsaa gives Navn af Greierzer. I

den samme E gn af Kanton Freiburg, men 
ogsaa i Kanton Bern, tilbereder man den 
saakaldte V asch re i n - Fu t sch rei n - eller Flät - 

sch er io st , hvortil man kun anvender Fløde, 
hvorfor den er saa fed, at den kun kan for
sendes i Kulden, da den i Sommervarmen 
vilde flyde ganske hen. —  A f andre Sorter 
Schweizerost ere følgende de v igtigste: Saa-  

n erost , fra Vivis i Saanedalen i Kanton Bern, 
bestaar af 16— 24 Pd. tunge Oste, som ere 
tem m elig haarde og tørre, hvorfor man ofte 
river dem og anvender dem til Supper etc. 
U rsen erost  fra Kanton Uri erholdes som 
tykke Oste paa 15— 50 Pd. ; den er meget 
fed og kun lidet sammenhængende, hvorfor 
den undertiden forsendes indsvøbt i Blade. 
Den vinder i Godhed ved længere Tids Lag
ring og antager da en rødlig  Farve. Lie
fe nte r, som ligeledes tilberedes i Kanton Uri, 
er næsten ligesaa fed som Ursener, mon be
staar af tyndere Oste og forsendes mest til 
Italien, hvilket sidste ligeledes er Tilfældet 
med Br ien zerost en  fra Byen Brienz. Fra 
Münsterdalen i Jura i Kanton Bern erholdes 
den saakaldte M ü n st erost , som er saa fed 
og blød, at den forsendes i Æsker. Schab- 

z i eger  eller G larn er z i eger , som i Schweiz 
ogsaa kaldes grü n e K räu t erk äse (Fr. Cliap- 
sique), tilberedes i Kanton Glarus af Valle 
eller af Meile, som allerede har givet fede 
Oste og  hvoraf man udskiller det endnu deri 
indeholdte Ostestof enten ved sur Valle eller 
med Eddike, Citronsaft o. dsl. Denne sidste 
benævnes fortrinsvis Z i e ger  eller Glarner
z i eger  og  spises ogsaa ofte i Schweiz frisk, 
men rives sædvanlig fin til Supper etc.; den 
indeholder slet intet Fedt og er derfor tør 
og smuldrende. Den har en grønlig Farve 
som en F ølge  af, at den er blandet med 
blaa Stenkløver, som er tørret og pulveri
seret.

2) H ollan dsk e O ste komme ligeledes i Han
delen i Mængde og  forsendes mest til Eng
land og det nordlige Europa, ligesom de og
saa hyppig medtages paa længere Søreiser; 
flere af dem staa i Godhed kun lidet eller 
slet ikke tilbage for Schweizerostene. De 
ere i Regelen formede som runde, foroven 
og forneden lidt fladtrykte Kugler og af for
skiellig  Størrelse; man har baade Sødmelks- 
og Surmelksost, og  de tilberedes sædvanlig 
ved at man opvarmer Melken med en Til
sætning af Saltsyre, hvorved de tillige be
skyttes imod Maddiker. Den bedste Sort er 
Eidam er-Sødm elksost, hvoraf de fortrinligste 
Sorter tilvirkes ved Hoorn, Beemster og Alk- 
maar; den fra Omegnen af Edam og Pur- 
merend er af ringere Kvalitet. Man har 
baade rødskorpede og hvidskorpede Eidamer- 
Oste, af hvilke den første er indvendig fast 
og  lysegul, og udvendig rød, hvilken Farve 
sædvanlig gives den ved Tournesollapper (s. 
Bezetta), sjeldnere med Orseille eller Colco- 
thar; de hvidskorpede have som oftest en 
tem m elig tyk Skorpe som en Følge af deres 
Fedme. De Oste, som ere tilberedto med 
særlig Omhu og som ere lykkedes bedst, kal
der man i H olland P r e se n t k aa s; de gamle 
eller fordærvede stampes sammen i Foustager
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og sælges linder Navn af Po t k aas (T . T op f
käse), som dog sjelden forsendes ud af Lan
det. Eidamer-Oste forsendes enten løse eller 
i Kasser paa 50— 120 Stykker af en Yæ gt 
fra 3 til 10 Pd. pr. Stk. Den St o l k sk e  eller 
Goudaske fra Omegnen af Gouda i Sydliol- 
land og navnlig fra Byen Stolk tilberedes 
sædvanlig ikke ved Hjælp af Osteløbe, men 
med Saltsyre, hvorved den faar en skarpere 
Smag og beskyttes im od Maddiker. Den 
forekommer i følgende Sorter: St o r e  M ai- og 
Som m eroste (Holl. Roomkaas), som veie 20 
à 4 0 Pd., gaa mest til Tyskland og Rusland; 
M aioste (Pr. Pâte grasse), 10 à 14 Pd., gaa 
til Italien, Frankrig, Spanien, Ost- og  V est
indien; E f t e r aa r so st e  (Fr. Pâte meule), 10 
à 16 Pd., gaa mest til Frankrig. De feil- 
fulde Mai- og  Sommeroste af en Y æ gt fra 
10 til 35 Pd. pr. Stk., forsendes hyppig til 
Hamborg, Bremen og Kjøbenhavn. Den rød- 
skorpede f r i esi sk e O st, som ligeledes er en 
Sødmelksost, er af betydelig  ringere Kvalitet 
ond de ovennævnte Sorter og  forbruges mest 
i selve Landet. Lim bu røerost e (Backstein
käse) ere bløde og  næsten gjærede indtil 
Forraadnelse ; de ere ildelugtende, men have 
en meget pikant Smag og komme i Hande
len i firkantede Stykker paa c. l ’ /4 Pd. A f 
Surm elk soste gives der flere Sorter, saasom: 
D elfteroste, med eller uden Kommen, 25 à 
30 Pd. pr. Stk., gaa mest til Rhinegnene og 
England; Leid en erost e, altid tilberedte med 
Kommen og hver Ost mærket med to kors
lagte Nøgler, kaldes i Holland ogsaa Kaute r -  

k aas; en ordinair Sort a f disse kaldes St i ch -  

ter  - Leidener. Endvidere maa nævnes de 
vest fr iesisk e, hvoraf man har hvide, grønne 
og gule Kommenoste paa c. 30 Pd., o g  store 
kvide uden Kommen samt de saakaldte Læ 
deroste (Holl. Hoppe), der ere hvide, seige 
og ikke velsmagende. Den grønne Komm en
ost er farvet med Urter, den gule med Or- 
lean. Under Navn af T exel e r -  eller T e xt e r -  

ost tilbereder man paa Øen Texel grønne 
Faareoste paa 3— 3 Va Pd- •—  Hovedpladserne 
for Handelen med hollandsk Ost ere R otter
dam og Amsterdam ; men under samme Navn 
sælges der ogsaa mange Oste, som komme 
fra Ostfriesland, Holsten og Meklenburg.

3) En gelsk  O st. I  England tilberedes flere 
fortrinlige Sorter, hvoraf der forsendes store 
Kvantiteter til Udlandet og navnlig til K olo
nierne og  til Nordamerika. Den bedste er 
den dobbeltfede St i l t o n o st , som foruden i 
Byen Stilton i Grevskabet H untington ogsaa 
forfærdiges i flere Byer i Leicestershire; den 
er formet i tærningeagtige Stykker paa 6, 
12 og 20 Pd. og er først spiselig efter at 
have henligget i to A ar; naar den har an
taget en blaalig Farve af Skimmel, kalder 
man den ogsaa en gelsk  Par m esan ost . D er
efter følger Chedderost en  fra Chedder dalen i 
Grevskabet Som erset; den har en skarp Smag, 
der ligner Parmesanostens og  veier sædvan
lig c. 30 Pd. pr. Stk. Ch est e r o st  produ
ceres i Chesshire og  i nogle nærliggende 
Egne af Shropshire; den har ligeledes en 
skarp og pikant Sm ag og  bestaar af runde 
Oste paa 18— 20, undertiden ogsaa indtil

100 Pd., af hvilke de ældre Oste foretrækkes 
for de friske. I  Grevskabet Chester produ
ceres der aarlig henved 23 M illioner Pund 
Ost. G lo u cest ero st  forekommer i hjerte- 
form ige Stykker paa 20— 60 Pd. og  er farvet 
gul med Orlean; man har to Sorter, nem lig 
dobbelt , af ikke afskummet Melk, og enk elt  

af Melk, hvoraf Halvdelen af F løden er fjer 
net. I  Grevskabet Suffolk produceres der 
m eget O st, som navnlig hyppig medtages 
paa lange Søreis er til de varme Lande, da 
den godt kan taale Varmen. Endnu maa 
nævnes den dobbelt fede T eglst en so st  og 
den haarde, men m eget fine saakaldte Pin e-  

apple-O st , der er form et som Ananas. Trods 
den betydelige Production indfører England 
dog ogsaa endel Ost fra Holland, Frankrig 
og Amerika.

4) I t al ien sk  Ost. De bedste Sorter for
færdiges i Lombardiet, som leverer et over
ordentligt stort Kvantum, hvoraf der forsen
des meget til Udlandet. Hovedsorterne ere: 
Par m esan ost , St r acch i n o  og den sød e Sch w e i 
ze ro st . Parm esan ost en  forfærdiges ikke i 
Parma, men i Omegnen ' af Lodi, Pavia og 
Brescia; Navnet gives den mest i Udlandet, 
fordi den tidligere hovedsagelig blev forsendt 
over Parma; i det Venetianske kalder man 
den Piacen t in o, i Landet selv benævner man 
den Lod esan ost . Den er halvfed og  farvet 
gul med Safran, og  ethvert Stykke er for
synet med Øvrighedens Stempel. Den, som 
forsendes til Udlandet, er form et i runde, 
slibestenlignende Kager paa 50— 100 Pund 
og  kaldes Form ost , F o r m a g g i o  di f o r m a ;  den 
er dog  ikke tjenlig  til Forsendelse førend 
efter 6 Maaneders Forløb, men tiltager der
efter i Godhed i Løbet af 4 Aar. I  denne 
Lagringstid  kaldes den St r a ve cch i o , og da 
den bedste tilberedes i Mai Maaned, beteg
ner man den yderligere efter det Antal Mai- 
maaneder, som den har henligget, saasom di 
t r e m aggi o : tre Aars gammel O st; den 
ældre kaldes vecch i o  eller gammel. I  Mai
land, hvor der drives den meste Handel der
med, kalder man den ægte Parmesanost, til 
Adskillelse fra de i forskj ellige andre Egne 
fabrikerede E fterligninger deraf, Form aggio  

di gran a. Den aarlige Production af Ost i 
Provinsen Mailand anslaas til 11,6 Millioner 
Pund haard Ost eller Gran a (hvorfor den al
mindelige Benævnelse i England er Parme
sanost), og  300,000 Pd. blød Ost, »St r ach in o  

di Gorgon zola« og »St r ach in o  Q uadro«. 
Granaostene, som tilberedes a f skummet Melk 
i de 8 eller 9 Maaneder af Aaret, udføres til 
England, Frankrig, Amerika etc., imedens 
Gorgonzola- og  Strachino-Ostene, der kun 
tilberedes i Maanederne fra October til Ja
nuar a f uafskummet Melk, mest gaa til E n g 
land og en mindre Del til Tyskland. Grana
ostene veie i Regelen 100 Pd. pr. Stk.; af 
100 Potter Melk erholdes omtrent 12 Pund 
Ost. Parmesanost holder sig længe god, 
hvorfor den ofte medtages paa længere Sø- 
reiser; den skal ogsaa være et godt Middel 
im od Skjørbug. Indvendig bør Massen i de 
bedste Sorter være saa fed, at der fremkom
mer Fedtdraaber, naar den gjennem skæres;



men den Parm esanost, som forsendes til 
Nordeuropa, er i Regelen tem melig mager. 
Den anvendes mest fintreven som Krydderi 
paa Maccaroni etc. —  St racch in oo st en ,  

som forfæ rdiges i Omegnen af Brescia, 
er af endnu fortrinligere Kvalitet end 
Parmesanosten, mindre gul end denne og 
næsten saa filød som Sm ør; efter et Aars 
F orløb filiver den dog fastere og  skikket til 
at forsendes. Man inddeler den i en k elt , 

hvortil der er benyttet ikke afskummet Melk, 
og  dobbelt  Flød eost  (di due panne), hvortil 
der desuden er tilsat Fløde. Den er form et 
i Stykker af c. 50 Ctm. Længde og  30 Ctm. 
Bredde, der veie henved 50 Pund. I  Om eg
nen af Vaprio ved Floden Adda tilbereder 
man to forskjellige Sorter O st, som have 
m egen Lighed med Parmesanost og som o g 
saa ofte forsendes til Udlandet under dette 
Navn, imedens de paa Productionsstederne 
benævnes Rob iole, M ascarpon i  og  Rob iol in i ; 

de ere im idlertid i Regelen mindre end Par
mesanostene. I  Lavizzaridalen forfærdiger 
man den saakaldte St r a a o st , F o r m a g g i o  di 
j i a g l i o ,  som er saa blød, at den ved Forsen
delse maa omvikles med en M ængde Straa. 
—  Den søde Sch w ei z e r o st  forfærdiges især 
i  de nordlige Alpedale samt i det Yenetianske. 
Øen Sardinien udfører mange Faareoste til 
Italien, hvoraf en Sort, som er tørret i  R øg, 
har en Slags L ighed med Parmesanost. I  
Toscana forfærdiger man en Sort Ost, som 
er m eget afholdt og som  man kalder M arzo

lino (M artsost). I  Omegnen af Rom  produ
ceres kun Faareoste a f ordinair Kvalitet. I 
det Neapolitanske har man navnlig den saa
kaldte Bøffelost , C a ci o ca va l l o ,  som er ganske 
hvid, og  en Sort Gedeost, som kaldes M assa -  

nello.

5) Fr an sk  O st tilberedes i Frankrig af 
m eget god Kvalitet og  i forskjellige Sorter; 
men der gaar ikke m eget deraf til Udlandet, 
hvorimod Landet selv indfører betydelige 
Kvantiteter Ost fra Holland, Schweiz, Italien 
og  England. En af de fortrinligste Sorter 
er Osten fra Sa sse n a ge  i Dep. Isère; den 
forfærdiges a f K o- Faare- og  Gedemelk og 
forekom mer som 12— 15 Ctm. tykke og 6— 8 
Pund vægtige, runde Kager, som indvendig 
fremvise blaa Aarer. Osten fra Roquefor t  i 
Dep. Aveyron er berømt for sin eiendomme- 
lige pikante Smag og forsendes vidt og  bredt, 
endogsaa til Ost- og  Vestindien. Den til
beredes af Faare- og  Gedemelk med Tilsæt
n ing af Brødkrummer, veier 6 — 8 Pd. pr. 
Stk., er svær, fast, hvid og  indvendig blaat 
marmoreret a f Skimmel, hvorfor den ogsaa 
undertiden benævnes persi l lé. En ganske 
fortrinlig, fed, men ikke m eget holdbar Art 
deraf kaldes Crem e de Roqu efor t . —  F or
uden de forannævnte Arter kan endnu mær
kes følgende: Osten fra Cu yole og  fra Lag-  

niolle i den sydlige D el af Dep. Aveyron har 
L ighed med hollandsk O st; Fr om age de Gex  

forfærdiges i Septm oncel i Dep. Jura af 
Gede- og  Kom elk i m øllestensform ede Kager 
paa 12— 24 Pund; den har L ighed med R o 
quefortost og  henregnes ogsaa undertiden 
til Schweizerostene. En lignende Sort fed

Ost forfærdiges ved Roanne i Dep. Loire al 
Komelk som runde, udvendig rødlige Oste. 
Endvidere maa nævnes den fede Gedeost fra 
M ontd’or  i Dep. Puy de Dôme, som veier 
10— 20 Pd. pr. Stk. og  forsendes i runde 
Æ sker; Can t alost  eller P ar ab el  fra Dep. 
Cantal forekommer dels i flade, runde eller 
firkantede Stykker paa 10— 20 Pd., ug dels 
som store, næsten kuglerunde Oste paa 90— 
100 Pd., som ogsaa benævnes Têtes de moine 
(M unkehoveder); Gerom é fra D istrictet Re- 
mirem ont og  navnlig fra Landsbyen Gérard- 
mer i Dep. Yogeserne, er sædvanlig tilsat 
Kommen, undertiden ogsaa Anis, og formet 
i Stykker paa 6— 8 Pd. med en blegrød 
Skorpe, og forsendes i runde Æ sker; frem
deles Fr om ages de Vach elin , som tilberedes 
paa samme Maade som Gruyèreost, især i 
Dep. Doubs og  Jura. Fr om ages de Brie fra 
Omegnen af Brie og  Coulommiers i Dep. 
Seine et Marne ere fede Kooste i Skiver af 
30 Ctm. Længde og 3 Ctm. Tykkelse og af 
forskiellig  Godhed og  H oldbarhed; mange af 
dem kunne dog holde sig  over et Aar. Endnu 
kan anføres den fine N eu fch at elost  (Bondons 
de Neufciiatel) fra Egnen omkring Rouen, 
Ostene fra Pont l ’Evéque (Calvados) etc.

6) Belgi sk  O st . A f de i Belgien produ
cerede Sorter Ost maa navnlig omtales den 
bekjendte saakaldte Lim bu rgerost , som hoved
sagelig  forfærdiges i Omegnen af Byen Hervé 
i Provinsen Lüttich, og  som har sit Navn 
af, at Byen Lim burg driver den største Han
del dermed. Den er fonnet i firkantede, 
indvendig gule, bløde Stykker, 15— 18 Ctm. 
i Kvadrat, 9 Ctm. tykke og P /2— 2P d . væg
tige. Ved Veurne og  Dixmuiden i Vestflan- 
dern forfærdiges ligeledes gode Oste, som 
have Lighed med de hollandske.

7) T y sk  O st . I  Tyskland produceres flere 
Sorter Ost, hvoraf de, som komme i den 
større Handel, m est ere Efterligninger enten 
af hollandsk Ost eller Schweizerost; de første 
forfærdiges hovedsagelig i de nordlige Egne, 
og de sidste i Sydtysklands Alpeegne. Navn
lig  tilberedes der efter hollandsk Mønster 
mange og  m eget gode Oste i Marskegnene 
ved Ems og  Leda i Ostfrio siand under Navn 
a f Em den er - og  W een ero st ; de veie sædvan
lig  10— 25 Pd. Stykket. De itubrukne stam
per man ligeledes der i Foustager og sælger 
dem under Navn af Tøndeost . Lignende 
Sorter forfæ rdiger man i Slesvig, Holsten, 
Meklenburg etc. I  Bayerns Bjergegne for
færdiges der flere Steder Oste, hvoraf mange 
forsendes under Navn af Schweizer- eller 
endogsaa Emmenthaleroste, saasorn i det saa
kaldte Allgäu, i Omegnen af Immenstadt, 
Sonthofen og Staufen. Ogsaa i det Indre af 
Tyskland forfærdiger man nogle Steder Oste, 
som have større eller mindre Lighed med 
Schweizerostene; fra Mainz og  Egnene ved 
Mellemrliinen erholdes de saakaldte »Hand
käse«, fra A ltenburg fine Gedeoste etc.

8) N ord am er ik a producerer Ost i stor 
Mængde, navnlig den bekjendte Cheddarost; 
de vigtigste Productionssteder ere Nowyork, 
Ohio, Vermont, Maine, Connecticut etc. Alene 
Nowyork udfører aarlig over 50 Millioner



Ost. 591 Ourvilles.

Pund til England, Vestindien og  Sydamerika. 
Ifølge Beretning fra det statistiske Bureau 
i Washington udførtes der fra de nordameri
kanske Pristater i Aaret 1879 c. 134,4 M illi
oner Pund Ost til en Værdi a f c. 11%  Mill. 
£., og i 1880 134,7 M ill. Pund, værd c.
15,4 Mill. £.

9) N orsk  O st  forekom mer i Handelen under 
Benævnelserne M yseost  og N øgleost , som 
begge ere omtalte tidligere i særlige Artikler.

God Ost maa ikke være for b lød , men 
heller ikke for tør eller se ig ; den bør være 
fri for Sprækker og Bevner, af ensartet Con
sistées, have en ren, behagelig Sm ag og 
være godt saltet. I Alm indelighed opbe
varer man den bedst i en tør, kølig  og  lu ftig  
Kjælder; dog maa den heller ikke ligge alt
for tørt, for at den ikke skal miste sin F u g 
tighed. For at vedligeholde denne, indsvøber 
nian bedst Osten i et Stykke Lærred, der er 
fugtet med Saltvand eller med Eddike og 
noget Vin. Schweizeroste bør man rense 
strax ved Modtagelsen ved at vaske dem, 
hvorefter de bør henlægges i Kj ælderen paa 
Hylder ved Siden af hverandre og indgnides 
nied lidt Salt, hvilket man gj en tager, naar 
Overfladen er bleven tør.

D anm ark indførte i Aaret 1876 1,228,398 
Pd. Ost til en calculeret Værdi a f 823,027 
Kroner, i 1877 1,307,990 Pd. v. 876,353 Kr., 
i 1878 1,206,520 Pd. v. 808,368 Kr., i 1879 
1,107,968 Pd. v. 742,339 K r., og  i 1880 
1,226,815 Pd. A f det i 1879 indførte Kvan- 
hun kom 486,116 Pd. fra Lübeck, 354,376 
Pd. fra Hertugdømmerne, 164,161 Pd. fra 
Holland, 31,980 Pd. fra England, 15,741 Pd. 
jra Belgien, 8,503 Pd. fra Norge, 6,640 Pd. 
fra S verig og  5,206 Pd. fra Frankrig. G jen- 
uemsnitsindførselen i Aarene 1870/78 udgjorde 
p 1,25 Mill. Pd., og i 1878/80 c. 1,18 .Mill. 
Pd-; i de nævnte 2 Triennier er altsaa 
Indførselen a f Ost her til Landet aftagen 
c- 6 pCt.

Udførselen fra Danmark udgjorde i 1876 
104,810 Pd. til en Værdi a f 25,154 Kr., i 
{°77 54,945 Pd. v. 13,186 Kr., i 1878 77,667 
Pd- v. 18,640 K r., i 1879 40,028 Pd. v. 
",006 Kr., og  i 1880 547,586 Pd. A f  det i 
1079 udførte Kvantum gik  c. 13,000 Pd. til 
d° danske Bilande, 8,870 Pd. til Sverig, 
,000 Pd. til England, 5,694 Pd. til H ertug

dømmerne og  4,742 Pd. til N orge. Gjennem- 
snitsudførselen i Aarene 1876/78 udgjorde c. 
O,°8 Mil]. Pd. og  i 1878/.0 c. 0,22 M ill. Pd., 
°j? i de nævnte Aar er saaledes Udførselen 
j .Ost her fra Landet tiltagen c. 175 pCt., 
uvilket navnlig er begrundet i den betyde- 
uge Udførsel af Ost i Aaret 1880.

Norges Indførsel a f Ost udgjorde i Aaret 
1076 768,600 Pd., i 1877 978,300 Pd., i 1878 
^1,200 Pd. og i 1879 513,540 Pd. A f det 
* det sidstnævnte Aar indførte Kvantum kom 
72,260 Pd. fra Holland, 96,920 Pd. fra Hanl

i g ,  70,160 Pd. fra Sverig, 42,960 Pd. fra 
Jagland, 18,700 Pd. fra Danmark, 3,800 Pd. 
?a Slesvig og  Holsten, 2,540 Pd. fra Frank- 

^g og 1,280 Pd. fra Nordamerika. —  I Aaret 
1079 udførtes fra N orge 38,558 Pd. norsk 
Jsf til en Værdi a f 17,400 Kr., imedens Ud

førselen i 1878 kun udgjorde 5,000 Pd. v.
2,300 Kroner.

Sve r i g  indførte i Aaret 1878 c. 2 Millioner 
Pund Ost til en Værdi af 710,000 Kr., og 
udførte i samme A ar 179,000 Pd. v. c.
116.000 Kr.

En gland indførte i Aaret 1876 c. 1 Va M ill. 
Cwts. Ost til en Værdi af c. 4,2 M ill. £., 
hvoraf c. 936,000 Cwts. fra de nordameri
kanske Fristater, 250,000 Cwts. fra engelsk 
Nordamerika, 330,000 Cwts. fra Holland og
9.000 Cwts. fra Frankrig. D er udførtes i 
samme Aar af i England produceret Ost 
17,411 Cwts. v. 70,230 £., og a f til Landet 
indført fremm ed Ost 45,000 Cwts. v. 142,000 
£., a f hvilket sidstnævnte Kvantum c. 10,000 
Cwts. gik  til Brasilien, 7,000 til spansk V est
indien, 8,000 til Sverig, 6,000 til Spanien og 
Portugal, 5,000 til Afrika og  1,927 Cwts. til 
Danmark.

O s t e l o b e  er det Middel, som man be
nytter ved Ostefabrikationen til Caseïnets 
eller Ostestoffets Udskilning a f Melken, og  
som i de senere Aar har vundet stor B etyd
ning for den rationelle Ostefabrikation i alle 
Lande. Den bestaar a f det i den 4de Mave 
(Løben) af D røvtyggerne indeholdte saakaldte 
Løb est of , der ved chemiske Agentier uddra
ges af Slimhinden og  bringes i opløst Form  
ved Anvendelse af en stærk Saltlage og  nogle 
Tilsætninger, der bevirke en absolut H old 
barhed og en bestem t Virkningsevne; man 
opnaar herved at faa Melken sammenløben 
til en bestem t Tid, hvilket er af væsentlig 
Betydning for Osteproductionen, da Ostens 
Ensartethed for en stor D el er afhængig 
heraf. T idligere tilberedte man i selve Melke- 
rierne det Udtræk, som man benyttede ved 
Ostningen, idet man udblødte de til dette 
B rug ved Saltning eller Tørring præparerede 
Løber med V and, Saltlage eller Valle og  
derpaa anvendte dette Udtræk umiddelbart 
ved Ostningen ; men da Mængden af de virk
somme Bestanddele i Løberne er m eget for- 
skjellig, erholdt man paa denne Maade et 
kun m eget upaalideligt og ofte høist uren
lig t Product. D et fabrikmæssig tilvirkede 
Præparat, som ogsaa kaldes »Normal Oste
løbe«, er derfor langt at foretrække og  be
nyttes nu overalt; i Kjøbenhavn fremstilles 
det af Apotheker C. D. A. Hansen og  af 
Firm aet M eyer & Henckel og  udføres herfra 
i M ængde til alle meieridrivende Lande i 
hele Verden. T il Fabrikationen benyttes 
Løbevne a f nyfødte Kalve.

O s S ep iæ  s. Blækspruttebén.
Osteocolla, T. Beinbrech, Beinwelle, 

er en A rt Tufsten, hvori der har været inde
sluttet Trærødder, som i Tidens Løb ere 
raadnede bort, imedens Stenen har antaget 
Form  efter dem. Man antog den ogsaa tid 
ligere for at være forstenede Trærødder og 
tillagde den særlige Kræfter i Bénsygdomino, 
hvorfor den ogsaa førtes i Apothekerne, hvil
ket nu ikke længere er Tilfældet.

Ourvilles er Navnet paa nogle ordi
naire Hørlærreder, som for færdiges i Nor
mandiet i forskj ellige Kvaliteter og anvendes
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til Madrasser, Sække etc., de bedre ogsaa til 
Skjorter og Lagener.

O vil brini kalder man en skjør, afsm it
tende, smuldrende eller tæt, graa eller gullig  
Masse, som ved Sm eltning a fE rtser afsætter 
s ig  foroven i Smelteovnene og  som bostaar 
af ikke fuldstændig smeltede Ertsdele. Efter 
Sm eltningen brydes den a f, og  sædvanlig 
blive de deri endnu indeholdte Metaldele ud
skilte. D et Ovnbrud, som afsætter sig ved 
Sm eltning af Zinkertser og i Gjørtlernes 
eller Klokkestøbernes Ovne i Form  af graa, 
bøiede, i Bruddet gullige Skorper, kaldes og 
saa T u t i a ; det anvendtes tidligere i M edici
nen som et Lægemiddel, og da man erholdt 
det fra Alexandrien, førtes det i Apothekerne 
under Navn af T u t i a A l e x a n d r i a ,  Cadm i a 

For n acu m  eller Nihilum gr iseu m . Dette er 
ogsaa endnu Tilfæ ldet, men det benyttes dog 
nu kun som et Folkem iddel, sædvanlig i 
Ø iensygdom m e; det er egentlig  kun et urent 
hvidt Zinkilte (s. d.). D et forskrives fra 
Breslau, Villach, Iserlohn, Aachen etc.

Oxaliiim s. Syr e sa l t .

Oxalsyre (Acidum oxalicum), T. K lee
säure, Zuckersäure, forekommer i Planteriget 
bunden til Baser, saaledes som Kalisalt i 
flere Oxalis- og Bumexarter, som Kalksalt i  
Bhabarberrod, Baldrianrod etc., men den fore
kommer ogsaa i den animalske Natur i nogle 
Sygdom m e i Blærestene under Navn af M or
bærstene , og i M ineralriget som oxalsurt 
Jernilte. Tidligere udvandtes den af Saften 
af O x a l i s  Acetosella ved at tilsætte denne en 
Opløsning af eddikesurt Bly, indsamle Bund
faldet af oxalsurt Bly, udvaske det, decom 
ponevo det med Svovlsyre og  inddampe den 
afhældte Vædske til Krystallisation. N u frem
stiller man al Oxalsyre i det Store enten vod 
at ilte Sukker eller Stivelse med Salpetersyre 
eller smelte det med Kalihydrat, eller ved at 
ophede Saugspaaner, navnlig af F yr og Gran, 
med Kali- og  Natronhydrat til omtrent 2 5 0 0 C., 
hvorved der dannes oxalsurt Natron, som ved 
K ogning med Kalkmelk giver oxalsur Kalk, 
og  denne sønderdeles derpaa med Svovlsyre 
til svovlsur Kalk og fri Oxalsyre. Den dan
ner farveløse, gjennem sigtige, indtil 1 Ctm. 
lange, glinsende, naale- eller søileformede 
Krystaller, som ere uden Lugt, men af en 
ualmindelig sur Sm ag; den er let opløselig i 
varmt Vand og  i Vinaand, smelter, naar den 
ophedes i aabno Kar og  fordamper derpaa 
fuldstændig uden i rén Tilstand at efterlade 
nogen B est; ved Paavirkning af coneentreret 
Svovlsyre decomponeres den og udvikler K ul
syre og  Kulilte. I  større Kvantiteter, om 
trent 12 à 15 Gram, virker den g iftig t; den 
har derhos en reducerende Virkning, og Guld 
og  Platina fældes metallisk af dens O pløs
ninger. Oxalsyre anvendes m eget i Farve
rierne og  Trykkerierne samt til B legning af 
Straahatte, dels som saadan og  dels som det 
vigtigste af dens Salte, Sy r e sa l t  (s. d.). 
Ogsaa for Chemien har den stor Betydning. 

Oxe s. K væg.

Oxeliorn s. H orn.

Oxehoved, et Maal for flydende Varer, 
navnlig V in, holder 6 Ankere à 39 Potter.

1 Oxehoved (Barrique) Bordeauxvin holder 
sædvanlig 29%  Viertier —  236 danske Pot
ter; 1 Oxhvd. (M ajo) Sherry 32 Viertier =  
256 d. Potter.

O x e l m d e r  s. H uder.

O x e k l o v e f e d t ,  ogsaa kaldet Benfedt  

eller Benolie (Axungia pedum Tauri)., kal
des det flydende Fedt, som ved Udkogning 
med Vand flyder ud af Oxefødder, der ere 
befriede for Hud, Haar og  Klove, og derefter 
samler sig  paa Overfladen; det er gulligt, af 
svag Lugt, tyktflydende og anvendes dels til 
at holde Læder blødt, og  dels hyppig som 
Maskinsmørelse, fordi det ikke let er udsat 
for at blive harsk og holder sig  meget længe 
uforandret i Luften ; til de nævnte Anven
delser er det derfor mere tjenligt ond de 
fleste andre Fedtstoffer. Paa Grund af sin 
Modstandsevne im od Luftens Paavirkning 01 
det ligeledes godt anvendeligt til at holde 
Bust borte fra Jern- og  Staalvarer, naar disse 
indgnides dermed. Endvidere tilbereder man 
U hrolie deraf ved at udsætte det for 011 
stærk Vinterkulde og  derpaa afpresse den Del 
deraf, som forbliver flydende, fra det Frosne. 
Mest vurderet er den Benolie, som erholdes 
blot ved at udsætte Benene for Solens 
Varme.

O x e t r æ  s. Botat i  i b ayt r æ.

O x e t u n g e ,  r o d .  eller Farveroxetunøe

(Anchusa tinetoria) giver den uægte Alk ar®3 

eller Al k an et rod  (s. Alkanna), og er en IV 
rennerende Plante, der findes vildvoxende 1 
Spanien, Sydfrankrig og  Italien. Det 
Farvestof, som den indeholder, erholdes ai 
Boden ved at afdampe et vinaandigt Udtræk 
deraf; det kommer i Handelen under 
a f An ch u sasyr e  og  bruges til Farvning. De 
er en fast, mørkerød, ikke krystallinsk Mass® 
med. et harpixagtigt Brud, der bliver _ bfø 
ved 60 ° B. Alkannarødt eller Anchusin _el 
af m eget ubestandig Natur. Naar Opløs®11' 
gerne udsættes for Sollyset og koges, l0r' 
vandles de til en brun Substants. Bland® 
den vinaandige Opløsning med Vand °e 
k og es , saa bliver den røde Farve _ bla3' 
g røn , men afdampet sort. Den vinai®' 
dige Opløsning af det decomponerede Ai' 
kannarødt er lilla og bliver rød ved Cm0*’ 
blaa ved Alkalier og graa ved Syrer. Am 

I sagen dertil maa søges i et kvælstofn0 
j digt Legem e, som indeholdes i Anchusii® ' 
i D et opløser sig  ikke i Vand, men i Vinai® ’ 

Æ ther, fede og ætheriske Olier; det benytte 
navnlig til Bødfarvning af Fedtstoffer 
Tineturer. —  Denne B od forekommer und0 
tiden forfalsket med Boden af den ogsaa *1 
os og  i den sydlige Del af N orge vildtvo- 
ende Læge-O xet u n ge, A n c h u s a  of f icinal is,  s° 
farves rød med Fernambuk, hvilket let 
kjendes paa, at den sidstnævnte ikke ®e 
deler fede Olier sin Farve, men derimod ® , 
ver Vand, hvilket ig jen  ikke er Tilføj*1 
med den førstnævnte. —  En anden Art 0* 
tu n ge, som findes som Ukrudtsplante P3 
vore Marker, er Ager -O xet u n ge, A .  arvei®1*’ 
som ogsaa benævnes Krumhals. , r

O x e ø i e  er Navnet paa en Art L abfø*  

eller Feldspath. Samme Navn har ogsaa
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hos os liyppig voxende Ukrudtsplante, Chry- 
sa n th e m u u  L e u c a n t h e i u u m .

O x y d e r e t  S o l v  kaldes feilagtig  Sølv- 
gjenstande, som man har overdraget med et 
tyndt Lag Svovlsølv af blaasort Farve.

O x y d u m  b a r y t i c u m  s. Tungspath.
O x y j  o d o f o r m  fremkommer, naar Jodo

form behandles med Kalilud eller Æ ther- 
natron. D et er en aromatisk Olie og det 
tungeste af alle organiske Legemer, da den 
har en specif. Væ gt af 8,34. Technisk An
vendelse har den endnu ikke fundet.

© x y l i z a r i n s y r e  er det samme som 
Purpurin (s. Krap).

© x y m e l ,  sur H onning, fremstilles i 
Apothekerne ved at blande H onning med 
Eddike og inddampe til Sirups Tykkelse. Er 
der i Eddiken opløst de virksomme Bestand
dele af Plantedele eller Metalsalte, f. Ex. af 
Strandløg eller Spanskgrønt, faar man Oxy- 
mel scilliticum  (Strandløgs-H onning) og O x y- 
mel Æ ruginis (Spanskgrønts-H onning) etc., 
som anvendes i Medicinen.

O z o k e r i t  s. Jordvox.

P .
P a a f n g l e i j e r , T. Pfauenfedern, E. 

■Peacocks feathers, Pr. Plumes de paon, hvide 
eller farvede, erholdes af den i Indien hjemm e
hørende Paafugl, som dér forekom mer baade 
1 vild og tam Tilstand. Jagten efter de vilde 
Paafugle er ofte forbunden med Fare, da de 
efterstræbes m eget af Tigere og  disse B ov- 
hyr derfor næsten altid findes i Nærheden af 
Paafugleflokkene. Nu findes disse Fugle 
tæmmede næsten i alle Lande, navnlig som 
Prydelse for de større H ønsegaarde; de in- 
diske ere dog betydelig  større end de euro
pæiske. De smukke, farveglinsende og  med 
y  saakaldet Speil prydede Halefjer, af hvilke 
de to midterste kunne naa en Længde af 
henved to Meter, benyttes i Ostindien og 
hhina som H ovedpynt og til Vifter, hvilke 
rdste man ogsaa forfærdiger deraf i Europa, 

ht Fuglenes Skind med Fjerene forfæ rdiger 
uian i Asien hele Dragter eller Kapper, som 
krderes høit af de pragtelskcnde Indiere. 

n -Tyrol og de baierske B jerge broderes med 
. °serne af Paafuglefjer Navne og Forsiringer 
> .de Læderbælter, som Mændene bære om 
, !vet. De smukkeste Paafuglefjer skulle 
 ̂0fUme fra Java og  Malakka. Fuglenes K jød 

Jdstes i ældre Tider af Eom erne som en 
JJehcatesse.
. P a a l i n g  kaldes i Nordtyskland og  N e- 
Ji ndene den almindelige Aal og navnlig 
•J1 Art a f samme, som lever i de klare
in d løb .
. P a h e l l o n e s  er Navnet paa en Slags 
Pænske uldne Tæpper.

,  P  a  c a n  s i t  i n  <1 kaldes undertiden de nord
afrikanske Væselskind.

P a c a r e t  s. Paxaret.
P a c e  hældes i Frankrig en A rt m eget 

I f t  Smør, som tilberedes i Dep. Côtes du 
0rd, Morbihan og Nedre L oire, og  som 
vQhg forsendes til Udlandet fra Bennes.

L H jo r th : Varelexikon.

P a c k f o n g  er en sølvlignende M etal
legering, som allerede for over 100 Aar siden 
kom til Europa fra China i Klumper paa 20 
à 40 Pund, og  som bestod af 400 Dele K ob
ber, 316 Dele Nikkel, 254 Dele Zink og  hen
ved 30 Dele Jern. I W ien anlagdes i T y 
verne en Fabrik, hvor denne Artikel forfæ r- 
digedes i stor Mængde til en Pris af 3 Francs 
pr. Pd., imedens 1 Pd. Nikkel dengang be
taltes med 16 Fr. Senere er im idlertid Pack- 
fong ganske fortrængt a f andre M etallege
ringer og  navnlig af N ysølv  (s. d.).

P a c o h a a r  s. Alpacauld.
P a d d y  s. Ris.
P a d e r b o r n s k e  l < æ r r e d e r  ere or

dinaire og  mellem gode H ør- og  Blaarlærre- 
der, som forfæ rdiges i Omegnen af Byen 
Paderborn i den preussiske Provins Minden, 
og som forsendes i Mængde over Ham borg 
og  Bremen. I  H am borg kaldes de ogsaa 
Stiegenleinen.

P a d o u  kaldes i Frankrig F loret- eller 
Frisoletbaand.

P a g n e s  eller P an icos ere grove Bom - 
uldstøier, som især forsendes til Afrikas 
K yster, hvor de anvendes til Skjørter for 
Negrene, og  hos flere afrikanske Folkeslag 
benyttes de ogsaa i Stykker af en vis Længde 
som Betalingsm iddel. De forfærdiges dels i 
Ostindien, men dels ogsaa i Frankrig og  
England; de ere som oftest blaa, men ogsaa 
blaat og  rødt stribede. En A rt med høirøde 
Striber kaldes Panossares.

P a g o d i t  s. Billedsten.
P a i l l e t  kalder man i Frankrig Vine af 

lyserød eller rødgul Farve, af hvilke der navn
lig  produceres flere Sorter af god Kvalitet i 
Provence.

P a i l l e t t e r  eller F litter, T . Flittern 
eller F linkem , E. Spangles, Fr. Paillettes, 
ere smaa, runde, undertiden ogsaa anderledes

38
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formede Plader af Messing, Tombak, Staal, 
hvidt eller forgyldt Sølv, hvorfor man ogsaa 
skjelner imellem ægte og  uægte P. De 
hyppigst forekommende ere Traadpailletter, 
som fabrikeres ved at slaa de enkelte R inge 
af en lang, omkring enN aal snoet og senere 
paalangs opklippet Metaltraad enten flad, 
skaalformig fordybet (Hulpailletter), eller for
synet med Stempler (Kruspailletter) ; samtidig 
forsynes de med et Hul i Midten for derved 
at kunne syes fast paa de Stoffer, som skulle 
pyntes dermed, saasom Theater- og  Maske
radedragter, Kirkeornater, Broderier etc. En 
anden Sort Pailletter, som fremstille Blade, 
Blomster, Halvmaaner, Stjerner etc., udhug
ges med et skarpt Stempel af tyndt M etal
blik eller Folie, hvorfor man ogsaa kalder 
dem Fo l i epai l let ter . Begge disse Sorter for
færdiges hovedsagelig i Nürnberg,- de sidst
nævnte dog ogsaa af Foliefabrikanterne i 
andre Byer.

Paim pont s. Fil de Paim pon t .

Paina eller Pan  ha kaldes en A rt Bom 
uld, som erholdes af det i Brasilien voxende 
Si lk ebom u ld st ræ, B o i u b a x  p e n t a n d r u i u .  Dette 
bærer aflange Kapsler af c. 18 Ctm. Længde, 
som ere fyldte med den bløde, silkeagtige 
Bomuld, som er enten hvid, gullig  eller lyse
brun, men som bestaar af saa korte Trævler, 
at den ikke er tjenlig  til at spindes undtagen 
i Forbindelse med andre Plantetrævler ; den 
anvendes derimod til Udstopning af M adras
ser, Sengetæpper etc.

Paklæ rred kaldes det ordinaireste, 
kun til Em ballage om Pakker, Kister etc. 
bestemte Lærred, som væves af den korteste 
og  simpleste H ør- eller Hampeblaar og  som 
sædvanlig er baade grovere og løsere vævet 
end Sækkelærred. D og  gives der ogsaa af 
dette simple S tof flere Arter af forskjellig 
Kvalitet og paa mange Steder ogsaa under 
forskjellige Benævnelser; i de forskjellige 
Egne af Tyskland forekomme de saaledes 
under Navn af Bar as, Be gl æ r r e d e r , Klun
k er s, Rapper - og  Rh ad en er lær red er  etc., og 
i Rusland under Navn af Ch ræt sch , D er inga 

etc. De fleste af de nævnte Sorter ville 
findes omhandlede i særlige Artikler. I  H am 
borg kaldes Paklærred i Alm indelighed kun 
Bl aar l ær r ed .

P a k o s h a a r  s. Alpacauld.
P a k u - K i d a n g  s. Fyrsvamp.
Palam pores er Navnet paa nogle 

store stukne eller udsyede, ostindiske Senge
tæpper.

Palanehe er en Sort grovt Tøi, som 
væves i Frankrig af Uld og  Linned og som 
især benyttes til Foer i Matrosjakker.

Paliacat* s. Pu l icat s.
Palisandertræ s. i a ca r a n d a t r æ .
Palladium  er et sjelden forekommende 

Metal, som blev opdaget af W ollaston iA aret 
1803 og  som senere er nøiere undersøgt, 
navnlig af Berzelius. D et forekommer stedse 
i det raa Platina, og desuden ogsaa i en af 
Brasiliens Guldertser, O ure poudre (raaddent 
Guld), hvorfra det i Handelen forekommende 
Palladium skriver sig. I  sine ydre E gen 
skaber nærmer dette Metal sig m eget til

Platina, men er dog m eget lettere end dette, 
idet det kun har en Vægtfylde af 11,3— 11,8> 
det har ogsaa en mere sølvhvid Farve _ og 
opløser sig allerede i Salpetersyre alene, lige
som ogsaa i Kongevand og  Jodbrintsyre og 
kan forbinde sig med K ulstof og Brint. De* 
er tungtsm elteligt, anløber blaat i stærk Hede, 
er haardere end Stangjern, strækkeligt og 
meget let bøieligt i tynde Stykker, men kun 
lidet elastisk og har et trævlet Brud. Paa 
Grund af sin Sjeldenhed er det meget kost
bart, idet dets Handelsværdi er omtrent tre 
Gange høiere end Guldets, og det har derfor 
en meget begrænset Anvendelse; det benyt
tes navnlig til Vaccinérnaale, af Tandlæge1 
til at befæste kunstige Tænder istedetfor 
Guld, samt paa Grund at dets Uforanderlighed 
ved Luttens Paavirkning og  dets sølvlignende 
Farve til Frem stilling af graderede Scalaer 

til astronomiske og  nautiske Instrumenter, 
hvortil det ogsaa er godt anvendeligt, fordi 
det ikke angribes af Søvand ligesom  Kobber 
og Sølv, og ikke bliver sort af Svovldampe- 
Naar Palladium opløses i Konge vand og Op
løsningen fordam pes, dannes Pal ladium er- 

ch lor , som er en brun eller mørkerød Masse, 
der flyder hen i Luften og opløser sig 1 
Vand med en mørk brungul Farve. Opløs* 
i Salpetersyre danner Palladium efter For
dampningen ligeledes et mørkebrunt, kry
stallinsk, i Luften henflydende Salt, det sal
p et er su re  Pal lad iu m for i l t e; begge ere at 
V igtighed for Chemien og  have ogsaa vundet 
Indgang i Photographien. Palladiumilte og 
Forilte ere sorte, glinsende Pulvere; S vo vl 
palladium  er et sortebrunt Pulver eller naar 
det sammensmeltes, en glinsende, graalighvm 
Masse.

Pallam hores ere nogle blaat og rødt 
tærnede Tøier af Bomuld og Linned, som 
forfærdiges i England mest til F o r se n d e lse  
til Afrika.

P alm  er et i flere Lande endnu b e n y tte t  
Længdemaal; i  Holland og Grækenland =  * 
Decim eter, i England =  3 Inches.

Palma-Christi Olie s. Ricinusolie-
P alm ar osa« l i e  s. Geranium olie.
Palm e eller Palm et ræ {Palma) er et i 

de tropiske Lande voxende Træ med træv
lede og  træagtige Rødder og en slank, søile* 
form et, ugrenet Stam me, som ikke bliver 
tykkere med Alderen, men som kan blive 30 
à 50 Meter høi hos mange Arter, imedens 
den hos enkelte kun er lav, saasom hos 
Dværgpalmen. Bladene sidde kun i Spidsen 
af Stammen og  ere enten fjeragtig indskaarne 
eller vifteagtig delte, hvorefter Træerne be
nævnes Fjerpalmer eller Viftepalmer. Frug
ten er enten enk jødagtig  eller ogsaa trævlet 
Stenfrugt, ellet et Bær, og kan vexlo fra en 
Æ rts Størrelse og  Væ gt indtil en Vægt af 
40— 50 P u nd; Blomsterne ere smaa, men 
talrige og ere samlede i Blomsterstande, der 
ere omsluttede af et Hylster. Der findes 
hen ved 700 Arter af Palmer, som næsten alle 
ere hjemmehørende i de tropiske Lande; 
høiest imod N ord voxer Dværgpalmen, som 
forekommer indtil 44 ° (Nizza). Palmerne 
ere af den største Betydning for de sydlige
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Landes Beboere, da de forskaffe dem Boliger, 
Klæder, Spise- og Drikkevarer af forskjellig 
Slags, og ligeledes afgive Lægemidler til 
Brug i flere Sygdom me. I  nogle Palmer 
findes der i det Indre et nærende Melstof, 
som dels benyttes som Mél og  dels som 
Sago (s. d.); af andre Arter ere Frugterne 
ot Hovednæringsmiddel for liele Folkeslag og 
deres Husdyr, saasom af Daddel- og  Cocos- 
palmerne (s. d.), og  de unge Blade og Skud 
give en fin, m eget velsmagende Gemyse, som 
kaldes Palmekaal. Stammen af mange Palme
træer anvendes i Tropelandene almindelig 
som Bygningsmateriale, Bladene som T ag
tækningsmateriale og til Kurvearbeider, Blad
trævlerne som Hamp, i Frøene og  Frugterne 
af flere Arter indeholdes der en tyk , fed 
OBe, Palm eolie (s. d.), og af Blomsterstanden 
°g Stammerne af mange Palmetræer tilbere
des der ved G jæring en vinaandig Drik, som 
kaldes Palm evin , ligesom  man ogsaa frem
stiller en Slags mørkt Sukker deraf, Palm e- 

sukker (s. d.). De vigtigste Palmearter ere 
Cocos- D addel- Sa go -  O lie- A r ek a- og  Ca-  

jechu-Palmerne, som alle ville findes omhand
lede i særlige Artikler; endvidere maa mær
kes H otangpalm en fra Ostindien med klat
rende Stengier, der afgive det bekjendte 
Spanskrør (s. d .); Pi assavap al m en  “fra Syd
amerika, af hvilke de tykke, stive Trævler 
Paa Bladskederne benyttes til Børster og 
^eiekoste; D rageblodspalm en  fra Asien, hvis 
frugter indeholde et rødt Farvestof; El fen -  

»enspalmen fra Ny-Granada, hvis Frugter 
afgive det saakaldte vegetabilske Elfenben (s. 
Llfenbcnsnødder) etc.

1‘ almegrene s. Ad am sæb ler .
Palm ekager s. O l iek ager .
Palmeumlder s. El tenbensn ødder. Og- 

®aa Frugterne af Piassavapalmen benævnes 
Balnienødder ; de ere mindre end Cocosnød- 
p r! men have en tykkere, lysere og smuk
kere Skal, som er haard og  sprød, let at 
;J(;arbeide og modtagelig  for en smuk Poli- 
tl,r; den anvendes til finere Dreierarbeide.
■p Palmeolie eller Palm esm ør  er den af 
frugterne af flere, især i Sydafrika voxende 
“ ahnearter ved Presning eller K ogning ud- 
v’flidne fede Olie. Den erholdes hovedsagelig 
af  d en  guin eisk e O liepalm e, E l a i s  g u i a n c n s i s ,  
s°m voxer paa Vestkysten af Afrika, ligesom 
°gsaa i Sydamerika, navnlig i Guyana. Denne 

en af de høieste Palmearter, har henved 
? Meter lange Blade, som ved Stilkene ere 
besatte med spidse Torne, og ovale Frugter 
Y et Dueægs Størrelse, i hvis grønne, læ- 
yeragtige Skaller, der kaldes C ai r e , Olien 
Indeholdes. Denne er rødliggul, af smørag- 
pff Consistente og har en mild, ikke ube
hagelig, sødlig Smag og  en L u gt omtrent 
L°m Violrod; naar den udsættes i læ ggere 
Od for Lyset, taber den dog Farven o g L u g - 
en og bliver ganske hvid. I  Luften bliver 

) n let harsk, smelter ved 27 0 C. (gammel 
Orsk Olie smelter først ved 3 6 0 C .) , er 
angtopløselig i kold Alkohol, lettere i ko- 

gende, men m eget let i Æ th er; den bestaar 
f Oleïn og  Palm itin samt et pom erants- 

gmt Farvestof. Olien udvindes af Frugt-

kjødet ved H dkogning med Vand, hvorefter 
Størstedelen af Fedtstoffet skummes af Over
fladen, imedens Besten erholdes ved en let 
Presning af det Tilbageblevne. De derved 
affaldende Kj ærner udføres i den nyere T id  
i Mængde til Europa, hvor man udpresser 
en Olie deraf, imedens Presresterne, det saa
kaldte Palm ek jærn em él , anvendes til Kreatur
foder. Olien brænder med en livlig  Farve 
og  giver med Kali en blød og  med Natron 
en haard Sæbe, Palm eoliesæbe, hvortil den 
nu hovedsagelig anvendes; den affarves ved 
en hurtig  Ophedning til 240° C. eller ved 
at sammenrøres med stærkt iltende Stoffer, 
hvorved man kan fremstille en aldeles hvid 
Sæbe. Denne Sæbe er meget mild, af samme 
Farve som Olien, har ingen ubehagelig Lu gt 
og  opløser sig let i Vand. D et ved Udpres
ning af Ole'met deraf udskilte Talgstof eller 
Palmitin giver Lys, som brænde m eget godt 
og  ligne Voxlys, men ere langt billigere; de 
komme i Handelen under Navn af Palm evox-  

lys. D et nævnte Talgstof benyttes ogsaa til 
Fabrikation af Stearinlys. T il disse Anven
delser bliver Olien renset og bleget i det 
Store ; den simple og  urene benyttes til Frem 
stilling af Oliegas, til Sm ørelse etc. Palme
olien erholdes nu hovedsagelig fra Kysten af 
Guinea, hvor den tilberedes af de Indfødte 
og  udgjør en af deres vigtigste U dførsels
artikler. Forfalskninger af Olien med andre 
Fedtstoffer kunne kjendes paa, at den ikke 
opløser sig fuldstændig i Eddikeæther; ogsaa 
bliver den af den uægte Palmeolie tilberedte 
Sæbe rød som en Følge af det deri inde
holdte Farvestof. Man har ogsaa forsøgt paa 
at eftergjøre den af Svinefedt, som man har 
farvet gult med Gurgemeie og g jort vellug
tende med Violrod. —  Hvor betydningsfuld 
Handelen med Palmeolie er, fremgaar t. Ex. 
deraf, at England aarlig forbruger over 3/4 
M illion Centner deraf, og at en eneste Havn 
paa Afrikas Vestkyst aarlig udskiber c.
400,000 C tr., hvorfor Indvaanerne nu for
skaffe sig  alle Slags Industrigjenstande, im e
dens Olien tidligere kun forbrugtes i selve 
Landet som Næringsmiddel ligesom Smør og 
Fedt hos os. Udførselen af Palm eolie fra 
Afrika er hovedsagelig en F ølge  af Slave
handelens Undertrykkelse, idet den nu sæd
vanlig tjener som Tuskmiddel, hvortil der 
tidligere benyttedes Mennesker. I  Aaret 
1876 indførtes der til England fra Afrika 
879,824 Cwts. Palmeolie til en Værdi af 
1,529,360 £. I det samme Aar udførte E ng
land 405,888 Cwts. Palmeolie v. 687,561 £., 
hvoraf over Halvdelen gik  til Holland.

P alm esekt er Navnet paa en lysegul, 
sød og  behagelig V in fra den canariske 0  
Palma.

Palm esm ar s. Palm eol ie.
Palm esukker, som i den ostindiske 

Handel kaldes Ja gge r y  eller Ja ga r a su k k e r ,
udvindes ved Inddampning af den efter U d
boring af de kolossale Blomsterskeder af for- 
skjellige i Indien voxende Palmearter, saasom 
Cocos- Daddel- Sagopalmer etc., udflydende 
Saft; det staar i Godhed ikke tilbage for 
Børsukker, men forekommer dog neppe i den
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europæiske Handel. Saasnart Saften er ble
ven tilstrækkelig concentrerei, hælder man 
den i Kurve a f Palmeblade, hvori den stivner 
til en brun Masse, som derefter bringes i 
Handelen. Den friske Saft afgiver den mous
serende Palm evin  eller Toddy, hvoraf man 
ig jen  ved Destillation og  under Tilsætning 
af stødt Eis tilbereder en Sort Arak.

P a l m e t r æ  er egentlig Yedet af for- 
skjellige Palmearter,- det er som oftest rød 
ligbrunt med sorte Trævler og  anvendes til 
alle Slags Dreierarbeide, især til Parapluie- 
og  Spadserestokke. H os Palmestammerne 
dannes der ingen Cambialring, idet Karbund
terne ligge spredte i Grundmassen, saa at 
der ikke bliver nogen skarpt begrænset Marv 
eller Bark, ligesom  der heller ikke dannes 
Aarringe. —  Ì  Holland og  Nordtyskland bru
ges Benævnelsen Palmetræ ogsaa om Vedet 
af Buxbomtræet.

P a l m e v o x  (Cera Falmæ) er en Art 
Plante vox, som udvindes af forskjeilige Palme
arter. I Sydamerika findes der navnlig to 
Palmearter, som afgive V ox i stor Mængde. 
D et ene er det brasilianske Voxtræ, C o p e r n i -  
c i a  c e r i f e r a  M a r t . ,  som voxer i Brasilien, i 
N y  Granada, Venezuela etc., og som afgiver 
Car n au b avox, ogsaa kaldet Cear åvo x, som 
udskibes i store Partier især fra E io Janeiro, 
Bahia, ligesom ogsaa fra Cearâ og  Aracati, 
fra hvilke tvende sidstnævnte Byer der aar- 
lig  udføres over en M illion Pund. Dette 
S to f erholdes ved at skrabe Bagsiden af Bla
dene, hvor det danner sig ; det er i raa T il
stand gulagtigt, glinsende og  fedtet at føle 
paa, men tem melig fast, uden Lugt eller 
Smag, kun lidt opløseligt i  kold Alkohol, 
men fuldstændig i 5— 6 Dele kogende A lko
hol, ligesom ogsaa i Æ ther. D et smelter 
først ved 82— 83 0 C., men besidder iøvrigt 
omtrent de samme Egenskaber som Bivox.
I  renset og  bleget Tilstand egner det sig 
paa Grund af sit høie Sm eltepunkt fortrin
lig t til at tilsættes mere letsm eltelige F edt
stoffer, som Paraffin og  Jordvox, og  derved 
gjøre disse brugelige til Lys, hvorfor det 
hovedsagelig benyttes i Paraffin- og  Stearin
lysfabriker. I  Brasilien produceredes i 1875 
over 5 M illioner Pund Carnaubavox til Værdi 
af næsten 5 Millioner Francs. —  Den anden 
Voxpalme er Ceroxylon  an d icola, som hører 
hjemm e paa de høieste Punkter af de syd
amerikanske A ndesbjerge, og  som udsveder 
sit Voxproduct paa hele Stammens Yderside 
som en tæt harpix- eller voxagtig Skorpe; 
for at erholde denne ved Afskrabning, maa 
det slanke, indtil 48 Meter høie Træ om- 
hugges. Denne A rt Vox har forøvrigt kun 
lokal Anvendelse. —  Fra Brasilien, navnlig 
fra Para, kommer ogsaa en tredie Sort under 
Navn af O cu bavox, som skal udvindes ved 
U dkogning af de røde Frugter af den især 
ved Amazonfloden voxende Ocubapalme, M y- 

r i st i ca  O cu ba; det er gullighvidt, blødere 
end Bivox og smelter ved 36— 4 0 °  C. (Sé 
ogsaa »Plantevox« og  »Voxtræ «.)

P a i m i r a  t r æ  eller Bu rg er en Art 
rødgult Ved, som erholdes fra Brasilien over 
Bahia. D et ligner det sorte Jerntræ, m en I

er meget lysere ; det anvendes til Dreier
arbeide.

Palm itinsyre s. St ear in .
Pâlotte er Navnet paa en fortrinlig Sort 

rød Burgundervin, som produceres i Omegnen 
af Byen af samme Navn ikke langt fra Irancy 
i Dep. Yonne. I  gunstige Aar henregnes 
den til 1ste Klasse af Burgundervinene; ellers 
stilles den i Alm indelighed iblandt de første 
Sorter af 2den Klasse.

Palus er den bedste Sort fransk Krap 
(s. d.).

Palus vine kalder man de stærkt far
vede røde Bordeauxvine, som  voxe i den fede, 
frugtbare Jordbund ved Bredderne af Dor
dogne og  Garonne; de bedste komme fraDi- 
strictet Queyries paa den høire Bred af Ga
ronne ligeoverfor Bordeaux. Man benytter 
dem hyppig  til Forbedring af de svagere 
M edocvine; men der udføres ogsaa mange, 
da de godt taale Søtransporter og endogsaa 
forbedres derved, og  de henregnes derfor til 
de saakaldte Vin s de car ga i so n  (s. Bordeaux
vine).

Panam ahatte s. H atte og  St raa-  

hat t e.
Panam as ere nogle halvuldne Mode

stoffer, som væves med tretraadet Bomulds- 
K jede og  dobbelt ulden Islæt, hvorved Varen 
erholder et de flettede Panamahatte lignende 
Udseende.

Panaxgum m i s. O poponax.
Panelle kalder man i Frankrig en Art 

Kaasukker fra de franske Koloniér.
Panila s. Pain a.
Panicos s. Pagn es.
Pannetiers G røn t , ogsaa kaldet 

Sm ar agd gr ø n t , G i ft fr i t  Grønt  eller Vert 

Guign et , er et Hydrat a f Chromilte af lyse
grøn Farve og  anvendes som Anstrøgsfarve 
og  ogsaa i Trykkerierne; foruden Chromilte 
og  Vand indeholder den sædvanlig Borsyre 
eller Phosphorsyre.

Panos ferros eller Panos de ferro
kalder man i Portugal de franske og tyske 
tætvævede Hvidgarnslærreder, navnlig de i 
Schlesien og Øvrelausitz vævede saakaldte 
Dowlas, som mest forsendes til Brasilien.

Pauses cle Parnas kaldes i Frank
rig  en Art levantiske, fra Kj ærnerne befriede 
Druerosiner, som indføres i halvrunde Æsker 
paa 15— 60 Pund.

Panses mnscates ere en Art franske 
Druerosiner a f den især i Omegnen af Mar
seille dyrkede Muskatellerdrue af samme Navn. 
De ere overordentlig søde og  velsmagende 
og  ofte ganske overdragne a f det fra deres 
Indre frem trængte Sukker. De forsendes 
sædvanlig i smaa Kasser paa 17— 18 Pund.

Pantservarer kaldes i Tyskland for
skjeilige Jern- Staal- og  Messing varer, t. Ex. 
Kjoder, Paknaale, Fiskekroge, Hægter etc., 
som forfæ rdiges i Iserlohn af det derværende 
saakaldte Pantserlaug. Dette Navn har sin 
Oprindelse fra, at dette Laug i ældre Tider 
havde Eneret paa Fabrikationen af Pantsere 
og  Pantserskjorter.

Pantherskind, T. Panther- ellorPar- 
derfelle, de behaarede Skind af den i Afrika,
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Arabien, Ostindien etc. levende Panther og 
af flere Afarter af samme, benyttes ligesom  
Tigerskind til Fodtæpper, Kanetæpper o. dsl. 
Ken egentlige Panther har en rødliggul 
Grundfarve med hesteskoformede eller ring- 
agtige Pletter, i hvis M idte der sædvanlig 
findes en mindre P let; Brystet og  Bugen ere 
hvide, Haarene korte, men fine og glinsende 
og Halen sort med hvide Pletter. I  P els
handelen kalder man sædvanlig alle saadanne 
»kind, som fremvise runde Pletter, Pan t h er -  

®Kind, imedens de med Striber forsynede 
»kind benævnes T i ger sk i n d ; til de først
nævnte henregnes derfor ofte Skindene af 
leoparden (s. d.), Jaguaren, den sydameri
kanske Ocelot, Geparden eller Jagtpantheren, 
Kantherkatten etc.

J*ao de rosa er Navnet paa en Sort 
sQmkt, mørkerødt, flammet Træ fra China. 

|*ap s. Papi r .

i \^l>ag;a!lo kalder man i Italien en ofte 
‘;;'rtil indført Fisk, som ligner Laxen, men 
r længere og  smallere; det formenes atvæ re 
c'®na Labrax, der fanges ved Newfoundland 
ß forsendes nedsaltet i Tønder. Den vur- 
ei£s ikke saa høit som Lax. 

i ^ a p a vérin er et Alkaloid, som inde- 
°ldes i Opium og  som ikke har de øvrige 
Rumbasers g iftige Egenskaber. D et ud- 

ler sig a f Residuet ved Tilberedningen af 
1 0rPhin. De spydagtige Krystaller ere uop- 
^seligø i Vand, tungt opløselige i kold Vin- 
C(!nd og Æther, men let i varm. Yed con
c r e t  Svovlsyre farves det ikke i Kulden; 
v; J Ophedning antager det en dyb blaa eller 
ï ( , 6f Farve. Papaverinets Salte krystallisere 
 ̂k godt paa nogle faa Undtagelser nær; kun 

saa ■sa^ sure har hidtil fundet Anvendelse, 
vidt vides dog uden videre Resultat, 
»/•pier mache s. Papi r .

O j r , i r  er en a f Plantetrævlestof (Cellu- 
f0 e) tilberedt, i tyndere eller tykkere Blade 

ensartet forfiltet Masse, der besidder 
iUalllegen Fasthed og Sammenhængskraft, at 
jJa 11 kan trykke, skrive, tegne eller male der- 
ailV °her at man ogsaa kan anvende den til 
Hla Brug, som til Indpakning etc. Førend 
li, fi tærte at tilvirke Papir, maatte man be- 
t Oh ?nc r̂e H jæ lpem idler; imedens saaledes 
liS]/htiden Æ gypterne beskreve deres Obe- 
ijj 1er> Templer og  andre B ygninger med 
Hf ÄStypher, opbevarede Assyrerne ved Hjælp 
g^heskriften  Beretningerne om deres Kon- 
m Bedrifter, imedens der til Breve, D ocu- 
hvoj.- °S  Hegnskaber benyttedes raat Lér, 
paaA  Skriften indridsedes og som ved en 

Jagende Brænding blev g jort saa fast, at 
blev nogenlunde varig. Romerne 

hvidtede først Trætavler, overtrukne med en 
hyjj, h arve, og de kaldtes da Album, eller —  
hy0r- var det sædvanligste —  med Yox, 
Og 1 fie ridsede Bogstaverne med en Griffel, 
V * ere garvet Faare- eller Kalveskind eller 
^ k % rtlent, og  Indierne malede eller ridsede 

paa Palmeblade, der endnu i vore 
anvendes dertil i Indien. E t Materiale, 

t r o m m e r  vort Papir tem melig nær, blev^  homi
i det gamle Ægypten af Papyrus- 

en, af hvilken Papiret har faaet sit Navn.

Denne Plante, som tidligere voxede i stor 
Mængde i Æ gyptens sumpede Egne og endnu 
findes vildtvoxende der, hører til Halvgræs
senes Familie og  bærer paa en 2 à 3 Meter 
høi Stengel en Dusk af linieformede Blade. 
De ved at spalte Stengelen erholdte Bast
strimler lagdes parallelt paa et B ord ; et lig 
nende Lag blev lagt paatværs af det første, 
det Hele blev befugtet med Limvand eller 
Klister, presset og derefter glattet. Omtrent 
paa samme Maade forfærdigede ogsaa de tid 
ligere Beboere af M exico deres Papir af 
Agaveblade. Papyrusplanten afgav iA arhun- 
dreder det eneste S tof til Frem stilling af 
Papir, indtil man i Byen Pergamos omtrent 
300 Aar efter Christus opfandt et nyt Skrive
materiale, Pergamentet, som mest blev til
beredt a f Gede- og Faareskind. Dette stod 
i Godhed og Holdbarhed langt over Papiret, 
men var ogsaa m eget kostbarere, hvorfor det 
især kun blev benyttet til vigtigere D ocu 
menter, im edens Papyrus blev det mest al
m indelige Materiale til Bøger. Baade Græ
kerne og  Romerne anstrængte sig  ivrigt for 
ved yderligere Bearbeidelse at gjøre den 
ægyptiske Vare glattere og mere holdbar; 
men man maatte stadig kæmpe med Skrif
tens T ilbøielighed til at slaa igjennem , og 
man kunde derfor aldrig skrive paa begge 
Sider af Papiret. Papyrusindustrien holdt 
sig imidlertid endnu i Aarhundreder efter det 
romerske R iges Fald, indtil en ny Medbeiler, 
det af Chineserne allerede i Aartusinder 
kjendte Bom uldspapir , i det I l t e  eller 12te 
Aarh undrede blev indført til Spanien af Ara
berne. Her undergik Fabrikationen forskjel
lige Forbedringer, idet man begyndte dels at 
anvende Kværne til at male Papirmassen, og 
dels at benytte Klude dertil ogsaa af Linned, 
hvilket Materiale snart viste sig  at være det 
bedste. I  flere europæiske Bibliotheker fin
des Haandskrifter paa Linnedpapir allerede 
fra det 13de Aarhundrede; det ældste D ocu 
ment i Frankrig paa Linnedpapir er et Brev 
fra Joinville til Ludvig den H ellige fraA aret 
1270. Fra Spanien udbredte Papirfabrikatio
nen sig  snart til de andre europæiske Lande ; 
allerede i Aaret 1270 træffe vi den saaledes i 
Frankrig , i 1390 i Tyskland (N ürnberg), i 
1440 i Schweiz og  i 1470 i England. I  Dan
mark omtales ikke nogen Papirfabrikation 
førend i Aaret 1570, da der fandtes en Pa
pirkværn paa Herridsvad i Skaane.

Uagtet der stadig foretoges nye Forbed
ringer i Papirfabrikationen, naaede denne 
først sin rette Opblom string og  sin fulde 
Betydning efter Opfindelsen af Bogtrykker
kunsten; begge disse Industrigrene under
støttede og betingede gjensidig hinanden og 
udbrodte sig ogsaa Haand i Haand over alle 
Europas Lande. Iblandt disse udmærkede 
Holland sig snart ved sit Linnedpapir, som 
man tilvirkede her baade i store Masser og 
af bedste Beskaffenhed, og  det var ogsaa 
Hollænderne, som opfandt den efter dem op
kaldte Maskine til Papirmassens Tilbered
ning, som fra Midten af forrige Aarhundrede 
begyndte at komme i Brug overalt, imedens 
man før den Tid kun havde benyttet simple
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Stampemaskiner. Ogsaa i andre Lande gik 
Produetionen stadig frem ad; men man ved
blev dog stadig med den møisom m elige og 
tidspildende Tilvirkning Ark for Ark, indtil 
omtrent ved Aaret 1820 den i 1799 op
fundne, sindrige Papirmaskine blev indført 
mange Steder og  muliggjorde en Massepro- 
duction ogsaa paa dette Omraade. H ertil 
sluttede sig den i 1814 opfundne Maskine 
til at sønderskære det endeløse Papir, som 
fremstilledes a f Papirmaskinen; senere op- 
fandtes den saakaldte Knudefanger samt Glit- 
tem askinen, hvilke Maskiner efterhaanden 
bleve satte i Forbindelse med Papirmaskinen, 
saa at de alle nu sædvanlig danne et helt 
Complex. E t andet Fremskridt af Betydning 
var Lim ningen af hele Papirmassen paa én
gang, istedetfor at den tidligere først fore
toges, efterat Arkene vare formede. De fø l
gende Tiders Opfindelser have hovedsagelig 
havt til Maal at finde nye Raastoffer til P a 
pirfabrikationen istedetfor linnede Klude, som 
paa Grund af det stadig i høi Grad tilta
gende Papirforbrug ikke kunde skatfes tilveie 
i tilstrækkelig Mængde, og  man forsøgte der
for at anvende andre Plantetrævler, der havde 
den Egenskab at kunne filte sig  sammen, 
saasom Straa, Affald af Jutegarn, Esparto
græs, Brændenelder, Kartoffelstengler, gam 
melt Tougvæ rk , Barken af Morbærtræet, 
C i n e r a r i a  m a r i t i m a ,  Træ stof etc. Man op- 
naaede ogsaa heldige Kesultater med Hensyn 
t i l flere af disse Stoffer, af hvilke der dog kun 
findes tre, som fik væsentlig Betydning, nem
lig  Straa, Espartogræs og  navnlig Træstof, 
hvilket sidste i Nutiden anvendes i stor U d
strækning i Papirfabrikerne, dels som H oved
materiale og  dels som Tilsætningsmiddel.

D et mest værdifulde Kaamateriale til Pa
pirfabrikationen er dog endnu stedse Klu 

dene, om der ogsaa nu haves Papir, hvori 
der slet ingen Klude findes, og  om ogsaa 
dette Materiale i Nutiden kun maaské udgjør 
en Fjerdedel a f den Masse, hvoraf de almin
delige Papirsorter bestaa. De indsamles over 
hele Verden af Folk, som have deres Erhverv 
derved og  som sælge dem til Mellem hand
lere, der atter afsætte dem massevis til Pa
pirfabrikerne. Deres Værdi beror dels paa 
det Stof, hvoraf de bestaa, og dels paa deres 
Finhed, H vidhed og  S lid ; i jo  høiere Grad 
Kludene besidde disse Egenskaber, desto 
høiere Pris betales der for dem. Linnede 
Klude ere de mest værdifulde, fordi de afgive 
det fineste, glatteste og  stærkeste Papir. 
Bom uldsklude alene give kun et løst, ujevnt 
og  porøst Papir, hvorfor de kun bruges som 
Tilsæ tning til Trykpapir og  lithographisk 
Papir, som derved bliver mere m odtageligt 
for Farven og  Sværten. Uldne Klude levere 
kun et grovt og  svam pagtigt Papir og  an
vendes derfor kun undertiden til Pap- og 
Pakpapirer samt Trækpapir, imedens do fleste 
uldne Klude oparbeides til Kradsuld eller be
nyttes til Fabrikation a f Cyanforbindelser 
(Berlinerblaat) og  af G jødning, hvortil deres 
Kvælstofindhold g jør  dem godt anvendelige. 
A f Silkeklude erholdes kun slet Papir, hvor

for de mest ligeledes blive opkradsede og an
vendte til Garn eller Tøi.

Kludene komme kun m eget ufuldstændigt 
sorterede til Papirfabrikerne, hvor de først 
for Vurderingens Skyld underkastes en fore
løb ig  So r t e r i n g, hvorefter de senere sorteres 
nøiere efter Stof, Farve, Finhed og Slid. I 
Forhold  til de flere eller færre Slags Papir, 
som en Fabrik tilvirker, er Sorteringen mere 
eller mindre indviklet; der findes saaledes 
Fabriker, som inddele Kludene i 60 forskj el
lige Numere eller flere, imedens andre kun 
sortere i 20 eller 30. Under Sorteringen 
fjernes alle Knapper, Spænder, Hægter, 
Sømme etc., som vilde kunne beskadige Ma
skinerne og  kun afgive et ujevnt Papir. Der
efter skæres Kludene i smaa Stykker, enten 
med Hænderne eller paa Maskiner, som sæd
vanlig bestaa af roterende, med skarpe Knive 
besatte Valser. De renses nu for vedhæn
gende Smuds først mechanisk ved tør Be
handling i prismatiske, ottekantede, roterende 
Sigter, hvis Væ gge bestaa af tynd Metal
tvist, og derefter ved en vaad Behandling, 
som  efter Kludenes Renhed og eventuelle 
Anvendelse til finere eller grovere Papir enten 
kan bestaa i en simpel Vask i koldt Vand, 
eller i en mere eller mindre langvarig Kog
n ing i Vand, hvortil der er sat læsket Kalk 
eller Soda eller en Blanding af begge, hvor
ved der dannes kaustisk Natron, som virker 
langt stærkere end disse Stoffer enkeltvis. 
T il denne K ogning anvender man roterende, 
enten cylindriske eller kugleformige, paa to 
Tapper hvilende Kjedlbr af Jernplader, i hvilke 
Luden opvarmes ved Damp, der ledes ind 
igjonnem  den ene hule Tap. Kogningen, 
som varer i 6 à 12 Timer, fjerner Resten af 
Smudset og  blødgjør Kludene, saa at Søn
derdelingen af disse bliver lettere, ligesom 
ogsaa de fleste Farver forstyrres; den efter
følges a f en Vaskning i selve Kjedelen, idet 
Luden tappes fra og rent Vand, enten varmt 
eller koldt, tilføres. Herefter følger Klude; 
nes Findeling, som nu næsten overalt sker i 
de saakaldte »Hollæ ndere«, imedens man tid
ligere dertil benyttede Stampeværker, som 
vel leverede et fuldkommen saa godt Product 
som de førstnævnte, men som arbeidedc megm 
langsommere. Hollænderen bestaar af m 
stort, ovalt Kar, i hvilket der er anbragt en 
roterende, med skarpe Knive besat Tromle i 
Nærheden af Bunden, saaledes at der er et 
Mellemrum imellem Trom len og en paa Bun
den fastg jort, ligeledes med Knive besat, 
massiv Egeblok. Naar Tromlen sættes i om* 
dreiende Bevægelse i det med Vand og Klude 
fyldte Kar, tvinges disse sidste til gjenta- 
gende at passere imellem de to nævnte Kniv- 
systemer, hvorved de sønderslides mere eller 
mindre, eftersom Knivene ere stillede mere 
eller mindre tæt ind im od hverandre. Oven
over Trom len er der sædvanlig dernæst an
bragt en Kasse, som ved hver Endo er for
synet med skraatliggende Metaltvist, hvori
mod Kludene som en Følge af Tromlens 
hurtige Omdreining slynges op, saa at det 
sm udsige Vand trænger igjennem Metaltviste11
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og løber bort igjennem en dertil indrettet 
Rende, imedens Kludene falde tilbage i H ol
lænderen, der stadig tilføres rent Yand. I 
Regelen har man to Systemer af Hollændere, 
af hvilke det første leverer Productet i en 
mindre findelt Tilstand som det saakaldte 
H alvtøi, imedens det andet yderligere finde
ler dette sidste til H eltøi , i hvilken Tilstand 
det først er færdigt til at bringes i Papir
maskinen. Sædvanlig ere Heltøisvalserne be
satte med flere og finere Knive end H alv- 
tøisvalserne og  dreie hurtigere rundt end 
disse, som sjelden gjøre flere end 180 Omløb 
i et Minut, imedens de første gaa indtil 220 
Gange rundt. Hollænderne ere af forskjellig 
Størrelse og kunne rumme fra 50 til 200 Pd. 
Klude. Arbeidet i Halvtøishollænderen varer 
sædvanlig to til tre Timer, undertiden ogsaa 
længere, naar Massen skal anvendes til meget 
stærkt Papir. Imellem  Massens Behandling 
i de nævnte to Maskiner ligger im idlertid en 
Operation af megen V igtighed, nem lig Bl eg

ningen, som sker enten med Chlorluft eller 
med en Chlorkalkopløsning i en særegen H ol
lænder, hvorfra Massen endnu bringes ind i 
et andet lignende Apparat for at udvaskes 
førend den overføres til Heltøishollænderen, 
i hvilken den findeles i enkelte Trævler i 
Vandet, saa at der fremkommer en tyndt
flydende Vælling. Lader man derpaa denne 
løbe henover en fin M etalsigte, vil Vandet 
sive bort og efterlade et Lag fine Trævler, 
som ved Tørring og Presning gives den for
nødne Sammenhængskraft og  Styrke, og  som 
da udgjøre Papiret.

Den nævnte Frasining af Vandet foretoges 
tidligere ved Haandkraft, og  ved enkelte Pa
pirsorter benyttes endnu denne Frem gangs- 
maade, hvorved man erholder det saakaldte 
Bøttepapir . Arbeideren har en flad Ramme 
af et Ark Papirs Størrelse, hvorover der er 
spændt Metaltvist, og  paa denne anbringes 
en lodret Ramme, hvis H øide retter sig efter 
Papirets Tykkelse. Denne saakaldte Form 
sænkes ned i Bøtten, hvori H eltøict findes, 
tages op i vandret Stilling og  rystes lidt, 
for at de enkelte Taver kunne filte sig  sam
men, inden Vandet løber bort. En anden 
Arbeider tager da Form en med det bløde, 
raa Papirark, der har dannet sig  paa M etal
sien, og trykker dette af paa et Stykke Filt, 
hvorefter et andet Stykke F ilt læ gges oven- 
paa. Arbeiderens Kunst bestaar hovedsagelig  
i at tage det passende Kvantum af Massen i 
Formen og at faa det til at fordele sig  ens
artet i denne. D er anbringes nu vedblivende 
Papir og F ilt  ovenpaa dot første Lag, indtil 
der har dannet sig  en høi Stabel paa om
trent 180 A rk; denne underkastes en Pres
ning, hvorefter Arkene tages ud og  presses 
uden Filt, hvilket g j en tages flere Gange med 
de finere Papirsorter, og  den Fugtighed, som 
endnu maatte være tilbage i Papiret, fjernes 
derpaa ved at ophænge Arkene paa Snore af 
Hestehaar eller Cocos bast i dertil indrettede 
Tørresale, som enten ere aabne for Luftens 
Gjennemtræk, eller tæt lukkede, saa at T ør
ringen kan foregaa ved Hjælp af Damp.

Det med Haandkraft forfærdigede Papir

er sædvanlig forsynet med et saakaldet 
»Vandmærke«, som enten kan fremtræde kla
rere eller mørkere end Resten af Arket, naar 
man holder dette op im od Lyset. I første 
Tilfæ lde dannes det ved at anvende en Form, 
paa hvis øverste Side man i R elief har an
bragt Stempler enten af Messingtraad eller 
af M etalplader; i  sidste Tilfæ lde derimod ved 
at presse M ønsteret i den fine Metaldug. 
Den p li stiske Papirmasse vil da ved Form 
ningen modtage Indtryk af de saaledes an
bragte Mønstre, og da alle Reliefpartierne 
sammentrænge og  fortynde Papiret, imedens 
dette vil blive tykkere i de fordybede Dele, 
vil Mønsteret i første Tilfæ lde vise sig 
lysere end den øvrige Del af Arket, og i 
sidste Tilfælde mørkere. For flere Papirsor
ters Vedkommende er dette Vandmærke af 
stor Betydning, navnlig for det til Penge
sedler, Obligationer etc. bestemte Papir, hvis 
E ftergjørelse derved vanskeliggjøres i høi 
Grad. Undertiden fremtræder Mønsteret i 
saadant Papir med en forskjellig Farve, hvil
ket har sin Grund i, at Papiret bestaar af 
tre sammenlimede Ark af forskjellig farvet 
Masse, og  naar da det yderste Ark er blevet 
gjennembrudt af Reliefstem plet i Formen, vil 
M ønsteret vise sig  med det bagved liggende 
Arks Farve. Bøttepapiret skjelnes lettest fra 
Maskinpapiret derved, at det næsten altid er 
forsynet med Vandmærker, imedens disse kun 
undtagelsesvis findes anbragte i Maskinpapir. 
E t andet Kjendetegn er ogsaa, at det haand- 
forarboidede Papir sædvanlig kommer i H an
delen med ubeskaarne Kanter. D et er desuden 
ikke lidet stærkere end Maskinpapiret, tildels 
som en F ølge af den animalske Lim ning, 
som Bøttepapir underkastes.

Naar Papiret er tørret, gives det en stærk 
Presning, hvorved alle Folder forsvinde og 
Overfladen bliver jevn og  glat. Derefter un
dersøges det Ark for A rk; de feilfulde Ark 
læ gges tilside som Udskud, imedens de feil- 
fri undergives en gjentagen Presning, aftæl- 
les og sorteres i Pakker. Det tørrede Papir 
er im idlertid m eget porøst og  er kun tjenligt 
til Træk- eller Filtrerpapir, og  for at gjøre 
det fastere og  stærkere og  for at hindre det 
i at trække Fugtighed til sig, er en Lim 

n in gsp ro ces nødvendig. Ved Bøttepapir ud
føres Lim ningen paa den Maade, at de tør 
rede Ark dyppes ned i en ufarvet Lim opløs
n ing , der indeholder Alun eller et andet 
opløseligt Lérjordsalt, som meddeler Lim en 
den Egenskab ikke at kunne blødes op igjen 
efter at den er tørret, og  som ligeledes be
skytter den im od Forraadnelse. Ved Maskin
papiret bruges derimod Masselimning, idet 
Lim en røres ud med selve Papirmassen, H el- 
t ø ie t , førend dette kommer paa Maskinen. 
Don sidste Maade kan ikke godt anvendes 
ved Bøttepapir, fordi det Meste af Lim en 
vilde blive dreven ud ig jen  ved den paaføl
gende stærke Presning. Ved M asselimningen 
anvendes et Slags vegetabilsk-anim alsk Lim, 
som bestaar af en ved K ogning af Harpix i A l
kalilud tilberedt Sæbe samt en Alunopløs
ning. Der indtræder da en dobbelt D ecom 
position, hvorved Lérjorden indgaar en uop-
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løselig  Forbindelse med Harpixsyrerne. T il 
de finere Papirer benytter man andertiden 
Yox istedetfor Harpix, imedens man til Tryk
papir kan bruge almindelig Sæbe. I  England 
anvender man ikke M asselim ning, men lader 
Papirmaskinen tilvirke ulimet Papir, som 
strax efter at have forladt denne passerer en 
Lim ningsmaskine, hvor det ved Hjælp af en 
Valse føres ned i et Kar, fy ldt med animalsk 
Lim , hvorefter det tørres ved at passere for- 
skjellige Valser, som ere anbragte i et op
varmet Locale. Denne Fremgangsmaade er 
im idlertid tem m elig kostbar og  indviklet og 
fordrer stor Plads.

Papir fremstilles nu saa godt som i alle 
Fabriker paa M ask in er . Det Eiendom melige 
ved disse er, at de arbeide uden Afbrydelse 
og  levere Papiret i en sammenhængende, 2 à 
5 Meter bred Strimmel, hvis Længde kun 
retter sig  efter den Tid, Maskinen holdes i 
Gang. Den tilberedte Papirmasse fyldes først 
i et stort Kar, hvori der er anbragt et Kors 
af Træ, der stadig gaar rundt for at Massen 
ikke skal samle sig  og  blive for fast. Fra 
dette Kar flyder Massen igjennem  en B egu- 
lator, som afmaaler den Mængde, der skal 
flyde ud paa Maskinen, for at Papiret kan 
blive af ensartet Tykkelse og K valitet; den 
føres derefter igjennem  det saakaldte »Sand
bord«, som bestaar af en Kasse med riflet 
Bund, hvor den befries for Sand, og  derpaa 
igjennem  en anden Kasse, den saakaldte 
»Knudefanger«, hvori der er anbragt en Me
talsi, som holdes i en rystende Bevægelse og 
som lader den fine Masse passere igjennem 
sig, imedens den holder Knuder og deslige 
tilbage. Tilsidst strømmer Massen ud ig jen 
nem Haner paa et Skraaplan, som spreder 
den ud over et fint vævet Messingtraadsnet 
uden Ende, som kaldes »Viren« og som be
væger sig om en Bække Valser i samme B et
ning som Strømmen. Papirets Bredde be
stemmes ved to Filtlister eller Bemme uden 
Ende, der bevæge sig langs begge Kanter af 
Viren og kunne stilles i forskjellig Afstand 
fra hinanden efter den Bredde, som man øn 
sker. Istedetfor disse Bemme anvender man 
i nogle Fabriker to Vandstraaler, der ligesom  
afskære en Strimmel paa hver Side og  hvis 
U dløbsrør ligeledes kunne stilles i forskjellig 
Afstand fra hinanden. Ovenover Viren er 
der anbragt flere Linealer, hvis Underkanter 
trykke den fremadstrømmende Masse glat og 
jevn. Idet Massen løber ud paa Viren, flyder 
endel af Vandet bort igjennem dennes Me- 
taltraade, Massen bliver efterhaanden mere 
fast og  sammenhængende, men indeholder 
dog  endnu stedse endel Vand, som derpaa 
fjernes ved H jæ lp af de saakaldte »Sugekas
ser«, som ere anbragte under Viren og  som 
bortsuge Besten af Vandet ligesom  en L uft
pumpe. Som  oftest er enhver Maskine for
synet med to saadanne Kasser, som staa tæt 
ved hinanden, og im ellem  hvilke der ofte 
findes en udvendig med M essingtraad paa- 
langs beklædt Valse, der roterer ovenpaa Pa
piret, som derved modtager Indtryk af M etal- 
traadene og  bliver stribet ligesom  haandformet 
Papir. Med denne Valse kan der ogsaa frem

stilles Vandmærker i Papiret, naar tilsvarende 
Tegninger ere dannede paa Valserne; men da 
Papiret aldrig kan skæres saaledes i Stykker, 
at Mærket senere vil vise sig  paa det samme 
Sted i hvert Ark, vil man heraf let kunne 
opdage, om Papiret er fabrikeret paa Ma
skine eller med Haandkraft. Papiret har nu 
opnaaet tilstrækkelig Fasthed til at kunne 
løsnes fra Viren, og  imedens denne nn ven
der tilbage omkring Valserne, bevæger Papi
ret sig  videre fremad paa en lang Filtdug 
uden Ende, der føres af en Bække mindre 
Valser paa samme Maade som Viren. Hvi
lende paa denne D ug føres Papiret derpaa 
ind imellem to polerede Støbejerns Valser, 
hvor det presses stærkt og glattes paa den 
øverste, im od Valsen vendende Flade, imedens 
den nederste, som hviler paa Filtdugen, bli
ver mere ujevn. For at ogsaa denne Side af 
Papiret skal blive glat, gaar det over paa en 
anden F iltdug og  passerer en tredie Valse
presse, saaledes at den Side, som tidligere 
vendte opad im od den polerede Metalflade, 
nu vender nedad.

Ved disse tre Presninger bliver Papiret 
befriet fra Størstedelen a f Vandet og bliver 
med det Samme fastere og  glattere. Efter 
den tredie Presning føres Papiret omkring 
store, hule, med Damp opvarmede Tørrecy
lindere, og derfra igjennem  et Sæt Støbe
jerns Glittevalser, som glatte det under et 
stærkt Tryk og som i Begelen ere massive 
og kolde. Derefter skæres det i Stykker paa- 
langs i 2 eller 3 Strimler af den Bredde, 
som Arkene skulle have, hvorefter det op
rulles paa en stor Haspe, som ombyttes med 
en anden, naar den er bleven fuld. Hele 
Forvandlingsprocessen imellem Karret og 
Haspen sker i Løbet af et Par Minuter, og 
Papiret forlader Maskinen med en Hastighed 
af 30 til 150 Fod i Minutet, alt eftersom 
Papirsorterne ere forskjellige. Papiret paa 
den fulde Haspe aftages nu og lægges paa 
et Skærebord for at skæres i Længder, der 
svare til Arkenes Længde og for at skæres 
lige for begge Ender, hvilket sædvanlig skér 
ved Haandkraft, undertiden ogsaa med en 
dertil opfunden Maskine, som kan sættes i 
Forbindelse med Papirmaskinen.

Som  tidligere omtalt anvender man til Pa- 
pirfabrikationen istedetfor Klude flere andre 
Stoffer, af hvilke St r a a ,  Esp ar t o græs og Træ 

ere de vigtigste. Naar man vil benyt te 
St r a a  dertil, t. Ex. af M ais, B u g , Hvede 
eller Havre, skæres det først i smaa Stykker 
af 4— 6 Liniers Længde, hvorefter Ledde- 
knuderne, som ikke ere anvendelige, fjernes 
i en særlig Bensemaskine. Besten koges nu 
med en kaustisk Natronopløsning i store, 
runde, lukkede Jernkjedler, tildels for at 
bortskaffe den Mængde K iselsyre, hvormed 
Straaene ere overdragne. M alingen til Masse 
skér i Hollændere eller Kværne, hvorpaa der 
følger en B legning og  tilsidst en omhyggelig 
Udvaskning i Vand. Undertiden fremstiller 
man hvidt Papir, som alene bestaar af en 
saadan Straamasse; men som  oftest benyttes 
denne i Forbindelse med H alvtøi af Klude. 
Blandingen foretages da i Heltøishollænderen,
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ofte med Tilsætning af mineralske Stoffer, 
saasom Annaline, Kaolin e tc ., for at give 
Papiret en større Vægt. —  Omtrent paa 
samme Maade behandles det i Algier, Tunis 
og Marokko vildtvoxende Espar t ogræ s,  som 
benyttes meget- til Papirfabrikation i Frank
rig og England, til hvilket sidste Land Ind
førselen deraf i 1872 udgjorde over 2 V2 Mill. 
Centner. — Størst Betydning har im idlertid 
den af forskjellige Træsorter, saasom Poppel, 
Pyr, Gran, Bøg, Birk etc. frem stillede Træ 
masse, som det i 1846 lykkedes Völter i 
Heidenheim at tilvirke ad m echaniskVei ved 
at slibe det fra Barken o g  Knasterne befriede 
Træ med en roterende Møllesten, im od hvil
ben Træet presses stærkt under en stadig 
Overgydning med Vand. De afslebne Træ
dele føres igjennem  en Kende til Sigter af 
forskiellig Finhed, saa at de grovere Dele 
tilbageholdes for at ommales, imedens den 
finere Træmasse tildels befries fra Vandet i 
roterende Cylindre af M essingdug. Den her- 
Ved fremkomne Masse er allerede anvendelig 
til Papirfabrikation; men saafremt den er be
stemt til at forsendes langt, maa det endnu 
indeholdte Vand fjernes, hvilket enten sker i 
on hydraulisk Presse eller ved at forvandle 
den til Pap i en særlig Maskine, hvilket 
sidste Fabrikat tørres hurtigt og opløser sig 
igjen med Lethed, naar det skal bruges. 
Han har oftere forsøgt paa at blege denne 
Træmasse, men det har vist sig  at være for 
kostbart at bortskaffe den i samme indeholdte 
Harpix, som forhindrer Blegem idlerne fra at 
virke. Asp, Gran og  F yr ere de Træsorter, 
som ere bedst- tjenlige til dette B ru g; Aspen g i
ver den hvideste Træmasse, men kan paa Grund 
ijf sin Sjeldenhed ikke levere tilstrækkeligt 
■Materiale, hvorfor man mest benytter Gran 
og Fyr.

Henne mechaniske Behandling af Træ ud
krævede imidlertid en saa betydelig  Kraft- 
oiivendelse, at den ikkun kunde svare R eg- 
?ing, hvor man enten havde en betydelig  
' andkraft eller m eget billigt Brændsel ; Mas
son alene lod sig heller ikke benytte til Papir 
aj Mangel paa tilstrækkelig Evne til at filte 

og man forsøgte derfor paa at fremstille 
fum asse ved ad chemisk Vei at bortfjerne 
j*e Stoffer, som findes i Træet, saasom Saf- 
|er! Harpix etc., saa at kun den rene Cellu- 
0se blev tilbage. Efter mange F orsøg  op

f e d e  man ogsaa et heldigt Kesultat i denne 
Henseende, og  den ad chem isk Vei frem
stillede Træmasse er nu et fortrinligt og 
1£jeget benyttet Raam ateriale, som ganske 
Mene lader sig  oparbeide til stærkt og  godt 
“ apir. Methoden bestaar i, at Træet først 
skares til Spaaner af henved x/2 Tomm es 
hængde, som derefter underkastes en længere 
Hegning med kaustisk Lud under et stærkt 
yyk, hvorved Taverne blive saa løse og  bløde, 
M de med Lethed kunne males, eller ogsaa 
Presser man blot Luden igjennem Træets 
Horer ved et stærkt Tryk, men uden forhøiet 
^ rm e, i hvilket Tilfæ lde den mechaniske 
beharf'dling maa være saameget desto kraf- 
rigere. I den nyere T id  er der stadig fore 
n e t  Forbedringer med H ensyn til Frem 

stillingen af denne chemiske Træmasse, og 
den vil utvivlsomt have en betydningsfuld 
Frem tid for sig.

I  Danmark findes der kun én Fabrik for 
m echanisk tilvirket Træmasse, nem lig Bred
vad Mølle ved Horsens, hvis Eier dog i 1874 
udvidede sin Virksom hed ved ogsaa at ind
rette K losterm ølle ved Gudenaa til Træsli
beri. 1 1865 anlagdes ved Veile et Træsliberi, 
som nu eies af Actieselskabet »Veile Træ 
massefabriker« og  som driver Fabrikationen 
efter en blandet mechanisk og  chem isk M e
thode. Tilvirkningen af Træmasse ad chemisk 
V ei paabegyndtes senere paa Papirfabriken 
Ørholm ved Anlæ get af en mindre Fabrik
bygn in g , hvor der tilvirkes omtrent 3000 
Pund vaad Træmasse om Dagen, og i 1874 
anlagdes paa Frijsenborg Gods en større F a
brik, som hovedsagelig er baseret paa at be
nytte Resterne fra det nærliggende Træskæ
reri eller de mindre og  tyndere Stammer, fol
li vilke der ikke er B rug i dette; denne Fa
brik leverer 6— 8000 Pund Træmasse om 
Dagen. I S  verig drives Træmassefabrikationen 
i det Store; foruden en Mængde Træsliberier 
findes der 12 chemiske Træmassefabriker. I 
N orge fandtes der i Aaret 1870 kun 5 Træ 
massefabriker, men disses Antal er siden den 
T id  tiltaget m eget betydeligt.

Papir forekommer, som bekjendt, i m ang
foldige Sorter og under forskjellige Benæv
nelser efter dets Kvalitet, Format, Anven
delse etc. Det ufarvede Papir kan i A lm in 
delighed henføres til 4 Klasser, nem lig Skriv- 
papir, Trykpapir, Trækpapir og Pakpapir. 
Skr ivpap i r e t  omfatter ig jen  mange Underaf
delinger, som ofte betegnes forskj elligt i de 
forskjellige Lande og Fabriker; efter Kvali
teten benævnes det sædvanlig Post- eller 
Brevpapir, Tegnepapir, Cancellipapir, Con- 
ceptpapir etc., og efter Form atet gives det 
atter forskjellige Navne, saasom Propatria, 
Imperial, Elephant, Median, Royal, Register, 
Colombier etc. —  Tr ykpap i r  er enten ulimet 
eller halvt lim et og tilvirkes ligeledes i flere 
Størrelser; undertiden i endeløse Stykker, 
som forsendes i tykke Ruller og navnlig an
vendes til Avisbrug. —  Træ kpapir  er sæd
vanlig ulim et Bøttepapir og  tilvirkes mest af 
ordinaire halvuldne Klude, de bedre Sorter 
ogsaa af forskjelligt farvede Bomuldsklude, 
saa at det forekommer i flere Farver. H ertil 
hører ogsaa Fi l t rerpapiret ,  som anvendes 
m eget i de chemiske Laboratorier og som 
derfor maa tilberedes med særlig Omhu og 
navnlig ikke maa indeholde Jern eller Chlor; 
det bliver hverken bleget, lim et eller presset. 
D et saakaldte Si l kepap i r ,  som benyttes til 
at svøbe om Guld- og Sølvgjenstande, til at 
læ gge imellem Bladguld og  Kobberstik etc., 
er ligeledes en Sort ulimet meget tyndt, glat, 
hvidt eller farvet Trækpapir. N oget stær
kere, men forøvrigt af samme Slags er Copi- 
papir ;  til begge disse Sorter anvendes lin 
nede Klude, undertiden ogsaa gamm elt T ou g- 
værk. —  Pakpap i r  tilvirkes som oftest af 
gamm elt Tougværk, Blaar eller af de ordi- 
naireste Klude med Tilsætning af forskjellige 
Surrogater, ligesom  ogsaa helt a f Træmasse
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og  Straa; det forekommer baade lim et og 
ulim et, ligesom  ogsaa forskjelligt farvet i 
Massen. —  A f andre Papirsorter kan nævnes : 
Kalkérpapir ,  et tyndt, gjennem sigtigt, sæd
vanlig lidt gu lligt Papir, der benyttes til 
Kalkering af Tegninger o. dsl. ; det fabrikeres 
navnlig af fortrinlig  Kvalitet i Annonay i 
Frankrig, men efterlignes nu mange Steder 
ved at overstryge Silkepapir med en Blan
ding af varm Linoliefernis, som er kogt med 
kulsurt M anganforilte eller Borsyre, og Ter
pentinolie, Benzin, Petroleum eller Copaiva- 
balsam, hvorefter de enkelte Ark tørres fuld 
stændigt ved at ophænges paa Snore i sæd
vanlig Temperatur. De af Fernissen gjen- 
nemtrængte Ark maa først læ gges ovenpaa 
hverandre, naar de ere bievne aldeles tørre, 
da der ellers let kan indtræde en Selvantæn
delse. —  Pergament papi r  eller vegetabilsk 
Pergament, som med Hensyn til Udseende 
og  Egenskaber ligner det af Dyreskind til
beredte ægte Pergam ent, erholdes ved at 
dyppe ulimet Papir i concentreret Svovlsyre, 
som er fortyndet med 1I8 af sin Y æ gt Vand. 
Derved dannes Papirets Cellestof til en ge- 
léeagtig, i Vand uopløselig  Masse, og  efter en 
hurtig Yaskning i rent Yand bliver Papiret 
tæt og hornagtigt, hvorefter det presses im el
lem Tøivalser og tørres ved at passere hule 
Jern valser, som ere opvarmede ved Damp. —  
Chinesisk  Si l kepap i r  er ulim et, gjennem - 
skinnende, gulagtigt eller graaligt og forfæ r
diges i China af forskj ellige Stoffer, saasom 
Barken af Papirmorbærtræet (Broussonetia  
p a p yrifera ), spæde Bambuskviste, R is- og 
Hvedehalm, Spanskrør, Silkeaffald etc. D et 
gjennemgaar mange forskjellige Processer og 
fordrer meget Haandarbeide, mon det er i 
Regelen ogsaa m eget stærkere end det euro
pæiske P ap ir; nogle Sorter have en saadan 
Styrke, at man i China forfærdiger Para
soller og Klædningsstykker af saadant Papir, 
der ogsaa hyppig anvendes istedetfor Glas
ruder i Vinduer. Istedetfor Lim  bruge Chi- 
neserne Risvand, hvorfor Skriften sædvanlig 
løber ud, naar man benytter Blæk ; dette skér 
derimod ikke med det af Chineserne til Skriv
ning benyttede Tusch. Det eftergjøres nu 
næsten af samme Godhed i nogle Fabriker i 
Frankrig. D et anvendes mest til Kobberstik 
og  Stentryk og  lægges directe paa Pladerne, 
imedens der ovenpaa læ gges tykkere almin
deligt Tegnepapir; den stærke Presning fæster 
da Arkene sammen. Lignende Papir forfæ r
diges i Japan. —  D et saakaldte Rispap i r  er 
et hvidt, papirlignende Stof, som tilvirkes af 
Marven af Ara l ia  pap y ri  fera  eller af Marven 
af Æschynom e ne  aspera  L.  D et anvendes i 
China af Malere, hos os til Forfærdigelse af 
kunstige Blomster, og ligner i Glans og Ud
seende Silketøi ; det kom første Gang til 
England fra China i Aaret 1804. — Farvet  
Pap i r  kommer i Handelen i mange Sorter og 
er nu næsten Gjenstand for en særegen In 
dustri; det er enten farvet i Massen ved 
Hjælp af Farvestoffer, der tilsættes i H ol
lænderen, eller saakaldet naturfarvet og  da 
tilvirket af farvede Klude, eller kun farvet 
paa den ene Side og  da enten g littet eller

uglittet som det saakaldte Fløi lspapir ;  her
til hører ogsaa Kat t unpapiret ,  som er paa
trykt brogede Mønstre med Træforme eller 
Valser, marmoreret  Papi r ,  Guld- og Sølv
papir ,  hvortil Papiret enten er paaklæbet 
uægte Bladguld og Bladsølv og derefter glit
tet, eller fremviser Guld- og  Sølvmønstre paa 
farvet Grund. —  El f enbenspapir ,  som benyt
tes a f Miniaturmalere istedetfor Elfenben, er 
omtalt under Bogstavet E. —  Smergel- 
Pimpst en- Fl int est en- og  Sandpapi r  er over
draget med en af de nævnte fintmalede Sten
arter, som blandet med Linolie paaføres Pa
piret med en Pensel; det anvendes til Polering 
af rustne Staalgjenstande og af Snedkerar- 
beider. —  Blyhvidt papir ,  som ved Hjælp af 
et Bindemiddel er overdraget med fint Bly- 
hvidt og  derefter glittet, anvendes til Adresse
kort og Visitkort. —  Sk i f erpap i r  er over
trukket med et Lag, bestaaende af fintmalet 
Skifer og  Limvand, saa at man kan skrive 
derpaa ligesom  paa en Skifertavle; det be
nyttes især til at læ gge i ordinaire Brev
tasker. —  Nodepapir  er et temmelig tykt, 
godt lim et Papir, som tilvirkes af finere eller 
ordinair Kvalitet og  i forskjelligt Format, -y 
Kobber t r ykpapi r  forekom mer baade limet, 
halvtlimet og  ulimet og  af meget forskjelhg 
Styrke og  Form at; som oftest er det dog et 
tem m elig tykt, gullighvidt Papir, som f®r' 
trinsvis er frem stillet af fint, hvidt Bomulds
stof. —  Car t onpapi r  er det tykkeste, stær
kest limede, som oftest hvide Maskinpapir og 
anvendes til Photographiramm er, Ådre88®' 
kort etc. —  Spi l l ekor t pap i r  tilvirkes i f°,r' 
skjellige Kvaliteter; ved Fremstillingen af o 
bedre Sorter klæbes 3 Ark sammen, af hvilke 
det, som danner Forsiden af Kortene er a 
fin Kvalitet, det mellemste Lag noget ringere 
og  det paa Bagsiden af middelfin Kvalitet 
hovedsagelig kommer det an paa, at alle 
Lag fortrinsvis bestaa af H ør- og Hamp®' 
trævler, for at Kortene kunne bibeholde der® 
Stivhed og Elasticitet. —  Endvidere have. 
Tapet papirer ,  som ville blive omhandlede^ 
en særlig Artikel, pressede Papi rer  med oP' 
høiede Mønstre, hvortil hører det saakahj 
Saf f i ans-  eller Maroquinpapi r ;  fremdel®“ 
Phot ographipapir ,  Cigaret papi r ,  Luxusp3' 
Pi r  etc.

Pap er egentlig  kun tykke og stive J- 
pirark og tilvirkes ligesom  Papir baa  ̂
ved Haand- og  Maskinkraft; den dertil jU 
vendte Masse er dog sædvanlig ikke saa im 
malet som Papirmassen. De Raastoffer, s° _ 
mest benyttes dertil, ere Klude, Straa, Tr̂  
m asse, Tørvesmuld etc. med Iblanding ? 
forskjellige pulverformige Stoffer, saasom L® ■ 
Kridt etc.; men Lim ning foretages kun uu 
tagelsesvis. Formet  Pap tilberedes paa sam® 
Maade som Bøttepapir paa éngang, sædva 
lig  af den simpleste Papirmasse; gauske 
eller gudsket  Pap bestaar af fra 3 til 12 $  
dannede Papirark, der sammenpresses, imod® 
de endnu ere fu gtige ; af jo  flere og tynd® 
enkelte Ark det er dannet, desto stærk® 
bliver det med samme Tykkelse og af sam<P 
Materiale. Limet  Pap er den fineste S °^  
det erholdes ved at sammenlime og pr®s
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flere enkelte Papirark. Pap tørres i Solen 
eller ved kunstig Yarme og glittes undertiden 
imellem Valser, hvorved man faar de saa- 
kaldte Glanspapper .  Den fineste og stærkeste 
Sort Pap er det saakaldte Prespap eller Pres-  
spaan, som navnlig benyttes af Klædefabri
kanter, Bogtrykkere og  Bogbindere. Disse 
Papper maa være tynde, men til samme Tid 
glatte, haarde og stærke. Massen dertil limes 
i Bøtten og tilberedes enten af Ham peseil- 
dug eller af om hyggelig renset Hamp, som 
man befugter med en ætherisk Olie og  lader 
undergaa en Slags G jæ ring; ofte tilsætter 
man Egesaugspaan og brændt Kalk, og  til 
de indre Ark benytter man sædvanlig en 
mindre fin Masse. De færdige Ark udsættes 
for en meget stærk Presning, hvorefter de 
slibes med Pim psten og glittes med en Sten
cylinder, som gaar rundt med stor H astig 
bed, saa at Papperne derved blive varme, 
hvorved de erholde deres eiendom melige horn
agtige Udseende. De ere gullige eller brun
lige, meget faste og  maa være saa glatte, at 
de se ud som om de vare lakerede. Tidligere 
erholdt man dem kun fra England, hvor Ud
førselen deraf dog længe var forbudt og be
lagt med en haard Straf; men i Midten af 
forrige Aarhundrede lykkedes det Papirfabri
kant Kanter i Trautenau ved K önigsberg at 
eftergjøre dem næsten af samme Godhed som 
de engelske. Nu forfærdiges navnlig de 
mindre fine Sorter i flere af de større tyske 
Papirfabriker. —  St enpap,  som anvendes til 
Afstøbning af Ornamenter og Skulpturarbei- 
der, fremstilles af Helstof, en Lim opløsning 
°g pulveriseret Cement, Lér, Kridt eller Ba- 
rytnvidt. —  Tagpap eller Asphal t pap,  der 
benyttes som en let, brandsikker og billig  
Tagdækning, fremstilles af en tem m elig or- 
dinair Masse, men bør helst være tilvirket af 
Hamp og uden Revner eller H uller; naar 
Pappet forlader Maskinen, føres detigjennem  
et Kar, som er fy ldt med Asphalttjære, hvor
ved det gjennemtrænges af denne, og bestrøs 
derefter strax med fin Sand. Man læ gger 
ogsaa ofte Tage af Pap, som ikke har gjen- 
oemgaaet den sidstnævnte Proces, men som 
da efter at være anbragt paa Tagværket 
overstryges med varm Asphalt-Tagkit eller 
Taglak, som strax bestrøs med tørt Sand, 
der kan være blandet med Tørveaske eller 
8lgtet Stenkulsaske ; en saadan Overstrygning 
maa gjentages hvert fjerde Aar. D et egner 
8lg bedst til Lader, Skure, Redskabshuse 
etc., men ikke til Stalde, da det ikke er 
meget holdbart, naar det udsættes for 
varm Fugtighed franeden. D et kommer 
sædvanlig i Handelen i Ruller af l s/4 
Alens Bredde og 12 Alens Læ ngde, un
dertiden ogsaa i Tavler paa 2 □  Alen, som 
sømmes over hverandre i Kanterne. —  For- 
budningspap er en tynd Pap i lange Baner, 
der anvendes til Beklædning af tynde Y der
vægge i Stuehuse; førend den spændes paa 
Pisterne, fugtes den lidt for at sidde stramt. 
Hen forhindrer Træk og luner tillige ved det 
Luftlag, der findes imellem Pappen og  Væ g
gen; den anvendes navnlig m eget i S verig.

Papier mâché er en Papirmasse, der an

vendes til Fabrikation af forskjellige G jen- 
stande, saasom Daaser, Dukkehoveder, Suk
kerforme, Celler til galvaniske Batterier, Val
ser, Masker, Legetøi etc. Massen tilberedes 
som oftest af gammelt Papir, som koges i 
Vand og derpaa efter at være befriet for en- 
del af Vandet udpresses med en L im opløs
ning, Gummi eller Klister i Træforme, hvori 
den da bages i en særlig dertil indrettet 
Ovn. Sædvanlig blander man Papirmassen med 
Sand, Lér, Kridt eller Tungspath, navnlig 
til Frem stilling af ordinaire Varer. De bedre 
Gjenstande blive derefter afdreiede, slebne 
med Pim psten, polerede, malede og  lakerede.

Godt Papir bør være af ensartet Tykkelse 
overalt og ved gjennemskinnende Lys ikke 
fremvise lysere eller mørkere Steder, Skyer, 
Vand- eller Oliepletter o. dsl. ; det maa være 
frit for Sand, Knuder, Traade, Rustpletter, 
smaa H uller, Folder etc. Overfladen maa 
være aldeles jevn, ikke bulet eller rynket; 
det maa have en fuldkommen retvinklet Form, 
Randene maa være aldeles ubeskadigede og  
Hjørnerne ikke stumpe eller ombøiede. Pa
pirets Farve maa være aldeles ens paa begge 
Sider; ved at foldes stærkt sammen maa det 
ikke brække og ved at henligge længere T id  
maa det ikke blive skjørt eller antage en gul 
Farve, og dets Overflade maa være saa fast, 
at det ikke flosser, naar der viskes derpaa 
med Gummi elasticum. D et limede Papir 
maa være let m odtageligt for Blæk uden at 
dette flyder ud eller slaar ig jennem ; en større 
Iblanding af mineralske Stoffer kan kj endes 
paa den Askemængde, som det efterlader ved 
Forbrænding. Papir maa dernæst ikke have 
nogen Lugt af Chlor, raadden Lim  o. dsl.

Produktionen af Papir for Tiden anslaas 
med et rundt Tal til over 1800 Millioner 
Pund om Aaret til en om trentlig Værdi af 
650 Millioner Kroner. Antages det, at af 
Jordens 1860 Millioner Mennesker kun de 
860 Mill, benytte det almindelige af Klude, 
Straa, Træmasse etc. tilvirkede Papir, vil der 
saaledes i Nutiden paa ethvert Individ falde 
et aarligt Forbrug af c. 5 Pd., imedens F or
bruget for et halvt Aarhundrede siden kun 
ansloges til det Halve. Selvfølgelig  er F or
bruget forskjelligt i de forskjellige Lande; i 
England er det f. Ex. beregnet til at ud- 
gjøre l l x/4 Pd. pr. Individ, i Nordamerika 
10x/5 Pd., i Danmark 7 Pd. og i Tyrkiet kun 
x/3 Pd. Den største Mængde benyttes til 
Blade og  Aviser, af hvilke t. Ex. det en
gelske Blad »Tim es« alene forbruger daglig 
en Kvantitet Papir, der har en Længde af 
over 8/4 danske Mil. En uhyre Mængde med- 
gaar dernæst, som bekjendt, til Bøger, Skriv- 
papir, Convoluter, Priscouranter, Placater, 
Tegninger, Lithographier, Tapeter, Etiketter, 
Emballeringsmateriale, Spillekort, kunstige 
Blom ster og mange andre Artikler; i China 
har Papirmassen i mange Tider været be
nyttet til Frem stilling a f alle Slags Hus- 
holdningsgjenstande og  af hele K lædnings
stykker, og denne Anvendelse har den i den 
nyere T id  ogsaa fundet i Europa, navnlig i 
Tyskland (L e ip z ig ), hvor man nu i stor 
Mængde . forfærdiger Flipper, Kraver, Man-
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clietter, Dameskjørter etc. af Papir, ligesom  
man ogsaa har Duge, Servietter, Gardiner, 
Sengeomhæng, ja  endogsaa Sække, Foustager, 
M eubelbeslag, hele Baade, Jernbanehjul, K oge
kar og  selv Skorstene, som ere fabrikerede af 
Papirmasse.

Iblandt de europæiske Lande staar Eng
land bøiest i Papirfabrikationen, som dér om 
trent har fordoblet sig  siden Begyndelsen af 
dette Aarhundrede ; den findes navnlig i Kent, 
Lancashire, Oxfordshire, Buckingham shire 
samt i Skotland. I  Lancaster findes flere 
store Fabriker, som hver arbeide med en 
Snes Maskiner og  over 50 Hollændere. I 
Aaret 1867 fandtes der i England 495 Papir
fabriker med over 700 Maskiner. D et en
gelske Papir udmærker sig ved stor Tyngde 
og  Glathed som en F ølge af en stærk Iblan
ding af mineralske Substantser og  den ani
malske Lim ning, som Papiret sædvanlig un
derkastes; men det er ligeledes bekjendt for 
sin fortrinlige Kvalitet. —  Fr ankr ig har lige 
ledes en M ængde Fabriker, som i Kogelen 
levere udmærket godt Papir, hvoraf H oved
mængden forbruges i selve Landet; i Aaret 
1867 udgjorde Landets Tilvirkning a f Papir 
saaledes over 8 M illioner Centner, hvoraf kun 
c. 240,000 Centner udførtes, imedens Ind
førselen til Landet kun udgjorde c. 6,000 
Centner. I  det nævnte Aar fandtes der i 
Frankrig 140 Formekar til Frem stilling af 
Bøttepapir og c. 500 Maskiner, hvorved der 
sysselsattes omtrent 34,000 Arbeidere, hvoraf 
en Trediedel vare Kvinder. —  Tysk l ands 
Papirfabrikation staar ligeledes m eget h øit; 
i 1867 fandtes der i Toldforbundet 120 F a
briker for haandformet Papir og  282 med 
293 Maskiner for Maskinpapir; Productionen 
udgjorde i det nævnte Aar c. 1 x/2 M illion 
Centner til en Værdi a f lienved 48 Mill. 
Kroner. —  Øst er r ig producerede i 1865 c.
608,000 Centner Papir i 70 Maskinfabriker 
og  193 Haandkrafts-Fabriker, og  Belgien i 
1867 c. 1/2 Mill. Centner i 45 Fabriker. —  
Sve r ig har over 50 Papirfabriker, som mest 
tilvirke Bøttepapir, a f hvilke de vigtigste ere 
Korndal ved Gothenborg, Munksjö ved Jön
köping, Klippan i Skaane og Nyqvarn i Sö
dermanland. —  Norge har 6 Papirfabriker, 
iblandt hvilke maa mærkes Alvøen ved Ber
gen og  Bentse B rug ved Christiania. D es
uden findes der over 20 Papirm øller, som 
fremstille Træmassepap, hvoraf Productionen 
er i stadigt Tiltagende ; imedens den i Aareno 
1871— 75 kun udgjorde 5000 Tons, steg den 
i 1876 til 12,000 Tons, i 1877 til 15,000 Tons 
og i 1878 til 19,000 Tons.

I Danm ark har Papirfabrikationen været 
dreven i fiere Aarhundreder, men stod m eget 
længe paa et lavt Standpunct. Allerede i 
Aaret 1576 lod Frederik clen 2den anlægge 
en Papirm ølle ved H vidøre paa Strandveien 
imellem Kjøbenhavn og  H elsingør, men den 
blev allerede nedlagt i 1583. Omtrent i 
Aaret 1589 havde Tycho Brahe en Papir
mølle paa Hveen, mon da han maatte forlade 
Danmark i 1597, ophørte dens Virksomhed. 
Den samme Skjæbne havde flere i det 17de

Aarhundrede anlagte Papirm øller, imedens 
dog én af d isse, som (lengang baade var 
Kornmølle og Papirm ølle, fik blivende Be
tydning, nem lig den af Christian den 4de 
anlagte St randmøl le,  som siden den Tid har 
virket uafbrudt og saaledes er den ældste af 
de nu bestaaende Papirfabriker her i Landet. 
E fter at have skiftet Eier flere Gange blev den 
kjøbt i Aaret 1690 for 2,400 Kd. af Dronning 
Charlotte Amalie, som fra Hannover indfor
skrev en tysk Papirm ager Johan Drewsen. 
Efter Dronningens D ød kjøbte denno Møllen 
i Aaret 1718 for 5,500 Kd. og  drev den med 
m egen Iver og  V irksom hed, indtil han i 
1734 afgik ved Døden. Den gik  nu over til 
hans Brodersøn, som ligeledes hed Johan 
Drewsen og  som er Stamfader til Fabrikens 
nuværende Eiere. I det 18de Aarhundrede 
opstod der desuden flere Papirm øller her i 
Landet; i 1732 anlagdes Engelholm i Ribe 
Stift, som drives endnu og  som t. Ex. i 1844 
producerede 8,350 Kis Papir; i 1737 anlagdes 
Magleki lde ved Roeskilde, i 1794 Ørholm ved 
Lyngby, som  senere forenedes med NymØllØ, 
og i 1799 Fabriken Godt haab ved Aalborg. 
I  Begyndelsen af vort Aarhundrede fandtes 
der endnu flere mindre Papirfabriker her i 
Landet, saasom Er iksholm  i Fyen, Hulemose 
ved Vordingborg, Kj ærs Møl le ved Aalborg, 
Neumühlen,  Gadeland,  Ohe, Gerbeck,  St ern
hüt t en,  Hornsm ühle o. fi. i Hertugdømmerne 
etc., saa at Antallet a f Papirfabriker i Dan
mark i 1834 udgjorde 27. Uagtet det saa
ledes kunde synes, som om Landet var rige
lig  forsynet med disse Anlæg, vare de dog 
ikke istand til at tilfredsstille vort eget 
stedse tiltagende Forbrug af Papir, navnlig 
a f M angel paa Raamateriale til Fabrikationen. 
Regeringen søgte paa forskjellige Mander at 
komme Fabrikerne til Hjælp, dels ved at til- 
staa flere af dem større Laan af Statskassen, 
dels ved ganske at forbyde Udførselen af 
Klude og  g jøre Indsamlingen af disse til et 
M onopol for Papirm øllerne, og  dels ved at 
fastsætte m eget høie Toldsatsor for Indfør
selen a f frem med Papir; men trods alle disse 
Begunstigelser førte Fabrikerne dog kun en 
hensygnende Tilværelse. D et var først da 
den som Politiker bekjendte Kammerraad Jo
han Christian Drewsen med utrættelig Der 
og  et skarpt Blik for alle Udlandets For
bedringer og  Frem skridt i Papirfabrikationen, 
om byggede og  udvidede Strandmøllen og ned
lagde den derværende Kornmølle, at Forhol
dene her i Landet forandrede sig til det 
Bedre. Han anskaifede i Aaret 1820 den 
første Dampmaskine paa kun 4 Hestes Kraft, 
der senere efterfulgtes a f flere større, for
øgede Bøtternes Antal, erstattede endel af 
Arbeidskraften med hydrauliske Presser og 
satte i 1829 den første danske Papirmaskine 
i Gang paa Strandmøllen. Bøttepapiret af
løstes nu efterhaanden af Masldnpapiret; 
Strandmøllen blev Danmarks første Papir
fabrik, og  hvor betydeligt den udviklede sig, 
kan iblandt Andet sés deraf, at imedens Dan
marks samlede Papirproduction i Aaret 1795 
kun ansloges til hen ved 30,000 Ris, tilvirke-
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des der alene paa Strandmøllen i 1835 c.
40,000 Ris og  i 1843 c. 84,000 Ris. Fabri
kationen vedblev nu stadig at gaa fremad og 
udvidedes i 1853 til ogsaa at omfatte Ørholm 
og Nymølle, imedens Si l keborg Papirfabrik 
^lerede i 1845 var anlagt a f Kammerraad 
fhewsens Sønner. A f andre i den nyere T id  
opstaaede Fabriker maa endnu nævnes den i 
1837 fra Kjøbenhavn til Havreholm  ved Es
rom overflyttede Papirfabrik, som endnu er i 
Virksomhed,- Valdemarshaab ved K jøge an- 
lagdes i 1844, fik i 1874 Navn af Kj øge Pa
pirfabrik,  men nedbrændte allerede i 1875, 
hvorved dens Virksomhed ophørte; Nør rebros 
"apirfabr lk i Kjøbenhavn, anlagt i 1873, for- 
|*rdiger mest ordinairt Pakpapir, hvoraf den 
hivirker 30— 35 Centner om D agen; Magle- 
Pjølle ved Næstved, anlagt i 1873, producerer 
lp à 80 Centner Papir i D øgnet, og  Dalum 
:H>irfabrik ved Odense, som kom i Gang i 
1874 og som er bestemt til at tilvirke 50— 60 
Verdner Papir i D øgnet. —  Papirfabrikationen 
>ar saaledes udviklet sig  betydeligt her i 
Randet i den nyere Tid, og  uagtet det sta- 
rpSj voxende Forbrug og  den tem m elig høie 
fuldbeskatning med 5 %  4 Øre pr. Pd., som 
■Juer paa Indførselen af de fleste Sorter fra 

blandet indført Papir, viser Fabrikationens
I hifang sig ogsaa nu at være større end 
, ar|dets Behov, hvorfor Udførselen i de senere 
„ar har været i Tiltagende, imedens Ind
d e le n  af fremmed Papir er aftagen Aar

» Anm är ks Indf ørsel  af Papir udgjorde i 
% e t  1879:
p Pak- og Maculat urpapir  samt Pap 1,340,787 
p JUd, hvoraf 685,222 Pd. fra Tyskland, 626,100 

y  fra Sverig og 8,730 Pd. fra N orge ; 
p ' ryk- og Sk r i vpap i r  samt Papir med tilsat
р , rVe i Massen 649,381 Pund, hvoraf 287,006
с, 5  fra Tyskland, 116,117 Pd. fra Belgien, 
5^ 10 4  Pd. fra Sverig, 48,320 Pd. fra England, 
pr’103 Pd. fra Frankrig og  24,848 Pd. fra

ølland;
d ^ p i r  med Farve,  ikke tilsat i Massen, 
I] fr Billeder, Photographier, linieret Papir, 
bf] hketter, Forskrifter, Convoluter etc. 242,202 
p j ’> hvoraf 185,337 Pd. fra Tyskland, 14,356 

: fra Holland og  Belgien etc. ;
Arbeider  af Papir og  Papirmasse 

>'36 Pd., næsten A lt fra Tyskland, 
dførselen lier fra Landet udgjorde i 1879: 

O -  og Maculat ur pap i r  samt Pap 905,671 
I ß w  hvoraf 572,987 Pd. t il Hertugdøm merne, 
^  )o46 pd, til Sverig, 76,472 Pd. til Norge, 
t}]’°rP Pd. til de danske Bilande, 26,698 Pd.

Jaglan d  og  600 Pd. til H olland;
D ' ryk- og Skr ivpap i r ,  ogsaa farvet i Massen 
S] Pund, hvoraf 39,769 Pd. til N orge,
II on hil Sverig, 23,988 Pd. til Bilandene, 
|v! ,3  Pd. til Tyskland og  6,356 Pd. til
jfJand;

sâ P ir  med Farve,  ikke tilsat i Massen, 
. Billeder etc. 5,761 Pund, mest til

r g;
t w  he sidste 5 Aar har Danmarks Ind- og  
g f.^ se l af Papir og Papirarbeide været fø l

indførsel. Udførsel.
1 8 7 6  ................ 3,009,079 Pd. 756,376 Pd.
1877 ...............  2,784,223 » 792,076 »
1 8 7 8  ...............  2.483,507 » 1,346,286 »
18 79  ................2,288,402 » 1,026,094 »
1 8 80  ................ 2,047,084 » 971,433 .

Sammenholdes Triennierne 18 76/78 og 1878/go>
da er Gjennem snitsindførselen aftagen med 
c. 18 pCt., imedens Gjennem snitsudførselen 
er tiltagen med c. 16 pCt. A f Klude ind
førtes i 1879 2,203,276 Pund og  i 1880 
4,646,533 Pd. og  udførtes 3,485,715 Pund i 
det førstnævnte Aar og 5,131,470 Pd. i det 
sidstnævnte. Yed en Samm enligning af de 
nysnævnte Triennier viser Gjennemsnitsind
førselen a f Klude sig at være tiltagen c. 79 
pCt., og  Gjennem snitsudførselen c. 3 pCt.

Norge indførte i Aaret 1879 af Papir og  
Arbeider af Papir ialt 2,419,958 Pund til en 
Yærdi af over 1 M illion Kroner, hvoriblandt 
3^6,420 Pd. Pakpapir og  Pap, 468,800 Pd. 
Skrivpapir, 696,740 Pd. Trykpapir og  571,160 
Pd. Forhudnings og Tagtækningspapir. —  
Landets Udførsel i samme Aar udgjorde 
6,224,034 Pund til en Yærdi a f 1,290,700 
Kroner, hvoriblandt c. 2,3 M illioner Pd. Træ
pap, 2,4 Mill. Pd. Pakpapir, 1,4 Mill. Pd. Tryk
papir, 42,120 Pd. Skrivpapir og  18,820 Pd. 
Tapetpapir. I  Quinqvanniot 1871/75 udgjorde 
den aarlige Gjennem snitsudførsel fra N orge 
af Papir og  Papirarbeider kun 646.100 Pund 
til en Yærdi af 218,400 Kroner.

Sve r i g8 Indførsel a f Papir og  Papirarbeider 
udgjorde i Aaret 1878 c. 3,982,000 Pund, 
hvoriblandt c. 396,000 Pd. Pak- og  M acula
turpapir, 162,700 Pd. Pap, l */4 M illion Pd. 
Forhudnings- og Tagpapir, 700,000 Pd. Tryk
papir og 1 «/g Mill. Pd. Skrivpapir etc. For et 
Decennium tilbage i Tiden udgjorde Sverigs 
hele aarlige Indførsel kun lidt over en halv 
M illion Pund. —  Sverigs Udførsel i  1878 
udgjorde c. 14,369,000 Pund, hvoriblandt c.
1,9 Mill. Pd. Pap, 252,000 Pd. Forhudnings- 
og  Tagpapir, 1,2 Mill. Pd. Pak- og  Macula
turpapir, 9 Mill. Pd. Tryk- og Trækpapir, 
1,7 M ill. Pd. Tapetpapir og c. 143,000 Pd. 
Skrivpapir etc. —  For en halv Snes Aar siden 
udgjorde Udførselen af samtlige disse Artikler 
kun omtrent 4 ’ /2 Mill. Pd. aarlig.

England indførte i Aaret 1876 259,510 Cwts. 
T ryk - og  Skrivpapir til en Væ rdi af 631,143 
£., kvoraf næsten Halvdelen fra B elgien ; end
videre 318,504 Cwts. Pap v. 177,750 £., mest 
fra Holland og  Tyskland; 10,807 Cwts. Ta
petpapir v. 69,535 £., næsten A lt fra Frank
rig, samt desuden Pak- og  Maculaturpapir 
til en Værdi a f c. 406,000 £., mest fra Tysk
land, Frankrig og  Belgien. —  Udførselen fra 
England i 1876 udgjorde 193,093 Cwts. Tryk- 
og  Skrivpapir samt Convoluter, A lt til en 
Værdi af 619,890 £., hvoraf c. 118,000 Cwts. 
g ik  til Australien; endvidere 11,727 Cwts. 
Pap v. c. 29,000 £., 56,387 Cents. Tapetpapir 
v. 166,500 £.j mest til oversøiske Lande, 
samt 82,315 Cwts. andet Papir og  Papir
arbeider v. c. 205,000 £. Foruden forannævnte 
engelske Producter udførtes endnu af fremmed
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Papir c. 21,500 Cwts. Tryk- og  Skrivpapir 
og  c. 8,400 Cwts. Pap.

P ap irsn ek k e , Nautilen (Nautilus
Pom pilius), T. Papiernautilus, Schiffsboot, er 
en i de indiske og  afrikanske Have levende 
Bløddyrslægt, som staar nær ved Blæksprut
terne og som kan blive henved 24 Ctm. lang 
og fortil over 12 Ctm. bred. Dens meget 
tynde, glinsende hvide og indvendig perle
morlignende, udvendig med lysebrune, flam
mede Striber forsynede Skal er ved Tværvægge 
delt i mange Rum, af hvilke det yderste, 
hvori Dyret befinder s ig , er størst. Den 
fiskes af de Indfødte paa Koralrevene, dels 
for at tjene som Føde og dels for Skallens 
Skyld. Flere Arter findes forstenede, saasom 
Ammonshorneno (Ammonites) ,  Rethornene 
{'Orthoceratites) etc. Skallerne forarbeides 
dels ligesom Perlemor og  dels ogsaa til 
Drikkekar, Lamper o. desi. —  En anden Art 
Papirsnekke or den i Middelhavet levende, otte- 
arinede Papirbaadblæksprutte (Argonauta), 
hvis Hun har en hvid, sammentrykt, næsten 
papirtynd og glasagtig Skal med ophøiede 
Folder paa Siderne og to kjølformige Ophøi- 
ninger paa Rygsiden.

P a p ir s v a m p  s. Fyrsvamp.
P a p r i k a  s. Peber, spansk.
P  a p y  r in  e  kaldes en Art vegetabilsk 

Pergament, som anvendes istedetfor Dyre- 
skinds-Pergam ent; det tilberedes ved at dyppe 
ulimet Papir i en Blanding af Yand og 
Vitriololie og gjentagne Gange udvaske det 
med ammoniaklxoldigt Yand. Det er fast og 
seigt, lader sig sammenfolde uden at brække 
og anvendes saavel til Documenter og T eg
ninger, som til Patroner, Lukke over Glas etc.

P a p y r o l i n  er en Slags Papir, som be- 
staar af tre Lag, af hvilke det midterste er 
et Manufacturstof; det anvendes hovedsagelig 
til Convoluter til Pengeforsendelser.

P a p y r n s p la n t e n  ( Cyperns Papyrus) 
er en flere M eter h ø i P lante, som  hører til 
H alvgræ ssenes Fam ilie og  især voxer i N ord 
afrika i Ø vreæ gyptens M oradser, ligesom  den 
ogsaa findes i Syrien og  flere Steder i det 
syd lige Europa. Som  tid ligere om talt under 
A rtiklen  »P apir« anvendtes den i O ldtiden 
t il Fabrikation  a f Papir, o g  saadanne P a p y 
rusruller m ed æ gyptisk  og  græ sk H aandskrift 
fra T iden  2300 Aar før  Christus til ind i det 
5te og  6te Aarhundrede a f vor T idsregn ing 
ere i den nyere T id  h ypp ig  fundne og  opbe
vares i B ibliothekerne. Paa Sicilien  tilbereder 
man endnu Skrivpapir a f denne Plante.

P a r a d is d r u e r  eller Par ad isr osin e r  
kaldes en A rt m eget søde og  velsm agende 
Vindruer, som  voxe i Om egnen af B ologna 
og  som  h ypp ig  forsendes i tørret Tilstand 
som  Rosiner.

P a r a d is fig e n  s. Bananer.
P a r a d is fu g le n  (P aradisea ) er en til 

Kragernes Fam ilie henhørende F ugleslæ gt 
med udmærket smukke, m etalglinsende, dunede 
og  trævlede F jer, som hos Hannen fra Siderne 
voxe om trent 30 Ctm. udover de egentlige 
H alefjer, iblandt hvilke sidste der dog  findes 
to endnu længere, faneløse Fjer, som kaldes 
Balæ ner ; Hunnerne ere derimod tem m elig

uansélige. D isse F u gle findes kun paa Ny- 
Guinea og nogle af de om liggende Øer, hvoi 
de Indfødte nedskyde dem med smaa Pile 
før Dagbrud fra de Træer, paa hvilke de 
sove. Man udtager da Indvoldene og Kjødet 
af Skindene og afskærer tillige Fødderne, 
stikker en Pind ind igjennem  Næbet og 
skyder dem derpaa ind i et hult Bambusrør 
og tørrer dem. Saaledes sælges de til de 
malaiiske og hollandske Kjøbmænd, ai' hvilke 
de første forsende dem til China og Ostindien, 
og de sidste til Europa. Fuglene forekomme 
i flere Arter, af hvilke dog kun enkelte benyttes 
til Dame-Hovedpymt i Asien og efter Modens 
Fordringer ogsaa i Europa, navnlig den store 
eller almindelige Paradisfugl, P a r a d i s e a  apoda, 
som er kastaniebrun og af Størrelse som en 
Drossel, med bleggult Hoved og Nakke, gul
grøn, metalglinsende Strube og Fjer, der ere 
to Gange længere end Kroppen, og den lille 

eller papuanske, P.  papuana,  som er omtrent 
6 Ctm. mindre end den førstnævnte og som 
ligeledes er brun, foroven lysegul, paa Brystet 
dybt rødbrun og paa Hovedet og Struben 
smaragdgrøn. A f  andre Arter kan endnu 
nævnes Konge-Paradisfuglen ( P  regia ), som 
er mørkerød paa Ryggen, hvid paa Bugen 
og grøn paa Brystet og med Sidefjer, dol
ere kortere end Halefjerene; den forekommer 
navnlig paa de molukkiske Ø e r ; Pragt-Para- 
disfuglen (P. m a g n ìfica ) er brun paa Ryggen> 
gulliggrøn paa Bugen, har gule Vinger og 
to store Fjerbuske paa hver Side af Halsen; 
den sextraadede Paradisfugl (P . aurea) cr 

sort, har ingen Traade paa Gumpen, men tre 

lange, som gaa ud fra hvert Øre. —  Parad is- 
fuglene stod tidligere i meget høi Pris °S 

betaltes stundom med over 100 Kroner Pr> 
Stk .; i de senere Aar ere de bievne billig01®’ 
men de ere desuagtet en meget kostbar Pj’Dt’ 
da deres smukke Farver efterhaanden blegeS 
under Paavirkning baade af Solen og af kun
stig Belysning.

Paradiskorn, G uineapeber eller Maiaj 
guettapober (Grana Paradisi eller Carw '  
momum piperatum ) ere de umodne Frø jr, 
flere, paa A frikas Vestkyst hjemmehørende, ^ 
Scitam incernes Fam ilie henhørende Plantør> 
m en erholdes m est a f den paa Ceylon, Mada
gascar, i  Guinea etc. voxende, perennerei 
Parad is- Ingef æ r ,  Aiuomuiu granimi Parad'9 
og  a f Aiiioiiiiini Melaguetta, der bører h je flii. 
i Demerara. D e ere om trent to M illin g  
lange, aflangt æ gform ede, ofte næsten ^  
kantede, fint rynkede og  u jevne, udven®* 
glinsende rødbrune, indvendig  hvide og baT 
en svag, aromatisk L u gt o g  en brønden0 
skarp peberagtig  Sm ag. De indeholde 0 
ætherisk Olie og  m egen skarp Harpix. ^ 
anvendes til F rem stilling  a f skarp Eddike 
L ikører sam t til R øgelse ; naar Peberet sta‘ 
i høi Pris, stødes de ogsaa undertiden imel]ey  
dette for at benyttes som Kryderi paa Sl,lSt' 
varer.

P a r a d is t r æ  s. Ørnet ræ.
P a r a d i s æ b le r  s. Ad am sæb l er .

P a r a f f in  er et farveløst, gjemiemsD 
nende, krystallinsk Stof, som først fremstille'11' 
a f Reichenbacb i Aaret 1830 af Tjære, 05
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som nu udvindes af forskjollige andre M ate- I 
rialier. Det danner sig  ved tør Destillation j 
af Træ, Tørv, Brunkul og  Bogheadkul og  | 
findes i Naturen i stor Mængde i Petroleum j 
eller Jordol ie (s. d.), som kan indeholde fra j 
6 til 40 pCt. deraf. D et forekommer end
videre i de under Navn af Ozoker i t  eller 
Jordvox (s. d.) bekjendte Substantser, og 
ligeledes i Bit umen (Jordbeg eller Jord tjære), 
af hvilke Substantser det ogsaa fremstilles i 
det Store. Det rensede Paraffin danner g lin 
sende, sølvhvide, skjællede Krystaller, som 
ere uden Smag og Lu gt ; det er haardere end 
Talg, men blødere end Vox, smelter imellem 
40 og 60° C., er uopløseligt i Vand og 
Told Alkohol, tungt op løselig t i kogende 
Alkohol, let opløseligt i Æ ther og flygtige 
Olier; ved stærk Hede fordamper det og  for
e n d e r  med hvid Piamme uden at give Sod 
®Uer efterlade Aske. Efter de Stoffer, hvoraf 
det er udvundet, viser det dog noget for
skellige Egenskaber. Det anvendes hoved- 
sagelig til Fabrikation af L ys, undertiden 
^ed Tilsætning af bleget Yox, og  dernæst 
®gsaa som et beskyttende Overtræk paa Me
taller, Prescoer etc., fordi det ikke angribes 
fa Alkalier, Syrer, Chlor etc. Man har ogsaa 
Orugt det til Forfalskning af Yox, hvilket let 
Tfn kjendes paa en saadan Yares Yægtfylde, 
met Paraffin kun har en specif. Væ gt af 
"353 til 0,875, medens denne for Y ox er 
0,966, — De af Paraffin fabrikerede Lys 
firænde med en ren, klartlysende Flamme, 
Sûm dog er noget flagrende, saafremt der 
jJT1düu indeholdes Naphtalin i Paraffinet. Man 
lar sagt om Paraffinlysene, at de skulle over- 
fi'aa baade Y ox- og  Stearinlysene i Godhed 

at de endogsaa give den klarest lysende 
flamme af alle L ys; men m eget ofte have 
de dog en ubehagelig Lugt af Stenkulstjære, 

navnlig mærkes, naar de brænde og 
paraffinet ikke har været tilbørlig renset. Ved 
tilberedningen af Paraffin erholder man som 
% roduct Phot ogen og Sol ar o l i e  (se disse).

**araffinolie kalder man det meget 
Paraffinholdige Destillat af Tjæreolien eller af 
, t raa Petroleum; den anvendes som Sm øre

olie.

, P a r a g o n e  er Navnet paa en A rt m eget 
i aard, sort, italiensk Marmor, som er mod- 
a£elig for en smuk Politur.

P a r a g o n a t a l i  er Navnet paa en Slags 
Ø 'h ig b r u n t Farvetræ, som har Lighed med 

g'âflipechetræ ng som erholdes af et i Guiana 
°xende Træ, Conda minea  t in e t oria ; dot har 

svag Lugt af Chifia og  en bitter Smag, 
jf? Barken af Træet kan ligedes anvendes til 
Rødfarvning, men begge komme kun sjelden 
cu Europa.

P a r a g n a y -I to u x  eller Parat inct ur  er
d Tandtinctur, som tidligere kom fra Syd- 
dierika og som tilberedes ved Udtrækning 

died Yinaand af Bladene og  Blomsterne af 
*t®d i Sydamerika vildtvoxende og  i Europa 
°Re i Haver dyrkede Parakarse,  Spilanthes 
°jeracea. Den har en grønlig  Farve og en 
vjarp, spytafsondrende Smag. Man forfæ r
d e r  den nu ogsaa i Frankrig og  Italien af 
An nævnte Plante; men som oftest fore

kommer den eftergjort ved et vinaandigt 
Udtræk af Bertramrod og  Røllike.

P a r a g u a y  t h é , Apal lachet hé,  Mat é 
eller Yerba kaldes de findelte Blade af en i 
Skovene ved de smaa Floder i Paraguay 
voxende og ligeledes til Brasilien forplantet 
Stikpalme, I le x pa ra gua ye nsis.  De benyttes 
i stor Mængde i Paraguay og  flere sydameri
kanske Lande til deraf at tilberede en Drik, 
som i Aroma og  Velsmag skal ligne den 
chinesiske Thé i høi Grad, og som navnlig 
for Indvaanerne i Paraguay er bleven en 
uundværlig Nødvendighedsartikel. Indsam
lingen af de omtrent 15 Ctm. lange Blade 
er et besværligt Arbeide paa Grund af de 
mange M oskitoer og andre generende eller 
farlige Dyr, som findes i Skovene; den be- 
staar forøvrigt kun i at afbrække Grenene, 
svide Bladene og  Blomsterknopperne let i 
Ilden, derpaa riste og  tørre dem, hvorefter 
de sønderdeles og nedpakkes i Lærreds- eller 
Lædersække og  bringes saaledes i Handelen. 
Den bedste Sort, som mest bestaar af ikke 
udsprungne Bladknopper, kaldes fortrinsvis 
Mat é,  men den forsendes ikke ud af Landet; 
den anden Sort, Cat nir i ,  er befriet for de 
tykkeste Bladribber, og  en tredie Sort be
staar kun af de simpelthen tørrede Blade. 
Før Brugen pulveriseres de tørrede Blade, 
Pulveret overgydes med kogende Vand, og 
man faar da en tem melig h idsigt virkende 
T hé, som nydes af Indvaanerne i Landet 
igjennem  smaa, med en Si forsynede Rør. 
Især er Herba  maté en staaende Artikel i 
Handelsberetningerne fra Valparaiso; men 
Paraguaythéen forsendes kun sjelden til Eu
ropa. Bladene indeholde Theïn, altsaa ganske 
det samme Alkaloid som Thé og  Kaffe.

P a r a  £ti in m i kaldes den bedste, fra 
Brasilien kommende Kautschuk (s. d.) 

P a r a k a r s e  s. Paraguay-Roux.
P a r a m a t t a  er et treskaftet, kipret, 

halvuldent T øi med Bomulds Kjede og Islæt 
af Merinos Kam uld; det er vævet som 
Cachemir med 2 Kjedetraade under og  1 over 
Islætten, saaledes at denne derved kommer 
til at ligge  mest paa Retsiden; det kaldes 
i England ogsaa Coburg.

P a r a n a p lita lin  er Ant hracen (s. d.).
P a r a n g o n  kaldes i Juvelhandelen de 

største og  smukkeste Æ delstene og  Perler. 
Samme Benævnelse bruges ogsaa om et ita
liensk Silkestof, som især gaar til Levanten, 
samt i Frankrig om det sorte Marmor, som 
i Italien kaldes Paragona.

P a r a n o d d e r  s. Kastanier brasilianske.
P a r a p lu ie r  og P a r a s o l le r  for 

færdiges i alle større Byer, medens Fabrika
tionen dog i R egelen kun bestaar i at sammen
sætte de forskjellige Træ- eller Metaldele, 
som udgjøre S tellet, og overtrække dette 
med T øi af Silke, Bomuld eller Linned, idet 
alle de førstnævnte Dele indforskrives fra 
Fabriker, som udelukkende beskæftige sig 
med denne Industri. Mange af Parapluie- og  
Parasolstokkene tildannes dog ofte hos os af 
Parapluiefabrikanterne, sædvanlig af uden
landske Træsorter, imedens Metaldelene næsten 
udelukkende erholdes fra Tyskland, hvor der
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findes store Fabriker af denne Slags i Solingen, 
Iserlohn, Nürnberg, Wien, H am borg etc. Ind
førselen til Danmark af færdige Parapluier 
og Parasoller er derfor ikke betydelig , imedens 
Udførselen deraf kun er forsvindende. I Aaret 
1879 indførtes der saaledes her til Landet 
kun 1907 Stykker med Overtræk af Silke og  
934 Stk. med andet Overtræk; af de først
nævnte kom 1,475 Stk. fra Tyskland, 280 fra 
England, 52 fra Frankrig etc. I  Aaret 1876 
udgjorde Indførselen 3,118 Stk. med Silke- 
og  986 med andet Overtræk. —  Norges Ind
førsel er betydelig  større og  udgjorde i Aaret 
1878 12,494 Stk. Parapluier og Parasoller 
med Silke-Overtræk til en Værdi af 124,900 
Kroner, og 46,059 Stk. med andet Overtræk, 
værd 69,000 Kr., og Sver igs Indførsel er 
endnu større og  udgjorde i 1878 25,319 Stk. 
med Silke- og 180,242 Stk. med andet Over
træk.

P a r a p o r t t r æ  s. Bot anybai t ræ.
P a r a t in c t u r  s. Paraguay-Roux.
P a r a t  orta b a r k  og  Parat odarod,  af en

sydamerikansk Plante, Gom phrena  globosa , som 
bærer runde røde Blom sterknopper, og  af 
nogle flere Arter af den samme Slægt, be 
nyttes i Sydamerika som et Universalsmiddel 
imod en Mængde Sygdom m e og anvendes 
navnlig im od Slangebid. Barken er ogsaa 
tidligere kommen til Europa, men finder nu 
ingen Anvendelse her.

P a r c o u s  er en rød, velsmagende Rous- 
sillonvin af smuk Farve fra Dep. Østpyre
næerne; den hører t i l  de saakaldte Vins de 
la plaine og  har megen L ighed med Portvin.

P a r d e r s k m r t  s. Pant herskind.
P a r f u m e r ie r  kalder man saavel na

turlig  forekommende som ved Kunst frem 
stillede Producter, som paa Grund af deres 
V ellugt anvendes til Toiletbrug. D yreriget 
leverer kun faa, saasom Ambra, Moskus, Zibeth 
etc.; derimod ere de, som stamme fra Plante
riget, m eget talrige, og til disse henhøre 
navnlig de af Planter udvundne ætheriske 
Olier (s. d.). Parfumerier komme i Handelen 
i forskjellig Form  og under forskjellige Navne 
enten som Essentser, Extracter eller T ine
turer, som erholdes ved Opløsning i Vinaand 
af ætheriske Olier, H arpixer, Balsam etc., 
eller som tør Parfume, saasom Lugtepulver, 
R øgelsepulver, R øgelsepapir, parfumerede 
Sæbe-Emulsioner, Pomader, Tandpulver etc. 
Dels bestaa de af Artikler, som høre t ilD ro -  
guerihandelen, og dels tilberedes de af Par
fumefabrikanterne; de første, som omfatte de 
fleste vellugtende Olier og Essentser, komme 
hovedsagelig fra Nizza, Cannes, Grasse, M ont
pellier og  Cette i Frankrig, endvidere fra 
Mailand, Genua, Bologna, Øen Sicilien etc. 
Parfumefabriker findes der nu i de fleste 
større Byer i Tyskland, Ø sterrig, Danmark 
og  flere Lande; men de Essentser, som de 
benytte, maa for største Delen indforskrives 
fra de sydlige Lande. (Se ogsaa Frugtes- 
sentser.)

P a r g a s i t  s. Hornblende.
P  a r g il  y  er Navnet paa en rød Cham-

S
agnevin a f 4de Klasse fra Omegnen af 
Reim s.

P a r ia n  kaldes i England en Sort hvidt, 
uglaseret Porcellain, hvoraf man navnlig for- 
færdiger Statuetter.

P a r ia n  C e m e n t  er Gips, som er 
hærdet med Borax.

P a r i e r  A r a k  er en meget st ærk  Arak, 
som tilberedes i Madras og  Ostindien, men 
som kun sjelden kommer til Europa.

P a r is e r b la a t  s. Berl inerblaat .
P a r is e r  g r a n t  kalder man en Art 

mørkt Mineralgrønt.
P a r is e r g n lt  s. Chromgul t  og Casse- 

lergul t .
P a r is e r l iv id t  er malet Kalkspath.
P a r i s e r la k  s. Florent iner lak.
P a r is e r r e d t  kaldes et fintslemmet 

Jernilte, som især anvendes til Polering og 
Pudsning af Staal, Guld etc., ligesom ogsaa 
Mønnie, brændt af fint Blyhvidt.

P a r k e s in  er et a f Englænderen Parkis 
opfundet Product, som første Gang blev fore
vist paa Londoner U dstillingen 1862. Det 
skal fremstilles af Skydebomuld, Methylæther 
eller Chloroform, have Lighed med Celluloïd 
(s. d.) og  være saa haardt som Horn og dog 
ligesaa bøieligt og sm idigt som Læder. Det 
lader sig  farve, støbe, præge, skære etc. og 
kan i mange Tilfælde erstatte Gutta Percha» 
som  ikke er saa billig  som dette Product, der 
i England anvendes a f Dreiere, Træskærere 
og Billedhuggere til mange mindre Brugs- 
og  Nipsgjenstande og til alle Slags Orna
menter. D et lader sig  ogsaa fremstille i 
Form  af Blade og  Traade. 

P a r m e s a n o s t  s. Ost.
P a rtrid g e træ , ogsaa kaldet Ager- 

hønet ræ og  Bocot ræ,  T. Rebhühnerholz, 
Partridgew ood, Cabbagewood, Fr. Bois de 
perdrix, er en Sort tungt, fäst og tæt Ved, 
som kommer fra Vestindien, navnlig fra Øerne 
Portorico og H aiti, samt fra Brasilien og 
Surinam; det erholdes af to forskjellige Træer, 
nem lig H e ist e ria  coccinea  og  Boca proiiaceH' 
sis.  Det er enten lysebrunt eller m ørke brunt ,  

idet Farven dels falder i det Rødlige og dels 
i det Sorte; det er fjeragtig stribet og fla®' 
m et, anvendes hyppig til Spadserestokke, 
Parapluiestokke og  andre Dreierarbeider og 
benyttedes tidligere ogsaa til Skibsbygning- 
I Brasilien kalder man det røde Cangelif*! 
eller Angel im.  Det kommer til Europa 1 
store Planker og i baade runde og f irkant ede  

Blokke.
P a r n s s n o e  - P o l o t n «  (af Paruss, 

Seil) kaldes det russiske Seildug, som væves 
i Mængde i det vestlige og  sydvestlige Kos- 
land; det forekommer i tre Sorter og f°r' 
bruges m eget i selve Landet, imedens ogsaa 
store Partier deraf udføres til England, 
Frankrig, Holland, Spanien og  Nordeuropa- 
Stykkerne holde i Regelen 50 russiske AK11 
og  ere 1— l 1̂  Alen brede.

P a r y k t r æ e t  s. Gul t ræ og Sumak.
P a s k a t  s. Fuglereder ,  indiske.
P a s s a  kaldes i Italien Rosiner, og Be' 

nævnelsen bruges ligeledes om nogle gro'" 
kornede Koraller.

P a s s a r i l lo s  eller Passer i l l es kaldes * 
Italien, Spanien og  det sydlige Frankrig e°
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Art Muskatellerdruer, som forsendes i Æ sker. 
Passari  Ilos da Sol  kalder man i Spanien de 
Druerosiner, som ere tørrede i Solen, idet 
man lader Druerne hænge paa Yinstokkene 
og gjennemskærer Stilkene halvt paa flere 
Steder. Passar i l l os de Lexia benævner man 
saadanne, som ere bievne neddyppede i en 
Imd af Vindrueaske, hvorved de springe op, 
saa at Sukkersaften trænger ud og stivner i 
Luften ; disse sidste tilberedes navnlig i Om
egnen af Alicante.

P a s s a r i n e  er det italienske Navn for 
en anden A rt Druerosiner, som især produ
ceres i Omegnen af Starni og  Terni i Ita
lien og som bestaa af m eget søde, aflangt 
runde, kjærneløse og  m eget tyndskallede 
Druer.

P a s s e i m  kaldes i Frankrig de letteste 
°g billigste glatte Silkebaand, som ikke ere 
gummerede eller appreterede.

P a s s o i m e  er det italienske Navn for 
Korender.

P a s t e l f a r v e r  kalder man mineralske, 
fint pulveriserede Farver, som holdes sammen 
vod et eller andet Binde middel, saasom Gips, 
Ler, Melk, Gummivand, Honning, Sæbe o. dsl. 
De forekomme i runde Stifter af en Penne- 
Poses Tykkelse og  12— 16 Ctm. Længde og 
anvendes i det saakaldte Pastelmaleri, som 
bestaar i at udføre Billeder med tørre Far
vor paa Pergament eller Papir. De ere un
dertiden indfattede i Træ ligesom  Blyanter 
og kaldes da Pa sté  I st i f t e r ; de maa fremfor 
Kit have den rette Grad af Haardhed, saa at 
de affarve let paa Papiret, uden derfor at 
vsre altfor bløde. De forfærdiges navnlig i 
Daris, London, W ien, Berlin, Nürnberg, H an
nover, Dresden, Lausanne etc. og forsendes 
nedpakkede i Bom uld i smaa Kasser paa 

250 Stk., som indeholde alle Farvenu
ancer. Guld- Sølv- og  Carminstifterne ere 
de dyreste og sælges sædvanlig enkeltvis. 
;  Ørend Stifterne indfattes i Træ, dyppes de 
røi'st i smeltet Stearinsyre og  tørres i Saug- 
8Paaner. Fra Nürnberg forsendes især mange 

disse Stifter under Navn af Oliekridt- 
‘?Dfter eller Creta  polycolor.  —  I  de nævnte 
Dyer forfærdiges ogsaa de Yiskere a f sam
menrullet, tyndt, blødt Læder, som benyttes 
A Pastelmalerne. A f  danske Kunstnere har 

/ Ue* uc^01  ̂ en læ n g d e  Portraiter i

n . ï 'a s t e l l a g e  kalder man i Frankrig alle 
- ags mindre Figurer af Mennesker, w . Dyn,
^rngter, Blomster etc., som enten bestaa af 

akker og ere bestemte til at spises, eller 
jLe. forfærdigede af en med Sukker blandet 
■•teldeig og da bruges som Pyntgjenstande 
kaa Bordopsatser etc. eller som Legetøi. 
n P a s t e r  kalder man E fterligninger af 

améer og andre antike, skaarne Stene, un- 
lyDiden ogsaa af Medailler, M ynter etc .; de 

omstilles enten ved A ftrykning eller A f- 
j  åbning i Gips, Svovl, Glas, Lak, brændt 
Pvfi) Saugspaaner etc. De forfærdiges mest 

særlige Kunstnere, men dog ogsaa fabrik- 
æssigt. T il disse sidste høre navnlig de 

agelske W edgewoodartikler, som bestaa af 
Sort, basaltagtig Masse, ligesom  ogsaa de 

L  Hj orth :  Varelexikon.

porcellainagtige, som forfærdigedes a f James 
Tessin, og  tidligere vare ligeledes de a fL ip - 
pert i Dresden, af en hvid lig , hovedsagelig 
af Svovl bestaaende Masse fremstillede Sager 
m eget bekjendte; men nu forfærdiges saa
danne Gjenstande ogsaa i flere andre Byer. 
—  Under Navnet Past a forstaar man ogsaa 
et til medicinsk Brug eller blot som en D é
licatesse tilberedt vandigt Planteudtræk, som 
er indkogt til en fast Masse med Sukker, 
Gummi, Æ ghvide o. dsl., og  som ogsaa, naar 
den er bøielig  og i Pladeform , benævnes 
Regi i sse eller Læ dersukker .  Man forfæ r- 
diger saaledes t. Ex. Gummipasta, Althea- 
pasta, Lakritspasta eller Brystlim , Mandel
pasta etc.

P a s t i la  s. Post i la.
P a s t i l le r  (Pastillæ  eller Trochisci) kal

der man smaa runde, sædvanlig fladtrykte, 
ofte med en presset Stjerne eller andet Tegn 
forsynede Smaakugler, Plader, Tærninger eller 
Smaatavler, som tilberedes af Apothekerne af 
forskjellige Substantser, Extracter, Sukker, 
Gummi, Chocolade o. dsl. N ogle Slags P a
stiller ere vigtige Handelsartikler, saasom de 
fra Ems, Y ichy, Bilin etc., som indeholde 
Saltene af de derværende Saltkilder. Naar 
de indeholde stærkt virkende Lægemidler, 
tilberedes de i Apothekerne med m egen Omhu, 
men forekomme ogsaa i Handelen. Orme
pastiller for B ørn , de saakaldte Santonin
kager, forfærdiges ogsaa hyppig  af A pothe
kerne af Æ ghvide, Sukker og lidt Santonin. 
De fra Orienten stammende saakaldte P a st i l 
le s du Serail, ere en Parfumeriartikel, som 
dels tages i Munden for at bevirke en vel
lugtende Aande, og  dels blandes med Tobak 
i Piberne for at udbrede Vellugt. De første 
bestaa af Sukker, Catechu og  forskjellige 
Kryderier, de sidste af vellugtende Træ, Har- 
pixer, Bark, Moskus o. dsl.

P a s t e u r is e r in g  kaldes en a f Fransk
manden Pasteur opfunden Fremgangsmaade, 
hvorved 01, V in og flere Drikkevarer kunne 
gjøres mere holdbare; den har navnlig fun
det Anvendelse ved længere Forsendelser af 
Exportøl og  bestaar i at udsætte det paa 
Flasker aftappede 01 i en halv Tim e for en 
Temperatur a f 46 til 4 8 0 C. og  derefter give 
det en hurtig  Afkøling. Fermenterne blive 
derved destruerede, saa at de ikke længere 
kunne bevirke Øllets Fordærvelse.

P a s t in a k  ( Pastinaca sativa) er en to- 
aarig Skjærmplante, som findes vildtvoxende 
i det sydlige Europa, ligesom  ogsaa i Dan
mark, i Grøfter og  paa fugtige Enge, imedens 
den dyrkes til Kreaturføde i det nordlige 
Frankrig og  det sydlige England, men navn
lig  paa Kanaløerne, hvor den skal give et 
fuldt saa godt Udbytte som Guleroden. Den 
har en tyk, pæleform et eller rund, spiselig 
Bod, som har L ighed med Gulerødder, men 
er gullighvid og  som har en stærkt krydret 
Smag og  spises som Gemyse paa Suppe og 
Æ rter. Planten taaler godt Frost, saa at 
den kan overvintre i Jorden. Køerne æde 
den gjerne og  malke godt efter den.

P a s t r e m e n t s  kalde Franskmændene i 
Handelen med Levanten Oxe- og  Kohuder af
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Dyr, som ere slagtede i Løbet af Vinteren 
og  som i Alm indelighed ere bedre og  dyrere 
end dem fra Maanederne Juni til November.

P a s t u r n a s  kalder man i Italien det 
røgede Oxekjød fra det sorte Hav.

P a ta te r  s. Batate.
P a t c h u l i p l a n t e n  (Pogostem on P at

chouli) er en i Indien, og  navnlig paa Ma
lakka, Penang, Ceylon og Java voxende busk
agtig  Plante, som har megen L ighed med 
Pebermynten, da Blomsterne ere samlede i 
endestillede Ax og  Kronerne ere næsten re
gelmæssige, tragtdannede og firfligede; Støv- 
traadene ere paa M idten tæt besatte med lange 
Haar. D et første Kjendskab til denne Plante 
skyldes de franske Shawlsfabrikanter, som 
efter at have bragt det saa vidt, at de kunde 
levere Shawler i Handelen, som det mest 
øvede Øie ikke kunde adskille fra de ægte 
indiske, dogforgjæ ves forsøgte paa at udgive 
dem for indiske Shawler, idet disse havde 
den eiendom melige L ugt ved sig, som Fabri
kanterne længe ikke formaaede at bibringe 
de af dem tilvirkede Shawler. Omsider lyk 
kedes det dem at opdage Hemmeligheden, og 
man begyndte nu at indføre Patchuliplanten 
i M ængde fra Indien, hvorfra den dog først 
kom til England. Dens Blade ere ægrunde, 
filtede og  rynkede; de komme sædvanlig i 
Handelen blandede med mange Stengier. De 
have en m eget gjennem trængende og  ved
holdende, lidt campher- eller baldrianagtig 
L u gt og Sm ag; Prisen retter sig efter M æng
den af de iblandede Stengier, som ere mindre 
kraftige end Bladene. Ved D estillation med 
Vand af Bladene og Stengierne erholder man 
en ætherisk Olie, Pat chul iol ie,  som er gul
ligbrun med et grøn ligt Skjær, tyktflydende 
og  af en gjennemtrængende Lugt. I  Hande
len skjelner man sædvanlig imellem Penang- 
ol ie og  f r ansk  Olie.  D et saakaldte Pat chul i -  
Ext ract ,  Ext rai t  de Pat chouly,  som har vun
det endel Udbredelse, tilberedes navnlig af 
de franske Parfumefabriker, hovedsagelig af 
Patchuliolie, Rosenolie, Moskus og Ambra, 
opløste i Spiritus. Det er en af Mange yn 
det Parfume, der besidder en eiendom melig 
og  længe vedholdende Lugt, hvorfor den kun 
maa benyttes i ringe Mængde, da Lugten 
ellers bliver alt Andet end behagelig. Pat- 
chuli benyttes ogsaa til Parfum ering a f Sæbe. 
—  Den urteagtige Del af Patchuliplanten 
sælges i tørret Tilstand under Navn af 
Put cha Pat  i  hele Indien, hvor den benyttes 
dels til Parfume og dels til at blande imellem 
Røgtobak. Navnlig sætte Araberne megen 
Pris paa den og indføre især fra Penang hele 
Skibsladninger af den tørrede Plante, som de 
mest benytte som Fyld  i Madrasser og  P u 
der, da de anse den som et fortrinligt M id
del im od smitsomme Sygdomm e.

P a t e l e t  kaldes i Frankrig en ordinair 
Sort Kabliau.

P a t e n t g j ø d n i n j j  kaldes den første 
her i Landet udbudte H andelsgjødning, som 
i Aarene 1846— 66 ifølge et Fabrikanten 
givet Patent leveredes fra »Fredens M ølles« 
Fabriker, og som tilberedtes af den fra Byen

i Gruber paa Amager opsamlede Lat r in gjød- 
ning (s. G jødning).

P a t e n t e r o n t  er grønt Cinnober; samme 
Benævnelse bruges ogsaa om Schweinfurter- 
grønt (s. d.).

P a t e n t g u l t  er Néapelgult (s. d.).
P a t e n t o l i e  s. Harpix.
P a t e r n o s t e r t r æ  eller Zederach (Me- 

lia Azederach) er et i O stindien , Japan, 
Syrien etc. hjemmehørende Træ med smukke, 
blaalighvide, druesamlede Blom ster; detvoxer 
ogsaa i Amerika og  dyrkes i Italien. Vedet 
benyttes til forskjelligt Snedker- og Dreier- 
arbeide, til Blæseinstrumenter etc., og af de 
næsten kuglerunde, violette, kirsebærlignende, 
med en sort Navle forsynede, men giftige 
Frugtkjærner forfæ rdiger man Rosenkranse. 
I  Asien benyttes Træets Bark, Blomster og 
Frugter i M edicinen, og af Kj ærnerne pres
ser man en sm øragtig Brændeolie. A f det i 
Ostindien voxende storbladede Pasternoster- 
træ, Mel ia Azad ir acht a,  anvendes de mod
bydeligt lugtende og  bittert smagende Blade 
samt Barken til Lægemidler, og  den afK jæC 
nerne pressede Margosaol ie benyttes imotl 
Solstik.

P a t e r n o s t e r k o r n  s. Abrusbønner.

P a t i n a  kaldes det m eget faste O vertid 
a f basisk kulsurt Kobberilte, som findes paa 
antike Gjenstande af Kobber eller Bronce» 
der længe have været udsatte for fugtig Lu| 
eller henligget i Jorden. En saadan Høm6 
beskytter Metallet im od yderligere Iltning 
og dels af denne Grund og dels ogsaa P9" 
Grund af det smukke, antike Udseende, soj 
Gjenstandene derved erholde, søger man ou 
at give Broncestatuer en Patina af forskjeU1» 
Farve, enten sort som de japanesiske Brom0' 
artikler, eller brun, rød eller grøn. En ®â  
dan smuk grøn  Patina kan i kort Tid giy(\ 
Broncesager ved at overstryge dem med ® 
Opløsning af 1 Del Salmiak og  3 Dele Hjort® 
taksalt i 24 Dele Vand. Ved en lign01?^ 
Behandling danner der sig  en smuk Pah11' 
paa Zinkblik og bronceret Jern, naar ^  
til ovennævnte O pløsning inden PaastU^ 
ningen tilsætter reduceret sort Kobber, d 
er fremstillet ved Reduction af en Kobm 
vitriolopløsning med et Stykke Zink.
Jern bliver Patinaens Farve gulliggrøn- 
blaagrøn Farve faar man ved en Vædske % 
beredt af 1 Del Zinkhvidt, opløst i 1V* ™  , 
Vand og 2 V4 D el almindelig stærk S a ltsø  j. 
hertil sættes saameget Salmiakspiritus, at ^  
i Begyndelsen fremkommende hvide B11*1 
fald atter opløser s ig ; derpaa tilsættes end 
en tilstrækkelig Mængde reduceret Kom> ' 
Brun og sort Patina paa Bronce og Kom> 
fremkommer ved Indvirkning a f Svovlalkm1 ’ 
som Svovlammonium eller Svovlkalium, i * 
hold til Opløsningens Concentration.

P a t o l e s  ere nogle lette, trykkode, Pjh 
lede eller ogsaa broderede ostindiske 
tøier, som navnlig forfærdiges i Provin^ 
Guzurate og  gaa til de ostindiske Øer, b , 
de rige Indfødte benytte dem til Høit1 
dragter, de saakaldte Pagnes. ..f

P a t r i a r c h c i t r o n e r  eller søde Lun'11
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er Navnet paa en A rt søde, m eget velsm a
gende Citroner, som voxe paa Øen Sicilien.
, P atron  d ’H o lla n d e  kaldes en Sort 

linned Damast, som væves i Holland og an
vendes til Dækketøi o. dsl.

P a tt a d l  er en ordinair Art levantisk 
Soda.

P an lit s. Hornblende.
P avie  er en Sort fint linned Damast, 

8°m har megen L ighed med det nysnævnte 
Patron d’H ollande, og som forfærdiges i 
Belgien og i nogle Egne af det nordlige
Prankrig.

P a v illo n -E ta m in e  kaldes i Frankrig 
■r lagdug.

P a xa rete  eller P a c a r e te  er en fin
-Qvid, sød spansk Y in  fra Omegnen af Xeres 

la Frontera i Provinsen Sevilla. Man har 
"° Sorter deraf; den bedste, som er meget 
kn og mild og  forener alle Malvasiervinenes 
fortrinlige Egenskaber i sig, voxer ved det 
forhenværende Kloster Paxarete, 3/4 Mil fra 
Pyen Xeres de la Frontera, imedens den 
an<ien Sort, som er af noget ringere Kvalitet, 
pfen dog har en sød og behagelig Smag, 
henregnes til Xeresvinene.
„ Pay a m ie  er en A rt raa Organsinsilke 
ra den italienske Provins Terra di Lavoro. 
P ayasse s. Biasse.

P P eber {Piper), T. Pfeffer, E. Pepper, 
hr. Poivre, er de tørrede, skarpt krydret sma
gende Frugter af den almindel ige Peberbusk,
. fj'or nigrum, som hører hjemme i Skovene 
i ^ravancore og  Malabar, hvor den kryber 

en ad Jorden, men den er indført og  dyrkes 
>u foruden de nævnte Steder paa Sumatra, 
jhva, Borneo, Malacca, Siam, Phillipinerne, 

^Ostindien etc. Busken er slyngende, og  
jp va n lig  lader man den voxe opad Træer, 
hof den fæster sig  i disses Bark, eller den 
f in d e s  til Stengier paa lignende Maade 
^  Humle i Europa. Denne Busk kan naa 
jr Høide af 6 à 9 Meter, men af praktiske 
^ eUsyn holdes den lavere ved Beskæring af 
, oppen. Den bærer 12— 15 Ctm. lange, 
d e(lt ægformede, langagtig  tilspidsede, læ- 
c 5 agtige Blade; den begynder allerede i det 
j r?te Aar at blomstre og  bære Frugter, og 
j^ ff 5te Aar kan en Plante give indtil 3 —4 
a/f°  deraf, samt vedblive dermed til en Alder 
tj 15—20 Aar, efter hvilken T id  Produk- 
, °tisevnen aftager, hvorfor Stokkene da om - 
Ij^&ges og erstattes med unge Planter. I 
c falsen af de fingertykke Stengier sidde de 
J ,0 Ctm. lange Kolber, af hvilke enhver in 
c i d e r  30— 40 Bær, som ere saa store som 
Selaa Ærter og som  i Begyndelsen ere grønne, 
jähere røde, og  naar de ere bievne fuld- 
fj e hue, gule. De indsamles i Regelen førend 
ej. ere bievne fuldstændig modne, saasnart 
fJe efler to af Bærrene ved Basis af Kolben 
^rp'Qde at blive røde, fordi de da have en 

arpere Smag, og de tørres derpaa i Solen 
Maatter, eller paa Bambuskurve i Nær- 

0/ e n  af en svag Bd, hvorved de blive sorte 
K  , rynkede. Dette er den sædvanlige sor t e 

Sir i **’ Pil,eI! n 'g ruin) som under den tynde 
80rk ^ar en fasfc> graa eller gullighvid  Kjærne, 

111 sædvanlig er hul i M idten og  som har

en stærkere og  skarpere Smag end Skallen 
Naar man lader Bærrene blive ganske modne 
eller overmodne og læ gger dem nogen T id  i 
Søvand, indtil Skallerne ere bievne bløde, og 
derefter tørrer dem og afgnider eller frasig
ter Skallerne, saa erholder man den hvide 
Peber,  Piper album. De hvide Peberkorn ere 
lidt større end de sorte, have en g lat Over
flade, en gullighvid Farve og en mildere og 
finere Smag, hvorfor de ogsaa staa i høiere 
Pris end de sorte, men de forekomme i min
dre Mængde i den europæiske Handel. I  
England tilbereder man undertiden hvid Peber 
af sort ved at behandle denne paa den nævnte 
Maade og  derefter blege Kornene med Chlor
kalk eller Svovlsyrling. —  Den største Kvan
titet Peber producerer Ø enR hio, nærved Singa
pore, D johar paa Sydøstkysten af Halvøen 
Malacca og  Penang. Denne sidste 0  alene 
giver et Udbytte af næsten Halvdelen af den 
hele Produktion. Singapore er Centralpunk
tet for Peberhandelen. —  A f sort Peber 
skjelner man i Handelen imellem tre Sorter 
efter Kornenes Haardhed; den bedste og 
haardeste kaldes i England Shot  pepper  eller 
heavy pepper,  i  Holland zw are pepper  og  i 
Tyskland Schrot pf ef f er .  Den halvthaarde 
Peber kan man lettere knuse imellem F in 
grene, ligesom  den ogsaa er mere rynket 
samt brunliggraa, imedens den førstnævnte 
er sortagtig. Den tredie Kvalitet kaldes sæd
vanlig let  Peber  og bestaar af meget uens
artede, grønligsorte, let sønderbrydelige Korn. 
—  Da den største M ængde Peber, som kom
mer til Europa, gaar over England, benævnes 
den hyppig ogsaa engelsk Peber  og  det er 
navnlig over Singapore at England bliver 
forsynet derm ed; hol l andsk Peber  kaldes den, 
som kommer over Amsterdam, mest fra Su
matra, dernæst ogsaa fra Java, Borneo etc., 
hvorim od det Product, som kommer fra N ord
indien over Portugal, kaldes Goapeber.  Denne 
Sort er m eget haard og  har i pulveriseret 
Tilstand et grøn liggu lt Udseende; den er
holdes i Gunnysække paa 80 Kilo, imedens 
de øvrige Sorter mest komme i Baller paa 
100 Pund. I  A lm indelighed anses Mal  ab a r 
peber for at være den bedste Sort, idet den 
er skarpere end den fra de øvrige Yoxesteder, 
hvorfor den ogsaa i Regelen betales høiere 
end de andre Sorter; hertil hører dog ogsaa 
Pal iapat nampeber ,  som er af mindre haard 
K valitet; det franske Marked forsynes der
med fra Mahé. Malabarpeber bestaar af store, 
runde og  tunge, sortebrune Korn og er som 
oftest fri for Iblandinger a f Stilke og  Støv; 
Mellemsorterne ere fra Singapore og  Penang. 
Den hollandske Yare bestaar sædvanlig af 
smaa, stærkt rynkede, lette og  skjøre Korn. 
Den fineste hvide Peber kommer fra Telli- 
cherry paa Malabarkysten, men kun i ringe 
Mængde. Den produceres i større Mængde 
paa Sundaøerne, især Rhio. Udførselen af 
hvid Peber fra Singapore var i 1877 48,460 
Piculs (à 60,45 K ilo). Det meste heraf gaar 
til China. —  Hovedmarkedspladserne for P e 
ber, hvoraf den samlede aarlige Production 
anslaas til c. 52 M illioner Pund, ere i Eu 
ropa London og  Amsterdam. Foruden i hel
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Tilstand forekommer Peber ogsaa enten grovt 
stødt eller fint stødt; men den er da ofte 
forfalsket og kan i Regelen ikke ansés som 
en reel Vare. Det Støv, som man erholder 
ved Sigtningen af Peber og som hovedsage
lig  bestaar af itubrukne Skaller, kommer i 
Handelen under Navn af Peberst øv og an
vendes især til at blande imellem stødt P e 
ber. Det har en m eget svagere Smag end 
virkelig Peber, da det foruden Skallerne ofte 
tillige  er blandet med andre fremmede Be
standdele, saasom revne Rapskager, B rød
skorper etc., hvilket bedst kan opdages ved 
Hjælp a f Mikroskopet. Hvid Peber giver 
ved Forbrænding kun ca. 2 pCt. Aske og 
sort Peber 4 — 5 pCt.; en større Mængde vil 
antyde Porfalskning. —  Peber indeholder en 
skarp, grøn lig  H arpix , som hos det sorte 
Peber udgjør indtil omtrent en Ottendedel 
a f Vægten og som er Grunden til dets bræn
dende Sm ag; endvidere en m ild, ætherisk 
Olie, samt et eiendomm eligt Stof, som kaldes 
Piper in ;  dette danner for s ig  selv bleggule, 
prismatiske Krystaller, er uden Lugt, har en 
skarp Pebersm ag, er næsten ikke opløseligt 
i Vand, men let i Vinaand og  anvendes i 
Medicinen. Dets skarpe Smag hidrører kun 
fra den vedhængende Harpix og kan fjernes 
ved Behandling med animalske Kul, hvorved 
det tillige bliver farveløst.

Danm ar ks Indførsel af Peber udgjorde i 
Aaret 1879 c. 183,000 Pd., hvoraf c. 166,000 
Pd. fra England, 10,000 Pd. fra Tyskland og 
6000 Pd. fra Holland. Der udførtes i samme 
Aar c. 14,000 Pd., næsten A lt til Sverig.

Norge indførte i 1879 c. 93,000 Pd. Peber 
til en Værdi af 29,600 Kroner, og  Sver ig i 
1878 c. 509,000 Pd. til en Værdi af c. 168,000 
Kroner.

Engl ands Indførsel udgjorde i 1876 c. 26 
M illioner Pund, v. 462,084 £., imedens Landet 
i samme Aar udførte lidt over 17 Mill. Pd., 
v. 321,687 £.

P e b e r b u s k  eller Peber t ræ s. Kj æl- 
derhals.

P e b e r ,  in d isk  s. Piment.
P e b e r ,  l a n g  (P iper lougum) kaldes de 

askegraa (naar de ere vaskede rødbrune), val
seformede, umodne Prugtkolber a f Chavika- 
peberplant en,  Chavica oificinarum eller Piper 
oilicinarufii, der hører hjemme paa Øerne i 
det indiske Archipelag, som Java, Sumatra, 
Celebes, T im or etc., og  af Chavica Roxburghi 
eller Piper loiigum, som  hører hjemme paa 
Malabar, Ceylon, i det østlige Bengalen, paa 
Tim or og  Philippinerne. Den dyrkes paa de 
østlige og  vestlige Kyster af Indien. F rugt- 
kolberne af den første ere 4— 5 Ctm. lange 
og 8— 14 Mm. brede og  ere de bedste, im e
dens Peberen af den sidstnævnte Plante, der 
dyrkes i de engelske Colonier, kun er 2— 3 
Ctm. lang og  mere bestøvet; denne ansés 
som mindre god. Kolben bestaar af en 
Mængde smaa, énfrøede, rødbrune Bær, som 
sidde tæt sammentrængte omkring Stilken, 
sædvanlig i otte Spiralrækker, De lugte som 
Peber, men svagere; de have derimod en 
endnu mere brændende og  skarp Smag end

den sorte Peher. De bruges mindre hyppig 
end dette som K ryderi; Størstedelen anvendes 
i Ostindien og  China. Den udføres især fra 
Penang og Singapore, hvortil den hovedsage
lig  er bragt fra Java og  for en mindre Del 
fra Rhio. I 1871 udførtes fra Singapore 
3,366 Cwts., hvoraf dog kun 447 Cwts. gik 
til England og  Resten til britisk Indien. 
Penang udfører aarlig 2000— 3000 Piculs. 
Ogsaa fra Calcutta udføres endel lang Peber. 
Ogsaa Roden og den nederste Del af Steng
ierne udgjøre i Ostindien, hvor de ere høit 
ansete som Lægemiddel, en ikke ubetydelig 
Handelsartikel. Lang Peber indeholder de 
samme Bestanddele som sort Peber, dog kun 
yderst lidt ætherisk Olie, og giver 872 pCt. 
Aske ved Forbrænding.

P e b e r m y n t e  (M entha piperita) er en 
énaarig Plante med æglancetformede, saug- 
takkede, spidse, kortstillede Biade, som ere 
glatte paa Overfladen og  svagtbehaarede paa 
Undersiden, især paa Ribberne; Blomsterne 
ere blaalig violette og  staa i afbrudte Ax. 
Den findes vildtvoxende i England, Græken
land, Sydfrankrig etc. og dyrkes navnlig i 
England, Am erika og  Tyskland samt ogsaa 
af og  til i Haver i Danmark; den dyrkede er 
høiere og  mere grenet end den vildtvoxende, 
og  den har en svagere Lugt og  Kraft end 
denne. De kort før Blomstringen indsamlede 
Blade af den dyrkede Plante, Folia (Herba) 
Menthæ piperitæ, føres i Apothekerne og an
vendes dels til en styrkende og varmende 
Thé og ogsaa til udvortes Brug, og dels til 
Frem stilling af Pebermynt eol ie (s. d.). De 
benyttes meget i M edicinen og  have en stærk, 
behagelig krydret Lugt, som  bliver stærkere 
og  længere vedholdende, naar de ere tørrede, 
samt en behagelig cam pheragtig Smag, som 
i Begyndelsen varmer, men derpaa fremkalder 
en kølende Smag paa Tungen.

P e b e r m y n t e o l i e  (Æ theroleum  Men- 
thæ piperitæ ) er den af Petermynten ved 
Destillation udvundne ætheriske Olie, som er 
tyndtflydende og klar, farveløs, gullig  eller 
grønlig , naar den er frisk og ren, imedens 
den med Tiden bliver mørkere og omsider 
gulbrun og  seig; den har Pebermyntens Lugt 
og  Smag i forstærket Grad, og  bevirker en 
Føleise af Kulde paa Tungen. Den er et 
hyppig benyttet smertestillende Lægemiddel 
og  forekommer i tre Sorter, nem lig 1) En
gelsk P. , som er den bedste og dyreste, 
m eget stærk og  af en aldeles ren Smag, 
hvilket hidrører fra, at man i England kun 
destillerer Bladene, im edens man til begge, 
de andre Sorter benytter hele Planten. At 
den engelske er ig jen  den mest søgt, som 
destilleres i Mitcham i Surrey. Den er far
veløs, besidder en m eget ren og forfriskende 
L ugt og  anvendes hovedsagelig til fine Li
kører samt i Medicinen. En anden engelsk 
Sort, der kun staar lidet tilbage for Mitcham, 
er Cambridge. 2 ) Am er ikansk  P. er gullig 
og  har en meget stærk og  mere harpixagtig 
L u gt; førend den benyttes, maa den derfor 
renses ved en gjentagen Destillation, hvorved 
man sædvanlig tilsætter lid t Pebermynteurt. 
3) T y sk  P. tilberedes især i Thüringen og
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har en tem m elig ren Sm ag; Urten dyrkes 
ogsaa meget i Omegnen af L eipz ig , hvor 
t. Ex. den lille By Cölleda aarlig producerer 
over 40,000 Centner af Urten. —  Imedens 
den engelske Peberm ynteolie betales med 30 
à 40 Kroner pr. Pd., betales den tyske kun 
med 13 à 14 og den amerikanske med 13 à 
16 Kroner; en j apanesisk  Olie kan faas for 
11— 12 Kr. Pundet; den har en eiendom melig 
krydret Lugt, men den staar ikke i stor A n
seelse. A f den amerikanske Peberm ynteolie 
anses den fra Fritsche Schimmel & Co. for 
at være den bedste; derefter kommer den fra 
Hotchkiss, hvis Production i Aaret 1870 ud
gjorde 57,365 eng. Pund, og fra Hale & P er 
shall. —  Foruden til Likørtilberedning og i 
Medicinen anvendes Pebermynteolie navnlig 
af Conditore og Apothekere til Forfærdigelse 
af Pebermynt e kager ,  som ere smaa Kager 
af det bedste raffinerede Sukker, der dreies 
°g rystes saalænge i en med Pebermynteolie 
befugtet Cylinder eller Glasbeholder, indtil 
Olien har gjennem trængt dem alle ; naar 
Olien først blandes med lidt Eddikeæther, 
fordeler den sig  hurtigere og  Kagerne blive 
°g8aa derved mere velsmagende. —  A f Pe- 
hermynteolien udskiller sig ved A fkøling  
Pebermyntecampher, M enthol,  der er den Del 
af Olien, som alene frem bringer den eien- 
dommelige Kuldefornemmelse paa Tungen. 
Fra China komm er en saadan 'Peberm ynte
campher i Handelen som en fast, krystallinsk 
Substants i firkantede Smaaflasker, der be
tales med en m eget høi P ris ; den smelter 
ved 35° C. og benyttes som et sm ertestil
lende Middel im od Neuralgier, især Ansigts- 
smerter.

F e b e r o lie  (Æ theroleum  P iperi) er den 
ved Destillation af sort Peber med Yand ud
vundne ætheriske O lie; den er vandklar eller 
lidt gullig og har en mild, krydret, peber
agtig Smag og Lugt. Den anvendes i M e
dicinen, men kun sj elden.

F e b e r r o d  (R a d ix  Arm oraeiœ  recens), 
T. Meerrettig, den bekjondte lange, valse
formede, hvide, saftige R od af Peberrods- 
Planten, Cocblea ria  Arm ora cia ,  der findes vildt- 
voxende mange Steder i M ellem- og  N ord
europa, hvor den ogsaa hyppig dyrkes, navn
lig ved Nürnberg, i  Böhm en, Mähren og 
Steiermark etc. H os os dyrkes Planten lige 
ledes tem melig alm indeligt for Rodens Skyld, 
ligesom den ogsaa ofte forekom mer forvildet 
fra Dyrkning, men ikke egentlig  vildtvoxende. 
Fodbladene ere ægformet elliptiske og indtil 

Meter lange, den blomstrende Stengel er 
grenet og kan naa en Høide af 1 Meter, og 
Blomsterne ere smaa og  hvide ; Frøene skulle 
kun sjelden modnes hos os. Planten for
meres ved D eling af R oden ; Prisen paa 100 
Planter til Læ gning er for T iden l x/2 à 2 
Kroner, imedens Roden betales med 15— 20 
Øre pr. Pund. Man skjelner her i Landet 
imellem to Sorter, nem lig den almindel ig 
dyrkede og den f orbedrede,  hvilken sidste i 
de senere Aar er bleven mere og  mere ud
bredt, idet den har en m eget større Rod end 
den almindelige, som i Handelen ogsaa kal
des den tyske. —  Roden er om trent 1j2 Meter

lang, har en skarp, brændende Sm ag, men 
kun en svag L ugt i hel T ilstand; naar den 
derimod sønderdeles, udgaar der fra den et 
m eget skarpt, flygtigt Stof, som fremkalder 
Taarer i Øinene. Naar den er opgravet af 
Jorden og renset, kan den opbevares over et 
halvt Aar uden at tabe noget af sin Værdi, 
hvilket g jør  den særlig skikket til D yrkning 
o g  Forhandling efter stor Maalestok, især 
da den let lader sig  forsende i storo A f
stande. Foruden som Kjøkkenurt benyttes 
den ogsaa i reven Tilstand som et kraftigt 
Pirringsm iddel for Huden, undertiden ogsaa 
indvortes im od Mavekrampe og  som et godt 
Middel im od Skjørbug, hvortil man ligeledes 
bruger den udpressede Saft. Dens officinelle 
Navn er Ra dix Rapit im i rust ica ni eller An t io 
ra r i * .  Naar den bliver tør, har den kun 
liden Virkning, da den skarpe, ætheriske Olie, 
som Roden indeholder, gaar tabt ved T ør
ringen. Foruden denne Olie indeholder den 
Stivelse, en bitter Harpix, Extractivstof etc.

F e b e r r o r ,  b r u n t ,  er en A rt Bam
busrør, som kommer fra Ostindien over Lon 
don og  H am borg i brune, 1— U /2 M eterlange 
og  omtrent fingertykke Stykker, som ved 
Rodenden danne en Knold og stedse bliver 
tyndere opad, og  som bestaa af regelmæssige, 
ved tem m elig flade Knuder fra hverandre ad
skilte Led af nogle Tomm ers Længde. Det 
er hult og  meget let, men den nogle Linier 
tykke Rørvæ g er m eget fast og seig, hvorfor 
disse R ør hy^ppig anvendes til Parapluie- og 
Spadserestokke. En anden Art ostindisk R ør 
af lysegul Farve og  med stærkt fremtrædende 
Knuder kommer til Europa under Navn af 
hvidt Peberrør; det er endnu fastere og un
dertiden ogsaa m eget stærkere end det først
nævnte.

F e b e r ,  spansk  (F ructns Capsici, P iper  
hispanieum), Fr. C orn i des jardins, poivre 
d’Espagne, d ’Inde, E. Pod pepper, Guinea 
pepper* Chillies, er Frugten af Ca psicum a ti
m i um, en i Sydamerika hjemmehørende, men 
nu i de fleste varmere Lande, paa Grund af 
dens smukke gli' sende, runde eller aflange, 
gulrøde Frugter hyppig dyrket énaarig Plante. 
Frugterne ere sædvanlig 5— 8 Ctm. lange og 
3 Ctm. brede, men forøvrigt varierer baade 
deres Form  og Farve. De indeholde en 
m eget skarp, blød Harpix. Extractivstoffet 
deraf, Ca psiciu,  er en brun, b lød  Substants 
al' en m eget skarp og  brændende Smag. Om- 
endskjøndt de ere uden Lugt, have de dog 
en m eget skarp Smag, og naar de stødes, 
bevirker Støvet en heftig  Nysen og  A nsigts
betændelse. I  de varme Lande bruger man 
spansk Peber som Kryderi paa Spisevarer, 
til Syltning af Agurker og  deslige, ogsaa til 
at meddele Eddike en skarp Sm ag; for B e
boerne af de nordlige Lande er den for bræn
dende og skarp. Fra Ungarn udføres der 
m eget deraf, sædvanlig i Baller paa c. 100 
Pd. eller i Foustager paa c. 300 Pd. ; ogsaa 
i det sydlige Rusland dyrkes den m eget og 
bringes i Handelen pulveriseret. Under Navn 
af Papr ika tilberedes i Ungarn et Pulver af 
spansk Peber, Mel og  lidt Kogsalt, som an
vendes til Kryderi paa forskjellige Spisevarer
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og  ligeledes udføres. —  D er gives en stor 
M ængde Capsicumarter, som bære forskjelligt 
udseende Bær; de stemme dog alle overens 
deri, at de benyttes enten som Kryderier 
eller til Nedlægning af andre Frugter (s. 
Cayennepeber).

P e b e r s t e v  s. Peber.
P e b e r t r æ  s. Kj ælderhals.

P e c h t m a le s  kaldes nogle Bade- og 
Haandklæder, som bruges m eget i Levanten 
og  som mest førfærdiges i Tyrkiet a f fo r 
skiellig  Størrelse og af forskj ellige Stoffer. 
Den største og  dyreste S o rt , som kaldes 
Phet as,  er helt af Silke, med carmoisinrød 
Grund, farvede smalle Striber og blaa Kan
ter; en anden Sort, som navnlig forfærdiges 
i Kairo, er af hvidt Linnedgarn, med Striber 
og  Kanter af Silke, og en tredie Sort, som 
kaldes Kirkalems,  er af Bomuld, blaa med 
smalle carmoisinrøde Striber af Silke. Den 
simpleste Sort er helt af Bom ulds- eller L in 
nedgarn og  sædvanlig ogsaa blaa.

P e c k , er et Hulmaal i England; 4 Pecks 
=  1 Bushel (s. d.).

P e d r o  X i m e n e s  er en fortrinlig , 
hvid  spansk Yin, som især avles i Omegnen 
af Malaga og  stammer fra en A rt Malvasier- 
drue, som i Spanien kaldes Ximenes. Den 
blandes sædvanlig sammen med andre fine 
Malaga- og Muskatvine.

P e g m a t i t  s. Grani t .
P e k a n ,  som i den engelske Pelshandel 

kaldes Woodschoks,  ere Skindene a f den ca
nadiske Ædelmaar (s. Maarskind).

P e k a im e d d e r  ere de graabrune, 3— 5 
Ctm. lange, hasselnødlignende, tilspidsede 
Frugtkjæ rner af et i Louisiana, Texas etc. 
voxende Træ, Carja olivæformis. De inde
holde en hvid, velsmagende, olierig  Kjærne 
med en lysebrun Overhud, der ligner Val
nøddernes; de spises ofte paa Voxestederne, 
ligesom  ogsaa paa Cuba. De komme under
tiden til Europa, hvor de spises som Dessert.

P e l i o m  s. Cordier i t .
P e lo  s. Pelsi lke.
P e lo t a g e  kaldes i Frankrig den rin

geste Sort Vigogneuld, som kun forarbeides 
til Hatte.

P e lo t e  er Navnet paa en Art raa Silke 
fra Messina.

P e l s i l k e ,  Ital. Pelo,  er en A rt ordinair 
Organsinsilke, som mest forarbeides til Halv- 
silketøier. I  Italien skjelner man imellem 
Pelo d’argent o,  en hvid, og Pelo d’oro,  en
gui Sort, som begge især benyttes til Guld- 
og  Sølvtresser; endvidere Pelo f r i so ,  løst 
doubleret, og  Cont ra-Pelo,  der er snoet til- 
venstre, hvilke begge mest anvendes til fine 
Guld- og Sølvbroderier.

P e ls v æ r k , T. Rauchwaaren, Fr. Four
rure, E. Fur, kalder man de ikke for Haa
rene befriede, men behørig tilrettede dyriske 
Huder, Skind eller Bælge, som benyttes til 
Klædningsstykker eller til andet Brug, saa- 
som til Fodtæpper, Kanetæpper, Hestedække
ner etc. Pelsværks forskjellige Beskaffenhed 
beror ikke alene paa de forskjellige D yre
arter, hvorfra det stammer, men ogsaa det

Klima, hvori Dyrene have levet, deres Alder, 
K jø n , Levem aade, Aarstiden, naar de ere 
dræbte etc. have Indflydelse paa Varens God
hed. Da de fleste D yr fælde deres Haar odi 
Sommeren, ere Skindene kun af ringe Værdi 
paa denne Aarstid. Mange Sorter Pelsværk 
ere Modeartikler og  ere betingede af de for
skjellige Nationers Lune og  Sm ag; endvidere 
er den større eller mindre Tilførsel af Pels
værk som et Naturproduct afhængig af Vei- 
ret og andre Omstændigheder, hvorfor det 
ofte hændes, at mange Slags Pelsværk til 
enkelte Tider kommer i Handelen i Mængde 
og  til andre Tider næsten forsvinde fra Mar
kedet, saa at denne Handelsartikel varierer 
mere med H ensyn til Prisen end de fleste 
andre. Man skjelner im ellem  raat  og t ilbe
redt  Pelsværk. Man kalder det raat, naar 
det endnu er grønt ,  det vil sige, naar det 
kun er flaaet af D yret og  ikke er undergaaet 
nogen særlig Bearbeidning. De raa Pels
varer bringes hovedsagelig i Handelen fra de 
koldere Egne ; det nordlige Europa, Asien og 
Am erika have de fleste og  smukkeste Pels
dyr. Eaat Pelsværk anvendes kun sjelden 
umiddelbart, men undergives først flere for
skjellige Behandlinger, som dels have til 
H ensigt at give det en større Varighed og 
et bedre Udseende og  dels gjøre det mere 
bekvemt til at benyttes; man tilbereder det 
derfor ved at garve det og i mange Tilfælde 
ogsaa farve det. D et kan ofte have en Farve, 
som ikke svarer til Publikums Sm ag; mange 
Skind af de ædle Pelsdyr, saasom Zobelen, 
Æ delm aaren, Odderen o. f l . , have ofte en 
ringere Værdi, fordi deres Yderhaar enten 
ere for lyse eller —  om de ogsaa ere mørke
—  dog saa korte og  sparsomme, at de lyse 
Grundhaar skinne paafaldende igjennem. Andre 
Skind, t. Ex. de a f de graa og  plottede Katte, 
udmærke sig  vel ved deres bløde og tætte 
Haarlag, men finde ingen K jøbere paa Grund 
af deres uanselige Farve; meget Pelsværk 
har dernæst P letter eller stærkt fremtrædende 
schatterede Striber; ogsaa Moden forlanger 
Pelsværk snart af én og  snart af en anden 
Farvenuance, hvorfor man ofte forædler det 
ved Farvning, en Kunst, som finder en ud
strakt Anvendelse og  udøves af særegne Pels
farvere. —  Pelsværk erholdes mest af vilde 
Dyr, da der kun er faa tamme Dyr, hvis 
Skind egne sig  dertil, idet deres Haar sæd
vanlig ere for stive, korte og uanselige; de 
h yppigst benyttede ere Faareskind og de saa- 
kaldte Baranker (s. d.) eller ufødte Lamme
skind, som  staa i høiere Pris. A f de finere 
Sorter Pelsværk forlanger man, at Haarene 
skulle være lange, fine og  bløde, have en 
smuk Glans, og at de, naar de stryges med 
Haanden, skulle læ gge sig ensartet til alle 
Sider. Opbevaringen af Pelsværk kræver 
m egen Forsigtighed, da det let angribes at 
M øl og  andre Insekter; det bedste Middel er 
jevn lig  at banke og  børste det, samt at ned- 
pakko det sammen med stærktlugtende Stoller.
—  Med Hensyn til de forskjellige Sorter 
Pelsværk henvise vi t il do særlige Artikler 
derom, og vi skulle kun her nævne de vig
tigste i den Rækkefølge, hvori de nærmest



P e l t r e s. 6 1 5 P e r a s.

S er °g  î'Jerp 
F'lsrnarked fo

lørøsammen: Zobel, Nerz, Maar, Ilder, H er- 
§ eHn, Graaværk, Bisam, Hamster, Chinchilla, 
I ®Ve, Vaskebjørn, Stinkdyr, Opossum, Bjørn, 
køYer, Tigere, Leoparder, Losser, Ulve, Jerv 
fher Vielfras, G ræ vling, Bæver, Odder, Sæl- 
^Dde, Koipu, Harer, Kaniner, Katte, Lam, 

elsværk. —  D et vigtigste H an
or Pelsværk er L e ip z ig , idet 

n alle de Pelsvarer, der i den fore
gående Vinter ere samlede i Tyskland, Busland, 
?  Aerien, Nordamerika, N orge, Sverig og  E ng- 

bringes dertil. I  Gjennemsnit ans laar man 
^ ta llet af de Skind, som hvert Aar føres 
1> Leipzigermessen, til 4 M illioner Skind af 
Harer, 400,000 Vaskebjørne, 450,000 Maar, 
7°>000 Bævere, 160,000 Hermeliner, 40,000 
^°bel, 2 M illioner Bisam, 50,000 Sælhunde 
S  6,000 Bjørne, A lt til en Værdi a f over 18 
^Ilioner Kroner. Den største Omsætning 
p6h denne Leilighed g jøre de nordamerikanske 
mishandlere.

P e l t r e s  er Navnet paa en Sort Ham p- 
jfhdugj der især forfærdiges i det franske 
UePartement Isle et Vilaine.
,  P e m n i i k a n  eller P e m m e k i u  kal- 

man i Nordamerika det paa en egen 
5 aade tilberedte og  derved concentrerede og 
Jddbart bievne K jød a f Bisamoxerne. B ag- 
Jsrdingerne a f disse blive nem lig skaarne i 
ynde Striber, tørrede i Solen og pulveri- 
®rede, derpaa sammenæltede med Halvdelen 

deres Væ gt Fedt og  fast pressede i Læder
jakke, som indeholde c. 90 Pund. Naar man 
al bruge dette K jød , koger man N oget 

6j-af sammen med Havremél, Peberrod, K o
rd er  eller tørrede Bær, om Foraaret ogsaa 

i led Epilobium angustifoliuiu. D et skal kunne 
()°jde sig flere Aar og  er ofte for lang T id  
0ea eneste Næringsmiddel, som de Roisende 
i?  Jægerne i de nordlige Egne af Amerika 
6ve af.

| * e n g a w a r - D . j a m b i  s. Fyrsvamp. 
j * e n i s t o n e s  s. Forets whites, 

c, “ e n n y ,  engelsk Skillem ynt; 1 Pund 
m iing —  20 Shillings à 12 Pence.

0 “ e a s i e r  ere dels bestem te til M aling 
S  dels til Anstrygning, Lakering, t il Paa
rt rsøl af Lim, K lister etc. og  de forfærdiges 
,/m °r af forskiellig  Slags og  Størrelse. De 
|>iß8 hovedsagelig i Børstenbinderpensler og 
a/ç,1'. e^ er Malerpensler. L)e første bestaa 

Svinebørster, som til de større M ur- og 
7 erpensler kun ere sammenbundne med 

s.e%arn, B eg eller Blikstrim ler eller befæ- 
jj ede til et Træskaft. Fabrikationen af de 
8̂ ere til al Slags Knnstm aling bestemte Pen
s '31' udgjør derimod en særegen Industrigren, 
a ^  kræver en ikke ringe Færdighed og N øi- 
#tighed i Behandlingen a f smaa Gjenstande. 
3  Mængde forskj ellige Dyrearter maa af- 
p Ve deres Haar til Fabrikation a f . Maler- 

Uslnr; flog kunne Svinebørster heller ikke 
q  tværes hertil, idet der til Oliem aling paa 
^ u d  af Farvernes Seighed kun kan benyt- 
8 8 Pensler af Svinebørster, og  alle Arbeider, 
f 111 ikke kræve en høi Grad af Finhed, ud- 

derfor med disse. T il Forfærdigelsen 
j dem benyttes de blødeste Børster af det 

Aßie Svin ; de bedste erholdes fra Cham

pagne. Endskjøndt Pensler til Oliemaling 
i Størrelse nærme sig de almindelige Bør- 
stenbindervarer, udkræver dog deres Tilvirk
ning den samme Omhu som de finere Haar- 
pensler og  skér ogsaa paa samme Maade, kun 
med den Forskjei, at Børsterne ikke anbrin
ges i en Pennepose, men i et Blikrør, som 
senere forsynes med et Træskaft. T il de 
fine, bløde Pensler benytter man sædvanlig 
Halehaar; kun af nogle faa Pelsdyr kan man 
bruge hele Haarbeklædningen. Man udvasker 
med Alunvand Fedtet af Halerne eller Skin
dene, læ gger dem derpaa i Vand i 24 Timer, 
udpresser Vandet ved at stryge i Betning 
med Haarene og  tørrer dem. Derpaa fattes 
Haarene med en Tang og  afklippes i smaa 
Knipper med en Sax tæt ind til Skindet. 
Haarknipperne sorteres nu efter Længden, 
idet alle Haarene til en Pensel bør have 
samme Længde. Senere stilles de smaa K nip
per med Spidserne nedad i en lille  Beholder 
med concav Bund, hvorved Penslernes Spid 
ser blive halvkugleformede. T il Fabrikation 
af M alerpensler benytter man mere eller 
mindre fine Haar af Geder, Ræve, Grævlin
ger, Ildere, Bævere, Zobler, Egern etc. De 
saakaldte Fiskepensler burde egentlig benæv
nes Fitchpensler, idet Navnet kommer af 
Ordet »F itch «, som er den engelske Benæv
nelse paa Ilderens H ale; de alm indelige faas 
a f en indenlandsk, de fine af en russisk Sølv
ilder. A f Maarpensler haves baade røde og 
brune, de sidste af den almindelige, de første 
a f den røde Maar, der forekommer paa de 
asiatiske Stepper og  i Nordamerika. Græv- 
lingepensler tilvirkes enten af amerikanske, 
tyske eller polske Græ\ lingehaar ; af disse 
ere de sidste de simpleste. De bedste og 
dyreste Sorter ere de sorte russiske Zobel
pensler, som ere uundværlige i Miniaturma- 
leriet. —  Tidligere erholdt man de fine P en 
sler næsten kun fra Paris, men i den nyere 
T id  fabrikeres de ligesaa gode i mange andre 
større Byer, saasom M ünchen, Berlin, W ien, 
Leipzig, Amsterdam, Lyon etc.

P e p s in  (Pepsinum )  er. et dyrisk Stof, 
som erholdes a f Maveslimhinden af Kalve 
eller Svin. D et danner i indtørret Tilstand 
et gullighvidt Pulver, som er opløseligt i 
Vand og  fældes i Vinaand og  udskilles paa 
Overfladen af en concentreret K ogsaltopløs
ning. D et Pepsin, som udvindes af Svine
nes Maver, ansés som det mest virksomme, 
da det kommer den menneskelige Mavesaft 
nærmest. Pepsin er et virksomt Ferment, 
som opløser Proteinstofferne til Peptoner, der 
da let kunne fordøies. D et anvendes derfor 
i M edicinen im od M avesygdom me, navnlig 
Fordøielsessvagheder, og forekommer i Han
delen mere eller mindre rent og  i forskj ellig 
Form , enten som Pulver, Vin, eller som  Pa
stiller, der ere tilberedto med Stivelse eller 
Sukker. I  Handelen gaar fransk, tysk og 
amerikansk Pepsin.

P e r a s  kaldes udvaskede og  pulveriserede 
Smaakul, som ere blandede med varm Sten
kulstjære og derefter pressede i Form e; disse 
saakaldte kunstige Stenkul ere ikke saa skjøre
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som de naturlige og lade sig  bedre opbevare 
paa Grund af deres bekvemme Form.

P e r c h  er et engelsk Længdemaal; 1 
Perch, Pole eller E od =  5 ]/2 Yards =  16 ̂  
Feet.

P e r c h e s  kalder man i Frankrig nogle 
ordinaire stærke Hampelærreder, ligesom  og 
saa en Sort ubleget Dreil, som anvendes til 
Dækketøi og som forfærdiges i det forhen
værende Gouvernement P erch e , navnlig i 
Byerne Alençon, Mortagne, N ogent etc. 

P e r d r ig o n s  s. Blommer.
P e r e l le  s. Orsei l le.
P e r e t t e r  s. Cit roner.
P e r g a m e n t  kalder man en Slags paa 

en særlig Maade med Kalk og  K ridt garvet 
Læder, som er tyndt, h v id t, glat, haardt, 
bøieligt og  tildels gjennem skinnende; det t il
beredes navnlig a f Huderne a f Æ sler, Kalve, 
Ulve, Svin, Geder eller Faar. Frem gangs- 
maaden ved Tilberedningen er m eget simpel 
og  bestaar kun i, at man udspænder den lig e 
som ved Hvidgarveriet fra Haarene befriede 
og  rensede Hud i en Kamme, saa at den 
ikke kan krumme sig eller blive rynket ved 
T ørringen; derpaa bliver den yderligere ren
set og glattet paa Kjødsiden, som derefter 
bestrøs med pulveriseret Kridt eller med Kalk, 
som har henligget længere T id  i Luften, 
hvorpaa den afgnides i alle Retninger med 
Pim psten og  tørres i Skyggen imedens den 
endnu er spændt paa Kammen. Dette giver 
det sædvanlige Pergament, Parchement ,  som 
mest fremstilles a f Faareskind, imedens det 
finere, som i Frankrig kaldes Vel in eller Par 
chemin vierge og  i England Vel lum,  tilbe
redes af unge Kalve- og Gedeskind eller af 
dødfødte Lammeskind. T il Pauker anvender 
man Pergament a f Æ selhuder, og  til Trom 
mer sædvanlig af svært Kalveskind. Det 
Pergament, som skal farves for at anvendes 
til Bind om Bøger, og  som mest tilberedes 
a f Svineskind, bliver efter Tørringen yder
ligere skrabet paa begge Sider med en halv
rund K niv; derved bliver den oprindelig 
glatte Flade ujevn, saa at den bedre m od
tager Farven. D et Skr i vepergam ent ,  hvor- 

aa man skriver og  trykker med Blæk og 
vortil der sædvanlig tages Skindene af unge 

Faar og Geder, behandles ligesom  sædvanligt 
Pergam ent; kun bliver Narven afstødt ved 
K engjøringen og  det afgnides derpaa med 
endnu større Omhu med Pim psten. Forskjel
lig t derfra er det Skr ivet avlepergam ent ,  hvor- 

aa man skriver med Blyant eller Sølvstift; 
et tilberedes vod gjentagne Gange at over

drage Skrivepergament paa begge Sider med 
et L ag  fint Kridt og Limvand, som man da 
jevner med et Skrabejern eller med P im p
sten og glatter med Sæbevand. Naar man 
til det sidste Overdrag tager Linolie, antager 
Pergamentet en gul Farve og kaldes da 
Ol ieskind.  Paa det sædvanlige Skriveperga
ment bliver der ogsaa undertiden trykket 
eller malet, navnlig med Pastelfarver; det 
for Miniaturmalere bestemte, som kaldes Ma
lerpergament ,  overdrages med fint Blyhvidt, 
efterat man først har glattet den skrabede 
K jødside med Gummi Tragant. M eget fint

Pergament af Lammeskind eller unge Gede
skind kaldes Jomf rupergament .  Naar man 
vil g ive Pergament Glans, fugter man det 
med L im , der sædvanlig er givet en gul 
Farve med et A fkog af Korsbær.

P e r g a m e n t p a p ir , veget abi lsk Per
gament  eller Phyt operpergament ,  fremstilles 
ved at dyppe Filtrerpapir eller ulimet Papir 
i en Blanding, der bestaar af 2 Dele con
cen tren t engelsk Svovlsyre og 1 Del Yand, 
hvori man lader det blive 5 à 10 Secunder; 
det udvaskes derpaa med ætsammoniakholdigt 
Yand, indtil al fri Syre er fjernet, udspæn
des i en Kamme og  tørres. Efter denne Be
handling er dets Trævlestof forvandlet til en 
hom ogen, næsten hornagtig  Masse, som fuld
kommen kan erstatte den dyriske Blære og 
dertil er baade renligere og billigere. Yed 
at dyppes i Vand bliver det blødt og bøie- 
lig t  som Lærred; det kan endogsaa lægges 
i kogende Vand, og naar det er blevet tørt) 
har det ig jen  erholdt sine tidligere Egen
skaber. Dette Papir har en 5 eller 6 Gange 
saa stor Seighed som alm indeligt Papir; 
i Henseende til Cohæsion, Bøielighed og 
H ygroscop icitet har det stor Lighed med 
det dyriske Pergam ent og  er ligesom dette 
kun gjennem trængeligt for Yædske vedDialyse. 
I  det Store fabrikeres det i lange Stykke* 
paa den Maade, at Papir afvikles fra en 
Valse, føres igjennem  Svovlsyren og dernæst 
efterhaanden igjennem  Vand, som fjerner 
den største Del a f Syren, Ammoniakopløs' 
ning, som skal neutralisere Kesten af Sy*e> 
og Vand, som skal fjerne det dannede 
Am moniaksalt. D et presses tilsidst imê  
lem  et Par Tøivalser, og Pergamentpapi*et 
tørres ved at passere dampvarmede Valse*’ 
D et forekom mer af forskjellig Tykkelse °g 
baade i store Ark og  i Kuller. Paa Grund 
af dets værdifulde Egenskaber har det i de*1 
nyere T id  fundet mere og  mere Anvendelse 
til forskjelligt B ru g : det benyttes saalede® 
til Underlag i Senge for Syge og Børn, 
at binde over Glas og  Krukker, til Udforing 
af Foustager, hvori Smør, K jød o. dsl. skal 
forsendes, til Børnetrom mer istedetfor Pe*' 
gament, samt ligeledes som et holdbart Skrip 
papir til Documenter, der skulle opbevares 1 
længere Tid. Man har ogsaa farvet Ferg8' 
mentpapir, saasom rødt, brunt, grønt og is$* 
smukt v iolet; det er gjennem sigtigt og egne* 
sig  fortrinligt til Fabrikation af kunstig6 
Blomster, ligesom  ogsaa til Bogbinderarbeid6*' 
D et kan forsynes med pressede Mønstre Hg6' 
som Bogbindershirting, Maroquinpapir etc- 
og  forekommer i Handelen under Navn aI 
Pergament læder .  Der findes betydelige ly ' 
briker, hvor det tilvirkes, navnlig i Berli*1’ 
Dresden, Düsseldorf, W ien  etc.

P e r id o t  s. Chrysol i t h.  -
P e r i k o n  (Hypericum, perforatum), 

Johanniskraut, Hartheu, en ved Veikante* ’ 

paa Jordvolde og  i Kratsko ve hyppig voxende 

Plante med gule Blom ster og  modsatte, hel' 
randede, aflangt ægrunde, stilkløse Biade» 
som ved at holdes mod Lyset sé ud som oh* 
de vare gjennem borede med fine Huller, hvil' 
ket hidrører fra de deri indeholdte gjennen*'
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sigtige Saftkirtler. Frugten er en trerummet 
Kapsel, som indeholder talrige smaa cy lin 
driske, grubede F rø  og en rød S aft; Koden 
er haard og træagtig. Den hele Plante har 
en svag behagelig L ugt og en lidt bitter og 
sammensnærpende, aromatisk Smag. De 
blomstrende, 30— 60 Ctm. høie Stengier, 
Dores eller Sum m ita tes H yp e ric i,  ere faste, 
rødlige og grenede; de anvendes sædvanlig 
bun som et Husmiddel imod Saarskader, til 
hvilket Brug navnlig den ved U dkogning af 
Stengierne med Bom olie tilberedte, mørke
røde Per ikonol ie,  Ole um  H yp e ric i ,  skal være 
tjenlig. I  ældre Tider pleiede man at op
hænge Planten i Stalde for at fordrive onde 
Aander. Blomsterne have en stærk L u gt og 
indeholde et gult, og  i de smaa mørke Celler, 
hvormed de saavelsom Plantens Blade ere 
besatte, ogsaa et rødt Farvestof, af hvilke 
det første kaldes Ant hoxant hin (Blom ster
gult), og det andet Ankhokyan (Blomster- 
blaat) eller Hyper i konrødt ;  de kunne derfor 
benyttes til Farvning og give ogsaa den om 
talte Olie dens røde Farve, som dog sæd- 
vanlig forhøies med Alkannarod. Blomsterne 
benyttes ogsaa til at sætte paa Brændevin, 
som derved faar en smuk, rødgul Farve og 
on eiendommelig Bismag.

P e rk a l er en Slags fint, lærredsagtig 
v&vet, dog undertiden ogsaa ribbet, stribet 
°g tærnet Bom uldstøi, der er noget tættere 
end Musselin og  kun lidet forskj elligt fra 
Cambrik, hvorfor det ogsaa hyppig med H en
syn til Benævnelsen forvexles dermed. Det 
bom oprindelig fra Ostindien, men forfæ r- 
higes nu i de fleste Lande i Europa. Det 
forekommer hyppigst ufarvet, undertiden og 
saa farvet og trykket. T il de forskj ellige 
hinhedsgrader anvendes Garn fra Nr. 36—  
P • Tr ykper kal s kaldes de, som ere vævede 

m de tykkere Garnsorter Nr. 36— 60 og som 
ere bestemte til at trykkes. Snoreperkal  er 

Sort med fine Kibber, som hidrøre fra 
rykkere Traade i Kjeden.

ï*erkan s. Berkan.
P erk in s V io le t  s. Mauveïn.  
P erlea sk e  s. Pot aske.  
P erleessen s, Per leglans eller or ien

talsk Essens,  Fr. Essence d ’Orient, er en af 
hbjællene af Ablet t en,  C yp rin u s Al lu m a is,  
Wberedt perlefarvet Masse, som anvendes til 
horfærdigelse af de saakaldte franske Perler, 
bfen blev opfunden i Aaret 1616 af Emailleur 
"aquin i Paris, som  blev opmærksom paa, at 
rfot Vand, hvori disse Fisk vare vaskede, ved 
at henstaa afsatte et Bundfald med den 
sruukkeste Perlemorsglans. Nu tilberedes den 
1 Mængde navnlig i Frankrig ved at de sølv- 
Shûsende Skjæl afskrabes og  opblødes i frisk 
Vand for at fjerne Slimen, hvorpaa de rives 
sfierkt i en M orter med Vand, og Massen 
Passes derefter igjennem  Lærred. D et gjen- 
nemløbende Vand afsætter da det perlem or- 
êhüsende Stof, som efter Udvaskning blan
des med Ammoniakvand, der skal forebygge 
f  °rraadnelse, og  med en Husblasopløsning 
®°ni Klæbemiddel, og i denne Form  kommer 

da i Handelen. T il 1 Pund Perleesens 
skal der medgaa 18— 20,000 Fisk. Naar man

undersøger Essensen nøiere, viser den sig at 
indeholde smaa regelmæssige, firkantede P la
der, som ere for elastiske til atbøies, saa at 
de egne sig fortrinligt til Beklædning af 
Glasset. Ved Benyttelsen suges noget af 
Essensen op i et tyndt Glasrør, som stikkes 
ind i Perlens Aabning, og  blæses derefter 
ind i Perlen; ved at vende og dreie denne 
faar man da hele dens indre Overflade be
klædt dermed. Derpaa lader man Perlerne 
tørres i nogle Dage, og dersom man da vil 
give dem en mat Glans, udfylder man dem 
endnu med Vox, hvorved de ogsaa blive mere 
holdbare. For at give dem et gu lligt eller 
rødligt Skjær, farver man Voxet med Gur- 
gémeie eller Cinnober. De forfærdiges ho
vedsagelig og smukkest i Paris, men desuden 
ogsaa i Berlin, W ien, Nürnberg, i Italien, 
Tyrkiet etc. —  Barreswill har paavist, at det 
samme Stof som Perleessens ogsaa findes i 
Guano (s. d.) og er identisk med det deraf 
fremstillede Guanin.

P e r l e g r y n  s. Bankebyg.
P e r l e h v i d t  s. Vismut hhvidt .
P e r l e m o r  eller Per lemoder ,  Fr. Nacre 

de perle, E. Mother o f pearls, kalder man 
egentlig  den indre fine, glinsende, perlefar
vede D el af den ægte Perlemusling, som paa 
Grund a f dens Fasthed, Varighed, Glathed 
og smukke Farvespil forarbeides til en stor 
Mængde Luxus og  Pyntgjenstande, saasom 
Armbaand, Etuier, Portem onnaier, Brocher 
etc., endvidere til Brevpressere, Askebægere, 
Beltespænder, Manchetknapper, Flacons, Daa
ser o. dsl.; sædvanlig forstaar man dog der
ved de i Handelen kommende hele M uslinge
skaller. Disse ere flade, næsten cirkelrunde, 
kun ligesom afskaarne paa den Side, hvor 
begge Skallerne have været forbundne med 
hinanden; de holde 10— 25 Ctm. i Diameter 
og  ere indtil 2 Ctm. tykke. Den ydre Over
flade er grønligsort eller brun, ujevn og  bla
det, saa at den let kan aftages; men det 
indre emailleagtige L a g , som udgjør den 
største Del af Massen, er hvidt eller lidt 
blaaligt med en perleagtig Glans og  et iri
serende Farvespil, som er en F ølge af en 
Mængde uendelig fine Kidser; henim od Y der
fladerne falder det ganske bort, ligesom  det 
heller ikke viser sig i Snit lodret paa de 
Lag, hvoraf Skallen bestaar. Skallen bestaar 
af lutter tynde Blade, som med Staalknive 
kunne skilles fra hverandre ; sædvanlig skæres 
den først med Uhrfjedre under Vand i Styk
ker a f tilbørlig  Størrelse og spaltes først 
senere. Skallerne forekomme altid enkelte, 
aldrig parvis; ved Randen, hvor de ere tyn 
dest, ere de stedse hist og her itubrukne, 
og  undertiden ere de ogsaa udvendig an
grebne af Orm e, hvilket dog ikke skader, 
naar den indre Del, det egentlige Perlem or, 
ikke er angreben. Har Ormen derimod ædt 
sig ind i Nærheden af den indre Flade, hvil
ket man kan kjendo paa nogle blaa Pletter 
og aflange, mørkeblaa Ophøininger, saa for
ringes Værdien derved betydeligt. Paa den 
indre Side lindes der ofte runde, ovale eller 
uregelmæssig formede perleagtige Udvæxter.

De bedste Perlemuslinger ere de ost i ndiske
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olier or ient alske,  og iblandt disse udmærke 
sig  igjen  de chinesiske,  som foruden fra 
China ogsaa komme fra Manilla; de ere store, 
fine, have en smuk Glans, et udmærket Farve
spil og gule Kanter. De øvrige ostindiske 
fra Singapore, Suluøerne, det røde Hav etc., 
ere noget mattere i Farven og  udvendig 
kaffebrune; de fra Bom bay ere mere ordi
naire. I  det røde Hav fiskes der en stor 
Mængde Muslinger kun for Skallernes Skyld ; 
de forsendes mest fra Dschidda i store Kvan
titeter, dels til Jerusalem og  dels ogsaa til 
Europa. A f ringere Kvalitet ere de ægyp
t i ske og græske,  som ogsaa kaldes raiziske;  
de ere udvendig sortegraa, stundom med 
sorte, fra H ængselet udgaaende Straaler; den 
indre Del er sortagtig, undertiden ogsaa grøn 
lig  med et sortagtigt Skjær, og  de have kun 
lidon Glans og  Haardhed. Den billigste Sort, 
som indeholder m eget smaa, skjøre og  slet 
formede Skaller, men som er den hyppigst i 
Handelen forekommende, er Perlem or fra Pa
nama og  Vestkysten af M exico; derimod vur
deres de røggraa eller sortagtige fra Chili 
høit.

De raa Perlemorskaller forsendes i Fou- 
stager eller Kister, eller ogsaa løse i Skibs
underrummene; man erholder dem mest over 
England og Holland, de ægyptiske og  græske 
over Triest og Livorno. I Regelen sælges 
de efter Vægt, de største undertiden ogsaa 
efter Stykketal. Den Brusk, hvormed begge 
Skallerne ere forbundne med hinanden, er 
mørkeblaa og viser et udmærket smukt Farve
spil med Guldglans; den indfattes derfor un
dertiden som  Ringstene o. dsl., men den er 
ikke holdbar, da den med Tiden udtørres og  
slaar Ridser. T id ligere solgtes den som en 
Æ delsten under Navn af Helmint hol i t h eller 
Paaf uglest en.

Foruden Perlem uslingen afgive ogsaa flere 
andre Muslingearter Perlemor, t. Ex. Øre
musl ingen,  f la l io t is,  som forekommer i de 
ostindiske og  afrikanske Have, ved Kysterne 
af Californien etc.; den er oval, mere hul 
end Perlem uslingen og  har sædvanlig smaa 
Huller ved Randen. I  China forarbeider man 
hyppig en Art Kæmpemusling, Chaîna  Giga s 
eller Trid a c n a  Giga s, som kan have en Væ gt 
a f indtil 500 P u nd ; den er hvid eller lyse- 
blaa, m eget haard og  modtager en smuk P o 
litur. I  Indien har man de under Navnet 
»Chanks« (s. d.) bekjendte M uslingeskaller af 
Tu rb in e l la  P yru m  L. ,  og  endelig udgjøre de 
saakaldte Caur i s (s. d.) en v igtig  Artikel for 
Handelen med Afrika.

P e r le r  (Perlæ, M argarita), Fr. Perles, 
E. Pearls, ere haarde, runde, buklede eller 
uregelm æssig formede Legemer, som navnlig 
findes i den ægte eller Havper lemusl ingen,  
l l lyt i lu s ina rga rit ife riis eller M e le a grina  m a r- 
g a ri t i f e ra ; de ere i Regelen hvide, men ofte 
med et graat, blaaligt, rødligt eller gu lligt 
Skjær. I disse M uslinger sidde de dels fast 
paa den indvendige Side af Skallerne, især 
nærved disses ydre Rand, dels hænge de løse 
ved Dyret og  dels findes de ogsaa undertiden 
i dets Legeme. Den indre Kjærne af enhver 
Perle dannes af et lille fremmed Legeme,

t. Ex. et Sandkorn, omkring hvilket der efter- 
haanden har afsat sig Lag af kulsur Kalk; 
ogsaa synes nogle smaa, parasitisk i Mus
lingen levende D yr at kunne være Aarsagen 
til Perlernes Fremkomst. Perlefiskerne i 
China og ved flere af Asiens Kyster skulle 
kunne bevirke Dannelsen af Perler ved for
sigtigt at aabne Dyrets Skaller og indbringe 
smaa haarde Legem er deri, som da efter nogle 
Aars Forløb ere bievne til smukke Perler. 
Flodper lemusl ingen,  Unio m a rga rit ife ra ,  som 
forekommer i mange af Europas Floder, af
giver ogsaa brugbare Perler; men de ere 
sædvanlig kun smaa og deres Farve er sjel- 
den ren. Denne M usling har tykke, aflangt 
ægformede Skaller, som udvendig ere mørke
brune, imedens den indre Flade er rødlig; 
hvid og  svagt iriserende. Den findes i 
Mængde i Floderne i Baiern, Böhmen, Sach; 
sen, England, Finland, N orge og Sverig, i 
hvilke sidste Lande den forekommer helt op 
til 67 °n . Br. I  N orge var Perlefiskeriet tid
ligere et Regale, indtil det i 1845 bestemtes, 
at det skulde tilkomm e Grundeierne; i den 
nyere Tid  skal der især i de sydlige Egne 
være fisket endel Perler, men Fangsten hal 
sædvanlig ikke svaret til det dermed for* 
fundne Arbeide. I  Sverig drives Perlefiske- 
riet navnlig i Lapland, hvor Muslingerne fin
des i en D ybde af 3— 4 M eter; de fiskes h01' 
sædvanlig med et med en Tang forsynet Red
skab. En stor Del af de Perler, som komm0 
i Handelen i de nordiske Lande, erholdes ai 
de her omtalte Ferskvandsmuslinger.

De saakaldte ægte Perler have stedse været 
meget efterspurgte til alle Slags Smykker, 
og  de staa endnu bestandig i høi Pris, navn
lig  de or ient al ske,  der anvendes ligesom 
Æ delstene og  enten trækkes paa Snore eller 
indfattes til Ørelokker, Colliers, Armbaand 
etc.; de have im idlertid den Feil, at de efter 
en Aarrække tabe m eget i Glans og Ud
seende. I høiest Pris staa de runde, oval0 
eller pæreformede; hvad Farven angaar, saa 
foretrækker man i Ostindien de rosenrøde, 1 
Asien de gule og  i Europa de graalig hvid0- 
Desuden haves der ogsaa undertiden brun
lige og  sortagtige eller ganske sorte Perler, 
hvilke sidste dog ere m eget sjeldne. De »gt0 
orientalske Perler, som stamme fra den oven
nævnte Perlemusling (M eleagrina margarita 
f e r a  L .), udvindes fortrinsvis ved den ara
biske og persiske Havbugt, ved Vestkyst011 
af Øen Ceylon og  i det chinesiske Hav, hvor 
Muslingerne danne de saakaldte Perlebanker 
i en Dybde af 20— 25 M eter; da de suge sig 
fast til Klipperne paa Havbunden, er dø 
forbundet med m eget Besvær at indsamj0 
dem, og ikke sjelden med Livsfare. Nogie 
af de rigeste Perlebanker ligge  ved Ceylon* 
hvor Perlefiskeriet er Regeringens Monopoh 
og hvor den betydeligste Markedsplads e 
A ripo ; Perlefiskeriet er her en Slags Folk0' 
fest, som afholdes hvert Aar i Begyndelsen 
af August og vedvarer i 3 Uger. Baaden0, 
med ti Dykkere i hver, begive sig ud til de 
Sted, hvor Bankerne findes, og Dykkern 
skiftes derpaa til at gaa tilbunds; de ha'rø 
en Kurv eller Sæk om Livet til Indsamling
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af Muslingerne, og  en skarp Kniv til at af
skrabe dem og til at forsvare sig  im od de i 
disse Farvande hyppig forekommende Haier. 
Sædvanlig opdrages disse Dykkere til Perle- 
fiskning fra Barnealderen, idet de navnlig 
øves i at holde sig  længe under Vandet. 
Førend Dykkeren springer i Vandet, tilstop
per han Næse og  Øren med Bomuld, som er 
dyppet i O lie, tager en med Olie fugtet 
Svamp i Munden og  indaander saamegen L uft 
som muligt. Naar han har fyldt sin Kurv 
eller ikke kan udholde at være længere T id  
under Vandet, rykker han i en til ham fast
gjort L ine, og han bliver derpaa hurtigt 
hukket op af Havet. Arbeidet foregaar paa 
denne Maade uafbrudt i 5 à 6 Timer, og 
hver af Dykkerne, som  gjennem snitlig blive 
l_å 2 Minuter under Vandet ved hver D yk- 
ulng, kunne i Dagens Løb samle ét eller 
flere tusinde Muslinger, a f hvilke dog kun 
pudél indeholde Perler. Naar de ere bragte 
iland, spredes de i Sandet ved Havbredden, 
hvor den brændende Solhede snart dræber 
dem og bringer dem til at aabne sig og gaa 
^Forraadnelse. Den stinkende, grødlignende 
Masse gjennem søges nu om hyggeligt af Perle- 
Askerne, men det hændes ofte, at Udbyttet 
af Perler kun er ubetydeligt, skjøndt hver 
enkelt Baad i Løbet af do 3 Uger skal fiske 
A à 400,000 M uslinger; men om ogsaa de 
allerfleste af disse ingen Perler indeholde, 
ore de dog ingenlunde værdiløse, idet Skal
lerne afgive det foran omtalte Perlem or (s. d.). 
De fundne Perler sorteres efter deres Stør
r e ,  Form, Farve og  Glans; efter Størrel
sen skjelnes der im ellem  10 forskjellige Sor- 
fer ved Hjælp af ligesaa mange Metalsigter, 
der efter Hullernes Antal paa et ligestort 
hum benævnes 20, 30, 50, 80, 100, 200, 400, 
WO, 800 og 1000. Perler fra Nr. 20 til Nr. 
fjO kaldes Meli,  fra Nr. 100 til 1000 Vadivu.  
Disse to Hovedklasser deles ig jen  efter deres 
■Egenskaber i 8 Sorter, nem lig Annis, Anna
l i ,  Kayeral, Samadiem, K allipu, Kurwel, 
Pesul og Tul, hvilke sidste ere de mindste.

Andre allerede fra Oldtiden bekjendte 
Porlebanker findes ved det ostindiske Fast
end ved Titicoria. I  Am erika vinder man 
Perler i Bugten ved Californien og ved Perus 
Dyster, endvidere paa Øen Margarita ved 
Umana, samt ved Panama; men de am eri
kanske Perler staa tilbage for de orientalske, 
Gavnlig med Hensyn til deres Farve, ligesom  
Øgsaa Perlefiskeriet der skal være i stadigt 
Altagende. Det nyeste Findested for Perler 
hgger ved de vestlige Kyster af Australien, 
hvorfra der i de senere Aar skal være kom 
met temmelig værdifulde Sendinger til E ng
land.

Som ovennævnt forekommer Perlerne af 
heget forskjellig Størrelse, idet enkelte kunne 
^ r e  saa store som et Kirsebær og andre 
kun som et Valm uefrø; de største ere selv
følgelig Pragtstykker og  store Sjeldenheder, 
äaasom de saakaldte Paragonper l er .  Fuld
kommen runde Perler, saaledes som de un
dertiden findes i Dyrenes K jød, kaldes Draa- 
aør, naar de ere saa store som fra en Æ rt 
hl et Kirsebær, imedens de mindre benævnes

St yk -  eller Net per ler  og  naar de ikke ere 
ganske runde Int ernet per ler .  Desuden haves 
Løgper l er ,  Pæreper ler ,  Kant per ler  eller 
Per leøine,  som ere flade paa den eno Side, 
Barokper l er ,  som have en skjæv Form  og 
sædvanlig sælges efter V æ gt; Monst res ere 
store, uform elige Perler, af hvilke de største 
ofte sælges til Naturaliekabinetter, Lod- eller 
Unzepeber ere smaa, sælges efter Væ gt og 
anvendes mest til Broderier; St øvper ler  kal
des de mindste, som kun have ringe Værdi. 
—  Tidligere var Amsterdam Hovedmarkedet 
for de ægte Perler, men i den nyere T id  
har Paris indtaget den første P lads; ogsaa i 
London, Ham borg og  paa Leipziger Messe 
gjøres der store Forretninger med denne A r
tikel. De større Perler sælges enkeltvis efter 
Karatvægt ligesom  Æ delstene, men Prisen 
stiger betydeligt i Forhold  til Størrelsen; 
naar t. Ex. en Perle af */? Karats Væ gt 
koster 10 Francs, saa v il Prisen paa en lig 
nende Perle paa 1 Karat være 50 Fr. Ved 
Perler a f over 1 Karat m ultiplicerer man 
efter den gamle, for Diamanter gjældende 
Begel, som dog ikke altid slaar til, Perlens 
Væ gt med sig  selv og  det udkomne Product 
med Prisen paa 1 Karat, dog selvfølgelig 
under fornødent Hensyn til Form , Glans etc. 
Mindre Perler under 1 Gran sælges samlede 
lodvis i Forhold  til det Antal, som der gaar 
paa et L od ; men ogsaa her have Form  og 
Farve en væsentlig Indflydelse paa Prisen. 
Koster t. Ex. 1 Lod runde ( =  71 Karat) af 
200— 300 Stk. 270 Kroner, eller 1 Lod af 
600— 700 Stk. 130 Kroner, saa koste kantede 
eller uregelmæssige a f den første Størrelse 
45 Kroner og  af den anden Størrelse 40— 55 
Kroner. L igeledes ere Snore af ensartede 
Perler forholdsvis dyrere end enkelte ligesaa 
store, fordi det er vanskeligt at samle større 
Bækker af ensartede Perler; naar t. Ex. en 
enkelt af 70— 80 saadanne paa en Snor trukne 
Perler af en Æ rts Størrelse maaské koster 
160 Kroner, vil en saadan Perle enkeltvis kun 
blive betalt med forholdsvis det Halve. En af de 
største Perler, som man har fundet, kom i 
Aaret 1620 fra Indien ; den veiede 126 Karat 
og den betaltes med 80,000 Ducater, og  en 
anden paa 134 Karat blev vurderet til 50,000 
Ducater. Paa Londoner Udstillingen i 1862 
saa man en Kæmpeperle paa 450 Karat; den 
var 1,93 engl. Tommer lang og  4VS Tom. i 
Omkreds. —  I ældre Tider anvendte man 
ogsaa Perler i Medicinen, idet man pulveri
serede de ganske smaa og kantede; men de 
have ingen anden Virkning end almindelig 
Kalkjord, hvoraf ogsaa Perlerne og M uslinge
skallerne hovedsagelig bestaa. I Asien be
nyttes saadanne smaa, ellers uanvendelige 
Perler til den saakaldte Perlekalk, som de 
B ige tygge som Skraatobak sammen mod 
Betel og Areka. —  Kunst ige el ler uægt e 
Per ler  forfærdiges paa flere Maader til E f
terligning af de ægte. De fuldkomneste ere 
de saakaldte f r anske Perler, som i Udseende 
næsten ikke ere til at skjelno fra de ægte; 
de fremstilles ved at give hule Glaskugler 
et indvendigt Overtræk med Per leessens 
(s. d.). De i Eom  i Mængde forfærdigede
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rom erske Per ler  ere smaa Kugler af Alabast, 
der ere dyppede i Vox og  udvendig over
dragne med Perleessens, som dog snart slides 
bort. Endvidere bar man smaa Kugler, som 
ere dreiede af Perlemor eller formede af 
Perlem orstøv, der skulle forestille Perler.

P e r l  e s i li le  er Navnet paa en af de 
bedste Sorter af den persiske Silke.

P e r l e s t e n  s. Obsidian.
P e r le t h é  s. Thé.
P e r n ia  kaldes den ved Tjærebrændingen 

først overgaaende T jæ re; den er mere tyndt
flydende og  har en lysere Farve, fordi den 
indeholder en større Mængde af de .mere 
flygtige Stoffer, saaledes uforandret Terpen
tinolie, og  den fratages særskilt for at er
holde den egentlige Tjære saameget desto 
tykkere.

P e r m a n e n t liv it lt  s. Blanc fix.
P e i  •riè r e s  er en Nedreburgundervin af 

første Klasse fra Omegnen af Tonnerre i 
Dep. Y onne; den er m eget fy rig , fin og  
mild, har en fortrinlig  Aroma og en smuk 
Farve. Naar den har henligget i tre Aar, 
afproppes den paa Flasker og holder sig da 
meget længe og  vinder stedse i Godhed.

P e r r lg n y  er en Burgundervin af 4de 
Klasse fra Omegnen af Auxerre i Dep. 
Yonne.

P e r r y  kaldes undertiden den af Pærer 
tilberedte Cider.

P e r s ia n e r  s. Baranker .
P e r s ic ©  er Navnet paa en Likør, som 

destilleres over bittre Mandler, Ferskenkj ær
ner og Ferskenblade. Den indeholder stedse 
et lille Kvantum Blaasyre, og  det er der
for skadeligt for Sundheden at nyde meget 
af den.

P e r s i l le ,  almindel ig eller Havepersi l le
(Petroselinum  sativum ), den bekjendte, i 
Sydeuropa hjemmehørende og  i vore Haver 
hyppig dyrkede, toaarige Plante, hvis Blade 
og  B od benyttes som en yndet og  sund 
Spise. Saavel Koden som Bladene, Frøet 
og  den deraf udvundne ætheriske Olie, som 
alle have en eiendom melig aromatisk Lu gt 
og  en mere eller mindre skarp Smag, an
vendes i Medicinen. Bladene ere fjersnit
delte, med dybt indskaarne, kileformede eller 
lancetformede Indsnit og æ gform ede, hele 
eller fligede Lapper; de ere frisk grønne og  
noget glinsende; Blomsterne ere gu llig 
grønne, Frugterne bredt ægformede og  5rib- 
bede. H os os dyrkes navnlig to Sorter, nem
lig  Kodpersille og Kruspersille, af hvilke don 
sidste er den hyppigst benyttede, maaské 
fordi den ikke let kan forvexles med Skarn
tyde, men ogsaa fordi Dyrkningen af B od 
persillen er noget vanskeligere. Boden, Ra 
dix Pe t rose lin i  re cens,  er form et som en fin
gertyk Gulerod og lysbrun med en brunlig 
eller hvidlig  K jæ rne; den har en behagelig 
sødlig, lidt skarp Smag og  anvendes kun i 
frisk Tilstand. Frøet, Fru c t u s P.,  er lille, krum
met, paa den ene Side fladt o g  ophøiet paa 
den anden, m ørkegrønt med lysere Striber 
og  har en aromatisk L u gt og Smag. Den 
lysegule, i ren Tilstand vandklare, m eget 
tyndtflydende ætheriske Olie, Æt he role u in  P. ,

som er lettere end Vand og  har en gjennem- 
trængende Persillelugt, tilberedes hovedsage
lig  ved Destillation af Frøet, men ogsaa af 
hele Planten, i hvilket sidste Tilfælde dea 
har en noget forskjellig Smag. I Kulde ad
skiller den sig i en fast og en flydende Del. 
A f den friske Plante og  af Frøet destillerer 
man ogsaa det officinelle Aqua Petroselini, 
som er en uklar Vædske; endvidere har man 
deraf frem stillet Apiit i,  et meget fint, farve
løst Pulver uden Lugt og Smag, som farves 
blodrødt ved Jernvitriol. Desuden indeholder 
Boden hovedsagelig Slimsukker og ætherisk 
Olie.

P e r s i©  s. Orsei l le.
P e r s i© , sor t  er Blaat ræext ract .
P e r s is k  R it lt  s. Auripigment .  
P e r s is k  I n s e c t p n lv e r  s. I.
P e r s i s k  R © d t  eller ægte indisk Rød* 

kaldes en purpurrød Jernokker, som kommer 
fra Øen Ormus i den persiske Havbugt.

P e r t e s  kaldes nogle franske, dels rak 
og dels blegede Hampelærreder, af hvilke de 
grovere anvendes til Seil og de finere til 
ordinairt Husbrug. De forfærdiges navnlig i 
Perte og  Dinant i Dep. Côte du Nord.

P e r u fo a ls a m , peruviansk eller indisk 
Balsam  (Balsamum peruvianum  eller indi- 
cum) kaldes saaledes, fordi den tidligere især 
blev udført fra Callao i Peru ; den indsamles 
im idlertid ikke i Peru, men udelukkende paa 
den vulkanske Kyststræ kning, som ligger 
imellem Havnestæderne Libertad og Aca- 
huatla, og  som ogsaa kaldes Balsamkysten,  
hvor den nu udskibes i Mængde fra Aca- 
huatla og San Salvador. Den erholdes af det 
paa den nævnte K yst voxende M yroxyl# 11 
Pe re iræ ,  et til Bælleplanternes Familie hen
hørende, vellugtende Træ med stedsegrønne, 
fjerdelte, læderagtige Blade, hvide Blomster, 
henim od 12 Ctm. lange, énfrøede, med Bal- 
samharpix fyldte Frøkapsler og en glat, bal
samrig Bark. Perubalsamen udvindes paa 
den Maade, at de Indfødte efter Begntidens 
Ophør banke Træets Bark med Bagsiden af 
Øxer paa fire Sider i vertikal Betning, saa 
at Barken løsner sig  fra V edet; i den løs
nede, men endnu ved Træet fæstede Bark, 
gjøres der med en skarp Kniv eller med 
Æ ggen  af Øxen Indsnit, i hvilke der lægges 
Gløder eller Ild, saaledes at Balsamen, der 
udflyder, antændes. Efter nogen Tid slukkes 
Flammen og Bomuldslapper indsættes i Huk 
lerne for at gjennemtrænges med Balsamen. 
Efter 14 Dages Forløb udtages Lapperne og 
udkoges med Vand i en Kjedel. Balsamen 
synker tilbunds som en mørkere og tungere 
Masse, der da opsamles i Calabasskaller, som 
bedække3 med Bananblade og  de udkogte 
Tøilapper undorgives ondnu en stærk Pres
ning for at udvinde hele deres Indhold at 
Balsam. Denne forsendes dels i store, med 
et Læderhylster omgivne Lerkrukker, der 
omtrent indeholde 40 Pund, og dels i store 
Trom ler af Jernblik, som rumme 1 à 2 Cent
ner ; Hovedmarkedet derfor er i Europa Lon
don. E t Træ kan benyttes i 30 Aar og 
giver aarlig omtrent 5 Pund Balsam; fra San 
Salvador udførtes der i 1876 Balsam til Værdi
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5  78,189 Dollars. —  God Perubalsam er 
letflydende som brun Sirup, sortebrun, i 
yndere Lag gjennemskinnende med en pur- 

P.nrrødbrun Farve; den er fedtet at føle paa, 
Slr'ip saglig, surt reagerende, tørrer i Luften 
°k klæber ikke ved Fingrene. Den har en 
sPecif. Vægt af 1,15— 1,16, en behagelig, va- 
nileagtig Lugt og en i Begyndelsen mild, 
j"ei1 senere brændende bitter og længe ved- 
njdende Smag. I Chloroform og  absolut 

/-.kohol opløser den sig  fuldstændigt; i al- 
nnndelig Vinaand er kun 1/0 opløselig, og der 
^skiller sig da et graabrunligt, pulveragtigt 

jindfald. Den indeholder ingen ætherisk 
.ne, men istedetfor et eiendommeligt, fly
ede, vellugtende Stof, Cinnamein, og des- 

Benzoe- og Canélsyre, Harpix etc. Man 
ilen der Perubalsam, hvoraf Forbruget stedse 
utager, til Parfumerier, i Chocoladefabrika- 
,l°Qen istedetfor Vanille, som Kjøkkenkry- 
>,erù til Haarolie, vellugtende Salver etc. I 
.Medicinen benyttes den kun sjelden til 
Udvortes B rug, men oftere som et for
p l i g t  udvortes Middel imod Frostbyl- 
®ri ondartede Saarskader, mod Fnat, B ing- 

j P  etc. Den forekommer ikke sjelden 
ytfalsket med Copaivabalsam, Kicinusolie, 

lnaand eller Terpentin. Forfalskninger 
Ußd Alkohol forraade sig  ved den ringere 
jPßcifiske V æ gt; Iblanding af fede Olier 
P  man opdage ved at ryste den med stærk 
JPititus, som opløser Balsamen, men ikke 
16U fede Olie. En Tilsæ tning af Copaiva- 
,al8am eller Terpentin kan opdages ved at 
; Piliere den mistænkelige Balsam med Vand, 
j ætherisk Olie da vil udskille sig  i Van- 
P .  hvilket ikke er Tilfæ ldet med ren Poru- 
psam , og Forfalskningen kan dakjendespaa 

%ten af Destillatet.
 ̂ y e r u s ø l v  er ligesom  Chinasølv forar
g e t  og galvanisk forsølvet N ysølv  (s. d.). 
p e r u v i a n s k  B a l s a m  s. Perubalsam.

0 * * e t e n u c h e  kalder man i Frankrig den 
jhlinaireste Floksilke eller Silkeblaar, som 
P  kan anvendes til simple Tøier, Baand,

resser o. dsl. I  Italien kaldes den Pete- 
" 11221.

p  e tin e t er et gazeagtigt S tof af Bom - 
j u og Silke, der ogsaa benyttes til at bro- 

paa. Det forfærdiges paa Strømpevæve- 
w°len af én Traad, som slynges i aabne 
■.asker, og det har derfor den Ulempe, at 
.taskerne let forskyde sig  i Vask, hvilket 

ke er Tilfældet med Bobinet, som or sam- 
6Usat af 3 Systemer af Traade og  saa fast 

Pm enføiet, at Maskernes Form  ikke for
s k e s  i Vask. Petinet var den første Op- 
fjUdelse i Netvævning og var Grundlaget for
1 eU senere opfundne Bobinetvævning. De
} l!% e  Maskinkniplingor forfærdiges i Mængde 

hagland paa Petinetstolen. 
eil“ e t i n e t g l a s ,  Traadglas, F iligranglas 
, Er reticuleret Glas, Vaser, Drikkeglas etc., 
yUcles saadanne Glas, hvori der er indsm eltet 
,'hkehvide eller farvede Striber, der slynge 

3  skrueformigt og give Glasset Udseende 
P U fin t Netværk. D et fremstilles ved først 

stille et Antal Stænger a f farveløst Glas 
Siden af hverandre i en rund Form  og

derpaa smelte dem sammen, saa at de danne 
en rifilet H ulcylinder, der under Glødning 
dreies saaledes, atBiflerne komme til at løbe 
Side om Side i Skruevindinger. Ved at an
bringe to saadanne Cylindre, a f hvilke den 
ene er snoet tilhøire og den anden tilvenstre, 
indeni hinanden og  forbinde dem ved G lød
ning, vil der fremkomme en Mængde L uft
blærer, hvor Striberne krydse hverandre, hvor
ved Glasset faar sit smukke Udseende.

P e t i t  B o u r g o g n e  eller Petit Bur
gunder kaldes undertiden i Handelen degode 
røde Burgundervine fra Dep. Gard; de staa 
omtrent ved Siden af Burgundervinene af 3die 
Klasse, men ere mere fyrige.

P e t i t - 1 > r a p  kaldes i Frankrig forskjel- 
lige tynde, læ rredsagtige uldne Tøier.

P e t i t e  é t o f f e ,  Basse éto ffe , c la ire  
sou du re , ere de franske Benævnelser paa 
nogle Legeringer af B ly og Tin.

P e t i t e  T o i l e  er en Sort tætvævet, 
sædvanlig med Bom uld blandet og med hvide 
og blaa eller hvide og  røde Striber eller Kva
drater forsynet Lærred, som navnlig forfær
diges i Dep. Nedre Seine.

P e t i t - g r i s  kaldes i Frankrig dot ameri
kanske Egerns Vinterpels; disse Skind staa 
ikke i saa høi Pris som det russiske Egerns. 
Benævnelsen bruges ogsaa om de smaa graa 
Fjer, som findes paa Bugen af Hunstrudsen.

P e t i t - v e l o u r s  kaldes det franske Bom - 
u k M øil.

P e t r o l e u m  s. Jordolie. 
P e t r o l e u m s æ t h e r  s. Benzin.
P e w t e r  s. Britanniametal.
P h a n t a s i g a r n  kalder man Uldgarn, 

som er spundet af kort, fin Uld og  Bom uld 
(V igogne), undertiden ogsaa af Kamuld og 
Floretsiike eller af M ohair og  Alpaca.

P h a r o  s. Faro.
P h e n o l ,  Phenylalkohol, Phenylsyre s. 

Carbolsyre.
P h e n y l a m i n  er identisk med Ani

lin (s. d.).
P h e n y l h r u n t ,  Phénicienne, erholdes 

ved Indvirkning af en Blanding af Svovlsyre 
og Salpetersyre paa Carbolsyre; det danner 
et amorpht Pulver, som anvendes i Silke- og  
Uldfarveriet.

1* is e n  y  I F a r  v e s  t o  f f e r  kalder man de 
af Phenol (Carbolsyre) og  Phenolforbindelser 
frem stillede Farvestoffer, saasorn Pikrinsyre, 
Phenylhrunt, Granatbrunt, Corallin og Apu-
lin, som findes omtalte i særlige Artikler.

P h o n o l i t h  eller Klingsten er en meget 
finkornet platonisk Bjergart, som har faaet 
sit Navn af den klingende Lyd, som frem 
kommer ved Slag med Hammeren imod de 
pladeform ige Stykker, hvori denne Bjergart 
let lader sig  kløve. Den er tæt og tilsyne
ladende ensartet, men bestaar dog af for- 
skjellige Mineralier, Felsit og  Zeolith ; dens 
Farve er grønliggraa, men i forvitret Tilstand 
hvid. Den efterlader ved Forvitringen en 
Slags Lér, som skal være et gunstigt Jords
mon for Vinranken. Phenolith danner sam
menhængende Bjergmasser i Böhmen og U n
garn.

P h o r m iu m  t e n a x  s. Hørlilie.
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P h o s p h a t  c a lc ic u s  s. Kal k ,  phos- 
phorsur .

P h o s p h a s  fe r r o s u s  s. Jernfor i l t e,  
phosphorsur t .

P h o s p h a s  n a t r ic u s  s. Nat ron,  phos
p h or su r t

P h o s p h a t e r  kaldes de phosphorsure 
Salte.

P h o s p h in  er en Sort Anilingult, som 
sandsynligvis bestaar a f et tem melig rent 
Ckrysanilin- eller Chrysotoluidinsalt. Dot er 
opløseligt i Alkohol, men ikke i Yand.

P h o s p h o r  (Phosphorus) blev først op
daget tilfæ ldigvis af enK jøbm and i Ham borg 
ved Navn Brand i Aaret 1669, da han vilde 
fremstille de Vises Sten af M enneskeurin; 
andre Chemikere forsøgte snart det Samme, 
indtil omsider Svenskeren Gahn og den be
rømte Chemiker Scheele i Midten af forrige 
Aarhundrede angav en Fremgangsmaade, ved 
hvilken man kunde udskille Phosphor af K nog
ler, hvilken Fremstillingsmaade nu er den al
mindelige. Man gav dette Legem e Navnet 
Phosphor (Lysbærer), fordi det har den Egen
skab at lyse i Mørke. D et findes ikke i fri 
Tilstand i Naturen, men hyppig  i Forbindel
ser, navnlig i Form  af phosphorsure Salte. 
I  M ineralriget findes det som phosphorsur 
Kalk, Apat i t ,  Phosphor i t  og  Som brer i t ,  og 
det er ligeledes tilstede i de fleste Jern- 
ertser etc. Fra disse uorganiske Salte og 
navnlig fra den phosphorsure Kalk, der i 
større eller mindre Mængde indeholdes i al 
Agerjord, gaar Phosphorsyren over i Plan
ternes Organisme, hvorfra den atter optages 
i Dyrenes Legem er. I  det Store fremstilles 
Phosphor nu stedse af dyriske Knogler, som 
ved Glødning forvandles til Benaske;  denne 
pulveriseres først m eget fint og  blandes der- 
paa med Svovlsyre, hvorved man faar sur 
phosphorsur Kalk samt Gips eller svovlsur 
Kalk. Opløsningen, som indeholder den sure 
phosphorsure Kalk, filtreres fra Gipsen, der 
næsten er uopløselig  i Yand, og  inddampes 
til Sirups Consistents; den blandes derpaa 
med %  Trækulspulver og tørres over fri Ild 
i Støbejerns Kjedler. Denne Masse ophedes 
da til Rødglødhede i Retorter af ildfast Lér. 
Phosphoret undviger nu i Dampe, der ledes 
under Yand igjennem  Lérrør, og Phosphoret 
fortæ tter sig  da som en sortagtig Masse, der 
indeholder Kuldele og  andre Urenligheder, 
hvorfor den underkastes en Rensning, idet 
den smeltes under Yand og  presses igjennem  
Gemselæder; den støbes derpaa i Stænger, 
hvilket ligeledes maa ské under Vand. For 
Tiden existerer der egentlig kun to Fabriker, 
som levere det samlede Forbrug af Phos
phor, nem lig A lbright & W ilson i Oldbury 
ved Birm ingham  og  Coignet et fils i Lyon, 
som tilsammen producere omtrent 24,000 
Centner aarlig, hvortil der medgaar c. 300,000 
Centner Knogler. Det  sædvanl ige Phosphor  
kommer i Handelen som Stænger og er i 
frisk Tilstand gu lligt eller næsten farveløst; 
ved en lav Temperatur er det skjørt, men 
bliver allerede ved almindelig Temperatur saa 
blødt som Yox. Det har en specif. Væ gt af 
1,83, smelter ved 4 4 °  C., og  ophedes det i

en iltfri Atmosphære koger det ved 290° C. 
og danner en farveløs Damp. Det er næsten 
uopløseligt i Yand og maa ogsaa paa Grund 
af dets lette Antændelighed stedse opbevares 
under Vand. Naar det udsættes for Lysets 
Paavirkning i længere T id  under Luftens Ad
gang, overdrages det med en rød Skorpe. 
I Æ ther og  Alkohol er Phosphor tungtop- 
løseligt, noget lettere i ætheriske og fede 
Olier, men letopløseligt i Svovlkulstof, Chlor- 
svovl og Phosphorchlorid. I  Luften damper det 
under Udvikling af Varme og  udstøder hvid- 
løgagtig  lugtende hvide Dsmpe, som lyse i 
Mørke og som virke meget g iftigt, naar de 
indaandes, og fremkalde Phosphornekrose, der 
begynder med Hensmuldren af Kjævebenene 
og ender med deres fuldstændige Opløsning; 
naar Phosphor kommer i Maven, virker det 
som en h eftig  Gift. Dets lysende Egenskaber 
hidrøre fra en langsom  Iltning under Dan
nelse af Phosphorsyrling. Opheder man Phos
phor til 75 ° C., antændes det og brænder 
med en klart lysende Flamme og udstøder 
tykke Skyer a f Phosphorsyre. Naar man ar- 
beider med Phosphor, maa man derfor være 
meget forsigtig , saa at det ikke antændes! 
da det bevirker m eget smertefulde og dybe 
Saar paa Huden, som det er vanskeligt at 
helbrede. En Opløsning af 0,3 Gm. Søhm1' 
trat (Helvedessten) i 4,0 Gm. destilleret Vand 
og nogle Draaber Terpentinolie penslet Pjl 
et saadant friskt Brandsaar lindrer den første 
Smerte og g jør Saaret mere godartet; f°r' 
trinlige Midler ved Phosphorbrandsaar el’e 
endvidere fortyndede Opløsninger af Chlor' 
kalk og  chlorundersyrlet Natron. Ophed®1 
man Phosphor til 230— 2 5 0 0 C. i et Kar ud<m 
Luftens Adgang, forvandles det til rødt  elk1 
am orphf  Phosphor ;  i denne Tilstand dann®1 
det enten et glansløst, skarlagenrødt indh 
mørkt carm oisinrødt Pulver eller en rødbo' 
brun haard Masse, som er skjør, ofte mej*1' 
lisk glinsende, har et musklet Brud og unde*' 
tiden næsten er ganske sort paa Overflade^ 
D et har en specif. Væ gt =  2,1, opløser sie 
ikke i det sædvanlige Phosphors Opløsnings' 
midler, og  naar det er fri for dette, er d<̂  
ikke g ift ig t ; det forandres ikke ved at hel1 
ligge i Luften eller antændes ved at goide ' 
Ved Ophedning til c. 30 0° C. omdannes 
til almindeligt Phosphor. —  Phosphor 
vendes hovedsagelig til Fabrikation afT®11 
stikker, Phosphorbronce, i ringere Mængd 
som R ottegift, samt til Fabrikation af Ph® 
phorsyre etc. D et røde Phosphor anvend® 
nu i stor Maalestok til Strygefladerne af , 
svenske Tændstikker og  finder ogsaa end 
Anvendelse til chem isk Brug. f

P h o s p h o r b r in t . Naar man kog 
Phosphor med Kalk- eller Barytvand eh 
med Kalilud, udvikler der sig en farvel ' 
som  raadden Fisk lugtende Luftart, som ka 
des Phosphorbrint. Den antændes af ® “ 
selv, saasnart som den kommer i Luften, 
grundet paa, at den sædvanlige luftfornhfc 
Phosphorbrint er blandet med en i'1™, 
Mængde af den i Luften selvantændelW 
flydende Phosphorbrint. Den kan ogsaa uj  
vikle sig  a f forraadnede organiske Legem®!
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saakaldte »L ygte 
ved Aftentid paa 

formenes at frem-

paa hvilken Maade de 
mænd«, som vise sig  
Moser og Kirkegaarde,
«omme.

Phosphorbronce s. Bronce.  
Phosphorit s. Apat i t .  
Phosphorolie (Oleum phosphor aium) 
et g iftig t Lægemiddel, som dog kun sjel- 

oen anvendes; den fremstilles ved at opløse 
Phosphor i Mandelolie.

Phosphorsalt, phosphorsur t  Nat ron- 
Ammoniak,  erholdes ved at blande de con- 
eentrerede Opløsninger af phosphorsurt 
Ammoniak og  phospliQrsurt Natron, og paa- 
tølgende Inddam pning og  Krystallisation. Det 
hanner hvide, tavleform ige, i  Luften hen
ledende Krystaller, og anvendes i den ana- 
Vtiske Chemi, navnlig til Blæserørsforsøg. 

Phosphorsyre (Acidum phosphori- 
findes aldrig i fri Tilstand i Naturen, 

stedse bunden til Kalk, Jern, Magnesia 
osv. i  Mineralriget er den m eget udbredt; 
dea forekommer som Kalkphosphat eller phos- 
Phorsur Kalk, som store Lag Apat i t  og Phos-  
Phorit  (med Chlor- og  Fluorcalcium ), Som- 
Qrerit  (en fossil Guano paa Antillerne) og  i 
aGexlende Mængder i forskjellige andre M i- 
jjeralier. Pliosphorsyren kan fremstilles paa 
here Maader, saasom 1) ved Forbrænding af 
phosphor i Luften ; 2) af brændte B en ; 3) 
®d at behandle P. med Salpetersyre. Phos

phorsyren har den Eiendom melighed at op- 
r»de i forskjellige Modificationer, nem lig: 

p i )  a - Phosphorsyre,  Met a- eller énbassisk 
hosphorsyre.  Naar man forbrænder Phos- 

Phor i fuldkommen tør Luft, erholder man 
Ørst Phosphorsyreanhydrid, en hvid , sné- 

hgnende Masse; opløser man denne i Yand, 
A a danner Metaphosphorsyren sig. Den er 
Arveløs, af  sur Reaction; efter nogen Tids 
.Prløb gaar den af sig  selv over til c -P h o s - 
khörsyre. Den friske Opløsning coagulerei- 
ytghvide og giver med Barytvand et gelée- 
o^rgt, hvidt Bundfald, ligesom  ogsaa med 
Ølvnitrat med hvid Farve.

Ij -1 b - Phosphorsyre,  Pyrophosphorsyre,  t o- 
, asisk Phosphorsyre,  fremkommer ved Op
e n in g  af c -P h osp h orsyre  til 21 5° C. Den 
(paner en glaslignende Masse, hvis vandige 
jPløsning imidlertid hverken fældes ved Æ g - 
i rde eller ved Barytvand. Opløsningen af 
s»nS fælder derimod Sølv- og  Baryt-

ue i hvid, pulverformig Tilstand, 
pp) c -Phosphor syr e ,  almindel ig t r ebasisk  
P° sphorsyre,  opstaar ved Iltning af Phos- 

Q Øret ved Salpetersyre eller ved K ogning af 
Pløsningerne af M eta- og Pyrophosphor- 

Den danner en farveløs, klar, sirups-

ÿ .V æ d s k e

fili w ^
A f/  med Barytvand; Opløsningen af dens 
fall giver me(f Sølvnitrat et gul t  Bund- 
^ase ^a^ ene indeholde indtil 3 ^Equivalent

j*Uotas s. Pecht males.
» kunst ig Mineralol ie eller 

f 'e r o l i e ,  Hydrocarburus.  Under dette Navn 
Øhommer i Handelen en Blanding af for

som krystalliserer i gjennem - 
. prismatiske Krystaller. Dens Van- 

Gif’ 6 Opløsning fældes hverken med Æ ghvide 
T  med Bi ' -  ‘ •

giver med Sølvnitrat et

skjellige Olier, som  vindes ved tør Destilla
tion af Tørv, Brunkul, bituminøs Skifer og 
navnlig af Tjære, og  som ju st paa Grund af 
dens forskelligartede Sammensætning baade 
har et forskj elligt Kogepunkt og  en forskj el
lig  specif. Vægt. Det første ligger imellem 
100° indtil 26 2° C., den anden imellem 0,80 
og  0,81. Naar den i Handelen forekommende 
Photogen kun har en Væ gt af 0,78, indehol
der den Kulbrinter, som koge under 60°, og 
er derfor brandfarlig. Det er en farveløs 
eller lidt gullig, tyndtflydende, let brændbar 
Olie, som giver en klart lysende Flamme og 
kun forkuller Væ gen lidet, men den har en 
yderst m odbydelig Lugt. Den opløser Har- 
pixer, Fedtstoffer og  Kautschuk, ligesom o g 
saa Svovl, Jod  og  Phosphor, og  brændes i 
Lamper, som  have en forneden staaende O lie
beholder. Den bedste er den, som ved et 
høit Kogepunkt har en forholdsvis lav specif. 
Vægt. Paa Grund af dens store Ildfar lighed 
benyttes den ikke mere som Belysnings
materiale , men kommer i den nyere T id  
ig jen  i Handelen som Benzol ,  Benzin,  Ben- 
zol in,  Napht a,  Li gr o i n ,  og benyttes som 
Pletvand, til at fjerne Fedt fra Uld, som 
Surrogat for Terpentinolie, til Karbure- 
ring af Belysningsgas for at forhøie L ys
styrken etc. Den af Tørv udvundne P h oto 
gen , som ogsaa kaldes Tørveol ie,  har en 
Vægtfylde =  0,835; den brænder ikke i Luf
ten, men er et kraftigt Opløsningsmiddel for 
Kautschuk etc.

P h t a ls y r e  er en fast, krystallinsk Syre, 
som vindes ved Iltning af Naphtalin og be
nyttes til Frem stilling af Benzoesyre. En 
stor Del a f den i Handelen forekommende 
Benzoesyre vindes paa denne Maade. A f 
Phtalsyren fremstilles endvidere flere smukke 
Farver, saasom Alizarin, Eosin etc. 

P ia n o f o r t e r  s. Musik inst rument er .
P ia s s a v a , Pikabahamp,  som ogsaa be

nævnes M onkey grass eller Para grass, stam
mer fra den i Brasilien og Venezuela vox
ende Piassavapalme, Atialea funlfera, og  be- 
staar af de seige Trævler af Bladskederne, 
som efteråt de øvrige Dele af Cellevævet ere 
destruerede a f Atmosphæren, hænge frit nedad 
Palmetræernes Stammer. D e have et meget 
ensartet Udseende, en dyb, brun Farve uden 
Glans, ere fiskebensagtig elastiske og  naa en 
Længde af indtil en Meter og  ofte derover. 
I  Brasilien har man allerede i mange Aar 
deraf forfæ rdiget Maatter, Snore og  T oug- 
værk etc., hvilket sidste udmærker sig  ved 
en høi Grad af Fasthed og Varighed og  er 
saa let, at det flyder paa Vandet. I  den 
nyere T id  have disse Trævler ogsaa fundet 
en udbredt Anvendelse i Europa til Forfær- 
digelse a f Koste, Børster, Skrupper etc .; de 
benyttes t. Ex. til de Feiemaskiner, hvormed 
Gaderensningen foretages i London. Varen 
har allerede længe udgjort en selvstændig 
Handelsartikel og  forsendes i hele Skibslad
ninger navnlig fra Bahia; en finere Sort 
Piassava kommer i mindre Partier og  anven
des især til Børster; den koster næsten dob
belt saameget sem den almindelige. En an
den i Brasilien hjemmehørende Palme, Leo-
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poldinia Piassava,  afgiver Trævler, der be
nyttes paa samme Maade. Frugterne a fP ia s - 
savapalmen komme i Handelen under Navn 
af Coqui l las eller Palmenødder ;  de ere æg
formede, 8— 10 Ctm. lange, af brunlig Farve 
og  have et m eget haardt og  tykt Indrelag, 
som modtager en smuk Politur og  anvendes 
m eget a f Dreierne til Stokkeknappe, smaa 
Etuier etc.

P ib e  er et Yinm aal =  3 Ahm  à 160 
Potter.

P i b e b u s k ,  v i l d . u ægt e eller B ast ar d -  

Jasm i n  (Philadelphus coronarius), er en 
2 V2— 3 Meter høi Busk med hvide, vellug
tende Blomster, som voxer vildt i det syd
østlige Europa og  dyrkes hos os i Haver og 
Anlæg. A f Blomsterne tilbereder man med 
Behenolie en vellugtende fed Olie, som un
dertiden benyttes til Forfalskning af Jasmin
o lie ; ligeledes kan man udvinde en ætherisk 
Olie deraf. De lige Grene benyttes til P i
berør.

P i b e le r  kalder man en ren, fin Slags 
Pottem agerier af hvid, graa eller gul Farve; 
ved at brændes bliver det ganske hvidt. Det 
anvendes især til Fabrikation af Kridtpiber, 
men desuden ogsaa i Tøitrykkeriet, til Valk- 
n ing a f Klæde, til Puds paa Murværk, til 
Pastelstifter, hvor det tilsættes med Dæk
farver, Schellak, Yinaand og  Terpentin, til 
Polering af Sølv etc. D et findes paa flere 
Steder i Belgien og  Holland, i Thüringen og 
Churhessen ved Coblenz, Köln, Aachen etc., 
i  England, hvor det benyttes til Stentøi, i 
Devonshire, Cornwallis, paa Øen W ig h t etc. 
og  hos os paa Bornholm. (Sé ogsaa Bolus,  
hvid).

P ib e lø g ; (Allium  fistulosum ) er vildt- 
voxende i det sydlige Sibérien og  H øilan- 
dene i Mellemasien, men den dyrkes mange 
Steder i Europa som Kjøkkenurt, dog  ikke 
synderlig  hyppig  i Skandinavien. Den tager 
tiltakke med saa godt som al Slags Jord og 
trives lige godt i Skyggen som i Solen. 
Bladene, Blomsterstilkene og Blom sterhove
derne have stor L ighed med R ød løg ; men 
den er i alle Dele mindre. Bladene anvendes 
ligesom  Purløg  som Kryderi paa Mad og  af
skæres efter Behov i L øbet af Aaret. Løgene 
bruges ogsaa istcdetfor Skalotte- og  R ødløg, 
navnlig paa de Tider af Aaret, naar disse 
ere sjeldne.

P ib e v e d  s. Pibebusk.
P ic a m a r  or et Product, der udvindes 

af den tunge Tjæ reolie; det er en farveløs 
fed Olie af en bitter og  bidende Sm ag, er 
tungtflydende og  har en specif. Y æ gt =  1,10.

P ic a n t e  er en hvid mousserende Yin, 
som har nogen L ighed med Champagne og 
som produceres i Omegnen af Pavia i Lom 
bardiet.

P ie a r  d a n  v in e  ere en Slags søde Vine, 
som navnlig produceres i Omegnen af Bezi
ers, Marseillan etc. i det franske Dep. H é
rault af en særegen Drueart, hvorefter de ere 
opkaldte. De ere hvide, søde, velsmagende, 
meget fyrige og  have en fin Aroma. Da de 
ere meget tilbøielige til at gjære paa Fadene, 
tilsætter man ved Forsendelser sædvanlig

noget fransk Brændevin, og  de kunne da 
holde sig  m eget længe. De anvendes ofte 
til Forskæring a f lettere Yine.

P ic c io l in i  s. Oliven.
P i c l i u r i m b ø n i i e r  ( Fabæ  eller Semen 

Pichurim ) ere Frøkj ærnerne af to i Brasilien 
voxende Træer, Nect andra (Ocotea) Puchury 
maj or  og minor,  som høre til de laurbær- 
agtige Planter med nøgne Grene og aflangt  

ægrunde, glinsende Blade. Det første af 
disse Træer afgiver de store, 3— 4 Ctm. lange 
og  henved 1 %  Ctm. brede Bønner, det andet 
de mindre, som kun ere halvt saa store. De 
ere paa den ene Side fordybede, paa den 
anden hvælvede, udvendig sortebrune og ind
vendig blegrøde og  tæ tte; de lugte og smage 
omtrent som Muskatnødder, Laurbær og Sas
safras. I  Ungarn og de tilgrænsende Lande 
benyttes de hyppig  istedetfor Muskatnødder; 
hos os er denne Drogue, som tidligere an
vendtes i M edicinen imod Kolik og  Diarrhoe, 
næsten gaaet a f Brug. Bønnerne indeholde 
en ætherisk Olie af sm øragtig Konsistents, 
som hos de ældre Frø fremtræder som hvide, 
glinsende Krystaller, dernæst fed Olie, Stea
rin (Pichurim talg), og blød Harpix.

P i c k e l  g r ø n t  er en grøn Anst røgsfarve, 

som fremstilles i mange Fabriker; den til
beredes af Kobberilte og  læsket Kalk, me® 
benyttes nu ikke saameget som tidligere. 

P i c k l e s ,  m ix e d  s. M.
P ic o l in  s. Hj ort et akol ie,  raf f ineret !  
P ic r o t o x in  s. Kokkelskorn.

P ie r r e  d e  S t r a s s  s. Glasflusser.

P i e r r y  er Navnet baade paa en rød °S 
en hvid Champagnevin fra Omegnen af Byø® 
af samme Navn i Dep. Marne. Den røde 
hører til Vinene af 2den, den hvide til dea1 
af 1ste Klasse.

P i g h v a r r e  s. Flynder.

P ig æ b le  (D atura  Stramonium), 
Stechapfel, er en fra Asien stammende, ff;611 
nu i hele Europa udbredt vildvoxende e®.' 
aarig G iftplante med en 60— 90 Ctm. hø*> 
grenet Stengel, store, grønne, ægforfflV^ 
bugtet tandede eller fligede, ubehaarede BL'10 
og lange, hvide, tragtformede Blomster; Kap' 
selen er af en Valnøds Størrelse, firklapp6̂  
og beklædt med talrige P igge  og indeholde1 
en Mængde fladtrykte, nyreformede, ®et' 
aarede, mat blaasorte Frø. A f Bladene og 
Frøet tilbereder man Tineturer og Extract 
til medicinsk Brug. Hele Planten kar fø8 
en m odbydelig bedøvende Lu gt (Frøet 
naar det stødes) og  indeholder et giftigt -jr 
kaloid, Dat ur in (s. d .), og desuden O110’ 
Gummi, Extractivstof og nogle Salte. Blade®1 
og Frøet anvendes i M edicinen; de førS\| 
have en m odbydelig bitter, de sidste en svag 
bitter og  olieagtig Smag. I  flere Sygdom®10’ 
navnlig Asthma, ryges Bladene som Toha 
eller omviklede med Papir som Cigaretter.

P ik a b a h a m p  s. Piassava.
P i k i ,  græsk Længdemaal —  Meter. .
P i k r a t k r u d t  kaldes Krudtsatser, 

hvilke Salpeteret enten ganske eller deh1“ 
er erstattet med pikrinsurt Kali. Det fo®e] 
komm er ogsaa i Handelen under Navnet B
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boeuf-Designalles, Fontainekrudt, o g  er af
stor Virkning.

P ik r in s y r e , Trinitophenol, Nitrophe- 
nylsyre, Pikrinsaîpetersyre (Acidum  p icro-  
nitricum eller carbazoticum ) fremstilles ved. 
Indvirkning af Salpetersyre paa Phenol eller 
bedre ved Behandling af krystalliseret sul- 
phophenolsurt Natron med Salpetersyre samt 
paafølgende Krystallisation; den er en stærk 
Gift og danner lysegule, glinsende Smaa- 
blade, som smelte ved at opvarmes og som 
ved forsigtig Ophedning sublimere uden at 
decomponeres. I  koldt Vand er den temme
lig vanskelig opløselig , lettere i kogende 
Vand, Alkohol og Æ th er; Opløsningerne ere 
gule og have en intensiv bitter Smag. T id 
ligere kunde Pikrinsyre kun fremstilles af 
Indigo, og da den derfor var m eget kostbar, 
anvendtes den sjeldnere og kun til Farvning af 
Silke ; men efterat man lærte at tilborede 
denne Syre i stor Mængde og til b illig  Pris, 
bar den fundet en mere udbredt Anvendelse 
til Farvning af Silke og  Uld, imedens der
imod Bomuld og  Linned ikke ere m odtagelige 
derfor. Den bar en m eget betydelig  Farve- 
kraft; 1 Kvint Pikrinsyre er tilstræ kkeligt 
til at farve 10 Pund Kaasilke straagult. Det 
i Handelen forekommende Pikringult er ikke 
i'en Pikrinsyre, men indeholder desuden ad
skillige pikrinsure Salte; da det er et let 
exploderende Stof, maa man være forsigtig  
nmd at behandle det. Med Cyankalium t i l 
bereder man af Pikrinsyre Phenyl- eller iso- 
Purpursyre, som danner smuktfarvede Salte, 
af hvilke isopurpursurt Kali bruges til Farv
ning af Uld og  Silke under Navn af G re nat 
soluble eller Granatbrunt. Da det i tør T il
stand allerede ved Gnidning exploderer med 
stor Heftighed, kommer det i Handelen i 
Heigform (en pâte), og  er tilblandet G lycerin 
I°r at forhindre Udtørring. En Opløsning 
af Pikrinsyre og pikrinsure Salte tilsat med 
Indigo, Anilingrønt (Jodgrønt) eller Berliner- 
blaat, giver en smuk grøn  Farve, der benyt
tes til Farvning af Silke og Uld. De pikrin- 
SUl'o Salte ere alle smukt farvede, røde eller 
gule ; ved at ophedes forpuffe de Heste m eget 
heftigt, nogle a f dem endogsaa kun ved Stød 
Hier Slag, hvorfor ogsaa enkelte, saasom det 
Pikrinsure Kali, finde Anvendelse til explo- 
derende Blandinger, Krudt etc.

P ik r o iit h  s. Serpentin.
i 'ik r o t o x i i i  s. Kokkelskorn.
P i k u l ,  Pekul eller Pikol er en Handels

vægt i Østasien. 1 Pikul i China har 100 
Kettis og veier 60,479 K ilogram ; i Japan er 
den =  57,96, paa Java 61,8 og  paa P h ilip - 
pinerne 63,27 Kilogram.

P i l c h a r d  (Clupea Pilchardus) er en 
Art store Sardeller eller Smaasild, men tyk 
kere, federe og  mere velsmagende end de 
sidstnævnte, hvorfor de ogsaa foretrækkes 
lor dem. De forekomme i stor Mængde i 
don første Halvdel af Juli ved Sydkysten af 
England og Nordkysten af Frankrig og  for
blive der indtil Oktober; i denne Tidsperiode 
langes de især af Kystbeboerne af Cornwallis 
°g Devonshire. De fleste forsendes til U d
landet. især til Spanien og  Italien, i F ou-

J. H j o r t h :  Varelexikon.

stager, som indeholde omtrent 2000 Stykker. 
Hovedafsætningsmarkedet er V enedig, der
efter følger Ancona. I  selve England spiser 
man ikke disse Fisk undtagen just i de Egne, 
hvor de fanges.

P i  I (Salix), T. W eide, E. W illow , Fr. 
Saule, er en a f talrige Arter og  baade 
som Træ og som Busk voxende Planteslægt 
med spredte, mest sm alle, lancetformede 
Blade, ufuldstændige Blom ster og  en to klap
pet Kapselfrugt, der indeholder mange smaa 
F rø , der ere forsynede med Frøuld. D et 
hvide, bløde og lette Ved af mange af A r
terne anvendes til forskjellige Eedskaber, og 
navnlig benyttes Grenene til alt Slags Kurve- 
magerarbeide ; ogsaa som Brændselsmateriale 
har Veddet Betydning, ihvorvel dets Brænde
værdi neppe er større end Halvdelen af B øge
vedets. Pilebarken anvendes meget til Garv
ning og  i Farverierne, og af Barken af nogle 
Arter, navnlig af Purpur- og Mandelpilen, 
fremstilles Salicin (s. d.). Bladene a f nogle 
Arter anvendes til Kvægfoder, Frøulden t il 
F ilt  og  Udstopning, Blomsterne ere a f stor 
Betydning for Biavlen, og Grenene og K vi
stene benyttes til Gjærder, Faskiner, F eie- 
koste og  frem for alt, som ovennævnt, til 
Baandkjæppe, Kurvestokke og Kurvefletning. 
Den Art, som er den mest tjenlige t il grovere 
Kurvemagerarbeide, er Baand- eller Fisker
pilen, S. vim in a lis,  e t 2 1/2— 5 Meter høit busk- 
agtigt Træ med lange smalle, paa Under
siden sølvglinsende Blade. H ertil anvendes 
dog ogsaa ofte Grenene af den hvide Pil eller 
Sølvpilen, S. a lba , som er et nøisom t og  
haardført Træ, der kan blive 19— 25 Meter 
høit og som sædvanlig kappes hvert 3die eller 
4de Aar. Med Barken af dette Træ garves 
sædvanlig de bekjendtc Kanders-Handsker; 
den med Alun indkogte Lud deraf giver en 
brun Malerfarve, og af Blomsterraklerne kan 
man ved Destillation vindo en Slags vellug
tende Vand. Foruden disse to Arter findes 
der her i Landet over 20 andre, af hvilke 
følgende ere de v igtigste: Vidiepilen, S. ca - 
prea , voxer most i Moser og  Skove, under
tiden som et høit Skovtræ; lancetbladet Pil,
S. la nceola ta ,  ogsaa kaldet »hollandsk Baand- 
p il«, plantes mest i levende H egn; Rødpilen, 
S. rubra ,  er en m eget god K urvepil; Purpur
pilen, S. purpure a ,  en lavere Busk, plantes 
sædvanlig i H egn og  er den bedste A rt til 
finere Kurvemagerarbeide; Mandelpilen, S. 
a m ygda lina ,  en stor Busk, der voxer i H egn 
og  ved Søbredder; bølgebladet Pil, S. u n d u - 
lata, taaler godt at voxe i Vandet; Taare-  
pilen, S. ba bilonica ,  har nedhængende Grene 
og  plantes mest ved Gravsteder. A f flere 
Arter, navnlig af Skjørpilen, S. f ra gil is,  men 
ogsaa af S. a lba , penta ndra , vir id is o. fl. an
vender man den bittert og sammensnærpende 
smagende Bark af de to- eller treaarige Grene, 
Corte x Sa lic is,  baade indvortes og  udvortes 
som et styrkende og adstringerende Middel 
og  tidligere benyttedes den som Surrogat 
for Chinabark; den bedst hertil anvendelige 
er den af S. penta ndra , Laurbærpilen. —  T il 
Danmark indføres der aarlig fra Udlandet 

I maaské for flere hundrede tusinde Kroner
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Baand- og Kurvepil; og det kunde derfor 
vistnok betale sig  at dyrke Pilen her i Lan
det i større Udstrækning end h id til; den 
aarlige Indtæ gt af en god Pilekultur kan 
efter ét eller to Aars Forløb anslaas til 5 à 
600 Kroner pr. Tønde Land i Løbet af en 
halv Snes Aar.

P ile s v a m p  (P olyporus suaveolens) er 
en paa Pilestamm er voxende, hvælvet, halv
rund, hvid og  fint filtet Svamp, som med 
Tiden bliver brun paa Undersiden. Den har 
en anis- eller violagtig L ugt og  en bitter, 
slim et Sm ag, og anvendtes tidligere imod 
Lungesyge.

P i m e n t ,  Al lehaande (.A m om um , Se
men Am om i) ,  T. P im ent, Nelkenpfeffer, 
Jamaikapfeffer, Neugewürz, Fr. P im ent des 
Anglais, poivre de la Jamaïque, toute-épice, 
E. Pim ento, allspice, Jamaicapepper, kaldes 
de tørrede, umodne, bæragtige Smaafrugter 
af det ægt e Piment t ræ (Pim enta officinalis , 
M yrtus P im enta  eller Eugenia Pimenta), 
som dels findes v ildvoxen de i bjergfulde Egne 
og  dels dyrkes paa Jamaika, Tabago og flere 
andre vestindiske Øer samt i Sydamerika. 
D et bliver 6 ]/2— 10 Meter høit og  2/? Meter 
i  Omkreds og  har stedsegrønne, gjennem - 
skinnende, punkterede, vellugtende Blade, der 
have Lighed med Laurbærtræets, og  smaa 
Blomster, hvoraf der fremkommer smaa Bær, 
som under den ydre Skal indeholde to halv
kugleformede, glinsende, rødbrune Frø. Alle 
Træets Dele ere krydrede og'finde Anvendelse 
i dets H jem stavn; til os komme kun Frug
terne, som i frisk Tilstand bestaa af tofrøede 
Bær. Man indsamler dem, imedens de endnu 
ere grønne, idet de ved at modnes fuldstæn
d igt tabe en stor D el af deres L u gt og  Smag, 
og  man tørrer dem da i Solen, hvorved de 
erholde en graabrun Farve; de ere saa store 
som Æ rter og  næsten runde. De kjødagtige, 
men skjøre Skaller ere uden Bynker, mon 
noget ujevne, og  undertiden findes endnu de 
4delte, hentørrede Blomsterdele og  Stilkene 
hængende ved dem. Lugten og Smagen, som 
er stærkere hos Skallerne end hos Kjærnerne, 
har Lighed med Kryddernellikers, Canéls og 
Muskatnødders. De smaa Korn foretrækkes 
for de større, fordi de ere kraftigere og mere 
krydrede; de bør være tunge og  helt ud
fyldte med F røene; th i de lette, sortagtige 
og  med Støv blandede Korn ere fordærvede. 
De indeholde en ætherisk Olie i rigelig  
Mængde, der ligesom  Nellikeolie for en Del 
bestaar af Eugensyre. I Handelen skjelner 
man hovedsagelig im ellem  to Sorter: 1) En
ge l sk  eller Jamaika-Piment ,  Jamaikapeber ,  
der mest kommer fra Jamaika, hvor den navn
lig  paa Nordkysten trives fortræ ffelig , men 
dog ogsaa fra Cuba, Barbados, Tabago etc. ; 
den er den bedste og ogsaa den, som fore
kommer hyppigst. Den erholdes hovedsagelig 
fra England i Fade paa c. 600 Pund, men 
ogsaa fra Nordamerika i Sække paa 80— 140 
Pund. Ifø lge  officielle Kilder vare i 1871 
7,178 Acres Land beplantede med Pim ent. 
I  samme Aar udførte Øen 6,857,838 engelske 
Pund Allehaande til Værdi a f £. 28,574. 
H eraf gik 4,287,551 Pund til England og

2,266,950 Pund til de forenede Stater. I 
1875 var Udførselen 57,500 Cwts. til Værdi 
af £. 40,250. 2) Tabasco - Piment ,  ogsaa
kaldet Tabascopeber ,  kommer fra Mexico, 
navnlig fra Provinserne Tabasco og Yucatan, 
og  vindes af en Varietet af Pimenttræet, 
M yrt u s Ta b a sc o; den kommer sædvanlig i 
Handelen i Bastsække paa 160— 240 Pund. 
Kornene ere betydelig  større end den først
nævnte Sort, men have en svagere Lugt og 
Sm ag, sandsynligvis fordi man lader dem 
modnes mere. Denne Sort findes ofte blan
det im ellem  den engelske. En tredie Sort, 
kronot  Piment  (P im ent couronné) fra det 
franske V estindien, har noget langagtige 
Korn med en lille Krone, en stærk Lugt og 
en skarp Smag, men kommer kun sjelden til 
Europa, Sp an sk  Piment ,  der let kan kjen- 
des fra ægte Pim ent ved sit 5delte Bæger, 
kommer kun sjelden i Handelen; endvidere 
Br asi l i ansk  P.,  af Ca lypt hra nt e s aromatica,

I hvis Frugter vise den afstudsede, cylindriske 
j frie Band af Underbægeret, og  hvis Frø inde- 
j holde en Kim, som bestaar af de bladagtig 
i foldede Frølapper. —  Pim ent anvendes som 

K ry deri, især i England og  Nordamerika; 
endvidere benyttes det til Parfumerier, Li
kører og i M edicinen som  et ma vestyrkende 
Middel. Man bør vel vogte sig  for en i Eng
land undertiden forekommende Forfalskning 
af P im ent med Kokkelskorn, da disse ere 
m eget g iftig e ; de kunne kjendes ved deres 
betydelige Størrelse og deres Mangel paa 
Aroma, ligesom  ogsaa ved at undersøge Tvær
snittet, hvor Frøet viser sig  lialvmaane- 
form igt.

Danm ar k indførte i Aaret 1879 c. 100 ,000  Pd. 
Pim ent, næsten alt fra England; Norge ind
førte i samme Aar 33,266 Pd. til en Værdi 
af c. 10,000 Kroner.

P im e n t o l ie  (.Æ theroleum  Amomi) er 
den ved Destillation af Pim ent udvundne 
tunge, ætheriske, grønne, fede og skarpe 01ie> 
som har megen L ighed med Peberolie og 
ogsaa undertiden sælges under dette Navn. 

P im p e r n n d d e r  s. Pist acier .
P i m p i n e l l e ,  hvid,  almindel ig e11®1, 

St enpimpinel le ( Pim pinella saxifraga), T- 
Bibernell, er en paa tørre Enge og Bakker 
voxende Skjærmplante med fjerdelte Blade, 
hvide skj ærmsti Ilede Smaablomster og en 
kraftig Bod, som skyder flere glatte eller lidt 
filtede, omtrent en Fod høie Stengier. Navn
lig  benyttes Boden, Radix Piiii|)inellæ all)®* 
i M edicinen som et kraftigt virkende Pil' 
ringsm iddel i flere Sygdom m e; den er 10—1° 
Ctm. lang og 4— 14 Mm. tyk, udvendig graa- 
gul, indvendig lysere. I  frisk Tilstand har 
den en svag aromatisk L u gt og en i Begyn
delsen sødlig, men senere brændende skarp 
Smag, som den beholder ogsaa ved ombygge* 
lig  T ørrin g  ; den indeholder ætherisk Oha 
og  en skarp, blød Harpix etc. Man tilbereder 
deraf en Tinetur samt et vinaandigt og et 
vandigt lysebrunt Extract.

P im p s t e n  (L apis P xm icis) er et meget  
porøst, svampet og  blæret Mineral af vul
kansk Oprindelse, som synes at bestaa at 
lutter smaa, sølvglinsende, dels parallelt og
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dels forvirret im ellem  hverandre løbende, 
meget skjøre Trævler, og  er sandsynligvis 
bleven dannet ved pludselig Indvirkning af 
Vanddampe paa glødende trachytagtige Lag. 
Dens Haardhed er =  6, og  dens Masse har 
egentlig en specif. Væ gt =  2,19— 2,20; men 
paa Grund af de mange Hulheder, som fin
des deri, er dens Væ gtfylde ofte kun =  
0,914, saa at den kan flyde paa Vand. Den 
er som oftest hvidliggraa, men undertiden 
ogsaa mørkegraa, blaalig, grønlig , rød lig  eller 
brunlig, og i sine Bestanddele er den saa 
daard, at den ridser Glas og  de fleste M e
taller. Kun ved Kanterne er den noget gjen- 
tiemskinnende og noget sm eltelig; forresten 
blærer den sig op i Ilden. Den findes i R e 
gelen i alle vulkanske Egne i større eller 
®indre Lag, navnlig paa de lipariske Øer, 
Vfd  Neapel, Rom , i Omegnen af Andernach 
ved Rhinen, i  Ungarn, paa Island, flere af de 
græske Øer, Teneriffa, i Auvergne, M exico etc. 
Den har ligesom  Sandsten en naturlig R u 
bed, og den benyttes derfor især til Slibning 
%p Polering af Metaller, Marmor, Glas, E i
nüben, Pergam ent, Læder, Ben, lakerede 
^arer, Træ etc ., endvidere til Tandpulver, 
Padérpulver, M ørtel, Pim pstenssæbe etc. Den 
isen d es  nedpakket i Straa i Fade ; den hedste 
er den h v id e / som bør være saa let og blød 

muligt. —  Der forekommer ogsaa en 
bflnstig Pimpsten, som er sammensmeltet af 
Drartssand, Lér- og Kalksand og som sælges 
Onder Navn af Wiener  Pimpst en i hvide P la- 
ner af l _ 5  Punds V æ gt; den bestaar a f saa 
Ensartede Korn, at den til forskjelligt tech- 
/s k  Brug, navnlig af Træarbeidere, foretræk- 
j / s for den naturlige, og  den erholdes baade 
nkornet og grovkornet. Den bedste Sort 
abrikeres a f Hardtm uth i Budweis. 

| i i i a n g n o d d e r  s. Arekanødder .
; f i n a s s e s  eller Pinas kaldes en A rt ost- 
Ddislce Tøier og  Lomm etørklæder, som be

ll'?9’ helt af Træbast og  mest ere a f brun
J jer gul Farve. L igeledes gives dette Navn 
11 et kipret Bom uldsstof med blaa K jede- 

aade og hvid Islæt, som tidligere kun kom 
■'a Ostindien, men som nu ogsaa forfærdiges 
. b rankrig og  E ngland , især for Handelen 
\  Afrika.
v . j A i n a s t r ø e v l e r  kaldes undertiden Ma- 
ülMampe

tøC i u c h i »  a k er en guldlignende, sm idig 
, som bestaar af 128 Dele 

So —er, 7 Dele M essing og  7 Dele Zink, men 
-.ni ved Frem stillingen behandles paa en

u ̂ co m p o s it io n  
>bber. 7 Dele IV

/Ondommelig Maade. Efter andre Kilder be-
0 dar den af 100 Dele Kobber, 80 Dele Zink 
f l O  Dele Jern eller af

DeniJbele Kobber.
V i  ved en smukkere 
, / 0<lbagelighed

1 D el M essing og 
adskiller sig  fra Torn- 

Farve og  en større 
- ' “•soij.gneu for Politur, ligesom  den og - 

L a er mindre udsat for at anløbe. Sit Navn 
r den efter Opfinderen Pinchbak, en Me- 

u ^iker i London. Baade i England og  Tysk- 
c|f̂ b forfærdi ger man lignende Gjenstande 

som af Tombak.
^ “ i n c h i n a  eller Pinchinat  er Navnet paa 

^rove> klædeagtige T ø ier , som for
eges i det sydlige Frankrig , især i Om

egnen af Toulon, og  som mest gaa til Spa
nien og Italien.

P m c « i ) §  s. Bom uldsgarn.
P i l l é e  kaldes i Frankrig den bedste Sort 

tørrede Stokfisk.
F i n i e s ,  Pin ioler eller Piniekjærner

{N uces Pineœ), T. Pinien, Arvennüsse, Z ir
belnüsse, ere ITugtkjærnerne af Pinien, P i-  
nus Pinea , en ArtN aaletræ  af 13— 16 Meters 
Høide, som kun voxer i det sydlige Europa, 
navnlig i Italien, Spanien og i Sydfrankrig, 
samt i Levanten etc. Den bærer 12— 15 Ctm. 
lange, ved Grunden 8 — 12 Ctm. brede, py- 
ramideformige, glatte, gulbrune K ogler med 
4— 6 Ctm. lange, foroven tykke Skjæl, af hvilke 
enhver indeholder to Frø eller Nødder, Nucle i 
Pincæ . Disse have en liaard Skal, ere aflangt 
ægform ede og  indeslutte 1 1/2 Ctm. lange og 
4 Mm. brede Kjærner ; disse ere overdragne 
med en tynd brun Hud, hvide, uden Lugt 
og  i frisk Tilstand besidde de en behagelig, 
mandelagtig, sød, fed og olieagtig Smag, som 
dog snart bliver noget syrlig  og harpixagtig 
balsamisk; de blive ogsaa selv hurtig harske. 
De komme i Handelen afskallede, de bedste 
fra Levanten, desuden ogsaa fra Italien, Spa
nien, Sydfrankrig, Tyrol etc. og anvendes i 
Kjøkkener og Conditorier omtrent som Mand
ler ; undertiden sylter man dem ogsaa i Suk
ker. Paa Grund af deres Indhold af Olie 
anses de som nærende. T idligere anvendte 
man dem ogsaa i M edicinen til Frem stilling 
af Emulsioner o. dsl. I de sydlige Lande 
presser man en velsmagende Olie deraf, som 
dog ogsaa let bliver harsk.

F i n i t  c o l o n i * ,  SVIinerallak eller Nel l ike
f arve,  er et fabrikeret mineralsk Farvestof, 
et fint, krystallinsk, rødligviolet Pulver, der 
saavel benyttes til Frem stilling paa Poreel- 
lain af farvet Glasur lige fra Rosa til mørk 
Violet, som til Malerfarve. Den tilberedes 
ved flere Timers heftig  G lødning af 100 Dele 
Tinsyre, 34 Dele K ridt, 4 Dele chromsurt 
Kali, 5 Dele K iselsyre og  1 Del Lér, samt 
paafølgende Slenm ing og  Udvaskning med 
saltsyreholdigt Vand. Pink colours farvende 
Evne synes navnlig at skyldes dets Indhold 
af det ved Glødning dannede Chromforilte.

P i n k s a l t ,  T in ch iorid -S a lm iak , er et 
hvidt, krystallinsk Pulver, som finder Anven
delse i Tøitrykkerierne og  Farverierne, hvor 
det ofte benyttes som Beitse, idet dets for
tyndede Opløsning i Vand ved K ogning 
næsten udskiller alt T in  som Tinsyrehydrat. 
Sé ogsaa T inchiorid , sa lm iakholdigt.

F i l m a  s. Ananashamp.
F i l m a  m a r i n a  kalder man i Italien 

M uslingesilken (s. d.). I  Frankrig og  Neder
landene forfæ rdiger man ogsaa under dette 
Navn en Slags fint, olivenfarvet Klæde med 
et gulbruut Skjær, der skal efterligne Mus- 
lingesilkens Farve.

P i n o l i n  s. Fyrreh arp ix.
F i n t ,  engelsk Maal for flydende Varer =

Quart =  0,588 danske P otter; 1 Gallon
4 Quarts.

P i p e  eller Butt, engelsk Maal for Vin, 
Brændevin, Eddike etc. =  592,6 danske P ot
ter. I originale Foustager regnes 1 Pibe

40*
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Portvin  =  115 imperial Gallons, Madeiravin 
=  92, Marsalavin =  93, Teneriffavin =  
100, Malagavin =  105, Sherry '== 108 imp. 
Gallons.

P i p e r .  P. nigrum, P. album s. Peber. —
P. l iete! s. Betel. —  P.  caudatum s. Cubeber.
—  P. cayemiense s. Cayennepeber. —  P. hi - 
spanicuin s. Peber, spansk. —  P. j ainaicensc 
s. Piment. —  P. indicum s. Peber. —  P.  lon- 
gum s. Peber, lang. —  P. t art aricum, t urci - 
cum s. Peber, spansk.

P i p e r i i i  s. Peber.
P i q u é ,  En. Q uilting, er et m eget tæt 

Bom uldstøi, som væves paa en eiendom melig 
Maade med dobbelt K jede, hvoraf den un
derste, som bestaar af sværere Garn, danner 
et glat Underfoer, og  det øverste Mønsteret, 
der bestaar af smaa forskjelligt formede Op- 
høin inger og  Fordybninger. Vanskelige M øn
stre frembringes nu sædvanlig med Jacquard- 
maskinen. Foruden helt af Bomuld forfær- 
diger man nu ogsaa Piqué paa forskjellig  
Maade blandet med Silke. Bom ulds Piqué 
er dels hvidt eller ensfarvet, dels ogsaa for
synet med forskjellige paatrykte eller ogsaa 
indvirkede brogede Mønstre. De engelske 
Piqués, som navnlig tilvirkes i M anchester 
og  Omegn i forskjellige Sorter og  ogsaa med 
særegne Navne, udmærke sig  særlig ved deres 
Finhed og  smukke U dseende; ogsaa i Tysk
land fabrikeres der m eget gode Piqués, saa- 
som i Chemnitz, H ohenstein , Glauchau i 
Sachsen, ligesom  ogsaa i Berlin, i Böhmen 
og  i Omegnen af W ien. De sachsiske F a 
briker udmærke sig  især ved Forfærdigelsen 
af Piqués-Sengetæpper. En A rt Piqué, som 
er op kradset og ujevnt paa Undersiden og 
som benyttes til Sengetæpper og  Dam eskjør- 
ter, kaldes Molt onpiqué.  —  Ogsaa nogle 
mønstrede Bom uldstøier, som ikke ere dan
nede ved D obbeltvæving, men hvor M øn
steret frembringes ved Dreilsvævning, kaldes 
Piqué.

P i q u e t t e s  kalder man i Frankrig de 
lette, ordinaire Vine.

P i q û r e  kalder man i Handelen med raa 
Huder disses Beskadigelse af Orme og  be
tegner Graden af samme med 1, 2 etc. P i
qûre.

P i s a n g  s. Bananer .
P i s t a c i e r  ( Semen Pistaciœ), T. P ista 

zien, Pim pernüsse, grüne Mandeln, ere de j 
grønne, med en rødlig  Hud overdragne, be
hagelig m andelagtig sm agende, olieagtige 
Frøkjærner af det 6 J/2— 10 Meter høie P i
stacietræ, Pist acia vera, med fjerdelte Blade ! 
og  hvide Blom ster ; det hører hjem me i Per- ; 
sien, Arabien, Syrien og  Æ gypten, og  er ; 
blevet forplantet til Landene i det sydlige j 

Europa. Frugten er en 2— 3 Ctm. lang, oval 
eller rundagtig Stenfrugt, som under en rød
liggrøn , tynd og  læderagtig, svagt krydret 
Ydrehud har en hvid, tyk, træet, toklappet 
Skal, som let lader sig  skille i to Halvdele 
og  som indeholde det paa den ene Side op- 
høiede og paa den anden Side fordybede, tre
kantede, graaligrøde, indvendig liv lig  grønne 
Frø. —  Pistacierne komme i Handelen dels 
med og dels uden den træagtige Skal; de !

sidste kaldes i Italien Pist acchi  mondi eller 
curat i  og ere dobbelt saa dyre som de første. 
De fleste komme fra Sicilien, endel ogsaa fra 
Spanien og P rovence; de levantiske fra Ægyp
ten, Aleppo etc., som mest komme til Eu
ropa over M arseille, ere dog de største og 
bedste. Man benytter dem ligesom  Mandler 
og  Pin ier til Bagværk, Confiturer etc. og 
sylter dem ogsaa undertiden i Sukker; i Le
vanten spises de hyppig raa, da de ere meget 
nærende. De give ogsaa en meget godOlie, 
som er sødere end M andelolie. De blive let 
harske og ormædte, hvorfor man maa opbe
vare dem paa et køligt Sted og oftere sigte 
dem.

P is t a c ie m a n d le r  eller Pistaches 
kaldes den bedste Sort franske Krakmandler.

P i s t a c i t ,  Epidot eller Zoisit er en mono- 
klinometrisk, som oftest søileform et Krystal  

af Haardhed =  6,5 og  specif. Væ gt =  3,3; 
den er mest pistacie- eller olivengrøn og 
findes ved Arendal i N orge, paa St. Gott
hardt, i T yrol etc. Den staar Chrysol i t hen 
nær og  sælges ogsaa stundom istedetfor denne; 
dens Farve er dog mere gulagtig.

P is t o l le s  s. Blommer.
P it a ,  Pit e eller Pit ohamp s. Agave.
P i t a k a l  er Navnet paa et smukt blaajj 

Farvestof, som er fremstillet umiddelbart at 
Trætjære af Reichenback ; ligesom  med deal 
Stenkulstjæren tilberedte Farvestoffer varede 
det længe, inden man begyndte at anvende 
det til Farvning, hvortil det først i de senere 
A ar er benyttet.

P i t a y o f o a r k  s. Chinabark.
P it c h -p in e  s. Fyr.
P itp r o p s  kaldes Træstykker, som be

nyttes til A fstivn ing i Bjergværksgruberne 
og  som ere skaarne m eget nøiagtigt paalang8 
af Træet, saaledes at det Tryk, som ae 
skulle modstaa, virker lodret paa Fibrene, 
hvorved Modstandskraften bliver meget be
tydelig.

P i t t o l ie  er et Belysningsmateriale, som 
kom i Handelen for nogle Aar siden. Det 
udvindes ved D estillation af Petroleum °° 
kommer ogsaa i Handelen under Navnet Ke
r osin ;  det koger vod 150° C. og har eI1 
specif. Væ gt =  0,825 til, 0,870.

P iz z u t e l l i  kaldes en Art Druerosin61 
med aflange Bær og  af en fortræffelig Sma& 
fra den italienske Provins Bom. ,

P la i t in g s  eller Qui l t ings kaldes en 
smalt, glat Bobinet.

P l a i t  H e  t  er en særegen Slags Bobi
net, som har L ighed med Grunden i de kost' 
bare, haandkniplede Valencienne Knipling61--

P l a n t e l i m  s. Lim.
P la n t e ln d s a lt  s. Pot aske.  
P la n t e s i lk e  s. Agave.  ,
P la n t e v o x  eller veget abi l sk Vox e r 6 

i Naturen m eget udbredt Stof, der danne1 
sig  som et tyndt Overtræk paa forskjeM 6 
Frugter, Blade eller Stengier; med Hens)11 
til dets Sammensætning er det meget for- 
skjelligt fra Bivox, som det dog kan erst at t  

til Fabrikation af Lys. De vigtigste i Ha11' 
delen forekom mende Sorter ere: Japanésis* 
Vox (s. Vox), Carnaubavox (s. PalmevoU
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det næsten pistaciegrønne Vox a f Myr  i ca- 
Arterne, navnlig a f Myr ica cer i f era i Pen- 
sylvanien, Virginien, Carolina etc., M. cara-  
cassana i N y Granada, M. cord i f ol ia ved det 
gode Haabs Forbjerg  og flere. Y oxet løsnes 
fra Frugterne ved K ogning med Yand, og 
naar det derefter er blevet koldt, kan det 
aftages. (Sé ogsaa Vox. )

P l a s m a  s. Chalcedon.
P l a t l i s l t  s. Kabl iau.
P l a t a n  {Platanus), Slægt af en til de 

Kronløso henhørende Fam ilie, Plat anf ami l ien,  
som indbefatter store, smukke Træer, af hvilke 
flere Arter plantes hos os til Alleer og i Park
anlæg. A f disse ere de vigtigste : den øst e r 
landske Platan, P. orie nta lis,  med lancetfor
mede Bladflige, har et fint, hvidt, let og 
seigt Y ed , der anvendes til Snedker- og 
Dreierarbeide, til Musikinstrumenter og  under
tiden ogsaa til Skibsbygning ; det er et stort 
°g kraftigt Træ, der hvert Aar fornyer sin 
Bark, som falder af i store Stykker. Den 
vest erlandske eller vi r ginske Platan, P. occi
dentali^ fra Nordamerika, har ot lignende 
Ved, der lader sig farve som Mahognitræ og 
godt kan anvendes til M eubler o. dsl. Den 
ahornbladede Platan, P. a ccritolia ,  stammer 
ligeledes fra Orienten, men plantes sjeldnere 
hos os, da den ikke er m eget haardfør; dens 
Ved er ligeledes anvendeligt. —  Den f alske 
Platan er den almindelige hvide Ahorn (s. d.).

. P l a t i l l a s  eller Piat i l l es kaldes en hyp
pig forekommende Sort Lærreder, som op
rindelig vævedes i Frankrig, men som nu 
ogsaa forfærdiges i Tyskland og England. 
Der haves flere Sorter deraf, navnlig Plat i l las 
royales eller reales og Plat i l l as simples,  af 
hvilke den første er tæt og  fast vævet og 
smukt lxvidbleget, imedens den sidste er mere 
løst vævet. B egge Arter blive stivede, m ang
lede og mest sammenlagte i B ogform  efter 
hele Bredden; dog  forekomme de ogsaa i 
Buller. P. roya le s forekomme ogsaa ublegede 
tøder Navn af P. crudos,  Chalet s eller Flo- 
rillos crudos;  man har dem ligeledes farvede 
under Navn af P. t int as,  navnlig sorte, blaa, 
gule og rosafarvede. P. Selesias ere endnu 
løsere vævede end P. sim ples. De engelske 
Platillas, som næsten have fortræ ngt de 
tyske paa de oversøiske Markeder, ere bil
ligere end disse, men ogsaa sværere og  mindre 
holdbare.

P l a t i n  eller Pl at ina {Platinum ), hvilken 
Benævnelse stammer fra det spanske Ord 
Plata, der betyder Sølv, ogsaa undertiden 
kaldet hvidt  Guld,  er et først i Aaret 1730 i 
Sydamerika opdaget Metal, som i høi Grad 
hésidder de ædle Metallers Egenskaber, idet 
det er strengtflydende, uforanderligt i L u f
ten, uopløseligt i Syrer og  m eget strækkeligt. 
I ren Tilstand er dets Farve sølvhvid med 
et staalgraat Skjæ r; men dets Glans er rin 
gere end Sølvets. Platina forekom mer gedi
gent i Columbia, Peru, Brasilien og Ural som 
»maa, rundagtige, graa, metalglinsende Korn. 
I den nyere T id  er det ogsaa fundet sammen 
næd Vaskeguld i Kalifornien, Oregon, Bra
silien, Haiti, Australien og paa Borneo, ende
lig ogsaa ved Kør aas i Norge som Isprængning

i Klippemassen og i Sandet af Ivalofloden i 
det nordlige Lapland. Platina er mod tid
ligere Anskuelser, om end i ringe Mængde, 
dog tem m elig udbredt; Pettenkofer har saa- 
ledes paavist, at næsten alt Sølv, som fore
kommer i N aturen, indeholder en ringe 
Mængde Platin. Dette Metal blev først op
daget af den spanske Mathematiker, Anton 
d’Ulloa i det guldførende Sand af Floden 
Pinto i Choco (Ny-Granada) i Sydamerika; 
det blev først antaget for at være Sølv, ind
til den svenske M yntdirektør Scheffer paa
viste, at Platinet var et eget Metal. I  Bra
silien forekommer det i Sandet, som er op- 
staaet ved Forvitring af Syenit, i Ural navn
lig  i det Flodsand, som er dannet ved Ser- 
pentinets Forvitring og  Bortslem ning, og det 
forekommer da sammen med de deriværende 
tunge Mineralier som Chromjern, Titanjern, 
Z ircon etc. Paa Borneo findes det sammen 
med Svovlruthenium, det saakaldte Laurit. 
Indtil Aaret 1822 kom alt Platina fra Syd
amerika; men i det nævnte Aar opdagede 
man det ogsaa i Guldvaskerierne paa Urals 
østlige Skraaning, og  det viste sig  snart, at 
det fandtes langsmed hele Urals Bjergkjede, 
hvor Gruberne ligge  i Sandlag tæt under 
Jordens Overflade. D et varede ikke længe, 
førend man fandt mere Platina i Ural end i 
Amerika, og for Øieblikket er det Kusland, 
som bestemmer dette Metals P r is ; th i im e
dens Sydamerika i Gjennemsnit kun leverer 
800—-900 Pund aarlig, producerer Kusland 
gjennem snitlig 4,500 Pund, og  denne Pro
duction skal kunne forøges betydeligt. P la
tina findes ofte her gediegent i sølv- eller 
staalgraa Korn af forskj ellig  Størrelse, under
tiden ogsaa i Blade; men det forekommer 
stedse i Forbindelse med nogle andre M e
taller, som først bleve bekjendte ved Opda
gelsen af Platinet, nem lig med Osmium, Iri
dium, Palladium, Khodium  ogK uthenium . I  
denne raa Tilstand kaldes det sædvanlig Pia- 
tinerts. Frem stillingen af rent Platina skér 
i Alm indelighed først ved at gløde Ertsen 
og derefter behandle den med Saltsyre og 
derpaa med koldt Kongevand; derved fjernes 
Guldet og Resten koges med Kongevand i en 
Retort. Yæsken, som destillerer over, inde
holder Osmiumsyre, og den uopløste Rest 
bestaar af Osmium-Iridium, Ruthenium og  
Chromjernsten samt Titanjern, medens Y ædsken 
indeholder Palladium, P latin , Rhodium  og 
en ringe Mængde Iridium. Denne Opløsning 
neutraliseres med Soda og tilsættes Cyan
kviksølv, hvorved Palladium bliver udskilt og  
den filtrerede Vædske concentreres nu ved 
Inddam pning og blandes med en mættet Sal
miakopløsning, der vil udfælde Platinet som 
Platinsalmiak i Form  af et Pulver, der da 
ved Presning, G lødning og H am ring bringes 
i compakt Tilstand. Den største Anstalt til 
Frem stilling afPlatina findes iPetersborg, hvor 
alt det raa Platina fra Ural forædles. Efter 
G lødningen danner Platinet en svampet Masse, 
den saakaldte Plat insvam p,  der under et 
svagt Tryk rives i en Staalmorter og sigtes, 
hvorefter Pulveret undergives en stærk Pres
n ing i Støbejerns Rør, hvorved det bliver
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sammenhængende og danner korte Cylindre, 
der dernæst ophedes stærkt i en Porcellains- 
ovn. Herved faa Cylindrene en endnu større 
Consistents og  trække sig sammen, og M e
tallet kan allerede nu smedes og anvendes 
til forskjelligt B rug; men sædvanlig smedes 
det dog først til smaa Barrer eller udvalses 
til Blik eller Traad. En bedre Maade til 
Indvinding a f Platina a f Ertsen synes den 
franske Methode at være, der bestaar i at 
smelte Ertsen sammen med Blyglans og Glas, 
hvorved Osm ium -Iridium  udskilles paa Bun
den og den dannede Regulus afdrives i en 
Reverberovn ligesom  Sølv og  renses senere 
ved Omsmeltning i Kalkdigler; Silicium, Jer
net og Kobberet v il da indsuges af D iglen. 
T il Sm eltning heraf anvendes Belysningsgas, 
der forbrænder i Iltluft. T il Sm eltning af 
1 K ilo Platina udfordres 100 Liter I lt  og 
300 Liter Gas. D et udvundne Platin hamres 
derpaa og smedes. Paa den internationale 
Udstilling i 1862 havde Firmaet Johnson, 
Matthey & Co. i London udstillet en P latin 
blok, der veiede 2%  Cmt., til Værdi af 85,000 
F ran cs, og  som var frem stillet paa oven
nævnte Maade, og man har senere drevet det 
til Frem stilling af Blokke paa over 600 Punds 
Vægt. Prisforskjellen imellem raat og  renset 
Platina er meget betydelig ; imedens et Pund 
raat Platina saaledes i Petersborg omtrent 
koster 180 Kroner, er Prisen paa det rensede 
omtrent 310 Kroner. Rent Platina er hvidt 
som Sølv, blødere end K obber, og har en 
smuk Glans; det kan hamres og  strækkes 
og  har en specif. Væ gt =  20,85— 21,7; det 
er saaledes næst efter Iridium det tungeste 
af alle Metaller. I Haardhed staar det im el
lem Kobber og Jern og lader sig skære; i 
Strækning staar det kun tilbage for Guld og 
Sølv; men i Seighed overgaar det alle andre 
Metaller, idet en Traad af s/10 Linies Dia- 
ameter og 60 Ctm. Længde kan bære over 
28 Pund. I almindelig Ild er P latina usmeL 
te lig t; i H vidglødhede bliver det blødt og 
lader sig  sveitse ligesom  Stangjern, men det 
afgiver m eget hurtigt sin Varme. D et kan 
smeltes i Knaldluftsflammen, hvor Tempera
turen er c. 1500° C. I Alm indelighed for
mes det ved Ham ring eller Valsning, og hvor 
Lodning er nødvendig, benytter man fint 
Guld. Da det i m eget høi Grad kan mod- 
staa Iltning og  andre chemiske Paavirkninger, 
kan det erstatte det 3 Gange saa dyre Guld 
i alle Tilfælde, hvor det ikke kommer an paa 
Udseendet. D et benyttes saaledes m eget i 
Tandlægekunsten; en enkelt stor amerikansk 
Fabrik, som forfæ rdiger kunstige Tænder, 
skal alene maanedlig forbruge 20 Pund P la
tina à 385 Kroner Pundet til de smaa S tif
ter, hvormed de kunstige Tænder fastgjøres. 
—  Med Navnet Plat inam or betegner man 
overordentlig findelt Platina; det er et tungt, 
kulsort Pulver, som er stærkt affarvende og 
som ved Tryk antager en hvid Farve og M e
talglans. D et fremstilles ved at blande en 
Opløsning af P latin forchlor i Kalilud med 
Alkohol, eller ved Reduction af Platintve- 
chlor ved Zink eller Jern. D et anvendes i

Chemien, idet det i endnu høiere Grad end 
Platinsvamp er istand til at absorbere Luft
arter, f. Ex. Ilt, og til at omdanne f. Ex. 
Alkohol til Eddikesyre. Metallisk Platina 
kommer sædvanlig i Handelen i Form af 
Traad og Blik af forskiellig  Tykkelse og an
vendes især til alle Slags Redskaber til che- 
m isk-technisk Brug, hver det kommer an paa 
Ildbestandighed og U opløselighed i Syrer; 
endvidere torfærdiger man deraf udmærket 
smukke M etalspeile, m eget fine Vægte og 
andre fine G j en stande. Man forer Pistonerne 
i Jagtgeværer med Platina, overtrækker Spid
serne af Lynafledere dermed, og  man plati
nerer ogsaa Kobber- og  Porcellains-Fade eller 
Kar, hvortil man betjener sig  af Platinsal- 
miak, P latin ilte og Platinsvamp. I  Chemien 
har. det Betydning, fordi dets Salte ere meget 
charakteristiske. D et anvendes ogsaa til Farv
ning af Emaille og  Porcellain, og i Rusland 
har man præget M ynter deraf (s. Platimnyn- 
ter). En m eget v igtig  Anvendelse finder 
Platina til Concentration af Svovlsyre, hvor
til der benyttes m eget store og kostbare Be
holdere. I  en større Fabrik (Matheys), som 
daglig skal levere 15,000 Pund concentrerei 
Syre, koster Destillérkjedlen med Tilbehør* 
der maa være af Platina, omtrent 62,500 Frcs., 
medens en K jedel til c. 100 Cnt. koster ç.
41,000 Frcs. Værdien af Platinaet, som ud
fordres til en saadan Kjedel, udgjør 27,500 
Frcs. T idligere var Paris det eneste Sted; 
hvor der fabrikeredes saadanne Beholdere m 
Platina ; men i den nyere T id  forfærdiges de 
ogsaa i Tyskland, navnlig i Hanau. — Pa
tina lader sig  legere med mange Metalieb 
lettest med Bly, men giver med dette e 
skjørt og let sm elteligt Metal, hvorfor mal1 
aldrig bør smelte B ly  i Platinaskaale. y*es' 
uden forbinder det sig med Guld, Sølv, Kvik
sølv, Kobber, Vismuth, Tin, Zink etc. Lj! 
Legering bestaaende af 7 Dele Platin, }  
Dele Kobber og  1 D el Zink, har en guldhU 
nende Farve, anløber ikke i Luften og kan give . 
en smuk Politur. V ig tig  er en Legering a
78,7 Dele Platina og 21.3 Dele Iridium, so» 
ikke angribes af Kongevand og tillige er haar 
og hammerbar. Normalvægtene i Frankrig ^ 
forfærdigede af en L egering af 90 Dele Plm1  ̂
med 10 pCt. Iridium. Mod lige Dele Staat da» 
ner Platina en Legering, der som SpeilmU 
ikke overtræffes af nogen anden Blanding 
Desuden forbinder Platina sig ogsaa &e 
Svovl, Phosphor, K ulstof, Kisel etc. Til cb^ 
miske Redskaber benyttes ogsaa undertiden 1 
Legering af Platina med lO pCt. Iridium; deö 
er haardere end ublandet Platina og_ »  ̂
bedre modstaa de chemiske Agentier. f  
kjende D igler eller deslige, som ere fort®.. 
digede heraf, betegner man dem sædvan j  
med en islaaet lille Stjerne og en rudeforj'U 
Figur. —  Prisen paa Platina ligger imen 
Guldets og  Sølvets; som tidligere omtalt * 
arbeides det fortrinsvis i Paris og Ha1' ,  
men ogsaa i London. De mest bekjen 
Fabriker ere: i Par i s Desmoutis og QUÉL  
nessen, Chapuis frères, Godart og Labor . 
nave; i Hanau C. W . Heraus, men navnhe
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London M attkey & Co. og  Johnson. —  De 
af Platina tilberedte chemiske Præparater 
ville findes omtalte i de følgende Artikler.

P la tin c lilo rid , Platintvechlor (Clilo- 
return p la t in icu m ) , fremstilles ved O pløs
ning af rent Platina ved K ogning i K on
gevand, Afdam pning og  Krystallisation. D et 
danner et gulbrunt, krystallinsk Pulver, 
der benflyder i Luften og  derfor maa opbe
vares med Forsigtighed. Piatinchlorid er 
letopløseligt i Vand og anvendes navnlig i 
Chemien, især som Keagens paa Kali, hvor
med den danner et gult Salt. P latin forchlor 
efholder man ved forsigtig  at opvarme P la
tintvechlor,' det er et graaliggrønt Pulver, 
8om ikke opløser sig  i Saltsyre.

P la tin m y n te r  prægedes i Rusland i 
Tiden fra 1828 til 1845, nem lig enkelte, dob
belte og flrdobhelte Platindukater til 3, 6 og 
12 Rubler; paa Grund af de store Vanske
ligheder og' Om kostninger, som vare for
bundne med Præ gningen, blev denne dog 
utter opgiven.

P la tin o le u m  kaldes en Sort Tæppe- 
fØi, som er opfundet i de senere Aar og som 
bur Lighed med Linoleum  (s. d .); det for
tidiges navnlig i K itzingen i Baiern. D et 
m°dstaar godt Fugtighed og  anvendes til 
Belægning af Gulve, Jernbanevogne, Borde 
etc., til Tapetsering af Korridorer, Vente- 
?uje, Havestuer o. dsl. og skal være m eget 
miligere end baade Voxdug og  Linoleum.

P la tin sa lm ia k  er et gult, krystal- 
musk, i Vand tungt op løselig t Pulver, som 
remstilles ved at opløse rent Platina i K onge

lund og fælde Opløsningen med Salmiak. 
,.J°t anvendes mest til Forfærdigelse af Pla- 
,masvamp samt som Reagens i den analy
s e  Chemi.

P le o n a s t  s. Spinel.
. P lettered e  T a r e r  kalder man for- 

j/Jellige Artikler af Kobherblik, som ere be- 
|Ugte med et tyndt Lag Sølv eller undertiden 
gsaa Guld; i den nyere T id  anvendes dog 

r- vplettering hyppigere paa N ysølv  end paa 
. .ebber. D et Kobberblik, der skal benyttes
î'i de forskjellige Brugsgjenstande, overtræk- 

m'e. De uædle Metalstykker, som skulle
deb^’ i .sidstnævnte Tilfæ lde kun m eget tyn-ijuld.

strax med en tynd Plade rent Sølv eller

I etteres, poleres først ganske rene og pres- 
8 imellem Valser for at blive tæ ttere; der- 

i4 a ^gnides de paany og  bedækkes nu med 
P ‘bølvblad af Tykkelse omtrent som tyndt 

aPir. Disse to M etallag sammenbindes med 
p udglødet Jerntraad og  udsættes over en 
de Üld f ?r en stærk R ødglødhede, imedens 

samtidig presses stærkt sammen, livor- 
den saaledes pletterede Kobberplade 

tages i glødende Tilstand og presses flere 
j^uuge igjennem et Valseværk, hvis Valser 
y ^ g a n g  stilles tættere sammen. De to Me- 

er blive paa denne Maade uden Sm eltning 
s Lodning bragte til at holde saa stærkt 

^men, at de derefter kunne underkastes 
skm ^dvalsning i kold Tilstand uden at 
j.meg ad. Sølvlaget udgjør efter Omstæn- 

erne fra Vi o bil V*o af Tielo Pladens 
og selv med den sidstnævnte ringe

Tykkelse er Forsølvningen dog m eget stær
kere end i de fleste andre Tilfæ lde, hvor al
m indelig Forsølvning anvendes. A f det med 
Sølv pletterede Kobberblik forfærdiger man 
en stor M ængde Gjenstande, hvortil man tid 
ligere anvendte Sølv, saasom Kander, Fade, 
Tallerkener, Lysestager, Daaser, Beslag etc., 
som ganske sé ud som Sølv og ved hvilke 
Kobberet først kommer tilsyne, naar Plette- 
.lingen er gaaet af ved Slid. P lettering med 
Guld anvendes navnlig paa Knapper, Daaser 
og  forskjellige Galanterivarer. De fleste p let
terede Varer forfærdiges i Birm ingham  og 
Sheffield i England; desuden ogsaa i Paris 
og  ligeledes flere Steder i Tyskland og  Øster- 
r ig , navnlig i Iserlohn, Elberfeld, Barmen, 
Nürnberg, W ien , Berlin etc. Ogsaa Jern 
pletteres undertiden med Sølv , men dette 
maa da befæstes derpaa ved Hjælp af Tin. 
Gjenstandene blive først bragte i den forøn 
skede Form  og  fortinnede, og  derpaa ved 
Hjælp af et Glittestaal eller en Hammer over- 
trukne med m eget tynde Sølvplader ; derefter 
omvikles de med Jerntraad og  læ gges i en 
stærk Ild , hvorved Tinnet smelter og  ved at 
afkøles ig jen  fastholder Sølvet. — N ysølv  
har i den nyere T id  fortræ ngt Sølvplette- 
ringen for mange Artiklers Vedkommende; 
om det ogsaa har et lid t gu llig t Udseende, 
saa bliver det dog stedse uforandret. —  Plette
ring  med Sølv og Guld sker dog nu hyppig  
ad galvanisk Vei, hvorved en Hinde lettere 
fremkommer. A f saadanne Fabriker findes 
nu for Tiden adskillige i de fleste større Byer 
i Europa; ogsaa i Kjøbenhavn frem stiller man 
nu paa denne Maade en Mængde Gjenstande, 
saasom Skeer, Gafler, Fade, Kander, Opsat
ser, Bakker etc., som have vundet stor Ind
gang, da de foruden i alle Henseender at 
ligne saadanne af Sølv, ere langt billigere.

P le u r e s  kalder man i Frankrig Ulden 
af døde Faar.

P l u m b a g o  s. Blyant .
P l u m b u m  s. Bly. —  P. a cet icuiu s. 

Blysukker. —  P. ca rhonicuin s. Blyhvidt. —  
P. joda tum  s. Jodbly. —  P. suba cet icum  l i 
quidum s. Blyeddike.

P ly d s , som har Navn af det franske P e 
luche, er et fiøilsagtigt Stof, som er mere 
langhaaret end F løil, og hvor Haardækket 
ved Væ vningen altid frembringes ved en sær
skilt Poilekjede; det væves paa samme Maade 
som F løil, nem lig med en dobbelt Kjede, af 
hvilken den ene danner Grunden og  den an
den Floret, som tilsidst opskæres. Man for 
færdiger det mest af Uld eller Kamélgarn 
og  Linnedgarn, undertiden ogsaa af Silke og 
Bomuld, og  man skjelner imellem flere for
skjellige Sorter. D et anvendes mest til M eu- 
belbetræk, ligesom  ogsaa til Im itation af 
Pelsværk, og  af Silkeplyds forfæ rdiger man 
Handsker og forskjellige smaa Pyntgjen- 
stande. Presset P lyds anvendes til Huer, 
Kaabekraver og  ogsaa Meubelbetræk ; det 
væves nu ofte med forskj elligt farvede Stri
ber, Kvadrater o. dsl. Der gives ogsaa D ob- 
belplyds, med Behaaring paa begge Sider, 
men dog kortere paa Indersiden, i  forskjellige 
Farver og  ligeledes trykket. I  England, hvor
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Plyds kaldes Shag eller Plush,  forfærdiges 
det mest i Coventry, desuden ogsaa i Man
chester og  Barbury. I  Frankrig levere hoved
sagelig Amiens, Abbeville og  Compiègne fint 
Plyds, og L yon  og L ille  mere ordinaire Sor
ter; en langhaaret Sort, som mest benyttes 
til Meubelbetræk, kalder man der Velours 
d’ Ut recht  eller Ut reeht er-Fløi i ,  hvilken B e
nævnelse ogsaa forekommer i de tyske F a
briker, som nu levere ligesaa smukt Plyds 
som de engelske og franske. Plyds kommer 
oftere i Handelen under Navnet Felpe!  (s. d.), 
og  nogen bestem t Forskjel imellem disse 
Stolfer kan maaske neppe paavises.

P o d e r b r o d  s. Poierbrod.
P o d o p h y li in  er en gul, bitter, dra

stisk purgerende Harpix, som fremstilles af 
Eoden af en i Nordamerika hjem mehørende 
Plante, Podophyllum  pe lta tuiii ; den anvendes 
i Medicinen og  udgjør en Hovedbestanddel 
af de bekjendte Brandr et hs Pil ler.

P o ie r b r o d  eller Poderbrod kaldes i 
Holland en Sort Sukker, som staar imellem 
Melis og Baflinade.

P o i l  d e  C h è v r e  er et fint, halvuldent 
Stof, hvis Kjede bestaar af Bom uld og Islæ t
ten a f haardt K am garn; det benyttedes især 
tidligere m eget til Vestetøi og  ogsaa til 
Dameklæder, men er nu tildels blevet for
trængt af de smukkere Napolitaines og  lig 
nende Tøier. D et forekommer baade ensfar
vet, broget stribet og tærnet eller med andre 
Mønstre, og  forfæ rdiges i mange a f de tyske 
og  østerrigske Fabriker.

P o i l  d e  la in e  kaldes i Frankrig de 
fineste Strudsfjer.

P o it o u  v in e  ere de i det nuværende 
franske Departement Vienne avlede, tem me
lig  ordinaire og mest hvide V ine; de have 
L ighed med Rhinskvine, og  kun de hedste 
Sorter udføres i Kegelen til Nordeuropa, ime
dens de simplere sædvanlig benyttes til Bræn
devin. De dyrkes mest i Omegnen af Cha- 
tellerault.

P o k k e n l i o l t  s. Guaj akt ræ.
P o k k e n l i o l t ,  b r asi l i ansk  s. Jacaran- 

dat ræ.
P o l e i  eller Poleimynt e (M entha Pule- 

gium )  er en i Tyskland paa fugtige Steder 
voxende Plante med brunligrøde, kortfiltede 
S tengier, smaa kortstilkede, ægform igc, 
stumpe Blade og  smaa violette eller hvide 
Blomster. Den har en eiendom m elig m ynte- 
og  terpentin- eller cam pheragtig L ugt og 
Smag. Hele Planten tørres og føres i A po- 
thekerne under Navn af Herba  P u le g i i ;  den 
anvendes i M edicinen m est til udvortes Brug. 
Den forvexles undertiden med Markmynten, 
M entha  a rve n sis,  som im idlertid har større 
Blade. Ved D estillation udvinder man en 
tyndtflydende, gullig , ætherisk Olie, som har 
Plantens L u gt og  Smag, men den bruges 
kun sjelden.

P o le n t a  er en italiensk Ret, der til
beredes af Maismél eller Kartofler med Melk; 
i tørret Tilstand males den ogsaa til Gryn 
og Mél og  kommer saaledes i Handelen for 
at anvendes til forskj ellige Spisevarer.

P o lé r r e d t  kaldes m eget fin t, revet

Colcothar eller Engelskrødt (s. d .) ; det an
vendes til P olering af Metalarbeider, Glas, 
Speile o. dsl.

P o l e r s  k i f e r ,  som ogsaa feilagtig kal
des Sølvt r ippelse,  er et gulliggraat, blødt 
affarvende og  m eget skifret Mineral, som fj 
lettere end Vand, idet det kun har en specif 
Væ gt =  0 ,59—0,70; i Vand deler det s ig 1 
Blade uden at opløses, og  det klæber kun 
lidet eller slet ikke ved Tungen. Det findes 
flere Steder i Böhmen, Sachsen etc. og an
vendes til Pudsning og P olering af Glas, 
Æ delstene og  forskjellige Metaller samt tu 
Forfærdigelse a f Forme. D et bestaar næsten 
udelukkende af Fortidens Infusionsdyr.

P o l i x a n d e r t r æ  s. Jacarandat  æ.
P o l u w a l i  s. Jucht er.
P o l y b a s i t  er en Sølvmalm, som inde

holder 64— 72 pCt. Sølv samt forøvrigt Ar
senik, Antimon, Kobber og Svovl.

P o l y c h r e s t s a l t  s. Seignet t esal t .
P o l y c h r o i t  s. Safran:
P o l y g a l i n  s. Senagarod.
P o l æ e v e r e  s. Marmor.
P o m a  A u r a n t i o r u m  s. Pome” 

rant ser .
P o m a d e  er en Salve, som er gjort vel

lugtende ved Tilsætning a f ætheriske Olier 
og andre Plantestoffer; som bekjendt benyt
tes den til at fedto H aaret, dels for at 
give det Glans og Bøielighed og  dels for at 
styrke det og  befordre dets Væxt. Den har 
sit Navn af det lantinske Ord Poiiiuiii,  Æble, 
idet den første parfumerede Haarsalve frem
stilledes af en romersk Læge, Pittoni, _paa 
den Maade, at han stak Kryderier ind i ^ 
Æ ble og  lagde dette nogen Tid  i smeltet 
Fedt, hvormed han gjorde dette vellugtende. 
Nu tilberedes Pomade sædvanlig ved at om- 
røre smeltet Fedt, indtil det er halvt afkølet, 
og  derpaa tilsætte forskjellige ætheriske Olier- 
Hovedbestanddelen er som oftest Oxemarv, 
Svinefedt oller Bedetalg. I Sydfrankrig gives 
der store Fabriker, som tilvirke fine Pomader 
ved først at rense en Blanding af Talg og 
Svinefedt ved om hyggelig  Rivning og Ud
vaskning med Vand og dernæst at bringe 
vellugtende Plantedele i Berøring dermed, 
t. Ex. Blom ster a f Jasminer, Roser, Violer, 
H yacinther etc., kort sagt saadanne Blom
ster, som ved Destillation kun give lidt eller 
slet ingen ætherisk Olie, men som dog be" 
sidde en kraftig  Arom a; herved vindes de 
saakaldte f r anske  Grundpomader  (corps durs 
parfumés), der dels anvendes til Pomader ved 
Samm ensmeltning med Fedt, og dels til Par- 
fumeribrug, idet Lugten udtrækkes deraf ved 
Spiritus, der ved Tilblanding af andre vel
lugtende Ingredientser danne de bekjendte 
Parf um er ,  som Frankrig i betydelig  Mængde 
udfører. Læbepomade im od Revner i Læ
berne og Hænderne tilberedes i Apothekerne 
a f hvidt Vox, Hvalrav og Mandelolie; naar 
man under Sm eltningen tilsætter lidt Al- 
kannarod og tilsidst lidt Citron- og Berga- 
motolie, erholcler man den rød.

P om eran tser , Oranger eller Bigara
de r, ere Frugterne af det bittre Pomerants- 
træ, Cit rus vu lga ris eller I t iga ra dia ,  som voxer
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1 det sydlige Asien, i Nordafrika, Vestindien 
Sydeuropa, imedens den opelskes i Driv

é e  i de nordlige Lande. De ere næsten 
"Ugelrunde, lidt indtrykkede foroven og for
uden, af høigul Farve, have en meget be
hagelig Lugt og indeholde et gulligt, saftigt, 
Syrlig bittert Kjød. De komme i Handelen 
dßls modne og dels umodne. De modne Po- 
5erantser komme fra Sicilien, Spanien og 
ôrtugal, hver enkelt indviklet i Papir og i 

bister paa c. 240 Stykker, undertiden ned- 
Pakkede i Foustager. De anvendes især til 
■̂ Oïfærdigelse af Likører og Biskop, til Oran- 
|®ade, en kølende Drik, og til Orangesirup.

søde Pomerantser eller Appelsiner (s. d.) 
®Pises og skulle være et godt Middel imod 
pkjørbug og flere Sygdomme. De umodne 
pomerantser,  F r u d u s  A u r a n t i i  i m m a t u r u s ,  
C  Orangettes eller Orangclettes, komme 
tøl-rede især fra Spanien og Italien. Do ere 
fondagtige, lidt rynkede, graasorte eller graa- 
l̂ 'Une, meget haarde, bittre og af en Ærts 

et Kirsebærs Størrelse. De spanske, som 
IJlest udskibes fra Malaga, ere større, bedre 
°ö have en kraftigere Smag end de itali- 
®Oske. De anvendes til Likører og Bit- 
C'essentser samt som Fontenellekugler. — 
H forskjellige andre Dele af Pomerantstræet, 
s°oi komme i Handelen, omtales i de føl- 
Sende Artikler.

© m e r a it t s b la d e  (F o lia  A u r a n tii) 
®ïe B—10 Ctm. lange, 4—5 Ctm. brede, ho
rnagtige, helrandede, foroven glinsende og 
pave en vinget Stilk, hvorved de adskille sig 
r a Cédrat- og Citronblade; "Lugten er be
hagelig, Smagen snærpende, bitter og krydret, 
?§ Afkoget har en thélignende Smag. Dette 
Flyttes som et sveddrivende, krampestillende 
Riddel, og det anvendes ogsaa til Parfume- 
her etc. Man erholder dem fra Italien over 
kniest ; de maa være smukt grønne og endnu 
Oave den vingede Bladstilk. I Frankrig de
cilerer man ogsaa af Bladene en i Begyn- 
jklsen grønlig og senere gul Olie, Huile de 
Retit grain (s. Pomerantsolie), som dog sjel- 
<leri forekommer under sit eget Navn, men 
C 11 mest blandes imellem de Olier, der vin-

af Blomsterne eller Skallerne, eller ogsaa 
r^ges istedetfor dem. Ogsaa af Appelsin
sene erholdes en Olie, som i Begyndelsen 

,r ravgul og senere bliver mørkere. De inde- 
°lde ogsaa et bittert Extractivstof, dog i 
lngere Mængde end Skallerne.
. 4 * o iïie ra n ts l» lo iiis te i*  eller Orange-  
Pomster (F lo r es  A u r a n ti i , F lo r es  N aphæ) 
/ e de stilkede Blomster af Pomerantstræet; 
e sidde enten enkeltvis i de øvre Bladhjør- 

der eller i Klaser i Spidsen af Grenene. 
Ageret er lille, femtandet og blivende, Kro- 
C bestaar af langagtige, stumpe, kirtlet- 

Djkkede, hvide og udstaaende Kronblade og 
ajrige flerknippede Støvdragere. De komme 
. Handelen enten tørrede,  s i c c a t i ,  eller sal-  

in  s a l e ,  og benyttes til Fremstilling af 
, e i de følgende Artikler omtalte Præpara- 
er- Fed Tørringen blive de gullige og tabe 
F stor Del af deres Lugt; man faar dem 
C  Orangenerne og de anvendes i frisk Til- 

afid til Destillation af Pomerantsblomstolie

og -vand (s. d.), men ogsaa de saltede Blom
ster benyttes hertil, navnlig paa Tider af Aaret, 
naar friske Blomster ikke kunne faas. De 
saltede Blomster maa have en lys, ikke brun 
Farve og lugte stærkt og behageligt. De 
bedste og dyreste ere de, som endnu ikke 
ere udsprungne; de fuldstændig udsprungne 
bestaa af de enkelte Blomsterblade. Man er- 
holder dem mest fra Cette, men ogsaa fra 
Malaga, Genua og Triest; de forekomme ofte 
blandede med de i det Kødlige spillende Ci
tronblomster og med de mere melkehvide 
Appelsin- og Cedratblomster.

Pom erantsblom stolie eller Neroli- 
olie (Æ th ero leu m  A u r a n tii  f io ru m  eller 
Æ th ero leu m  N ero li) er en næsten farveløs 
eller gul, senere rødlig ætherisk Olie, som 
har en meget behagelig Lugt, der dog er 
noget afvigende fra Pomerantshlomsters. I 
Blomsterne findes nemlig to forskjellige æthe- 
riske Olier, hvoraf den ene, der i høi Grad 
besidder Blomstens Vellugt, ved Destillatio
nen bliver opløst i Vandet, medens den anden, 
som er Neroliolien, udskiller sig paa Vandet. 
Den fineste udvindes i det sydlige Frankrig 
ved Destillation af Blomsterbladene alene og 
kaldes Essence eller Huile Neroli pétales; 
til den anden Sort tagor man de hele Blom
ster med Bægrene og Frugtknuderne, og den 
tredie Sort, som kaldes Essence petit grain,  
bliver kun destilleret af Blade. Sorterne 
blandes hyppig med hverandre, og en bestemt 
Adskillelse imellem dem er derfor vanskelig. 
Ogsaa af Bionisterne af de søde Oranger eller 
Appelsiner tilberedes der en meget lignende 
Olie, som man i Frankrig kalder Neroli Por 
tugal.  Orangeblomstolie anvendes hovedsa
gelig til Parfumerier, navnlig til Eau de Co
logne; den erholdes mest fra Cette. (Sé og
saa Pomerantsblade. )

P o m e r a n t s  b l o m st  v a n d  eller Oran
gevand (A qu a  N aphæ  eller F io r u m  A u r a n ti i) 
udvindes mest som Biproduct ved Tilbered
ningen af Olien, men desuden ogsaa ved De
stillation af de friske eller saltede Blade. 
Det maa være ganske vandklart, have en be
hagelig Smag og ikke have nogen sveden 
eller muggen Lugt. Det anvendes dels til 
Parfumerier og dels i Conditorier og Apo
theker for at bibringe forskjellige Fabricata 
Vellugt og en behagelig Smag. Det er navn
lig fra Montpellier, Cetto og Nizza at dette 
Vand kommer i Handelen enten som Eau de 
fleurs d’Orange t riple eller double, efter som 
det to eller flere Gange er destilleret over 
Blomsterne.

P o m e r a n t s o l i e  eller Pomerantsskal-
olie (Æ th ero leu m  A u r a n tii  G orticis) vindes ved 
Udpresning af de friske Skaller, hvis Ydre
side først sønderrives ved at Frugterne pas
sere imellem to med Spidser besatte Cylindre. 
Den kaldes i Italien Spirito Agrume og i 
Frankrig Huile au Zeste,  og tilberedes mest 
i Sicilien; don er lysegul eller grønlig, men 
bliver hurtig mørkere, har en aromatisk bit
ter Smag og en behagelig Lugt; dens Vægt- 

I fylde er 0,84, og den fineste er den haand- 
! pressede. Den benyttes most til Fabrikation 
* af Likører og Parfumerier. — Den søde Po-
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merantsolie eller Appelsinolie,  som ogsaa kal
des Portugalolie eller Essent ia Portugal
( Æ th ero leu m  P ortu g a l) (s. Appelsiner), er 
mere gulgrønlig, liar en fra foregaaende no
get forskiellig Lugt og anvendes hovedsage
lig til Parfumerier. Den af de umodne af
faldne Pomerantser eller af Pomerantstræots 
Blade udvundne ætheriske Olie benævnes 
Huile tie petit grain eller Bigaradeolie. I Ita
lien, Sicilien, det sydlige Frankrig, Spanien 
etc. fremstiller man ogsaa undertiden Pome- 
rantsolie ved Destillation; naar den under
kastes en gjentagen Destillation, kalder man 
den rectifieerei Pomerantsskalolie; denne er 
farveløs og lettere opløselig i Yinaand, men 
af mindre fin Lugt. Den udpressede, især 
den haandpressede Olie er linere og mere 
vellugtende, men noget uklar og holder sig 
ikke saa godt som den, der erholdes ved De
stillation. — Fra Italien kommer Olien i 
Kobberflasker paa 80—100 Pund, som kaldes 
Ramiéres.  Den hyppig stedfindende For
falskning med andre ætheriske Olier er van
skelig at opdage. Olien afsætter ogsaa sta
dig, især naar Flaskerne ikke ere helt fyldte, 
slimede Dele, hvorved der kan opstaa et tem
melig betydeligt Tab. Undertiden forekom
mer Olien ogsaa forfalsket med Alkohol, der 
let kan kjendes ved til en lille Prøve deraf 
at tilsætte en tør Krystal af Fuchsin, der da 
strax vil farve Olien stærkt rød.

Pom erantsskaller ( C or tex  F ru ctu s  
A u r a n ti i) erholdes mest af bittre Pomerant
ser, undertiden dog ogsaa af Appelsiner. De 
første ere paa Ydersiden gulligbrune og fulde 
af smaa Fordybninger, der ere indtørrede 
Oliekirtler; de have en stærkt krydret, be
hagelig bitter Smag. Under den ydre Skal 
findes der en hvid, svampet Marv uden Smag. 
Skallerne, som komme i Handelen fra Spanien 
og Frankrig, især fra Malaga og Mmes, ere 
for Tørringens Skyld delte i Fjerdedele eller 
afskrællede baandformigt; de første ere dyrere 
end de sidste. Naar det ydre Lag, som inde
holder det virksomme Stof, renses fra det 
vedhængende svampede Indrelag, hvilket skér 
ved at at blødgjøre Skallerne i Vand og bort- j 
skære Indrelaget med en Kniv, saa erholder j 
man den saakaldte Pcmerantsyderokal,  Fla -  i 
vedo Fru c t u s Au ra n t i i ,  som anvendes i Apo- ! 
thekerne. En anden Sort er de saakaldte 
Curaçaoskalîer (s. d.). Pomerantsyderskal 
anvendes ogsaa af Conditore til Oversukring 
under Navn af syltet  Pomerantsskal.  De 
bedste komme fra Genua og ere tagne af 
halverede Pomerantser; de maa ikke være 
vaade, men heller ikke ganske hentørrede. — 
De søde Pomerantsskaller  eller Appelsin
skalle r  ere skaarne i Fjerdedele, men gjen- 
nemsnitlig større og af lysere Farve end de 
bittre, ligesom de ogsaa have en tykkere 
Marv og en kun svagt bitter Smag; de staa 
ogsaa i en lavere Pris. I Triest og Italien 
kalder man dem sædvanlig Puglieser Skaller 
og de bittre sicilianske.  — De ovennævnte 
candiserede Skaller af de bittre Pomerantser 
ere gulligbrune og forsendes dels i Æsker og 
dels i Smaakister paa c. 80 Kilo.

Pom pelm nsser kaldes undertiden Ci- 
tronater eller Cedrater (s. Citroner). 

Pom plielyx s. Zinkiite.
Pompoi't er en god hvid fransk Mu

skatvin af 2den Klasse, som produceres i 
Omegnen af Bergerac i Dep.' Dordogne.

P o n c e  s. Tobak.
P o n c i n e r  s. Citroner.
P o n t i ,  hollandsk Vægtenhed =  1 Kilo

gram =  2 danske Pund. 3 Pond =  1 Steen; 
1 Pond =  10 Onsen à 10 Looden à 10 
Wigtjes (Gram).

Pondichéry er Navnet paa en Sort 
smukt og fint ensfarvet Klæde af Uld og 
Silke; det forfærdiges navnlig i Lyon og 
Amiens.

Pongibontak er en vellugtende, med 
Pomerantsessens og Moskus parfumeret ita
liensk Snustobak.

Pontac er en meget yndet og dyr Kød
vin af ganske mørk Farve, som avles ved 
Byen af samme Navn i det franske Dep. 
Nedrepyrenæerne og som sj elden kommer til 
Udlandet. I Vinhandelen sælges dog sædvan
lig forskj ellige andre og mere ordinaire Sor
ter fyldig, mørkerød Vin fra de omliggende 
Egne under dette Navn.

P o o n  eller Poontræ kalder man i Eng
land Vedet af U o lo p h y H u m  i u o p l i y l lu m ,  ct paa 
de ostindiske Øer voxende Træ, som navnlig 
kommer fra Singapore; det er af lys, graa 
Farve og benyttes til Bygningstømmer, lige
som ogsaa til Skibsplanker.

Popleens, Poplins eller Popeline, er et 
løstvævet Tøi af silkeagtigt Udseende, som 
er meget yndet til Damekjoler. Det bestaar 
enten af Silke og haardt Kamgarn eller af 
Silke og Bomuld, og man har disse Stoffer 
baade sorte og i de fleste andre Farver og 
glatte eller façonnerede. Ogsaa nogle Tøier, 
hvori Isletten er tykkere end Kjeden, saa at 
den førstnævnte viser sig ribbet, gives dette 
Navn. Popeline de laine bestaar halvt af 
engelsk eller fransk og halvt af tysk Kam
uldsgarn og er altsaa helt af Uid. Popeline 
forfærdiges hovedsagelig i England, men og
saa i Wien, Berlin, Elberfeld etc.

Poppel (P op u lu s) er en Planteslægt, 
som i Forbindelse med Pil udgjør Pilefami- 
lien. Poplerne ere Træer, som kunne naa en 
betydelig Høide og som udmærke sig ved 
deres meget hurtige Væxt, i hvilken Hen
seende de overgaa alle andre hos os dyrkede 
Træer. Det fine, lette, sædvanlig hvide, men 
bløde Ved af flere Arter anvendes til for- 
skjelligt Snedkerarbeide, til Trug, Pakkasser, 
Tændstikker o. dsl., ligesom det ogsaa hyp
pig benyttes som Brændsel, idet Poppelen 
kan danne en Vedmasse med større Bræn
deværdi end den, som Bøgen i samme Tid 
producerer; men paa Grund af dens næsten 
dobbelt saa store Rumfang i Forhold til 
Bøgeved af samme Brændeværdi, kan den 
imidlertid ikke bære Omkostningerne ved 
lang Transport til dette Brug. Barken af de 
fleste Arter kan anvendes til Brun- og Gul
farvning, og flere Poppelarter plantes meget 
almindelig i Alleer og til Læ om beboede
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Steder. Den hos os hyppigst plantede Art 
Kanadisk Poppel,  P. m o n i l i f e r a ,  som hører 

hjemme i Nordamerika, hvor den kaldes Bom- 
l'ldstræ paa Grund af dens hvide Frø uld ; den 
Plantes meget omkring Landsbyer og Huse, 
uels til Læ og dels som Lynafleder. Sort  
p0ppel, P. n i g r a ,  forekommer ogsaa hyppig 
nos os og voxer næsten overalt i Frankrig 
°g Tyskland i Sumpegne og ved Flodbredder 
°g kaldes ofte Poppelpil. Dens unge Blad
knopper ere, førend de udvikle sig, over
dragne med en klæbrig,, guldgul Saft af en 
behagelig balsamisk Lugt og en bitter, bræn
dende krydret Smag og anvendes i Apothe- 
kerne til Fremstilling af Poppelsalve; man 
kalder dem Poppeløine eller Poppelknopper,  
gculi eller Gemmæ Populi.  Den saakaldte 
■'yramkJepoppel henhører til denne Art. — 
Balsam Poppelen, P. b a l s a i u i f e r a ,  har glatte, 
Paa Undersiden hvidlige Blade og klæbrige 
^nopper, som udsvede en lignende Saft som 
u®n forannævnte Art og som i Busland bm
ps som Tilsætning paa Brændevin ; dette er
oder derved cn behagelig Smag og en urin- 
drivende Kraft. Af Knopperne af de to sidst
nævnte Arter har man ogsaa tilberedt en Art 
cplsam under Navn af t ysk IViekkabaisam.— 
Barken og Knopperne indeholde Populin, Sali- 
hln> Garvestof, ætherisk Olie, etgult og et rødt 
farvestof, nemlig Chrysin og Corticin. — Onta- 
r}sk Poppel, P. c a n d i c a n s ,  ligner meget den for- 
rige og plantes jevnlig hos os, hvilket ligeledes 

Tilfældet med Sølvpoppelen,  P.  alba, som 
!lar tandede, mørkegrønne, paa Undersiden 
jjUdfiltede Blade. — Bævreaspen,  P.  t r e m u l a ,  
dører ligeledes til Poppelslægten; den har 
l'dnde, tandede, glatte Blade, der let sættes 
a .Bevægelse af den svageste Luftning og da 
fhve en raslende Lyd. Den er den eneste 
,!61' i Landet hjemmehørende Poppelart og 
dødes mest i Hedeegnene; den har et meget 

og blødt Yed, som benyttes meget af 
,.°gnmagere og Træskærere, ligesom ogsaa 
d Papirmasse og Tændstikker.
, Poppelsten kaldes undertiden den 
■’'ævlede Malachit (s. d.).
^ O P C ella in  er en brændt, halvt glas

i g  Lérmasse, hvis Hovedbestanddel er en 
■’dLerjord, Kaolin eller Porcellainj ord (s. d.), 
J? som endnu tilsættes fintmalet Kvarts, 
dusel eller Flintesten, rent Feldspath og Gips 
§ som oftest ogsaa malede Porcellalnsskjær- 

J r- Blandingsforholdet er meget forskjelligt 
Iter Bestanddclenes Art og Beskaffenhed, 

undertiden tilsættes der ogsaa andre Stof- 
,er end de nævnte. Porcellainet adskiller sig 
ra alle andre Lérfabricata derved, at det 
ed en meget høi Temperatur ved Brændin- 

9e0 undergaar en Art Smeltning, hvorved 
et bliver glasagtigt og noget gjennemskin- 
ende, ligesom det ogsaa har et glasagtigt, 

?0get musklet Brud; det er endvidere saa 
I nardt, at det giver Ild for Staalet, og det 
fJør egentlig ogsaa kunne taale en pludselig 
pg betydelig Tempeturforandring, saa at t. Ex. 
,01'cellains Fade eller Kopper ikke springe 
der give Bidser i Overfladen ved at hælde 

øgende Vand deri. Do fleste af Porceilain 
Værdigede Gjenstande blive glaserede; Gla

surmassen bestaar sædvanlig af de samme 
Bestanddele som selve Porcellainet, kun sam
mensat i et andet Forhold, saa at den smel
ter lettere. Det uglaserede Porceilain, hvoraf 
man sædvanlig fori'ærdiger Statuetter, Litho- 
phanier etc., kaldes Biscuit  (s. d.). Man 
skjelner imellem : i) søgte eller haardi Porcel
ini!! med en haard Feldspathglasur og strengt- 
flydende, og 2) Frit teporceilain med en blød 
Blyglasur og mindre strengtflydende; dette 
sidste er igjen enten engelsk,  som er det 
egentlige Fritteporceilain, eller fransk, som 
strengt taget ikke er egentligt Porceilain, 
men en med Lér blandet Glasmasse.

Det haarde Porceilain tilvirkes af omhyg
gelig slemmet Kaolin, som blandes med fint 
malet Feldspath og rent Kvartssand til Por- 
cellainsmasse ; undertiden tilsætter man og
saa Kridt eller Gips som Flusmiddel for at 
spare Feldspath. Materialierne males meget 
fint og blandes med Vand til den saakaldte 
Porcellainsslik,  et flødelignende Fluidum, 
hvorfra det meste Vand da fjernes enten ved 
Afdampning i ophedede Beholdere eller i den 
nyere Tid hyppigere ved Udpresning i Sække, 
saa at Porcellainsmassen bliver tilbage som 
en stiv Deig, som man, efterat den er dyg
tig gjennemarbeidet, lader henstaa længere 
Tid i fugtige Kjældere, hvorved den bliver 
mere plastisk og saaledes lettere at bearbeide. 
Formningen af de Gjenstande, som man vil 
fremstille, sker enten paa Pottemagerskiven 
eller ved Støbning, saaledes at don med Vand 
udrørte Masse hældes i Gipsforme, af hvilke 
den atter udtømmes efter nogle Minuters 
Forløb. Paa den porøse Gipsforms Vægge 
har der da afsat sig et Lag, der gjengiver 
Formen aldeles nøiagtigt. Paa denne Mande 
forfærdiger man Bør og Betörter til chemisk 
Brug og flere andre Gjenstande. Den for
mede Vare tørres derpaa og eftergaas med 
Dreining, Afskrabning etc., hvorefter den 
første Brænding eller Glødning foretages af 
den af Lérkapsler omgivrie Vare i den øvre, 
mindre hede Etage af Porcellainovnen ved 
en Temperatur af 700—800° C., idet denne 
Brænding kun behøver at være saa stærk, at 
Gjenstandene kunne haandteres og neddyppes 
i Glasurvællingen. Denne er meget strengt- 
fiydende, altid feldspathholdig, blyfri og fæ
ster sig fast til Massen, som ved den høie 
Varmegrad begynder at smelte og blive blød. 
Forbindelsen imellem Glasuren og Massen 
er saa fuldstændig, at man ved at betragte 
Bruddet af glaseret Porceilain ikke kan op
dage nogen Grænselinie imellem begge. Naar 
den glødede Gjenstand er dyppet i den med 
Vand fortyndede Glasurmasse og tørret, føl
ger don anden Brænding, den saakaldte Giat- 
brænding,  som gaar for sig under en meget høi 
Temperatur, der kan naa op til 20000 C. ; denne 
Brænding sker i lukkede Beholdere af ildfast 
Lér, som kaldes Kapsler eller Casetter, for at 
Varerne ikke skulle blive forurensede af Aske. 
Ved Glatbrændingen smelter Feldspathen og 
gjennemtrænger Lérmassen, og den samtidig 
smeltende, strengtflydende Glasur danner da 
et glat, men tæt og gjenspeilende Overtræk. 
Som oftest foregaar Brændingen ved Hjælp
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af Brænde eller Stenkul, men undertiden o g 
saa med Gas, hvilket t. Ex. er Tilfældet i 
den kongelige Poreellainfabrik i Berlin og i Fa
briken »Aluminia« ved Kjøbenhavn. Efter
som den brændte Vare er mere eller mindre 
fri for Beskadigelser, deles den i Fingods,  
Mellemgcds og Udskud.

Det bløde Porcellain eller Frit ieporcel- 
lainef forekommer som ovennævnt enten som 
fransk eller engelsk. Det franske fremstil
les ved Brænding af en Blanding af Kogsalt, 
Alun, Salpeter, Soda, Gips og Sand, der 
smeltes sammen, finmales og tilsættes noget 
Kridt og Mergel. Den derved fremkommende 
glasagtige Masse er kun lidet plastisk 'og 
blandes derfor med Lim eller Gummi for at 
bøde herpaa; men den er ikke let at bear- 
beide. Glasuren er blyholdig; det springer 
let ved en pludselig Opvarmning, og det an
vendes derfor ikke saameget til Brugs- som 
til Luxusvarer. Gjens tand ene fremstilles altid 
ved Formning, og Brændingen sker første 
Gang ved en saa liøi Temperatur, at Mas
sen smelter. Det bekjendte Sèvres-Porcel- 
lain er fremstillet paa denne Maade. — Det 
engelske bløde Porcellain bestaar i Massen 
af plastisk Lér, af Porcellain jord fra Corn
wallis, det saakaldte China clay, endvidere af 
Cornish stone, som egentlig er forvitret Peg- 
matit, samt Flint og Benaske, hvilken sidste 
tilsættes for at gjøre Produktet mere let
flydende. Glasuren bestaar af Cornish stone, 
Kridt, Flint, Borax og Blyilte. Da Glasuren 
er lettere smeltelig end Massen, saa maa 
denne næsten brændes helt i den første stær
kere Bd, førend Glasuren paabrændes i den 
anden svagere Ild; heri ligger en væsentlig 
Forskjel imellem det baarde Porcellain og 
det engelske. Brændingen foregaar ved en 
lavere Temperatur end den, der anvendes til 
det baarde Porcellain, og under samme om
gives Gjenstandene med Infusoriejord, Sand 
eller malet Flint for bedre at kunne bibe
holde deres Form. Naar de ere brændte 
første Gang, ere de gjennemskinnende, men 
have en mat Overflade. De slibes nu med 
Glaspapir og Sandsten og forsynes derpaa 
med Glasuren, og de brændes da anden Gang 
ganske paa samme Maade som Fajcnce. Denne 
Slags Porcellain er ikke saa holdbart som 
det haarde og bliver let ridset, og det taaler 
heller ikke Temperaturforandringer saa godt 
som dette.

De færdige Porcellainsgjenstande forsynes, 
naar de ikke skulle forblive hvide, med Ma
ling eller Forgyldning, den saakaldte Deco- 
rering. Til den første benytter man mest 
Metalilter, som smeltes sammen med en bly
fri, letflydende Glasmasse, males fint og ud
rives med Lavendelolie, Bcrgamotolie eller 
rectiliceret Terpentinolie, hvorefter de paa
føres med en Pensel. De fleste Farver komme 
først tilsyne ved Brændingen, og den Masse, 
hvormed der males, er sædvanlig tidligere 
af en ganske anden Farve, hvorfor Kunst
neren kun kan forestille sig dens Virkning 
efter Brændingen. Saafremt Metalilterne 
kunne taale den stærke Hede, anbringes Far
ven under Glasuren og smeltes sammen med

denne; men de fleste Metalilter kunne ikko 
udholde en saa liøi Temperatur uden at for
dampe, og disse anbringes derfor ovenpaa 
Glasuren og indbrændes i en Muffelovn. Til 
Forgyldning tager man meget findelt Guld, 
som man paabrænder Glasuren med tyk Ter
pentinolie og noget Vismuthilte som Flus
middel, hvorefter den poleres med Blodsten 
eller Agat; skal Forgyldningen være meget 
stærk, gjentages Operationen flere Gange- 
Paa en lignende Maade gaar man frem ved 
Forsølvning. Ogsaa Platina anvender man 
undertiden til Forsiringer, idet man tilsætter 
Lavendelolie en Opløsning af Chlorplatina i 
Vinaand og paafører og indbrænder denne 
Blanding. En anden Forgyldningsmethode 
bestaar i at bestryge de Steder, som skulle 
forgyldes, med en Opløsning af Guld i flyg" 
tige Olier eller med Svovlguld eller Knald- 
guld. Undertiden ætser man ogsaa fordybede 
Ornamenter i Porcellainet med Flussyre og 
anbringer Forgyldning i dem ved Maling, 
imedens ophøiet Forgyldning fremstilles ved 
først at anbringe en tungtsmeltende Emaille- 
farve i passende Tykkelse paa de paagjad
dendo Steder af Porcellainet og male For
gyldningen derpaa. Metalglinsende Farver 
(Lystrer) fremstilles enten ved Metaloplø8" 
ninger, der ere udrevne med Svovlbalsain, 
eller ved Opløsninger af harpixsure Metay 
ilter i flygtige Olier. De Metaller, som .j 
Almindelighed anvendes hertil, ere: Guld tn 
rosenrød Farve, Uran til gul, Jern til gul 
brungul, en Blanding af Jern og Uran tu 
Efterligning af Guld, Vismuth til hvid Per" 
lemorfarve etc. Efterligning af farvet Perle
mor skér ved at anbringe flere Lag forskjel" 
lige Farver af denne Slags over hverandre- 
Ved den saakaldte Biaamaling,  hvor Por cel 

lainet kun forsynes med blaa Mønstre, paa' 
føres Farven førend Glasuren og smelte8 
sammen med denne, saa at den skinner 
igjennem.

Det saakaldte Parian-Porcellain,  som haï 
dette Navn paa Grund af dets Lighed i Farve
tonen med det pariske Marmor, bestaar af de 
samme Stoffer som det haarde Porcellai’1, 
men er lettere smelteligt paa Grund af dets 
større Indhold af Feldspath; det anvende8 
mest til Fremstilling af plastiske Gjenstand® 
og Luxusartikler. Carrara-Porcellain er r #  
hvidt, kun lidet gjennemskinnende og er 611 
Efterligning af carrarisk Marmor. Diapha1" 
biileder eller Lithophanier og Skrivetavl^ 
af Porcellain bestaa af en i Gipsforme støbt 
Biscuitmasse. Skaale  og Digler til chenu8*' 
og pharmaceutisk Brug komme i HandeM 
fra Elgersburg ved Gotha under Navn 
Æmillan (s. d.). Porcellains SkjorteknapPer 
ere ogsaa ægte Porcellainsvarer ; man skjelne1 
imellem de gjennemskinnende, Fr. Bouton 
strass, og de mindre gjennemsigtige, Bouton6 
agates. De perlemorlignende Porcellain8" 
knapper, som ere saa almindelige, bave faae 
deres Glans ved Hjælp af VismuthlystøP 
Det saakaldte Réaumurporcellain bestaar 
Glas, som ved i længere Tid at være hold 
opvarmet i Kødglødhede, bar mistet sin Gjer  
nemsigtighed og er blevet mælkehvidt.
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Porcellainsfabrikationen var allerede i Old
tiden kjendt i Ægypten, hvor man har fun
det Beviser derpaa i Katakomberne, samt i 
China og Japan; men først i Slutningen af 
det 15de Aarhundrede blev det ehinesiske 
Porcellain af Portugiserne bragt til Europa. 
Handelen dermed gik senere over i Hollæn
dernes Hænder; men i Aarhundreder vedblev 
det dog kun at være en kostbar Modeartikel, 
navnlig de ehinesiske Vaser. Af mange Che- 
mikere og Fabrikanter blev der imidlertid 
stadig gjort Forsøg paa at efterligne det, og 
dette lykkedes ogsaa tilnærmelsesvis flere 
Steder. Det første i Europa tilvirkede por- 
cellainlignende Fabrikat, som man kjender, 
fremstilledes allerede i Aaret 1581 af Buon- 
talenti i Florents, af hvis Fabrikata der 
endnu haves enkelte Exemplarer i offentlige 
eller private Samlinger. I Slutningen af det 
I?de Aarhundrede begyndte man ogsaa i 
Frankrig og England at tilvirke en Slags 
Hiødt Porcellain, som dog langtfra kunde 
taale en Sammenligning med det haarde 
nhinesiske Porcellain. Omsider lykkedes det 
1 Aaret 1708 en forhenværende Apotheker 
H P. Böttcher i Dresden at fremstille det 
Påkaldte røde haarde Porcellain, som dog 
egentlig kun var en Slags porcellainlig- 
ûende Stentøi, der sædvanlig ikke blev 
forsynet med Glasur, men kun poleret med 
Sten, indtil det blev glinsende. Da kort 
Hter de første Kaolinleier i Europa bleve 
hindne ved Schneeberg i Erzgebirge, anvendte 
fløtteher denne hvide Lerjord i sin Fabrika- 
h°n, og han havde nu naaet det Maal at 
'(t*nne tilvirke hvidt haardt Porcellain. Under 
hans Ledelse anlagde Kurfyrsten af Sachsen, 
Aflast den Stærke, i Aaret 1710 den senere 
vir berømte Porcellainsfabrik paa Slottet 
Abrechtsburg ved Meissen,  og fem Aar senere 
podens Fabrikata i Handelen paa Messen 
i Heipzig. Uagtet Fabrikationsmaaden blev 
lc>ldt saa hemmelig som muligt og Udfør- 
‘ elen fra Landet af Kaolin blev strengt for
jæt, varede det dog ikke længe, førend 
v hasten blev bekjendt ogsaa i andre Lande. 
l7o en oprettedes der saaledes allerede i 

-O en Porcellainsfabrik, i Frankrig en lig- 
rjhhe i Chantilly i 1725, der i 1756 efter- 
j 1 dites af den senere verdensberømte Fabrik 

Hevreg, hvis Fabrikata endnu ansés for at 
j Je de fortrinligste paa Keramikens Omraade. 
tpHjieknd anlagdes den første Fabrik i Pe- 
ha Sf, 'S i 1746, og efterat man i England 
i tU0 opdaget de rige Kaolinleier i Cornwall 
p /05, oprettedes der nogle Aar senere en 
fmrcel ainsfabrik i Bristol, som snart efter- 

Ktes af flere andre.
st'li ^anmar  ̂ skal der allerede være frem- 
p Het Porcellain i 1760, men den egentlige
f0̂ ellainstilvirkning her i Landet begyndte 

O. Aar og i Forening med et Interessentskab5o

i 1775, da Myntguardeincn i Kjøben- 
nVh? F. H. Müller, erholdt Eneret derpaa for

den Bygning af Staten, i hvilken Fa- 
Yel 'ationen siden den Tid uafbrudt er dre- 

Allerede i 1779 gik Fabriken over til 
i blive Statens Eiendom, og den virkede nu 

eh lang Aarrække under Navn af »den

kongelige danske Porcellainsfabrik«. Uagtet 
den unde.i en dygtig Bestyrelse fulgte med 
Tidens Fremskridt og blev bekjendt ogsaa i 
Udlandet for sine solide og smukke Fabri- 
cata, gav den dog kun Staten et ringe Ud
bytte, og den blev derfor af Finantsmini- 
steriet solgt ved Auction i Aaret 1867 og 
kjøbt for 270,000 Kr. af Grosserer G. A. Falck, 
som erholdt Tilladelse til fremdeles at drive 
Fabriken under Navn af »den kongelige Por
cellainsfabrik i Kjøbenhavn«. Den har senere 
modtaget forskjellige Forbedringer og har 
med Hæder deltaget i flere af de store Ver
densudstillinger. — I Kjøbenhavn findes end
videre Sing &, Grøndahls Porcellainsfabrik, 
som anlagdes i 1853 og som med Held con- 
currerer med den forannævnte, ligesom ogsaa 
Fajencefabriken Aiuminia i mindre Maalestok 
beskæftiger sig med Porcellainstilvirkning og 
leverer meget smagfulde Gjenstande.

I  Handelen forekommer ogsaa chinesisk 
og j apanesisk Porcellain,  navnlig i Form af 
Théservicer, groteske Figurer og store Vaser, 
de saakaldte Mandarinvaser. I  de første Aar
hundreder af vor Tidsregning tilvirkedes der 
i China kun hvidt Porcellain ; senere havde i 
Eegolen hvert Dynasti sin Farve til Deco- 
rering af det Porcellain, som det benyttede, 
som oftest blaa eller grøn, og intet andet 
Porcellain maatte gives den samme Farve. 
Fabrikationen udviklede sig til en høi Grad 
af Fuldkommenhed og udbredte sig over hele 
Landet. I det 15de Aarhundrede opførtes i 
Nanking det bekjendte Porcellains Taarn, 
som var 268 Fod høit og 98 Fod i Diameter 
ved Jorden, men som senere blev ødelagt 
under ot Oprør. Ifølge Beretning af en fransk 
Missionair, som i forrige Aarhundrede op
holdt sig i China, vare over en Million Men
nesker dengang beskæftigede med Poreel- 
lainstilvirkning. Med Hensyn til Decorering 
af Porcellain med smukke og harmoniske 
Farver staa de ehinesiske Fabriker paa et 
høit Standpunkt, om ogsaa de fremstillede 
Malerier ofte ere barokke og savne alt Per
spectiv; men de bedre europæiske Fabriker 
tilvirke nu Porcellain, der saavel i denne 
som i alle andre Henseender overgaar det 
ehinesiske. — Det j apanesiske Porcellain 
har en meget smuk hvid Glasur, som bedæk
ker den med livlige Farver udførte Decore
ring, der er mindre barok og mere naturtro 
end den ehinesiske; de bedste Sorter over- 
gaa dette sidste saavel hvad Farvernes Ren
hed og Glans angaar, som med Hensyn til 
Massens Beskaffenhed og Udseende, men det 
er sædvanlig noget tyndere end det chine- 
siske og springer lettere itu ved pludselige 
Temperaturforandringer.

Danmark indførte i Aaret 1879 c. 66,500 
Pd. forgyldt og 77,800 Pd. andet Porcellain, 
næsten Alt fra Tyskland. Der udførtes i 
samme Aar her fra Landet 1034 Pd. forgyldt 
og 85,417 Pd. andet Porcellain, af hvilket 
sidste Parti c. 30,300 Pd. gik til Tyskland, 
23,678 Pd. til England, 20,389 Pd. til Norge 
og c. 10,000 Pd. til S verig.

Norge indførte i 1879 c. 134,000 Pd. Por
cellain, hvoraf der ifølge den norske officielle
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Statistik skal være indført c. 45,000 Pd. fra 
Danmark, imedens der Intet udførtes fra 
Norge i samme Aar.

Sverigs Indførsel udgjorde i 1878 c. 177,000 
Pd. forgyldt eller malet, og c. 30,000 Pd. 
hvidt eller ensfarvet Porcellain, imedens der 
udførtes fra Landet c. 6,300 Pd. af først
nævnte Kategori og 12,400 Pd. af sidst
nævnte.

England indførte i 1876 c. 47,600 Cwts. 
Porcellain til en Værdi af c. 337,000 £., 
hvoraf 21,076 Cwts. fra Frankrig, 18,477 
Cwts. fra Tyskland, 2456 Cwts. fra China, 
1672 Cwts. fra Japan etc. Der udførtes kun 
3,749 Cwts., som dog ikke var af Landets 
Production.

P o r c e l la in s jo r d , Porceilainslér eller 
Kaolin er en fin, mere eller mindre fed, ren, 
hvidlig Jordart, som dog sædvanlig er min
dre fed og plastisk end almindeligt Ler. Den 
er et Decompositionsproduct, navnlig af Kali- 
feldspatli, der ved Vandets Indvirkning er 
sønderdelt i opløseligt kiselsurt Kali (Vand
glas) og uopløselig kiselsur Lerjord (Porcel
lainsjord); dens renere Varieteter bestaa af 
47 pC. Kiselsyre, 39 Lerjord og 14 Vand. 
Kaolin findes paa selve Leiringsstedet af den 
Bjergart, af hvilken det er dannet ved For
vitring, hvilket man ser deraf, at det er 
blandet med Rester af de øvrige Forvitrings- 
producter. Der findes nemlig fordelt i hele 
Massen geléeagtig Kiselsyre, som kan ud
trækkes med Kaliopløsning, endvidere Kvarts 
og Glimmer, naar disse have været Bestand
dele af den vedkommende Bjergart, samt 
noget Feldspath, der har undgaaet Forvitrin
gen; derimod er det opløselige kiselsure Kali 
udvasket af det nedstrømmende Regnvand. 
I ren Tilstand er Kaolinet hvidt og plastisk, 
men bliver mere magert og svagt farvet ved 
disse Iblandinger, som dog kunne fjernes ved 
en Slemning eller Udrøring med Vand, hvor
ved Iblandingerne, som ere større og mere 
vægtfulde end de øvrige Partikler, først synke 
tilbunds, saa at de kunne udskilles. Rent 
Kaolin, saavelsom de Varieteter, der kun 
ere blandede med Kvarts, ere aldeles usmelte
lige og benyttes til Porcellain og Stentøi; 
i slemmet Tilstand anvendes det i don nyere 
Tid ogsaa som Tilsætning til Papirmasse. I 
Danmark forekommer Kaolin paa Bornholm i 
Nærheden af Rønne, dannet ved Forvitring 
af Gneis, som er en granitagtig Stenart; 
desuden findes det i Frankrig ved Limoges, 
i England ved St. Austle i Cornwallis, i Tysk
land i Aue ved Schneeberg, Morl ved Halle, 
ved Settlitz i Bøhmen, ved Passau, samt 
endvidere i China, Japan, Sibérien etc.

P o r c e lla in s g la s  s. IVielkeglas.
P o r e e lla in s n e k k e  (C yp ræ a ), Slægt 

af de skalbærende Havsnegle, forekommer i 
talrige Arter, som sædvanlig udmærke sig 
ved tykke, glatte, ligesom polerede, broget 
farvede, ovale Skaller, der have en lang, sne
ver Munding med takkede Læber. Man an
vender den hovedsagelig til de med Mus
lingeskaller besatte Æsker og andre Galanteri- 
arbeider, og af den største Art, den 9—12 
Ctm. lange Tigerporcellainsnekke, forfær-

diger man ogsaa Snustobaksdaaser o. desi. 
De saakaldte Cauris (s. d.) ere ligeledes en 
hertil hørende Art.

Porphyr er en meget haard, sammen
sat Bjergart, som forekommer i mange Egne 
paa Jorden tildels i store Masser. Den be- 
staar af en mørkere, mere eller mindre i det 
Rødlige, Brunlige, Grønlige, Graalige etc. 
overgaaende Grundmasse af Hornsten, Leid
sten, Kiselskifer, Grønsten, Lersten etc., 
hvori der findes iblandet smaa Stykker at 
Feldspath, Hornblende, Kalkspath, Glimmer, 
Kvarts o. desk, hvorved den faar et smaa- 
plettet eller prikket Udseende. Med Grund
massen er der dog i Regelen kun blandet én 
eller to, sjelden tre andre Stenarter; men 
ved disse forskjellige Bestanddele og Sam
mensætninger fremkommer der en stor Mængde 
Arter. Naar Grundmassen indeholder de 
samme Bestanddele som Granit, kaldes Sten
arten FeSsitporphyr, der atter deles i Feld; 
spathporphyr og Kvartsporphyr, eftersom det 
ene eller det andet af disse Mineralier findes 
fortrinsvis afsat deri. Ved Dioritporphyr 
forstaar man en finkornet eller tæt Diorit* 
masse, hvori der findes Krystaller af Horn
blende og en Feldspathart; den bestaar al 
en dels grøn- eller sortegraa, dels grønlig 
eller graa Grundmasse med hvide Krystalle1' 
af Feldspath eller mørkegrønne af Hornblende 
og Uralit. Den forarbeides hyppig i Ural og 
er modtagelig for en meget smuk Polit»1’- 
Endvidere har man Diabasporphyr, som be
staar af en grøn Grundmasse med isprængt0 
hvide Feldspathkrystalier og mørkebrune, 
mørkegrønne eller sorte Au gi tkry stalle® 
Trakytporphyr, som har en hvid eller rødlig 
Grundmasse, der godt modstaar Veirlig6® 
Paavirkning, og flere andre Sorter. — Eft01 
Farven skjelner man imellem: Rod Porphyr 
der forekommer i Øvreægypten, paa Corsie» 
og i det sydlige Ural; den forarbeides tu 
Vaser, Skaale, Bordplader, Søiler etc., navn
lig i de store Sliberier i Katharinenburg °g 
Koliwansk i Ural. Sort Porphyr forekom®61’ 
paa Corsica med sort Grundmasse, hvori der 
findes hvide Feldspathkrystalier, og i Ed’6' 
sowsk i Sibérien sortegrøn med hvide Albu' 
krystaller. Brun Porphyr med rødlighvlde 
Feldspathkrystalier findes navnlig i Elida»-’1; 
i Sverig. St r ibet  Porphyr, som bestaar » 
sortegrønne og lysegrønne, baandagtige Lag; 
forekommer vestlig for Schlangenberg 1 
berien, hvor der ligeledes findes graa P°‘7 
phy \ Endvidere har man grøn Pcrphyr lBel 
sortegrøn Masse og lysegrønne Pletter, "g 
Paa Grund af Porphyrens Haardhed og Ev» 
til at modtage en meget smuk Politur ble' 
den allerede i Oldtiden benyttet til alle Slag; 
architektonisko Arbeider og Forsiringer, saa; 
som Søiler, Obelisker, Sarkophager, Mon» 
menter etc., og de smukke Sorter forarteli6 
man endnu paa samme Maade, imedens 
ordinaire bruges til Murer- og Stenhugg’61'. 
arbeide samt til Gadebrolægning. Ogsaa 
Tyskland findes Porphyr flere Steder, saasou 
i Sachsen, i Vogeserne og i Westphal0»' 
samt endvidere i Frankrig, Italien og Unga1'11;

Porreløg (A lliu m  P o rru m ) er en kr» '
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tig, temmelig haardfør, i Eegelen toaarig, 
benved 1 Meter høi Løgplante med flade, 
bredt linieformede Blade og hvide, aflange, 
næsten valseformede Løg af en temmelig 
dild Smag. Den formeres ved Frø og blom
strer i Juni eller Juli, men Frøet modnes 
bun vanskeligt her i Landet. Man skjelner 
imellem de smalbladede eller Sommerporrer  
°g de bredbladede eller Vinterporrer,  af hvilke 
de første blive større og \oxe hurtigere end 
de sidste, men de ere mindre holdbare og 
baardføre. Den anvendes som Gemyse til 
Saucer og Supper, i hvilken Egenskab den 
jdt var kjendt og blev benyttet i Oldtiden 
b Ex. af de gamle Ægyptere. Planten voxer 
jdld i Syd-Europa, men dyrkes overalt i 
Ejøkkenhaver.
. P o r s  (M y ric a ) er en Planteslægt, der 
^dbefatter Smaabuske med afvexlende, hele 
mier fligede Blade og tvebo nøgne Blomster 
j, valseformede Rækker. Den forekommer i 
jjere Arter, af hvilke der i Nordeuropa kun 
bades én, nemlig l^osepors,  en lav Busk, 
s°m voxer i Moser og Hedeegne, og som an
edes som Surrogat for Humle og Thé, idet 
beas Blade indeholde en krydret ætherisk 

samt en blød Harpix.
P o r t e r  er en Slags stærkt, mørkebrunt 

JJgelsk 0 1 , som især brygges i London og 
I bblin i meget store Bryggerier, men ogsaa 
j flere andre Byer i England, hvor det er 
beø mest almindelige Drik og derfor consu
mes i stor Mængde, ligesom ogsaa meget 
, diøres til Udlandet, sædvanlig i Fade, som 
Jdde c. 56 Gallons. 1 lang Tid var London 
ijh'Vedpladson for Porterbrygningen, men i

bekj
de

nyere Tid har ogsaa Dublin gjort sig 
endt for sit gode Product. Era begge 

, nævnte Byer forsendes der store Kvanti-
р, er Porter, især til Australien og Ostindien. 
°rter brygges paa on lidt anden Maade end

8 Mindeligt 01, idet man iblandt Andet ogsaa
с, °m Materiale benytter stærkt branket Malt. 
,aavel i Tyskland som her i Landet tilvirkes 
rv®r nu i flere af de større Bryggerier en Sort 
jjb dei' kommer den engelske Porter temme-

nær. Denne sidste er en af de Ølsorter, 
ni indeholde mest Alkohol, nemlig c. 7 pC., 

V det overtræffes saaledes i denne Henseende 
>3 af Edinburger-Ale, som indeholder c. 8,5 
er °p Berliner-Ale, hvis Indhold af Alkohol 
ir i V* PC., imedens baiersk Lagerøl kun 
 ̂beholder c. 5, dansk baiersk 01 c. 4,5, 

i feiger Joppenbier 4,8, dansk Dobbeltøl 
dansk Hvidtøl c. 1 pC. Alkohol. 

P o r t l a n d  C e m e n t  s. Cement.
^ “ o r t la n d s k a lk  eller Portlandssten er 
p vnet paa en kalkagtig Oolith, som brydes 

Halvøen Portland i Devonshire i Eng- 
V. d, hvor den benyttes i Mængde til Byg- 
festen.

k P o r t o g a l l i  kaldes en af Appelsiner til- 
j£dt italiensk Rosoglio (s. Likører). 

fpP O rtoren  er en Art sort italiensk Mar- 
ïp r med brune og guldgule Aarer, som körn

ig fra Speziabugten. 
i* o r t o r ic o  s. Tobak,  
jk o r t r a it s te n e  s. Casker.  
“ o r t n g a lo l i e  s. Appelsiner.

P o r t u g i s i s k e  V i n e ,  hvide og røde, 
have stor Lighed med de spanske; ved læn
gere Transport tabe de noget i Godhed, 
fordi de ligesom de spanske da ere gjorte 
stærkere ved Tilsætning af 5—10 pC. Vin- 
aand for at blive mere skikkede til at for
sendes, hvilket især er Tilfældet med de til 
England bestemte Vine. Den vigtigste og 
mest bekjendte Sort er Portvinen,  som voxer 
ved Bredderne af Duero i Provinserne Mino 
og Yeira og som udføres over Oporto. Den 
er mørkerød, noget bitter og har en lidt 
sødlig Eftersmag, der tillige har noget Sprit- 
agtigt ved sig paa Grund af den ovennævnte 
Tilsætning. Naar den henligger nogle Aar 
paa Foustager, udskiller den endel af sit 
Farvestof, og den taber da ogsaa den bittre 
Smag og bliver behageligere ; men Sprit- 
lugten. forsvinder først, naar den har ligget 
10—15 Aar aftappet paa Flasker, og først da 
faar den sin fortrinlige Buket og Aroma, 
imedens den tillige er blcven meget lysere. 
I Portugal inddeler man Portvinen i to Hoved
klasser, nemlig Vinho de feitoria (Factorivin) 
og Vinho de Ramo.  Factorivinen deles igjen 
i Vinhos de embarque,  som er den, der i 
Almindelighed udføres til alle Lande, og 
Vinho separado,  som kun forsendes til de 
portugisiske Kolonier. Den anden Hoved
sort, Vinho de Ramo,  drikkes tildels i selve 
Landet, medens dog endel anvendes til De
stillation af den Vinsprit, der tilsættes den 
til Forsendelse bestemte Portvin enten under 
eller efter Gjæringen. I den nyere Tid an
vendes ogsaa megen Maissprit til dette Brug. 
Portvin indeholder sædvanlig 18—21 pC. Al
kohol. — Desuden avles der i flere Egne af 
Portugal gode og fyrige Vine, iblandt hvilke 
navnlig følgende udmærke sig: de røde fra 
Monçao i Provinsen Estre Minho e Douro, 
fra Pezo de Regos og flere andre Egne i 
Provinsen Traz os Montes, fra Torres Vedras, 
Lavadrio og Colares i Estremadura; dernæst 
de hvide fra Carcavellos og Oeiras i Estre
madura, af hvilke den første i England kal
des Vin fra Lissabon; endvidere Muskatvinen 
fra Setubal og Buccellas fra samme Provins, 
der har Lighed med Haut-Barsac, Farovinen 
fra Provinsen Algarbien etc. Af de nævnte 
røde Vine gaa mange til Udlandet under 
Navn af Portvin. — Af Vinhandlerne efter- 
gjøres Portvin ofte af mørk, svær Rødvin og 
Sprit med Tilsætning af forskjellige Ingre- 
dientser, saasom Frugtsaft, Honning, Coche
nille, Alun, Sukker etc.

P o r t u g i s i s k  R o d t  s. Safflorrødt .
P o s s e m e n t a r b e i d e  bestaar af en 

talrig Klasse af forskjellige Artikler af Silke, 
Uld, Kamelgarn, Bomuld, Linned eller ægte 
og uægte Guld og Sølv, og anvendes navnlig 
til Forsiringer paa Klædningsstykker, Meub
ler, Vogne etc. Herhen høre alle Slags 
Borter, Snore, Lidser, Kvaster, Fryndser, 
Tresser, Scherf etc., ligesom ogsaa over- 
spundne Knapper sædvanlig henregnes dertil. 
Disse Artikler forfærdiges dels af Possement- 
magere og dels i større Fabriker, hvoraf der 
findes mange, især i Frankrig, Tyskland, 
Østerrig og flere Lande. I Frankrig ere de
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vigtigste Steder for denne Industri Paris med 
Omegn, Lyon, Saint Etienne, Beauvais, Ami
ens, Toulouse, Caen, Nantes, Clermont etc. 
I Paris og Omegn findes alene c. 300 Etab
lissementer af denne Art, og i Provinserne 
c. 200. Landets aarlige Production vurderes 
til 100 Millioner. Francs; Arbeidslønnen er i 
Regelen 5 Fr. daglig for en mandlig og det 
Halve for en kvindelig Arbeider. En Tredio- 
del af Produktionen forbruges i selve Landet, 
imedens Resten forsendes over bele Verden. 
1 Tyskland og Østerrig findes .ligeledes større 
Fabriker i Barmen, Annaberg, Berlin, Wien, 
Leipzig og i flere andre Byer. I Danmark 
drives Possementmageriet for største Delen 
endnu haandværksmæssig, imedens der dog i 
Kjøbenhavn anvendes Maskiner til Fremstil
ling af Virer, Snore, Gjorder etc. Af Posse- 
mentvarer af Silke eller med iblandet Silke 
indførtes der lier til Landet i 1879 c. 29,350 
Pund, næsten Alt fra Tyskland.

P o s t  s. Hag!.
P o s t  (L edu m  p a lu str e ) er en til Lyng

familien henhørende Busk, som voxer paa 
sumpige Enge flere Steder i Mellem- og 
Nordeuropa, men dog ikke lier i Landet. 
Den har liniedannede, i Randen tilbagerul
lede og paa Undersiden rustfiltede Blade og 
smukke hvide eller rosenrøde Blomster. Hele 
Planten og navnlig Bladene indeholde nar- 
kotisk-giftige Stoffer, der anvendes i Medici
nen og undertiden ogsaa til Garvning; det 
er hændet, at den er bleven misbrugt til en 
meget farlig Forfalskning af 01.

P o s t a k i  kaldes i Rusland og især i 
Havnene ved det sorte Hav Pelse af Faare- 
skind, som der udgjøre en betydelig Handels
artikel.

P o s t e i e r  ere fine, paa forskjellig Maade 
tilboredte, pikante og nærende Kjød- eller 
Fiskespiser, der sædvanlig koges i en rund 
eller oval Deigform og spises dels varme og 
dels kolde. De tilberedes især i Mængde i 
Frankrig og England og forsendes ogsaa 
hyppig fra det førstnævnte Land, idet dels 
Paris og dels flere andre Byer ere særlig 
berømte for Tilberedningen af specielle Sor
ter. Dette gjælder navnlig om Vildtpostei- 
erne af Agerhøns, Vagtler, Harer etc. fra 
Chartres og Nogent le Rotrou, Lærkepostei- 
erne fra Pithiviers, Poulardposteierne fra 
Rouen, Andeposteierne fra Amiens, Sneppe- 
posteierne fra Montreuil sur Mer, der især 
gaa til England, Gaaseleverposteierne fra Stras
burg, Andeleverposteiernc fra Toulouse, Ager- 
liøneposteier med Trøfler fra Périgucux og 
flere andre.

P o s t i l a  eller Pastila kalder man i Rus
land en Art Konfect af forskjellige Slags 
Frugter og Sukker; den tilberedes især i 
Ukraine og forsendes over hele Landet, da 
den overalt er meget afholdt. Man former 
den i Kager af Størrelse som et helt eller 
halvt Ark Papir, som bcstaa af fire eller flere 
ftngcrtykke Lag, og enten benytter man der
til kun en enkelt Frugtsort eller en forskiel
lig til hvert Lag, saa at disse fremvise flere 
Farver.

P o t  er Grundénheden for de danske Rum-

maal =  V32 Cnbikfod =  54 Cubiktommer^ 
0,966 Liter.

P o t a m i s s k m d  s. Nutriaskind. 
P o t a s k e  s. Kali, kulsurt. 
P o t a s s i u m  s. Kalium.
P o t e e  er Navnet paa en engelsk OkkeI 

af brunrød Farve.
P o t l i s k  s. H vai rav.
Potm etal kaldes en Legering af Kok' 

ber med 20—25 pCt. Bly; det benyttes nav®' 
lig i England til Kjedler o. dsl.

P o t o s t ,  Potkæ , T. Topfkäse, er elj 
brunlig Blanding af finreven, meget gamme 
eller halvraadden Ost og Vin, Cognac eUe* 
Rum; den er saa blød, at den kan smør®3 

paa Brød som Smør. (Sé ogsaa Ost, hob 
landsk.)

P o t r o s i n e r  kaldes en Sort udsøg*? 
tørrede Vindruer, som ere behandlede ni® 
Askelud og som komme fra Alicante og M®' 
laga i Lerkrukker, som sædvanlig indehold1 

1 Arroba.
P o t t e m a g e r v a r e r  s. Lérvarer.
P o t t i e  er et engelsk Hulmaal for tøfl’0 

og flydende Varer; 128 Potties =  1 Quarte1’' 
P o t t l o t  kalder man i Holland BlyglØy’ 

i Tyskland bruges Navnet ogsaa om  Vandbi)  

og Graphit. ,
P o n a l i  eller Pice er en Væ gt enhed  _ 

Calcutta; 1 Pouah =  4 Chittacks à 5 Tolas- 
1 Tola =  11,7 fr. Gram.

P o u d r e t t e  s. Gjørining, kunstig. ^

l * o o  s 11,y er en velsmagende, fyldig 
Burgundervin med en fortrinlig Bouket; d® 
er meget stærk og derfor let berusende. 
produceres i Omegnen af Macon i Dep. Sao® 
et Loire. — De røde og hvide Vine ^  
Pouilly sur Loire i Dep. Nièvre ere af nWo 
ringere Kvalitet, men dog ret gode. ^

P o u n d ,  engelsk Vægtenhed.; 1 Ton ' f
2 0  Centweights à 4 Quarters à 14 Poù® 
Avoirdupoids (s. d.).

P o u n x a  er naturlig Borax (s. d.). . ^
P o u s s e t  kalder man i Frankrig det 

Cochenille afsigtede Støv. „ 0

P r ä g e t *  S t e n e  kaldes en Art 
böhmiske Slibesten af gulbrun Farve, som e 
skaarne i c. 30 Ctm. lange tynde StæiU  ̂
der ere tilspidsede ved Enderne; de be®i 
tes især af Guld- og Sølvarbeidere til r

lcrin -̂ . , afe®
P r a i s s a c  er en meget mørkerød, n$s j

sort Vin, som avles i Omegnen af Cahor ̂  
det franske Dep. Lot; den anvendes mest 
at give lette Vine mere Farve og Korpu®' 

P r a s e m ,  P raser eller Smaragdm0̂  
er en gjennemskinnende Kvarts, der er m ^  
det med løggrøn Amphibol. Den findes ba®̂  
i tæt og krystalliseret Tilstand med Str® 
sten ved Breitenburg i Sachsen. Naar ^  
lægges i Vand eller paa fugtige Steder, ^  
der den mørkere, og da den mørktfaU® , 
vurderes høiest, opbevarer man den sædv f 
lig paa denne Maado. Den findes flere St® J 
i Böhmen, Steiermark, Tyrol, Sachsen, Uf 
Harzen, paa Øen Elba etc,; man forarti 
den til Naale- og Ringstene, StokkeknaPL 
Daaser, til Stenmosaik etc., ligesom n‘



jSsaa indfatter Rubiner dermed for at for- 
tø deres Rarve. Den kan m odtage en smuk 

{fu r , som dog ikke er af stor Varighed.
*  * *esg jæ a *  s. Gjær.

s. Papir.
^ i ' e u s s i s k M a a t  s. Berlinerbiaat.

ji * ï' c  u s  s i s k r ø  cl t  kalder man en Art
n? 1  søm m et Colcothar, som dels anvendes 
j^ o le r in g  af Metaller og dels som Anstrøgs-

tø l ' l ' e x i l l a s  kaldes i Spanien en Art or- 
Aïiaire, men tætvævede belgiske Lærreder af 
iø )blaar.

| * i* ie k e n  s. Negenøie.
u “ r i n s m e t a l  er en M etallegering af guld- 
v Seende Rarve, som tidligere blev endel an- 
V n i e n  nu er bleven fortrængt af bedre 
.^geringer ; det bestaar af 24— 32 Dele K ob-

n og 4T 5 Dele Zink
a P r o b e r s t e n .  eller [ydisk Sien er en
0 Lérskifer af mørkegraa, næsten sort Rarve 
tøf ûyp p ig gjennemdragen af hvide Aarer; den 
nal> et mat eller kun lidet glinsende Brud og 
,ùrekommer sædvanlig skaaren i aflange, flr- 
tøai)tede, glat slebne men ikke polerede Styk- 
0er- ( Den anvendes til Undersøgelse af Guld- 
g Sølvlegeringer ved den saakaldte Streg- 

Lløve (s. Guld og Sølv). Saadanne Probér* 
v eQe findes navnlig i Tyskland i W artenfels 
J,0 Culmbach, Steinhalbe ved Sonnenberg, i 
j|essen, Schlesien, Böhmen, Steiermark etc. 
Len kaldes ogsaa lydisk Sten, fordi den op
Sn^elig erholdtes fra Lydien i Lilleasien. I 
^®gland bruger man ofte som Probérsteni ngland bruger man ofte 

etl stærkt brændte W edgewoodmasse (s. d.), 
S ogsaa flere andre haarde Stene, som ikke 

ailgribes af Syrer, anvendes undertiden til 
o^m e Brug, saasom sort Basalt, sort Jaspis, 
xfi i Italien et sort M ineral, som kaldes 
Verdello.
, ^ fo p io n sy re  er en flygtig  fed Syre, 

har Lighed med Eddikesyre og som fin- 
] ø sammen med denne i raa Træeddike; den 
ader sig blande med Vand, men ved Tilsæ t- 

af Chlorcalcium svømmer den paa Over
ø e n  ligesom Oiie.
P r o s e c c o  eller Reinfall er en meget 

atholdt mørkerød Vin af en behagelig sød 
f^ag, som avles ved Byen Prosecco i Nær
eden  af Görz i Østerrig.
J P rotean  §»tone s. E ifenben, kun

nigt.
P r o v a t o r e  kaldes en Slags smaa Oste, 

s°ni forfærdiges paa Øen Sicilien og  hyppig 
Saa til Neapel.

P ro v en ceo lie  s. Olivenolie.
Prøecipitat s. Kviksølvpræcipitat.

. P ræ p a rérsa lt (Grundsalt) for Rarve- 
Der er tinsurt Natron.

P silo m ela n  s. Mangantveilte.
Pud er en russisk Vægténhed =  40 

ïl'ssisko Pund =  32,76 danske Pund.
Pm lding’s t e n , E. Puddingstone, be- 

‘daar af afrundede eller kantede Stykker for- 
skjelligtfarvede Mineralier, saasom Agat, Ja- 
sPis, Hornsten, R lintetc., som ere forbundne 
lHed hverandre til en fast Masse ved Hjælp

et kvartsagtigt Bindemiddol. Den benyt
tes hyppigst til Brolægning, men kan slibes

J, H j o r t h : Varelexikon.

og poleres og forarbeides navnlig i England 
til Vaser, M onum enterete.; den findes smuk
kest paa Vestkysten af det nordlige Skotland, 
navnlig i Herfordshire.

P u l i c a t s  eller Pal iakat s ere fine, bro
get tærnede Bomulds Tørklæder, som  tid 
ligere kom fra Ostindien, men nu væves 
næsten overalt i Europa. De ere omtrent 1 
Meter store og forsendes hyppig  til Afrika 
og Asien, hvor Kvinderne især bruge dem til 
Hovedbedækning.

P u lp a  T a m a r in d o ru m  s. Tam a
r inder.

P u lq u e  s. Agave.
P i a l l i  eller Pulu-Pulu er et bom uldslig

nende , gult eller brunliggraat Trævlestof, 
som paa Sandwichsøerne vindes af forskjel- 
lige træagtige Bregner, saasom Cibatiuiu glau- 
cuiii, €. Chaiuissoi, C. Menziesii. Der ud
føres en Mængde deraf fra Øerne, især til 
Nordamerika og Australien, hvor det benyt
tes til Udstopning af Puder, Madrasser etc.

P u n c h e o n ,  engelsk Rummaal, for 01 
=  72 Gallons =  338,6 danske P otter; for 
andre flydende Varer =  84 Gallons =  395 
d. Potter. 1 Tun =  2 Pipes eller Butts à 
1%  Puncheons à 1 1/3 Hogsheads.

P u r é e ,  Jaune indien,  E. Indian yellow, 
er et gult Rarvestof, som i den nyere T id  
kommer til Europa fra Ostindien og  China. 
D et danner udvendig mørkebrune, indvendig 
mørkt orangegule Stykker, som ere bløde at 
føle paa og som  have en eiendommelig, om 
Bævergeil mindende Lugt. Dets Oprindelse 
er endnu ubekjendt; det antages at være den 
med Magnesia mættede og  afdampede Saft 
af et Træ. Purée er tildels opløseligt i 
Vand og bestaar væsentlig af Magnesium
saltet af Euxant hinsyre,  en gul, kun lidet 
opløselig Syre. Denne sidste danner gul- 
agtige, silkeglinsende Naale, som decom po- 
nere sig  ved tør D estillation i Euxanthon, 
Kulsyre og Vand. Purée bruges til at farve 
Svovlgult og Aprikosgult paa Bom uld. Dot 
fremstilles kunstigt af Resorcin .

P u r g é r c a s s i a  s. Rør cassia.
P u r g é r l i ø r  ( L inum  catharticum ), og 

saa kaldet vild Hør,  er en paa fugtige Enge 
hyppig voxende Plante med traadformige, 
gjentagen gaffelform ig delte Stengier, hvide 
Blomster og smaa ægrunde, stilkløse Blade, 
som tidligere anvendtes imod Ormesygdomme 
under Navn af Herba Uni  cat har t ici .  Den 
indeholder et eiendomm eligt Stof, Linin.  et 
hvidt Pulver uden Lu gt og  Sm ag, som har 
purgerende Egenskaber.

P u r g é r k o r n ,  st ore,  s. Ricinusf rø.
P u r g é r k o r n ,  smaa,  s. Granat i ni  og 

Spr ingkorn.
P u i ’g é i ' n ø d d e i '  s. Ricinusf r ø.
P u r g é r n u c i d e t r a e  eller st or  ind isk 

Pinie (Jatropha Curcas) er et i Vestindien 
og Sydamerika voxende Træ, som i alle sine 
Dele er g iftig t, navnlig i den skarpe Melke- 
saft. Den voxer paa fugtige Steder og  bærer 
en trekantet Erugt, der bestaar af tre fast 
sammenhængende, rødligsorte Skaller, a f 
hvilke enhver omslutter et Rrø. Dette er 
sortebrunt, glat men ikke glinsende, smager
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i Begyndelsen mildt, men senere meget stærkt 
kradsende, og bevirker Opkastning og Par- 
gering. Den deraf udvundne Olie, som er 
giftig, kommer fra Brasilien hyppig til Eu
ropa for at benyttes som Forfalskningsmiddel 
for Crotonolie.

PurgérparadisæM er s. Coioquinter.
P u r g é r s a l t  s. Bittersalt .
P u r g é r u r t  s. Gudsnaadesurt.
P iu  l<>g eller Snit log (A lliu m  S choeno- 

p ra su m ) er en i Mellemeuropa vildtvoxende 
og hos os hyppig dyrket, haardfør, peren- 
nerende Løgplante med linieformede, hule, 
skarpt løgagtigt smagende Blade af indtil en 
Penneposes Tykkelse, og aflange, svagt ud
viklede Løg, der skyde mange Yngelløg, 
ved hvilke Planten kan formeres, ligesom og
saa ved Frøene. Det kaldes ogsaa under
tiden Græsløg.

P u r p u r c a r m i n  s. Murexid.
Purpur, fransk s. Orseille.
Purpurin s. Krap.
P u r p u r k o r n  s. Kermes.
Purpurlak er en Lakfarve, som har 

Lighed med Florentinerlak. Den kaldes og
saa pompej ansk Rødt; den indeholder arse
niksur Lerjord og er derfor meget giftig.

Purpur, mineralsk s. Cassius Guld
purpur.

Purpurtræ, Luft træ,  Amaranttræ,  
Cayennetræ eller blaat Ibenholt kaldes en 
Art fra Sydamerika kommende, porøst, men 
dog fast og tungt Yed, som i Begyndelsen 
er rødliggraat, men efterhaanden i Luften 
bliver mørkerødt og tilsidst blaaligt og pur
purviolet. Det er næsten ligesaa haardt som 
Mahogni, men grovere og ikke saa varigt. 
Det kommer mest over Hamborg fra Surinam 
i Blokke af c. 3 Meters Længde og anvendes 
til forskjellige Snedkerarbeidcr; det bør ikke 
poleres, førend det har antaget sin smukke 
Purpurfarve.

Purrée s, Purée.
Piix^uolaiijortf, Pozzolani eller ro

mersk Cement,  som har sit Havn efter den 
lille By Pozzuoli ved Neapel, er en forvitret 
Lava, som fremtræder som en løs, skjør 
Masse af rød, brun, graa, sortagtig eller 
gullig Farve; den danner hele Høiderygge i 
mange Egne af Italien, navnlig i Omegnen 
af Rom og Neapel, i Apenninerne og flere 
Steder ; fremdeles i Auvergne i Frankrig etc. 
Blandet med Yand giver den en fortrædelig 
Mørtel, som er uigjcnnemtrængelig for Fug
tighed og modstaar ethvert Yeirlig. Behand
les den med Syre, decomponeres omtrent 
Halvdelen under Udskillelse af geléeagtig 
Kiselsyrehydrat, og den viser saaledes et lig
nende Forhold som den brændte Cement; 
men den har ogsaa som et vulkansk Product 
undergaaet en Slags Brænding. Den be
nyttedes hyppig som Bygningsmateriale af 
de gamle Romere, og ogsaa senere forsendtes 
der meget deraf til samme Brug til England, 
Frankrig og Tyskland; men i den nyere Tid 
er den tildels bleven erstattet af de kunstige 
Cementer. Den Mørtel, der blev anvendt til 
Bygningen af Eddystone Fyrtaarn, bestod af 
lige Dele læsket Kalk og Puzzuolanjord. —

Den i Rhinegnene forekommende Tras (s. d.) 
er et Materiale ganske af samme Beskaf
fenhed.

P y k n i t  s. T opas.
P y m e l i t  s. Nikkel.
P y r a r g y r i t  er Navnet paa en navnlig 

i Mexico, men ogsaa i Frankrig, Ungarn, i 
Harzen og Ertsgebirge samt ved Kongsberg 
i Norge forekommende Sølvmalm, som dan
ner smukke røde og glinsende Krystaller. 
Man skjelner imellem antimonholdig Pyrar- 
gyrit af carmoisinrød eller sortegraa Farve 
og med et Indhold i sin reneste Form af 
59 pCt. Sølv, 23 pCt. Antimon og 18 pCt. 
Svovl, og arsenikholdig Pyrargyrit, som in
deholder c. 65 pCt. Sølv, 15 pCt. Arsenik 
og 20 pCt. Svovl.

P y r e t h r u m  c a u c a s i c u m  s. In
sektpulver.

P y  r i t  er Svovlkis.
P y r o g a l l n s s y r e  s. Gallussyre.
P y r o g l y c e r i n  s. Nitroglycerin.
P y r o l e u m  a n i m a t e  , s. Hjortetak- 

olie. — P .  B e t u l æ  s. Birketjære. — P .  cadi -  
nuiti  s. Cadinolie. — P .  C e r æ  s. Yoxolie. — 
P .  J i i n i p e r i  o x y c e d r i  s. Cadinolie. — P. LI- 
t h a u t b r a c i s  s. Stenkulstjære. — P .  P e t r *  s. 
Jordolie. — P . |>hIIoso|ihoruiu s. Teglstens
olie. — P .  S u c c i n i  s. Ravolie,

P y r o l u s i t  s. Brunsten.
P y r o p  s. Granat.
P y r o p h a n  s. Opal.
P y r o p l i y s o l i t i *  s. Topas.
P y r o x e n  s. Au g it.
P y r o x y l i n  s. Skydebomuld.
P æ o n i n  s. Corallin.
P æ r e ,  den bekjendte Frugt af det al

mindelige Pæretræ (s. d.), har den største 
Sukkerholdighed af alle Træfrugtarter og 
forekommer i en stor Mængde Arter. Enten 
helo eller skaarne i Stykker og tørrede enten 
i Luften eller ved kunstig Varme, udgjøre 
de en ikke uvigtig Handelsartikel især i Thü
ringen, Sachsen, Schlesien etc., og nedlagte 
i Sukker forsendes de navnlig fra Triest, 
Neapel og Genua. De anvendes ogsaa til 
Fremstilling af en god Cider eller Pæremost, 
især i nogle Egne af England og Schweiz, 
samt i Frankrig, hvor man i Nedrenorman- 
diet tilbereder en meget god Frugtvin med 
Tilsætning af Æblemost; man kalder den 
der Poiré, og ofte skal den have megen Lig' 
hed med Champagne. De mest ordinaire 
Pæresorter anvendes som et godt Kvægfoder, 
og Kjærnerne give 15 pCt. god Olie, der kan 
benyttes baade som Spiseolie og som Belys
ningsmateriale.

P æ r e o l i e  s. Frugtessentser.
P æ r e t r æ ,  tiet almindelige {Pyrus com

m u n is) er et over den største Del af Eu r opa 

udbredt Træ, der som en Følge af en fort
sat Kultur og Forædling allerede forekommer 
i henved 1500 Arter. Det kan blive beni' 
mod 100 Aar gammelt og naa en Høide at 
32 Meter og en Tykkelse af 1 Meter. Detj 
har et meget haardt, tæt, tungt og fint Ved 
af rødgul eller brunlig Farve, som let kan 
beitses med allø Farver, især med den sorte, 
og som kan gives en smuk Politur. Det an-
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vendes derfor til alle Slags Dreier- og Sned- 
berarbeide, men det liar den Peil, at det let 
kaster sig paa fugtige Steder og ogsaa let 
angribes af Orme. Endnu bedre end af det 
tamme eller ædle Pæretræ er Vedet af det 
vilde Pæretræ, P y r u s  c o m m u n i s  p p y r a s t e r ,  
som voxer mange Steder i Tyskland, og livis 
Frugter kun ere anvendejige som Nærings
middel for Husdyr og Vildt samt til Fabri
kation af Eddike. I Udseende ligner Vedet 
det førstnævntes, men det er endnu mere 
fast og varigt, og Træstammerne ere sæd
vanlig ogsaa tykkere og mere lige, hvorfor

det er mere tjenligt til at forarbeides. Det 
lader sig navnlig beitse meget smukt sort 
og faar da i Udseende megen Lighed med 
Ibenholt, hvorfor det anvendes meget til 
Skilderirammer o. dsl., som enten ere helt 
af sortbeitset Pæretræ eller kun finerede der
med. Endvidere benytter man det til Mo
deller, Trykforme, Træsnitklodser, til Kla- 
verhammere og Taster, til Blæseinstrumenter 
etc. — Af Rodbarken har man fremstillet et 
Alkaloid, Pyram in,  som har Lighed med 
Phloridzin.

Quajaktræ s. Pokkenholt. 
t Q u a r te r  er i England et Maal for tørre 

Farer, ligesom ogsaa en Handels vægt og et 
Længdemaal. Korn-Quarteron (Imperial Quar
ter), som er det væsentligste Maal for Korn, 
Salt, Frø, Kalk etc., er lig x/4 Chaldron =
64 Gallons == 300,98 danske Potter. Vægt- 
Quarteren er lig 1U Centweight =  28 eng. 
Fund avoir dupois =  25,4 d. Pund. Som 
Maal for Klæde er 1 Quarter lig 1fi  Yard =  

d. Tommer.
Queens M etal er en Legering, som 

ngner Britanniametal og som i England an
vendes til Thepotter o. dsl.; dot bestaar af 
9 Dele Tin, 1 D. Antimon, 1 D. Bly og 1 
D. Vismuth.

Q v a r t s  eller Kisel (S ilex ) er en gjen- 
uenisigtig, gjenn emskinnende eller uigjen- 
Uemsigtig Stenart med Fedt- eller Glasgîans 
og splintret, ujevnt, undertiden musklet Brud ; 
Uen giver Ild for Staalot, og naar to Styk
kor gnides haardt imod hinanden, kan der 
°Pstaa ot phosphoragtigt Skin. Den bestaar 
Mest af ren Kiselsyre og er kun undertiden 
terurenset med Jernilte, hvoraf den farves 
Sul eller rød, med Kalk eller med andre 
Iblandinger; den rene er hvid eller ufarvet;
1 krystalliseret Tilstand er den glasglinsende, 
Musklet i Bruddet, af en Haardhed =  7 og 
M en Vægtfylde =  2,6—2,8. Den er udbredt 
over hele Jorden og forekommer dels som 
Fjer gart, dels i Lag som Stenmasser, Kis 
eUer Sand; den er ogsaa en Hovedbestanddel 
uf de fleste Bjergformationer af Granit, Gneis, 
Ferskifer, Kiselskifer, Graavakke og alle Sand- 
Mene, og undertiden findes den ogsaa kry
stalliseret (s. Krystal). Man anvender den j 
Meget i Techniken, især da den lader sig 
sMelte i Forbindelse med Kali, til Forfær- j 
uigelse af Glas og Emaille, som Tilsætning j

til Porcellains-, Stentøis- og ogsaa simplere 
Lermasse, til Fabrikation af Smalte, som 
Slibemiddel, til Møllesten, Bygnings- og Bro
lægningssten etc. Man forfærdiger ogsaa 
Riveskaale, Rivestono o. dsl. deraf, og den 
gjennemsigtige forarbeides undertiden til 
Smykkestene. De farvede Afarter af Qvarts 
have særlige Navne og henhøre mest til Halv
ædelstenene, navnlig: Amethyst, Citrin, Mo
rion, Røgtopas, Rosenqvarts, Prasem, Jaspis, 
Chalcedon, Chrysopras, Carneol, Onyx, Horn
sten, Avanturin, Heliotrop, Flint, Kattepine 
etc., som alle ville findes omtalte under deres 
Benævnelser. Særlige Former af Qvarts ere 
Bjergkrystal, Sandsten og Sand (s. disse).

Q v a s s i a t r æ  (L ig n u m  Q u a ssiæ ), T. 
Qvassienholz, Bitterholz, Fliegenholz, erhol
des af Q u a s s i a  a m a r a ,  en i Surinam hjemme
hørende og i Brasilien og Vestindien dyrket 
træagtig, grenet Busk med fjerede Blade og 
smukke, purpurrøde Blomster. Det kommer 
i Handelen under Navn af Quassiatræ fra 
Surinam,  L i g n u m  Q u a s s i æ  S u r i n a m e n s e .  Det 
er den bedste Sort og er lysegult, næsten 
hvidt, udvendig ofte graat eller brunlig an
løbet; det mørktfarvede eller sortagtig plet
tede er tildels fordærvet. Det er let, men 
seigt og vanskeligt at pulverisere, er uden 
Lugt, men har en meget bitter Smag. Det 
kommer mest i lige, valseformede, sjelden 
grenede Stykker af omtrent l 1/* Meters 
Længde og indtil 12 Ctm. Tykkelse, som 
sædvanlig endnu ere bedækkede med den 
hvidliggraa, løst siddende Bark. Vedet alene, 
uden Barken, føres i Apothekerne og bliver 
til medicinsk Brug skaaret. Til Fluegift  
kommer det i Handelen i raspet Tilstand, 

I men maa som saadant ikke anvendes i Mo- 
j dicinen paa Grund af at det saa hyppig er for- 
i falskot. Det anvendes især som et mave-
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styrkende Middel samt imod Forraadnelse ; 
kogt med Melk benyttes det ogsaa til at 
dræbe Fluer. — Det fra Jam aica over Eng
land kommende Qvassiatræ af P i c r a s m a  e x -  
c e l s a ,  erholdes i l ]/4— 2 Meter lange og 10—  
30 Ctm. tykke Stykker; det er tættere, bar 
en graaliggul Farve ; Barken er udvendig 
graalig og hænger fast ved Træet, det sma
ger kraftigere, men anvendes ikke til phar- 
maceutisk Brug; det benyttes dog endel i 
England. — Det ved Udkogning af Vedet 
med Vand udvundne Extract, f ix tra c tu ii i  L i g n i  
Q u a s s i a ; ,  er af graabrun Farve, ofte blandet 
med smaa Krystaller og er ligeledes offici- 
nelt. Qvassia indeholder et i hvide, uigjen- 
nemsigtige, noget glinsende, meget bittre 
Prismer krystalliserende, luftbestandigt og i 
Vand og Alkohol let opløseligt Bitterstof, 
som kaldes Qvassin eller Qvassit. —  Gvas- 
siabarken, som er endnu mere bitter end 
Vedet, bruges undertiden til Likører og til 
01 istedetfor Humle; 1 Pund deraf skal 
kunne give 01 den samme Bitterhed som 50 
Pd. Humle, men den bør dog ikke anvendes 
hertil, da den daglige Nydelse af saadant 01 
vil være skadeligt for Sundheden. Barken 
er ujevn, rynket, hvidgraalig sprængt og liar 
en papiragtig Overhud. — Vedet benyttes 
ogsaa til deraf at dreie Bægere, som man 
fylder med Vand og lader henstaa nogle Ti
mer, hvorefter Vandet drikkes som et mave- 
styrkende Middel.

Q v e r c i t r o n b a r k  eller Farveregebark
er (len malede midterste Bark af den i Nord
amerika hjemmehørende og i den nyere Tid 
ogsaa til Frankrig og Tyskland omplantede 
Quercitroneg, ( J u c r c u s  i i i g r a  eller t i n e t o r i a .  
Efterat Træets ydre Bark er afhøvlet, tørres 
den indre Bark, hvorpaa den males imellem 
Møllesten og forsendes fast stampet i Fu
stager. Den danner et grovt Pulver, som 
bestaar af korte gule Trævler og en fin pul
veragtig Substants, og jo mere Varen inde
holder af denne sidste, desto bedre er den, 
da Pulveret er rigest paa Farvestof. Barken 
kommer i Handelen fra Newyork, og den fra 
Philadelphia foretrækkes for den fra Balti
more, som indeholder liere træagtige Trævler 
og or mere rødliggul. Man anvender den 
til Gul- og Grønfarvning af Uld, Bomuld og

Linned. Det farvende Stof fremstiller man 
under Navn af Qvercitrin ; det danner citron
gule, mikroskopisk rhombiske Krystaller uden 
Lugt og Smag, som farves guldgule med Al
kali og grønne med Jernchlorid. Ved Be
handling med fortyndede Syrer erholder man 
ved Spaltning af Qvercitrinet et nyt gult 
Farvestof, Qvercetin , som ogsaa forekommer 
i Handelen under Navn af Flavin. Et smukt 
og yndet Farvestof, som forsendes fra Nord
amerika, ligesom ogsaa fra Bordeaux, Berlin 
etc., er Q vercitron-Extract, som er mørke
brunt og enten fast eller i flydende Form af 
Olies Consistents.

Q u e u e s  d e  r a ts  s. Tobak.
Q u e y r i e s  ere meget mørke Bordeaux- 

vine af 4de Klasse, som produceres i og ved 
den til Bordeaux hørende Forstad Chartrons 
paa den høire Bred af Garonne, og som ind
tage den første Kang iblandt Palusvinene.

Q n i i l a j a b a r k ,  Panama Sæbebark,  er 
den indre Bark eller Splint af et i Chili og 
Peru hjemmehørende Træ, Quil laj a Sapona
r ia,  som paa Grund af et betydeligt Indhold 
af Saponin forholder sig ligesom vor Sæbe

rod, der indeholder den samme Bestanddel, 
om ogsaa i ringere Mængde. Med Vand 
giver Quillajabarken langt mere Saponin end 

den nævnte Eod, saa at Vandet bliver mere 
tyktflydende og stærkt skummende, saa at 
den kan benyttes istedetfor Sæbe. Den an
vendes i den nyere Tid mere og mere til at 
vaske farvede Tøier af Silke og Uld, til at 
fjerne Fedtstoffer af Uld, til at vaske Faar 
og i det Hele taget som Erstatning for Sæbe, 

og der forsendes hele Skibsladninger af denne 
Bark fra Chili til de europæiske Havne. 

Q n i l t i n g  s. Piqué.

Q n i n c a i l l e r i v a r e r  s. korte Varer. 
Q u i n q n i i i a  s. Chinabark.
Q u i n t a l  er det spanske og franske Navn 

paa et Centner; 1 Quintal métrique =  
Kilogram =  200 danske Pund. I Schweiz 
hvor det metriske System er indført siden 
1877, var 1 Quintal tidligere lig 100 «. 
Pund.

Qvikrocl s. Græsrod. a ,
Qviksolv, Qvæcle, Qvæistof o. n-

sé under Bogstavet K.
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R .

R a a d y r s k in d  erholdes af det almin
delige Raadyr, Cervus Capieolits, som er den 
mindste af vore Hjortearter, idet det kun 
bliver indtil 1 %  Meter langt og forøvrigt i flere 
andre Retninger er meget forskjelligt fra de 
to andre hos os forekommende Hjortearter, 
Daadyret  og Krondyret .  Om Sommeren har 
det en kort, glat, rustfarvet Haarbedækning, 
som om Vinteren bliver længere, mere ujevn 
og rødliggraa, paa Halsen og Bugen gullig
hvid og med hvid Gump. Skindene komme 
i Handelen dels med og dels uden Haarene 
°g benyttes især til Tilberedning af en Slags 
meget blødt, hvidgarvet Læder, hvoraf der 
forfærdiges Handsker, Benklæder, Gamacher 
o. dsl. I)o behaarede Skind anvendes til 
hodtæpper, Reisetasker, Jagttasker etc. Bra 
Kanada og de nordamerikanske Fristater 
homme mange Raadyrskind over England til 
Europa, saavel raa som skrabede (uden Haar), 
hian inddeler dem i Sommerskind,  Vint er 
skind og Raakalveskind,  og af enhver af 
hisse Arter gives der igjen flere Sorter. De 
bedste ere de skrabede paa c. 5 Pd. ; disse 
blive mest i England; de paa 2—3 Pd. og 
emlnu lettere gaa sædvanlig til Tyskland og 
andre Lande. Fra Louisiana forsendes mange 
Kl Frankrig, hvor de kaldes Peaux de daim. 
Ogsaa fra Rusland, Polen og Tyskland komme 
mange Raadyrskind i Handelen. De af Skin
dene skrabede Haar anvendes som Udstop- 
Ujugsmateriale og komme især fra Polen, 
Ausland og Nordamerika. — I  Norge fore
kommer Raadyret neppe, ialfald kun som 
ktreifdyr fra Sverig.
o R a a s o k k e r  kaldes det mindre rene 
kukker, som mest kommer i Handelen for 
genere at raffineres, imedens dog de bedre 
korter ofte benyttes i Husholdningen i uraf- 
uueret Tilstand. Det Raasukker, som sim
pelthen er rundet ved at lade Melassen eller 
kirnpen flyde fra det Sukker, der er ud- 
m'vstalliseret af den klarede og indkogto Saft 
J Sukkerrøret, kaldes Muscovado.  I  vore 
molo- ‘ -  -joiner renser man dog ofte Raasukkeret 
I ju en Dækning med fugtigt Lér, og det 

ms da Cassonade.  (Sé iøvrigt under 
Sukker«.)
R a b a r b e r  s. Rhabarber ,  

ti d e  m o n t e  kalder man i La
ochelle og flere Søhavne i Frankrig Stok- 

enes Rogn, som nedsaltes og benyttes i 
* iB^de til Madding ved Sardelfiskeriet. 

Racahout er Navnet paa et Nærings- 
Uldel, som især tilberedes i Paris, men og- 

anh  ̂ elte Steder i Tyskland, og som ofte 
befales som en udmærket styrkende og 

.“U'ende Spise under Navn af Racahout des 
ha ab®8, de l’Orient eller du serail, idet man 
Ser Puastaaet, at Nydelsen deraf er en væ- 

. hg Grund til, at do orientalske Kvinders 
-jJØnhed og Friskhed ofte bevares i lang 

a* Det bestaar imidlertid kun af on Blan

ding af Chocolade, Salep, Stivelse og lig
nende Substantser, eller ogsaa af Cacaomasse, 
Salep, Linsemél, Kartoffelstivelse, Sukker 
samt lidt Canél og Vanille. Det maa opbe
vares i godt lukkede Daaser, som egentlig 
ikke bør indeholde mere end til on Uges 
Forbrug, da det let fordærves.

R a c k y  s. Blommebrændevin.
R a c o o n s  kaldes i England og Nord

amerika Skindene af Vaskebjørne (s. d.).
R a c u n d a s k i n d  s. Nut r iaskind.
R a d i s e  s. Ræddike.
R a d i x ,  Rod. Følgende ere de latinske 

Benævnelser paa de vigtigste af de i Dro- 
gucrihandelen forekommende Rødder, som 
ville findes nærmere omtalte i særlige Ar
tikler: R. Actææ s. Actæarod. — R. Alcanna; 
s. Alkanna. — Althææ s. Althæarod. — An
gelica; s. Angelicarod. — Apii s. Selleri. — 
Ari s. Aronrod. — Aristolochiæ s. Fødsels
urt. — Antioraria; recens s. Peberrod. — Ar
nica; s. Bjergvolverlei. — Artemisiae s. Bynke.
— A s a r i  s. Hasselurt. — A s p h o d e l  i s. Guld
rod. — A s t r a g a l i  s. Astragelrod. — B a r d a n a ;  
s. Burrerod. — B e l l a d o n n a ;  s. Belladonna. — 
B i s t o r t a ;  s. Slangeurt. — B r y o n i æ  s. Galde- 
bærrod. — C æ i u c ®  s. Cai'ncarod. — C a l a g u -  
alæ s.  Calagualarod. — C a l a m i  a r o m a t i c i  s .  
Calrnus. —- C a r d o p a c i ®  s. Carlina. — C ari  ci s 
a r e n a r i ®  s. Stargræsrod. — C a r l i n ®  s. Car
lina. — C a r y o p h y l l a t æ  s. Nellikerod. — C h a -  
m æ l e o n t i s  a l b ®  s. Carlina. — C h c l i d o n i i  s. 
Svaleurt. — C h i n ®  s. Chinarod. — C i c h o r e i  
s. Cichorio. — C i m i c i f u g ®  s e r p e n t a r i ®  s. Ac
tæarod. — C o l c h i c i  s. Høsttidløs. — C o l u m b o  
s. Columborod. — C u r c u i u æ  s. Gurgemeie. — 
C y n o g l o s s i  s .  Hundetunge. — C y p e r i  s. Cy- 
pernrod. — C y p e r i  e s c u l e n t i  s. Jordmandler.
— Dentis Leonis s. Løvetand. — Dictant ni 
albi s. Diptamrod. — Emil® s. Alantrod. — 
Eilicis maris s. Bregnerod. — Calang® s. 
Galangarod. — Gei urbani s. Nellikerod. — 
Gentian® s. Entianrod. — Ginseng s. Ginseng.
— Glycyrrhizæ s. Lakritsrod. — Graminis s. 
Græsrod. — Graminis rubri s. Stargræsrod.
— Granati s. Granatrodbark. — ileienii s. 
Alantrod. — Helleboii s. Nyserod. — Hirun- 
ditiari® s. Svalerod. — Hydrastis canadensis 
s. Hydrastin. — imperatori® s. Mesterrod.— 
inni® s. Alantrod. — Ipecacuanha; s. Ipecacu
anha. — Iridis s. Violrod. — Iwerancusæ s.Veti- 
verrod. — Jalappæ s. Jalaperod. — - Lapathi 
acuti s. Vandskræppe. — Levistici s. Loestilk.
— Liquidi® s. Lakritsrod. — Lobeliæ s. Lo
belia, — Men eller Mei athamantici s. Bjørne
rod. — Ononidis spinosæ s. Krageklo. — 
Ostruthli s. Mesterrod. — Pæoniæ s. Pæon.
— Palm® Christi s. Salep. — Petroselini 
recens s. Persille. — Pimpinella1 s. Pimpi- 
nellerod. — Poiypodii s. Engelsødrod. — Py- 
rethri s. Bertramrod. — Rataiihiæ s. Ratan- 
hiarod. — Rhapontici s. Rhaponticarod. — 
Rhei s. Rhabarberrod. — Rubi® tinctoniiii s.
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Krap. —  S a l e p  s. Salep. —  S a p o n a r i a ;  s. Sæ
berod. —  S a r s *  eller S a r s a p a r i i i æ  s. Sassa- 
parille. —  S a r s a p a r i i i æ  g e r m a n i c a ;  s. Star
græsrod. —  S a s s a f r a s  s. Sassafras. —  S c a i u -  
m o n i æ  s. Scammoniarod. —  S c i l l æ  m a r i n æ  s. 
Strandløg. —  S c r o p h u l a r i æ  s. Brunrod. — 
S e n e g æ  s. Senegarod. —  S e r p e n t a r i *  b r a s i -  | 
l i a n æ  s. Ca'incarod. —  S e r p e n t a r i *  v i r g i n i a n æ  
s. Slangerod, virginsk. — S i g i l l i  S a l o m o n i s  
s. Salomons Segls Bod. —  S u m b u l i  s. Sum- 
bulrod. —  T a r a x a c i  s. Løvetand. —  T o r m e n 
t i l i *  s. Tormentillerod. — V a l e r i a n *  s. Bal
drian. —  V e r a t r i  a l b i  s. Nyserod, hvid. —  
V i n c e t o x i r i  s. Svalerod. — Z e d o a r i æ  s. Zedo- 
arrod. — Z i n g i b e r i s  s. Ingefær.

R a f f i n a d e  s. Sukker.
Rafters kalder man i Østersøhavnene 

fyrre Bræder af 11j4—2 Meters Længde, 15— 
18 Ctm. Bredde og 3 Ctm. Tykkelse.

R agnet kalder man i Frankrig en Art 
smaa, saltede Kabliau.

Raigræs (L o liu m ) forekommer hos os 
i 4 Arter, af hvilke de to dyrkes som Foder
planter, imedens de andre to voxe som Ukrudt 
i Yaarsædsmarkerne. 1) i t al i ensk Raigræ s,
L. f tail cum eller inultiflorum, som er indført 
her til Landet fra det sydlige Europa, er en 
hurtigvoxende, tidlig, bladrig, blødstraaet, 
henved 1 Meter høi Græsart, som adskiller 
sig fra almindeligt Baigræs ved en kraftigere 
Væxt, en lysere Farve og lidt bredere Blade ; 
det er den af vore bedre Græsarter, som ud
vikler sig hurtigst, ligesom den ogsaa giver 
en stor og værdifuld Afgrøde i det samme 
Aar, hvori den saas, om den ogsaa er noget 
mindre haardfør end de andre Græsarter. 
Den egner sig navnlig til énaarige Græs
marker og dyrkes mest blandet med tidlig 
Bødkløver eller andre Græsarter, undertiden 
ogsaa ublandet. Til Frøavl maa kun benyt
tes aldeles rent Frø til Udsæd; paa gode og 
kraftige Jorder vil det være tilstrækkeligt at 
benytte 20—24 Pd. Frø pr. Td. Land. 2) 
Almindel igt  Raigræs,  L. perenne, som ogsaa 
kaldes engelsk Baigræs, findes vildtvoxende 
i de fleste Lande i Europa, samt i Asien og 
Afrika, og dyrkes hos os i do fleste veldrevne 
Jordbrug, da den afgiver et godt Kreatur
foder. Den henhører til vore mindre haard- 
føre Græsarter, men den er dog mere varig 
og nøisom end italiensk Baigræs, ligesom 
den ogsaa er lidt mørkere af Farve og lavere 
af Yæxt. Yarieteten L. perenne tenne be
nyttes almindelig til Græsplainer i Haverne. 
3) Hør Raigræs,  L. Liuicola, er en énaarig 
eller toaarig, omtrent x/2 Meter høi Ukrudts
plante, som er meget almindelig i Hørmarker 
og som er ubrugelig som Foderplante. 4) 
Gif t ig Raigræs,  L. teiuulentum, ogsaa kaldet 
Svingel ,  er en som oftest énaarig, à 1 
Meter høi Græsart, som ofte forekommer 
imellem Yaarkornet; dens Frø indeholde et 
narkotisk Giftstof, der fremkalder Svimmel
hed og andet Ildebefindende baade for Men
nesker og Dyr.

R a i s i n é  kalder man i Frankrig en 
inddampet Druesirup, som sædvanlig er til
sat Æble- eller Pæresaft og som forfærdiges

i Mængde navnlig i Burgund, Piemont samt 
ogsaa mange Steder i Schweiz.

R a i s i n s  k  .Sn b i s  s. Jubis.
R a k i a  eller Racky s. Blommebrændevin.

R a k i t x e r  s. Hør.
R a k k e l k o n s  s. Aarfugien.

R a k o o n  s. Vaskebj ørn.
R a m a s j e r n  eller Pakjern kaldes en 

Sort Jern, som fremstilles af gammelt Smede
jern af enhver Art og Form paa den Maade, 
at man sorterer de forskjellige Gjcnstande 
og former dem i Bundter omvundne med 
Jerntraad, som derpaa blødgjøres i en stærk 
Ild, hvorefter de ved Hamring eller i den 
nyere Tid mest paa Valseværker gives Form 
af Stænger, som ere udmærket seige som 
en Følge af Materialets stærke Gjennemar- 
beidning.

R a m e  kalder man i Frankrig den fineste 
flanderske Hør.

R a m i é ,  Ramée,  kaldes Basttrævlerne af 
Boehmcria eller Urtica utilis, en Nældeart, 
som er hjemmehørende paa Borneo, Java, 
Sumatra og andre Øer i det indiske Archi- 
pelag, men som dyrkes mange Steder i det 
sydlige Asien, i China, Japan, Algier og i 
den nyeste Tid ogsaa i Nordamerika og Frank
rig. Man anvender saavel den raa Bast som 
de fine, spindbare, saakaldte Cøtotuserede 
Trævler. Den raa Bast er 1—2 Meter lang, 
af Finhed som Hør, uden Glans, stiv og lmr 
en smudsig grønlig eller graa hvidlig Farve; 
den benyttes i Indien til Fremstilling af over
ordentlig faste og varige Snore, Strikker, 
Touge etc. De cotoniserede Eamiétrævlei’ 
have nogen Lighed med det cotoniserede 
Chinagræs, men adskille sig dog fra samme 
ved at de ere grovere og have en ringere 
Glans, ligesom de heller ikke kunne opnaa 
den blændende Hvidhed, som er eiendomme' 
lig for det cotoniserede Chinagræs og soar 
gjør dette Trævlestof anvendeligt til Frem
stilling af snehvide, silkelignende Stoffet 
De cotoniserede Bainiétrævler anvendes lig0' 
som Chinagræs til Vævning af forskiellig0 
Tøier, sansoni Grass-cloth, Ardeas etc. Prl' 
sen paa den deraf spundne Traad er for Tide» 
fra 2 til 6 Francs pr. Kilo. Eamiégarnrt 
anvendes i den nyere Tid ogsaa meget tu 
Afstribning og Afmønstring i Uld- og Bom
uldsstoffer som Erstatning for Silke, hvorom*1 
det har en skuffende Lighed, (Sé og’saft 
»Chinagræs«.)

R a n c i o  er Navnet paa en fyrig, veli 
smagende lys spansk Vin fra Omegnen a 
Peralta i Navarra. I det franske Depart0' 
ment Østpyrenæerne produceres der ligeled°s 
under dette Navn en mørkerød, velsmagen*10 
Vin, som efter 10 Aars Forløb antager e11 
guldgul Farve.

R a n g o o n t jæ r e  s. iordolie.  .
R a n u n k e l  (R a n u n cu lu s), i daglig L*L 

kaldet Smørblomst ,  T. Hahnenfuss, er en a 
talrige Arter bestaaende Plantesjægt, af hviU 
flere tidligere anvendtes i Medicinen, hvilke 
nu ikke længere er Tilfældet; dog benytt01' 
endnu i Homøopathien don saakaldte Gn . 
eller T igge r -Ranunke l,  R. sceleratus,  en
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Sumpe og fugtige Veigrøfter voxende lyse
grøn, %—J/2 Meter høi Plante med hule, 
grenede Stengier, smaa bleggule Blomster og 
talrige smaa rynkede Smaafrngter ; don inde
holder en skarp Saft, som trækker Huller og 
Saar paa Huden, og fremkalder let Betæn
delse- i Munden og Tarmkanalen hos Husdyr, 
som æde den, stundom med dødeligt Udfald. | 
— Af andre Arter ban nævnes: Haveranun- 
kelen, R. asiaf icus,  med store, smukt far
vede, hvidtfyldte Blomster, dyrkes som Sir
plante i Haver, og dens Bodknolde, ved hvilke 
den lader sig forplante, sælges af Han
delsgartnere og Frøhandlere ; Ager ranunkelen,  
ft* a r v e n s i s ,  forekommer mest i Vintersæd- 
barkerne; Vandgrenet  R a n u n k e l ,  R. r e p e n s ,  
er den hos os mest udbredte og  mest be
sværlige Art og forekommer hyppigst paa 
lerede Jorder.

R a p fo l i e  s. Muskatb'omme.
Rapgræs (P oa ) er en til Græsfamilien 

henhørende Slægt, som forekommer i mange 
Arter, af hvilke 8 findes vildvoxende her i 
bandet; nogle af disse henhøre til vore bedre 
foderplanter, som derfor dyrkes, imedens 
andre kun ere besværlige Ukrudtsplanter. 

Rappe s. Tobak.
D Rapper kaldes undertiden de Sække af 
bomuld eller Bast, bvori ostindiske Varer ere 
ß°dpakkede.
^Raps eller Rapsæd,  T. Bübsamen, E. 
fapeseed, Er. Graine de Colza, de Navette, 
ere de smaa runde, brune Frøkorn af en til 
haalslægten hørende Art, B r a s s i c a  IVapus ,  
8om dyrkes i Mængde paa Markerne i Stør- 
adelen af Europa, dog mindre i de nordlige 
jande, dels som Olieplante, B . N.  o l e i f e r a ,  

dels som Eoe, B . IV. r a p i f e r a .  D e n  bar 
en kun lidet grenet Pælerod, en opret, hen- 
' ed 1 Meter høi, glat Stengel og ligner
i. eget Agerkaal, som dog er meget mindre i

Aæxt. Som Olieplante dyrkes den atter 
l.ider to Former, nemlig som Vint er raps 

ÉjjE'n j f  som Sommer raps.  Vinterrapsen, B. N. 
biennis, ertoaarig, har en kraftigere, træet 

o°d, og er dén hos os mest dyrkede Form; 
j 0bmerrapsen, B. N. o. anima, er énaarig og 
j en tyndere Bod. Af Vinterraps dyrkes 
|Un forskjellige Sorter, saasom Skj æ rm - 

med nedhængende Bodblade og høiere 
fo ugel; h0' !anc*sk Raps,  med større, men 
. rholdsvis mindre olierige Frø, og hvidblom-
j. lret Raps.  med lysere Kroner. Vinterrap- 
 ̂i  saas sædvanlig i August Maaned og
Østeg i Juli Jet følgende Aar; den bliver 

0 end Sommerrapsen og giver ogsaa flere 
>Å større Frø, hvoraf der kan udvindes c. | 
U PCt. Olie, imedens Sommerrapsen, som j 

■ mindre og mere rødlige Frø, kun giver ; 
Ù *5 pCt. Under heldige Omstændigheder I 

Kaps give særdeles gode Afgrøder; den ! 
j/kkeg bedst paa nyopdyrkede Jorder, navn
es i Nærheden af Stranden, Sommerrapsen 

; byttes især til at saa istedetfor Vinter- 
, ]1JU naar denne er mislykket og man maa 
L0.le Marken om ; den saas , i April og kan 
^Uvanlig høstes sidst i August eller i Sep- 

bber, men giver et ringere Udbytte. Og- | 
a som Foderplante har Eapson Betydning;

dels benyttes Bapsskallerne, blandede med 
Hakkelse, til Foder, og dels har Affaldet 
ved Oliepresningen, de saakaldte Rapskager,  
som ere omtalte under Artiklen »Oliekager«, 
faaet en udstrakt Anvendelse her i Landet 
som Foderstof. Undertiden dyrkes ogsaa 
Baps som Grønfoder, der kan benyttes baade 
sildig om Efteraaret og tidlig om Foraaret, 
og de gule, duftende Blomster søges med 
Begjærlighed af Bierne. — Baps dyrkes navn
lig i Belgien, Holland, England, Mellem- og 
Sydtyskland, Frankrig, Østerrig, Ungarn, 
det sydlige Eusland samt i Ostindien, og er 
en vigtig Handelsartikel. I Danmark er Baps- 
dyrkningen kun af ringe Betydning; i 1876 
optog Eapsen saaledes kun 0,1 pCt. af det 
hele besaaede Areal. Ved Indkjøb af Baps 
hør man paasé, at Frøene ere tyndskallede, 
men haarde, og at de ved at trykkes itu 
imellem Neglene fremvise en citrongul Kjærne, 
der paa Papir giver en stærkt olieagtig 
Plet.

R a p s k a g e r  s. Oliekager.
Rapsolie eller Roeoiie (O leum  R a p i),

T. Biibøl, E. Bapeseed - Oil, Fr. Huile de 
Colza, er den af Vinter- og Sommerrapsen 
samt af Agerkaal udvundne fede Olie, soin 
henhører til de ikke tørrende Olier. Den er 
af brunliggul Farve, har en behagelig, ræddi
keagtig Lugt og Smag og anvendes dels som 
Belysningsmateriale, dels til Fabrikation af 
Sæbe og Vognsmørelse og dels til Indsmø- 
ring af Uld og Læder. Den frisk pressede 
raa Olie er noget tyktflydende, indeholder 
Slimdele og oser stærkt, naar den benyttes 
som Belysningsmateriale, hvorfor den til dette 
Brug først maa renses eller raffineres, hvilket 
sker ved at tilsætte 1 à 2 pCt. concentreret 
Svovlsyre under stadig Omrøring. Alle Oliens 
ikke fede Bestanddele, saasom affarvende, 
slimede og æghvideagtige Legemer, destrue
res derved i Løbet af omtrent 24 Timer og 
afsætte sig paa Bunden i tildels forkullet 
Tilstand, og for da atter at fjerne Syren 
deraf, bliver den fra det sortebrune, seige 
Bundfald aftrukne klare Olie stærkt gjennem- 
rørt med Halvdelen eller 2/3 af sin Vægt 
lunket Vand, hvori der er opløst lidt Kog
salt. Efter nogen Tids Henstaaen aftrækker 
man da den klare, lysegule Olie fra Vandet 
og det mørke Bundfald, og den kan da yder
ligere klares paa Lagerfade og ved Filtrering. 
— Den raa Bapsolie er en betydelig Han
delsartikel især i Nordtyskland, Holland og 
Belgien, og der gjøres ogsaa betydelige For
retninger dermed i det nordlige Frankrig, 
navnlig i Lille. Der findes nu Olieraffinade
rier i de Heste større Byer; men den raffi
nerede Olie er dog' kun sjelden Gjenstand 
for den større Handel, idet den mest finder 
Anvendelse i de Egne, hvor den fremstilles. > 
Prisen paa Bapsolie vexler endel efter de for
skjellige Aarganges Udbytte ; den Frygt, som 
man allerede i en længere Aarrække har 
næret for, at der skulde indtræde en almin
delig og betydelig Dalen i Prisen paa Baps- 
olien som en Følge af, at den til Belysning 
næsten ganske blev fortrængt af Petroleum, 
har dog vist sig ugrundet.
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R a s  d e  S i c i l e  eller Céci le kaldes 
nogle broget trykkede Silkedamaster.

R a s e t t o  kaldes i Italien en Sort glat 
eller stribet Halvsilke-Atlas, som især an
vendes til Tapeter.

R a s k  er Navnet paa nogle især tidligere, 
men ogsaa endnu undertiden vævede ordi
naire, kiprede uldne Tøier dels af Kamgarn, 
glatte og pressede, og dels af Karteuldgarn, 
grove, klædeagtige og mest uvalkede. Bask 
anvendtes mest som Foerstof eller til Dame- 
klæder, og de forskjellige Sorter havde sær
egne Navne, saasom Tøirask, Foerrask, Klæde
rask, Kronrask etc. Som oftest var Kjeden 
af Kamuld og Islætten af kartet Uld, under
tiden ogsaa af Bomuld; men man har ogsaa 
Bask udelukkende af kartet Uld, valket, ruet 
og overskaaret. Hos os kaldtes de Vævere, 
som hovedsagelig forfærdigede disse Stoffer, 
Baskmagere, hvorfra Benævnelsen »Bask- 
magergarn« (Halvkamgarn) stammer. Bask 
er imidlertid et Stof, som ikke længere fore
kommer i Handelen, da det er fortrængt af 
andre Tøier. I Frankrig forfærdiger man 
under Navnet Rass eller Raz ogsaa Tøier af 
Silke eller Halvsilke.

R a s p e  s. File.
R a s s a d e  kaldes en Slags citrongule, 

emaillerede franske Glasperler.
R a t a f i a  s. Likører.
R a t a n l i i a i ’ o d  (R a d ix  R a ta n h iæ ) er 

den træagtige Bod af den i Sydamerika (Peru 
og Brasilien) voxende K r a n i e r i a  t r i a m l r a .  Hen 
bestaar af en 8—30 Ctm. lang, 2—5 Ctm. 
tyk træagtig Hovedrod, som er besat med 
en Mængde tyndere, indtil 6 Ctm. lange, 
cylindriske Birødder af en Penneposes Tyk
kelse og besatte med smaa Trævler. Barken, 
som hos den ægte Bod er mindst 6 Gange 
tyndere end Veddet, er udvendig ridset, mørk 
rødbrun eller næsten sortebrun, i Bruddet 
harpixglinsende udvendig og trævlet indven
dig; den adskilles let fra det indenfor lig
gende, betydelig lysere Ved. Dette er næsten 
uden Smag, medens Barken smager stærkt 
sammensnærpende med en sødlig Eftersmag. 
Den anvendes i Medicinen imod Mavesyg- 
domme, Diarrhoe, Blodflod etc., ligesom og
saa til Tandtincturer og Mundvand for at 
styrke Tandkjødet. Da Barken indeholder 
mest af det virksomme Stof, saa ere de lange 
tynde Bodgrene, saakaldte lange Rat anhia,  
dyrero end de tykke Knolde, saakaldte kor t e 
eller knoldede R., ligesom ogsaa Barken kom
mer særskilt i Handelen uden selve Boden. 
Den indeholder et sammensnærpende Stof, 
Batanhiagarvesyre, fremdeles Batanhiarødt, 
Gallussyre og Kramersyre. Endnu virksom
mere end Barken er et allerede i Sydamerika 
af Boden tilberedt Extract, E xtra  d u m  l l a t a n -  
h i æ ;  det danner en brunligsort, glinsende, 
skjør og haard Masse, som bliver rødbrun 
ved at gnides imellem Fingrene, har en stærk 
sammensnærpende Smag og farver Spyt rødt. 
Det har Lighed med Kinogummi, hvorfra 
det dog adskiller sig hovedsagelig derved, 
at denne smelter meget vanskelig i Ilden, 
imedens Batanhia-Extractet smelter meget 
let. Den af Boden og Vinaand tilberedte

Batanhiatinctur er brunrød. — Foruden denne 
ægte Bod forekommer der ogsaa i Handelen 
andre Sorter, saasom Savani l l a eller Ny-Gra- 
nada R., Para,  der ogsaa kaldes brasi l iansk 
R., Texas R. og flere; men disse, der anven
des til Farvning, gaa kun lidet i Handelen 
og kjendes let fra førstnævnte, som udeluk
kende er den, der maa anvendes til medicinsk 
Brug, paa deres tykkere Bark.

R a t i n ,  Rat ine eller Rat een,  ogsaa un
dertiden kaldes Ast rachan eller Serpent in,  
er et kipret, svært, ofte dobbelt vævet, Klæde
rask lignende uldent Stof af Karteuldgarn; 
det forekommer baade valket og uvalket, lige
som ogsaa friseret eller ratineret, saaledes at 
dets Overflade er bedækket med lutter smaa 
Uldnupper, idet Luven paa Betsiden er sam
let i smaa sammenfiltede Knuder. Friserin
gen frembragtes tidligere med Haandkraft 
ved at føre et Instrument, som bestod af en 
Mængde Naale med Hager i Spidserne, hen 
over Betsiden, imedens disse Naale samtidig 
bragtes til at dreie sig rundt om deres Axer. 
Nu sker Friseringen mest paa Maskiner, saa
ledes at Tøiet lægges imellem to Planer, af 
hvilke den, som vender imod Luven, kan 
være bedækket med Uldfløil og kan gives 
smaa hurtige Botationsbevægelser, imedens 
den anden Plan opvarmes for at befordre 
Filtningen. Batiné anvendes mest til Vinter
frakker og andre Overstykker.

R a t t i - C e a t i n g s  kalder man i Eng
land en Sort ordinaire, kiprede, tæt vævede 
og stærkt valkede, klædeagtige Uldtøier, 
som paa Grund af deres langhaarede Over
flade have Lighed med det saakaldte Bi
bor (s. d.).

R a u m o i s  kaldes i Frankrig nogle ordi
naire, ublegede Hørblaars Dreiler, som især 
forfærdiges i Departementet Nedre Seine og 
som anvendes til Sække og anden Embal
lage.

R a v  eller Bernst en (Succinum eller Elee- 
t r u m ) , T. Bernstein, Agtstein, E. Amber, 
Fr. Ambre jaune, Succin, er en harpixlig- 
nende Substants af Honning- eller Voxfarve, 
hvidliggult, rødligt indtil rødbrunt, under
tiden ogsaa brunt, grønligt, melkehvidt, skyet, 
det haardeste guldgult; det bestaar af ure
gelmæssige, rundagtige, kugle- eller nyre
formede Stykker og Korn. Det antages al
mindelig, at Bav er en oprindelig flydende 
og senere hærdnet Balsam eller fossil Har- 
pix af en Art Naaletræer, navnlig Pinites 
succinifer Goepp, som forlængst ere gaaede 
under ved Fortidens Jordomvæltninger, og 
denne Anskuelse bekræftes ved den Omstæn
dighed, at Bav stedse findes enten opskyllet 
fra Havet paa Kysterne eller ialfald kun i 
opskyllet Land, om dette ogsaa kan være 
mange Mile fra Havet og indtil 57 Meter 
hævet over den nuværende Havoverflade, samt 
endvidere i Brunkul og i bituminøst Træ; 
man skjelner derfor imellem Landrav og Sø
rav. At det oprindelig har været flydende, 
kan der ikke være nogen Tvivl om, idet der ofte 
findes indesluttet i Bavstykkerne vegetabilske 
Bester, saasom Haar, Fjer, Plantedele, ja 
endogsaa Vanddraaber og Insekter dels fra
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fortiden, dels enkelte endnu existerende Ar
ter; saadanne Stykker staa sædvanlig i en 
høi Pris. Eav er gjennemsigtigt indtil gjen- 
uemskinnende, fast, haardt og skjørt; det 
lader sig tildels pulverisere, er uden Smag 

Lugt, lader sig godt polere, har en ud
mærket Fedtglans, et musklet Brud, en specif. 
Lægt af l JOflg til 1,070, hiiver ved Gnidning 
stærkt negativ electrisk og brænder med en 
Idart lysende Flamme, idet det samtidig 
svulmer op og udstøder aromatiske hvide 
Lampe. Det er uopløseligt i Vand; Vinaand 

Æther opløser lidt deraf, ligesom ogsaa 
fede og flygtige Olier. Man finder det ho
vedsagelig ved Østersøens Kyster, især efter 
voldsomme Norden- og Vestenvinde, som 
have oprodct Strandbredderne, og som oftest 
1 Stykker, der enten ere udvendig foruren
ede med Sand, Jord etc., eller indviklede i 
Lang og Søgræs og uigjennemsigtige. Ved 
disse Kyster indsamles det eller fiskes med 
Lot; men man vinder det ogsaa ved at grave 
“H—25 Meter ned i Sandet, hvor man træf
fer det under et Lag af Lér, der ogsaa ofte 
tødeslutter Eavstykker, enten umiddelbart 
Paa fossilt Træ . eller i Nærheden deraf paa 
®t Lag Svovlkis eller Alunjord; det bedste 
Udbytte erholdes imidlertid ved at opfiske 
(fet. Undertiden samler man ogsaa Eav ved 
at lade Skrabere passere henover Havbunden. 
Let findes desuden ogsaa i 20—30 Miles Af- 
atand fra Østersøen i det Indre af Østpreus- 

ved Brandenburg an der Havel, i Polen, 
Ltømænien, Sibérien etc,; endvidere ved Ky- 
sterne af England, Grønland, Spanien, Italien 

Nordamerika, sjeldnere ved Danmarks og 
j5verigs Kyster. I den nyere Tid har man 
fetødet en Mængde Eav ved Eokewood samt 
hgeledes ved Kurische Half. De vigtigste 
Landelspladser for Eav ere Königsberg, Me- 
tøel og Danzig; det aarlige Udbytte af Eav 
jtøslaas til c. 3000 Centner. Af dette K\an- 
L'tø egner kun en mindre Del sig til Fabri
kation af finere Smykkesager; næsten Halv- 
rfefen forarbeides, hvad enten Stykkerne ere 
I tare eller urene, til de saakaldte Ravkoral -  
eL som ere raat afdreiede, paa Snore trukne, 

5 tørdagtige Stykker af meget forskjellig Stør
r e ,  og som benyttes meget som Tuskmid- 
‘p  af de mindre civiliserede Folkeslag, ime- 
(fens omtrent en Trediedel, som bestaar af 
ganske smaa og urene Stykker, der ikke cn- 
gang kunne benyttes til Fremstilling af saa- 
>frtøe Perler, kun er anvendelig til Fernis, 
Løgelsepulver etc. — Allerede i Oldtiden var 
r av kjendt af Phønicierne og senere af Græ- 
?ei’no og Eomerne, som tiltuskede sig det 
tøi°d alle Slags Vaaben og Broncegjenstando. 
f aa Grund af dets Evne til at tiltrække 
Gtere Gjenstande, naar det gnides, kaldtes 

af Perserne »Kahruba«, Avnerøveren, og 
. Grækerne »Harpax«, Eøveren, imedens det 
Jd Østersøens Kyster benævntes »Glas« eller 
? Gies«. Phønicierne gav det Navnet »Elec- 
r°«, som af Grækerne forandredes til »Elec- 
v°n«, hvoraf de nyere Sprog have afledet 
onævnelsen »Electricitet«. Navnet Bern- 

j '011 stammer fra det gaprle tyske Ord »bor
fe11« 0; hrændc, hvoraf det fik Navnet Börn

stein, der senere gik over til Brennstein og 
Bernstein. Det har stedse været en meget 
søgt Artikel i Orienten, hvortil det endnu 
forsendes i Mængde og hvor det især benyt
tes til Pibespidser og alle Slags Forsiringer. 
I Europa forarbeides det ligeledes mest til 
Mundspidser paa Pibe- og Cigarrør samt end
videre til mange mindre Kunst- og Galante- 
rivarer, saasom Perler (Eavkoraller), Stokke
knappe, Daaser, Bægere, Eosenkranse, ind
lagte Arbeider etc. Affaldet af Fabrikationen 
benyttes til Fremstilling af en fortrinlig 
Fernis, Ravf ernis,  og til Eøgelsepulver, lige
som ogsaa til Ravol ie og Ravsyre (sé de 
følgende Artikler); man fører de afdreiede 
Spaaner i Apothekerne under Navn af raspet  
Rav,  S u c c i t i  u m  ra s p a t i m i  eller R a s s u r a  S u c -  
c i n i .  Koraller, Ørelokker o. dsl. ere dels 
slebne paa saimne Maade som Ædelstene 
med Facetter ’og dels ganske runde. — I 
Preussen foretrækker man i Almindelighed 
det fiskede Eav for det opgravede, fordi det 
sidste har en tykkere Skorpe og er mere 
skjørt og mindre haardt end det første. Alt 
det Eav, som indsamles dér, afleveres i Ma
gasinet i Königsberg, hvor det bliver sorteret 
af dertil særlig beskikkede Mænd. De faste 
og rene, klare, helt gjennemsigtige og ens
farvede Stykker af over en Hasselnøds Stør
relse og af mindst 180 Grin. Yægt, kaldes 
Sor t im ent sst ykker  eller Arbeidsst ene,  de 
noget mindre, som dog ere anvendelige til 
Smykkesager o. dsl., men som tillige ere 
mindre rene og klare, kaldes Tondest ene.  
De første deles igjen i 4 Sorter, som udgjøre 
Sortimentet, nemlig: St or t  Rav,  som bestaar 
af Stykker af %  Punds Vægt og derover, 
Tiere (Zehner), hvoraf der kan gaa 6 à 7 
Stykker paa et Pund, Tredivere (Dreissiger) 
med 12 à 16 Stykker pr. Pund, og Czacker ,  
der bestaar af mindre Stykker. Prisen paa 
Eav er meget forskjellig efter Stykkernes 
Størrelse, Farve og Eenhed; imedens gode 
Stykker af 1 Punds Vægt eller derover be
tales med benved 300 Kroner eller mere, 
koste Stykker paa \  eller 1/a Pund sædvan
lig 100—160 Kroner pr. Pd. De gjennem- 
skinnende og uigjennemsigtige Stykker have 
en langt ringere Værdi end de helt gjen
nemsigtige. Eavstykker af en Bønnes Stør
relse kan man kjøbe for 3 à 4 Kr. pr. Pd., 
og af en Ærts Størrelse for 2 à 3 Kr. pr. 
Pd. Et af de største og smukkeste Stykker, 
som man har fundet, opbevares i Museet i 
Berlin. Dot or 35 ‘/2 Ctm. langt, 221/2 Ctm. 
bredt, 8—16 Ctm. tykt, veier c. 14 Pund og 
anslaas til en Værdi af over 25,000 Kroner; 
det fandtes i Aaret 1803 i Nærheden af Gum
binnen, c. 12 Mil fra Østersøens Kyster. — 
I de ovenanførte Sortimenter forsendes der 
store Partier Eav til Orienten, især til Kon
stantinopel, hvor det mest forarbeides til Pibe
spids'er, som ofte forsires med ægte Perler 
og Ædelstene og da kjøbes af de Eige i hele 
Orienten. Arbeidsstenene ere enten gjennem
sigtige eller uigjennemsigtige og gjennem- 
skinnende, hvilke sidste ogsaa kaldes Bast ard 
og udgjøre Hovedhandelsartiklen ; de maa imid
lertid være af ensartet Beskaffenhed, ikke kun
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delvis gjennemskinnen.de, aldeles ubeskadigede, 
lige faste overalt, fulde og rundagtige. Jo 
mere Farven nærmer sig til Hvidt, baade hos 
de gjennemsigtige og de gjennemskinnende, 
desto høiere er deres Yærdi. Smaa, men 
klare og rene Stykker kaldes Fernissten,  idet 
de mest benyttes til Fabrikation af Fernis; 
meget flade, pladeformede Stykker, som ikke 
bør forekomme i de forannævnte Sortimenter, 
benævnes Fliser.  De smaa, uigjennemsigtige, 
uklare, ofte gjennemhullede og uregelmæs
sige Stykker kaldes Sandsten og benyttes 
kun til Røgelsepulver, Ravsyre og andre che- 
miske Præparater, og de mest urene og or
dinaire, som vel stundom kunne være temme
lig store, men som ere af mørk og urén 
Farve, blandede med Jord eller Sand og sæd
vanlig meget skjøre, kaldes Schlick eller 
Schluck og anvendes paa samme Maade som 
de forrige. Skyede og urene Stykker komme 
ogsaa i Handelen under Navn af Brack; naar 
de ere meget smaa, kaldes de Grundsten eller 
Knibbel.  — Forarbeidelsen af Rav skér især 
i Königsberg, Danzig, Stolpe, Lübeck, Wien, 
Paris, Konstantinopel, Catanea paa Sicilien 
etc. ; det tildannes i raa Tilstand med skarpe 
Staalinstrumenter, dreies paa Dreierbænken 
eller udskæres med Knive, slibes med Pimp
sten og poleres tilsidst med Trippelse eller 
Kalk. Hvide, men uklare Stykker kunne ofte 
gjøres klare og gjennemsigtige ved at op
hedes forsigtigt i længere Tid i Olie eller 
Sand, og lige Stykker kunne gives en krum
met Form ved at dyppes i kogende Linolie. 
Ravstykker kunne kittes sammen ved at fug
tes med Ravfernis eller ætheriske Olier og 
paafølgende Sammenpresning i varme Jern
forme, og man har benyttet denne Frem- 
gangsmaade for at anbringe Insekter, Gran- 
naale o. dsl. deri, for at gjøre dem mere 
værdifulde. Man har ogsaa forsøgt paa at 
fremstille Rav kunstigt af Fyrreharpix og 
venetiansk Terpentin; denne er dog let op
løselig i Spiritus, hvilket ikke er Tilfældet 
med ægte Rav. Endvidere har man ravlig
nende Artikler af Copal; som smeltes sam
men med Terpentin og presses eller støbes i 
Forme under Navn af uægte eller kunstigt 
Rav; denne Masse er imidlertid meget blø
dere og skjørere end ægte Rav og bliver 
derfor let fuld af Ridser. Underkaster man 
Rav en tør Destillation, saa erholder man 
Ravsyre, Eddikesyre, en flygtig empyreuma- 
tisk Olie, Ravolie,  og Ravcolophonium,  en 
brun, i Alkohol og Olier opløselig Harpix, 
der bestaar af en blød, klæbrig og en haard 
Harpix, og desuden indeholder det Ravbitu- 
men (S u ccin in ), et gult, let, ikke krystallinsk 
Pulver.

Ravfernis eller Ravlak er en Opløs
ning af Ravcolophonium enten i en fed Olie 
eller i Vinaand, og man skjelner derfor 
imellem den olieagt ige og den .spirituøse.
Begge disse Sorter tilberedes paa en meget 
forskjellig Maade, som oftest i det Store i 
Lakfabrikerne. Fremstillingen af den olie
agtige Fernis bestaar væsentlig i, at man 
smelter Rav forsigtigt i et lukket Kar over 
en sagte Kulild; man afhældor det Flydende

og lader det afkøles; Massen, som kaldes 
Ravcolophonium, C o lo p h o n i u i n  S u c c i n i ,  bliver 
derefter pulveriseret og ved Ophedning op
løst i et lige Vægtkvantum Linoliefernis, 
hvortil man sætter saamegen Terpentinolie, 
som svarer til 11j2 eller 2 Gange Blandingens 
Vægt. Blandingsforholdet er dog noget for- 
skj elligt med Hensyn til disse Ingredientser, 
og de i Handelen forekommende simplere 
Sorter indeholde sædvanlig ogsaa endel Co- 
loplionium eller Galipot, og det undertiden i 
overveiende Mængde. Da man stiller den 
Fordring til Fernissen, at den skal være saa 
klar som muligt, bør man til Fremstillingen 
benytte rent og klart Rav af lys Farve. —- 
Den spirituøse Ravfernis eller egentlig Rav- 
lakftilbereder man ved under jevnlig Omrysten 
i et Sand- eller Vandbad at digerere pulveri
seret Ravcolophonium, blandet med Kvarts
sand med Alkohol, hvori der er opløst om
trent Vi o Copaivabalsam, ofte tilsættes ogsaa 
noget Æthor; tilsidst tilsættes endnu noget 
over Kulpulver aftrukket Terpentinolie. Og
saa med Hensyn hertil ere Recepterne meget 
forskjellige. — Den ægte Ravfernis er meget 
haard og holdbar, gjennemsigtig og glin
sende, og er til forskjelligt Brug, hvor det 
kommer an paa Haardhed og Varighed, at 
foretrække for Copalfernis.

Ravolie (P y r oleum  S u ccin i) udvindes 
ved tør Destillation af Ravaflald og er i Be
gyndelsen farveløs, men bliver derefter brun
rød; den er seigtflydende og har en ejen
dommelig stærk Lugt og Smag. Den brune 
er mere ildelugtende end den lyse. Man 
renser den ved Destillation med Vand og 
kalder den da rectificeret Ravolie,  Pyrolcum 
Slice, r e c t i f i c a t u m ;  denne er bleggul, t yn d t 

flydende, har en stærk Lugt og en skarp 
Smag, men i Luften bliver den igjen brun 
og tyktflydende. Den finder Anvendelse i 
Medicinen, Photographien etc.

Ravsyre, Ravsalt  (A cid u m  succinicwn  
erudum ) vindes sammen med Ravolie ved 
den tørre Destillation af Rav, idet Dampene 
afsætte sig i Retortens Hals. I ren Tilstand 
danner den farveløse Krystaller uden Lugt, 
som have en sur Smag og smelte ved 1801 
C.; ved større Hede (235°) sublimere de 
som Naale og brænde med en lyseblaa Flamme. 
Den findes ikke alene færdigdannet i Bav, 
men ogsaa i mange Arter Terpentin, i Mal
urt og i flere andre Planter; Ravsyre frem
stilles ogsaa af æblesur Kalk, Vand og raad- 
den Ost. Den hører til de stærke Syrer, 
som ikke engang destrueres ved Chlor 
og Salpetersyre, og er vigtig for Chemien, 
da den med Alkalier og Ilter danner ep 
Mængde ravsure Salte, t. Ex. ravsurt Kali, 
Natron, Ammoniak, Zink- Jern- Kobber- Bly- 
Nikkel- Kviksølvilte etc. Den anvendes til 
forskjellige chemiske og pharmaceutiske Præ
parater, navnlig til Fremstilling af ravsur 
Ammoniak, i Photographien etc.; den erhol
des fra de chemiske Fabriker. Ravsyren 
forekommer ofte forfalsket. En Tilsætning 
af Ammoniak kan opdages ved den ammoni- 
akalske Lugt, som udvikler sig, naar man 
ryster den sammen med Kalilud.
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R a v ,  sort s. Agat.
Rave s. Resure.
Ravndug or en Slags stærkt, meget 

tæt og fast vævet Lærred, som er lettere end 
almindeligt Seildug og som ofte anvendes til 
Bramseil, hvorfor det ogsaa benævnes Bram
dug, samt til Topseil og lette Baadeseil. Det 
Bom tidligere næsten udelukkende fra Hus
tand, men forfærdiges nu ogsaa i Mængde 
Baade i Skotland og i Tyskland, især iWest- 
phalen, samt i Belgien og Holland. De bedste 
russiske bestaa af Hør- og Hampegarn, de 
sværere sædvanlig ganske af Hampegarn; 
disse sidste kaldes i Eusland ogsaa Wlamek.  
Bavndug væves ogsaa nu dels med Ejede af 
Hamp eller Blaar og Islæt af Jute, og dels 
rncd af Jute og Blaar sammenblandet Ind
skudsgarn, hvilket sidste afgiver et sværere 
og billigere Stof, som kan bleges; ligeledes 
mimikeres en Mængde Ravndug af Bomuld 
alene. Baade Bomulds- og I/inned-Ravndug 
anvendes meget til Klædningsstykker, navn
lig til Benklæder, i ubleget eller halvbleget 
(creamed) og farvet Tilstand; endvidere be
nyttes det til Markiser, Kuffertovertræk og i 
U, 9/4 og 10/4 Bredder til Lagener for Almuen 
samt i Kaserner og Lasaretter. Bleget Ravn
dug finder megen Anvendelse i Husholdnin- 
gen; efter flere Aars Brug opbevares da denne 
vare i halvt eller helt slidt Tilstand af for
synlige Husmødre for at benyttes som Ban
dager eller som Gave til Hospitaler, og de 
Hdste Rester af dette nyttige og seige Stof

et meget søgt Materiale til Papirfabrika-
tionen.

RaymoiìdsMaut, Bieu Raymond,
Baldes ogsaa Berlinerblaat (s. d.). Det egner 
l*g fortrinlig til Farvning af Silketøi og den 
f remgangsmaa.de, at fæstne det herpaa, er 
°pkaldt efter Opfinderen Raymond.

Raypour er en af de bedste Sorter 
°stindisk Silke fra Bengalen.

Reagenser ere saadanne chemiske Stof- 
[er, der under visse givne Betingelser frem
kalde en Reaction, hvorved et andet Stofs 
tilstedeværelse kan prøves og paavises. De 
Hegemer, som skulle undersøges, maa først 
Bringes i flydende Tilstand, altsaa enten op
uses eller smeltes. Ved Tilsætning af saa- 
(mnne Reagenser foregaar der nu Forandrin- 
kßr med de nævnte Legemer; enten forandre 
('e Farve, eller der danner sig et Bundfald, 
°uer de bruse op, imedens andre igjen for- 
Puffe, fordampe eller bortgaa i luftformig 
tilstand. Ved disse Forandringer, der gaa 
B>r sig efter bestemte Love, kan man udfinde 
Beskaffenheden af de Legemer, som man vil 
Prøve ; jo mindre Kvantiteter man til denne 
Hensigt anvender til Paavisningen, t. Ex. af 
Arsenik, Bly etc., desto virksommere og bedre 
ei' et saadant Reagensmiddel. Saaledes an- 
ftVer f. Ex. opløst Stivelse endogsaa den 
j°»000 Del af Jod i Yand, salpetersurt Sølv 

1,640,000 Del Kogsalt i Vand; Stivelsen 
(jr altsaa et Reagens paa Jod, ligesom ogsaa 
îL°d paa Stivelse, det salpetersure Sølv paa 
Hogsalt eller Chlor osv. En Blyopløsning farves 
sort ved Svovlbrinte og udfældes med gul Farve 
H chromsurtKali ; Jern salte udfældes med smuk

hlaa Farve af deres Opløsninger ved Cyan- 
jernkalium etc. Til Reagenserne henhøre og
saa de Legemer, ved hvilke Stoffer opløses; 
de forskjellige Syrer, saasoin Svovlsyre, Sal
petersyre, Saltsyre, Kongevand etc.; Alka
lier, saasom Ætskali, Ætsnatron, Ammoniak 
etc.; Svovlforbindelser, saasoin Svovlbrinte- 
Svovlammonium, Svovlbrinte - Svovlnatrium 
etc.; Salte, saasom svovlsurt og chromsurt 
Kali, Cyankalium, Ferrocyankalium, Rhodan- 
kalium, phosphorsurtNatron, Tinforchor, Guld- 
chlorid, Platinchlorid o. fl.; Reagenspapir 
(s. d.). — De chemiske Haandbøger give Op
lysning' om alle disse Reagensers Virkninger 
og de ved dem fremkaldte Forandringer. En 
nødvendig Betingelse for at kunne arbeide 
med sikkert Resultat er, at de maa være fuld
stændig cliemisk rene. Man erholder dem 
fra de chemiske Fabriker, og do forsendes 
ofte ordnede i Kasser, Reagenskassor, som ere 
til en meget forskjellig Pris efter Antallet af 
de deri indeholdte Stoffer.

Reagenspapir (C harta ex p lora toria )  
kalder man farvet ulimet Papir, hvis Farve 
forandrer sig ved Syrer eller Alkalier, og ved 
hvilket man derfor kan opdage disses Til
stedeværelse i Yædsker. Det er sædvanlig 
skaaret i 6—8 Ctm. lange og 1—1 y2 Ctm. 
brede Strimler og forfærdiges i de chemiske 
Fabriker og i Apothekerne. Man har bl aat  
(Lakmospapi r ) ,  som er farvet med Lakmos 
(s. d.), gult  (Gurgemeiepapir ),  som er gjen- 
nemtrængt med et vinaandigt Udtræk af 
Gurgemeieroden, og rødt  (rødt  Lakmospapir ) ,  
som først er gjort blaat med Lakmos og der
efter dyppet i Yand, hvortil der er sat nogle 
Draaher Phospborsyre; det farves undertiden 
ogsaa med Blomsterne af Stokrosen og kal
des da Malvapapir .  Det blaa Papir betjener 
man sig af for at erfare, om en Vædske rea
gerer su r t ,  idet hiaat Lakmospapir bliver 
rødt ved et Spor af fri Syre, men ogsaa ved 
mange Saltopløsninger. Gurgemeiepapiret og 
det røde Lakmospapir benyttes til at opdage, 
om enYædske reagerer alkal i sk,  idet Gurge- 
meiens gule Farve bliver rødbrun ved fri 
Alkalier, imedens det røde Lakmospapir bli
ver blaat.

R eal, ældre spansk Mynt, som endnu 
undertiden benyttes flere Steder i Spanien 
og i de tidligere spanske Besiddelser i Ame
rika; 1 Duro (Sølv Pjaster) =  20 Realer =  
c. 3 Kr. 55 Øre. Mynténheden i Spanien er 
siden 1871 Pesetaen, som er lig 1 Franc 
eller 72 Øre.

R ealgar, rød Svovlarsenik,  rødt  Au r i 
pigment ,  rødt  Ar senikglas,  ogsaa kaldet San-  
darach,  Rubinsvovl ,  Ar senikrubin (A rs en i
cum  rubrum ), er det ordinaire røde Auripig
ment (s. d.), som bestaar af c. 70 Dele Arsen 
og 30 Dele Svovl. Det forekommer dels i 
Naturen, dog ikke i store Masser, ledsagende 
andre Arsenikertser, i China, Japan, Sach
sen, Böhmen, Ungarn, i Hartzbjergene etc., 
og dels vindes dot kunstigt ved Sammen
smeltning af Svovl og Arseniksyrling eller 
ved en Sublimation af en Blanding af Svovl
kis og Arsenikkis. Sædvanlig anvender man 
det kunstige Realgar, som kommer i Han-
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delen i glasagtige, rubinrøde eller brunrøde 
Stykker med et musklet Brud; Pulveret er 
orangegult. Naar det blandes med Salpeter 
og antændes, brænder det med en glinsende 
hvid Flamme, hvorfor det hyppig af Fyr
værkere benyttes til Fremstilling af den saa- 
kaldte hvide Ild; Satsen hertil bestaar af 24 
Dele Salpeter, 7 Dele Svovl og 2 Dele Real
gar. Det anvendes desuden i Kattuntrykke- 
rierne og Farverierne, undertiden ogsaa til 
at fjerne Haarene af Huder, til Kreaturvask 
for Utøi, sjeldnere som Malerfarve; det er 
meget giftigt.

R e f er et svensk Længdemaal =  10 
Stænger à lO^Fod =  94,60 danske Fod.

Reform ées, Toi l es ref ormées,  kaldes 
i Frankrig en Sort tæt og fast vævet Harnpe- 
seildug, som især tilvirkes i Omegnen af 
Rennes.

R egattas kaldes et let, stribet Bom
uldsstof, der har sit Navn fra de venetianske 
Gondolierer, som til deres Kaproninger (Re
gattas) vare klædte i lotte, lyse, stribede 
Bomuldsskjorter. Stoffet er nu en Stabel
artikel i al Bomuldsfabrikation og anvendes 
mest til Arbeidsbluser, især i mørkeblaat- og 
hvidtstribede Mønstre i Forhold som B hvide 
og 3 blaa Striber, 4 og 4, 6 og 6 eller 3 
hvide og 9 blaa Striber. Med hvid Islæt 
kaldes de »lyse«, og med blaa Islæt »mørke« 
Regattas. Denne Vare er en betydelig Ar
tikel i den engelske, ligesom ogsaa i den 
indenlandske Bomuldsindustri; den væves 
baade kipret og glat i 26—27 " Bredde og 
af ægte blaat Garn.

Regiisse s. Past a under Artiklen 
Past er.

Regnfang eller Rein f an (T anacetum  
vu lg a re), T. Rainfarrn, Wurmfarm, Revier
blume, er en ved Yeie, Gjærder, Strandbred
der og i aabne Krat voxende Plante med c. 
1 Meter høie Stengier, dobbelt fjerdelte, 
mørkegrønne, indskaarne, saugtakkede Blade 
og smaa, i en Halvskjærm samlede, halv
kugleformede Kurve med gule Blomster; 
Frøene ere femkantede og uden Fnok. Blom
sterne anvendes i Medicinen som et sved
drivende Middel samt til at fordrive Spol- 
orme og de smaa Børneorme, som ofte plage 
Smaabørn; til dette Brug indsamles Blom- 
sterkurvene, førend de ere afblomstrede. Man 
fører i Apothekerne de tørrede Blade og 
Blomsterne, Ilerba og Flores Tanaceti, som 
have en ubehagelig, campheragtig Lugt og 
en bitter, krydret Smag. Frøet, Seinen T., 
anvendes kun sjelden, hvorimod den af Plan
ten og Frøene destillerede bittre, ildelug
tende ætheriske Olie, som er gul, naar Plan
ten har voxet i fugtig Jordbund og ellers 
grøn, hyppig benyttes som ormfordrivende 
Middel, imod svækket Fordøielse etc., lige
som ogsaa af Destillateurer til bittre Likører. 
Blomsterne indeholde mere Olie end Frøet 
og Bladene. Et Afkog af Planten benyttes 
ofte som Husmiddel imod forskjellige Syg
domme hos Kreaturerne. Man har i Planten 
fundet en eiendommelig Syre, som kaldes 
Tanacet syre ; forøvrigt indeholder den Gummi, 
Æghvide, Bitterstof, Sukker og mange Salte.

R egains Antim oni! s. Spydglans

metal.

R ekling eller Rækling s. Flyndere.

Rem m esæl (P h oca  barbata) er den 
største, c. 3 Meter lange og for Grønlæn
derne den vigtigste af de nordiske Sæler, 
hvis tykke Hud afgiver fortrinlige Remme 
til Kastespyd og Fiskesnører.

Renforcée, Toile renforcée,  kaldes i 
Frankrig en stærk og tæt Seildug af rent 
Hampegarn, som navnlig væves i Omegnen 
af Vitré i Dep. Ile et Vilaine.

R enken kaldes de i Bodensøen fangede 
Laxforeller, naar de først ere 4 Aar gamle 
og kun ere omtrent 20 Ctm. lange. De blive 
da nedsaltede og forsendes marinerede eller 
røgede.

Rensdyrlav s. Lav.
Rensdyrskind af det i de nordlige 

Egne af Europa, Asien og Amerika levende 
Rensdyr, C e r v u s  eller R a n g i f e r  T a ra u d u s ,  
komme undertiden i Handelen raa og be- 
haarede fra Amerika, Rusland, Sverig og 
Norge, men som oftest allerede semsgarvede. 
De ere i denne Tilstand stærke og meget 
varige, men dog meget bløde, bøielige og 
lette. De benyttes ligesom Hjorteskind, for 
hvilke de dog i enhver Henseende ere at fore
trække. — Røgede Rensdyrt unger  komme i 
Handelen fra Norge.

R e p s  s. Rips.
Reseda (R esed a  od ora ta ), den bekjendte 

vellugtende Plante, anvendes til Fremstilling 
af Parfumerier, men indeholder saa yderst 
lidt æthorisk Olie, at den ikke kan udvindes 
deraf ved Destillation. Man macererei1 der
for Blomsterne i Provenceolie, og da Lugten 
dog stedse vilde blive meget svag, tilsætter 
man i Regelen ved Macerationen noget Viol.

Reservager kaldes i Kattuntrykke- 
rierne de Dækbeitser, som anbringes paa be
stemte Steder af Tøierne for at forhindre 
Farven fra at fæste sig dertil. De kunne 
enten være mechanisk virkende Stoffer, som 
oftest Fedtstoffer, Lerjord etc., eller tillige 
chemisk virkende, idet de kunne være til
satte andre Stoffer, som tildels destruere 
Farvestofferne.

Resina er Harpix ( s .  d.). Forskellen 
imellem Harpix og Gummi iagttages ikke 
altid nøie i de latinske Handelsbenævnelser, 
og flere Stoffer af denne Art kaldes saaledes 
snart Re sina og snart Gummi; de under den 
førstnævnte Benævnelse hyppigst forekom
mende ere følgende: R e s i n a  A n i m e  s. Anime- 
gummi. —  R . a l b a  s. Fyrreharpix. —  R* 
B e n z o e  s. Benzoë. — R .  C a c h i b o u  eller Chi
lien s. Chibouharpix. — R . C e d ri  s. Ceder- 
harpix. — R . C o l o p h o n i u m  s. Colophonium.
—  R . C o p a l  s. Copal. — R . R a m m a r  s. Dam- 
marharpix. — R .  S a n g u i n i s  D r a c o n i s  s. Drage
blod. — R . e l a s t i c a  s. Kautschuk. — R- 
E l e m i  s. Elemi. — R . G u a j a c l  s. Guajakhar- 
pix. — R . J a l a p æ  s. Jalapeharpix. — R* 
L a e c æ  s. Lak. — R . L a d a n i i m  s. Ladangummi.
— R .  M a s t i x  s. Mastix. — R . P i n i  s. Fyrre
harpix. — R . S a n d  ara c s. San darak. — R- 
S c a r n i n o m i  s. Scammonium. — R . T a c a m a h a c  
s. Tacamahacgummi.



Resineïn.

R e s i n e ï n  s. Fyrreharpix.

R e s in e o n  er en Art ætherisk Olie, som 
yind.es ved tør Destillation af Fyrreharpix, 
Tjære etc. og som anvendes i Medicinen. 
Den er farveløs, har en ætherisk Lugt, en 
brændende Smag og lader sig blande med 
jstheriske og fede Olier, Yinaand og Æther 
(s. Fyrreharpix).

R e s o r c i n  fremkommer ved Smeltning 
G Galban-Guajak- og Ammoniakharpix med 
Ætskali og erholdes ved Massens videre Be
handling med Vand, Svovlsyre, Rystning med 
Æther og Fordampning af Udtrækket. Det 
krystalliserer i farveløse trikliniske Tavler 
Gier Søiler, er neutralt, uden Lugt, har en 
Modbydelig kradsende, sødlig Smag, smelter 
vpd 99° C. og koger ved 271°. Ved Ind
virkning af Salpetersyrling herpaa fremkom
mer prægtigt farvede Derivater. Da man 
Gierede nu er istand til at fremstille Resor- 
Gn af Phenol, ville disse Farver sikkert 
Mden lang Tid, naar Resorcinet kan frem
stilles billi gere, komme til at konkurrere med 
Anilinfarverne, som de i flere Henseender
overt ræffe .

R e  sure , Roque eller Rave kaldes i 
Frankrig Stokfiskens Rogn, der benyttes som 
Gadding ved Sardel- og Makrelfangsten og 
derfor i saltet Tilstand udgjør en Handels- 
artikel. I La Rochelle kaldes den Rabes de

morue.
Reticuleret O l a s  s. Pet i net glas.

Revalent« arabica, Revaiescière  
du Bary; under dette Navn blev for endél 
Aar siden bragt i Handelen af Bary i Lon
don en Sort Mel, som sagdes at stamme fra 
Goden af en arabisk Plante og som anbe- 
jGedes som et nærende Lægemiddel. Det 
här senere ganske tabt sin Betydning, idet 
dßt har vist sig hovedsagelig kun at be- 
Gäa af Linsemél med Tilsætning af noget 
Gaî méî  eller Durra samt 1 pCt. Salt,

R e v ê c h e  eller Reverse kalder m an i 
h ra n k rig  løst væ vede, paa den ene S ide lan g - 
barede , flonelsagtige  e ller friserede U ld - 
hoffer, som benyttes til F oer , o g  naar de 
®re tæt valkede, ogsaa til K læ dnin gsstykker 
p)r Landboerne, ligesom  ogsaa til F iltd u g e  i 
■Tapirfabrikationen.

Revenues kaldes nogle stærke og faste 
raa H ørlærreder fra Böhmen, Schlesien etc., 
S°M hovedsagelig ere bestemte til srnaa Seil.

R e v l i n g b æ r  eller Krækling (L m p etru m  
lagrum) er en navnlig i Jyllands Hedeegne 
Ayppig voxende lille Halvbusk med læder- 
P&fige Blade, mørkerøde Blomster og sorte

Rhabarber eller ægte Rhabarberrod

v-Gadiæ R h abarba ri eller R . R h e i) er den 
wrede Rod af flere Arter af Planteslægten 
fbeuui, som voxe paa Bjergene i det chine- 
Mske Tartari og Mongoliet, men som endnu 

ere nøie præciserede, idet man som 
foderplante opgiver baade R l ieu ni o f f i c i n a l e  
. G G  og R. p a ln i a tu i n  p t a n g u t i c u m  M a x . ,  2de 
h Polyoneerne eller Syrefamilien henhørende 

frter, hvoraf den første voxer i Tartariet, 
en sidste i Mongoliet. Roden er tyk, haard 

G tør, kommer i Stykker af forskjellig Form

og Størrelse og af en gullig, i det Rødlige 
overgaaende Farve, og er marmoreret eller 
netagtig tegnet med fine, imellem hverandre 
løbende, rødlige og hvidlige Aarer; i Brud- 
det er den mere hvidlig, og naar den befug
tes, bliver den høigult og mørkerødt mar
moreret; Pulveret har en smuk rødgul Farve. 
Den har en eiendommelig ubehagelig, noget 
krydret Lugt og en modbydelig bitter Smag. 
Af Handelssorter havde man tidligere en 
r ussisk  eller Kranrhabarber,  Radix Rhei iuo s- 
covitica, der ansaas for at være den fineste, 
bedste, kraftigste og mest udsøgte Vare, som 
af buchariske og chinesiske Kjøbmænd blev 
bragt fra dens Hjemland til Kiachta i Sibé
rien, og i denne ved Grænsen beliggende 
Handelsstation blev den ifølge Overenskomst 
imellem den chinesiske og russiske Regering 
nøio undersøgt af dertil ansatte russiske 
Commissairer i Kjøbernes Nærværelse; de 
slette Stykker bleve da fraskilte og opbrændte, 
imedens de gode kom i Handelen og for
sendtes over Moskau til Petersborg. Styk
kerne vare i Regelen forsynede med to ibo- 
rede Huller, af hvilke det ene kun naaede 
ind til Midten, da det kun tjente til at un
dersøge det Indvendige af Roden ; den havde 
et overveiende rødt Brud og en meget kraf
tig Lugt. Denne Sort existerer imidlertid 
ikke mere, idet den russiske Regering i den 
nyere Tid har opgivet Controllen med Rha- 
barberhandelen og givet den fri, efter at 
have hævet den tidligere Contract med Bu
eharerne, som vare forpligtede til aarlig at 
levere et vist Kvantum udsøgt Vare i Ki
achta. En delvis Erstatning for denne Kron- 
rhabarber harman i densaakaldte buchar iske  
Rod, som af tartariske Handelsmænd bringes 
til det kaspiske Hav og derfra paa Floden 
Wolga til Messen i Nischney-Nowgorod. Den 
er temmelig skarpt charakteriseret saavel ved 
sit ydre Udseende som ved sin indre Struc- 
tur, men udgjør ingen regelmæssig Handels
artikel i det Større, idet den mest sælges i 
Smaahandelen i Kusland. Den har vel megen 
Lighed med den tidligere Kronrhabarber og 
er ligeledes gjennemboret af Huller, men 
man kan ikke fæste Lid til dens Kvalitet. — 
Den hyppigst i Handelen forekommende Sort 
er den chinesiske  Rhabarber,  som kommer 
over England, Holland og Hamborg fra Shang
hai, Hongkong, Macao og Canton i Kister 
af tyndt Træ paa c. 130 Pund, som ere forede 
med Jernblik og beklædte udvendig med 
grønt Papir, der er bemalet med chinesiske 
Bogstaver; den kaldes ogsaa ost indisk Rha
barber. Centralpunktet for Udførselen af 
Rhabarber er den store Handelsstad Ilankov 
i Provindsen Hupe (Chubei) ved det øvre 
Løb af Yangsekiang Floden, hvorfra den føres 
til Schanghai, som er Stabelpladsen for dette 
Flodgebet, og derfra til Canton etc. Den 
er ofte endnu for endel bedækket med Rod- 
barken, og den kaldes da halvt  eller 3/4 mun- 
deret eller skrællet .  Den omtrent V2 Ctm. 
tykke, rynkede Bark findes navnlig endnu 
siddende i Fordybningerne; hvor den er af: 
skrællet, ere Stykkerne temmelig glatte, lige
som de ogsaa ere bedækkede med lysegult
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Rhabarber. 654 Rhapont ikarod.

Støv, og i begge Enderne er den hyppig I 
mere eller mindre fordybet, Borehullet er 
dertil af ringe Diameter. Stykkerne ere en
ten hele og valseformede, runde eller stump 
kegledannede, indtil 25 Ctm. lange og indtil 
13 Ctm. tykke, eller de ere spaltede paalangs 
og derfor paa den ene Side flade og paa den 
anden hvælvede, indtil 12 Ctm. lange og ofte 
ligesaa brede; i første Tilfælde opføres de 
som runde,  i sidste som f lade. Naar Barken 
er helt afskaaren, kalder man dem helf  mun
derede;  Stykkerne ere da udvendig gule, be
støvede og indvendig hvidt og orangerødt 
marmorerede, og have en eiendommelig stærk, 
ubehagelig, krydret Lugt og en modbydelig 
ram og bitteragtig Smag. Men naar de have 
været slet tørrede, eller naar de ere gamle 
eller ere bievne fugtige paa Lageret eller 
underveis, bliver den røde marmorerede Farve 
graabrun, grønlig og tilsidst ganske brun, 
ligesom ogsaa den stærke Smag taber sig. 
Dersom Koden ved Indsamlingen og Tørrin
gen har været feilagtig behandlet, saa bliver 
den først brun indvendig og kan da udvendig 
være rød og have et frisk Udseende; har den 
derimod lidt Skade ved Fugtighed udefra, 
saa fremkommer den brune Farve først ud
vendig, men angriber lidt efter lidt hele 
Roden. Denne slette Vare forekommer ikke 
sjelden farvet udvendig med Rhabarberpulver, 
og naar den er ormstukken, ere Hullerne 
stundom lukkede mod Okker eller Rhabarbcr- 
pulver; ved Lndkjøb bør man derfor egentlig 
brække ethvert Stykke over for at overbevise 
sig om Kvaliteten. Do tunge Stykker ere 

'  ofte indvendig fugtige og sorte, imedens 
de lette ikke sjelden ere gjennemhullede af 
Insekter.

Rhabarber dyrkes nu ogsaa i de fleste Lande 
i Europa; men de europæiske Rødder have 
ikke de samme Egenskaber eg Bestanddele 
som de ovenfor omtalte. Den, som kommer 
den chinesiske nærmest i Form og Udseende, 
er den øst er r igske,  som dyrkes i Mähren 
ved den ungarske Grænse, navnlig i Omeg
nen af Austerliz, hvor den skrælles og tørres 
omhyggelig. Den er betydelig mindre, er 
udvendig glat og brungul, indvendig smukt 
hvidlig og rød marmoreret; den erholdes 
meget billig fra Wien, Prag, Brünn etc.; 
men den benyttes mest som Farvestof, lige
som ogsaa i Dyrlægepraxis. — Den f r anske 
Rhabarber kommer sædvanlig i neppe finger- 
tykke, omhyggelig skrællede Rødder, som 
ere rødt marmorerede i Bruddet og straalede 
udvendigfra indad (sé ogsaa Rhapontikarod). 
—  Engel sk  R. udvindes i England og Nord
amerika af den dyrkede Rheum paliuatum; 
den har kun en meget svag Lugt. Disse 
europæiske Sorter farve Spyttet langt mindre 
gult ved at tygges end den ægte Rod, 
og knase heller ikke imellem Tænderne som 
denne. Under Navn af Him alaya-Rhabarber  
kommer der undertiden i Handelen nogle or
dinaire, svagt lugtende Sorter, som mest 
bruges til Forfalskning af den ægte Rod.

Rhabarberroden er et af de ældste og i 
sine Virkninger mest paalidelige Lægemidler, 
som anvendes meget i Medicinen imod For

stoppelse, Forsliminger og i mange andre 
Sygdomme; den er et mildt Purgérmiddel. 
God Rhabarber bør være fuldkommen tør, 
mere let end tung, fast, men dog skjør, ud
vendig af en brungul eller rødgul Farve, i 
Bruddet kornet, rent hvidt og rødt marmo
reret, uden Huller eller brune Steder, hvilket 
sidste hidrører fra en skjødesløs Tørring; 
den maa hverken være for blød eller for 
haard, men dog være modtagelig for et Tryk 
af Neglen, og naar den ridses med en Kniv, 
maa den vise en ren gul Streg. Den maa 
dernæst have en kraftig, noget vammel Lugt, 
en ubehagelig bitter, lidt skarp og sammen- 
snærpende Smag, den maa farve Spyttet gult, 
udon at gjøre det slimet, og med Alkohol 
maa den give et Extract, der ikke bliver 
uklart ved at blandes med Vand, og endelig 
maa den knase imellem Tænderne. — Roden 
indeholder flere Harpixer, bittert Extractiv- 
stof, Garvestof, Chrysophansyre, Sukker, Sti
velse, Pektin og forskjellige Salte, navnlig 
oxalsur Kalk, lidt ætherisk Olie etc. — Rha
barber benyttes i Medicinen dels skaaren, 
dels som Pulver og dels som vandig og vin- 
aandig Rhabarbertinctur, og ligeledes som 
Extract. Desuden haves endnu en Rhabar
bersirup, som er officinel og som gives ny
fødte Børn, og R. indgaar endvidere i en 
Mængde forskjellige Medicinalblandinger.

R h a b a r b e r ,  fa lsk  s. Alperhabarber .  
R l t a m n o x a i i t l i m  s. Tørst et ræ.
R h a m m is  s. Korshær.
Rhapoatikarod, Rapundica,  pont isk 

Rhabarber  ( R a d ix  R h a p o n tic i) stammer fra 
Rheum Rhapoiiticuiu, en i det sydlige og vest
lige Sibérien indtil det sorte Hav vildvox
ende, og paa flere Steder i Tyskland, Frank
rig, Ungarn etc. dyrket Plante med store, 
hjerteformede, glatte Blade, en 60—90 Ctm- 
høi Stengel og hvide Blomster. Roden af 
den vildtvoxonde Plante bestaar af valse
eller kegleformede, indtil 25 Ctm. lang6 
Pælerødder, fra hvilke Siderødderne og til
dels ogsaa Barken ere fjernede; man finder 
imidlertid ogsaa mange smaa Rødder imellem 
de større. Overhuden er pomerantsfarvet, og 
de Steder, hvor den er aftagen, ere gullige 
eller hvidlige og marmorerede med fine røde 
Prikker; pulveriseret har den et rødligt Rd- 
seende, hvilket ikke er Tilfældet med Rba' 
barber. De helt skrællede Stykker ere me1’0 
eller mindre brunlige eller mørkegule ud
vendig, indvendig smudsighvide og gjennem- 
trukne af smalle brunligrøde Linier, mellem 
hvilke findes bredere hvide Lag; Lugten 
er svagt rhabarberagtig, Smagen bitteragtig 
og sammensnærpende, den farver Spyttet gufi 
og knaser imellem Tænderne. Den har nogen 
Lighed med chinesisk Rhabarber, men ad
skiller sig derfra ved Straalernes Forløb. ", 
Den alm indel i ge eller Have-Rhapont ikarom  
Rad. Rhap. hortensis eller vulgaris, har RS'. 
hed med don forrige, men bestaar mest a 
kun fmgertykke Stykker, imedens der d‘U 
ogsaa kan findes tykke Rodknolde deriblandt 
Den har udvendig en mere gul Farve, hvor
for den ofte blandes med den ægte Rhabar
ber, hvorfra den dog let kan adskilles. "
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Under Navn af f r ansk  Rhabarber  eller Rha- 
pont ik kommer en meget smuk, skrællet Kod 
1 Handelen i større Stykker og denne anses. 
som den bedste Sort. — Det i Koden indeholdte 
Rhapont icin danner smaa glinsende, gule 
Krystalblade. Rhapontikarod har en lignende, 
men svagere Virkning end Rhabarber og an
vendes i Veterinairpraxis.

R h e a h a m p  (Kankhura-  eller Kalui - 
”amp) kaldes Basten af en til Nældefamilien 
henhørende, i de tropiske Lande, navnlig 
Ostindien, voxende buskagtig Plante, Boek- 
'•leria eller R h e a  t e n a c i s s i m a  (sé ogsaa »China- 
græs«). Trævlerne ere dog langt fra saa fine 
som dette og besidde ikke dets Hvidhed og 
stnukke Glans, hvorfor de kun have ringe 
værdi til Vævning.

Rheinthaler er en meget god baade 
rød og hvid Vin, som produceres i Rhin- 
nalen i Schweizerkantonet St. Gallen; den 
røde fra Buchberg ansés for at være den 
hedste i det tyske Schweiz, og den fra Ber
in g  vurderes ligeledes høit.

Rlienmrod s. Rhabarber .
Hliigolen s. raa Naphta under Jord

olie.
Ähiiioceroshorn ere de hornagtige 

Udvæxter, som udvikle sig af det i Afrikas 
og Asiens sumpede Egne levende Næsehorns 
Hud paa Snudens øverste Plade ; de udgjøre 
611 ikke uvigtig Handelsartikel i Ostindien 
°g forarbeides til Bægere, Daaser etc.

hliino c e i*osiiud erholdes saavel af 
det afrikanske som af det asiatiske Næse
horn eller Rhinoceros; den er overordentlig 
hyk, haard og næsten pantseragtig og an
vendes til Skjolde, Pantserskjorter, Pidske 
ek. Den kan gives en smuk Politur og lig- 
ner da Skildpaddeskaller.

Rhinsk Brændevin kaldes en Art 
Uognac, som brændes i Rhinegnene af Vin- 
drueskaller.

Rhinske Diam anter kaldes n og le  
klare, g jen n em sig tig e  K iselsten e, som  findes 
v Rhinen o g  slibes som  Sm ykkestene (s. 
Krystal).

Rhinskvin kalder man vel i Alminde
lighed alle ved Bredderne af Rhinen fra Bo- 
densøen indtil Omegnen af Bonn avlede Vine; 
men man henregner dog sædvanlig ikke dem 
dertil, som voxe i Baden, Elsas og den bay- 
erske Rhinkreds, idet disse Sorter have deres 
særlige Navne. I endnu snevrere Forstand 
forstaar man ved Rhinskvin kun de ædle 
vine fra Rheingau,  eller den høire Rhin- 
ored imellem Biberich og Asmannshausen ; 
hertil regnes dog ogsaa Hochheimer  paa 
Urund af denne Vins Fortrinlighed, Finhed 
og Mildhed, skjøndt Stedet ligger ovenfor 
Mainz ved Floden Mains Udløb i Rhinen. 
Het omtrent 4 Mil lange, til den preussiske 
■Provins Hessen-Nassau hørende Rheingau har 
611 saa gunstig Beliggenhed for Vinavlen som 
muligt, idet de jevnt skraanende ITøider vende 
jtæsten lige imod Syd og ere fuldstændig 
beskyttede imod de nordlige og østlige Vinde 
ved Taunusbjerget og dets Sidegrene, og her 
Produceres ogsaa de ædlaste Vine i Tysk
land. I hele Rheingau avles kun hvide Vine

undtagen ved Assmannshausen, og navnlig 
af de saakaldte Rieslingdruer; kun ved RLi- 
dssheimer Berg plantes tvende andre Drue
sorter, nemlig Orleans og Harthengst, hvis 
Druer ere meget store og udmærket aroma
tiske, ligesom de ogsaa i gode Aar have en 
høi Grad af Sødme. I Almindelighed ud
mærke Rheingauervinene sig, endogsaa frem
for de varmere Landes bedste Vine, ved en 
meget behagelig, aromatisk, lidt syrlig Smag, 
ved Kraft og Fyrighed i Forbindelse med 
forholdsvis Lethed, saa at de ikke stige til 
Hovedet, og ved en fortrinlig Bouket. Som 
ovennævnt henregnes ogsaa Hochheimeren 
til de ædle Rhinskvine, og længere opad 
Floden udmærker sig navnlig den almindelig 
yndede Liebfrauenmilch, som voxer i Omeg
nen af Worms. Saavel de ovennævnte som 
de vigtigste andre Sorter Rhinskvin ville 
findes nærmere omtalte under deres særlige 
Navne.

R k i z o m a  er Rodstok. — K h i z o m a  C a 
la m i  s. Calinus. — R. C u r c u m æ  s. Gurgemeie.
—  R. G a l a n g æ  s. Galangarod. — R. G r a m i n i s  
s. Græsrod. — R . I m p e r a t o r i !  s.. Mesterrod.
— R .  I r i d i s  s. Violrod. — R. V e r a t r i  s .  Ny- 
serod. — R. Z e d o a r i æ  s. Zedoarrod. — R. 
Z i n g i b e r i s  s. Ingefær.

R h o t l a n k a l i u m  s. Svovl cyan - Ka
lium.

B l i o d a n k v i k s ø l v  s. Svovl cyan-Kv i k -  
sølv.

R h o d i s e r t r æ  s. Rosentræ.
R h o d i n m  er et sjeldent Metal, som i 

ringe Mængde forekommer sammen med Pla
tina og ogsaa legeret med Guld som Rhodi- 
umguld; det blev opdaget 1803 af Wollaston, 
men det liar endnu kun cliemisk Interesse. 
Det er sølvhvidt med et gulligt Skjær, skjørt, 
porøst, liar en stærk Metalglans og en Vægt
fylde af 12,1. Det forandrer sig ikke i Fug
tighed eller i Luften, angribes ikke af Syrer 
og man har endnu ikke kunnet bringe det 
til at smelte i den stærkeste Ild i Forbin
delse med Ilt. Det lader sig imidlertid for
binde med andre Metaller og giver da smelte
lige og tildels ogsaa skrækkelige Legeringer. 
Ved Glødning med Salpeter iltes dot.

R h o d o d e n d r o n  s. Alpebalsam.
R h o d o n i t ,  Rhodochrosit, Manganspath, 

rød rVlanganerts er et smukt, ikke hyppig 
forekommende Mineral, som bestaar af kul
surt Manganilte i Forbindelse med noget 
Kiselsyre og Kalk. Det har en rosenrød ind
til ferskenblomstrød Farve, en Haardhed =  
5—5,5, en Vægtfylde af 3,5, en Glas- indtil 
Perlemorsglans, er svagt gjennemskinnendo, 
ofte gjennemdraget af lysere eller mørkere 
Striber, og forarbeides til alle Slags Brugs- 
og Luxusgjenstande, saasom Plader, Vaser, 
Daaselaag etc. Det findes ved Langhans- 
hyttan i Sverig, ved Harzen, men. i større 
Stykker kun i Uralbjergene og enkelte Ste
der i Mexico. Det keiserlige Stensliberi i 
Ekatharinenburg i Gouvernementet Perm i 
Sibérien forfærdiger udmærket smukke Ar
tikler af denne Sten; paa Pariserudstillingen 
i 1867 fandtes der Kandelabre herfra af Rho
donit til en Værdi af 18,000'Rubler Stykket,
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og i Petersborgs Paladser har man meget 
store og smukke Vaser deraf fra samme 
Sliberi.

Rhônevine ere forskjellige Sorter 
meget gode, røde og hvide Vine, som voxe 
ved Rhonefloden i det tidligere Provence og 
Dauphiné. De bedste ere de saakaldte Er -  
mi t agevine (sé disse, ligesom ogsaa Dau- 
phinévine,  Provence- og Languedocvine).

Rhubarbe er Navnet paa en i Frank
rig meget yndet Ost, som forfærdiges iDep. 
Aveyron og kommer i Handelen i kuglefor
mede Stykker.

Rhus er en i de varmere Lande hjemme
hørende Slægt af Anacardiaceernes Familie, 
i hvis Grene og Blade der findes dels en 
Melkesaft og dels forskjellige harpixagtige, 
garvestofholdige, ofte ogsaa skarpe og giftige 
Stoffer. R h u s  C o r i a r i a  og Rii . C o t i n u s  ville 
findes omtalte under Artiklerne »Sumak« og 
»Gultræ, uægte«; R h .  T o x i c o d e n d r o n  og R h .  
r a d i c a n s  s. Giftsumak; R h . v e r n i c i f e r a  s. La
kerede Varer.

I d i  iss in e  kaldes en i Grødform fore
kommende Blanding af Auripigment (s. d.), 
brændt Kalk og Vand, som benyttes i Garve
rierne til at fjerne Haarene af Huderne. I 
Orienten anvendtes det tidligere meget til 
at borttage Hoved- og Skjæggehaar, som ved 
at indgnides dermed blive saa destruerede, 
at de kunne afstryges med en Træspaan; 
men paa Grund af Auripigmentets giftige 
Virkninger anvendes nu til dette Brug sæd
vanlig Svovlkalium.

I t i l i ) a s  eller Ribes er en velsmagende 
rød spansk Vin fra Catalonien.

Ribs, T. Johannisbeere, Fr. Groseille, 
E. Currant, de bekjendte Frugter af Ribs
busken (R ibes rubrum ), ere enten røde, kjød- 
farvede, gulagtige eller rødt og hvidt stri
bede; de røde ere dog de hyppigst dyrkede. 
De paa Syre eller Druesukker rige Bær spi
ses enten frisko eller benyttes til Fremstil
ling af Geléer, Is, Bagværk etc., ligesom do 
ogsaa anvendes i Medicinen til Ribssi rup,  
S y r u p u s  R i h i s  r u b r i .  Af Saften af de ganske 
modne hvide eller røde Ribs tilbereder man 
en velsmagende Vin, Ribsvin,  idet man lader 
den gjære med Tilsætning af Sukker og lidt 
Vin og Vand; undertiden tilsætter man og
saa nogle Solbær, hvorved Vinen faar en be
hagelig Muskatellersmag og en smuk mørke
rød Farve. Ved en rigtig Behandling kan 
man bringe Ribsvin til ganske at ligne de 
middelgode Rhinskvine baado med Hensyn 
til Styrke og Velsmag. Man tilbereder og
saa en mousserende Vin af Ribs.

Ribsvævede Tøier s. Rips.
R icelli kaldes i Genua den bedste Sort 

Hvede, som navnlig kommer fra Termini, 
Girgenti og Turanti; paa Øen Sicilien kalder 
man den Rocel la.

Richebourg er en rød Burgundervin 
af 1ste Klasse fra Omegnen af Beaune iDep. 
Côte d’or; den har en smuk Farve, en fin, 
behagelig Smag, megen Aroma og en for
trinlig Bouket.

Ricinusfru (S em en  R ic in i  eller Cata- 
p u tiæ  m a joris ) , T. Ricinussamen, Purgir-

niisse, Kastornüsse, ere Frøene af den i Ost
indien, Nordafrika og Amerika voxende og 
ogsaa i det sydlige Europa, navnlig i Italien, 
dyrkede, til Euphorbiaceernes Familie hen
hørende Chr ist palme,  Ricinus communis,  som 
i de varmere Egne er træagtig og vedvarende, 
i tempererede Egne énaarig og urteagtig; 
den har da en 1—2 %  Meter høi, glat Sten
gel, skjoldformede, 7— 10 lappede Blade og 
en sammensat Blomsterstand, som forneden 
bærer Hanblomsterne og foroven de pensel- 
formigt udbredte mørkerøde Hunblomster, af 
hvilke der fremkommer piggede, trerummede 
Frøkapsler med et elliptisk, sammentrykt, 
glat, askegraat og brunplettet, paa den ene 
Side stumpt kantet, paa den anden hvælvet 
Frø i hvert Rum af en Længde fra 3—8 
Mm., og en Brede af l 1/»—4 Mm., under 
hvis haarde og skjøro Skal der findes en gul
lighvid, olieagtig Kjærne af en mild olie
agtig, men dog lidt skarp og kradsende Smag. 
Disse Frø benyttedes tidligere som et stærkt 
Afføringsmiddel, men nu kun lidet; derimod 
anvendes den deraf pressede Olie (s. Ricinus
olie). I  Handelen skj einer man mellem ;de 
smaa indi ske og de større europæiske Bi* 
cinusf rø.

Ricinusolie, ogsaa kaldet amer ikansk 
Oiie (O leum  R ic in i, O. P alm æ  Christi eller 
de K erv a ), T. Kastoröl, Ricinusöl, udvindes 
ved Presning af Frøene af den forannævnte 
Christpalme og kommer dels fra Ost- og 
Vestindien samt Amerika over England, og 
dels fremstilles den ogsaa i det sydlige Eu
ropa af fortrinlig Kvalitet, især i Frankrig 
og Italien. Den ost indiske,  som tidlige1'® 
udvandtes ved Udkogning af de stødte Frø 
med Vand og Afskumning af den derpå* 
svømmende Olie, hvorfor den mest havde en 
bleggul Farve, kommer til England i Bfik' 
kanisterepaa40Pund, inenden er hosos_bæ
ven næsten ganske fortrængt af den itali
enske Olie, der erholdes ved kold • Presning 
og derfor ogsaa i England kaldes cold draW11 
Cast or-Oi l .  I Italien, hvor der navnlig fi0' 
des store Oliefabriker i Livorno og Turin» 
som aarlig forarbeide flere Millioner Kil°eT 
Frø, anvender man megen Omhu ved Frein' 
stillingen af Olien, afskaller Frøene og i'ei1' 
ser den udpressede Olie flere Gange. Meg6;' 
af den italienske Olie gaar til England, isf 
til Hull, og kaldes derfor ofte engelsk 01^  
God Ricinusolie er farveløs eller kun gansl 
lidt gullig, tyk, seigtflydende, gj eniiemsigj1̂ 
og af en i Begyndelsen mild, men bagehfj 
kradsende Smag, somj dog neppe er 1 
at mærke hos den italienske Olie; u® 
har en specif. Vægt =  0,95 ved 15° 
bliver fast ved —  16° C., bliver snart ha1'3 , 
i Luften og af en saadan Beskaffenhed, ‘ 
den ikke mere kan anvendes til indvort - 
Brug; ved længere Henstaaen tørrer den 111 
til en seig Masse, og i Kulden opløser d®0 
sig allerede i 1 til 2 Dele Vinaand af y 
Tralles. Den anvendes hyppig i Mediet11, 
som et mildt Afføringsmiddel. Ved IndkF 
maa man paasé, at den er lys og klar y 
ikke har nogen harsk Lugt, ligesom man og 
saa bør tage Hensyn til dens Vægtfylde °
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dens Forhold til Vinaand; ved at foretage 
Elaidinprøven stivner Olien allerede efter
6—7 Timers Forløb til en talgagtig Masse,

' Ken ikke saa fuldstændig ved Iblanding af 
ikke tørrende Olie. Den forekommer under
tiden forfalsket med Sesam- og Crotonolie, 
men er da ikke opløselig i Spiritus.

R i d d e r s p o r e ,  almindel ig (D elp h in iu m  
consolida) er en til Ranunkelfamilien ben- 
hørende Plan tesiægt, som hos os optræder 
som Ukrudtsplante iblandt Vintersæden. Den 
har en c. ‘/2 Meter høi Stengel, dobbelt tre
delte Blade og smukke blaa Blomster med 
kun én Frugtknude og samlede i en faa- 
blomstret Klase. Blomsterne, som have fem 
Blade, af hvilke 1 eller 2 ende i en lang 
Spore, føres i Apothekerne under Navn af 
f lo re s  C a lc a t r i j t p æ  og anvendes hovedsagelig 
til at give Røgelsepulver et smukt Udseende, 
Undertiden ogsaa til Øienvand.

Rie slinger er en rød Elsasvin, som 
kun er af Middelgodhed, saalænge den er 
Ung, men som vinder med hvert Aar i Fin
hed og Velsmag.

Riffy er Navnet paa en meget fin ægyp
tisk Bomuld, der kommer fra Alexandrien.

R in in a n n s  C jfront s. Koboligrønt.
. Rips, Ribs eller Reps er et tætvævet, 

ribbet Tøi, som har Lighed med Cords, men 
har finere Ribber; det fremstilles ved at 
Ejedetraadene, eller nogle af dem i visse 
Afstande ere tykkere og flere Gange snoede, 
imedens Islætten er finere og tæt sammen- 
slaaet, hvorved Tøiet viser sig ribbet paa- 
langs. Ogsaa naar Kjeden er fin og Islætten 
pr flertraadet, eller dobbelte Traade slaas ind 
i visse Afstande, fremkommer Ribber paa- 
tværs i Tøiet. Oprindelig vævede man kun 
Bips af Bomuld, men senere forfærdigede 
man ogsaa saadanne Tøier af Linnedgarn, 
Eaareuld og Silke og i forskjellige Blandin
ger og Arter, som ogsaa forekomme igjen i 
de senere Aar og anvendes til Meubelstoffer, 
Klædningsstykker etc.

R is , T. Reis, Fr. Riz, E. Rice, Ital. Riso, 
er Frugten af den sandsynligvis i Ostindien 
hjemmehørende, men nu over hele den tro
piske Zone udbredte, til Græssenes Familie 
henhørende Risplant e,  O r j z a  s a t i r a ,  hvis 
Dyrkning har frembragt en Mængde Varie
teter. Den dyrkes ogsaa i flere Egne af den 
subtropiske Zone, saasom i Nildalen, i det 
sydlige Nordamerika, i Levanten, og endog
så i den mere tempererede Zone, saasom i 
det sydlige Spanien, Portugal, Italien (ved 
f  ofloden, i Romagna, Toscana og Piemont), 
i de østerrigske Kystlande, i Ungarn og i det 
sydlige Rusland. Ris er den mest nærende 
al alle Kornsorter, af hvilke større Kvanti
teter staa til vor Raadighed, og rigest paa 
Stivelsemél; den indeholder nemlig i luft
tørret Tilstand imellem 70 og 75 pCt. tør 
Stivelse, desuden 7—9 pCt. Æghvidestofier 
(Albuminater), en ringe Mængde Sukker, 
Dextrin, Cellulose, Extractivstoffer etc. samt 
12—-15 pCt. Vand. I de varme Lande i 
Asien, navnlig i begge Indierne, China og 
Japan, udgjør den Folkets vigtigste og ofte 
næsten eneste Fødemiddel, og det er maaske

J. H jo r t h : Varelexikon.

ikke formeget sagt, at omtrent Halvdelen af 
Jordens Beboere leve næsten udelukkende af 
Ris. Planten skyder en 1—11li Meter høi, 
kraftig Stengel, 30—45 Ctm. lange og 1—6 
Ctm. brede Blade, som ere langagtigt til
spidsede, paa Overfladen glatte, paa Under- 
fladen og ved Randen skarpe, og som bøie 
sig nedad i buede Former, hvorimod Blom- 

! sterstanden med sine Ax i Begyndelsen staar 
lige op og først bøier sig, naar Frøene med 
deres brunliggule, baadformige Skaller med 

! spidse Børster begynde at modnes.
Man skj elner hovedsagelig imellem to Ar

ter, nemlig Sum pr is og Bj ergr is,  af hvilke 
der igjen haves mange Afarter. Sum pr isen,  
som er den hyppigst dyrkede, fordrer en 

i stor Mængde Fugtighed, hvorfor Rismar- 
I kerne gjentagne Gange maa sættes under 

Vand. Dyrkningen er et besværligt og usundt 
Arbeide, som i Italien, hvor den første Ris
plantage anlagdes i Aaret 1522, tildels sker 
ved Bjergbeboere, som til visse Tider af 
Aaret drage ned i Slettelandet, uagtet Kli
maet her er meget usundt og fremkalder 
Febre som en Følge af den megen Fugtig
hed. I Slutningen af det 16de Aarhundrede 
blev endogsaa Dyrkningen af Ris forbudt af 
Regeringen i hele Italien, hvilket Forbud 

j dog senere indskrænkedes til, at Sumpris 
ikke maatte dyrkes i Nærheden af stærkt be- 

I byggede Steder. Om Vinteren og Foraaret 
pløies Jorden to eller tre Gange, hvorefter 
den i nogle, Dage sættes under Vand, inden 
Udsæden sirer. Derefter afledes Vandet, Jor
den jevnes og tromles og besaas derpaa nogle 
Dage senere med Ris, som først er blødgjort 
ved at have ligget i Vand i 1 eller 2 Uger. 
Nu sættes Marken atter nogle Dage under 
Vand, som dog maa holdes rindende, og naar 
dette igjen er bortledet, lader man Marken 

I ligge tør i 5—6 Dage, for at Planterne og 
; deres traadformige Rødder kunne udvikle sig.
I I Løbet af Sommeren sættes Markerne atter 
■ under Vand tre eller fire Gange, indtil Bisen 

begynder at modnes i Slutningen af Sep
tember eller Begyndelsen af October; man 
lader da Marken blive tør og afmeier Sæden, 
der da samles i Bundter og Neg, som op- 

j stilles i Hobe til Tørring i Loer, der ere 
forsynede med meget jevne Stengulve. Naar 
Sæden er tør, udtærskes eller udtrampes den 
af Heste eller Kvæg i Loen, og Kornene af
skalles paa dertil indrettede Møller, sigtes 
og komme derefter i Handelen. — Bj er g
r isen,  Oryza montana, som voxer i Asien paa 
de lavere Bjerge, behøver ikke megen Fug
tighed og kan endogsaa trives paa temmelig 
tørre Jorder; den er hvidere, haardere og 
mere storkornet end Sumprisen, ligesom den 
ogsaa skal være mere velsmagende; men den 
giver langtfra saa stort et Udbytte, hvorfor 

; den ogsaa dyrkes i langt mindre Udstrækning 
og kun sj elden forekommer i den større Han- 

I del. Den er mere haardfør end Sumprisen 
; og behøver kortere Tid til at modnes. — 

Af begge disse Ilovedarter gives der mange 
Varieteter med mere eller mindre hvide, røde 

i eller sortagtige Skaller; men Kornene have 
i  stedse den samme Form og variere kun med

42
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Hensyn til Farven og Størrelsen. Riskornene 
ere ovale, noget fladtrykte, og paa Skallerne 
ses tydelig sex Ribber paalangs.

I Ostindien er det almindelige Navn paa 
Ris Takal ;  den endnu med Skallerne for
synede kaldes Paddy eller Paddee,  og den 
afskallede Br ass eller Br ay (i kogt Tilstand 
Nassi); den afskallede er mindre afholdt til 
Afskibning, fordi den paa en længere Søreis e 
let faar en lidt muggen Smag og bliver gul. 
Paa Sumatra og de malayiske Øer deles Paddy 
i to Arter, nemlig Ladan g fra de høierelig
gende Egne og Saw oor  fra de lavere lig
gende. Paa Java betyder »Paddy« Ris i 
Straaet, »Gaba« den udtærskede, mon ikke 
afskallede Ris, »Brass« den til Føde færdige, 
men ukogte Ris, og »Nassi« den kogte Ris. 
Paa Java afskibes den bedste Sort fra Indra- 
mayoe;  Batavia-Risen er betydelig billigere. 
Til Singapore komme de mest gangbare Sor
ter fra Siam og Cochin-China; i Calcutta 
skjelner man imellem Set t i ,  Bal lam,  Moonghy 
og  flere andre Sorter.

Ris kommer fra Ostindien for det Moste i 
halvfærdig Tilstand, blandet mod Paddy, som 
saakaldet Cargo-Ris,  der er Gjenstand for 
videre Behandling, Afskalning, Rensning, 
Polering, Sortering o. s. v. i de europæiske 
Rismøller. De vigtigste Handclssorter ere 
følgende :

Ì) Nordam er ikansk Ris,  sædvanlig kaldet 
Carol ina,  fordi den meste produceres i Syd- 
Carolina, imedens den dog ogsaa dyrkes i 
Georgien, Louisiana, Alabama, Tennessee, 
Nord-Carolina og de øvrige sydlige Stater 
indtil Virginien. Den blev først dyrket i 
Syd-Carolina af Frø, der bragtes dertil fra 
Madagascar i Slutningen af det 17de Aar- 
hundrede, og Dyrkningen tiltog saa hurtigt, 
at Udførselen derfra allerede i 1724 udgjorde 
c. 18,000 Barrels eller c. 100,000 Centner. 
Imedens den samlede aarlige Production af 
Ris i de forenede Stater i Aaret 1840 an
sloges til c. 81 Millioner Pund, udgjorde den 
i 1850 over 215 Mill. Pd. eller 96,000 Tons, 
hvoraf c. 160 Mill. Pd. vare producerede i 
Syd-Carolina. Carolina er uden Sammenlig
ning den bedste og høiest vurderede af alle 
Sorter; den bestaar af lange, smalle, meget 
hvide og gjennemskinnende, fint stribede 
Korn af en ren Smag og Lugt; jo mere klar 
og gjennemskinnende den er og jo mindre 
den er blandet med itubrukne Korn, desto 
høiere vurderes den. Den meste forsendes 
fra Charleston i hele eller halve Tønder, de 
første paa 5—600 Pund.

2) Br asi l i ansk  og vest ind isk Ri s er ikke 
saa god som den nordamerikanske, men bedre 
end de ostindiske og europæiske Sorter; den 
bestaar gjennemsnitlig af lange, store, fulde, 
gjennemskinnende Korn med fine rødlige 
Striber. Af denne Ris kommer der meget 
lidet til Europa, saa godt som Intet.

8) Ost ind isk  Ri s kommer mest til Europa 
i følgende Sorter: Bengal sk  Ri s har lange, 
smalle , meget liaarde, som oftest rødlige, 
undertiden ogsaa gullige eller hvide Korn af 
en sødlig Smag, og foretrækkes af de Ind

fødte fremfor enhver anden Sort; den bliver 
ikke ovntørret, men halvt kogt i Lérkar, dels 
for at ødelægge de vegetative Stoffer deri, 
saa at den kan holde sig bedre, og dels for • 
at lette Afskalningsprocessen. Navnlig de 
ordinaire Sorter, som komme mest til Eu- , 
ropa, ere sædvanlig meget urene og blan
dede med itubrukne Korn, som en Følge af 
at Risen i Bengalen ikke afskalles med til
børlig Omhu; derimod kan den Ris, som af
skalles i Europa, være særdeles god. — 
Pat na-Ris,  ogsaa kaldet Car r y-Ris,  vurderes 
høiere i Europa end nogen anden Sort Ris, 
der indføres dertil fra Østen. Den har smaa, 
men temmelig lange og seige Korn, som ere 
meget hvide. — Java-Ris,  hvis Hovedsorter 
vi allerede ovenfor have angivet, er af for- 
skjellig Kvalitet; de bedre Sorter ere meget 
hvide, og naar de ere afskallede i Europa, 
ere de næsten ligesaa gode som Carolina, 
imedens de ringere Sorter ere gullige og 
sædvanlig blandede med itubrukne Korn.
Den Ris, som her dyrkes oppe paa Bjergene, 
er forøvrigt en egen Art og kaldes Gaga, i 
Modsætning til Sawa,  söm voxer paa de lave, 
vandrige Steder (Sawa betyder egentlig 011 
Rismark), og Di bar,  som findes paa Mellem- 
høiderne. — De i Bagindien i umaadeligo 
Kvantiteter avlede Rissorter, som udføres 
fra Havnene Akyab, Rangoon, Bassein, Moul- 
mein etc. benævnes i Europa efter disse Ud- 
førselshavne og blive i Regelen først færdig' 
rensede i Europa; de bestaa mest af smaa, 
runde Korn. Den over Akyab kommende ( 
Ris kaldes ogsaa Ar r acan -Ri s,  imedens den, 
der kommer over Rangoon etc., er Burnii' 
eller Birm a-Ris.  Den ostindiske Ris kommer 
nu sædvanlig i Sække paa henvod 200 Pd-

Udførselen fra Indien af Ris er i de sidst e 

Decennier tiltagen betydeligt; imedens saa- 
ledes Yærdien af den fra Indien udførte RlS 
i Aaret 1857 udgjorde 2,3 Millioner £, varden 
i 1862 stegen til 3,6 Mill. £, og i 1866 t i l  c.
5 Mill. £. I 1865 tilførtes Europa c. 151 ,0^
Tons eller c. 1,600,000 Sække; i 1875 c;
607,000 Tons eller c. 6,680,000 Sække; *
1881 anslaas Kvantummet til omtrent 1" 
Millioner Sække.

4) Ægypt i sk  eller Al exandr iner-Ris avles 
især i Omegnen af Damiette og bestaar a 
store, hvide, melede Korn; men den er soU 
oftest uren og blandet med mange St u m p 01’ 

undertiden ogsaa med Salt for at den skar 
kunne holde sig bedre. Den kommer i Ham 
delen fra Alexandria over Triest.

5) T y r k i sk  eller levant isk Ris er sædvan
lig stærkt rødlig og bestaar af Korn, der o1’ 
mere runde end lange og kun lidet gjenneß1' 
skinnende; den or ligeledes meget uren °» 
blandet med Salt. De sidste 2de Sorter 
forekomme kun sjelden i den europæisk0 
Handel. .

5) It al i ensk Ris har som oftest en smu, 
hvid Farve og har da nogen Lighed me 
Carolina; men Kornene ere kortere, tykke1'0’ 
ikke gjennemskinnende og have undertid01 
en rødiig Farve. Man kalder i Italien d01 
uskallede Risone,  den afskallede Riso pilat0’ j
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°g Affaldet og de itubrudte Korn, som mest 
anvendes til Hønsefoder, Risino.  Den bedste 
italienske Kis er Ost igl ianer ,  som er ren og 
bestaar af store, fulde, hvide Korn; den dyr
kes i Omegnen af Ostiglia, en lille By i det 
Mailandske ved Pofloden. Den næstbedste 
Sort er den fra Mant ua,  som er mindre ren 
°g hvid og ikke sjelden blandet med Stum
per; derefter følger Veroneseren,  som dog 
ikke har mange itubrudte Korn, men en mere 
gullig Farve, og Kisen fra Mailand,  som er 
rødlig og sædvanlig meget bestøvet. Den 
ringeste Sort er den fra Piemont ;  den er vel 
fuld og rund, men har et mat gulligt Ud
seende, en eiendommelig Lugt og en lidt 
skarp Smag. Den italienske Kis forsendes 
sædvanlig i Sække paa 150 Pund, undertiden 
dog ogsaa i Fade paa 500 Pd., i hvilke den 
ompakkes i Triest etc.

Pra Japan kommer der undertiden Ris til 
Europa; den er af smuk og god Kvalitet og 
ligner noget italiensk Ris. Ogsaa fra Saigon 
i Cochin-China og fra Bangkok i Siam kom
mer der Kis til Europa; begge disse Sorter 
Me imidlertid af en noget ringe Kvalitet. I 
1879 indførtes fra Rangoon 339,000 Tons, 
fra Akyab 73,000, Bassein 132,000, Moulmoin
51,000, Saigon 48,000, Bangkok 41,000, Cal
cutta 29,000, Java 4300 Tons. — 1 1878 kom 
der fra Saigon kun 1100 Tons, fra Bangkok 
aldeles Intet; fra disse Havne er Tilførselen 
meget uregelmæssig. — Af europæiske Sor
ter haves endnu spansk,  r u ssi sk  og ungar sk  
Ris; men disse forbruges mest i Productions- 
landene og komme kun meget sjelden i den 
større Handel.

God Kis bør have et smukt Udseende, en 
ren hvid Farve, være tør, fri for Støv, Skal
ler og itubrudte Stykker og næsten ganske 
uden Lugt og Smag; den maa dernæst være 
fri for gule Stænk og hurtig danne en blød 
Masse ved Kogning i Vand. Den rødlige og 
gule ansés ikke for at være en god Handels
vare og staar derfor i lavere Pris. Paa fug
tige Steder angribes Risen let af Midder og 
kommer i en Slags Gjæring, hvilket giver 
sig tilkjende ved en syrlig Lugt. Den maa 
derfor helst opbevares i tørre og luftige Rum 
°g jevnlig kastes og sigtes for at fjerne 
Støvet, hvilket dog ikke er nødvendigt, naar 
den opbevares i Sække i et tempereret Klima. 
De mange forskjellige Sorter er det sædvan
lig vanskeligt at skjelne fra hverandre; ved 
Carolina-Ris kan bemærkes, at den ofte har 
mistet en Kant af den ene brede Ende, hvor 
Bruddet da har et hvidt, melet Udseende. 
Arakan-Risen kan kjendes paa sit matte eller 
opake Udseende og paa den hvide Marv, der 
viser sig, naar man brækker enKjærne over. 
— Som tidligere omtalt er Ris den Plante, 
som giver Næring til en større Del af Men
neskene end nogen anden Plante. Den nydes 
i Regelen kogt, dog ogsaa undertiden bagt 
til Brød, som maa spises frisk, da det ellers 
bliver haardt, idet Risen indeholder mindre 
Plantelim end Hvede og Rug. Desuden frem
stiller man deraf Rismél og Risstivelse (s. 
disse Artikler) ; i Ostindien destillerer man 
af Ris og Sukker med Tilsætning af Palme

saft den bekjendte Ar ak  (s. d.) samt en gul 
Yin, Cange,  som yndes meget af Hinduerne. 
I Japan destillerer man en vinagtig Brænde
vin deraf, som kaldes Sakki ,  og i Tyrkiet 
fremstilles af Ris en Slags berusende 01, der 
benævnes Boza.  Det slimede Yand, hvori 
man har blødgjort Risen, benyttes i Ostin
dien og ligeledes i Italien som Slette til for
skjellige finere Stoffer. Ogsaa i flere Mave- 
sygdomme finder Ris Anvendelse. Af Plante- 
straaet fletter man Hatte og andre Artikler 
ligesom af Hvede- og Rugstraa, og de meget 
kiselholdige Inderavner, de saakaldte Ris
skal l er ,  benyttes paa Grund af deres Spæn- 
dighed og fordi de ere saa godt som ufor- 
raadnelige, som et fortrinligt Indpaknings
materiale til skjøre Sager, og som en slet 
Varmeleder, f. Ex. til Beskyttelse af Is i 
Ishuse. — I den nyeste Tid har man ogsaa 
i England, efter Ophævelsen af Maltskatten 
(Un 1ste October 1880, begyndt at bruge Ris 
til Ølbrygning i Forbindelse med Malt, og 
man venter sig store Resultater saavel med 
Hensyn til Øllets Godhed og Holdbarhed som 
til dets Prisbillighed ved Anvendelsen af 
Ris som Raaproduct. Ved de nuværende 
Prisnoteringer (Januar 1882) koster Ris neppe 
halvt saameget som Malt til Brygning, og 
Øllet paastaas at være bedre end af Malt 
alene; men Sagen er jo endnu forholds
vis ny.

Danm ark indførte i Aaret 1879 c. 17,9 
Millioner Pund »Cargo-Ris« (af det danske 
Toldvæsen kaldet »Blandingsris«) fra Ostin
dien, og desuden c. 5,8 Mill. Pd. renset Ris 
og Rismél fra europæiske Havne, hvoraf c. 
4,8 Mill. Pd. fra Tyskland. I 1880 indførtes 
c. 21,2 Mill. Pd. Blandingsris, og i 1881 c. 
20,1 Mül. Pd. Der udførtes her fra Landet 
i 1879 c. 8,7 Mill. Pd. Risgryn og Rismél, 
hvoraf c 4 Mill. Pd. til Tyskland, 2 Mill. 
Pd. til S verig, 1 1I2 Af- Pd. til Bilandene, 
621,779 Pd. til England, 463,335 Pd. til 
Norge etc. I Aaret 1876 udgjorde Udfør
selen kun c. 5,6 Mill. Pd.

I Aaret 1832 anlagdes af Hofraad Hambro 
og Grossererne A. N. Hansen og A. Mansell 
en Rismølle i Kjøbenhavn, nærmest beregnet 
paa Skalning, Rensning og Polering af den 
kostbare Luxusris, der kommer fra Sydcaro- 
lina, men senere omdannet til ogsaa at kunne 
behandle ostindisk Ris, saaledes som den nu 
gaar i Handelen og efterhaanden er bleven 
en Forbrugsartikel for Menigmand. Dette 
vilde den utvivlsomt være bleven i langt 
større Udstrækning, dersom ikke Consumen 
hæmmedes af den meget liøie Indførselstold, 
som hviler paa Ris og som udgjør fra 40 til 
70 pCt. af Varens Værdi. Indtil 1864 havde 
Rismølleindustrien her i Landet vel nogen 
Toldbeskyttelse ved Rensning af Paddy (men 
ikke ved Rensning af Blandingsris); men 
siden 1861, da Udførselen af Paddy fra Syd- 
carolina ganske stansedes ved Borgerkrigens 
Udbrud i Amerika, har den ikke havt nogen 
praktisk Betydning, idet Indførselen af Paddy 
fra andre Steder er lig Nul. Ved den nu 
siden 1864 bestaaende Toldlov, ved hvilken 

I Beskyttelsen for Paddy bortfaldt, maa den
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indenlandske Rismølleindustri vistnok an- 
sés som prægraveret i Sammenligning med 
den udenlandske, og formentlig i Erkjen
delse heraf samt for at forskaffe dette sunde, 
nærende og billige Fødemiddel en større Ud
bredelse iblandt Landets Befolkning, har 
Regeringen ogsaa i det i Rigsdagssamlingen 
1881/s2 fremlagte Forslag til en ny Toldlov 
foreslaaet Ris (saavelsom Risengryn, Rismél 
og Risstivelse) til Toldfrihed ligesom alle 
andre Kornsorter. Saafremt dette Forslag 
maatte blive til Lov, vilde Forbruget af Ris, 
der nu anslaas til c. 5 Pund aarlig pr. In
divid, sikkerlig snart tiltage betydeligt; vi 
skulle i denne Henseende kun henvise til 
nedenstaaonde Data for Englands Vedkom
mende. — Den herværende Rismølle kan om
trent forarbeide 1200 Tons om Maaneden 
eller henved 30 Millioner Pund Blandingsris 
aarlig, hvilket or omtrent 3 Gange saameget 
som Landet forbruger eller ialfald hidtil har 
forbrugt.

Norge indførte i 1879 c. 4 Mill. Pd. af
skallet Ris, hvoraf 2,7 M. Pd. fra Bremen,
470,000 Pd. fra Danmark, 367,000 Pd. fra 
England, 300,000 Pd. fra Hamborg etc.

Sver ig indførte i 1878 over 10 Mill. Pd. 
Risgryn og Rismél, i hvilket Kvantum dog 
er medtaget Sago.

Englands Indførsel i 1876 var af halvt- 
skallede Ris 6,469,181 Cwts. værd 2,929,138 
£., hvoraf c. b 1̂  Mill. Cwts. kom fra Ben
galen og Burmah, 319,362 Cwts. fra Madras, 
313,329 Cwts. fra Siam og 94,580 Cwts. fra 
Japan. Der udførtes i samme Aar fra Eng
land c. 3,4 Mill. Cwts. afskallede Ris til en 
Værdi af c. 1,8 Mill. £. — Efter Mc. Cul- 
loch indførtes der i Aaret 1867 til England 
c. 45,000 Quarters uafskallcde Ris og kun 
2,778,754 Cwts. afskallede Ris, som næsten 
Alt kom fra Indien. Prisen i London var 
for Carolina c. 35 sh. pr. Cwt., imedens Ben
galsk Ris kun stod i 14 à 15 sh. pr. Cwt. 
— Indførselstolden i England var tidligere 
meget betydelig for Ris, idet den før 1842 
beløb 15 sh. pr. Cwt. for fremmed Ris, men 
kun 1 sh. for Ris fra de engelske Koloni
lande. I 1842 nedsattes Tolden til resp. 
5 sh. 3 d. og c. 6 d., og nogle Aar senere 
blev don yderligere nedsat, indtil Tolden paa 
Ris ganske hævedes i Aaret 1860. Denne 
Toldfrihed havde en meget stor Indflydelse 
paa Forbruget af Ris i England, som før det 
nævnte Aar neppe oversteg 550,000 Cwts. 
aarlig, imedens der som forannævnt i 1867 
indførtes over 2% Mill. Cwts. afskallet Ris 
og i 1876 c. 6V2 Mill. Cwts.

Siiskoste kalder man en Art Koste, som 
komme fra Venedig, Florents etc., hvor de 
benævnes Granate di Saggina, og som be
nyttes til at feie uldne Gulvtæpper etc. I 
Regelen bestaa de imidlertid ikke afRisstraa, 
men af Stengierne af en Art Sumphirse eller 
Durra (s. d.). Af samme Materiale har man 
ligeledes Klædebørster.

JRismél er fint malet Ris, som først er 
afvasket i kogende Vand og derefter i koldt 
Vand, samt tørret. Man bruger det i Kjøk- 
kenet til fint Bagværk, som Tilsætning til

Chocolade etc., og blandet med Hvedemel 
skal man ogsaa kunne bage Brød deraf. Det 
i Handelen kommende Rismél var tidligere 
ofte forfalsket med Kartoffelmél, hvilket bedst 
kan opdages ved Hjælp af Mikroskopet, men 
ogsaa derved, at fortyndet Saltsyre strax 
danner en seig Slim med Kartoffelmelet, ime
dens dette først finder Sted efter 25—30 
Minuters Forløb med Rismél. Nu er Ris
mél imidlertid, ialfald exclusive Indførsels
tolden, billigere end Kartoffelmél. I Japan 
tilbereder man en Deigmasse deraf, som er 
saa haard, at den kan gives en smuk Politur 
og anvendes til alle Slags smukke Ornamen
ter, Pagoder, Spillemærker og andre Smaa- 
sager, som ogsaa undertiden komme til Eu
ropa; de ere enten hvide eller mørkebrune, 
og de førstnævnte have ganske et Udseende 
som Alabast, hvidt Marmor eller ogsaa som 
Perlemor.

l i i s p a p i r  er et snéhvidt, men meget 
løst og skjørt, papiragtigt Stof, som i Aar- 
hundreder har været benyttet af Chineserne 
til de ved deres pragtfulde Farver udmær
kede chinesiske Akvareller, og som ogsaa 
længe har været kjendt i Europa, hvor det 
især benyttes til Fabrikation af kunstige 
Blomster. Som Navnet antyder har man 
tidligere antaget, at det blev forfærdiget af 
Ris; men for nogle Decennier siden lykkedes 
det Bestyreren af den botaniske Have i K«V 
i England, Sir William Hooker, at tilveie
bringe nøiagtige Oplysninger, ifølge livilRe 
Rispapiret tilberedes af Marven af Rispapir -  

plant en,  A r a l i a  p a p y r i f 'e r a ,  et lille, til Ved- 
bendefamilen hørende Træ, som har hjemme
1 Tropelandenes høiere Bjergregioner. Dm 
findes vildvoxende i de sumpige Skove paa 
Øen Formosa og dyrkes ogsaa flere Steder 
paa Fastlandet; det har kun en Høide af c"
2 Meter, og den 10—12 Ctm. tykke Stamme 
deler sig i Toppen i talrige Grene, der danne 
en stor Krone. Bladene ere store, ofte over 
V2 Meter lange, haandfligede og filtede paa 
Underfladen; de smaa, gulliggrønne Blomster 
ere forenede i store, c. 1 Meter lange BloV' 
sterstande. Af Marven af denne Plante til
beredes Rispapiret paa en meget sirops 
Maade; Marven sondres let fra Yedet °h 
danner da en meget let, cylindrisk, snebær 
Masse af 5—6 Ctm. Gjennemsnit, ikke nhe 
Hyldemarv. Marven lægges nu i Stykke*> 
der have samme Længde som Bladet af del 
Kniv, der benyttes til Gjennemskæring6®’ 
paa en Træbænk og rulles langsomt run 
med den ene Haand, efter at være bragt 
Berøring mod Eggen af Kniven, som home 
ubevægelig i den anden Haand, hvorved d0 
spiralförmig udskæres et tyndt Lag Pag 
samme Maade som Elfenbensplader skaUj 
ud af Elefanttanden. Disse Lag lægges dm 
paa i Presse, og Rispapiret, Chinesen1 
Bokchung,  er da færdigt. — Denne 
maa ikke forvexlos med et lignende Produc ' 
som kommer fra Indien under Navn af S li0 g 
og som er Marven af et til Bælleplanterj1 “ 
Familie henhørende Træ, Æscliyomene aspe‘ ' 
Shola anvendes iblandt Andet til Fort# 
digelse af de meget lette Singapore-Hatte-
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H i s s t i v e l s e  fabrikeredes tidligere ho
vedsagelig kun i Holland, Belgien, England 
°g Italien; i den sidste halve Snes Aar til
virkes den imidlertid ogsaa i Mængde i Tysk
land, hvor man hertil mest anvender Ran- 
goon-Ris, imedens de bedre Sorter Java-Ris, 
soni have et rigeligt Indhold af Stivelse, 
navnlig kun benyttes i Holland og Belgien. 
I Sammenligning med Tilvirkningen af Kar
toffel- og Hvedestivelse er Fremstillingen af 
Risstivelse forbunden med mange Vanskelig
heder paa Grund af de i Risen indeholdte 
Gummistoffers Uopløselighed og ringe Evne 
til at forene sig med andre Stoffer. Tilvirk
ningen sker ved først at udbløde og male 
Risen, hvorpaa Stivelsen udskilles, renses og 
tørres. Risens Udblødning i koldt Vand 
tager lang Tid, og endogsaa efter fem Dages 
R°rløb mærker man kun lidt til at Kornene 
Wødgjøres; overgydes den derimod med stærkt 
tortyndet Natronlud, blive Kornene allerede 
efter 12—24 Timers Forløb saa bløde, at 
^an med Lethed kan gnide dem itu imellem 
Ringrene. Den tilstrækkelig udblødte Ris 
oringes directe i Møllen og males her under 
stadig Tilstrømning af tynd Lud til en meget 
Rn Vælling, der samles i store, med et Røre- 
Opparat forsynede Kar, i hvilke man lader 
R ædsken henstaa rolig i nogen Tid; Celle- 
stoffet og Gummien bundfældes nu hurtigt, 
unedens Stivelsen er opslemmet og kan skil
tøs fra Bundfaldet ved Hjælp af en Hæ- 
vert. I Form af tynd Melk bringes Stivelsen 
uerpaa over i store Kasser af Træ eller Zink, 
Rvor man lader den henstaa flere Dage, for 
at Stivelsen skal synke fra Vandet, som der
ida fjernes, hvorefter Stivelsen fyldes i fir
kantede Trækasser, som baade i Bunden og 
øderne ere forsynede med talrige Huller og 

indvendig ere beklædte med tæt Lærred, 
/andet gaar da igjennem Tøiet og løber ud 
gennem Hullerne; Stivelsen bliver tilbage 
og er efter 24 Timers Forløb saa fast, at 
uen falder ud som en sammenhængende Blok, 
paar man vender op og ned paa Kassen. Den 
tøuleholder imidlertid endnu c. 45 pCt. Vand, 
?g den underkastes derfor en Tørringsproces 
1 dertil indrettede Ovne, der ere indrettede 
omtrent som Maltkøllerne. Stivelsen udskæ
rs i Tærninger og hensættes dér paa Hyl
der, saa at den varme og tørre Luft harAd- 
|ang fra alle Sider; de bedst forarbeidede 
Stykker indpakkes omhyggeligt i Papir og 
forarbeides derpaa videre til den saakaldte 
St raalst ivelse ved atter at bringes ind i 
jørreovnen i en Temperatur af 30—40 Gra
der, indtil de fuldstændig spaltes indvendig- 
ria, saa at de ved Papirets Aabning falde 
ha hverandre i lange fem- eller sexkantede 
Stykker, som kaldes Straaler. De mindre 
Vellykkede Stykker anvendes til Tilberedning 
V Luf t st ivelse;  de bringes ligeledes igjen 
md i Tørreovnen, men her sønderbryder man 
dem og spreder de smaa Stykker paa ud
spændt Lærred for at bevirke en hurtig Tør- 
jmg) og de komme derpaa i Handelen under 
jhavn af St ykkest ivel se.  Denne indeholder 
15—19 pCt. Vand efter Luftens Fugtigheds-

grad, imedens Straalstivclsen efter at have 
forladt Tørrestuen sjelden indeholder mere 
end 10 pCt., imedens den dog ved at hen
ligge længere Tid i Luften kan komme til 
at indeholde 14—15 pCt., idet den tiltrækker 
Luftens Fugtighed.

R i v a d a v i a  er en velsmagende, meget 
yndet, hvid spansk Vin fra Provinsen Rioja 
i Gammelcastilien.

R i v e s a l t e s  er Navnet paa den hedste 
og sødeste af de franske Muskatvine; den er 
fyrig, meget fin, har en fortrinlig Bouket og 
avles i Omegnen af Perpignan i Dep. Øst
pyrenæerne.

R i z e h l æ r r e d , ogsaa5 kaldet »Lærred 
fra Trapezunt«, ere de i og omkring Rizeh 
eller Irizeh i Paschaliket Trapezunt ved det 
sorte Hav forfærdigede Lærreder, som især 
gaa til alle de tyrkiske Provinser og til 
Nordkysten af Afrika. De fineste bruges i 
de store Byer især til Slør for Kvinderne, 
naar de gaa ud.

R i z z a t o  kaldes i Italien friserede 
Fløiler.

R o b  s. Roob.
R o b b e  s. Sælhund.
R o b i l l a r d  s. Tobak.
R o b o g o s  eller R obozos ere shawlsag- 

tige Tøier eller Tørklæder, sædvanlig c. 2/s 
Meter i □ ,  som forfærdiges i Mængde i 
Mexico baade af Silke, Halvsilke og Bomuld, 
og som benyttes af den kvindelige Befolk
ning af alle Stænder som Hovedpynt, Man
tiller etc.

R o b o r a n s d r a a b e r  ere mavestyr- 
kende og appetitvækkende Draaber, som til
beredes af Apothekere og Destillatører ved 
Digestion af bittre Vegetabilier, hvoriblandt 
sædvanlig Chinabark og Kryderier, med Spi
ritus. I den danske Pharmacopoe ere Roho- 
ransdraaber officinelle under Navn af Tinc-  
t ura Chinæ composi t æ eller El i x i r  roborans 
ad modum Whyt t i,  og bestaa af et Udtræk 
af 8 Dele Konge-Chinabark, 3 Dole Enzian
rod, 3 Dele Pomerantsskaller med 70 Dele 
rectificeret Spiritus.

R o c a i l l e  kalder man i Frankrig de til 
Hals- og Armbaand, Rosenkranse etc. be
stemte Glasperler og Glaskoraller.

R o c a i l l e l l u s  er en gul Blanding af 
Mønnie og fint sigtet Kvartssand, som finder 
Anvendelse til Glas- og Porcellainsmaling.

R o c a m b o l e r  eller Per leløg ere smaa, 
runde, hvide eller rødlige Løg af en Afart 
af Purren, A l l i u m  P o r r u i n  v a r .  s a t i v u m .  Lø
gene vindes ved i det andet Aar at afskære 
Blomsterstilken, naar denne begynder at skyde 
frem. Der danner sig da ved Roden smaa 
hvide og glinsende Løg af Størrelse som 
Ærter. De optages om Efteraaret og ned
lægges i Eddike Paa Grund af deres fine, 
milde Smag anvendes de til Saucer, Ragout, 
fine Salater etc.

R o c c e l l a  t i  » c  t o  r i a ,  Roccel l inin,  s. 
Lakm os og Orsei l le.

R o c e l i a  s. Ricel l i .
R o c h e  d e  R o a n n e  er Navnet paa 

en fed, velsmagende Ost, som forfærdiges i
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Omegnen af Eoanne i Dep. Loire, fra hvilken 
By den udføres i runde Stykker med rødlig 
Skorpe, som veie 1 Kilo.

Rochefort O s t  s. Roquefort .
Rochelles ere nogle gode franske Hainpe- 

lærreder, som forfærdiges i Dep. Maine & 
Loire og udføres over La Kochelle; de an
vendes mest til Skjorter, Lagener etc.

Roclielle-Salt s. Seignet t esal t .
Rochetta kaldes den rensede levantiske 

Potaske.
Rocou eller Roucou er den franske Be

nævnelse paa Orlean (s. d.).
Rod, den engelske Kode, s. Perch.
Rode, dansk Længdemaal =  5 Alen eller 

10 Fod.
Rodfrugter kaldes i Almindelighed 

de Planter, der dyrkes paa Grund af deres 
udviklede Kod- eller Knoldcdannelse, idet de 
afgive et let, men i Forbindelse med anden 
Føde gavnligt Næringsmiddel for Mennesker 
og Dyr. Den hos os længst dyrkede og mest 
udbredte Kodfrugt er Kart of len;  mindst ud
bredte ere Cichor ie,  Jordskok og Løvet and 
hvorimod Rodkaal ,  Runkel roen og Guleroden 
benyttes hyppigere i Agerbruget og i daglig 
Tale udgjøre de egentlige Rodfrugter, maaske 
tildels som en Følge af, at de omtrent sam
tidig indførtes i vort Agerbrug for c. 50 Aar 
siden.

R odkaal er en Fællesbetegnelse for de 
fire Rodfrugtformer af Korsblomsternes Fa
milie, nemlig Knudekaal  (Kaalroe), Rut abaga 
(Kapsroe), Tur nips (Kybsroe) og for Have
brugets Vedkommende tillige Ræddiken.

Roed© er et hollandsk Længdemaal =  
10 Meter.

R oer udgjøre en væsentlig Del af de 
egentlige Rodfrugter; i Landbruget forstaar 
man derved Runkel roer ,  Rut abaga og Tu r 
nips,  som ville findes omhandlede i særlige 
Artikler, i Havebruget derimod kun de dyr
kede Former af Turnips, som forekomme i 
omtrent 50 Varieteter, der afvige fra hver
andre dels ved Rodknoldenes flade, runde eller 
kegledannede Form, dels ved Farven, der 
sædvanlig er hvid eller gul i den indre Del, 
imedens rødlig, grønlig eller sort Farve ofte 
fremtræder paa den øverste Del, og dels ved 
den milde eller skarpe Smag, ligesom ogsaa 
ved den Hurtighed, hvormed Koen udvikler 
sig og den Størrelse, som den kan opnaa 
uden at tabe i Kvalitet. De hos os hyppigst 
dyrkede ere Mair oer ,  Bor t f elder roer ,  Mal - 
t heser roer  og Tel t auerroer .

R o g n ,  sal t et  s. Caviar .

R okkerne (R a ja )  henhøre til de tvær
mundede Fisks Familie ligesom Haierne; de 
have sædvanlig en ansélig Størrelse, et hæs
ligt Udseende og flade, rudeformede Legemer, 
hvis Kjød som oftest er spiseligt, imedens 
Leveren afgiver en god Tran. De mærke
ligste Arter ere: Søm- eller Pigrokken,  tt. 
clavata, lever i det atlantiske Hav og i Nord
søen og kan foruden den benved 5 Meter 
lange Hale blive 3 à 4 Meter lang; dens 
hele Legeme er besat med Pigge, dens Kjød 
er spiseligt og afholdt saalænge den er ung,

og dens Lever afgiver meget Tran. Glat- 
rokken eller Skaden,  R. batis, lever i de 
nordeuropæiske Have, bliver foruden Halen 
1̂ 4 à 21/* Meter lang og bred, er paa Over
siden ujevn, men uden Pigge, brunlig med 
mørkegrønne og rødlige Pletter. Den har 
et velsmagende Kjød, af dens Lever erholdes 
en god, hvid Tran og dens Skind benyttes 
til Saaller i Fodtøi. Zit t er rokken,  Torpedo, 
som især lever i Middelhavet, har en flad, 
temmelig tyk, blød og nøgen, men forholds
vis lille Krop og er bekjendt for sine elec- 
triske Egenskaber. Andre Arter ere Hai- 
r okken,  Saugr okken,  Ørnerokken,  Gjoge- 
rokken etc.; flere af disse Arter spises al
mindeligt af Befolkningen paa de vestjydske 
Kyster.

R o l l s  eller Ro Uas kaldes i den engelske 
og nordamerikanske Handel de middelfine 
Lærreder, som indføres fra Westphalen, Schle
sien og Øvrelausiz i 13 Meter lange, runde 
Stykker.

Rom  s. Rum.
R om als, Roem als eller Roumals ere

nogle broget tærnede eller stribede Bomulds 
Tørklæder med livlige og holdbare Farver, 
som tidligere kom fra Ostindien, men som 
nu ogsaa forfærdiges i England og Frankrig, 
mest for den afrikanske Handel. Under 
samme Navn havdes ogsaa tidligere et broget 
ostindisk Silkestof, som sædvanlig var blandet 
med glinsende Plantetrævler.

Rom an Cem ent s. Cement .
Rom an ée-Conti er en rød Burgun- 

dervin af 1ste Klasse, som udmærker sig ved 
en fin, mild Smag, en smuk Farve og en 
fortrinlig Aroma. Den avles i Districtet 
Yosne i Dep. Côte d’Or; men hele den aar- 
lige Production udgjør sædvanlig kun 25—30 
Fade, hvorfor man kun sjelden kan erholde 
den ægte udenfor Frankrig.

Rom anée «le S ain t-Vivant er 
en rød Burgundervin fra samme Egn som 
den forannævnte, hvormed den har nogen 
Lighed og istedetfor hvilken den ogsaa hyp' 
pig sælges; men den er af ringere K val i t et .

Rom anesco er en god, meget velsma
gende Yin, som avles ved Monte Malo i den 
italienske Provins Kom.

Rom pen s. Muskat nødder.
Ron as er en i Persien og Armenien 

voxende Rod, som har Lighed med Lakrits- 
rod og som anvendes til Kødfarvning, hvor
for meget deraf gaar til Indien.

Rondelette er en Sort stærk og god 
Hampscildug, som forfærdiges i det fransk e 

Dep. Ile Yilaine. Under den samme Benæv
nelse forekommer ogsaa en ordinair Floret- 
silke.

Ronneby Vand er et jernholdigt 
Mineralvand fra Byen af samme Navn i Ble
kinge i Sverige; det indeholder meget svov l 

surt Jernforilte og Lerjord samt desuden 
ringere Kvantiteter svovlsurt Mangan- _ko
bolt- o g  Nikkelforilte, Kalkjord, Ammonium- 
ilte, Kali, Natron etc. Det er et meget be
nyttet og virksomt Middel i flere Sygdomme; 
saasom Blegsot, Blodmangel, Mavekatarrm 
Rhoumatisme etc.
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R o n t a  er en meget god rød Muskatyin 
fra Toscana, hvorfra den forsendes aftappet 
paa Flasker.

R o o  ih eller R o i »  kalder man de til tyk 
Sirups Consistents afdampede Plantesafter, 
som føres i Apothekerne ; de almindeligste 
ere: Rooli J u n i p e r i  s. Enebærmost. — R. 
P ru n o r u m  s. Blommemos. —  R .  S a i u b u c l  s. 
Hyld.

R o o d  ot * l a n d  er et engelsk Flade- 
maal =  2568 danske q  Alen =  1,467 
Skjæpper Land. 1 Yard of land =  30 Acres 
à 4 Roods.

R o o l i e  s. Rapsol ie.
R o q u e  s. Resure.
R o q u e f o r t o s t ,  ogsaa feilagtig kaldet 

R o c h e f o r t o s t ,  tilberedes af Faaremælk i det 
franske Dep. Aveyron og erholder sin eien- 
dommelige skarpe Smag ved Decompositions- 
producter, hvis Fremkomst staar i Sammen
hæng med Vegetationen af en Skimmelsvamp, 
Peniciliuiu glaucum, som gjennemtrænger hele 
Ostemassen. Skimmelsporerne erholder man 
Ved at opbevare en Slags Brød, som er sær- 
frg tilberedt til dette Øiemed, i Klippegrot- 
terne i Omegnen af den lille By Aveyron 
mdtil det er helt gjennemtrukket af Skimmel, 
hvorpaa det males og i denne Tilstand blån- 
des i den almindelige Ost. Massen formes 
]lu i flade, runde Kager af forskiellig Tyk
kelse af fra 3—6 indtil 30 Ctm., og Ostene 
fringes da ned i Klippehulerne, hvor Tem
peraturen kun er 6 à 7° C., for at modnes, 
jqh lave Temperatur i disse Grotter bevir- 
. 08 ved den kølige Luft, som strømmer ned 
1 Halene fra Kalkbjergene, ligesom ogsaa Ind
gangene til Grotterne ikke beskinnes af Solen. 
He fleste af disse Huler eies af la société 
*jes caves réunies, som kjøber Ostene af Pro
ducenterne saavel fra selve Departementet 
som fra de omliggende Egne. Der har imid- 
ærtid fornylig dannet sig et nyt Selskab 
ander Navnet la société de producteurs de 
fromages de Roquefort med det Maal, at 
Hioducenterne selv kunne faa større Indtægt. 
Ved Salget af Ostene. Den bedste Sort er 

fast, hvid og helt gjennemtrukken af 
j :mimel, saa at den er blaalig marmoreret, 
frorfor den stundom benævnes persi l lé.  Ro
quefortosten er meget yndet i Frankrig, og 
0t| forsendes ogsaa i Mængde til de Heste 
n<fre Lande i Europa og til Kolonierne, 

o ^ o s a n i l i n  er en organisk Base, hvis 
afre danne sig ved Paavirkning af salpeter- 

8 frk Kviksølvilte, Arseniksyre etc. paa den 
ka ld te  Anilinolie. Den er farveløs, kry- 

auiserer naaleformigt og danner med Syrer 
l'frkt farvede Salte, som kaldes Rosani l i n-  

ïÿ ogsaa Anilinrødt.)
i j o s a r i e r  s. Rosenkranse,  
j p s a s a l t  s. Tinchlor it l ,  salm iakholdigt .  
^ o s a s y r e  s. Tini l t e,  sal t sur t .  

jjlfq 0 s e c r a n  er Navnet paa nogle franske, 
j "hstrede Damastlærreder, som forfærdiges

de nordlige Departementer.
o s e ï n  s. Anii inrødt .

[j ^ o s e n b la d e  ere Blomsterbladene af 
a ®erne, der som bekjendt forekomme i mange 

frn Af de dyrkede Sorter har man over

2000 Varieteter, som deles i: 1) Sommer- 
roser, der hos os kun blomstre én Gang om 
Aaret i Juli, og 2) Efteraarsroser, der give 
et Flor i Juli og et andet i August-Septem
ber. I Droguerihandelen føres kun to Arter 
Rosenblade, nemlig: 1) Blomsterbladene af 
den almindelige Have- eller Cent i f ol ierose,  
F l o r e s  R o s æ  eller F l .  R o s æ  p a l l i d a ; ,  i n c a r n a t a ;  
eller c e u t i f o l i æ .  Do have en i Begyndelsen 
sødlig, senere snærpende og bitteragtig Smag 
og blive for at opbevares almindeligvis sal
tede. De beholde derved deres Farve og 
Lugt i længere Tid ; man nedpakker dem 
lagvis med Halvdelen af deres Vægt Salt i 
Fade, som man først ved omhyggelig Udlud
ning maa befri for det i Træet indeholdte 
Garvestof. De benyttes, ligesom ogsaa de 
friske, til Fremstilling af Rosenvand og til 
Røgelse og Potpourri, ligesom ogsaa til Snus
tobakssauce istedetf'or Rosenolie. Af de friske 
tilberedes i Orienten Rosenol ie og Rosenvand 
(s. d.). I Asien ere Roserne langt mere vel
lugtende end hos os og give derfor ogsaa 
en bedre Olie. Man bruger dem ogsaa til 
Fremstilling af den saakaldte Rosenvin,  idet 
man ophænger Rosenbladene i stærk Vin, 
som derved faar en Lugt og Smag, der min
der om Roser. 2) Røde eller Damascener - 
Rosenblade,  ogsaa undertiden kaldte Su k k e r 
rosenblade,  f r anske eller H a m b o r g e r - R o s e n 
blade, F l o r e s  R o s a r u m  ru hr a ru m  eller D a m a -  
s c e n a  ru m ,  af den smukt brunligrøde Eddike- 
eller Damascenerrose, R o s a  g a l l i c a ,  som navnlig 
er hyppig dyrket i Sydfrankrig, Italien etc. 
Man indsamler de endnu lukkede Knopper 
uden Bægeret og de unge Blomsterblade, 
sigter dem da for at fjerne Insekter og Uren
ligheder og tørrer dem omhyggeligt, og ved 
Tørringen udvikle de da et krydret Stof; det 
er godt at gjentage Sigtningen flere Gange. 
Efter Tørringen maa de have en mørk, fløils- 
agtig Purpurfarve. De have en behagelig 
Lugt, ere mere adstringerende end de forrige 
og benyttes til Mundvand, Conserver, Suk
kerstof, Rosenhonning etc., ogsaa paa Grund 
af deres smukke Udseende til at blande 
i Røgelsepulver og andre Parfumerier. Man 
erholder dem særlig gode fra Holland, men 
ogsaa i Omegnen af Hamborg og Nürn
berg dyrkes de meget. Foruden Olien inde
holde de Garvesyre, Planteslim, Extractivstof 
og nogle Salte.

R o s e n c o n s e r v e  eller Rosensukker
tilberedes ved at knuse de friske, fra de hvide 
Spidser befriede Blade af Damascenerrosen 
med den dobbelte Vægt Sukker til en Deig, 
som derpaa formes i Tavler.

l i o s e n e d d i k e  (A ce tu m  R osa ru m ), Fr. 
Vinaigre à la Rose, tilberedes af de friske 
Blade enten af R . c e n t i f o l i a  eller af R . d a m a 
s c e n a  ved at lade dem digerere i Solen med 
god Vineddike. Den første Art anvendes i 
Medicinen som Gurgleeddike, den anden som 
Bord- eller Rygeeddikc.

R o s e n e s s e n t s  s. Rosenspi r i t us.
R o s e n l i o i m i n g  (M e l R osa ru m ) til

beredes i Apothekerne ved at overgyde friske 
eller tørrede Rosenblade (helst af Damasce
nerrosen) med kogende Vand, blande Vædsken
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med Honning og  derpaa indkoge den til 
Sirups Consistants. Den bruges til .Pensling- 
eller Gurgling ved Halslidelser, Tandbyl
der etc.

l i o s e n k i 'a n s e ,  Rosar i er  eller Pat er 
nost re ere et Antal smaa, paa en Snor trukne 
Perler eller Smaakugler, af hvilke stedse 
hver ellevte er noget større end de andre, 
og dette Tal, 10 mindre og 1 større, gjen- 
tager sig i Eegelen 5 Gange. De bruges af 
de catholske og græske Christne til Aftælling 
af deres Bønner og bestaa af forskjelligt 
Materiale, saasom Træ, tørrede Bær, Cocos- 
skaller, Ben, Elfenben, Koraller, Perlemor, 
Kav, Glas, Lava, Agat etc.; de ere undertiden 
besatte med Guld, Sølv eller Ædelstene, og 
sædvanlig hænger der midt paa Snoren et 
Kors, en Medaille eller en Bcliquie. I Italien 
kaldes de Corone eller Rosar i i ,  i Frankrig 
Chapelet s eller Rosair es.

K o s e n k v a r t s ,  ogsaa kaldet bøhmisk 
Rubin,  er en halvt gjennemsigtig, undertiden 
ogsaa uigjennemsigtig, rødlig farvet Kvarts, 
som forekommer i tætte Masser navnlig ved 
Zwiesel og Bodenmais i Nedre Baiern. Dens 
rødlige Farve, som dog sjelden er ren, hid
rører sandsynligvis fra Titansyre; den an
vendes til Krystalglas, og de bedre Stykker 
ogsaa til Eing- og Smykkestene.

K o s e i i © l i e  ( Æ th ero leu m  B osa ru m ), E. 
Oil of Eoses, Fr. Essence de Eoses, er en 
ved Destillation med Tand af Eosenblade ud
vunden kostbar ætherisk Olie; navnlig be
nyttes hertil Blomsterbladene af to Arter, 
nemlig Damascener rosen,  Rosa Damascena, 
og Bisamrosen,  R. moschata. Den produ
ceres i Ostindien, China, Persien og Tyrkiet ; 
for den europæiske Handel har imidlertid 
kun den Eosenolie Betydning, som tilberedes 
i det europæiske Tyrki, hvor den navnlig 
fremstilles i det Store i Bulgarien i de ved 
Balkan bjergene liggende Districter Kezanlik. 
Carlowa, Eski-Sagra, Jeni-Sagra og Tschir- 
pan. Det vigtigste Productionssted er Om
egnen af Kezanlik, on lille By, som ligger 
ved Foden af Balkan; det er imidlertid kun 
smaa Partier, som man her kan erholde til- 
kjøbs, og for at gjøre større Indkjøb maa 
man sætte sig i directe Forbindelse med 
Bønderne i de omliggende Landsbyer. Han
delshusene i Konstantinopel sende derfor i 
Høstens Tid deres Indkjøbere omkring paa 
Landet i denne Hensigt. Høsten varer fra 
Slutningen af Mai til sidst i Juni, og Ud
byttet af Eosenblade er meget afhængigt af 
Yeirliget i denne Tid. IAaret 1857 var Ud
byttet i Tyrkiet af Eosenolie kun c. 199,000 
Metikal (c. 950 Kilogr.), imedens Productionen 
i de senere Aar har udgjort henved 500,000 
Metikal (c. 2400 Kilogr.). I Aaret 1880 hav
des i Eumelien en fortrinlig Bosenhøst, hvoraf 
Udbyttet ansloges til over 1 Million Francs, 
skjøndt Boserne viste sig mindre olieholdige 
end i 1876, som var det bedste Høstaar i 
det sidste Decennium. Der udførtes da fra 
Philippopel 800,000 Metikals (104 M. svarer 
til 1 Pund) til en Værdi af c. 928,000 Francs. 
De tre Fjerdedele af dette Kvantum vare fra 
Kezanlik, Kesten fra Eski-Sagra og Philip

popel. Udførselen gaar især til Frankrig, 
Østerrig, Amerika og Tyskland. De franske 
Parfumefabriker, navnlig de i Paris, kjøbe 
kun første Kvalitet Eosenolie, imedens de 
østerrigske nøies med den anden. Priserne 
ere 15—22 Pjaster (o : 2 Kr. 40 Øre — 3 Kr. 
52 Øre) pr. Hundrededel Pund.

De i Omegnen af Kezanlik dyrkede Koson- 
arter have halvfyldte, lyserøde Blomster, som 
indsamles førend de ere udsprungne, og de 
friske Eosenblade underkastes da en simpel 
Destillation med Vand i smaa Destillerkolber 
af Kobber; det overdestillerede Vand hen
stilles Natten over i kølige Kjældere i Ler
fade, der ere tildækkede med. fugtigt Tøi, 
og om Morgenen afskummer man da med 
Forsigtighed den paa Vandets Overflade i 
Form af en Hinde udskilte Olie. Det fra 
Olien befriede Vand benyttes igjen til De
stillation af friske Blomsterblade. Man har 
beregnet, at der til 1 Pund Kosemdie be
høves 100,000 Eoser til en Vægt 2 ,5 0 0  Pund. 
De opad Balkanbjergenes Skraaninger lig' 
gende Haver afgive en stærkere Eosenolie 
end de i Dalene, og man skjelner derfor 
imellem 2 Hovedarter, nemlig en, som alle
rede stivner ganske ved en Temperatur ai 
c. 10° C., og en, hvoraf kun Halvdelen eller 
de tre Fjerdedele stivne ved samme Tempe
ratur; den sidstnævnte har i Eegelen den 
fineste Lugt, men dog betales den førstnævnte 
altid dyrest som en Følge af den almindelig 
herskende Fordom, at den Olie, som lettest 
stivner, er den reneste. Hvad der ogsaa har 
megen Indflydelse paa Eosenoliens mere eller 
mindre fine Lugt, er om der til Destillationen 
er benyttet Kildevand eller rindende Vand) 
samt om Vandet oftere er blevet vexlet elle1’ 
paa Grund af Vandmangel har maattet an
vendes flere Gange. Den tyrkiske Bosenohe 
sendes fra Kezanlik til Konstantinopel °§ 
Smyrna i flade, fortinnede Kobberflasker, søJj9 
kaldes Kunkumas og som ere hermetisk tfl' 
loddede og i Eegelen indsyede i Filt; <jn 
indeholde sædvanlig 4 à 5 Pund Olie. M 
de Handlende i de nævnte Byer omfyld°s 
den da paa smaa slebne Glasflasker og blive1 
da meget ofte forfalsket med det Samme. * 
Lilleasien vindes der endel Eosenolie i On1' 
egnen af Uslack og Brussa, og i Ostindien' 
hvor den benævnes At t ar  eller Otto, tilbere
des den i Ghazipur og Kaschmir; men ing®1* 
af disse Sorter komme i den europæisk 
Handel.

Den ægte Eosenolie har ved en Temperat11 
af +  10—25° C. en Consistents næsten som 
Smør; Farven er bleggul, undertiden med 
grønligt Skjær, og dens Lugt er stærk rose'1' 
agtig, men ikke behagelig, førend den ^ 
bleven fortyndet. Den smeltede Olie beg)'11' 
der ved -j- 8—10° C. paa Overfladen at 
spydagtigo Krystaller, som snart danne 0 
sammenhængende Lag; men ved + 5 
stivner al Olien til en isagtig Masse. Pr ess0 
man Eosenolie, som er bleven fast i Kuld011: 
imellem Trykpapir, kan man adskille den 
en flydende Del, Éiæopt én,  og en fast, hvl ’ 
krystallinsk Del, som kaldes St earopt Ç"’ 
naar den sidste er fuldstændig skilt fra d°
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første, er den næsten uden Lugt. I sædvan
lig stærk Spiritus opløser Rosenoliens Elæoptén 
sig, men ikke dens Stearoptén; men i abso
lut Alkohol opløser ogsaa den sidste sig. I 
Æther og Olier er den let opløselig. For 
yed Indkjøbet af Rosenolie at trælle Udval
get af Kvaliteten saaledes, at denne svarer 
Hl de Fordringer, som der samtidig bør 
stilles saavel til. Oliens Finhed og Lugt, som 
til dens Evne til at stivne ved en vis Tem
peratur, udfordres der en meget nøie Sag
kundskab, som kun kan erhverves ved en 
Utøngeaarig Praxis,

Paa Grund af den ægte Rosenolies høie 
Pris bliver den meget ofte forfalsket, og i 
Ulange Tilfælde, især hvor der er Tale om 
Iblanding af andre Olier, der have en noget 
lignende Lugt, er det neppe muligt at paa
vise saadanne Forfalskninger. En af de Prø
ver, som man ansér for at være temmelig 
Paalidelig, bestaar i at hælde lidt ron Svovl
syre paa nogle Draaber Rosenolie ; naar Olien 
da er uforfalsket, beholder den sin rene, fine 
Lugt, imedens den i modsat Tilfælde strax 
bliver ildelugtende. Af Forfalskningsmidler 
kun nævnes den ætheriske Olie af det saa- 
kaldte Rosenved af Convolvolus scopar ius o. fl., 
uen saakaldte Geraniumessents, Æt heroleum 
j føimæ rosæ verum,  Olien af i -eiargonium 
Radula, den algiersko Rosengeraniumolie af 
Pel. odorat issimum,  men navnlig den æthe- 
riske Idr isol ie (s. d.), som i Indien kaldes 
Roséolie, i England Ingef ærgræsoi ie,  og  som 
er den, der hyppigst anvendes til dette Brug, 
saavel i Productionslandene som i Europa. 
P°r at bringe forfalsket Olie til at blive fast 
vpd den rette Temperatur, tilsættes under
tiden Hvalrav, hvilket imidlertid let kan op
dages ved at dryppe nogle Draaber af den 
mistænkelige Rosenolie paa Papir og opvarme 
dette; dersom Olien da er ren, fordamper 
den ganske, hvorimod den ellers vil efterlade 
eu Fedtplet. — Tidligere kaldtes den i den 
europæiske Handel kommende Rosenolie sæd
vanlig persisk,  eller ialfald ansaas Olien fra 
dette Land for at være den fineste; nutildags 
føles der kun om den ægte t yr kiske,  og 
andre Sorter forekomme ikke hos os. Den 
erholdes over Smyrna og Konstantinopcl, fra 
hvilken sidste By et bekjendt Firma, Ihmsen 
f  Co. (tidli gero Matthieu frères), aarlig ud
fører over 1000 Pund.

I Cannes, Nizza og Grasse fremstiles ved 
destillation en Rosenolie, f r an sk  Rosenol ie,  
der stivner ved c. 25 0 C. Den er grønlig 
°g ved sædvanlig Temperatur fast; den be
sidder en meget fin, men svagere Lugt end 
den tyrkiske Olie, men er endel dyrere end 
denne. Den benyttes til line franske Par- 
Luner. Yed Digestion af friske Rosenblade 
med Oliven- eller Sesamolie vindes sammesteds 
fød f ransk Rosenol ie,  der ligeledes benyttes 
til fine Parfumer, Pomader og Haarolier (Hui
les antiques); sammenlign Rosenpomade. I 
h'isk Tilstand har den en overordentlig fin, 
men ikke meget kraftig Rosenlugt, som imid
lertid hurtig taber sig ved at den bliver 
barsk.

Rosesiperler ere sorte Perler, som 
forfærdiges ved at pulverisere Rosenblade i 
Jernmortere, tilsætte arabisk Gummi og presso 
Massen i Forme; de faa en meget smuk 
sort Glans, som man kan forstærke med 
Lak o. dsl.

RoseiiiMMMUide er enten en almindelig, 
med Rosenolie parfumeret Pomade, eller en 
Grundpomade,  der i de franske Parfume
fabriker er tilberedt ved gjentagen Maceration 
af friske Rosenblade med renset Fedt (s. Po
made) og som benyttes til Fremstilling af 
fine Parfumer og Pomader (s. Rosenspiritus). 
Den kommer fra det sydlige Frankrig og har 
en stærk Rosenlugt.

Rosenrod s. Rosent ræ.
R o se n sp ir itt i® , Rosenessent s,  Rosen

spr i t  fremstilles sædvanlig ved at opløse Ro
senolie i fin Yinaand; en meget finere Lugt 
har dog den Rosenspiritus, som erholdes af 
den fra Sydfrankrig kommende Rosenpomade,  
Pomade de Rose.  Denne sidste bestaar at 
fint Fedt, som ved gjentagen Maceration med 
stedse nye Portioner friske Rosenblade har 
optaget disses fine Lugt. Denne Rosen
pomade bringes i Handelen i Blikdaaser fra 
Cannes, Nizza og navnlig fra den i det øst
lige Provence, kun 2 Mil fra Cannes belig
gende By Grasse, i hvis Omegn Centifolie- 
rosen dyrkes i udstrakte, opad Bjergskraa- 
ningerne liggende Rosenhaver. Her produceres 
aarlig over 4 Millioner Pund Rosenblade, og 
der er en enkelt Fabrik, som aarlig der
af forbruger 54,000 Pund. — Behandler 
man Rosenpomaden med den fineste Vinsprit, 
borttager denne Duften, men opløser ikke 
Fedtstoffet. Denne Rosenspiritus kommer 
ligeledes i Handelen fra de ovennævnte Byer 
under Navn af Ext rai t  de Rose t r ip le eller 
double.

liosenstene eller Roset t er  s. Dia
mant er.

I t o s e n s s ik k c r  s. Rosenconserve.
Rosentræ, Rosenved,  Rosenrod (L ig 

num  R h od ii). Under disse Benævnelser brin
ges i Handelen nogle meget forskjellige Træ
sorter, som ere kaldte saaledes dels paa Grund 
af deres Lugt og dels paa Grund af deres 
Farve, ligesom der ogsaa gjøres Forskjel 
imellem dem efter deres Anvendelse, idet 
nogle særlig benyttes til Meubler og andet 
fint Snedkorarbeide, imedens andre kun an
vendes af Parfumefabrikanterne. Meubel- 
Rosenvedet  forarbeides navnlig i England, 
hvor de bedre Sorter deraf udgjøre det 
smukkeste og kostbareste Materiale til Luxus- 

! meubler. De til England indførte Blokke ere 
j sædvanlig tykke, gjennemsnitlig c. 22 inches 
: i Diameter, og maa derfor stamme fra større 
! Træer; men da de baade komme fra Bra

silien, Siam, de canariske Øer og flere andre 
1 Lande, kunne de neppe være Producter af én 

og samme Træart. Vedet har en lidt skarp 
og bitter, balsamisk Smag og en aromatisk 

! Lugt, hvoraf det bar faaet sit Navn. Yed 
Indkjøb bør man iagttage, at Blokkene ere 
saa store som de kunne erholdes, og at de 
bestaa af frisk, tungt Yed af en dyb Farve,
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og at de ere saa uregelmæssig aarede og 
Hammode som muligt; jo tydeligere de mørke 
Dele skille sig fra den purpurrøde Grund, 
desto høiere vurderes Træet; det benyttes 
hovedsagelig kun til Finerer. Imedens Ind
førselen deraf til England i 1822 kun ud
gjorde 277 Tons, var den i 1867 stegen til 
558 Tons som en Følge af at Indførselstolden, 
som for endel Aar tilbage udgjorde 6 £ pr. 
Ton, blev ophævet i 1866. Prisen derpaa 
var i 1867 imellem 10 og 11 £. pr. Ton. — 
Parfumeri-Rosenvedet bestaar af de meget 
tunge, knortede, noget snoede, 3— 4 Ctm. 
tykke Eødder af to paa de canariske Øer 
hjemmehørende Arter Snærle, nemlig den 
kostagtige, Convolvolus scopa rius,  og den 
blomsterrige, C. I loridus.  Naar Yedet raspes 
eller gnides stærkt, lugter det behageligt 
rosenagtigt og har en bitter, harpixagtig 
Smag. I raspet Tilstand benyttes det som 
Fyld i Lugtepuder, og man tilbereder ogsaa 
en Eosentrætinctur deraf; men navnlig de- 
stillerer man deraf den behageligt rosen
agtig lugtende, næsten farveløse ætheriske 
Rosentræolie, Æt k e role im i Lign!  Rhodii,  som 
benyttes til Parfumerier, Pomader etc., men 
ogsaa stundom til Forfalskning af den ægte 
Eosenolie. Den bedste SortEosentræ er clet 
canariske, som kommer i Handelen i Stykker 
af 3—12 Ctm. Diameter; do ere udvendig 
graa, indvendig smukt brungult eller rødligt 
aarede; jo tungere og mørkere Stykkerne ere, 
og jo kraftigere deres Lugt er, desto høiere 
vurderes de. — Det egentlige Rhodisertræ, 
hvis Navn man kun har overført paa det 
canariske, er Eodvedet af en Art Visse, Ge
nista  ca na ricnsis,  som voxer i Levanten, navn
lig paa Øerne Cypern og Ehodus, men som 
ogsaa forekommer paa de canariske Øer. Det 
har baade med Hensyn til Farven og andre 
Egenskaber Lighed med det forannævnte, 
men det har ikke en saa stærk Eosenlugt. 
Undertiden bruges Benævnelsen Eosentræ og
saa om lyst Jacarandatræ (s. d.).

R o s e n v a n d  (Aqua B o sa ru m ) frem
stilles i Apothekerne og i de Fabriker, som 
tilberede ætheriske Olier, ved Destillation af 
friske eller saltede Eosenblade med Vand, og 
anvendes som Øienvand, til kosmetiske Mid
ler og ligeledes til Parfumering af Conditori- 
varer. Det er farveløst, klart eller kun svagt 
uklart og har en behagelig Eosenlugt, som 
hidrører fra den i Bladene indeholdte æthe
riske Olie (s. Eosenolie), hvoraf imidlertid 
de i vort Klima dyrkede Eoser indeholde saa 
lidt, at der ved Destillation ikke erholdes 
nogen fri Olie, idet Alt, med Undtagelse af 
lidt lugtløst Stearoptén, optages af Vandet. 
Dette overgaaede Vand danner nu det Eosen- 
vand, som hovedsagelig forfærdiges i Syd
frankrig, men ogsaa i Italien og flere Lande. 
1 Ostindien og i hele Levanten, i Persien, 
Tyrkiet, Ægypten etc. fremstilles og for
bruges denne Artikel i stor Mængde, hvorfor 
den der or en vigtig Handelsartikel. — Man 
maa opbevare Eosenvand i godt proppede 
Flasker i en kølig Kjælder, hvor dets Vellugt 
ved Henstand vil udvikle sig endnu mere. 
Er Eosenvandet destilleret ved for stærk

Varme, bliver det slimet og ikke holdbart, 
og vil hurtigt tabe sin Vellugt.

R o s e e e a u x  kalder man i Frankrig de 
ordinaire Hermelinskind, som kun anvendes 
til Foerværk.

R o s e s  M e t a l  er en letflydende Lege
ring, som bestaar af 2 Dele Vismuth, 1 Tin 
og 1 Bly, og som allerede smelter ved 940 C., 
altsaa under Vandets Kogepunct.

R o s e t t a s  s. Chalon.
R o s e t t a w o o d  er en Art tæt, stærkt 

og meget haardt ostindist Gavntræ; det har 
en lyserød Farve, som senere bliver mørkere, 
og er smukt aaret med mørke Puncter. 

R o s e t t e r  s. Diamanter.
R o s i n e r  ( Passulœ  m a jores), T. Eosinen, 

Zibeben, Fr. Eaisins secs eller passés, E. Kai- 
sins, Ital. Uve passe, ere de tørrede Bær af 
flere Arter af Vinstokken, Vitis vinifera, og 
produceres i Syrien, Lilleasien og flere Lande 
i det sydlige Europa. De ere derfor af for
skiellig Kvalitet og Størrelse; som oftest ere 
de dog gule eller lysebrune, aflange og inde
holde to Kjærner. Til Eosiner benyttes mest 
saadanne Vinsorter, som kun indeholde lidt 
Saft, men mere Kjød og have en tyk Skal. 
Man tørrer Druerne enten imedens de endnu 
sidde paa Vinstokkene, eller efterat de ere 
afskaarne, eg enten i Solen eller ved kunstig 
Varme i Ovne, hvilken sidste Fremgangs- 
maade dog sædvanlig kun anvendes med de 
ringere Druesorter eller naar Soltørringen 
forhindres eller vanskeliggjøres af ugunstigt 
Veirlig. Til Soltørring vælger man fortrins
vis de Vinstokke, som voxe paa Solsiden af 
Bjergskraaninger og have de fyldigste Druer, 
og for at Solen bedre kan indvirke paa disse, 
naar de skulle tørres paa Stokken, borttages 
Bladene, naar Druerne ere modne, efterat 
man først har gjenneinskaaret Drueklasernes 
Stilke halvt, kort før Modningen. Denne 
Fremgangsmaade anvendes navnlig i Spanien; 
i Sydfrankrig dypper man sædvanlig de af- 
skaarne Druer i kogende Vand, førend man op
hænger dem paa Snore til Soltørring; i Italie11 
og flere Steder i Spanien neddyppes Druerne 
ofte i en Lud af Vinrankeaske, der ofte endnu 
er tilsat Kogsalt og lidt Bomolie. De paa 
den førstnævnte Maade tørrede Eosiner anses 
for at være de bedste og kaldes i England 
fortrinsvis »Eaisins of the sun«. Ved Tøf' 
ringen skrumpe Druerne ind, blive fulde at 
Eynker og antage en gullig, rødlig eller violet 
Farve; derpaa blive de enten afplukkede en
keltvis eller nedpakkede med Stilken soni 
saakaldte Druerosiner i Æsker eller sinaa 
Kasser, de mere ordinaire Sorter ogsaa i Kurve 
eller Fustager. De i Handelen forekommende
Sorter ere følgende:

Levantiske Rosiner; iblandt disse ere de 
vigtigste Smyrna-Rosinerne, som dog ikke 
produceres i selve Omegnen af Smyrna, mel1 
kun forsendes fra denne By, idet de der
værende Kjøbmænd indlcjøbe dem i store 
Kvantiteter paa den vestlig for Smyrna be
liggende Halvø, sædvanlig førend de ere 
høstede. De bedste ere de fra Uvazik e£ 
Reis-Derreh; de ere kjødfulde, tyndskallede) 
holdbare og godt behandlede. De fra CisnF
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ere i Regelen ligeledes store og holdbare, 
men falde noget i det Brunlige ; Karaburnu 
leverer en ligesaa god, men dog lidt mindre 
og mere gullig Yare; de fra Vur la ere endnu 
mindre, mere tykskallede, men ligeledes hold
bare og gullige; de ordinaireste ere de fra 
Alazata. Den samlede Høst fra Byerne 
Yerli, Cisme, Yurla, Karaburnu og Stankio 
udgjorde i Aaret 1871 228,000 Cantar à 56 
Kilogr., i 1872 221,000 og i 1873 253,000 
Cantar. — Af de ovennævnte Sorter blive de 
største og smukkeste Bær udsøgte og for
sendte i Kasser paa c. 40 Pd. under Navn af 
Elemé, som oftest uden Stilke, undertiden dog 
ogsaa i hele Klaser, imedens de almindelige 
Smyrna-Rosiner, som tidligere nedpakkedes i 
Fade paa 2 til 800 Pund, nu sædvanlig ogsaa 
komme til Nordeuropa pakkede i Kasser paa 
c. 40 Pd. En lille, guldgul, meget sød Sort, 
uden Stilke og Kjærner og omhyggelig be
handlet i det Hele taget, kaldes Sul t anas,  
Sul t aninas eller Bedanas;  de forsendes i 
Æsker paa 10—20 Pd. eller i smaa Kasser 
paa c. 40 Pd., og ere endel dyrere end de 
almindelige Rosiner. Disse Rosiner ere i de 
senere A ar begyndte at komme i Markedet 
her i Landet, navnlig for at erstatte de smaa 
Muscatelrosiner til Bagerbrug. — En anden 
Art af de levantiske Rosiner er Dam ascener  
Rosinerne,  som produceres i Omegnen af 
Byen Damascus i Syrien. De ere næsten saa 
store som smaa Blommer, aflange, rynkede, 
temmelig tykskallede, af brunlig Farve og 
overordentlig søde, saa at de næsten have en 
vammel Smag. Smyrna-Rosiner erholdes mest 
over Triest, London og Hamborg. — Paa de 
græske og tyrkiske Øer produceres der ogsaa 
fflange Rosiner, som dog sædvanlig ere meget 
urene og af simpel Kvalitet, hvorfor de næsten 
slet ikke komme til det nordlige Europa, 
fflaaske med Undtagelse af Sam osr osiner ,  
som paa Grund af deres Prisbillighed og Suk
kerholdighed anvendes endel hor i Landet til 
Eddike- og Ciderfabrikation. De ere brune 
eller mørkeblaa, meget smaa, tykskallede, ikke 
holdbare og ofte fortørrede; de komme sæd- 
vanlig i Sække paa c. 200 Pund.

It al ienske Rosiner  komme kun sjelden til 
he nordlige Lande; de bedste ere de caiabr iske,  
som ere tykke, kjødfulde, velsmagende og af 
en mørk rustgul Farve; de ere som oftest 
uedpakkede i Fustager paa 100—200 Pd. De 
gaa især til England, undertiden ogsaa til 
Triest og Marseille; de have ogsaa forsøgsvis 
yæret forskrevne her til Landet, men have 
ikke vundet Bifald, da de næsten altid ere 
sandede. — Fra de f ipar i ske Øer komme 
undertiden nogle smaa runde, blaa sorte Ro
siner, som ofte kaldes lipariske Korender, i 
hustager paa 180—200 Pd., af hvilke dog de 
heste gaa til England; en mindre Sort af 
hisse ere virkelige Korender (s. d.). De større 
lipariske Rosiner kaldes i Italien Passola,  de 
mindre Passol ina.  I Omegnen af Terni i Kirke
staten har man de saakaldte Passar ine,  som 
ere meget afholdte, og i Nærheden af Spoleta 
yoxer en velsmagende, tyndskallet Sort, som 
kaldes Pizzut el lo eller Uva Cornet t a.

Franske Rosiner  komme hovedsagelig fra 
Provence og Languedoc og ere i Regelen af 
meget god Kvalitet; de forskjellige Sorter 
benævnes sædvanlig efter Productionsstederne. 
De bedste ere Jubis- eller Kasserosinerne 
fra Omegnen af Roquevaire og Auriol i Pro
vence; de ere gule, lyse, glinsende, kjødfulde, 
meget søde og velsmagende og saa rige paa 
Sukker, at de sædvanlig ere udvendig bedæk
kede med et Lag krystalliseret Sukker. De 
forsendes i aflange Kasser, hvoraf de større 
paa c. 40 Pd. kaldes »Quarts«, og de mindre 
paa c. 17 à 18 Pd. »Cassetines«. Primasorten 
heraf kaldes Panses,  derefter følge Verdals,  
Ar agnans og Gros-Sic i l i ens blancs.  Noget 
mindre end disse og ikke saa kjødfulde ere 
Picardanrosinerne,  som komme fra Langue
doc i aflange Kister paa 80—100 Pd. Musca- 
t el ler rosinerne,  som have den egentlige Mu- 
scatsmag, ere en fortrinlig Sort, og tilberedes 
navnlig i Omegnen af Lunel, Frontignan, 
Bessiers etc. og forsendes i runde Æsker paa 
5—15 Pd.; de ere af Mellemstørrelse, gule 
og næsten gjennemsigtige. De franske Ro
siner forsendes sædvanlig med Stilkene og an
vendes mest som Dessertfrugt.

Spanske  Rosiner  komme hovedsagelig fra 
Malaga, Alicante, Dénia og Valencia ; de ere
1 Regelen store, glinsende, meget søde og 
af lysebrun eller blaalig Farve. Malaga for
sender aarlig en uhyre Mængde; de fortrin
ligste ere: Malaga-Muskat rosiner ,  som hoved
sagelig dyrkes ved Velez - Malaga, og ere 
smukke, store, blaalige Druer, der tørres 
med megen Omhyggelighed i Solen og for
sendes i Kister og Fustager paa 41/* og
2 V4 Arrobas (à 23 d. Pund). De største og 
smukkeste Klaser af Malaga-Muskatelrosiner 
udsøges sædvanlig og nedpakkes i smukt ud
styrede Kasser paa 20, 10 og 5 Pund som 
Conf ect rosiner ,  der efter Druernes Størrelse 
betegnes som Impér iaux,  Royaux,  Sur -Choix  
og Choix;  hvad der derefter bliver tilbage, 
gaar under Navn af st ore Muskat el -Drue-  
rosiner ,  der forsendes til Norden i Fustager 
paa 4]/2 Arrobas eller i Kasser paa 2 1ji Ar., 
og til Amerika i Kasser paa 20 Pund under 
Navn af Layers.  De samme Rosiner frem
komme ogsaa uden Stilke og benævnes da 
løse Rosiner ,  sjeldnere Muskat e l -Gor r ons,  
sædvanlig i Kasser med Paaskrift 10 Kilo
gram (20 Pund); i Regelen indeholde de dog 
kun 18 Pd. — Sm aa Muskat el l er  ere be
slægtede med Muskatel-Druerosinerne, men 
ere uden Kj ærner og betydelig mindre; de 
anvendes mest til Bagerbrug og ere pakkede 
i Fustager paa 41/2 Arb. eller Kister paa 21li 
Arb. — De største og smukkeste Malaga
rosiner benævnes 'ogsaa undertiden Kl ost er 
rosiner .  —  Lange eller Pick r osiner  ere store, 
kjødfulde, gullige eller lysbrunlige, honning
søde og komme i Fustager paa 4V2 og 2 Yt 
Arrobas netto; de ere dog neppe saa kjød
fulde som Muskatelrosinerne, have en lang
agtig Form og ere mere tykskallede. De 
holdbareste erholdes fra Kystdistrictcrne og 
gaa under Navn af Kystrosiner. Lango Ro
siner fremkomme ogsaa uden Stilke i Kasser
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paa 1 eller 2x/4 Arrob. eller i Fustager paa 
4x/2 A. og kaldes da Gorrons,  som især sæl
ges til Sverig. — Passer i l l as da Sol  (Sol
rosiner, Fr. Eaisins de fleur), hvortil man 
vælger de største, sødeste, rødligblaa Druer, 
som man lader tørres paa Stokkene i Solen, 
efterat Stilkene ere halvt overskaarne, saa at 
de ikke mere kunne trække Saft til sig; de 
komme i Fustager paa 2 Arrobas netto. 
Passer i l l as da Lexia,  Lexia-  eller Loxia-Ro-  
siner ,  blive før Tørringen dyppede i en varm 
Lud af Vinrankeaske med Tilsætning af Bom
olie, hvorved Bærrene hyppig springe op og 
den udtrædende Saft tørrer hen, saa at de 
faa Udseende af en sammenhængende Suk
kermasse; de nedpakkes i Stenkrukker paa 1 
Arroba og kaldes derfor ogsaa undertiden 
Pot rosiner .  Lexia-Bosiner ere i den sidste 
Snes Aar ganske gaaede ud af Handelen her 
i Landet. •— Under Benævnelsen Ku r verosiner  
komme ogsaa fra Malaga og Alicante nogle 
temmelig store, lysebrune, mindre velsma
gende Rosiner, som ikke ere meget hold
bare; de plukkes med Stilkene og nedpakkes 
i Kurve, de bedre i smaa Kurve paa c. 46 
Pd. og de simplere i dobbelt saa store Kurve. 
— I Kongeriget Valencia ere tørrede Druer 
et af Landets vigtigste Producter, og de ud
føres især fra Alicante; man har der tre Slags, 
som paa Londoner - Markedet, hvortil de 
sædvanlig føres, betegnes med Nr. 1, 2 og 3 
i Forhold til deres Kvalitet. Druerne dyppes 
i Lud og tørres i Solen paa Maatter i 8 à 4 
Dage, hvilken Fremgangsmaade har tilfølge, 
at de langtfra ere saa søde som Solrosinerne. 
De udføres i Mængde til England og derfra 
atter mange til de nordlige Lande. Valencia- 
Eosiner have i de sidste Aar vundet mere og 
mere Indgang her i Landet; tidligere forskrev 
man dem udelukkende fra London, men nu 
kjøbes de i store Partier fra Valencia, hvor
fra de sendes hertil via London. Paa Grund 
af deres Prisbillighed concurrere de stærkt 
med Malagarosinerne.

Siden den i Middelhavet beliggende 0 
Cypern er bleven engelsk Besiddelse, er der 
ogsaa derfra bragt Rosiner i Handelen, som 
have været meget smukke, store og blaa, 
temmelig tykskallede, meget kjødfulde og 
søde; men hidtil har Prisen været for høi 
til at de have kunnet optage Coneurrencen 
med Malagarosinerne.

Gode Rosiner maa have et frisk Udseende 
og være store, kjødfulde og tørre; de maa 
opbevares ligesom andre Frugter paa et tørt 
Sted og beskyttede imod Luft og Lys ; navn
lig maa det paasés, at Luften ikke faar Ad
gang til dem, da de isaafald let gaa i Gjæ- 
ring, blive sure og fordærves, især de, som 
ligge forneden og ved Siderne, og man bør 
derfor stampe dem fast i Emballagen og ikke 
skille dem ad førend de skulle bruges. Under 
lige Forhold er Rosinernes Alder af Betyd
ning med Hensyn til deres Godhed, og man 
har saaledes nye, fjorgamle og gamle Ro
siner. De førstnævnte ere anvendelige paa 
alle Maader, de fjorgamle bruges endnu af 
Bagere, imedens de gamle kun finde Anven
delse til Fabrikation af Brændevin og Eddike,

hvortil ogsaa de af Detaillisterne aftagne 
Rosinst i l ke benyttes. Mange Rosiner bruges 
til at forbedre eller forfalske sure Vine, lige
som ogsaa til Fabrikation af søde Vine, saa- 
som Rosinvin, Muskat- Lunel etc. — Smaa 
Rosiner s. Korender.

Danm ark indførte i Aaretl879 c. 2,724,000 
Pd. Rosiner, hvoraf 1,170,540 Pd. fra Spanien, 
743,430 Pd. fra England, 703,895 Pd. fra 
Tyskland, 85,291 Pd. fra Sverig, 8,917 Pd. 
fra Frankrig, 7,216 Pd. fra Holland, 4,669 
Pd. fra Italion. I Aaret 1880 indførtes der 
2,826,587 Pd., hvoraf 1,218,105 Pd. fra Spa
nien og 1,190,885 Pd. fra England, og ud
førtes 285,110 Pd., mest til Sverig og Bi
landene. — I 1878 udgjorde Indførselen 
2,180,189 Pd., i 1877 2,597,312 Pd. og i 1816 
3,917,246 Pd. — I hvert af de nævnte 4 Aar 
udførtes der fra Landet henved %  Mill. PL 
hovedsagelig til Norge, Sverig og vore Bi
lande.

I Danmark forekomme mest følgende Sorter 
Rosiner i Handelen: 1) Malaga-Confect-Ro- 
siner, Store Muskatel-Druerosiner, Løse Ro
siner, Smaa Muskateller, Lange Rosiner og 
Gorrons; 2) Valencia-Rosiner, hovedsagelig 
fra Dénia; 3) Sm yrna,  navnlig Elemé, Cisme 
og Sultana; 4) Sam osrosiner ,  som ere om
talte i det Foregaaende.

Norges Indførsel af Rosiner udgjorde i 
Aaret 1879 c. 753,000 Pd., hvoraf c. 286,000  

Pd. fra Hamborg, 243,000 Pd. fra Engl and ,

106,000 Pd. fra Spanien, 105,000 Pd. fra 
Danmark etc. — Der udførtes i 1879 fra 
Norge 6,800 Pd. — I 1878 indførtes 723,500 
Pd. og udførtes 9,600 Pd.

Sver ig indførte i 1878 c. 2,072,000 Pd. Ro
siner og  udførte næsten ingen.

England indførte i 1876 583,860 Cwts. R°" 
siner, af hvilke Tusinder c. 355 kom fra Spa
nien, 196 fra det asiatiske Tyrki, 14 fra Ita
lien og 13 fra Grækenland. I Aaret 1862 
udgjorde Indførselen til England kun 278,710 

Cwts., men efterat Indførselstolden paa R°' 
siner, som allerede i 1853 var nedsat fra 1° 
til 10 sh. pr. Cwt., i 1860 blev yderliger6 
nedsat til 7 sh. pr. Cwt., er Indførselen sta
dig tiltagen Aar efter Aar. — Der udførtes 
fra England i 1876 c. 95,000 Cwts. Rosiner» 
af hvilke Tusinder c. 31 gik til Australiern 
24 til Tyskland, 16 til Nordamerika, 10 tu 
Holland, 4x/2 til Danmark etc.

l i o s u ia i 'i i i  (R osm a rin u s officinalis) eT 
en i det sydlige Europa hjemmehørende og 1 
Mellemeuropa dyrket, 1—1 x/4 Meter høi Halv
busk med linieformede, læderagtige, stilkløse? 
ved Randen tilbagerullede, paa Overfladen 
mørkegrønne, paa Undersiden hvidfiltede, 
stedsegrønne Blade og smaa blegblaa Blom
ster. Hos os dyrkes den kun meget sj elden- 
Bladene have en gjennemtrængende krydret ,  

campheragtig Lugt -og en skarp, lidt bitter 
Smag; de anvendes i Medicinen og naynlU 
til Fremstilling af den deri i Mængde inde
holdte ætherisko Olie. Bladene af den span

ske eller f r anske Rosm ar in,  Hcrba eller Foli* 
Rosmarini, som voxer vildt i Spanien, de 
sydlige Frankrig og Italien, ere neppe 2 Mm- 
brede, paa Overfladen gulliggrønne med en
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Længdefure og med saa stærkt omrullede 
Kande, at de næsten komme i Berøring med 
Undersiden. Man erholder dem fra Triest, 
Marseille etc. — Bladene af den dyrkede eller 
Haverosmarinen ligne de forrige temmelig i 
Lugt, Smag og Virkning, om de ogsaa ere 
noget mindre rige paa Aroma; men de ere 
omtrent dobbelt saa brede og ikke saa stærkt 
omrullede, saa'at man kan sé den hvidfiltede 
Underflade; Oversiden er rynket og meget 
mørkegrøn indtil brunliggrøn. Man erholder 
oisse især fra Nürnberg, Erfurt og andre 
Planteskoler for medicinske Væxter. Bladene 
anvendes i Medicinen. — Blomsterne baade 
af den vildtvoxen de og af den dyrkede Bos- 
®arin have en svagere Lugt end Bladene og 
^nyttes ikke meget; Blomsterbægerne ere 
oog noget kraftigere. — Den ved Destillation 
a|_ den blomstrende Urt tilberedte Rosmarin- 
Il'16! Ætberoleum (A n th os), Rosmarini, er 
arveløs eller grønlig-gul, vandklar, tyudtfly- 
aende og af en gjennemtrængende campher- 
JÇig Lugt og Smag; dens specif. Vægt er 
>897—0,915, og naar den er rectificeret 0,855. 

rpOn forekommer ikke sjelden forfalsket med 
erpentinolie. Bosmarinolien afsætter ogsaa 

JM Fordampning eller i Berøring med Kali 
°8t øarmcampher,  som danner hvide, glin- 
m̂de, naaleformige Prismer og besidder samme 

j^minensætning som almindelig Campher. 
nei1 anvendes i Medicinen mest til udvortes

i technisk Henseende benyttes den ved 
ion af P 

, ligesom 
p -  K au t sch u k ,

1 •
o a'jrikation af Parfumerier, vellugtende Sæber 
' (KL, ligesom ogsaa som Opløsningsmiddelfo:

ote.

____ _, Copal etc. Man erholder
°sBiarinolie fra Triest, Montpellier, Cette 
y  Fustager eller i Blikdunke.
#*osm a i*5 is Si ou  i» i is g Honning.

» S o g l i o  eller Rosoli s. Likør.

Anilin.§ ° s o l b l a a t  eller Azulin 
{ { o so l i n e r  s. Citroner,  

i J '^ ^ o lsy re , som blev opdaget af Bunge 
^34, anvendes til Farvning og er 

® igvis identisk med Corallin og Pæonin 
ls' disse).
ÿ  p S O m a k e n  kaldes i Busland Skindene 

°rven eller Vielfrasen, som komme i Han- 
fra det nordlige Europa og Asien; paa 

de /ly al deres lange og tætte Haar anvendes
A d  Po lsvæik .

{ f o s s o  a n t i c o  s. Marmor.
{ { » ssv a i  s. Juchter.

{ { o t a n g  s. Spanskr ør ,  
j f o t s k j æ r  eller Rødskj æ r s. Kabliau.  
{ { » t t e k r u d t  s. Arsenik,  hvid.  

t o ?o t t e s k i n d  ^en atmi n(feUgc Hus-
Og c„e> Mus Ra t tus,  blive nu ofte hvidgarvede 
tUiv. '̂äHeidede til de fineste Damehandsker, 
°gsa ® * Paris eg Grenoble, ligesom man 

a anvender dem til Damesko. De mørke- 
b i ^  Skind afVandrot ten,  R y pu dam s amphi- 
o. 7 benyttes som Pelsværk til Besætninger 
S°H • ’ bra Sibérien kommer der mange, 
Kaar ere mørkere og have finere og tættere 
staa ond de europæiske. 1 Pelshandelen for- 

i °U sædvanlig ved Bottoskind de arne- 
>il}e fi °^er virgin ske Pungrotteskind, som 

mides omtalte under Artiklen Opossum

skind, samt Skindene af Moskutrotten (s. Bi
samskind).
R o t t i n g  s. Spanskrør.
R o t t i c i '  a  t il  i* v e r  erholdes af Frugterne 

af Rottlera tinetoria, et hovedsagelig i Ost
indien forekommende, med Bicinus beslægtet 
Træ. Bødderne anvendes ved Saarskader, 
Bladene og Frugterne imod Slangebid. De 
med et rødligt Mél overdragne Frugter afgive 
et skarlagenrødt Farvestof, som kommer i 
Handelen i Mængde fra Indien som et tegl
stensrødt, lidt aromatisk Pulver, som benæv
nes Ramala (s. d.) og som ogsaa i den nyere 
Tid linder Anvendelse hos os i Medicinen. 
Farvestoffet udtrækkes ved Hjælp af Alkalier; 
opløses det i Æther, saa udkrystalliserer deraf 
Rottlerin i gule, silkeglinsende Naale, som 
igjen ved Alkalier opløses i smukt, dybt Bødt. 
Med disse Farver, som ikke udkræve nogen 
forudgaaende Beitsning, farves fortrinsvis 
Silke varigt og smukt, medens de mindre 
godt kunne anvendes til Bomuld.

R o u a n n e s ,  Rouans eller Rouennes kal
des gode hvide bøhmiske og schlesiske Hør
lærreder, som ere vævede, sammenlagte og 
appreterede paa samme Maade som det i 
Omegnen af Bonen i Frankrig' forfærdigede 
Toile de menage. De haves i hele og halve 
Stykker, ere noget stivede, manglede, lagte i 
bred Bogform og sammenheftede med smaa 
brogede Silkedusker. Tidligere forsendtes de 
i stor Mængde over Hamborg og Bremen til 
Spanien, Vestindien og Amerika. Ogsaa fra 
Omegnen af Kempten, Lindau etc. i Baiern 
gaa lignende Lærreder til Italien.

R o n c o l i  s. Orlean.
R o u e n s ,  Rouennes eller Rouenneries 

kalder man i Frankrig de i og omkring 
Bouen i Dep. Nedreseine forfærdigede fine og 
middelfine Lærreder, som ofte ere blandede 
med Bomuld og ogsaa undertiden bestaahelt 
af Bomuld. De ere i Begelen stemplede med 
Byens Vaaben, et Lam. som bærer et Kors.

R o u g e n t  er en hvid, velsmagende Bur- 
gundervin af 8die Klasse fra Omegnen af 
Meursault i Dep. Côte d’or.

R o u g e  v e g e t a l  —  en écailles —  
d’Espagne —  à la goutte —  en asiettes —  
en tasses s. Safflorrødt.

R o u g e  à  p o l i r  —  d’Angleterre —  
d’ Inde —  de Prusse —  de montagne er 
Jernrødt (s. d.).

R o u g e  d e  R i g n o n i a  s. Chicarodt.
R o u s s e l e t p æ r e r  er en fortrinlig Art 

Pærer, som især forsendes, dels tørrede og 
dels nedlagte i Sukker, fra Bheims og Chinon 
i Frankrig.

R o u s s i l i o n v i n e  ere forskjellige til
dels meget gode og som oftest mørkerøde 
Vine fra det nuværende franske Departement 
Østpyrenæerne; de forsendes i stor Mængde 
saavel til Indlandet som til Udlandet, og de 
mørke Sorter ere især meget søgte til For
skæring af lettere Vine. De taale meget 
godt Transporten selv i meget varmt Veirlig; 
men desuagtet giver man sædvanlig dem, 
som ere bestemte til Forsendelse, en Tilsæt
ning af Brændevin. En af de mørkeste og
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sværeste Sorter er Gr en ach e, som liar Lighed 
med Alieantevinene. Der avles ogsaa her 
Muskatellervine, iblandt hvilke Ri vesa l t es er 
den fortrinligste Muskatvin i hele Frankrig; 
den er fuld af Finhed, Fjrighed og Aroma, 
og naar den er 10—12 Aar gammel, er den 
bleven til en sød, vellugtende Likør, som kan 
sammenlignes med den bedste Malvasier. 
En udmærket hvid Yin er endvidere den i 
Omegnen af Salces producerede saakaldte 
M accabeo, som har Lighed med de bedste 
Sorter af de ungarske Yine. Desuden vindes 
ogsaa her gode hvide Bordvine, af hvilke de 
mere spirituøse Sorter, som ere fri for Bismag, 
især gaa til Cette, hvor man tilbereder kun
stig Madeira deraf. Til de bedste Sorter 
Boussillonvine høre endvidere Eoquemaure, 
Spira, St. Gilles, St. Christofle, Cosperon, 
Collicoure og den meget mørkerøde Bagnols, 
som vinder i Finhed og Aroma ved at lagres 
i længere Tid og som kan holde sig over 
50 Aar.

R o u s t e t  eller Rouzet er en Art simpelt, 
stærkt, kipret Uldtøi, som forfærdiges i det 
sydlide Frankrig af ordinair Uld.

It o u st! g n a u  er en hvid Yin med en 
trøffelagtig Smag og Lugt fra Omegnen af 
Pau i det franske Dep. Nedre-Pyrenæerne.

H o v e  er en Sort Galæbler, som i den 
nyeste Tid kommer Ira Grækenland; de ere 
af meget forskiellig Form, som oftest ere de 
top- eller bægerformede. Den haarde, horn
agtige, glinsende mørkebrune Yæg omgiver 
en temmelig vid, indvendig flad Hulhed, 
hvori der ligger løst et rundt eller aflangt, 
meget skjørt indre Galæble.

R o y a l e  eller Roya l es kaldes i Frankrig 
og Tyskland forskjellige Stoffer, saasom ens
farvede, smaamønstrede Silketøier til Yeste, 
flere Sorter franske Lærreder, fint Klæde fra 
Abbeville etc. Benævnelsen er saaledes meget 
vexlende og vilkaarlig. — Under Navn af 
R oya l es eller Pr u n es r o ya l e s forsendes end
videre især fra Bordeaux en Art meget gode 
franske Blommer.

R u b e l  betegner Enheden for det russiske 
Pengevæsen. Den nuværende Co u r an t -Sø l v-  

r u bel ,  som indeholder en Vægt af 17,996 
fr. Gram fint Sølv, inddeles i 100 Kopek og 
har i danske Penge en Værdi af 2,88 Kroner. 
Sølvrubelen forekommer dog nu kun sjelden, 
I Guld præges for Tiden i Rusland H al vim -  

p er i a l er  paa 5 Rubler Guld af Værdi 14,88 
d. Kroner, og saakaldte I m per i a l -D uk at er  paa 
3 Rubler af Værdi 8,93 d. Kroner. 1 Rubel 
Guld =  1 Rubel 3 Kopek Sølv. Det almin
delige Betalingsmiddel i Rusland er imidler
tid Papi r r ub l en , hvorved Halvimperialen, som 
er lig 5 Rubler 15 Kopek Sølv Courant, reg
nes lig 6 Papirrubler, saa at 100 Rubler 
Papir =  855/g Rubler Sølv, og 100 Rubler 
Sølv =  1161/2 Rubler Papir. — Tidligere 
havdes Dukater af Pl at i n a paa 3 Rubler Sølv, 
samt dobbelte og firdobbelte paa 6 og 12 
R. S., men siden 1845 præges der ikke læn
gere i Rusland Mynter af Platina.

R u b e l l i t  s. Turmalin.
R u b e r y t h r i n s y r e ,  som udvindes af

Krap (s. d.). og tidligere benævntes Xanthin, 
krystalliserer i lysegule, perlemorglinsende 
Søiler, som med Alkalier give en blodrød 
Farve og ved Kogning med Ætskali en pur- 
purfarvet Vædske, der anvendes til Farvning-

R u b ic e l s. Rubin og Spi nel .

R u b id iu m ,  et Alkalimetal, som blev 
opdaget i Aaret 1860 af Bunsen og Kirch 
hoff ved Spektralanalyse, findes i Saltsoler, i 
forskjellige Mineralier (Lepidolith, Petalit 
Triphylin, Carûallit etc.); det forekommer altid 
i Forbindelse med Kalisalte og er ogsaa allerede 
paavist i Asken af mange Planter (Runkelroer, 
Tobak, Kaffe, The, Vinstokken, Egen), 
synes overhovedet at være meget udbredt i 
Naturen, om ogsaa stedse kun i meget ringe 
Mængde. Det rene Metal ser ud som Søh, 
men anløber hurtigt blaagraat i Luften °e 
antændes selv i store Stykker efter faa Øi®' 
blikkes Forløb, langt lettere endogsaa eu<j 
Kalium. Ved -f- 10° C. er det endnu blødt 
som Vox, smelter ved 38,5 0 C. og forvandlet 
sig under Glødhede til en blaa Damp ah1 
et grønligt Skjær; dets specif. Vægt er ofl>' 
trent 1,5. Naar det kastes paa Vand, ant®11' 
des det og forbrænder med en ligedan farvet 
Flamme som Kalium. Det har endnu kun 
chemisk Interesse.

R u b in , Fr. Rubis, E. Ruby, • Ital. Zaffi1'0’ 
er en Art Saphir af rød Farve i f o r sk j eilig® 
Nuancer, blod-, purpur-, rosen-, kjød-, bleg' 
rød etc., som oftest med et violblaat Sk,]*1'-
Efter dens forskjellige Farve gives den , 
flere særegne Navne; den lyst ponceaurød, 
eller mørkt rosenrøde kaldes Rub i n -Spin® ’ 
den lyst rosenrøde, som spiller i det Violet  ̂
eller Brunlige, benævnes Rub i n -Ba lai s w*6 
Ba l as-R u b i n ; den ganske blegrøde med c. 
gulligt Skjær, hvis Farve let forstyrres ^ 
Ilden, Rub i cel ,  og de store Stene paa ov 
20 Karat og af en dyb, mørkerød Farve kj. 
des undertiden Kar funk el .  De mest 
fulde Rubiner ere de, som have den eiendo^ 
melige dybe, røde og rene Farvetone, der 
de engelske Juvellerer kaldes »Pigeons bio® 
(Duoblod), uden nogetsomhelst blaaligt &  ̂
gulligt Skjær; en saadan Rubin paa 4 l\a* 
betales i England med 400—450 £. R'd31̂  
er den haardeste Ædelsten efter Diamam 
og kan kun ridses af denne; dens Farv® 
næsten uforanderlig i Ilden, idet den * 
i meget stærk Hede tildels forstyrres. ” 
findes i stumptkantede Korn eller i _ 1®?̂  
sexsidede Pyramider smukkest i OstiDd1 l 
navnlig paa Øen Ceylon og i Kongerh 
Birma, hvor de smukkeste skulle være fima ;lf 
hvorfra det sandsynligvis stammer, at ^  
Kongen af Birmas Titler er »Lord ox 
Rubies«. Ringere Sorter findes i 
Sydamerika, samt i Bøhmen, Schlesien, I rajj0, 
rig (Languedoc) etc. — Rubiner af cochen^j 
eller carmoisinrød Farve betales høiere *  ̂
Saphirer, Stene af en dyb mørkerød r aef) 
staa omtrent i samme Pris som Diaina'1̂ ,.. 
imedens de lyserøde betales med c. 8° 0$  
pr. Karat. Man anvender Rubinen ® p 
Smykkesten og sliber den mest i Brflia g 
eller Rosetform; kun de meget smaa s
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en cabochon. — Det Stof, hvoraf Rubinen 
bestaar, er intet andet end ren krystalliseret 
Lerjord, en Forbindelse af Aluminium og Ilt. 
hen adskiller sig kun ved sin Farve fra den 
Waa Saphir, og begge disse Stene henhøre 
hl en Familie, som kaldes Corund (s. d.). 
Man eftergjør undertiden Rubinen af Glas- 
flusser eller Bjergkrystal med underlagt rød 
L olie ; men saadanne kunstige Stene ere lette 

kjende paa deres ringe Haardhed samt 
Ved at betragte dem fra Siden, ligesom de 
rpaa fattes det for de ægte som oftest eien- 
aonimelige blaalige Skjær.

I t u M n - A s t e r i e r  kaldes de røde Stjerne- 
SaPbirer (s. Saphir).

R l l b i n ,  b r asi l i an sk  kaldes den røde
l°pas (s. d.).

ß i l M n ,  bøhm isk  kaldes ogsaa Rosen- 
laarts (s. Quarts).

Hit D in g la s  kalder man alle Slags Glas 
!l. rød Farve, hvorved man skjelner imellem 
(let ordinaire røde Glas, Kobber rub i nglas, som 

farvet med Kobberforilte, og det ægte 
pl dr ub i n gl as, som er farvet ved Tilsætning 
, Guldchlorid og Tinilte eller med Guld-
Purpur.

| t u M n s v o v l  s. Rea l gar .

“ m i e ,  al m indel ig, (R u t a g ra veo len s), og-  

p  kaldet H ave- eller Vinrude, T. Raute, er 
i11 i det nordlige Afrika hjemmehørende og 
j°s os som Læge- og Kryderplante i Haverne 
i Arket lille Busk af Rutaceernes Familie. Den 
iar en c. ]/2 Meter høi Stengel; Bladene ere 
pgstilkede, næsten trekantede, tredobbelt 
hrdelte, af en noget kjødagtig Consistents, 
g aagrøune og ubehaarede, have en stærk Lugt, 
Askarp, hed og bitter Smag og føres 
jQdertidon endnu i Apothekerne som H er ba  

hor t ensis. De grønliggule Blomster 
V(/Qe i Kvaster, Frugten er en Kapsel og 
ir< Grunden af Frugtknuden findes store 

on»-,,- i_. ,, Ved Destillation med Yandpingkirtler 

Olie;

es i Medicinen

man af hele Planten en ætherisk 
vê > Rudeolie,  Ætheroleum Rutæ, som an-

Pie, den er i frisk Tilstand
P&et tyndtflydende, af grønliggul Farve, har
„ 8taark, rudeagtig Lugt og en bitteragtig 
(Jej P Smag. Den forekommer oftere i Han- 
kavf11. forfalsket med Terpentinolie, hvilket 
• kjendes paa, at ron Rudeolie maa opløse

^Mstændig i lige Dele Alkohol. Den 
Yj, e_n nervestyrkende og krampestillende 

Lig, navnlig paa Livmoderen; man 
Y(lcr don ogsaa af de brune, rynkede 

(j «formede Frø. Den erholdes dels fra 
haasso: Montpellier og Cette, og dels ogsaa 
Egn no fleste tyske Fabriker, som fremstille 
p^ofiske Olier. Yed Behandling med Sal
a i r e  afgiver Rudeolie en Række for- 

|ihgartede Syrer.
v e j^ c le e d d ik e  (A cetu m  R u tæ ) tilberedes 
b]afj filsætning og Digestion af friske Rude- 

ê er ve  ̂ a overgyde dem med kogende 
W/Le ! den anvendes som et oplivende og 

^styrkende Husmiddel.
{ (^ h fa c h e r  er en god hvid Elsasser-Vin 

yPniegnen af Kolmar.
(Secale cerea le), T. Roggen, Fr.

j Seigle, E. Rye, Ital, Segala, er det nordlige 
; Europas vigtigste Kornplante, om den ogsaa 

i det Hele taget er den af Kornsorterne, som 
har den mindste Udbredelse. Udenfor Europa 

I dyrkes den saa godt som slet ikke, og selv i 
Europa er det kun i Scandinavien, Rusland, 
Polen, Nordtyskland og Holland at den dyr
kes som Brødplante, imedens den nu for- 
smaas i denne Henseende i England, Frank
rig, Italien etc. og kun dyrkes nogle, enkelte 
Steder i Bjergegnene i det sydlige Europa. 
Den dyrkede Rug varierer kun lidt i Sam
menligning med de andre Kornsorter; den 
skyder fiere, 1 à 2 Meter høie, stive, slanke, 
i Spidsen korthaarede Straa med temmelig 
korte Blade og kort, tandet Skedehinde ; Axet 
er tætblomstret med 12—20 Smaa-Ax langs 
hver Side, 8—16 Ctm. langt, slapt, ved Mod
ningen ludende, utydelig firradet; gjennem- 
snitlig findes 54 Korn pr. Ax. Kornet er 
valseformet, fornoden spidst, foroven buttet 
og finhaaret, paa Bugsiden furet og let ud
faldende af Avnerne. Hele Planten, men 
især de noget brunlig anløbne Ax, er blaalig 
bedugget. — Efter den af E. Møller-Holst 
udgivne Landbrugsordbog kan man henføre 
de dyrkede Rugsorter til to Grupper, nemlig 
alm indel ig Rug, Seca le  cerea le  vu lga re ,  og 
Bu sk r u g,  S. c. m ult ica ule ,  og af begge disse 
haves der atter baade Vinter- og Vaarkorn; 
i Udseende ligne de forskjellige Sorter dog 
alle hverandre meget.

1) Alm indel ig Rug har i det Hele fyldigere 
og kortere Korn, lysere Mel og en mindre 
rig Forgrening fra Roden end Buskrug; den 
inddeles i Vi n t er r u g,  S. c. v.  li ibernum , med 
temmelig buttede Ax og 1 % — 2 1/ i  Meter 
høie Straa, og Vaar r u g,  S. c. ve rnum ,  med 
tilspidsede Ax og kun 1—1V3 Meter høie 
Straa.

a) Vi n t er r ugen  er den Sort, som næsten 
udelukkende dyrkes i Danmark som vor vig
tigste Brødplante; til denne høre følgende 
Sorter: H ederug, en lavere, haardfør og nøi- 
som, men kun lidot frugtbar Form med kor
tere, mørkere og mere buttede Korn, end de 
nyere indførte Sorter; den har over 5 Mil
lioner Korn pr. Td., hvilket er betydelig 
mere end de andre Rugsorter. — Pr ovst i r u g  

har sit Navn af Landskabet Provstiet i det 
nordøstlige Holsten; den udmærker sig ved 
sin Givtighed og ved sine fyldige, tynd
skallede og lyse, brungraa Korn, hvoraf der 
gaar henved 4 Millioner paa en Tønde, som 
i dens Hjemstavn gjennemsnitlig veier 212 
Pund; den taaler mindre godt strenge Vintre. 
Under Navn af Provstirug indføres der ofte 
til Danmark andre Sorter, som endogsaa til
dels ere avlede her i Landet og førte til 
Kiel, hvorfra de vende tilbage til os, efter 
der at være rensede paa Maskiner. — Kam -  

pinerug, som stammer fra Belgien, har lyse, 
smukke Korn, som ere lidt mindre end Provsti
rugens og hvoraf der gaar lidt over 4 Mil
lioner paa en Tønde; den er mere haardfør 
end den sidstnævnte. — Br et agn er u g har 
kortere, men mere fyldige Korn end de to 
foregaaende Sorter; den har i de senere Aar
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vundet endel Udbredelse her i Landet, især 
i Jylland. — Af andre hos os kun sj elden 
dyrkede Sorter Vinterrug kunne endnu næv
nes: V esa r u g,  N yl an d sr u g og Gr aar uq, som 
alle hyppig dyrkes i Sverig; sp an sk  D obbel t 

rug, Kæm perug etc.
b) Vaar r u gen  dyrkes mest i Bjergegne og 

i saa kolde Lande, at Vinterrugen bliver 
usikker, hos os sædvanlig kun til at eftersaa 
mislykkede Pletter i Vinterrugen; den giver 
neppe 3/4 af denne i Korn og Straa, men 
disse sidste ere blødere og derfor bedre egnede 
til Poder.

2) Bu sk r u gen  afviger fra almindelig Rug 
ved sine længere Korn, mørkere Mel og 
stærkere Forgrening fra Roden. Vinter- 
Bu sk r u gen  dyrkes hyppig i Rusland, hvorfra 
den indførtes til Tyskland i Begyndelsen af 
forrige Aarhundredé og senere til Danmark, 
hvor den dyrkes i nogle Egne under Navn 
af St .  H ansrug. Den fordrer en kraftig Jord 
for at udvikles godt, giver ringere Mel end 
den almindelige Rug og bruger over et Aar 
til sin Udvikling. — V aar -Bu sk r u gen  fordrer 
ligeledes en kraftig Jordbund og dyrkes mest 
i mere raat Klima end det Vinter-Buskrugen 
taaler, især i Bjergegne.

Rugen anvendes hovedsagelig til Brød, især 
hos os og i vore Nabolande. Som bekjendt 
udgjør (lette Brød en Hovednæring her i 
Landet og har afløst de i Oldtiden før Ru
gens Indførelse hertil alene dyrkede Korn
sorter Byg og Havre, som vanskeligere lade 
sig bage til sammenhængende Brød. Rugens 
Næringsværdi staar vel under Hvedens, men 
over Byggets og Havrens. I England ud
gjorde Rug Hovedføden indtil for et Par Aar- 
hundreder siden, men er senere ganske for
trængt af Hveden, saa at der nu kun dyrkes 
en forsvindende Mængde (c. 40,000 Tdr. Land), 
som mest anvendes til Kreaturføde. Ogsaa 
i det sydlige Europa dyrkes den nogle Steder 
som Foderplante, imedens det hos os saa 
godt som kun er St. Hansrugen, der under
tiden benyttes hertil. Tyskland producerer i 
Regelen ikke saamegen Rug, som Landet 
forbruger, og indfører derfor meget fra Rus
land. Ogsaa hos os har i de senere Aar Ind
førselen af Rug oversteget Udførselen som 
en Følge af et tiltagende Forbrug. I Dan
mark ere henved 460,000 Tdr. Land eller 
omtrent en Fjerdedel af det med Korn be- 
saaede Areal eller 1l1Ci af hele Landets Areal 
dyrket med Rug; paa Øerne aftager dog det 
med Rug besaaede Areal, der efterhaanden 
optages af Hvede, imedens det i Jylland er
1 Tiltagende, væsentlig hidrørende fra ny 
Opdyrkning. Det gjennemsnitlige aarlige Ud
bytte af Rug kan i Danmark anslaas til hen
ved 4 Millioner Tønder, hvilket kun svarer 
til et Gjennemsnitsudbytte af 9 Fold. I 
Sverig anslaas det aarlige Udbytte af Rug 
til 4 V2 Mill. Tdr. og i Norge kun til c. 
20,000 Tdr. Forholdet imellem Vægten af 
Korn og Halm paa bedre Jord regnes at være
2 : 5. Straaet har kun en ringe Anvendelse 
som Foder, om det ogsaa er bedre end Hve-
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ø
dens Straa, men derimod bruges det som den 
vigtigste Langhalm.

Rugen dyrkes indtil 67° nordlig Bredde 
og høiere, i Schweiz i en Høide af 5,400 Fod; 
den er i Regelen mere haardfør imod Kulde 
end Hveden, men taaler ikke Surhed i Jor
den. Saaet som Vintersæd behøver den i 
Almindelighed 280—290 Dage, som Vaarsæd 
kun 140—154Dage til at modnes; den trives 
bedst paa varm og dyb Sandmuld. Udbyttet 
anslaas til gjennemsnitlig 9 à 10 Tdr. pr- 
Td. Land, da den ofte dyrkes paa meget  

simpel Jord. I nogle Egne, navnlig i Un
garn, saar man undertiden Hvede og Rug 
sammen, og det paastaas, at de da give rigere 
Afgrøde, end naar de avles hver for sig- 
Det er især Rusland, Polen og Nordtyskland, 
som producere store Kvantiteter Rug til Ud
førsel, og denne Kornsort er især en vigtig 
Handelsartikel i Østersøhavnene, i Hamborg) 
Holland etc. Som den bedste Sort, anses 

dér den fra Hvide Rusland; den har store 
lysegule, meget mélrige Korn og er tør °S 
ren. Den polske er mindre smuk med Hen
syn til Farven, men er forøvrigt ligesaa god; 
en tredie Sort er ikke aldeles tør og noget 
urén, men har store Korn og ligelédes e)1 
god Farve. Derefter følger den saakaldt0 
Amts- eller Bauerngut, og den simple^6 
Sort kommer fra Tilsit og Insterburg.

God Rug maa have tørre, tunge Koro> 
være fri for fremmede Korn, Meldrøie 
andre Urenligheder og have en tynd Sk®1’ 
hvilket man bedst kan sé ved at bide 6 
Korn over; naar den maales maa den støv0! 
og Støvet maa have en frisk, ikke mugge!l 
eller ubehagelig Lugt, og det maa ikke v# 
tilsat forsætlig. Rugmelet er vel mørke1 
end Hvedemelet, men dog mere nærende.

Danmark indførte i Aaret 1879 510,935 H 1' 
uformalet Rug, hvoraf 448,794 Tdr. fra R11̂  
land, og udførte 236,143 Tdr., hvoraf
103,000 Tdr. til Norge. I 1880 udgjOy 
Indførselen 825.290 Tdr. til en Yærdi afy'
5,7 Mill. Kr., hvoraf 289,931 Tdr. kom 
Rusland, 25,198 Tdr. fra Tyskland og 
Tdr. fra Sverig. — Der udførtes i sam111' 
Aar her fra Landet 599,150 Tdr., værd ’ 
9,6 Mill. Kr., hvoraf 320,091 Tdr. til Nor c3’ 
181,160 til Tyskland, 32,089 til Island J f  
Færøerne, 28,651 Tdr. til Sverig, 24,164 TV 
til Frankrig, 6,976 til England etc. —■ 
førselen i 1880 fandt Sted saaledes : fra N)°i 
benhavn 92,451 Tdr., det øvrige Sjælla£l 
107,523 Tdr., Bornholm 6,917 Tdr., ì f  
116,112 Tdr., Jylland 248,501 Tdr., etc. ,

I Quinquenniet 1876/80 har Danmarks R1 
og Udførsel af Rug været følgende:

Indførsel. Udførsel.
1876.. . .445,227 Tdr.....448,871 Tdr-
1877.. ..664.400 - ....137,781 -
1878.. ..510.554 - ....223,685 -
1879.. ..510.935 - ....236,142 -
1880.. ..325.290 - ....599,150 -

Norge indførte i 1878 1,577,249 Tdr. 
til en Yærdi af næsten 20 Mill. Kr011 , 
hvoraf 723,272 Tdr. fra de russiske Østerir
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havne, 572,246 Tdr. fra de tyske Havne ved 
Østersøen, 108,426 Tdr. fra Danmark, 86,531 
fra de russiske Havne ved det sorte Hav, 
74,306 Tdr. fra Nordamerika, 8,531 Tdr. fra 
Sverig og 3,443 Tdr. fra Frankrig. — Af 
norsk Eug udførtes der i samme Aar Intet, 
af fremmed Eug c. 1,700 Tdr.

I Aaret 1879 indførtes der til Norge 
2,136,807 Hektoliter Eug til en Yærdi af 
20,3 Mill. Kr., af hvilke Tusinder Hektoliter 
1238 kom fra de russiske Østersøhavne, 502 
fra de tyske Havne ved Østersøen, 165 fra 
Danmark, 138 fra de russiske Havne ved det 
sorte Hav, 55 fra Tyrkiet, 29 fra Nord
amerika og 9 fra Sverig. Udførselen var 
abetydelig.

Sverig indførte i 1878 3,585,377 Centner 
Rug til en Værdi af c. 18 Mill. Kroner, og 
udførte kun 17,223 Ctr., værd c. 96,000 Kr.

England indførte i 1876 132,366 Cwts. Eug 
dl en Værdi af 45,653 S., hvoraf 71,964 Cwts. 
fra Tyrkiet, 38,020 Cwts. fra Frankrig, 
11,019 fra Danmark og 9,700 Cwts. fra Eus- 
land. Der udførtes i samme Aar kun 6,500 
Cwts. — I Aaret 1867 udgjorde Indførselen 
af Eug 100,457 Cwts. I England vare i Aa
ret 1866 kun 67,879 Acres Land (à 0,734 
danske Tdr. Land) besaaede med Eug, ime
dens Arealet for Havre udgjorde c. 4% Mill., 
for Hvede 3,7 Mill, og for Byg 2,4 Mill. 
Acres Land.

R n j  a  b u s k e n  s. Sumak.
R u m , Rom, Rhum, som i Ost- og Vest

indien ogsaa kaldes Tafia, paa Isle de France 
og Madagaskar Guiidive, er en Slags stærk, 
velsmagende Brændevin, som vindes ved De
stillation af Sukkerrørsaft, af Melasse, Suk- 
herskum, Afkoget af de udpressede Sukker
rør, Skyllevandet fra de udvaskede Eedskaber 
°g andet Affald fra Sukkerkogerierne. Efter 
Rorskjelligkcden af disse Ingredientser er og
saa Kvaliteten forskjellig; den bedste og mest 
velsmagende er den, som tilberedes af den 
friske Sukkersaft, imedens Sukkerskum og 
Affald af Sukkerrør etc. give en ringere Vare 
sf en noget syrlig og mindre behagelig Smag, 
Og det er fortrinsvis denne sidste, som sæd
vanlig benævnes Negerrum og for en stor 
Del konsumeres af de sorte Arbeidere. Det 
Product, som gaar over ved den første De
stillation og omtrent udgjør 15 pCt. af det 
gjærede Fluidum, liar den fineste Aroma ; 
det næste, omtrent 30 pCt., er betydelig rin
gere og bliver sædvanlig destilleret eller rec- 
tificeret endnu engang. For at give Bum en 
behagelig Aroma, tilsætter man ogsaa nogle 
Steder forskjellige Substantser ved Destilla
tionen; paa Madagaskar bringer man saaledes 
vellugtende Kløverblade i Destillérblæren, i 
Olange Egne af Asien tilsætter man Barken 
of en tornet Acacie, som kaldes Pattey etc. 
Hovedpladserne for Tilvirkningen af Eum ere 
Ost- og Vestindien samt Amerika; i Frank
rig, England og Tyskland fremstiller man 
vel en lignende Slags Brændevin af indisk 
Sukkermelasse, men den staar langt tilbage 
for den ægte Eum. Den meste og bedste 
Rum kommer fra Jam aika; den bar en be
hagelig, fin og ren Smag og er ogsaa stær-

J. H jo r th : Yarelexikon.

kere end de andre Sorter. Derefter følger 
den fra Demerara, Barbados og Antigua, og 
derpaa den fra Øerne St. Christoph, St. Vin
cent, Trinidad, Grenada etc., som sædvanlig 
kaldes Antille- eller Leewardsrum . En noget 
ringere Vare levere de dansk-vestindiske Øer, 
navnlig St. Croix, ligesom ogsaa de forenede 
Fristater, og den ordinaireste Sort er den 
brasilianske. Fra Øen St. Croix kommer dog 
ogsaa en stærk gammel Eum under Navn af 
»dobbelt destilleret St. Croix Eum« i Hande
len med en meget fin Aroma, som yndes 
meget af Kjendere; men da den er kostbar, 
bar den kun ringe Afsætning. Igjennem 
Englænderne kommer der ogsaa Eum i Han
delen fra Cuba, Portorico, de britisk ostin
diske Øer etc., ligesom ogsaa fra Ostindien. 
Af Naturen er Eum farveløs: men navnlig i 
Europa forlanger man den gulbrun, og denne 
Farve gives den derfor paa Productionsste- 
derne med Caramel (s. d ). Meget ofte bliver 
Eum i Europa blandet med fortyndet Spiri
tus, saa at man af 1 Originalfad ægte Eum 
faar 3, 4 eller flere lignende Fade; den ble
gere Farve, som Varen derved erholder, bli
ver igjen gjort mørkere med Caramel, og ved 
at lagre denne Eum i længere Tid vinder 
den i Godhed. Men desuden forfærdiges der 
nu i Europa megen kunstig Eum af almin
delig Spiritus, som man tilsætter Rumæther 
eller Rumessents og brændt Sukker; denne 
eftergjorte Eum kaldes af de Handlende ofte 
Faconrum. Den tilberedes paa forskjellig 
Maade, ligesom ogsaa Fremgangsmaaden ved 
denne Fabrikation er meget forskjellig og 
sædvanlig holdes hemmelig af Fabrikanterne. 
Rumæther bestaar som oftest hovedsagelig 
af Smøræther, Myreæther, Pelargonæther, 
Eddikeæther etc., og Rum essents forfærdiges 
igjen afBumæther med Tilsætning af brændt 
Sukker og noget Glanssodtinctur eller Birke
olie. Denne eftergjorte Eum er nu ofte af 
en saa god Kvalitet, at den kun af en øvet 
Kjender vil kunne skj eines fra den ægte vest
indiske. Med Hensyn til Styrken betegner 
man i England den Eum, som holder den 
lovbestemte Gradestyrke, nemlig 43lj2 pCt. 
efter Eichter og 57 b2 pCt. efter Tralles, med 
S ta n d ard p roo f eller Uncharged (fordi Acci
sen derfor kun betales efter det virkelige 
Maal); den stærkere kaldes derimod Over- 
proof. Jamaikarum har sædvanlig 15—40 
pCt. over Prøvestyrken (66—80 pCt. Tralles), 
imedens Antillerummen i Begelen er normal 
eller kun lidet stærkere. — Ved at digerere 
Eum med Guavabær tilbereder man Guava- 
Rum, og ved en yderligere Tilsætning af 
Sukker og lidt Vanille Guava-Likør.

Indførselen til Danmark af St. Croix Eum, 
som i 1856 udgjorde 4,130 Fade, og i 1862 
4,006 Fade (foruden 2 à 300 Tdr.), er i den 
nyere Tid aftagen betydeligt; i 1868 ind
førtes der saaledes 1,419 Fade, i 1876 1,038 
Fade, i 1880 376 og i 1881 kun 255 Fade. 
I de 2de sidstnævnte Aar udgjorde Indførselen 
hertil af fremmed Eum resp. 458 og 677 
Fustager.

Til England indførtes iAaret 187610,395,335 
Proof Gallons (à 4,7 d. Potter) Eum til en
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Værdi af lidt over 1 Million £., hvoraf c.
4,7 Mill. Gall, fra britisk Guiana, 3,4 fra de 
britisk vestindiske Øer, 1 ,1  fra de spansk 
vestindiske Øer, 0 ,6  fra Mauritius, 0,1 fra 
Ægypten, 0,1 fra hollandsk Guiana, 0,06 fra 
Peru etc. — Der udførtes i samme Aar fra 
England 1,556,641 Proof Gallons til en Værdi 
af 257,593 £., af hvilke Tusinder Gallons c. 
466 gik til Tyskland, 342 til Australien, 193 
til Vestafrika, 118 til Frankrig, 96 til Hol
land, 79 til Nordamerika, 40 til Rusland, 37 
til Belgien etc. — I 1867 udgjorde Indfør
selen af Rum til England kun 6 ,8  Mill. P.
G. værd c. 692,300 £. — Indførselstolden er
1 England paa directe indført Rum 10 sh.
2  d. pr. Gallon og paa ikke directe indført 
10 sh. 5 d.

R u m ic in  eller Lapathin er det i Al-
perhabarber (s. d.) indeholdte eiendommelige 
Stof, som har lignende Egenskaber som den 
Rhabarbersyre, der findes i Rhabarberroden.

R u n d fis k  s. Kabliau.
R u n k e lr o e  (R a d ix  B e tæ  vu lg a ris), 

T. Runkelrübe, Dickrübe, Mangold, er Nav
net paa en Gruppe Sorter af Bede, en Plante- 
slægt af Salturternes Familie; dens Eien- 
dommelighed bestaar fornemmelig deri, at 
den øverste Del af Roden og den nederste 
Del af Stammen er opsvulmet til en kjød- 
fuld Roe. Runkelroen stammer egentlig fra 
den vilde Bode, B. vulgaris, som findes vildt- 
voxende ved Middelhavets Kyster, paa de ea- 
nariske Øer og flere Steder i Asien; men den 
dyrkes nu i Mængde i de fleste flade Egne 
af Mellemeuropa og tildels ogsaa i Nordeu
ropa. Den er i den nyere Tid bleven af stor 
Vigtighed, navnlig til Udvinding af det deri 
indeholdte Sukker, og hovedsagelig i denne 
Hensigt dyrkes den nu i det Store især i 
Mellem- og Nordtyskland, Belgien, det nord
lige Frankrig, Polen, Mellemrusland etc. 
Planten er toaarig og skyder i det første Aar 
en tyk, kjødagtig Rod, og i det andet en 
1—1 Vs Meter høi Stengel med smaa Blom
ster, hvoraf der fremkommer nyreformige 
Frø. Et Pund Runkelroefrø indeholder gjen- 
nemsnitlig c. 24,000 Korn; Tøndevægten er 
c. 76 Pund. Det spirer først ved over 9 0 C. 
og bevarer Spireevnen i 4—6 Aar. Gjennem- 
skæres en Runkelroe paatværs, viser den sig 
at bestaa af flere concentriske, ofte forskjel- 
ligt farvede Lag, imedens dens ydre Flade 
er dækket af et tyndt Korklag; dens nærende 
Egenskaber skyldes dels dens Indhold af 
Sukker, og dels Mængden af Æghvidestof 
og af faste Bestanddele. I de Varieteter af 
Runkelioen, der dyrkes som Sukkerroer, er 
det sukkerholdige Væv særlig stærkt udviklet 
og rigt paa Sukker, imedens der i andre, 
saasom Rødbeder og Gulbeder, er meget 
Farvestof tilstede i Grundvævet. De friske 
Roer indeholde sædvanlig henved 12 pCt. af 
deres Vægt krystalliserbart Sukker, c. 85 pCt. 
Vand og kun omtrent 3 pCt. træagtige Træv
ler og andre ubrugelige Bestanddele. For
uden til Sukkertilvirkning anvendes Runkel- 
roerne ogsaa hyppig som Kvægfoder, som 
Kaffesurrogat (s. næste Artikel), til Fabrika
tion af Brændevin og 01, og de tørrede Run-

kelroeblade benyttes ofte til at blandes imel
lem ordinair Røgtobak, til hvilket Brug de 
flere Steder i Tyskland, navnlig i Magdeburg, 
ere bievne en formelig Handelsartikel. -~ 
Runkelroen forekommer i en stor Mængde 
Varieteter, som mest adskille sig fra hver
andre ved deres Størrelse og Form samt ved 
Røddernes Farve, og som i den nyere Tid 
ere bievne yderligere formerede ved Kunst, 
for at frembringe Arter, der kunne give det 
størstmulige Udbytte af Roer og af Sukker. 
Man skjelner sædvanlig imellem følgende 4 
Hovedgrupper:

1) Foderbeden {B e ta  vu lg a ris  ramifera  
cam pestris), som er den, der i Almindelighed 
benævnes Runkelroe, udmærker sig fremfor 
de andre Grupper ved sin kraftige Væxt og 
ansélige Bladdusk. Denne Roe kan naa en 
betydelig Størrelse og Vægt, men er af grov 
Kvalitet og ikke rig paa Sukker; man skjel
ner imellem lange, middellange og korte 
Sorter. Af disse er den her i Landet hyp
pigst dyrkede den saakaldte lange, tykke, 
røde Roe, som især er kjendt under Navn af 
Eivetham ; den har en Længde af \  Meter 
og derover, et Gjennemsnit af 16—26 Ctm. 
og egner sig bedst til en dybtmuldet Jord
bund. Den derefter hos os mest udbredte 
Sort er den tykke, gule, ovale eller flaske- 
formede B a rresroe , som henhører til de 
middellange Sorter.

2 ) Sukkerbeden (B . v. r . saccha rifera ) 
har en svagere Væxt end den forrige og en 
forholdsvis lille Bladdusk; den kan avles 
indtil 71 °n. Br. og modnes i 150—180 Dage. 
Den forlanger et middelvarmt og tilpas fug
tigt Klima og en god, dybt bearbeidet, løs 
Jordbund. Imedens man til Foderroen sæd
vanlig benytter Staldgjødning, anvender man 
til Sukkerroen hellere kunstig Gjødning, som 
er rig paa mineralske Bestanddele, saasom 
Kali og Phosphat, men ikke Kogsalt. I Nær
heden af Sukkerfabriker har man ved at 
g jøde kraftigt dyrket Halvdelen af hele Are
alet med Sukkerroer, hvoraf Udbyttet har 
været c. 530 Centner pr. Td. Land, imedens 
man af Foderbeder kan høste 800 Centner 
og derover. Bladene eller Toppen af Roerne 
anvendes som Foder. Man opbevarer sæd
vanlig Sukkerroer i Kuler, der ere omgivne 
med en lille Grøft med behørigt Afløb for 
Vandet; i disse Kuler stables Roerne om
hyggeligt og tildækkes mod Jord. En nyere 
Maade til Opbevaring af Sukkerroer, hvorved 
man skal kunne overvintre Roerne uden nogen 
mærkelig Forringelse i deres Indhold af kry
stalliserbart Sukker, bestaar i istedetfor med 
Jord at dække Roerne med en Blanding, be- 
staaende af 80 pCt. Stenkulsslagger, groyt 
sønderslaaede, og 2 0  pCt. Kalkstøv, nemlig 
Kalk, der ved Tilsætning af lidt Vand er 
forvandlet til Støv. Da der i enhver Suk
kerfabrik findes nok af Slagger og Kalk, kan 
denne Methode gjennemføres uden forøgede 
Omkostninger. Som Kalk kan ogsaa anven
des Saturationsslam. Et af disse to Bestand
dele bestaaende Lag er meget porøst og skal 
paa den ene Side forhindre enhver Varme
udvikling inde i Kulerne og saaledes ogsaa
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Koernes Spiring og Forraadnelse, imedens 
paa den anden Side denne Blandings yderst 
ringe Varmeledningsevne skal beskytte Boerne 
fuldstændig imod ydre Yexlen i Tempera
turen og gjøre det umuligt for Roerne at 
fryse. Blandingens chemiske Beskaffenhed 
kan maaské ogsaa have en virksom Andel i 
Koernes Conservering. De paa denne Maade 
ppbevarede Roer skulle polarisere ligesaa høit 
i Januar og Februar som i October. — Næ
sten alle dyrkede Sukkerroer ere hvide, idet 
Je røde Sorter ere mindre rige paa Sukker, 
og af de hvide have atter de smaa fastkjø- 
dede, som ikke eller kun lidt voxe op over 
Jorden, det største Indhold af Sukker. I ud
viklet Tilstand have de almindelig dyrkede 
Sorter af Sukkerroer en Vægt af 1—2 Pd. 
En god Roesort bør have en glat Overflade 
Uden andre Forgreninger end fine Rodtræv- 
ler, og Bladene bør være faa og sammen
trængte. Af de mest bekjendte Sorter skulle 
vi nævne: S ch lesisk  Sukkerroe og Imperial 
Sukkerroe.

B) Rødbede ( B . v. r. h orten sis) er mindre 
og af finere Kvalitet end Foderbeden, men 
indeholder mere rødlig violet Farvestof. Den 
forekommer i mange Sorter, af hvilke navn
lig de mørkerøde, flaskeformede eller runde, 
hyppig dyrkes hos os. De bruges al
mindelig i Salater, i syltet Tilstand og til 
Earvning.

4) Bladbede ( B . v. C icla) har en lidet ud
viklet Roe, men fyldige Blade, som dels an
vendes til Foder og dels i Havebruget som 
Salat eller Spinat.

R u n k e lr o e k a f f e  bestaar af ristede 
og malede Runkelroer, der have undergaaet 
den samme Behandling, som gives Cichorie- 
røddor. Den forfærdiges ogsaa i de fleste 
Cichoriefabriker, navnlig som Tilsætnings
middel til Løvetand, dog ogsaa undertiden i 
særlige Fabriker, navnlig i Tyskland, hvor 
der t. Ex. findes saadanne i Magdeburg, 
Halle, Erfurt etc. Man forsender den enten 
løs i Fustager eller i mindre Pakker paa V2 

°g V4 Ed. Fra de nævnte Byer komme og
saa skaarne og tørrede Runkelroer i Han
delen.

R u p ie  er en Sølvmynt i den engelsk
ostindiske Provins Bengalen af Værdi 1 Kr. 
7l Øre. 1 Compagni-Rupie =  16 Annas à 
12 Pice; ved Told- og Havneafgifter i Cal
cutta deles Rupien ogsaa i 100 Cents. Ved 
større Summer benyttes: 1 Mas =  100 Cro
ies à 100 Lak à 100,000 Rupier. 1 Areb =  
2 % Mill. Rupier. — Før 1«B5 regnede man 
efter »Sicca-Rupier«, hvoraf 15 =  16 Com- 
Pagni-Rupier.

R u s læ d e r  s. Juchter.
R u s n ia  eller Rhusma s. Auripigm ent.
R u s s e l  er Navnet paa et fast, kipret, 

atlasagtigt, som oftest sort uldent Stof, der 
haves baade glat og stribet og mest anven
des til Veste og Benklæder; det forfærdigedes 
oprindelig i England, men væves nu ogsaa 
flere Steder i Tyskland. Det benævnes i 
England ogsaa Florentins og H alfell-C ali- 
mancoes.

R u s s i a -D u c k  kaldes i England en 
Sort eftergjort russisk Seildug, som dog i 
Godhed staar tilbage for det russiske. Be
nævnelsen bruges ogsaa om en Slags ufar- 
vet, baade bleget og ubleget, atlasvævet Tøi 
af Hørgarn, hvor Kjeden ligger flot paa Ret
siden og som benyttes til Sommerdragter for 
Herrer.

R u s s is k e  I iæ r r e d e r  ere forskjellige 
Hør- Hampe- eller Blaargarnslærreder, mest 
af ordinair eller Mellemkvalitet, som hoved
sagelig forfærdiges af Landboerne i flere af 
Ruslands Gouvernementer, saasom Archangel, 
Kasan, Kaluga etc., og sælges til Kjøbmæn- 
dene paa Handelspladserne og derfra udføres 
over Petersborg, Riga, Archangel etc. De 
gangbaruste Sorter ere: Seildug, Hampedreil, 
Ravndug, Paklærreder, blegede Huslærreder, 
ordinairt Dækketøi, ogsaa undertiden farvede 
Lærreder.

R u s s is k  t r i a s  s. Glimmer.
R u s t e r  eller Ruszter er en særdeles god 

ungarsk Vin, som produceres i Omegnen af 
Byen Ruszt ved Neusiedler Søen i Oeden- 
burger Comitatet; den saakaldte »Ruster Aus
bruch« er iblandt alle Vine den, som staar 
Tokaieren nærmest.

R u t a b a g a  ( B rassica N apus ra piferà), 

tidligere ogsaa kaldet »Underjordisk Kaal- 
rabi«, er Navnet paa en Gruppe toaarige 
Rapssorter, som udmærke sig ved at den 
øverste Del af Roden og den nederste Del 
af Stammen ere opsvulmede til Roe; i andre 
Henseender er Rutab,* gen ikke forskjellig fra 
Vinterrapsen. Roen er tæt og saftig og har 
megen Lighed med Turnips; don dyrkes 
temmelig almindelig hos os paa mere frugt
bar Jord, men har dog langtfra den Betyd
ning som Foderplante som Runkelroer og 
Turnips. Den forekommer i 7 forskjellige 
Sorter med hvidt eller gult Kjød.

R u t h e n iu m  er et af Platinaertserne, navn
lig sammen med Osmium og Iridium, vundet sjel- 
dentMetal, som blev opdaget 1844afClaus. Det 
har Metalglans, en graahvid Farve, en specif. 
Vægt =  11,4, er porøst, meget tungtsmelte- 
ligt og næsten uopløseligt i Syrer. Med Ilt 
danner det forskjellige Forbindelser, som 
endnu ikke ere nøiere bekjendte. Rutheni- 
u m forch lor er et sort, krystallinsk Pulver; 
Tvechloridet er kun fremstillet som Salt i 
Forbindelse med Chlorkalium. Det danner 
et rosenrødt, i det Brune overgaaende Pul
ver. Ruthenium har endnu kun videnskabelig 
Interesse, da det paa Grund af dets høie 
Pris endnu ikke har fundet Anvendelse i 
Techniken; heller ikke Legeringer dermed 
ere kjendte.

R u t i l  eller Crispit er et Mineral, som 
bestaar af Titansyre med ringe Mængder 
Jern- Mangan- og Tinilte; det forekommer 
søileformig krystalliseret paa Saualperne i 
Kärnthen, paa St. Gotthardt, i Tyrol, Baiern, 
Skotland, Bretagne, Sibérien og flere Steder 
i Norge. Det har en rødligbrun, hyacintrød 
indtil mørkt blodrød, undertiden ogsaa gul 
Farve, en metalagtig Diamantglans og en 
Vægtfylde =  4,2; det er gjennemskinnende

48*
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indtil uigjennemsigtigt og anvendes til Ti
tansyre og til Fremstilling af gule Farver i 
Porcellainsmaleriet.

J B n t i n  eller Rutinsyre er et eiendomme- 
ligt Stof, som findes i almindelig Rude (R u ta  
g ra v eo lem ). Det er et surt Glycosid, som 
ved fortyndede Mineralsyrer spaltes i Sukker 
og Quercetin ligesom Quercitrin, med hvilket 
det har megen Lighed, s. Quercitronbark.

R y h s  (B ra ssica  cam pestris o le ife ra ), og
saa kaldet R oeraps, er en dyrket Form af 
Agerkaal. Den har en lavere Stengel og 
mindre og lysere Frø end Raps, men dyrkes 
ligesom denne næsten udelukkende som Olie
plante, dog kun meget sjelden her i Landet. 
Man har baade Sommer- og Yinterrybs.

R i i d e s l i e i i n e r  er en af de ædlere 
Sorter Rhinskvin; den avles i Omegnen af 
den lille By Rüdesheim i Rheingau, ligeover- 
for Bingen. Den bedste er den saakaldte 
Bjergvin, som vindes af Orleansdruer paa en 
Bjergskraaning, hvor Solen virker med sin 
fulde Kraft. Den udmærker sig ved Styrke 
og Fyrighed, en fortrinlig Bouket og en 
eiendommelig, ædel Smag; den kan næsten 
maale sig med Johannisberger og foretrækkes 
endogsaa af Mange for denne. Den aarlige 
Production deraf udgjør c. 150 Stykfade. Af 
noget ringere Kvalitet, men dog ligeledes en 
fortræffelig og ædel Vin er Hinterhäuser, 
som avles af Rieslingedruer i Plantagerne 
bagved de yderstliggende Huse i Egnen; af 
denne avles der kun 10—12 Stykfade aarlig. 
En god Sort er ogsaa den saakaldte Ober
felder, hvoraf der vindes det største Kvan
tum, nemlig 4—500 Stykfade.

R y p e n  {L a g o p u s ), T. Schneehuhn, hen
hører til de mindre Hønsefugle og lever dels 
paa det høie Hordens skovløse Sletter og 
dels paa Bjergene i Sverig, Norge, Skotland, 
paa Alperne i Schweitz, Italien etc. Den hår
et kort, tykt, hvælvet Næb og nøgne røde 
Øienbryn, er om Sommeren brunspættet, men 
bliver efter at have fældet om Efteraaret 
næsten snehvid. I Norden skjelner man 
imellem Dalrypen, L. suha lpinus,  som i Norge 
kaldes Lierypen, og Fjeldrypen, L. a lpinus,  
som er noget mindre og holder sig paa de 
høiere Fjelde tætved Snegrænsen. Rypernes 
Fjerpels benyttes undertiden til Klædnings
stykker, og deres Halefjer til Pynt, og deres 
Kjød er meget velsmagende. I Skotland fin
des en egen Art Rype, den saakaldte Graus,
L.  scot icus, som er brunplettet Sommer og 
Vinter og meget haardfør; den har et meget 
velsmagende Kjød og skydes derfor i Mængde 
i Skotland. I de senere Aar er den forsøgs
vis indført til Jylland, ligesom ogsaa til 
Sverig. — Beslægtet med Rypen er Hjerpen, 
Te t ra o  Bona sia ,  som lever i Bjergskovene i 
Nord- og Mellemeuropa, men ikke i Hadere 
Egne, t. Ex. Sydsverig og Danmark. Den 
er omtrent saa stor som Rypen, brun med 
hvide og sorte Aftegninger, og er bekjendt 
for sit hvide, velsmagende Kjød. En lig
nende, i Nordamerika meget udbredt Fugl 
er Steppehønen, Cupidonia  cupido, der i de 
senere Aar er udført til Europa i Mængde. 
— Ryper og Hjerper ere i Forbindelse med

Tiurer og Aarfugle Norges fornemste Fugle
vildt , hvoraf der udføres meget til Ud
landet.

R æ d d ik e  (R a p h a n u s sa tivu s) er en 1 
eller 2aarig, til Korsblomsternes Familie hen
hørende Plante med ru, blaaduggede Blade, 
hvidlige eller violette Blomster; Frugten er 
en uopspringende, kegleformet tilspidset, ind
vendig svampet Ledskulpe med olierige Frø. 
Man skjelner imellem: 1) Olieræddiker, som 
navnlig dyrkes i China, hvor man anvender 
Soden, som fremstilles ved ufuldstændig For
brænding ved Hjælp af en Væge af Olien, 
der udpresses af Frøene, til Fabrikation af 
Tusch, og 2) Knoldræddiker, som efter deres 
Form, Størrelse, Skarphed og Voxetid ind
deles i Som m erræ ddiker eller Radiser, hvor
af der atter haves forskjellige Sorter, Efter- 
aarsræ ddiker og Vinterræddiker. — En hos 
os som Ukrudtsplante forekommende Sort er 
Kiddikræddiken, R. Ra pha nist rum , med bleg
gule Blomster, der ere lidt større end Ager- 
kaalens.

R æ k l ln g  s. Flyndere.
R æ v e k a g e r  s. Bræknødder.
R æ v e s k in d  eller Rævebælge ere de

behaarede og til Pelsværk benyttede Skind 
af flere Rævearter, som alle vurderes høit 
paa Grund af deres smukke lange Haar, 
imedens Skindene af nogle Arter endogsaa 
henregnes til de ædleste Sorter Pelsværk. 
Det hyppigst forekommende er Skindet af 
den almindelige Ræv, som ogsaa kaldes den 
røde Ræv, Ca nis ru lp e s,  E. Red fox, Fr. 
Renard rouge, som lever i hele det nordlige 
Europa, ligesom ogsaa i den tempererede 
Zone i Asien og Amerika. Efter det for
skjellige Klima er den enten rød, rødlig, gul
brun eller med et graaligt Skjær, paa Bry
stet og Halespidsen hvid, og ved Snuden og 
paa Fødderne sort. Ligesom Tilfældet er 
med alt andet Pelsværk ere Ræveskindene 
bedst om Efteraaret og Vinteren, ligesom 
ogsaa Skindene af de i Bjergegnene levende 
Dyr ere bedre end dem fra Sletterne. Trods 
Kulturens Fremskridt og Landenes Opdyrk
ning synes dog Antallet af Ræve ikke at af
tage; kun i England ere de bievne mere 
sjeldne. Alene Tyskland leverer aarlig næsten 
regelmæssig c. 100,000 Stk. røde Ræveskind. 
De bedste og smukkeste erholdes fra Labra- 
dorkysten, fra Norge og fra de aleutiske Øer; 
dernæst komme de af forskjellig Kvalitet 
efter den Rækkefølge, hvori Landene ere an
førte, fra Canada, Sverig, det indre Rusland, 
Sibérien, Danmark, Schweiz, Baiern, Steier
mark, Nordtyskland, Rhinlandene, Frankrig, 
Italien og Spanien. Imedens de førstnævnte 
Skind paa de tyske Messer betales med 12—-22 
Kroner pr. Stk., koste tyske Ræveskind kun 
4 à  5 Kr. og spanske 1 à 2 Kr. pr. Stk. 
De fleste komme fra Rusland over Peters
borg, Archangel og Riga. I Rusland danner 
man af ethvert Ræveskind 5 Sorter Pels
værk, nemlig: Stykket under og bagved Hal
sen, kaldet D jilgaw a, som er det bedste; 
Halsstykket, Bogaz, som mest bruges til Op
slag; Siderne og Bugen, Nafe, som i Tysk
land kaldes Fuchswam men, anvendes til Foer-



Ræveskind. 677 Ræveskind.

værk; Ryggen, Si r t ,  er kun af ringe Værdi, 
og Hovedet, Ti l k i  pat schussi ,  samt Fødderne, 
Kaf assi ,  ere de ordinaireste Stykker, hvortil 
ligeledes maa henregnes Halerne. De rus
siske Skind komme i Handelen enten i Sække, 
der ere sammensyede af Bugstykker, eller 
løse i Bundter paa 10 Stk., Ryg- Nakke- 
Strube- og Bugstykker ogsaa i Bundter paa 
10 Par; Fødderne og Halerne i Bundter med 
hundrede Stykker i hvert. De podolske, lige
som ogsaa de franske og schweiziske Ræve
skind, ere gulbrune og smukkere behaarede 
end de andre, hvorfor de ogsaa ere særlig 
yndede i Tyrkiet; de Krimske eller Tauriske 
gaa over Kaffa og Perekop dertil. Fra 
Danmark og Sverig komme ligeledes gul
lige og graalige Ræve. — Skindene af 
den helt  røde Ræv, C. Fulvus,  ere glinsende 
røde og vurderes høiere end dem af den al
mindelige Ræv. De bedste komme fra Ca
nada, fra Hudsonsbugten og fra Virginien, 
ligesom ogsaa fra det nordlige Europa; disse 
sidste ere næsten ligesaa gode som de cana
diske, og ere omtrent dobbelt saa dyre som 
Skindene af den almindelige, hos os forekom
mende Ræv.

Sølvræven ( Canis argen ta tu s) er en Afart 
af den forrige og har sorte Haar med hvide 
Spidser; dens Skind er meget dyrere end de 
røde Ræveskind og betales ofte med 120— 
500 Kroner pr. Stk.

Den sor t e Ræv eller maaské rettere den 
sort e Ulv (C. L y c a o n ) har et sort, under
tiden meget mørkebrunt Skind med lange, 
fine, glinsende Haar, som have det Fortrin, 
at de altid hænge nedad, i hvilken Retning 
Skindet end holdes, og som ere saa lange og 
tætsiddende, at et Æg kan skjules iblandt 
dem; Halespidserne ere hvide. Disse Ræve 
leve hovedsagelig i det nordlige Sibérien, i 
Lapland, paa Kamschatka, de aleutiske Øer 
og i de nordlige Egne af Nordamerika, men 
de ere overalt sjeldne. De amerikanske Skind 
ore meget smukkere end de siberiske og be
tales tre eller fire Gange saa dyrt ; de smuk
keste levere Hudsonsbayterritoriet og Labra- 
dorkysten. Dyret er noget større end en 
almindelig Ræv, men mindre end en Ulv, 
med hvilken den forøvrigt har nogen Lighed. 
Skindet hører til det ædleste og kostbareste 
russiske Pelsværk og betales ofte høiere end 
Zobelskind ; en Pris af 800 Kroner for et en
kelt smukt Skind er ikke ualmindelig. De 
feilfri og smukkeste Bælge komme slet ikke 
i Handelen, da de alle opkjøbes af Kronen 
tpr at benyttes som Foræringer til fyrste
lige Personer. Ogsaa for Konstantinopel ere 
fie smukke, aldeles sorte Skind meget søgte ; 
fflen kun Sultanen og Paschaerne af tre 
Hestehaler maa bære dem ved høitidelige 
Ledigheder. De mindre smukke Skind med 
et lidt rødligt Skjær komme derimod i Han
delen over Petersborg. I Rusland skjelner 
man imellem tre Sorter: Semoduschki ,  al
deles sorte; Krasnøduschki ,  med et rødligt 
Skjær, og Beloduschki ,  som have et sølv- 
glinsende Skjær. Den eiendommelige For
mel, som der er imellem Haarene paa hvert 
enkelt Skind, foranlediger de russiske Bundt

magere til at dele et saadant i flerø Stykker, 
saa at t. Ex. Skindet af Nakken, Struben, 
Bugen og Ryggen især sammensættes til 
Pelse; imedens man ikke kan sige, at man 
af 25 smukke Skind kan forfærdige en smuk 
Pels, vil man derimod af 120 Stykker kunne 
fremstille 5 smukke Pelse. Ogsaa Fødderne 
og andre Dele af den sorte Ræv afgive endnu 
smukt Pelsværk; men de af Strube-og Nakke
stykkerne forfærdigede Pelse ere de værdi
fuldeste, og en saadan Pels betales ofte med
7—8000 Rubler. Det er navnlig den gamle 
russiske Adel, som gjør Brug af dem, og da 
de ere meget lette, bæres de fortrinsvis af 
Damerne. Til en fornem og rig russisk 
Adelsdames Brudeudstyr høre i Regelen fire 
eller fem Pelse, nemlig en af den sorte Ræv 
eller af Korsræven, en af den blaa eller helt 
røde Ræv, en af Zobel- eller Maarskind, og 
en af Ryggen eller Bugen af Egernet. Har 
man ikke Raad dertil, maa man lade sig nøie 
med et mindre rigt Pelsudstyr; men hvem 
der nogenlunde er istand dertil, maa ialfald 
have flere end én smuk Pels.

Brandræven eller Brunræ ven ( C. A lo p ex ) 
er graa paa Ryggen og har sortebrune Øren, 
Ben og Hale ; den afgiver vel intet fint Pels
værk, men dens Skind vurderes dog høiere 
end almindelige Ræveskind.

St enræven,  Polar ræven eller den ar k t i ske 
Ræv (C. L a g op u s) lever i de nordligste Egne 
paa Jorden, ved Kysterne af Ishavet og paa 
Øerne isamme, paa Kamschatka, de aleutiske 
Øer, i Grønland etc., i Jordhuler og Klippe
kløfter, men dog ikke i Skovene. Den er 
med Halen omtrent 1 Meter lang og har et 
tæt, blødt, langt og lige Haardække, hvis 
Farve forandrer sig dels efter Aarstiden og 
dels med Alderen. Der gives to Underarter 
af samme, nemlig den hvide og den blaa 
Stenræv, af hvilke den første forekommer 
meget hyppigere end den sidste. I den unge 
Alder er den korthaaret og rødliggul; naar 
Haarene efter tre Maaneders Forløb ere bievne 
længere, bliver den graagul og sortsprængt 
paa Ryggen, paa hvilket Tidspunct Bælgene 
i Rusland kaldes Norniki .  I September faar 
den det hvide Vinterhaardække, men bliver 
da paa Ryggen sortebrun med en sort Streg 
paatværs, og dens Skind kaldes da Korsræ ve
skind,  i Rusland Krost ow ick i ;  disse Skind 
betales med 40—80 Kr. pr. Stk. I October 
taber Korset sig, og i November ere Haarene 
bievne ganske hvide, men have endnu ikke 
den tilbørlige Længde, hvorfor de da kaldes 
i kke udvoxede hvide Ræveskind,  Nedopeszi .  
I December have Haarene deres fulde Længde 
og ere blændende hvide, og Skindene kaldes 
da udvoxede,  Roslopeszi .  Næste Foraar tabe 
Dyrene Vinterhaardækket og faa igjen den 
samme Pels som de forannævnte ikke ud
voxede. — De siberiske hvide Ræveskind 
foretrækkes for de moscovitiske fra det eu
ropæiske Rusland; de største fanges ved Je- 
nisei. De forsendes tildels til England og 
Tyskland, hvor de fleste blive farvede blaa; 
men mange forbruges ogsaa i selve Rusland. 
Den blaa St enræ v er gulliggraa indtil sort
agtig blaagraa, men forandrer ligeledes Far-
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ven flere Gange i Løbet af Aaret; Skindet 
er mørkest og smukkest om Vinteren og be
tales ogsaa da høiest. Prisen paa smukke 
blaa Kæveskind er paa de tjske Messer 20— 
50 Kroner pr. Stk., imedens de hvide Ræve
skind kun betales med 4—10 Kr. pr. Stk.

Den vi r gi nske  Ræv ( C. v irg in icu s ) lever 
især i Canada og omkring Hudsonsbugten. 
Den forekommer i to Arter: den t ref arvede 
Ræv eller den l i l le Ki t ræv,  C. c in e ro -a rge n - 
teus eller t ric olor,  er hvidgraa paa Hovedet, 
paa Ryggen graa med isprængte brune, sorte 
og hvide Haar, paa Siderne af Halsen, ved 
Ørerne og paa Benene rødgul og under Bu
gen askegraa. Disse Skind have temmelig 
grove Haar og anvendes i Rusland, Polen og 
Tyskland til Pelsfoer, især i Reisepelse; de 
betales med 3—5 Kr. pr. Stk. Den anden 
Art, C. cinereus,  T. Griesfuchs, er rødlig- 
graa med hvide Haarspidser; dens Skind an
ses for at være noget bedre end den foran
nævntes. — Kor saksk ind  og Karaganskind,  
som ogsaa erholdes af nogle Rævearter, ere 
tidligere omtalte i særlige Artikler,

R o d b e d e  s. Runkelroe.
R ø d b o g  s. Bøg.
R o d g r a n  s. Gran.
R o d g y ld e n e r t s  er en vigtig Sølv

malm, som bestaar af Svovlsølv med Svovl
antimon eller Svovlarsen og krystalliserer i 
det hexagonale System; den har et musklet, 
ujevnt Brud og en Haardhed =  2,5. Den 
har metallisk Diamantglans og kan være 
halvt gjennemsigtig. Den forekommer paa 
Gange ved Kongsberg i Norge, men dog kun 
sparsomt i Forhold til det gedigne Sølv; 
desuden findes den i Harzen, Sachsen, Un
garn og Mexico. Den mørke Rødgyldenerts, 
som ogsaa kaldes Antimonsølvblende eller 
Pyr ar gyr i t ,  bestaar af 59 pCt. Sølv og 41 
pCt. Svovl og Antimon; Farven er varierende 
fra carmoisinrød til blygraa; Vægtfylden er 
5,72—5,84. Den lyse, som benævnes Arse- 
niksølvblende eller Proust i t ,  bestaar af 65,4 

Ct. Sølv og 34,6 pCt. Svovl og Arsenik, og 
ar en cochenille- til carmoisinrød Farve 

samt en Vægtfylde af 5,5—5,6.
R o d j e r n s t e n  s. Jern og Blodst en.
R o d k r id t  eller Rødst en,  T. Röthel, 

Fr. Rubrique, Crayon rouge, E. Red chalk, 
Reddle, er et brunligrødt, i Bruddet blodrødt, 
mat eller svagt glinsende, jord agt igt Mine
ral, som er fedtet at føle paa, affarvende og 
meget blødt; det bestaar af en ensartet, blød 
og skifret Lerjernsten o: Ler, som er gjen- 
nemtrængt af Jernilte. Det kommer mest 
fra det røde Bjerg ved Saalfeld i Thüringen, 
men det findes desuden flere Steder i Tyrol, 
Böhmen, Schlesien, Frankrig etc. Det ind
suger Vand, men opløses ikke deraf; ved at 
brændes bliver det mørkere og haardere og 
tiltrækkes da ogsaa af Magneten. Det an
vendes som Skrive- og Tegnemateriale, til 
hvilken Hensigt det sædvanlig sauges i af
lange Stykker, som sælges æskevis eller ind
fattede i Træ eller Rør. De finere Rødkridts
stifter formes af pulveriseret og slemmet 
Rødkridt paa samme Maade som Blyanter og 
komme især i Handelen fra Nürnberg og

Wien. Ogsaa de saakaldte engelske og Pa
riser Crayons ere tilberedte paa denne Maade 
og indfattede i Cedertræ. De ildrøde Stifter 
bestaa dog sædvanlig ikke af Rødkridt, men 
af Cinnober.

R o d lo g ; s. Løg.
R o d s a lt  s. Nat ron,  t r æeddikesur t .
R ø d s k jæ r  s. Kabl iau.
R o d s p æ t t e r  s. Flyndere.
R o d t r æ , Brasi l i e-  eller Fernambukt ræ

( L ig n u m  B ra s ilien se  rubrum , L .  Fernam - 
b u ci), T. Rothholz, Fr. Bois de Brésil, E. 
Brazil Wood, benævnes flere forskjellige til 
Rødfarvning tjenlige, udenlandske Træsorter. 
Man har tidligere antaget, at Navnet »Bra- 
silietræ« hidrørte fra det Land, hvor det 
fortrinsvis produceres ; men efter Mc. Cullocli 
har i den nyere Tid Dr. Bancroft paavist, 
at flere Træsorter, som afgive et rødt Farve
stof, kaldtes Brasilietræ længe førend Ame
rika blev opdaget, og at Reisende, som senere 
kom til denne Verdensdel, gav Navnet Bra
silien til den Del af Sydamerika, som endnu 
kaldes saaledes, efterat de vare komne til 
Kundskab om, at Landet havde Overflod af 
saadanne Træer. De findes i størst Mængde 
og af bedste Kvalitet i Provinsen Pernam- 
buceo, hvor Træet kaldes Pao da rainha 
eller Dronninget ræ ;  men det forekommer og
saa i mange andre Egne af den vestlige 
Hemisphære. Dette Træ er stort, krummet 
og knudret og har smukke røde Blade, der 
udvikle en behagelig Duft. Dets botaniske 
Navn erCæ salp inia eller Gui landina echinata,  
men af de Indfødte kaldes det Jbiripi t anga- 
Uagtet dets tilsyneladende store Indhold af 
Ved er Barken imidlertid af en saadan Tyk
kelse, at et Træ, som er saa tykt som en 
Mands Legeme, naar det endnu er forsynet 
med Barken, ikke engang vil være saa tykt 
som hans Ben, naar Barken er aftagen. Naar 
det er hugget i smaa Stykker eller Spaaner, 
mister det den blege Farve, som det tidligere 
havde, og bliver rødt, og ved at tygges har 
det en sødlig Smag. Det benyttes til for- 
skjelligt Brug af Meubelsnedkere og kan 
gives en smuk Politur; men Hovedanvendel
sen deraf er dog til Rødfarvning, og skjøndt 
Farven i sig selv let taber sig, kan man dog 
gjøre den holdbar ved at blande den med 
Alun og Vinsten. I Handelen skjelner man 
imellem følgende Sorter Rødtræ:

1) Br asi l i e -  eller Fernambukt ræ erholdes 
af den i Sydamerika, navnlig i Brasilien 
hjemmehørende tornede Cæsalpinie, Cæsal- 
jiinia echinata, et Træ med en høi knudret 
Stamme, som især voxer paa tørre Steder 
imellem Klipperne. Paa Grund af den smukke, 
livlige, røde Farve, som det giver, foretræk
kes det sædvanlig for alle de andre Arter. 
Vedet er meget fast og fint, og er tungere 
end Vand; de i Handelen kommende, fra 
Barken og Splinten befriede Stykker ere ud
vendig brunrøde, paa det friske Snit gul
brune, men blive i Luften mørkerøde. Naar 
Vedet udsættes for Luftens Paavirkning i 
længere Tid, decomponeres Farvestoffet dog 
efterhaandcn, og gammelt Ved farver derfor 
ikke saa kraftigt og smukt som ungt. Det
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bedste kommer fra den brasilianske Provins 
Parahyba i gulligrøde, sædvanlig ikke meget 
tykke, slanke Stykker, som for største Delen 
udføres over Pernambucco, hvorfra Navnet 
Fernambuktræ hidrører. Det kommer mest 
over London, Hamborg, Amsterdam, Lissa
bon og Cadiz, men er i den nyere Tid blevet 
mere og mere sjeldent, hvorfor nu ogsaa flere 
andre sydamerikanske Sorter Rødtræ sælges 
under samme Navn. Undertiden kommer det 
ogsaa til Europa i raspet eller malet Til
stand ; men det er da ofte blandet med simp
lere Træsorter og forringes ogsaa tidligere 
ved Paavirkning af Luft og Lys. Af betyde
lig ringere Kvalitet er Bahiat ræ eller Al l e
helgenst ræ,  ogsaa kaldet Lam on- eller Lia- 
monert ræ,  som kun giver en ordinair Farve, 
der med Tiden bliver rødbrun eller mørke
brun. — Det ægte Fernambuktræ har en 
sødlig, ikke sammensnærpende Smag og far
ver Spyttet smukt rødt ved at tygges. Det 
anvendes til Fremstilling af rødt Blæk og 
af det saakaldte venetianske Kugellak, og da 
det er meget fast og kan gives en smuk Po
litur, benyttes det ogsaa til finere Snedker- 
arbeide, saasom til Knivskafter, Yiolinbuer, 
smaa Kasser etc. Hovedsagelig anvendes det 
dog i Farverierne til at frembringe forskjel
lige Nuancer af Rødt paa Silke, Uld, Lær
red og Bomuld, hvorfor man i Europa rasper 
det paa Farvetræmøllerne, idet man enten 
pulveriserer det eller skærer det paa Maski
ner i fine, bløde Spaaner. I Yedet findes 
der et rødt, krystallinsk Farvestof, som kal
des Brasi l in,  der danner orangefarvede Naale, 
som opløse sig med rød Farve i Vand, Al
kohol og Æther og som med Syrer blive 
gule, med Alkalier purpurrøde og med andre 
Metalilter røde eller violette.

2) Cost ar i ca Rødt ræ er et særdeles godt 
Farvetræ, som staar Fernambuktræet meget 
nær i Henseende til Farveevne, men adskil
ler sig derfra ved grovere Cellebygning og 
snoede Yedlag, der hyppig paa Yderkanterne 
ere forsynede med en hvid Splint.

3) Nicaragua-  eller Coro-Rødt ræ,  som i 
Frankrig kaldes Pet i t  Pi car agua og i Eng
land Bloodwood,  kommer fra forskjellige Egne 
af Côte ferme, især fra Coro, i armtykke, 
snoede Stykker uden Barken, men endnu om
givne af Splinten; kun den indre Del deraf 
er anvendelig til Farvning.

4) Lim a-cal i f ornisk Rødt ræ,  Grand Ni car a
gua, erholdes navnlig fra Mazatlan, Valpa
raiso, Arika etc. i l 1/* Ctm. lange Stykker 
af rødlig Farve, men ofte fulde af lange Rev
ner, som have et graaligt Udseende.

5) Sant a Wart a- eller Mart inst ræ,  ogsaa 
kaldet Ferskent ræ,  kommer af den især paa 
Antilleøen Santa Marta, men ogsaa i Brasilien 
og Ny Granada voxende Ce sa lp in ia  B ra s i l i -  
ensis. Det ligner Costaricatræ, men er tykkere, 
tættere og lysere; dets Indhold af Farvestof 
er betydelig ringere end de forrige Sorters. 
Det kommer i 30—40 Pd. tunge Stykker, 
som udvendig have mange dybe Furer og 
andre Fordybninger, hvori Splinten endnu 
findes, og naar man spalter det, er det ind

vendig brunliggult, med mange glinsende, 
med Harpix udfyldte Porer.

6) Sapant ræ  eller i nd i sk  Brasi l let t ræ,  E.
Bookumwood, Fr. Brasillet des Indes, ogsaa 
urigtig kaldet Japant ræ,  stammer fra Cesal 
pinia Sapan, en i Siam, China, paa Moluk
kerne, Phüippinerne etc. voxende Art; det er 
den ældste bekjendte Sort Rødtræ. Man 
skjelner i Handelen imellem toSorter: Siam - 
Sapant ræ,  som er uden Splint, af en meget 
livlig Farve og især kommer fra Singapore, 
og Bimas-Sapant ræ,  som er den bedste Sort 
og som bestaar af tynde Stykker, der endnu 
ere forsynede med Splinten; det ligner i 
Udseende næsten ganske Fernambuktræ, men 
adskiller sig derfra ved et tykt Marvrør i 
Midten af Stykkerne; indvendig er Farven 
livlig gul med Atlasglans, i frisk Tilstand 
dog mere rosafarvet. Det erholdes især fra 
Java, Ceylon og Koromandelkysten. — Roden 
af Bim as-Sapant ræ et  er mindre yndet, fordi 
den kun vanskelig lader sig raspe og den 
sædvanlig i Fordybningerne er fyldt med 
Jord eller Smaa sten; den indeholder imidler
tid ligesaa meget, om ikke mere Farvestof. 
En ringere Sort Sapantræ kommer i Hande
len under Navn af Sapan Badang.

7) Brasi l et t ræ  kalder man flere ordinaire 
Sorter Rødtræ, som hovedsagelig komme fra 
de vestindiske Øer Cuba, Jamaica, Bahama 
etc. i tynde, brungule Stykker uden Marv 
og faas af Ce sa lp in ia  Christa ,  C. b ijuga ,  C. 
ve sica ria ,  C. Ba ba inensis etc.

8) Af r i kansk  Rødt ræ,  ogsaa kaldet Gaban- 
Angela-  eller rundt  Sandelt ræ,  Eng. Bar 
eller Camwood,  stammer fra I taphia  nit ida ,  et 
især i Sierra-Leone voxende Træ, som har 
et fint Yed af mørkerød Farve med sorte 
Aarer; det anvendes meget i England og 
giver en smuk rød Farve, som har et lidt 
gulligt Skjær.

Alle disse Sorter Rødtræ indeholde mere 
eller mindre Farve- og Garvestof; Fernam- 
buktræets er det mest bekjendte og har faaet 
Navn af Br asi l i n  (s. d.). Samtlige Sorter 
anvendes i Farverierne, og af Fernambuk
træet tilbereder man ved Udtrækning med 
Yand og Fælding med Alun, Potaske etc. 
flere røde Lakfarver under Navn af Carmoi- 
sinlak, Berlinerrødt, venetiansk Lak etc. (s. 
Florentinerlak). Sandel t ræ,  som vil findes 
omtalt i en særlig Artikel, henregnes ikke 
til Rødtræsorterne; det adskiller sig allerede 
fra Fernambuktræ ved en lysere Farve og 
ved sin Mangel paa vandopløseligt Farvestof, 
hvorfor det heller ikke afgiver noget Farve
stof i Vand saaledes som det sidstnævnte. 
Jo mere de forskjellige andre Sorter Rødtræ 
ligne Fernambuktræ, desto bedre anses de 
for atvære. Vedet af ungo Træer er blegere 
end af ældre og derfor ikke saa rigt paa 
Farvestof. Fernambuk skal indeholde en Tre- 
diedel mere Farvestof end Sapantræet, og 
det giver desuden en renere, dybere og blan
kere Farve end de andre Sorter. Naar Rød
træ kommer i Handelen i store, ukløvede og 
dybtf'urede Stykker, er dette sædvanlig et 
Tegn paa, at det henhører til de ringere
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Kvaliteter, og naar det forekommer i malet 
eller raspet Tilstand, er det ikke sjelden 
blandet med simple Sorter eller med ikke 
farvende Dele, saasom andet Træ, Sand eller 
med det billigere Blaatræ (s. d.). Da Blaa- 
træ og Kødtræ i raspet Tilstand undertiden 
kunne have næsten det samme Udseende, 
kan det være af Vigtighed at kunne skjelne 
imellem disse 2de Træsorter, hvilket kan ske 
ved at komme nogle Draaber Kalkvand eller 
Blysukkeropløsning i et Afkog af en Prøve 
af Varen; Blaatræ vil da bevirke et blaalig 
violet Bundfald, og Rødtræ et carmoisinrødt. 
— Ligesom af de andre Sorter Farvetræ har 
man ogsaa af Eødtræ et Extract, som frem
stilles ved Kogning med Vanddampe; det 
forekemmer baade i flydende Tilstand som 
ikke fuldstændig afdampet og i fast Form 
som helt afdampet.

R ø g t o p a s  s. K rysta l.
R o i e n  eller A lpeforellen  s. Lax.
R ø l l i k e ,  alm indelig {A ch illea  M ille 

f o l iu m ), T. Schsfgarbe, Judenkraut, er en 
almindelig ved Veie og Grøfter, paa Jord
volde, ældre Græsgange, tørre Moser og Enge 
voxende Plante med c. x/a Meter høie Steng
ier og lange, dobbelt fjerdelte, mørkegrønne 
Blade og hvide eller rødlige Blomster i smaa 
Kurve, der ere samlede til en tæt Halv- 
skjærm. Foruden en flygtig Olie, der med
deler Planten en krydret Lugt, indeholder den 
et meget bittert Stof, A chillein , samt A ch il- 
lea sy re . Bladene og Blomsterne indsamles 
under Blomstringen og anvendes i Medicinen 
under Navn af Herba og F lores M illefolii, 
især imod Underlivssygdomme og som et 
krampestillende Middel. Planten anvendes 
ogsaa hyppig som et Husmiddel. Paa Grund 
af det bittre Stof, som Planten indeholder, 
er den ubrugelig som Foderplante. En Va
rietet med røde Blomster dyrkes undertiden 
som Prydplante.

R ø n ,  vi ld eller almindel ig (Sorhus aucu- 
v a r ia ) , T. Eberesche, Eibischbeerbaum, Spei- 
erling, er et i hele Europa og i Orienten i 
Skovene vildtvoxende og ogsaa hyppig hos 
os i Alleer eller ved Landeveie plantet 10— 
15 Meter høit Træ med noget hængende 
Grene, som danne en smuk rund Krone. 
Barken er glat og brunliggraa, Bladene ere 
spredte, uligefinnede, med 6—8 Par lancet
formede, saugtakkede Smaablade, Blomsterne 
ere smaa, hvide og samlede i store Halv- 
skjærme, og de bæragtige, syrligt smagende 
Frugter ere røde og omtrent saa store som 
Ærter. Eønnen voxer ogsaa undertiden som 
Busk og trives i den sletteste Jordbund og 
det mest ublide Klima. Bærrene indeholde 
Æblesyre,  som tilberedes deraf i Mængde; 
de benyttes endvidere til Fuglefangst og af
give desuden god Brændevin og Eddike; i de 
nordligste Lande tørrer man dem undertiden 
og tilsætter dom ved Brødbagning. Det 
gullighvide, brunlig flammede, faste og seige 
Ved benyttes af Vognfabrikanter, Bødkere, 
Dreiere og Snedkere, men afgiver kun et 
ringe Brændselsmateriale. Endnu mere fast 
og seigt er Vedet af den t amme Røn,  Sor- 
bus domestica , som findes vildtvoxende i det

sydlige Europa og undertiden ogsaa dyrket 
hos os i Anlæg; dette Ved er fortrinligt til 
alle Slags Værktøi, Høvle, smaa Maskindele 
etc. En anden Art er Axelbær-Rønnen,  S. 
Arla ,  som er et haardført Træ med et fint, 
tæt og haardt Ved, som benyttes til Dreier- 
arbeide og som et ret godt Brændselsmate
riale; dette Træs Frugter ere spiselige. De 
saakaldte At lasbær,  T. Elsbeeren, stamme 
fra den i Bjergskove voxende spidslappede 
Røn,  Sorbus eller Cra tægus torm ina lis,  og an
vendes undertiden som Husmiddel imod Di
arrhoe. De modnes om Efteraaret, ere saa 
store som smaa Blommer, brune med hvide 
Prikker og smage, naar de ere overmodne og 
visne, omtrent som Mispier. Dette Træ 
voxer mest buskagtigt, men bliver dog temme- 
iig høit; dets faste, seige og tunge Ved er 
gullighvidt med brunrøde og sortebrune 
Striber og anvendes til fint Snedketarbeide, 
til Trykforme, Blæseinstrumenter etc. — 
Flere andre Sorter Eøn plantes hyppig i 
Haver for deres smukke Blades og Blomsters 
Skyld.

R ø r c a s s ia  eller Pur gér cassia ( Cassia 
fis tu la ) kaldes Frøhylstrene af det i Ost- og 
Vestindien og Ægypten voxende Cassiatræ, 
Cassia  fistula , et høit, smukt Træ, som lig
ner Valnøddetræet. Det er cylindriske, brune, 
træagtige, ringede Kør af forskjellig Længde 
og omtrent 8 Ctm. tykke, som indvendig 
have Tværvægge, imellem hvilke der ligger 
et rundagtigt, haardt, brunligt, glinsende 
Frø, og som l'orøvrigt ere fyldte med en 
seig, sort Marv af en sødlig Smag. De bedste 
og hyppigst forekommende ere de ost indiske,  
som naar de komme over Ægypten, ogsaa 
kaldes levant iske.  Disse Kør ere indtil 60 
Ctm. lange, mørkegrønne med en bred lysere 
Stribe, mest lige, kun undertiden noget 
krummede og løbende ud i en stump Spids. 
Marven benyttedes tidligere oftere end nu 
som et mildt Purgérmiddel, og desuden bru
ger man den til Tobakssauce. De maa ikke 
give en klapprende Lyd, naar de rystes, og 
Deigen maa heller ikke være for tynd; det 
første er et Tegn paa, at de ere fortørrede, 
det sidste tyder paa, at de ere umodne. De 
maa hverken opbevares paa altfor tørre, og 
heller ikke paa altfor fugtige Steder. Man 
erholder dem fra Triest, Marseille, London 
og Hamborg i Kurve paa c. 120 Pd. De 
andre ogsaa undertiden forekommende Sorter 
ere følgende: ægypt iske,  som bestaa af smaa 
tynde Hylstre, der kun indeholde et ringe 
Kvantum Marv; brasi l i anske,  med en meget 
tyk Bark og en ubehagelig lugtende, men 
sødlig smagende Marv. Ogsaa Koden anven
des undertiden i Febersygdomme; den inde
holder et eiendommeligt Bitterstof samt meget 
Garvestof.

K ø r s u k k e r  hører til den Klasse af 
organiske Forbindelser, som af Chemikerne 
benævnes Kulhydrat er ,  fordi det er sammen
sat af Kulstof, Brint og Ilt, og disse sidste 
i samme Forhold, hvori de findes i Vandet. 
Det krystalliserer let og smukt monoklinisk, 
har en specifi. Vægt = 1 ,6  og en intensiv 
sød Smag, der betinger dets store Anvendelse.



Det opløses i Vs af sin Vægt koldt Vand, 
langt lettere i varmt Vand, imedens det i al
mindelig Vinaand er tungt opløseligt. Det 
smelter ved 180° C. og stivner derefter til 
mi gjennemsigtig amorph Masse, som efter 
længere Tid bliver uigjennemsigtig og kry
stallinsk; opvarmet til 210 à 220° C. afgiver 
aet Vand og omdannes til Caramel (s. d.). 
Dørsukkeret findes i mange Planter, navnlig 
1 Saften af Sukkerrøret (S accharum  o ffic i-

S a a le c k e r  er en meget god Franken
ia  (s. d.), som produceres i Omegnen af 
Slottet Saaleck ved Hammelburg i den bai
a te  Kreds Nedre-Franken ; den bedste Sort 
*aa i Godhed næsten maale sig med Stein- 
°g Leistenvin.

S a a lfe ld e r  R n d t kaldes en rød Jord- 
larve, som tilberedes i Saalfeld i Thüringen 
ai jernholdigt Alunskifer.

S a a r b a ls a m , ogsaa kaldet Comman- 
*®ur- eller M unkebalsam  (B a lsam u m  Com -

ndatoris eller T in ctu ra  B en zoes  com posita ), 
m en Opløsning af Benzoë, Aloë og Pern

iala i Vinaand; den anvendes især som et 
Rensende og helende Middel vedslappe, urene 
Saar.

S a b a d ille fr a , m exicansk Lusef rø (S e-
Sabadilice), ere Kapslerne og Frøene af 

i Mexicos skovfulde Bjergegne voxende, 
hl Giftlilierne eller Colchicaceerne henhørende 
Sabadillenyserod, Sabadi l l a of f i c inarum eller 
yerat rum of f icinale,  som har en næsten blad- 
øs Stengel, store, paa Overfladen blege og 
paa Underfladen graaliggrønne Blade, smaa 
mørkt purpurfarvede Blomster, gulbrune, tre
mmede Frøkapsler med 2—3 aflange Frø, 
°m ved den ene Ende ere spidse, ved den 

|lLrlen stumpe, noget rynkede, indtil 7 Mm. 
aage, tresidede, glinsende sorte og uden 
fmgt, men af en ubehagelig, brændende skarp, 
uter Smag. De indeholde, ligesom de 
Ulde, lugtløse Kapsler, et skarpt, meget gif- 
hgt Stof, som kaldes Verat r i n (s. d.), samt 
va0adill in ogSabat r i n .  Af disse Stoffer an
edes Veratrinet i Medicinen, mest til ud- 
°rtes Brug som koptrækkende Middel. Frø-

anvendes i pulveriset Tilstand til udvor- 
tes Brug eller i
Dt, Salver som et Middel imod 

«i. Man erholder disse Frø i Bastpakker 
Paa c. 80 Pd.

^ a b in e u r t s. Sevenbom,  
^ a cc k a ro m e te i*  kaldes et Instrument,

der bruges til at bestemme den Mængde 
Sukker, der findes i en Vædske, t. Ex. i 
Brændevin, 01 og Vin. Man har dog ogsaa 
saadanne Saccharometere, som angive For- 
skjellen imellem Børsukker og Stivelsesukker, 
da dette sidste ofte paa Grund af dets større 
Billighed tilsættes Børsukkeret. Et af de 
mest bekjendte er Soleils Saccharometer, som 
er construeret efter den Grundsætning, at 
Eørsukker dreier det polariserede Lys til- 
høire, men Stivelsesukker tilvenstre, hvorved 
man er istand til nøiagtig at bestemme Suk
kerets Art.

S a c c h a r u m  k a c t i s  s. Melkesukker. 
—  S. Sa t urn i s. Blysukker. — S. [ Iva rum s. 
Druesukker. — S. Va n il l in  s. Vanille.

S a c c h e t t e  eller Tele Sacchette kaldes 
i Italien nogle fine, hvide, stivede og glittede 
Lærreder fra Schlesien og Böhmen, som komme 
i Handelen i fastrullede og sammenbundne 
Stykker, der ere indsyede i et Overtræk af 
ordinairt Lærred.

S a c c h e t t i  s. Canadelle.
S a c h s is k  R ia n t  s. Smalte.
S a c h s i s k e  D i a m a n t e r  kaldes saa- 

vel Mutzschener-Diamanter (s. d.), som og
saa nogle vandklare Bjergkrystaller, som navn
lig findes ved Ehrensfriederdorf og slibes til 
Smykkestene.

S a c h s i s k  b r r n n t  s. Koboltgrant.
S a c h s i s k e  V i n e  ere egentlig kun 

Meissner-Vinene (s. d.); dog forstaar man 
ogsaa undertiden dermed Naumburger Vine 
og de ved Senftenberg og flere Steder i Nedre 
Lausiz avlede Vine.

S a f f i a n ,  tyrkisk Læder eller Maroquin, 
E. Morocco, Fr. Maroquin, er en Art fint, 
farvet, glinsende, sædvanlig kornet, men og
saa undertiden glat Læder, som har megen 
Lighed med Corduan (s. d.), hvorfra det dog 
adskiller sig ved en anden Tilberedning og 
ved større Finhed og Smidighed. Det ægte
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Saffian forfærdiges kun af Gedeskind, imedens 
det uægte, som er af meget ringere Kvalitet, 
tilberedes af Faareskind. Af fortrinlig God
hed forfærdiges det navnlig i det europæiske 
og asiatiske Tyrki, i Barbareskstaterne, i Per
sien og i det sydlige og østlige Rusland. 
Benævnelsen »Saffian« stammer fra den i 
Marokko ved Atlanterhavet beliggende By 
Saffi, imedens Skindene kaldes »Maroquin« 
efter det nævnte Land. Først i Midten af 
forrige Aarhundrede blev det første Saffian- 
garveri anlagt i Paris, hvorfra Fabrikationen 
paa Grund af det stedse tiltagende Forbrug 
snart udbredte sig til andre Lande i Europa 
og til Amerika; Skindene dertil forskriver 
man mest fra Schweiz, Nordtyskland, Ost
indien, Cap etc. Det forfærdiges saaledes nu 
i Mængde i Sydfrankrig, England samt i 
Tyskland og Østerrig, navnlig i Berlin, 
Mainz, Wien, Strasburg, Kalw, Lahr i Baden 
etc. af ligesaa god Kvalitet som i Orienten, 
hvorfor man ogsaa i den nyere Tid kun der
fra forskriver de endnu noget raa og halvt 
tilrettede Skind for selv at gjøre dem fær
dige. Garvemidlet for denne Læderart er 
efter Omstændighederne og efter den Anven
delse, hvortil den er bestemt, noget forskjel- 
lig; sædvanlig benytter man dertil Galæbler, 
Sumak, Yalonier etc., og de tynde Skind op
tage Garvestoffet saa let, at den egentlige 
Garveproces kun varer nogle Timer. I Le
vanten holder man Fremgangsmaaden hem
melig, og den er heller ikke dér den samme 
i de forskjellige Lande. Det levantiske Saf
fians Fortrin skal tildels bestaa i, at man 
dertil anvender Skind af Angorageder, og at 
der sædvanlig i en Fabrik og undertiden 
ogsaa i en hel By, kun tilberedes Saffian af 
den samme Farve. Det farves paaHaarsiden 
og forekommer ogsaa forsynet med Mønstre, 
prikket eller ribbet. Naar Farven er strøget 
paa Skindenes Narvside, befris de i en hy
draulisk Presse for den indsugede, overflødige 
Farvcsuppe; derefter skrabes de og udtørres 
nu fuldstændig først i kold og senere i varm 
Luft, hvorpaa de bearbeides videre efter deres 
Anvendelse ; de til Skomagerarbeide bestemte 
Skind blive saaledes overstrøgne med Lin
olie for at gjøre Læderet mere bøieligt. Yed 
Farvningen lægges i Regelen to Skind sam
men med Kjødsiderne imod hinanden, sam
mensys ved Randen og bringes saaledes i 
Farvesuppen; undertiden sammensyr man og
saa de vaade Skind med Haarsiden, saaledes 
at enhver af dem danner en vandtæt Sæk 
med en ganske lille Aabning, og Sækkene 
fyldes da med stærk Sumakextract og pustes 
op, indtil alle Folderne ere udglattede, hvor
paa Aabningen hurtig snøres til med Seil- 
garn. Sækkene kastes dcrpaa i et stort, 
fladt Kar, som indeholder varmt Yand med 
en svag Sumakopløsning, omrøres her uaf
brudt i tre Timer, og Garveprocessen er da 
tilendebragt. Den ægte røde Farve bibringes 
Skindene før Garvningen, de andre Farver 
efter samme. Faareskind anvendes kun til 
det simpleste Saffian, hovedsagelig fordi do 
ere for tykke; i den nyere Tid har man dog 
fundet paa at spalte dem ved Hjælp af en

Maskine og man forarbeider da Narvsiden til 
Saffian og Kjødsiden til fint Handskeskind. 
"V ed det tyrkiske Saffian er navnlig den røde 
og den gule Farve fortrinlig, og det er og
saa de saaledes farvede Skind, som hyppigst 
bruges i Tyrkiet; de øvrige Farver ere mindre
holdbare. I England, hvor Tilberedningen 
af Saffian staar paa et højt Standpunct, be
nyttes der meget deraf til Bind om Bøger; 
men disse Bind ere meget kostbare, naar de 
bestaa af ægte Saffian, under hvilken Benæv
nelse der derfor ofte sælges Bind af paa 
samme Maade tilberedte Faareskind. I Aaret 
1867 indførtes der til England henved 800,000 
uberedte og lidt over 2 Millioner beredte 
eller garvede Gedeskind til en samlet Yærdi 
af 817,364 £.

S a f f lo r  (F lo res  C artham i), Fr. Safran 
bâtard, E. Safflower, Bastard Saffron, ItaL 
Zaffrone, Russ. Polerroi, prostoi Schafran, er 
de tørrede, gulrøde Blomsterblade af en én- 
aarig Plante, Ca rtha miis t ine turius,  som bar 
nogen Lighed med Tidselen og som er 
hjemmehørende i Ægypten, Ostindien, Pel' 
sien, Sydamerika og det sydlige Europa. Den 
bliver indtil 1 Meter høi, har stive, skarpt 
tandede, ægformige Blade, store Kurve, hvis 
ydre Kurvedække ligne Stengelbladene, ime
dens de indre Blade erelæderagtige og liniedan
nede; de paa Spidserne af Grenene siddende 
Blomster bestaa af et Knippe smukt gulrøde, 
senere mere mørkt safranrøde, rørformige 
Smaablomster, af hvilke Støvdragerrøret og 
den traadformede Griffel rager 5—6 Mm- 
frem. Naar Blomsterne begynde at visne og 
antage en brunrød Farve, afplukker og tør" 
rer man dem; de have en stærk, ubehagelig 
Lugt og have Lighed med Safran, hvormed 
de ogsaa ofte i Handelen findes blandede- 
Da de ikke alle blomstre paa samme Tid, 
høster man dem sædvanlig to Gange og skjel- 
ner i Handelen imellem dem af den første 
og dem af den anden Høst, hvilke sidste ere 
af betydelig ringere Kvalitet end de første. 
Safflor indeholder et gult og et rødt, harpL" 
agtigt Farvestof, af hvilke det første udva
skes med Yand, det sidste med et Alkali, 
hvorpaa det bundfældes ved Hjælp af en 
Plantesyre. Det er kun det røde Farvestof 
Safflorrødt (s. d.) eller Carthamin, som be
nyttes, da det gule er værdiløst, og dette 
sidste maa derfor først fjernes, hvilket sæd
vanlig sker ved at knuse Blomsterne imellem 
Møllesten og derpaa udvaske dem gjentago6 
Gange i Vand, indtil Vandet ikke længere 
farves gult deraf; derefter udpresses Massen 
med Haanden, saa at der fremkommer Klim1' 
per, der holde sammen og kaldes Kager; disse 
blive da omhyggelig tørrede og nedpakkede 

i Baller eller Sække. Fremgangsmaaden her
ved er dog meget forskjellig, og dels som ep 
Følge heraf og dels paa Grund af Klimaet1 
de Lande, hvor Planten dyrkes, haves dei 
ogsaa i Handelen mange forskjellige Sortei- 
I Almindelighed indeholder Safflor fra d 
varme Lande langt mere, ja endogsaa indti 
dobbelt saameget Farvestof som den fra de 
koldere Lande, og Prisen varierer derfor og
saa omtrent i samme Forhold. — Den bedste
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Safflor er den persiske,  som bestaar af fine, 
sønderrevne Trævler af mørkerød Farve; den 
er blød, noget fugtig at føle paa, fri for 
umodne Blomster og Urenligheder, men kom
mer kun sjelden til Europa. — Ægypt i sk,  
Alexandriner eller levant isk Saf f l or  er den, 
som tilligemed den ostindiske hyppigst kom
mer i den europæiske Handel; den er af 
meget forskjellig Kvalitet, hvilket hoved
sagelig er betinget af dens Behandling. Han
delen dermed er Regeringens Monopol. Den 
bedste Sort, som dyrkes i Omegnen af Kairo, 
kaldes Bel lodi ;  derefter komme de Sorter, 
som sælges under Navn af Keb lani  og Bahar i ,  
og tilsidst den fra Øvreægypten stammende 
Saïd i. Den ægyptiske Safflor ligner den per
siske i Finhed, bestaar ligesom denne af fine, 
sønderrevne Trævler, er brunrød, blød, ela
stisk og fugtig at føle paa og kommer i 
Handelen i Form af smaa pressede Kager 
eller tørrede Plader af stærk Lugt; med Und
tagelse af nogle enkelte Brudstykker af Frø
ene findes der ellers ingen Urenligheder deri. 
Hen forsendes i Baller paa 4—800 Pund; den 
aarlige Udførsel af Safflor fra Ægypten an- 
slaas til 15—20,000 Centner. — Den cst -  
mdiske er af meget forskjellig Kvalitet, men 
er i Regelen ikke saa god som de foran
nævnte 2de Sorter. Den bedste Sort er den 
oongalske, som er rosenrud og som under
tiden staar i ligesaa høi Pris som den per
siske, imedens Safflor fra Bombay kun koster 
Halvdelen eller mindre. Ogsaa paa Sunda- 
Øerne og Philippinerne dyrkes der endel 
kafflor; den sidstnævnte kommer til Europa 
°Ver Spanien under Navn af Cassam ba og 
vorderes omtrent ligesaa høit som den ægyp
tiske. — Den spanske Saf f l or ,  Fl or  de Ala-  
*0r) produceres især i Valencia, • ligesom og- 
8aa i den sydlige Del af Landet ved Granada 
?£ i Andalusien, og bestaar af lange, bøie- 
bge Blomster af en smuk mørkerød Farve 
°g fri for Skjæl og urene Trævler. Den er 
Ë god Kvalitet og forsendes over Triest og 
Hamborg, men kun i ringe Mængde; i sit 
Hjemland benyttes den ofte ligesom Safran 

en farvende og krydrende Tilsætning til 
Spisevarer. — Den ungarske,  fornemmelig 
??■ Comitaterne Pest, Tolna, Neitra, Bekes, 
Hihar etc., er smuk høirød og stilles orn
ant lige med den ægyptiske, navnlig den 
påkaldt e forædlede,  som ofte benævnes »Prey- 
Î Ha« og som ved en gjentagen omhyggelig 
Udvaskning næsten ganske er befriet for det 
gule Farvestof. Den bedste ungarske Safflor 
^holdes fra Omegnen af Debreczin. — Den 
‘ ‘Wienske,  mexikanske,  sydam er i kanske og 
Ussiske er hyppig uren og henregnes til de 

Quinaire Sorter, som ikke komme i den eu- 
fPPæiske Handel. I Tysk land  dyrkedes der 
idligere Safflor flere Steder, navnlig i Elsas, 
Thüringen, Rhinphalz etc.; den var imidler- 
lcl af ringe Kvalitet og Dyrkningen skal 
J1 ganske være opgiven. Ogsaa hos os kan 
uflior trives; den saas da sidst i April i 

piuldrig, ikke nylig gjødet Jord, og i August
^Plukker man Blomsterne og tørrer dem paa 
> eC Man bruger 2 Pd. Frø til en Skjæppe 

und og kan herpaa høste henved 20 Pund

tørrede Blomster, som have en Værdi af om
trent 2 Kr. pr. Pd. — God Safflor bør være 
frisk, rig paa Farvestof, bøielig, lang, fri for 
Frø og gule Trævler og have en stærk Lugt, 
der have nogen Lighed med Lugten af To
bak. Dersom den er tør eller straaagtig eller 
er fedtet at føle paa, er den af ringere Værdi. 
Den benyttes til Farvning af Rødt i alle 
Nuancer, mest paa Silke, men ogsaa paa 
Bomuld og Linned samt Fjer; Farven er imid
lertid ikke meget holdbar og taaler hverken Be
handling med Sæbe eller at udsættes længere 
Tid for Sol og Luft. Endvidere benyttes den 
til Fabrikation af Sminke og Pastelfarver, til 
Farvning af Conditorivarer, til Fremstilling 
af Safflorrødt (s. d.), samt pulveriseret til at 
blande imellem Safran for at tilveiebringe 
billigere Sorter heraf. Ved Opbevaringen 
maa man omhyggelig iagttage, at den lagres 
paa et passende Sted, som hverken er for 
fugtigt eller for tørt; i første Tilfælde vil 
den let skimle, og i sidste taber den sin 
livlige Farve. Den maa ligeledes beskyttes 
imod Paavirkning af Lyset; men selv med 
Iagttagelse af den største Forsigtighed, taber 
den sig dog snart, bliver mørkebrun og tillige 
haard og skjør, og en gammel Vare har der
for stedse en betydelig ringere Værdi end 
en frisk. Den forekommer ogsaa undertiden 
forfalsket ved Iblanding af andre Stoffer. — 
De glatte, aflangt firkantede, hvide og melke- 
agtige Frø give ved Presning en Olie, der 
kan benyttes som Belysningsmateriale og i 
Ægypten ogsaa bruges som Spiseolie; end
videre bruges Frøene til Foder for Fjerkræ. 
Tvende Afarter deraf, Cart ham us t eucocaulus 
og glaueus,  bruges imod Skorpionstik.

England indførte i Aaret 1876 3,751 Cwts. 
Safflor til en Værdi af 14,209 £., næsten Alt 
fra Bengalen, og udførte i samme Aar af 
indført Safflor 3,096 Cwts. I 1867 udgjorde 
Indførselen til England 9,319 Cwts., værd 
54,469 £., og Udførselen 6,956 Cwts.

S a f flo rre d t eller Cart hamin,  ogsaa kal
det veget abi lsk,  spansk,  p or t ugi si sk  eller 
ch inesisk  Rødt ,  er det i Safflor indeholdte 
røde Farvestof og erholdes rent ved efter 
fuldstændig Fjernelse af det gule Farvestof 
ved Udvaskning med Vand (s. Safflor), at 
udtrække Saffloren endnu engang med Vand, 
som indeholder Soda eller et andet Alkali og 
Farvestoffet bundfældes da deraf med en 
Syre, navnlig Citronsyre. Den saaledes er
holdte carmoisinrøde Masse med en metal
liskgrøn Glans kaldes i flydende Tilstand 
Rouge à la gout t e,  i smaa Skjæl Rouge en 
écail les,  i pulveriseret Tilstand, blandet med 
Talcum, Rouge végét al ,  d’Espagne eller de 
Por t ugal ,  og strøget paa Lerskaale Rouge 
en assiet t es eller en t asses,  T. Tellerroth. 

i  Det er dog kun et meget lidet holdbart 
Farvestof, da det hurtigt bleges ved at ud
sættes for Lys og Luft og let iltes; en ordi
nali’ Sort deraf er brunligrød. Det opløser 
sig i Vinaand og i Alkalier, men kun tungt 
i Vand, og farves rosenrødt i Syrer. Man 
benytter det til Sminke og undertiden i Farve
rierne istedetfor Safflor, ligesom ogsaa i Blom- 
stermaleriet. Det kommer ogsaa i Handelen
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i flydende Tilstand under Navn af Saf f l or -  
ext ract

S a f r a n  (Crocus), Pr. Safran, E. Saf- 
ron, Ital. Zafferano, kaldes de tørrede Ar 
af Blomsterne af Høst saf ranen (Crocus 
sativus), som voxer vildt i flere Egne af 
Asien, Ægypten og Grækenland, og som dyr
kes paa forskjellige Steder i Frankrig, Spa
nien, Italien, Østerrig etc., ligesom ogsaa 
Dyrkningen deraf i den nyere Tid er til
tagen meget i Pensylvanien, paa Øen Reu
nion og i Indien. Den har en lidt fladtrykt 
Knold af en Nøds Størrelse og bedækket med 
brune, finttrævlede Hudrester, og skyder i 
September eller i Begyndelsen af October en 
kort, lige Stengel, hvorpaa der sidder en, 
undertiden to purpurrøde, gule eller violette 
Blomster, og til samme Tid komme Bladene 
frem, som vedblive at voxe i Løbet af Vin
teren. Blomstens lange, traadformede Griffel 
er forneden lysegul og deler sig foroven i 
tre 3—4 Ctm. lange, rør- eller kræmmerhus
formede, blodrøde, linieformede Ar, som ere 
tykkere ved Enderne og som udgjøre den 
egentlige Safran. De have on gjennemtræn- 
gende krydret, i større Mængde noget be
døvende, men dog ikke ubehagelig Lugt og 
en bitteragtig krydret, noget stikkende Smag, 
farve ved en let Gnidning Fingrene og ved 
at tygges Spyttet stærkt mørkegult, ligesom 
ogsaa en Mængde Vand farves guldgult deraf. 
Da hver Blomst kun har én Griffel med 3 
Ar, giver Høsfen kun et lille Udbytte, og 
ogsaa den enkeltvise Afpilling af Griflerne 
koster meget Besvær og Tid, idet der ud
kræves 40—60,000 Blomster for at give 5 
Pd. frisk eller 1 Pd. tør Safran. Naar Blom
sterne ere helt udviklede, afplukkes de om 
Morgenen og bringes i Hus, og nu aftages 
Arrene og tørres i Løbet af ]/2—3/4 Time 
paa smaa Ovne, imedens de oftere vendes, 
hvorved de tabe 4/5 af Vægten. De have da 
et smukt, brunligrødt, glinsende Udseende 
og ere noget saftige at føle paa ; de maa dog 
ikke være fedtede eller klæbrige og ikke have 
en brun Farve, ligesom de saa lidt som mu
ligt maa have lysegule Spidser. Den høie 
Pris paa Safran bevirker hyppige Forfalsk
ninger af Varen, og disse ere tildels vanske
lige at opdage. Oftest sker dette med de 
spaltede Blade af »Morgenfrue« (s. d.); end
videre med de sønderdelte Blade af Granat
blomster (s. d.), med Blomsten af Solsikken, 
som farves med Alkanna eller Safrantinctur 
og præpareres med Bomolie; fremdeles med 
Safflor eller med Trævler af kogt og røget 
Kjød. Under Navnet »Føminel« forekomme 
i Handelen Griflerne, hvorfra Arrene ere fra
skilte, og Støvtraadene af Planten, der ere 
farvede med Safrantinctur og fedtede med 
Olie eller Smør for at give dem et livligere 
Udseende. Disse lindes ofte i stor Mængde 
blandede i de ringere Sorter Safran og kunne 
kjendes paa den lysegule Farve og bruges 
meget til Forfalskning af stødt Safran. Den 
forfalskes ogsaa med Arrene af andre Crocus- 
arter som C. ve rn u s og speciosus,  men disse 
ere lysere og uden Lugt, samt af en af
vigende Form, som kjendes ved Udblødning

i Vand. Ofte befugter man ogsaa Safran for 
at forøge dens Vægt enten med Olie, hvor
af den kan optage indtil 20 pCt., eller med 
Sukkersirup og Kridt; dette kan opdages 
ved at presse den med Vand fugtede Sa
fran imellem Trykpapir, som af Olien vil 
blive fedtet og af Sirupen klæbrigt; i 
sidste Tilfælde vil Safranen ogsaa bruse 
med Syrer. En Iblanding af de oven
nævnte fremmede Blomster kan man bedst 
opdage ved Udblødning i Vand, hvorved disse 
Blomster ville udfolde sig og vise sig at 
være anderledes formede end Safran. Naar 
denne er udtrukken med Vinaand, givor den 
kun meget lidt Farve ved at tygges og har 
kun en svag Lugt. Den i Handelen fore
kommende malede Safran er næsten altid 
forfalsket, enten med Safflor og andre gule 
Blomster eller med Sukker, Rismel, Mandel
klid etc.; den er derfor ogsaa billigere end i 
hel Tilstand. I Hanau, Nürnberg, Augsburg 
og flere Byer i Tyskland tindes der Fabriker, 
som male Safran i det Store, og fra hvilke 
mange Handlende forskrive den. — Den 
største Mængde Safran produceres i Spanien. 
De vigtigste i Handelen forekommende Sor
ter Safran ere følgende:

1) Øst e r r i gsk  Saf r an  er den bedste af alle 
Sorter og dyrkes i Nedre-Østerrig mellem 
Mølk og St. Pølten, ved Meiszen, og gaar 
derfra til Kremz, som er Hovedmarkedet der
for. Den har store Ar af en livlig rød Farve 
og en stærk, aromatisk Lugt, er tør og 
bøielig og ganske fri for gule Traade; be- 
kjendtc Sorter deraf ere Ravelsbacher ,  Loos- 
dor f er  og Donausaf ran.  Den avles dog kun 
i saa ringe Mængde, ut næsten Intet deraf 
kommer i den udenlandske Handel, da Pro- 
ductionen ikke engang er tilstrækkelig til 
Landets eget Forbrug. Ungarsk Safran er 
næsten af samme Godhed som den øster- 
rigske, men produceres heller ikke i til
strækkelig Mængde til Landets Forbrug.

2) Fr an sk  Saf r an  ansés for at være den 
bedste efter den østerrigske og forekommer 
hyppigst i Handelen ved Siden af den spanske. 
Man skjelner imellem følgende Sorter deraf:
a) Gat inais fra det tidligere Landskab Pithi- 
viers-en-Gåtinais, det nuværende Departement 
Loiret, er den bedste; den bestaar af smukke, 

brede, mørkerøde, glinsende Ar med kun faa 
gule Dele, er bøielig og. godt tørret og har 
en stærk Aroma. Orleans, Pithiviers og 
Montargis drive en vigtig Handel dei med.
b) Avignon-Safran, som er den næstbedste 
Sort, er af en noget lysere Farve og bestaar 
af smallere Ar end den forrige, men er for- 
øvrigt ligesaa god. Den forekommer igjen i 
to Arter, nemlig Saf r an  d’Orange eller à la 
mode,  som er tørret i Skyggen paa Ovne og' 
derfor har en smukkere Farve og er bedre 
tørret end den Comt at ske Safran, som er 
tønet i Solen, hvorfor den er noget mere 
fugtig og let tilbøielig til at skimle. Ringere 
Sorter produceres i det tidligere Languedoc 
og i Angouléme. Den franske Safran for
sendes sædvanlig i fine Lærreds Sække paa 
c. 10 Pd. Som fransk Safran sælges be
tydelige Mængder spansk Safran, der ovor
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Marseille indføres til Frankrig. Departemen
tet Loiret producerer aarlig Safran til Værdi 
af 1,500,000—1,800,000 Frcs. — Udførselen 
fra Frankrig var i 1875 184,042 Pund, hvoraf 
168,674 Pund vare indførte fra Spanien.

3) Spansk  Saf r an  dyrkes i næsten alle 
Provinser i Spanien og kommer hyppig til 
^ordeuropa, isærdeleshed under Navn af 
fransk Safran; de bedre Sorter kunne i God
hed maale sig med fransk Safran og betales 
jüed samme Pris. Den fra Monzanares i Ny 
Castilien, Arragonien, fra Øen Maiorca og 
fra Novelda ved Alicante samt fra la Mancha 
ansés for at være den bedste. Den bedste 
spanske Safran gaar til Frankrig; de mindre 
gode Sorter sælges under Navn af Al icant e- 
°g Valencia-Saf ran,  der er en meget varie
rende Vare og ofte fugtet med Bomolie, hvil
ken sidste Sort i Stenkrukker navnlig sælges 
til Sydamerika og Ostindien. Den kommer 
1 Handelen enten i Blikkasser, Stenkrukker 
Mier i Lærreds Sække paa 10—30 Pd.

4) It al iensk,  hvoraf den bedste er den 
Neapolitanske eller Aqui l asaf r an efter Staden 
Muila, hvorfra den forsondes, er en god 
*are, der kommer den franske nær. Den ca- 
• abresiske, isærdeleshed fra Cosenza og Gan
zano, er lysere og har mindre Ar. Den 
Sicil ianske er i og for sig god, men er næsten 
Mtid blandet med Safflor eller andre frem
mede Blomster. Den kommer mest over
Triest.

5) Levant isk Saf r an  fra Øerne i Archipe- 
lagus, Macédonien og Lilleasien, som i Triest 
sædvanlig kaldes m acedonisk,  er i Regelen 
M ringe Kvalitet; den er æltet sammen til 
klumper med Honning eller Sesamolie for at 
lorebygge, at den om Sommeren skal blive 
aldeles udtørret og falde sammen, og bestaar 
forøvrigt af brede og tykke Ar. Den fore
kommer undertiden forfalsket med vild Sa- 
fran, gule Blade, som hverken have Lugt 
eller indeholde Farvestof. — Den forbruges 
foruden i Tyrkiet navnlig i Østerrig.

6) Per sisk  og or i ent al sk  Saf r an  er af for- 
trinlig Kvalitet og kommer i Handelen i 
flade, runde Kager af 1/2 Punds Vægt, som 
pre lidt fugtige og klæbrige; den dyrkes 
især i Omegnen af Byen Baku ved det sorte 
Hav. I Kaschmir dyrkes ligeledes en meget 
Sod Safran, som er berømt i hele Ostindien. 
Overhovedet forbruges denne Artikel i stor 
Mængde i Asien, da man i de fleste der
værende Lande næsten krydrer alle Spise
varer dermed.

Ogsaa i Europa anvendes undertiden Sa
fran som Kryderi, men hyppigere til Gul
farvning af Bagværk, Conditorivarer, Likører, 
Smør, Ost etc., ligesom den ogsaa finder for
skiellig Anvendelse i Medicinen, saavel til 
indvortes Brug som et krampestillende, sved
drivende og beroligende Middel, som udvor
tes som et blødgjørende og saarlægende Mid
del.  ̂ Endvidere benyttes Safran til Farvning 
af Guldfernis, Snedkerpolitur etc., men sjeld- 
nere i Farverierne, især til Silkefarvning. 
Hen opbevares bedst i lufttætte Beholdere 
Paa et tørt Sted. — Cr ocus nat ural i s kaldes 
Safran, som den kommer tørret fra Produ

centerne, og Cr ocus elect us,  naar de gule 
Traade ere fjernede og de røde fremtræde 
som brede Striber. Den stødte eller malede, 
Cr. pulverat us,  bør man egentlig aldrig gjøre 
Brug af; thi imedens den naturlige Safran 
t. Ex. betales med 32—45 Kr. pr. Pd., sælge 
Safranhandlerne den stødte for 5— 6  Kroner 
Pundet, idet den sædvanlig kun bestaar af 
meget fint malet (alkoholiseret) persisk Saf
flor med en ubetydelig Tilsætning af Safran. 
— Safran indeholder en gul, ætherisk Olie 
af en skarp og bitter Smag og en Lugt som 
Safran, endvidere Druesukker, fast Fedt og 
et rødt Farvestof, som kaldes Croc in eller 
Polychroi t ,  et rødt Pulver uden Lugt, som 
opløser sig i Vand med en rødgul Farve, 
og som med concentreret Svovlsyre bliver 
blaat, med Salpetersyre grønt. Af dette 
fremstilles igjen det mørkerøde Crocet in,  
som bliver gult med Blysalt og som er et 
ægte og meget boldbart Farvestof. — Under 
Benævnelsen Saf r ansur r ogat  sælges i den 
nyere Tid et chemisk Product, et gulrødt 
Pulver, som mest bruges til at farve Likører 
gule.

Danm ark indførte i Aaret 1880 431 Pd. 
Safran, hvoraf 359 Pd fra Tyskland og 72 
Pd. fra Frankrig; heraf udførtes igjen til 
Sverig 26 Pd. — Norge indførte i 1879 78 
Pd. og i 1878 104 Pd., imedens Indførselen 
til Sver ig i sidstnævnte Aar udgjorde 2,707 
Pd. — I Aaret 1870 indførtes til England 
43,950 eng. Pund til en Værdi af 95,690 £. 
Den største Del deraf blev atter udført til 
Ostindien.

S a f r a n in  er en rød Anilinfarve, som 
vindes af Azobenzol eller ved Indvirkning af 
salpeter syrede Salte og Arseniksyre paa To- 
luidin. Det kommer i Handelen baade som 
Pulver og i Deigform, anvendes i Bomulds- 
farveriet sammen med Phosphin til at farve 
Skarlagenrødt og bruges ofte istedetfor Or- 
seille og Safflor.

S a f t f a r v e r  ero farvede Planteextracter, 
som opløse sig i Vand og som anvendes til 
Vandmaleri, ligesom ogsaa til Farvning af 
Sukkervarer, Saucer o. dsl. Til det sidste 
Brug forekomme de sædvanlig formede i smaa 
Stænger, som ikke maa indeholde skadelige 
Bestanddele.

S a f t g r a n t ,  Blæregrønt  eller Bæ rgrønt  
(S u ccus v irid is), Fr. Vert de sève, de vessie, 
d’iris, E. Sap-green, er den udpressede og 
inddampede Saft af de umodne Bær af Vr ie-  
t orn-Korsved,  Rha m nus ca tha rlica .  Man lader 
først Saften gjære i otte Dage i en Kjælder, 
tilsætter lige Dele Alun og Potaske, for at 
den skal kunne holde sig bedre, hvorved den 
brunlige Farve bliver grøn, og koger den 
ved en svag Ild. Naar den er inddampet til 

i Sirups Consistents, fylder man den i Dyre- 
i blærer, i hvilke den da tørres fuldstændig 

for saaledes at bringes i Handelen. Den har 
I en smuk gulliggrøn Farve, som dog ofte er 
. gjort mørkegrøn ved Tilsætning af noget 
I Blaat; i Bruddet or den glinsende og ved 
i Kanterne gjennemskinnendo. Den maa næsten 
I ganske kunne opløse sig i Vand og være 
i temmelig tør og ikke af brunlig Farve. Man



bruger den til Farvning af blødt Læder og 
Papir, i Miniaturmaleriet og til Illuminering; 
til Farvning af Tøier kan den ikke benyttes. 
En renset Sort deraf kaldes ogsaa undertiden 
Chemiskgrønt .

S a f t r ø d t  erholdes af et Afkog af Fer- 
nambuktræ vedFælding med en jern- ogtin- 
iltefri Tinchloridopløsning ; Bundfaldet op
løses i Ammoniakvand under Tilsætning af 
hvidt Sukker, arabisk Gummi og Hvedemel, 
formes i smaa Stænger og tørres. Det an
vendes i Aquarelmaleriet, til Colorering af 
Kobberstik og Tegninger.

S a g a p e n g u m m i eller Serapingum m i  
(G um m i Sagapenum  eller S erap in u m ) er 
den størknede Melkesaft af den i Persien og 
Ægypten hjemmehørende Ferula persica. Den 
kommer i Handelen i uformelige, udvendig 
rødgule, gjennemskinnende, indvendig blege 
og skjøre Stykker, ofte af en Nøds Størrelse; 
den er let antændelig og brænder med en 
stærk Bøg, er blød, saa at den lader sig 
sammentrykke imellem Fingrene, har en 
ubehagelig løgagtig Lugt næsten som Asa 
føtida, og en skarpt krydret, kradsende, hvid
løgagtig Smag. Som en Gummiharpix op
løser den sig tildels i Vinaand og tildels i 
Vand. Ved Destillation giver den en æthe- 
risk Olie. Tidligere anvendtes den i Medi
cinen saavel til indvortes som udvortes Brug, 
men nu kun sjelden.

S a g o ,  Fr. Sagou, E. Sago, det bekjendte 
Næringsmiddel eller Suppemateriale, er en 
Art Stivelsemel, som udvindes af Marven af 
forskjellige ostindiske Palmearter, navnlig af 
Sagopalmen (Sågus R u m ph ii), og som ved 
Ophedning er bragt i kornet Tilstand; andre 
Palmearter, som afgive Sago, er Sågus lævis,
S.  Ruf f ia og flere, som alle voxe paa Suma
tra, Java og andre Øer i det indiske Archi
pel, ligesom ogsaa i China, Japan og hele 
det sydlige Asien. Ogsaa det ostindiske Cy- 
cast r æ  ( C ycas c irn in a lis ) , samt Bat at en 
(C onvolvolus ba ta tus) i Amerika levere Sago. 
Stivelsen findes i disse Træer i Marven, som 
udgjør den langt overveiende Del af Stam
men; af et Træ, som er 15 Aar gammelt, 
kan saaledes erholdes indtil 600 Pund Sago. 
For at udvinde Sagoen blive Træerne om
huggede ved Roden, naar de have naaet en 
tilstrækkelig Størrelse, og Stammerne sauges 
da i Stykker af omtrent 2 Meters Længde, 
som derpaa spaltes: Marven udtages og stø
des i Træmortere, omrøres med Vand og 
udvaskes gjentagne Gange paa Sigter for at 
befries fra Cellevævet. Efter den sidste Vask- 
ning tørres Stivelsemelet, hvorved man er
holder Sagom el ,  hvoraf der i Ostindien bages 
Brød, som kan holde sig meget længe uden 
at fordærves og som udgjør det vigtigste 
Næringsmiddel for Mange af de Indfødte. 
Af det fineste Mel fremstiller man igjen den 
kornede Sago eller Per lesago,  idet man til
sætter Melet noget Vand og trykker Deigen 
igjennem en Metalsigte, som er anbragt umid
delbart over ophedede Kobber- eller Jern
plader. Ved Ophedningen svulmer endel af 
Stivelsemelet og forvandles til Klister, hvor
ved de øvrige Stivelsemelkorn klæbe sammen,

imedens Vandet fordamper; ved stadig Om- 
røren gives Kornene den runde Form. Kor
nene tørres ogsaa undertiden i Solen og blive 
da hvide, imedens de ved kunstig Varme an
tage en lysebrun Farve, hvilket navnlig viser 
sig ved storkornet Sago. 1 nogle Egne far
ves ogsaa den hvide Sago rødlig med brændt 
Sukker; men denne Sort er nu næsten for
trængt i Norden af den eftergjorte Sago, der 
er af en renere Farve. Ofte har imidlertid 
den ostindiske Sago en mere eller mindre 
stærk brunlig Farve uden paa Productions- 
stedet at have været underkastet nogen Farv
ningsproces, idet Farven kan hidrøre fra, at 
der har været indladet Gambier i det samme 
Skib, som har bragt Sagoen fra Ostindien til 
Europa, og Farven er da kun en Følge af 
dette Garvestofs Uddunstninger. Da det 
imidlertid stedse virker stærkest paa det 
yderste Lag i Sækkene, vil man let kunne 
erfare, om Farven stammer herfra, ved for
sigtigt at tømme Sækkene, idet Farven isaa- 
fald vil vise sig i mørkere Striber i Sagoen, 
der ofte i Midten af Sækkene har beholdt 
sin naturlige hvide Farve. I England fore
trækkes sædvanlig den røde Sago for den 
hvide. Den ægte ostindiske Sago forsendes 
hovedsagelig fra Singapore over London 
God Sago maa bestaa af haarde Korn, som 
kun vanskelig kunne brækkes over; den ma* 
dernæst være fri for Støv og næsten ude* 
Lugt og Smag, og ved at koges i Vand maa 
Kornene kun svulme op uden at opløse sigi 
i Almindelighed er Yaren dog sjelden fri f°r 
at have en lidt muggen Lugt. — I den nyer® 
Tid er Forbruget i Europa af ostindisk Sag0 

aftaget betydeligt, efterat man mange Stede1" 
i Frankrig og Tyskland (t. Ex. i Erfurt 
Schweinfurt, Nürnberg, Augsburg etc.) bar 
begyndt at tilvirke uægt e Sago af Hvede- 
eller Kartoffelstivelse i store Stivelsefabriker- 
Denne uægte Sago kan med Hensyn til hT(1' 
seende og Smag erstatte den ægte, men b»r 
dog en ringere Næringsværdi end derm0’, 
den foretrækkes imidlertid af Mange, f° r(1 

den ostindiske ofte tager Skade paa i etl 
lange Søreise og orholder en uren Bismag; 
Den er ligesom den sidstnævnte formet 1 
runde Korn, som ved at koges blive geléeag' 
tige og gjennemsigtige, og den er undertid«’1 

billigere end den ægte, hvilket imidlertid i° 
Tiden ikke er Tilfældet. Den tilberedes Paa 
følgende Maade: man trykker endnu fugtig 
Stivelsemel med Hænderne igjennem et S01 

med Huller af en lille Ærts Størrelse; K°r 
nene sorteres derpaa yderligere ved Sigtnm» 
og omrulles i en Tromle i 10 Minuter und® 
Tilsætning af lidt Stivelsemel, hvorpå* 
tørres paa Blikplader i en Ovn under en T«1’ , 
peratur af indtil 1 0 0 ° C., imedens man v®3 
samtidig at indlede Vanddampe bevirker dej 
Forglasning. Den brunlige Kartoffelsago 7.. 
virker man af ristet Stivelsemel. Sædvan  ̂
adskiller den uægte Sago sig fra den 
ved sin renere Farve, mere ensartede K 
ning, ved enkelte, ofte mod det blotte v 
synlige Stivelsekorn, samt derved, at 
lader sig koge lettere i Vand end den $8 J  
Godt tilberedte Sorter beholde dog ogsaa
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at koges med Vand deres Form og danne 
gennemsigtige, geléeagtige Smaakugler, der 
sædvanlig adskille sig fra den kogte ægte 
kago ved at være næsten uden Smag. — 
Brasi l i ansk eller sydam er i kansk Sago kaldes 
Undertiden tvende Produeter, som ligne Sago 
ug som udvindes af Eoden af Cassavabusken 
w- d.), nemlig Cassava og Tapiocca;  af 
denne sidste skjelner man imellem Rio-Tap i-  
Ußca af hvid, og Bahia-Tapiocca af brun 
tarve. Den fine Rio-Tapiocca eftergjøres 
Saa skuffende af Kartoffelmel, at der kun 
!_ed Kogning kan gjøres Forskjel paa disse 
varer.
p Danmark indførte i Aaret 1880 c. 2,1 Mill. 
[Und Sago, Salep og Tapiocca, hvoraf c. 1,8 
"till. Pd. fra England og Resten fra Tyskland. 
Per udførtes i samme Aar c. 75,000 Pd., 
^oraf c. 55,000 Pd. gik til Sverig og 11,000 
*u. til Norge.

. Norges Indførsel af de samme Artikler ud
r id e  i 1879 c. 448,000 Pd. til en Værdi af 
c> 67,000 Kroner, imedens der Intet udførtes.

England indførte i 1876 af ostindisk Sago 
°g Sagomel 338,200 Cwts. til en Værdi af 
c‘ 238,000 £., og udførte 33,600 Cwts., hvor- 
j 5,407 Cwts. til Danmark. I 1866 udgjorde 
[Udførselen kun 165,000 Cwts., hvoraf 7,676 

dgjen udførtes.
S a id s c h ü t z e r  S a l t  s. Bittersalt.

, S a in t -A u b in  er en god rød Vin, som 
Uar Lighed med Øvreburgunder, og ligeledes 
eU god hvid Vin fra Canton Neufchatel.

S a in t-A y , en meget fyldig, fin, velsraa- 
g®nde og smukt farvet Rødvin fra Omegnen 
* Orleans i Dep. Loiret.

, S a in t -B a s le , en rød Champagnevin af 
18”e Klasse af smuk Farve, Fyrighed, Fin- 
6(L Kroma fra Omegnen af Rheims. 

. . ‘p a in t-B r i s ,  en god hvid, fyrig og dog 
/U‘d Burgundervin af 2den Klasse fra Om- 
jguen af Auxerre i Dep. Yonne. Vinene fra 
Uxerre, Tonnerre og Avallon høre til de 
uleste Nedre-Burgundervine.

^ Sain t -B  r is  d e  V i l le n a v e , en for- 
lUlig hvid Burgundervin af 1ste Klasse, 

j^gtig og mild med nellikeagtig Aroma og

a Saint-CJliistol, en mørkerød Langue- 
s Cviu af 1ste Klasse, fyldig, kraftig og vel- 
^ugende, fra Omegnen af Montpellier. 

v p a ia t* C y r , en rød Provencevin af 2den 
e asse, meget fyrig og velsmagende, fra Om- 
gUeu af Toulon; den er meget holdbar og 

ûeLved Søtransporter. 
ç .S a in t -B iz ie r , en rød, velsmagende 
^Umpagisovin af 2den Klasse fra Dep. Øvre-

afS a in t-I> re ze ry , en rød Languedocvin 
0 ..Iste Klasse, undertiden noget tør, men
■tiom end® °S  behagelig, fra Omegnen af Mont- 
û Uier.
y .S a in te -F o y , en rød, fyrig og flygtig 

ira Omegnen af Lyon, bliver først god 
at være lagret 5—6 Aar paa Fadene. 

S a in te -F o y  le s  V ig n e s  s. Gonsac.  
Jj^ in ite  - C jrom m e, en fortrinlig rød 
Sih i Vin af 2den og 3die Klasse, fyldig, af 

uk Farve og fin Bouket.

S a in t e -M a r t h e , en rød Provencevin 
af smuk Farve og god Smag, avles paa Ky
sterne ved Marseille.

S a in t -F m il lo n , en rød Bordeauxvin 
af 4de og 5te Klasse fra Omegnen af Li
bourne, henregnes til Côtesvinene.

S a in t -B u f f in e , en meget yndet rød 
Moselvin, meget holdbar, af smuk Farve og 
behagelig Smag.

S a in t -F s t è p h e , en rød Bordeauxvin 
fra Omegnen af Lesparre i Øvre-Medoc, flyg
tig, mild, har megen Bouket og Aroma.

S a in t -F t ie n n e , en rød Burgundervin 
af 3die Klasse fra Omegnen af Villefranche; 
navnlig er den af første Presning meget fyl
dig og fyrig.

S a in t-b r e n ie s , en rød Languedocvin 
af 1ste Klasse af smuk Farve, god Smag, 
fin, flygtig og holdbar.

S a in t-b r e o r g e s , en rød Burgundervin 
af 1ste Klasse fra Omegnen af Nuits i Dep. 
Côte d’or, fyrig, af smuk Farve og fin Smag. 
Desuden haves der ogsaa flere andre franske 
Vine af samme Navn, saasom en rød og hvid 
Vin fra Omegnen af Tours, som ogsaa kal
des Vouvrayvin;  en Rødvin af 1ste Klasse, 
som dyrkes paa den venstre Bred af Cher i 
Dep. Loire et Cher; en rød, velsmagende, 
fyldig og fyrig Languedocvin af 1ste Klasse 
fra Omegnen af Montpellier.

$ a ii lt -€ * i l le s , en mørk, svær, temmelig 
fyrig, velsmagende Rødvin fra Omegnen af 
Nismes i Dep. Gard, tager ingen Skade hver
ken af Varme eller af at transporteres.

S a i n t -J e a n  d e  M a u r ie n n e , en 
rød Vin fra Omegnen af Chambéry i Savoien, 
har Lighed med Øvre-Burgundervinene af 
4de Klasse.

S a in t -J e r o m e , en rød Provencevin af 
Iste Klasse fra Omegnen af Marseille, fyldig, 
fyrig', af smuk Farve og god Smag.

S a in t  - J n l ie n  er Navnet paa flere 
meget yndede Medocvine, som høre til 1ste, 
2den og 3die Klasse af Bordeauxvinene. De 
af 1ste og 2den Klasse staa næsten i lige 
Rang med Chateau - Margaux ; de have en 
smuk Farve, Finhed, Korpus, Styrke og en 
tydelig Bouket: især udmærker den til 1ste 
Klasse hørende Leovil le sig ved Finhed og 
en mild Smag. Vinene af 3die Klasse ere 
af noget ringere Kvalitet, men ere dog gode 
og velsmagende og have disse Vines eien- 
dommelige Bouket. — I Omegnen af Ville
franche i Dep. Rhone avles ligeledes en rød 
Vin, som kaldes Saint-Julien, hvilket Navn 
forøvrigt ogsaa er givet til flere andre Sorter 
franske Vine.

S a in t -F a n ib e r t , en rød Bordeiuxvin 
af 2den Afdeling af 1ste Klasse, har megen 
Lighed med Chateau-Lato ur og forsendes 
ofte under dette Navn; det er en af Øvre- 
Medocs fortrinligste Vine.

S a in t -M a r c , en stærkt farvet, svær 
Rødvin fra Omegnen af Chalons i Dep. Saône 
et Loire, har Lighed med Burgundervinene af 
5te Klasse og henregnes sædvanlig ogsaa til 
disse.

S a in t -M a u r  er Navnet paa en fortrin
lig Sort franske Blommer, som voxe i Dep.
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Indre et Loire og hyppig forsendes til Ud
landet. Benævnelsen bruges endvidere om 
et Mpret Stof, dels helt af god Silke og dels 
blandet med Floretsilke og fin Uld; det til
virkes i Paris, Lyon etc. og anvendes mest 
til Sørgedragter og Foerstof.

S a in t -P e r a y , røde og hvide Langue- 
docvine fra Omegnen af Tournon i Dep. Ar
dèche. De røde ere stærkt farvede, ere fyl
dige, kraftige, men dog milde, og i gunstige 
Aargange have de en behagelig Eatafiasmag; 
de ere ogsaa meget holdbare og vinde i God
hed ved at forsendes til koldere Lande. De 
hvide ere fine, fyrige og have en eiendomme- 
lig, meget behagelig Smag og en violagtig 
Aroma; naar de aftappe s paa Flasker det 
første Foraar efter Yinhøsten, moussere de i 
flere Aar derefter.

S a in t - l l e m y  er en stærkt farvet, fyrig, 
svær rød Provencevin af 2den Klasse fra Om
egnen af Arles i Dep. Ehonemundingerne. 
Samme Navn har ogsaa en Sort raa Silke, 
som vindes i den samme Egn.

S a in t -S .in  v e u r , en til Medocvinene 
henhørende rød Bordeauxvin af 2den Klasse, 
hvoraf der forsendes meget til det nordlige 
Europa.

S a in t -S e v e i ',  en fyrig, temmelig svær 
hvid Gascognevin af sødlig Smag, som let er 
udsat for at komme til at gjære.

S a  i n  t -T  isi e r ry  er en rød Champagne
vin af 1ste Klasse, som med Øvreburgunde- 
rens Farve og Smag forener Champagnevine
nes Flygtighed; under samme Navn haves 
ogsaa en velsmagende Champagnevin af 3die 
Klasse.

S a in t -V in c e n t  er en Sort virginsk 
Tobak i Karotter, som fabrikeres i Dunker
que og især forsendes til Holland, Schweiz 
og Italien.

S a k a r d a n t r æ  s. Jacarandat ræ- t

S a k i  er Navnet paa en i Japan meget 
yndet Drik, en Slags 01, der tilberedes af 
Eis, hvis Stivelse ved Gjæringsstoffet, som 
kaldes »Koj«, ikke omdannes til Maltose og 
Dextrin, men til Glucose og Dextrin.

S a l  s. Salt. — S. Ace toce llæ  s. Syresalt.
—  S. amarmi)  s. Bittersalt. — S. ammonia cum 
s. Salmiak. — S. a nglicum  s. Bittersalt. — 
S. a nglicum  vola i l le  s. Lugtesalt, engelsk. — 
S. Cornu Ce rvi vola t i le  s. Hjortetaksalt, flyg
tigt. — S. c u l iua re, Kogsalt, s. Salt. — S. 
d ige st ivum  S ylvi i  s. Chlorkalium. — S. Epso- 
utense s. Bittersalt. — S. essent ia le  Ta rt a r i  
s. Vinstensyre. — S. Gemmæ, Stensalt s. Salt.
— S. m a rin im i,  Søsalt s. Salt. — S. m ira bile  
Gla ube ri s. Glaubersalt. — S. polychre stum  
Se ignc t t e  s. Seignettesalt. — S. prune llæ  s. 
Salpeter. — S. seda t ivuin s. Boraxsyre. — 
S. Sodæ s. Soda. — S. Sta im i s. Tinsalt. — 
S. Ta r t a r i  s. Kali, kulsurt. — S. the rm a ruiu 
Ca roline nsium  s. Carlsbadersalt. — S. vola t i le  
s. Ludsalt, flygtigt.

Sa l s i  c  l i !  s. Cospet t oni .
S a la d e r o s  kaldes de Huse, hvori det 

halvt vilde Hornkvæg paa Sydamerikas Slet
ter slagtes, hvorfor ogsaa de derfra kommende 
raa Huder sædvanlig i Handelen kaldes Vildt
huder. Saladeroguano er et Gjødningsmid-

del, der bestaar af den store Mængde Affald, 
der fremkommer ved Tilberedningen afKjød- 
extract i Buenos-Ayres.

S a l a d i i i  - K a f f e  er et Kaffesurrogat, 
som i den nyere Tid fremstilles af tyrkisk 
Hvede ; man lader Kornet dampe i 4—5 Dage 
ved 600 C., og naar det da begynder at 
spire, bliver det tørret, ristet og malet og 
bringes derpaa i Handelen.

S a l a i s o n  kaldes i Frankrig alle Slags 
i Salt nedlagte Spisevarer, saasom Sild, Sar
deller, Lax, Skinker, Flesk etc., hvormed 
navnlig Cherbourg driver en betydelig Handel. 

S a l a m i  s. Cervelatpølser. 

S a l a n g a n e  s. Indiske Fuglereder.

S a l a t  eller Laktuk (L a ctu ca  sativa) er 
en til Kurvblomsternes Familie hørende én- 
aarig Plante, som for Bladenes Skyld dyrkes 
i mange Varieteter næsten over hele Jorden, 
hvor Klimaet tillader det. Man s kj elner 
imellem: Hovedsalat, som dyrkes mest al
mindelig hos os og enten spises i frisk Til
stand, eller koges sammen med Kaal; Bind- 
salat, som ikke lukker sine Blade til et Ho
ved, hvorfor de sædvanlig bindes sammen for 
at de indre Blade skulle bleges, og Snitsalat, 
hvis Kodblade heller ikke danne Hoved. De 
sidstnævnte 2de Sorter foretrækkes i det syd
lige Europa, hvor de omtrent spises til alle 
Maaltidor. Alle Arter af Salat indeholde i 
Blomstringstiden en hvid, bitter Melkesaft, 
som i fortættet Tilstand anvendes i Medi
cinen som et beroligende Middel under Navn 
af Lactucarium (s. d.).

S a l e p  eller Saleprod (T ubera  eller Ra

d ix  S alep) ere de runde eller ovale, under
tiden ogsaa haandformig delte Eodknolde af 
flere Orchisarter, navnlig af Orchis M inio, 0. 
iiia scula , pa lust ris,  m i I ita ri s, la t ifolia ,  sambu- 
c ina  etc. Disse Knolde kom tidligere kun 
fra Orienten over Konstantinopel og Smyrna, 
hvorfra de ogsaa endnu erholdes; men i de 
senere Aar kommer der ogsaa en fransk og 
en tysk Vare i Handelen, som sædvanlig fore
trækkes af Droguisterne, fordi der af samme 
lader sig fremstille et rent hvidt Pulver, 
hvilket sj elden er Tilfældet med den ori
entalske. I Frankrig og Tyskland voxe disse 
Planter dels paa fugtige Enge og dels paa 
Bjergsletterne og i Skovrande. Eodknoldene 
bestaa hovedsagelig af Dextrin, Arabin og 
Planteslim, men indeholde desuden bittert 
Extractivstof, Sukker og Albumin. Pulveri
seret danner 1 Del kogt i 48 Dele Vand en 
tyk, geléeagtig Slim, som anvendes i Medi
cinen som et indhyllende og nærende Mid
del, dels for afkræftede Personer, Eeconvale- 
scenter og svagelige Børn, og dels imod 
Diarrhoe og i Brystsygdomme etc.; desuden 
benyttes den ogsaa hyppig til Appretering 
af Silketøier. Eodknoldene indsamles før 
eller strax efter Blomstringstiden, vaskes, 
trækkes paa Snore, neddyppes i kogende Vand 
for at den brune Overhud let kan fjernes, 
og tørres derpaa saa hurtigt som muligt; 
hvorved de blive haarde, hornagtige og gjen- 
nemskinnende. I frisk Tilstand have de en 
stram Lugt; tørrede ere de uden Lugt og
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af en slimet, noget saltagtig Smag. Den 
persisk e, l evan t i sk e eller or i en t al sk e Salep, 
som man erholder fra Triest, er indtil 3 Ctm. 
lang og henved 2 Ctm. tyk, mest oval, ogsaa 
hjerteformig, rundagtig, fladtrykt, bulet og 
af gullig eller rødlig, kun sjelden hvid Farve ; 
'len anvendes hyppigere til Appretering af 
Tøier end i Medicinen. De mest søgte Le- 
vantinersorter komme fra T asch k op r u ,  livor 
man høster en mindre, men temmelig lys Rod, 
og fra An gor a ,  hvor der høstes en særlig 
stor Rod. Den f r an sk e og t ysk e  Saleprod 
ei' af samme Form, men gjennemsnitlig min
dre, har en glat Overflade og en smuk, gul
lighvid Farve. — De haandformige Rødder af 
nogle Orcliisarter benyttes endnu undertiden 
til overtroiske Formaal og føres derfor under 
Navn af Ch r i st u sh æn der ,  Lyk k eh æn d er ,  Ra

dix Palma; Christ i eller S a t yrioii is.
S a l e p ,  v e s t i n d i s k  s. Arrowmel.
Salernervm er en god, velsmagende 

Rødvin, som avles i Omegnen af Salerno i 
Italien.

Sålernes er en stærkt farvet, temmelig 
god Provencevin fra Omegnen af Draguignan 
1 Dep. Var.

Sali ein (S alicinu m ) er et kvælstoffrit 
°rganisk Bitterstof, som indeholdes i Barken 
°g Bladene af de fleste Arter Pil, i nogle 
Arter Poppel etc. Et Afkog af Pilebark af- 
dampes, digereres med Blyilte og inddampes 
da endnu engang til Sirups Consistants. Efter 
et Par Dage viser der sig Krystaller, som 
renses ved paany at opløses og omkrystalli- 
s®res. Salicin danner smaa hvide, glinsende, 
gjennemsigtige Naale og Blade uden Lugt 
°g af en meget bitter Smag; det anvendes 
1 Medicinen som et Surrogat for Chinin, men 
Di'ker svagere end dette. Det tilberedes især 
^Barken af Sal i x  pen t an dr a og andre Grøn- 
j’ue. Det er tungt opløseligt i koldt Vand, 
®t i kogende Vand ogVinaand, men opløser 

ikke i Æther og Olier; med coneentreret 
Svovlsyre farves det blodrødt, hvorved man 
pr istand til at opdage Salicin i svovlsurt 
hiiiin, som det ligner meget og som derfor 

' '̂lertiden forfalskes dermed. Selv om Chi
lenen kun indeholder 1 pCt. Salicin, vil den 

î'ves rød med coneentreret Svovlsyre. Af 
'Elicili fremstilles flere andre Stoffer, saasom 
jdGjæring Sal i gen i n ,  som danner farveløse, 
pinsende Rhomboeder, der ere let opløselige 
1 kogende Vand, Alkohol og Æther; det far
ps blodrødt med Svovlsyre og indigoblaat 
jpd Jerniltesalte. Af Salicin og Saligenin 
Andes Sal i ret in , et hvidt eller gulligt, har- 
Wxagtigt Legeme. Af Salicin udvinder man 
jpsaa med svag Salpetersyre H eiicSn, hvide 
jD'ystalnaale af en noget bitter Smag, som i 
°rbindelse med Salicin danne H el icoidin  

‘ °'n Krystalnaale.
Salicore kaldes den ved Narbonne af 

pd(on af Sa licoriiia  a nnua  udvundne raa Soda, 
0ln indeholder c. 15 pCt. kulsurt Natron. 

c Salicylsyre, Sp i r æasyr e  (A cid u m  sa li- 
■Micum) krystalliserer i farveløse, firsidede 
t ''ismer, som smelte ved 156° C. og subli- 
.'pe ved 200° uden at decomponeres, naar 
(i ophedes mod Forsigtighed. Den er kun

L H jo rth : Varelexikon.

lidet opløselig i koldt Vand, lettere i varmt 
Vand, let i Alkohol og Æther. Opløsnin
gerne reagere surt. Den er et fortrinligt 
antiseptisk Middel, forhindrer og stanser Gj ai
ring og Eorraadnelse, dræber Svampe og In- 
feetionsspirer og finder derfor en udstrakt 
Anvendelse i Medicinen saavel til indvortes 
Brug som udvortes ved Bylder, ondartede 
Saar etc. ; for den paa samme Maade virkende 
Carbolsyre har den det Fortrin, at den ikke 
virker ætsende, at den er uden Lugt og at 
den ikke udøver nogen giftig Virkning, naar 
den benyttes til indvortes Brug. Salicyl
syren forekommer i Blomsterne af Spiræa  
ulm a ria  og som Sal i cyl syr e-M et h yl æt h er  er 
den en Hovedbestanddel af Gaultheriaolie 
(s. d.), hvoraf den tidligere mest blev frem
stillet. Nu vindes den i det Store, idet man 
opløser Ætsnatron i ren Carbolsyre indtil 
Mætning, inddamper til Tørhed og opheder 
det saaledes fremkomne Natriumplienylat i 
en Metalretort under Indledning af tør Kul
syre, og vedbliver med Ophedningen og Ind
ledningen af Kulsyre, indtil Temperaturen 
udgjør 220—230° C.; man opløser da Bund
faldet i Vand og overmætter det med Salt
syre, hvorved det Hele stivner til en tyk 
Deig af Salicylsyre, som derefter renses 
videre ved Omkrystallisering etc. Efter denne 
Methode fremstilles nu Syren i det Store. 
Som forannævnt anvendes den meget i Me
dicinen og i Techniken; men den er ogsaa 
et fortrinligt Middel til Conservering af Kjød, 
Melk, 01, Vin, syltede Frugter etc. Ogsaa 
som kosmetiske Midler komme forskjellige 
Salicylpræparater i Handelen som Mundvand, 
Tandpulver, Tandpasta etc. (Se ogsaa Car
bolsyre og Spiræaolie).

S a l i g e n i n  s. Sai i ci n .

Salin kaldes i Frankrig den raa Potaske.
Saliretin s. Sai i ci n .

Salm a, Kornmaal paa Sicilien =  4 Sacca 
à 4 T umoli =  63 */2 imperiai Gallons =  
288V2 Liter =  2 danske Korntønder. Sahna 
er ogsaa et Markmaal paa Sicilien =  3,2 d. 
Tdr. Land.

Salm iak, Am m onium chlor id, Ch l or am 

monium, sa l t su r t  Am m on i ak  (Sai am m oni- 
cum , A m m on iu m  m u riaticu m ), Fr. Sal d’Am
moniac, Hydrochlorate ammoniaque, E. Chlo
ride of Ammonium, fremkommer ved at be
handle kulsur Ammoniak med Saltsyre, hvor
ved der dannes Salmiak og Kulsyre, hvilken 
sidste undviger under Brusning, imedens Sal- 
miaken opløser sig og kan vindes af Opløs
ningen ved Inddampning og Krystallisation 
som et Krystalpulver. Ved stærk Opvarm
ning forflygtiger Salmiakon, men afsætter sig 
atter ved Afkøling i fast Form som subli
meret Salmiak. Indtil Midten af forrige Aar- 
hundrede kom al Salmiak fra Ægypten; i 
dette Land er Brændet dyrt, og Indvaanerne 
benytte derfor i dettes Sted Kamélexcremen- 
ter, der ligesom alle andre Excrementer inde
holde kvælstofholdige Stoffer, men tillige eli
dei Chlornatrium og Chlorkalium, idet Ka
melernes Føde hovedsagelig bestaar af salt
holdige Planter. Istedetfor kulsur Ammoniak 
dannes da ved disse Stoffers Indvirkning
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Chlorammonium, der blander sig med den 
Sod, som Røgen afsætter, og ved en ny Su
blimation af denne fremstilledes da Salmiaken 
i temmelig ren Tilstand. Navnet Sal Aim uo- 
tiia cuin stammer fra, at Kamélexcrementerne 
fandtes i store Masser i Nærheden af Jupiter- 
Ammonstemplet i den Lybiske Ørken. Na
turen har paa flere Steder frembragt subli
meret Salmiak; navnlig ledsager denne ofte 
vulkanske Udbrud, og Ætnas Lavastrømme 
indeholde den i saa stor Mængde, at det har 
været en Indtægtskilde for de Omboende at 
samle den og sælge den i de nærmeste Byer. 
I Buchariet og i Kalmukernes Land findes 
der ligeledes saameget Salmiak, at den der 
er en ikke uvigtig Handelsartikel Nu frem
stiller man næsten al den i Handelen fore
kommende Salmiak af den Ammoniak, der 
findes i Gasvandet, der som Biprodukt vindes 
ved tør. Destillation af Stenkul; endvidere 
ved Fabrikationen af Benkul og Blodludsalt 
eller ved Destillation af raadden Urin. Man 
vinder Salmiak ved at mætte det ammoniak- 
holdige Gasvand med Saltsyre, eller ved at 
sublimere en Blanding af tør svovlsur Ammo
niak og Kogsalt, eller ved at lede Kulsyre i 
de blandede concentrerede Opløsninger af 
kulsur Ammoniak og Kogsalt, hvorved der 
udskilles tvekulsurt Natron, imedens Salmiaken 
forbliver i Opløsning og senere kan frem
stilles i fast Form ved Inddampning. Den 
renses derefter sædvanlig ved Sublimation i 
flade Kjedler, paa hvis uhrglasformede Laag 
den fordampede Salmiak afsætter sig som 
hvide, seige, tykke Kager, hvis ene Side er 
flad, imedens den anden er formet efter Laa- 
get. Undertiden renser man ogsaa Salmiak 
ved Krystallisation, og den bringes da i Han
delen enten som et krystallinsk Pulver eller 
som de saakaldte Salmiakkager, der erholdes 
ved at presse Pulveret i Lerforme, imedens 
det endnu er fugtigt. Den rene Salmiak er 
luftbestandig, farveløs, uden Lugt, af en 
skarp, saltagtig Smag og fordamper ved Op- 
hedning fuldstændig uden at smelte ; den 
opløser sig i 2,7 Dele koldt og i 1 Del 
kogende Vand; af den hede Opløsning kry
stalliserer den i Form af hvide, fjeragtige 
Krystaller. Salmiak har en Vægtfylde af 
1,45 og anvendes meget i Medicinen, end
videre i Farverierne og Kattuntrykkerierne, 
i Garverierne, til Lodning, Fortinning og 
Forzinkning af Metaller, til Beitsning af Snus
tobak, i Photographien samt til Fremstilling 
af Salmiakspiritus, Hjortetaksalt etc.

S a lm ia k s p ir it u s , ætsende Ammoni
akvand (S olu tio  A m m on ia ci, L iq u o r  A m m o

n ii  cau stici, S p iritu s Salis am m on iaci cau - 
s ticu s ), er en lys, vandklar Vædske af en 
meget stærk, stikkende Lugt og en bræn
dende, ætsende Sinag. Opheder man en eller 
anden Ammoniakforbindelse med stærke Baser, 
t. Ex. med Kalk-, Kali- eller Natronhydrat, 
saa udvikler der sig en eiendommelig Luft
art af en stikkende Lugt, den saakaldte Am 
moniakluf t .  Leder man denne i koldt Vand, 
absorberes den af dette (1 Del koldt Vand 
kan optage indtil 500 Gange sit Rumfang 
Ammoniakluft) og danner saaledes den under

Navn af Salmiakspiritus bekjendte Vædske. 
Paa denne Maade fremstilles Salmiakspiritus 
ogsaa i det Store; som Ammoniaksalt benyt
ter man i Regelen Salmiak eller svovlsur 
Ammoniak og som Base Kalk. Istedetfor af 
rene Salte kan man ogsaa vinde Salmiak
spiritus, navnlig til technisk Brug, af for
tyndede Opløsninger af urene Salte, især af 
det ved den tørre Destillation af Stenkul 
(Lysgasfabrikernes Gasvand) eller af Bon 
(Bonforkulling) orholdte Vand, ligesom ogsaa 
af raadden Urin eller Kloakvand. I ren Til
stand er Salmiakspiritus farveløs, har en stik
kende Lugt og er stærkt basisk; i sine Egen
skaber viser den stor Lighed med Alkalierne, 
hvorfor den ogsaa til Adskillelse fra disse 
benævnes Al kal i  volat i le,  f l ygt igt  Ludsalt ,  ot 
Navn, som forøvrigt ogsaa tilkommer andre 
Ammoniakforbindelser. Paa Grund af sine 
basiske Egenskaber finder denne vandige 
Ammoniak Anvendelse paa mange Maader, san
soni i den analytiske Chemi, i Medicinen, 1 
Techniken til Opløsning af forskjellige HarpU01' 
og Fedtsyrer, til Borttagelse af Olie- og Fedt
pletter, til Fremstilling af flere Lavfarve- 
stoffer, t. Ex. Persio, Orseille og Lakinos, 
til Rensning af Uld og i Farverierne. Ved 
Tilberedning af kunstig Is bliver der i det 
af Carré construerede Isapparat ved Fordamp'
ning af Ammoniakluft af meget concentrerei 
Salmiakspiritus bundet tilstrækkelig Varine 
til at bringe Vand til at fryse og til endog' 
saa at afkøle Isen betydelig under 0°. All®' 
rede ved sædvanlig Temperatur undviger de1 
stadig Ammoniakluft af Salmiakspiritussen 
som derfor maa opbevares i godt lukkede 
Beholdere; ved Ophedning undslipper a 
Ammoniakluften. Jo rigere Salmiakspirit11® 
er paa Ammoniak, desto ringere er dens spe' 
cif. Vægt; ved 15° C. variere de i Handelê  
sædvanlig forekommende 2 Sorter med 10 
20 pCt. Ammoniak imellem 0,920 og 0,960- 

S a l m i a k s a l t ,  f l ygt igt  s. Lugtesa1’ 
engelsk.  u

S a l m i a k s p i r i t u s ,  ravholdig s. &a 
de Luce.  .

S a l m o n i t r æ  eller Bast ard-Ebony ® 
en fra Molukkerne kommende Træsort, 9°fi, 
har Lighed med vort Nøddetræ, men soni 
mere sirlig aaret. . c-

S a l o m o n s  S e g l s  R o d  (Rad& 
g ill i  S a lom on is), T. Weisswurzel, er 1 , 
hvide, kjødagtige, melede, fingertykke, TU 
Led forsynede Rodstok af C o n v a lla r ia  C® 
gonatuin, en overalt i Europas skovrige 
voxende Plante. Den har en sødlig, Mi® ’ 
lidt skarp Smag og har Ar, der hidrøre 
affaldne Stengier og have Lighed med s°f j 
agtige Aftryk. Den benyttedes tidlig'-’1, j . 
Medicinen udvortes som et fordelende Mm 
den maa opbevares meget tørt. _  ̂

S a l p e t e r  eller salpet ersur t  Kali,  K». 
umnit rat ,  Kal isalpet er  (N itra s  Italiens, 
trum , K a l i  n itrieu m ), Fr. Nitre, Salp® 0f 
Nitrate de potasse, E. Salpetre, Nitrate 
potash, forekommer dels færdigdannet i ^ 
turen og fremstilles dels ved Kunst s°n , 
chemisk Produkt. Ved Salpeter forstaar jp 
i daglig Tale det salpetersure Kali. *
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møn dannes nafbrudt i 
i Nærheden af Overfladen, enkelte 

, teder i saa stor Mængde, at Jorden i den

Mpet ret  kaldes ogsaa ost ind isk  Salpet er
ner det Land, hvorfra Hovedmassen kom- 
ier, og Nat ronsalpet ret  benævnes af samme 

Kr |-r|d Chi l isalpet er  (s. Natron, salpetersurt), 
pl i salpet er  forekommer i Naturen ikke saa- 
edes som Kogsalt i Lag. der ere Dele af en 

ŝluttet Dannelse,
"°rden
‘ leder i saa stor Mængde, at Jorden 1 den 
Ørre Tid bedækkes med et Overtræk af fine 
, aJpeterkrystaller, der ligner Rim. Den ost
indiske Salpeter indvindes navnlig paa Cey- 
l°n og i Bengalen ved Patna. Paa Ceylon 
(aUnes og vindes det hovedsagelig i store, 
naturlige Huler, som bestandig udvides ved 
jv. den salpeterholdige Overflade afskrabes. 
Ujsse Huler ere dannede i Kalkklipper, som 
’dige indeholde Feldspath og Magnesia, saa

J. Mineralier, der kunne afgive Baser, ere 
fistede i rigelig Mængde; nogle af dem ere 

I öliger for store Skarer af Flagermus, hvis 
J0vninger yde kvælstofholdigt Materiale i 
figelig Mængde, imedens det Indre af andre 
finder kun frembyder den nøgne Klippe. Til 
fisse sidste hører Hulen ved Memoora, der 
ondes i et 300 Fod høit, skovbevoxet Bjerg 
og er 200 Fod dyb, 100 Fod bred og 80 Fod 
l'jfi- Man skraber Overfladen af Klippen, 
jnaiider Afskrabet med Træaske og udluder 
jol med Yand, og man afdam]>or da den 
dare Lud først i Lergruber ved Solvarmen 

derefter i Potter over Ilden, hvorpaa 
.'”den ved Afkøling giver Krystaller. — I 
j ofigalen bedækkes Jordens Overflade i den 
Ørre Aarstid med Buske af Salpeterkrystal- 
Ofi som dannes ved at Vandet fordamper og 
overlader de salpetersure Salte, som det inde- 
joldt opløste; det øverste Jordlag skrabes 
j> af og udtrækkes med Vand, det vandige 
jultræk inddampes til Krystallisation, og 
ijiystallerne omkrystalliseres, for at de skulle 
jfive hvide. Paa Jordens Overflade danner 
j?r sig da snart igjen en ny Udblomstring, 
'lot den porøse Jord uafbrudt suger Vandet 
jlP til Overfladen. Betingelserne for Salpeter- 
fiannelsen ere her særlig gunstige, saa at 
længden af salpetersure Salte kan beløbe 

jig til 12 pCt. — Paa lignende Maade viser 
jf sig Salpeter enten paa Jordens Overflade 

p er_i Huler i Kalkstensbjerge i Ægypten, 
Jfisien, Peru, Chili, Spanien, Italien, Schweiz,
eller i Huler 
pfisiei

fi garn, Kentucky og flere Lande, 
j Europa maa man dog i Almindelighed 

,e.fi kunstig Hjælp bøde paa de mindre gun- 
jl ige Betingelser for Salpeterdannelse, som 
pfifie Verdensdel frembyder paa Grund af 

jfi tempererede Klima, og man samler derfor 
fi° Slags Plante- og Dyraffald, blander det 

j ’ojl porøs Muldjord, Kalk, Murgrus, Aske 
• fisk i Bunker, som man jevnlig overhælder 
fiofi Askelud, Urin eller Gjødningvand, og 
finn man oftere omskuffer. Undertiden for- 
,ie.r man ogsaa Blandingen til c. 2 Meter 
Øie og c. 1 Meter tykke Volde, hvori man 

I nbringer Lag af Straa eller Riskviste, for at 
.fiifton kan trænge derigjennem, og som man 
pakker med et Tag til Beskyttelse imod 
fignen, som ellers vilde opløse og bortføre 
Øf dannede Salpeter. Saadanne Anlæg kal

des Salpet erplant ager .  Salpeteropløsningen 
trækker sig efterhaanden i Løbet af et Par 
Aar ud til Overfladen, hvor Fordampningen 
er livligst, det yderste Lag afskrabes gjen- 
tagende og udludes med en af Træaske og 
Kalk bestaaendc Lud og Vædsken afdampes, 
hvorpaa Salpetret efter Afkølingen udskiller sig 
i smaa, mere eller mindre gult eller graat 
farvede Krystaller. I Schweiz opgraver man 
med nogle Aars Mellemrum Jorden i Stal
dene, imedens Kvæget er oppe i Bjergene, 
og uddrager Salpetret deraf.

Den ovenfor beskrevne europæiske Salpeter
tilvirkning har imidlertid næsten ganske tabt 
sin Betydning, idet Fabrikationen af Kalisalpe
ter af chilensisk Natronsalpeter under Navn af 
Conversionssalpet er ,  og Indførselen af ost
indisk Salpeter nu dækker den største Del af 
Europas Forbrug, og der drives endnu kun 
Salpcterplantager i Polen og Sverig, hvor 
denne Fabrikation længe har været et Bier
hverv for Landbefolkningen, samt i Ungarn, 
hvor de Plantager endnu findes, som bleve 
anlagte ved Debreczin under de Napoleonske 
Krige. Under saadanne extraordinaire For
hold kan en Tilvirkning af Salpeter indenfor 
et Lands Grænser være af Vigtighed, saaledes 
som det ogsaa var Tilfældet i Frankrig under 
den store Revolutions Krige med det øvrige 
Europa, da de franske Krudtværker vare hen
viste til den indenlandske Fabrikation af Sal
peter. Conversionssalpeter vindes ved at 
sønderdele Chilisalpeter med Chlorkalium 
eller med kulsurt Kali, og siden man i Salt- 
leierne ved Stassfurt indvinder Chlorkalium 
i uhyre Masser, har man begyndt at anvende 
det til Salpeterfabrikationen. Man opløser 
dette Salt og Chilisalpeter, hvert for sig, i 
kogende Vand, blander Opløsningerne og 
inddamper Blandingen til en specif. Vægt 
af 1,5; efterat Kogsaltet derpaa er fjernet, 
omrøres den klare Vædske under Afkølingen, 
og der fremkommer da Salpeterkrystaller.

Hverken det ostindiske eller det europæiske 
Raasalpeter er tilstrækkelig rent til at kunne 
anvendes til Fabrikation af Krudt, og det 
Samme er ogsaa Tilfældet med Conversions- 
salpetret. Ved on Raf f iner ing fjerner man 
derfor de deri indeholdte fremmede Stoffer, 
navnlig Kogsalt og Chlorkalium, hvis Mængde 
kan udgjøre indtil 20 pCt. Imedens Kog
salt og i noget ringere Grad ogsaa Chlor- 
kalium, begge have den Egenskab, at kogende 
Vand ikke formaar at opløse mere deraf end 
koldt Vand, behøver derimod Salpeter, som 
for at opløses i iskoldt Vand kræver 7V2 
Gange sin egen Vægt Vand, kun 2/5 af sin 
Vægt for at opløses i kogende Vand. Naar 
derfor en varm, mættet Opløsning af Sal
peter og Kogsalt afkøles, udskilles Største
delen af det første Salt, men kun en lille 
Del af det sidste, og ved at gjentage denne 
Fremgangsmaade kan man drive Rensningen 
meget vidt. Skal Salpetret anvendes til 
Krudt, maa Raffineringen drives til den 
yderste Grad, da blot den mindste Rest af 
Kogsalt eller Chlorkalium vil bevirke, at 
Krudtet trækker Fugtighed til sig af Luften, 
og Krudtværkerne, som ere de vigtigste For-

44*



Salpeter. 692 Salpeter.

brugere af Salpeter, forlange derfor, at der 
ikke maa indeholdes over Vsooo Chlorforbin- 
delser i Salpetret. Yed Raffineringen opløses 
Raasalpetret altsaa i en saa ringe Mængde 
kogende Yand, at kun Salpetret opløses, ime
dens Størstedelen af Kogsaltet og endel af 
Chlorkaliumet bliver uopløst tilbage; dette 
fjernes, Opløsningen klares ved Tilsætning 
af en Limopløsning, hvorved organiske Stof
fer udskille sig og samle sig som Skum paa 
Overfladen og afskummes. Luden klares der- 
paa ved at henstaa i 12 Timer ved 88° C., 
hvorefter den forsigtigt øses over i flade 
Kobborskaale for at afkøles, og Salpetret ud
skiller sig da i store Krystaller, eller man 
forhindrer dem i at voxe ved stadig Omrø
ring, og man faar paa denne Maade det saa- 
kaldte Salpet ermel ,  som sædvanlig yderligere 
renses ved at udvaskes med en concentreret 
Opløsning af råa Salpeter.

Raffineret Salpeter forekommer i Handelen 
enten som store Krystaller eller Brudstykker 
af saadanne, eller i Pulverform som Salpeter
mel, eller smeltet i .Ternforme som 10—20 
Pd. tunge Plader, som have et grovtstraalet 
Brud, naar Salpetret er rent. Smeltet Sal
peter er vanskeligt at pulverisere, er noget 
tungtopløseligt og indeholder salpetersyrlet 
Kali, som tiltrækker Pugtighod; det er der
for ikke lige anvendeligt til alle Formaal. 
Hyppigst kommer Salpeter i Handelen som 
store Krystaller, der erholdes ved at danne 
en concentreret Opløsning af Salpetermel 
med varmt Vand og derefter lade den af
køles. Kalisalpetret indeholder sædvanlig
46,5 pCt. Kali og 53,5 pCt. Salpetersyre, men 
intet Krystallisationsvand; den Fugtighed, 
som Krystallerne indeholde, er nemlig kun 
mechanisk iblandet, idet Yand under Kry
stalliseringen er blevet indelukket deri. Det 
krystalliserer i store, stribede, sexsidede, un
dertiden hule Prismer af en kølende, skarp 
saltagtig og noget bitter Smag; det virker i 
større Mængde giftigt, smelter vod 3390 C. 
til en olieagtig Vædske, som ved Afkøling 
størkner til en uigjennemsigtig, krystallinsk 
Masse af c. 2,0 specif. Vægt. Ved stærkere 
Ophedning begynder det at skumme og søn
derdeles da under Udvikling af Ilt, idet sal
petersyrlet Kali bliver tilbage ; i endnu høiere 
Temperatur sønderdeles ogsaa dette, idet Ilt 
og Kvælstof undvige og Ætskali bliver til
bage. I absolut Alkohol er det uopløseligt, 
men let opløseligt i Yand. En Opløsning af 
rent Salpeter gjør ikke en Opløsning af sal
petersurt Sølv uklar; det i Handelen fore
kommende Salpeter er imidlertid aldrig saa 
aldeles frit for en Iblanding af Kogsalt, at 
der ikke viser sig en let Uklarhed. Til flere 
Anvendelser kan imidlertid en ringe Foru- 
rensning med Kogsalt ikke skade; derimod 
maa godt Salpeter ikke være surt eller blive 
fugtigt i Luften. Ligesom alle salpetersure 
Salte er Salpeter et meget kraftigt Iltnings
middel og bevirker i høiere Temperatur Ilt
ning af brændbare Legemer, saasom Kul, 
Svovl, Jern etc., under en livlig Udvikling 
af Lys og Varme; Blandinger af Salpeter og

Kul eller Salpeter og Svovl, eller endelig af 
Svovl, Kul og Salpeter forpuffe i Heden med 
stor Heftighed, og kastes Salpeter paa glø
dende Kul, forbrænder det under eD stærk 
Sprutten af Gnister og med en violet Flamme.
— Som ovennævnt benyttes Salpeter hoved
sagelig til Fabrikation af Krudt, af Salpeter
syre og ved Fremstilling af engelsk Svovlsyre, 
endvidere til Fyrværkerisager, i Glasfabrika
tionen til Iltning af forskj ellige farvende 
Bestanddele i Glasmassen, som Lægemiddel, 
ved Nedsaltning af Kjød, som derved faar et 
rødt Udseende, til Friskning af Jern, til 
Fremstilling af flere chemiske ogpkarmaceu- 
tiske Præparater, som Gjødningsmiddel, i 
Farveriet og Trykkeriet etc.

De i Handelen forekommende Sorter af 
raat Salpeter ere af meget forskjellig Ren
hed. Den fortrinligste Sort er den indiske 
Salpeter, som danner temmelig rene, l idt  
blaalig farvede Krystalbrudstykker, der for
sendes i Sække paa c. 164 Pd. Det inde
holder 1 %—2 pCt. Fugtighed og 3—4 pCt. 
Forurensninger, bestaaende dels af Indpak- 
ningsmaterialierne og dels af svovlsure Sal t e 

eller Chlormetaller, saasom Kogsalt etc. Det  
ostindiske Raasalpeter er lettest at raffinere. 
Det europæiske er mere gulligt og forurenset  
med 20—25 pCt. Chlorkalium og Kogsal t .
— For at bedømme Salpeters Renhed prøver 
man sædvanlig en Opløsning deraf med sal
petersurt Sølv, som ved Tilstedeværelse af 
Chlorforbindelser giver en Uklarhed eller Ud
skilning af Chlorsølv. Rent Salpeter stivner, 
efter at være smeltet, til en hvid Masse, som 
i Bruddet er grovstraalet. En Forurensning 
af Vs o Chlornatrium gjør Bruddet allerede 
noget kornet; ved V40 er Kjærnen allerede 
ikke mere straalet og mindre gjenneinsigtig- 
og ved et Indhold af V30 kan man endm1 
kun bemærke straalet Struktur i Randem 
Noget Lignende finder Sted med salpetersurt 
Natron.

Angaaende Chi l isal pet er  eller Nat r o n sa l 

pet er henvise vi til Artiklen Nat ron,  sal 

pet ersur t .
Danm ark indførte i Aaret 1880 af Kam 

og Chilisalpeter tilsammen 1,157,667 Pd. tu 
en Værdi af c. 463,000 Kr., af hvilket Parti 
c. 99,000 Pd. indgik toldfrit som G j ø d n i n g s

middel. Der udførtes i samme Aar kun 
7,715 Pd., mest til Sverig.

Norge indførte i 1879 af almindeligt Sal
peter 379,080 Pd. til en Værdi af 79,600 Kr., 
og af Chilisalpeter 98,880 Pd. v. 9 ,9 0 0  Kr- 
der udførtes næsten Intet. I 1878 udgjord*- 
Indførselen 626,400 Pd. almindeligt og 20,70 
Pd. Chilisalpeter. .

Sver ig indførte i 1878 af begge Slags Sal
peter ialt c. 10,945 Centner værd 218,903 Kr- 
hvoraf omtrent Halvdelen igjen udførtes.

England indførte i Aaret 1876 af Kalisa; 
peter 260,579 Cwts. til en Værdi af 238,053 V 
hvoraf c. 233,000 fra Bengalen og Bir®;1; 
Der udførtes i samme Aar af Salpeter, ram' 
neret i England, 54,231 Cwts. v. 61,798 •> 
og af fremmed Salpeter 40,510 Cwts. ’ 
38,757 £. — I 1867 indførtes der W " *
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Cwts., næsten Alt fra Indien, og udførtes 
81,758 Cwts. I det sidstnævnte Aar var 
Prisen paa Raasalpeter paa Londoner-Mar
kedet fra 12 til 18 sh. pr. Cwt. — Angaaende 
Ind- og Udførselen til og fra England af 
Chilisalpeter s. Natron, salpetersurt.

Sa l p e t e r ,  kub isk  s. Nat ron,  sal pet er 
surt.

S a l p e t e r k u g l e r  eller Prunellesalt
[Sal eller L a p is  P run ella?, N itru m  tabula- 
hm) ere smaa runde Kugler, som tilberedes 
Jed at smelte renset Salpeter og lade det 
laide draabevis paa en Blikplade; tidligere 
hilsatte man Kvintin stødt Svovl til hver 
Unze smeltet Salpeter. De anvendes endnu 
Undertiden som et kølende Lægemiddel.

S a l p e t e r s u r t  S u l v i l t e  s. Helvedes
sten.

Sa l p e t e r s y r e ,  Salpet er spi r i t us eller 
^kedevand {A cid u m  n itricu m , S p ir itu s  N itr i  
eI.ler A qu a f o r t i s ) ,  Er. Eau forte, Acide 
t̂rique eller azotique, E. Nitric acid, er en 
k̂emisk Forbindelse af Ilt, Kvælstof og 

rrint. I fuldkommen ren Tilstand er den
■ —*», ryger svagt i Luften, opvarmes ved 

aI blandes med Vand og er i høieste Grad 
øsende; den har en intensiv sur Smag og 
j'ri'ver Lakmostinctur stærkt rød. Den farver 
Huden og dyriske Yæv gule og destruerer 
'ri'ni samtidig; organiske Farvestoffer som 
Iridigoopløsninger affarves ved den, og naar 
( f;n udsættes for Lyset, sønderdeles den lang- 
®omt og farves gul. Paa visse organiske 
goffer indvirker den paa en eiendommelig 
f̂tade, idet endel af dens Kvælstof træder i 

forbindelse med dem, og saadanne organiske 
pbstantser kaldes da ni t rerede eller Ni t ro- 
J9rbindelser; et Exempel paa en saadan For- 
ydelse er Skydebomuld (s. d.). I vandfri 
Uistand danner Salpetersyre Salpetersyre- 
^hydrid, farveløse, glinsende Krystaller, som 
l̂erede smelte ved +  29'—30 0 C. Med Vand 
ørener dette Anhydrid sig under Opvarm- 

til Salpetersyre ; det fremstilles ved Ind- 
lrkning af Chlor paa tørt Sølvnitrat. Det 
r et meget farligt, let exploderende Stof.

I Handelen forekommer der 4 Sorter Sal- 
Petersyre; 1) rød,  rygende Salpet er syre 
Iftidum  n itr icu m  fu m a n s )  af c. 1,50 specif. 
;®gt; 2) dobbelt  Skedevand af 1,38—1,39 
j l y  Vægt, indeholder fra 52—55pCt. vand- 
l ’ Syre; 3) enkel t  Skedevand af spec. V. 
0’32o—1,330 med c. 43—45 pCt. vandfri Syre, 
J? 4) ren Salpet er syre (A cid . n itr . p u ru m )  
J) rii so spec. V. med 25 pCt. vandfri Syre. 
gpri raa Salpetersyre, Acid.  n. t imians,  er 
peU8e af en mere eller mindre dyb gul 
JUe; den er temmelig uren og indeholder 
p6(Jse foruden fri Svovlsyre tillige Chlor og 

ridersalpetersyre ; i Luften udstøder den 
prijennemsigtige, mørkerøde Dampe, og ved 
øgning kan den gjøres farveløs, idet Un- 

''salpetersyren derved uddrives. Den frem- 
sa] 68 vec* destillation af Chili- eller Natron- 
p.‘Peter med con centreret Svovlsyre, ofte med 
printning af lidt Stivelse. Den rene Sal- 
j. tersyre vindes paa en lignende Maade af 

riset Kalisalpeter med Svovlsyre, der er til- 
1 '/t af sin Vægt Vand. — En fremragende

Egenskab ved Salpetersyre er, at den med 
Lethed kan afgive sin Ilt til andre Legemer, 
og den er derfor et af de kraftigste Il t nings
midler.  Metallerne iltes saaledes ved Ind
virkning af Salpetersyren, idet der dannes 
opløselige Metalsalte, saaledes som Tilfældet 
er med Kobber, Bly, Zink og Sølv ; Tin iltes 
derimod til uopløselig Tinsyre, som ikke 
træder i Forbindelse med Salpetersyre. Lige
ledes iltes Antimon al Syren, men opløses 
ikke. Guld og Platin opløses hverken i 
Kulde eller Varme af Salpetersyre og paa- 
virkes slet ikke deraf; af denne Egenskab 
gjør man udstrakt Brug for at adskille Guld 
fra de øvrige Metaller. Koger man en guld- 
holdig Legering med Salpetersyre, oplø
ses de andre Metaller, imedens rent Guld 
bliver tilbage. Herfra stammer den tyske 
Benævnelse »Scheidewasser«, som er Oprin
delsen til det danske Navn »Skedevand«. 
Salpetersyrens Evne til at opløse Metaller 
benytter man ogsaa til Ætsning af Staal og 
Kobber, idet man overtrækker de Plader, der 
skulde ætses, med en saakaldet Ætsgrund, 
som bestaar af Vox eller et andet indifferent 
Legeme. Tegningen paaføres da paa den 
Maade, at de Partier, som skulle ætses, fjer
nes med en Gravstik, saa at de ligge aabne 
og kunne paavirkes af Syren. Organiske 
Stoffer paavirkes paa forskjellig Maade af 
Salpetersyre, idet denne ved at adskilles 
danner Salpeterundersyre, som kan indtræde 
i den organiske Forbindelse, saakaldte Nitro- 
forbindelser (Nitrobenzol, Nitrotoluol, Nitro- 
naphtalin, Nitroglycerin, Skydebomuld, Pi- 
krinsyre etc.), eller den decomponerer dem 
ved Iltning dannende andre organiske Stoffer 
(f. Ex. Cellulose, Stivelse, Sukker til Oxal
syre). Den affarver Farvestoffer (f. Ex. In
digo). Blander man 1 Del concentrerei Sal
petersyre med 2 Dele Saltsyre, erholder man 
det saakaldte Kongevand,  Aqua regia eller 
regis, som har den Egenskab at kunne op
løse baade Guld og Platin. — Med Baser 
danner Salpetersyren en Række Salte, af 
hvilke de vigtigste ere det salpetersure Kali 
og Natron (s. Salpeter); disse Salte kalder 
man Ni t rat er .  Flere af dem have cn ud
strakt Anvendelse; Sølvsaltet benyttes saa
ledes i Photographien, Jernsaltet i Farve
rierne og Kviksølvsaltet af Hattemagerne til 
at gjøre Haarene bedre skikkede til Filtning. 
— Som ovennævnt virker Salpetersyren il
tende paa organiske Stoffer og forstyrrer saa
ledes den indigoblaa Farve, saa at man ved 
Befugtning med Salpetersyre kan frembringe 
Figurer i indigofarvet Tøi. Foretages denne 
Behandling med Silketøi, vil Silken blive 
farvet gul paa de Steder, hvor Syren har 
virket, og paa samme Maade forholde sig 
Horn, Uld og Fjer, som altsaa ved Befugtning 
med stærk Salpetersyre farves gule. — Sal
petersyre maa opbevares i Glasflasker med 
Propper af Glas eller Lér, da Korkpropper 
snart vilde blive fortærede af den. Den rene 
Syre maa beskyttes imod Daglysets Paavirk- 
ning, da den ellers lidt efter lidt vil gaa 
over til Salpeterundersyre; er denne Sønder
deling indtraadt, saa farves Syren gul. Sal-
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petersyro anvendes paa mange Maader til 
chemisk og pharmaceutisk Brug, til Opløs
ning af Metaller, til Svovlsyrefabrikationen 
ved Iltning af Svovlsyrling til Svovlsyre, til 
Iltning af Arsensyrling til Arsensyre, Phos
phor til Phosphorsyre etc.,- størst er dog 
dens Anvendelse i Techniken, saasom til 
Fremstilling af Nitrobenzol (Anilinfabrikation), 
af Sprængolie, Skydebomuld, Collodiumbom- 
uld, Sølvnitrat (Helvedessten), Knaldkviksølv I 
etc., fremdeles til Tilberedning af Pikrinsyre 
af Phenol, Martiusgult af Naphtalin, til 
Phtalsyre, hvoraf kunstig Benzoesyre frem
stilles, til kunstig Alizarin etc.

S a lp e te r s v a m i*  s. Fyrsvam p.
S a lp e t e r æ t lie r v in a a n d , f orsødet  

Salpet er sp i r i t us (Æ th e r  n itrosu s  spirituosus, 
S piritu s  N itr i  dulcis eller n itroso  cethereus), 
er en vandklar Yædske af en behagelig æthe- 
risk Lugt og Smag, som let bliver sur og 
derfor maa opbesvares i smaa, godt lukkede 
Kar paa et køligt Sted. Den tilberedes ved 
Destillation af 9 Dele Salpetersyre og 32 
Dele Yinaand. Den anvendes i Medicinen, 
ligesom ogsaa til Fremstilling af kunstig Rum 
og Rumæther.

S a l t  (Sal). Salte kalder man i Che- ! 
mien Forbindelser af Syrer med Alkalier, 
Jordarter eller Metaller etc. De fleste danne 
Krystaller, idet de i en til en vis Grad con
centrerei Opløsning ved dennes Afkøling ud
skille sig i fast Tilstand med bestemte ure
gelmæssige Former, imedens nogle ikke kunne 
krystallisere og derfor efter Afdampningen 
give gummiagtige, pulveragtige eller form
løse Masser. De ere hyppigst hvide eller 
farveløse, medens andre, saaledes flere Metal
salte, ere farvede, og de opløse sig sædvanlig 
mere eller mindre let i Vand. Flere af dem 
findes i Naturen, dels i mægtige Lag, saa
som Stensalt og Chilisalpeter, dels opløste i 
Vand eller fordelte i faste Legemer, af hvilke 
de kunne udskilles. Man skj elner imellem 
neutrale, basiske og sure Salte. De neutrale 
ere saadanne, i hvilke Syren og Basen neu
tralisere hinanden; i basiske Salte er Basen 

rædominerende, imedens i de sure Salte 
yren er fremherskende i Sammenligning 

med Basen. Træde Salte i Forbindelse med 
hverandre, fremkommer der Dobbelt sal t e.  Et 
saadant kan bestaa af en Forbindelse af to 
Syrer med én Base, eller af to Baser med 
én Syre, eller af to Syrer og to Baser. Saa
ledes bestaar f. Ex. Alun af svovlsurt Kali 
og svovlsur Lerjord og henregnes derfor til 
Dobbeltsaltene; der findes kun én Syre og 
to Baser deri. De Salte, som indeholde tre 
Baser og én eller flere Syrer, kalder man 
Tr i l l i ngsal t e ;  de ere imidlertid sjeldne. — 
Det vigtigste Salt, som ogsaa her alene vil 
blive omtalt, er Kogsal t et  eller Kj økkensal -  
tet ,  i Chemien kaldet Chlornat r ium,  C h lore - 
tuiu na triciiii) ,  Na truin uiuria t icuiu,  Sal culina re ,  
og ellers sædvanlig fortrinsvis Sal t .  Det 
bestaar af 39,59 Dele Natrium gg  60,41 Dele 
Chlor. Det findes i Naturen i overordentlig 
stor Mængde, enten i faste Masser som St en 
sal t ,  eller opløst i Vandet i mange Kilder

som Ki ldesal t ,  eller i Søvandet som Havsalt ,  
og desuden ogsaa i Vandet i mange Indsøer, 
paa hvis Bredder det ofte afsætter sig som 
fast Saltsten.

St ensal t  eller Bj ergsal t ,  Sal Gemiuæ, Fr.
Sei gemme, E. Rock-salt, er sædvanlig hvidt, 
men ofte ogsaa gulligt, rødligt, blaat eller 
graat, gjennemskinnende indtil gjennemsig- 
tigt, har Glasglans og et muskletBrud. Det 
findes i mange Egne i store Masser i Jorden 
og Bearbeidelsen af disse Stensaltleier er ikke 
vanskelig. Det indtrængende Vand, som 
ellers er den værste Fjende ved saadanne 
bjergmandsmæssige Foretagender, siver kun 
med Vanskelighed ned igjennem de Lerlag, 
som sædvanlig findes afvexlende med Sten
saltet, som desuden ogsaa selv holder Vandet 
ude, fordi der snart danner sig en mættet 
Saltopløsning, der paa Grund af sin Vægt
fylde holder sig i Berøring med Stensaltet 
og saaledes beskytter det øvrige Stensalt mod 
at angribes. Fremdeles kan man her und
være den kostbare Afstivning med Træværk, 
som navnlig i Stenkulsgruber sluger saa 
store Summer, idet Stensaltet har saa stor 
Sammenhængskraft, at man kun behøver hist 
og her at lade nogle Piller staa, og naar 
Saltet er meget fast og tæt, kan man end- 
ogsaa ganske undvære disse Piller og ud
hugge mægtige hvælvede Rum af flere hun
drede Fods Høide. Ofte er det ganske rent 
Chlornatrium, og det kan da bruges umid
delbart som det kommer op af Jorden; men 
hyppigere er det blandet med fremmede Be
standdele, hvilket ogsaa er Grunden til dets 
forskjellige Farve, og det maa da først ren
ses, hvilket sker ved Opløsning af Saltet paa 
selve Leiringsstedet. Man udhuler i Massen 
et stort, men forholdsvis lavt Rum, idet ma» 
med regelmæssige korte Afstande lader fif' 
kantede Piller blive staaende, saa at Rummet 
egentlig bestaar af parallele Gange, son; 
krydse hverandre under rette Vinkler og 1 
lige store Afstande. Aabningen ind til dette 
Rum lukkes derpaa vandtæt, hvorefter det 
fyldes helt med Vand igjennem en særegen 
Schacht, hvilket kan tage en Tid af én elle1' 
flere Maaneder efter Rummets Størrelse. Van
det opløser nu Saltet i Pillerne, som miste 
deres Sammenhæng, det tilbageværende Ler 
synker tilbunds, og paa samme Maade æder 
Vandet sig ind i Loft og Vægge. Efter 
nogen Tids Forløb tappes Saltopløsningen 
fra og bringes frem til Overfladen, imedens 
Rummet paany fyldes med Vand, og Saltet 
udvindes da af Opløsningen ved Kogning'- 
Et saadant Saltværk kaldes i Tyskland »Sink" 
werk«, og det paa denne Maade udvundne 
Salt »Dophirsalz«. Man benytter navnlig 
denne Fremgangsmaade ved BerchtesgadenA 
Baiern, ved Hall i Tyrol, ligesom ogsaa i do 
Salzburgske Alper ved Hallstadt, Ischl og 
Hallein, og ved Aussee i Steiermark.

Et af de betydeligste Stensaltleier i En- 
ropa findes i de nordlige Karpather og st r i k 

ker sig fra Krakau igjennem en Del af Ungarn 
og Siebenbürgen ind i Moldau. Det bearbe1' 
des hovedsagelig i de store og mærkværdigt
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Saltværker ved W i el i czka og Bochnia i Nær
heden af Krakau, men desuden ogsaa mange 
andre Steder i Galicien, Ungarn og Sieben
bürgen. Saltlaget ved Wiel i czka befinder 
sig umiddelbart under denne By og liar en 
Længde af 10,500 Pod, en Bredde af c. 4000 
Fod og en Tykkelse af over 1200 Pod; Bjerg
værket bestaa af 7 Etager ovenover hverandre, 
som hver har sit Navn og udgjør en Uende
lighed af Gange og Huler, der ere udhuggede 
i Salt og forbundne ved Schächter, Stiger og 
frapper; der beskæftiges her over 500 Ar
ridere, og den aarlige Production udgjør 
henved 2 Millioner Centner Salt. Det bedste 

reneste Salt, som brydes her, men som 
forekommer i ringe Mængde, kaldes Kr yst al 
l et ;  det stødes uden videre Bearbeidelse og 
torbruges dels som Taffel- og Kjøkkensalt, 
°g dels i Parverier, Tøitrykkerier og til Bleg- 
tlUlg; man forfærdiger ogsaa alle Slags Smaa- 
Öonstande deraf, saasom Figurer, Lysestager, 
Lrucifixer etc. Derefter følger det hvide 
^chacht salt  eller Schyb iker ;  dernæst det 
Synlige, som udgjør den største Kvantitet, 

tilsidst det mørkegraa Spizasal t ,  som er 
'fot mest urene og bestaar af smaa Korn eller 
?Pydagtige Krystaller. Det sammenfeiede Af- 
afd, som kun benyttes til Kvæget, kalder 
Jüan Opf einingssal t  eller Fodsal t .  — Salt
arne ved Bochnia,  omtrent 5 Mil fra Krakau, 
..Østaa af 4 kolossale Etager og give et aar- 
J§t Udbyte af c. 250,000 Centner. — I 
Vskland findes flere betydelige Saltbjerg- 

ĵ rker, saasom ved Jagt sf eld i Wurtemberg, 
avor Stensaltlaget har on Tykkelse af henved 

Pod, ved Slet t en i Hohenzollern, og 
gavnlig det berømte Saltværk ved St assf u r t  

Magdeburg, hvor Brydningen af Stensalt 
øl'st paabegyndtes i 1857, og hvor der for- 
''fon Salt udvindes en Mængde Biprodukter, 
navnlig Chlorkalium, svovlsurt Kali, Kali- 
yfipeter, Potaske, svovlsur Magnesia, Chlor- 
^gnesium og andre Magnesiasaite, Brom 

som ere af stor Betydning i mange 
Rhinske Øiemed, saasom ved Fabrikationen 
; Lrlas, Porcellain, Krudt, Sæbe, Gjødnings- 

‘Wer etc. — Fr ankr ig har en betydelig 
Aensaltgrube ved Dieuze i Lothringen, og i 

sydlige It al ien findes der flere lignende 
Omegnen af Castrovillari. England har 

j''strakte Saltminer i Omegnen af North wich 
j Lhesshire, hvor Brydningen paabegyndtes 
e h~0 og hvor Saltet vindes i en Dybde af 
Z 320 Pod. I Cardona i Cat alonien fore- 
°mmer Stensaltet i Jordens Overflade og 

venner endogsaa et flere hundrede Fod høit 
Drg, saa at Indvindingen her er den samme 

U°rn ved et aabent Kalk- eller Sandstensbrud. 
Jagarn har store Stensaltværker i Marmarosch 

Salzburg, og udenfor Europa findes der 
^tydelige Leier af Stensalt i Peru, Chili, 
%holland etc.
c, Ki ldesal t et  indeholdes i Vandet i de 
j a«kilder, som findes i mange Lande paa 
,°rden og som mest komme fra store under
jordiske Vandbeholdere, som opløse de i Nær
eden beliggende Leier af Stensalt. Det 

ere eller mindre Salt indeholdende Vand,

Sal t solen,  sprudler enten frem af Jorden af 
sig selv eller bringes frem for Dagen ved 
Pumpeværker o. desi. Naar Solen ikke in
deholder 3 pCt. Salt, lønner det sig i Regelen 
ikke at indkoge den; mange Soler indeholde 
imidlertid indtil 20 pCt. og undertiden 
endogsaa mere. Saadanne kraftige Soler 
blive umiddelbart indkogte i store, flade 
Pander, i hvilke Saltet da afsætter sig paa 
Bunden. Svagere Soler blive derimod, for at 
spare det til Indkogningen nødvendige Brænd
sel, først udsatte for Luftens Paavirkning 
saaledes at en stor Del af det deri indeholdte 
Vand fordampor, og først derefter indkoges 
Solen, som derved er bleven stærkere. For
dampningen i Luften foregaar i de saakaldte 
Gradérhuse,  som egentlig kun ere smalle, 
langstrakte, 30—50 Pod høie Bjelkestilladser, 
der ere fyldte med Tjørneknipper, saaledes 
at det Hele danner ligesom en tyk Væg. 
Risknipperne hvile paa et Sæt vandrette Hyl
der, som ere anbragte over hverandre, hvor
ved man undgaar, at Knipperne sammentryk
kes ved deres egenVægt. Øverst findes der 
en bred, flad Beholder for Saltopløsningen, 
som igjennem en Mængde smaa Haner dryp
per ned paa Knipperne, altid paa den Side, 
som vender imod Vinden. Herved frembyder 
Solen den størst mulige Overflade for Vinden, 
og Vandets Fordampning kan saaledes fore- 
gaa paa den hurtigste og fordelagtigste 
Maade. Den graderede Sole samler sig for
neden i en stor, flad Beholder og indeholder 
nu meget mere Salt end førend den strøm
mede ned igjennem Gradérvæggen, og er 
derhos bleven befriet for de jordagtige Be
standdele, Gips, Kalk og Jern, som den op
rindelig indeholdt, men som nu have afsat 
sig paa Gradérvæggens Kviste. Dersom So
len endnu er for fattig paa Salt, lader man 
den passere et andet lignende Gradérværk, 
og sædvanlig gjentages dette flere Gange, 
indtil den Vædske, som opsamles forneden, 
er bragt til at indeholde 26 pCt. Salt, det 
vil sige indtil den er mættet med Salt, der 
nu begynder at afsætte sig. En saadan Tjør
nevæg er ofte vanskelig at afstive, især naar 
den er meget høi, og man giver den derfor 
hellere en større Længde ; ved den preussiske 
By Schönbeck har man t. Ex. en saadan 
Gradérvæg, der er over */4 Mil lang. Denne 
Methode har dog ogsaa sine Ulemper, idet 
omtrent en Femtedel af Saltet antages at 
gaa tabt i de Vanddraaber, som føres bort af 
Vinden, og Tjørneknipperne af og til maa 
fornyes, idet do efterhaanden overtrækkes med 
et af kulsur og svovlsur Kalk bestaaende 
Stenlag. De Gradérværker, som endnu ere 
i Virksomhed, stamme alle fra Fortiden, og 
man indretter ikke nye, tildels fordi man 
skafter sig en stærkere Saltopløsning paa 
andre Maader, t. Ex. ved at opløse Stensalt 
over eller under Jorden. — Den tilstrækkelig 
stærke Saltsole indkoges i store, firkantede 
Jern-Saltpander, som kun ere 1 à 2 Fod dybe, 
men 80—100 Fod lange og 25—30 Fod brede; 
den bliver hurtig opvarmet til Kogning, 
hvorved der paa Overfladen udskiller sig.Skum
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og andre Urenligheder, som jevnlig afskum
mes. Under den fortsatte Fordampning bli
ver Luden i Panden stedse rigere paa opløst 
Salt, som tilsidst begynder at udskille sig, 
naar Vandet ikke længere er istand til at 
holde det opløst. Man dæmper da Varmen, 
imedens Saltet vedbliver at udskille sig og 
efterhaanden at synke tilbunds, hvor det da 
af og til optages. Det udskilte Salt skrabes 
hen til Kanterne af Panden, hvorfra det fyl
des i kegleformede Vidiekurve, der ophænges 
ovenover Panden, for at Luden kan dryppe 
af; det tørres derpaa ved Spildevannen fra 
Ildstedet og nedpakkes til Forsendelse. Det 
ved Kogningen udvundne Salt er desto mere 
fintkornet, jo stærkere Ild man har benyttet 
dertil, og jo hurtigere Fordampningen er gaaet 
for sig. Den sædvanlige Temperatur ved 
Fordampningen af Saltluden ligger mellem 
60—80° C., fordi man derved vinder Salt, del
er betydelig lettere end det tunge Salt, som 
udskiller sig ved en høiere Temperatur.

Havsal t et  i lindes i Naturen i størst 
Mængde, idet Saltmængden i Havvandet, naar 
vi betragte Havet i det Store, omtrent er ens 
og kan anslaas til benved 3’/2 pCt. Der gi
ves imidlertid mange Undtagelser fra dette 
Forhold, idet Saltmængden i enkelte Dele af 
Havet af forskjellige Grunde kan formindskes 
eller forstørres, navnlig ved Tilløbet af Flod
vand paa den ene Side og Fordampning paa 
den anden Side. Fordamper man saaledes 
1000 Pund Vand fra forskjellige Have, vil 
t. Ex. Middelhavet give omtrent 87 Pd. faste 
Stoffer som Rest, Atlanterhavet 35—36, Nord
søen henved 33, Kattegattet 20—27, Øresund 
15—18 og Østersøen, som har et stort Tilløb 
af Floder, kun benved 5—10 Pd., og af disse 
faste Rester vil Kogsaltet omtrent udgjøre de 
fire Femtedele. Havets Saltholdighed er imid
lertid ikke stor nok til i Almindelighed at 
lønne en umiddelbar Inddampning ved kun
stig Varme, hvorfor endel Vand maa bort
skaffes paa anden Maade. I Landene omkring 
Middelhavet, ved de bekjendte Saltværker i 
St. Ubes (Setuval) i Portugal og flere andre 
Steder lader man Solvarmen udføre Fordamp
ningen. Søvandet ledes fra et større Bassin, 
der kan sættes i Forbindelse med Havet, men 
er beskyttet imod Ebbe og Flod, igjennem 
Render og Kanaler ind i mindre og mindre 
Bassiner, i hvilke det staar med en ringe 
Dybde, saa at det frembyder en stor Over
flade for Solens og Luftens Paavirkning. 
Saltholdigheden tiltager derfor efterhaanden, 
indtil Vandet tilsidst bliver saa mættet, at 
der indtræder Udkrystallisation af Salt, som 
da tages op og sættes i Bunker paa Dæm
ningerne imellem de enkelte Bassiner. I 
disse saakaldte Salthaver kan Fordampningen 
fuldendes i en Uge, ja i stærk Varme end- 
ogsaa i et Par Dage, og Arbeidet vedvarer 
uafbrudt hele Sommeren. Bunkerne lader 
man henstaa, beskyttede imod Regn ved et 
Lag Tang, Rør eller Ler, i længere Tid, 
stundom et Aar eller længere, for at de let
test henflydende Salte, som ere blandede med 
Kogsaltet, navnlig Chlormagnium og Chlor-

caleium, kunne faa Tid til at løbe af og sive 
ned i Jorden, saa at der bliver forholdsvis 
rent Kogsalt tilbage. Ved en fortsat Raffine
ring erholder man finere Salt, men ved en 
omhyggelig Behandling kan man ogsaa uden 
videre Omkrystallisering ved Salinerne pro
ducere et temmelig rent og smukt Salt. Det 
raa Havsalt, som ogsaa kaldes Bay- eller 
Boisalt ,  har en brunliggraa eller rødlig, smud
sig Farve, er i Almindelighed meget urent 
og indeholder navnlig svovlsur Kalk og svovl
sur Magnesia; det bliver derfor ofte raffineret, 
idet man igjen opløser det i Søvand og ind
koger den derved erholdte Saltsole, som og
saa undertiden først bliver graderet. Det 
anvendes navnlig i store Kvantiteter til Ned- 
saltning af Fisk, og indvindes hovedsagelig 
ved Kysterne af Spanien, Portugal, Frankrig, 
Italien og Østerrig, i hvilke Lande Saltvin
dingen er lige saa betydelig som den samlede 
Production ved alle Europas Saltkilder og 
Saltbjergværker. Den vilde imidlertid kunne 
være langt større og istand til at tilfreds
stille alle de europæiske Nationers Behov, 
saafremt Saltindustrien og Salthandelen over
alt vare frigivne; men denne vigtige Gren 
af Raastofproductionen er i de fleste Lande end
nu stærkt hæmmet ved Skattelovgivningen. — 
I de nordlige og koldere Lande og navnlig 
hvor Brændselet er billigt, saasom i Nor
thumberland og Durham i England og paa 
Skotlands Kyster, indvinder inanHnvsalt ved 
fuldstændig Inddampning af Søvandet ved 
kunstig Varme.

Foruden Havet afgive ogsaa mange af 
Fastlandets Indsøer betydelige Kvantiteter 
Salt. Saadanne Saltsøer findes i Europa kun 
paa den ungarske Slette og paa den pyrß' 
næiske Halvø, hvor de dog ere ubetydelig0) 
den største er Neusiedlersøen, som kun er 
8 Kvadratmile stor. I Asien ere derimod 
Saltsøerne meget almindelige, ligesom der 
ogsaa mange Steder paa Jordens Overflade 
afsætter sig det saakaldte St eppesal t ,  som 
t. Ex. udgjør en ikke ringe Del af Ruslands 
Saltproduction. De mest bekj endte Saltsøei 
ere det  casp iske Hav,  hvis Vand dog kun 
indeholder henved 1 pCt. Salt, det  døde Har
med 15 à 20 p Ct., og navnlig den imellem 
det caspiske Hav og Floden Wolga beliggende 
El t onsø,  som indeholder Kogsalt i saa stol 
Mængde (o. 32 pCt.), at Dyr og Planter ikke 
kunne synke deri. Denne Indsø er kun om
trent 1 Kvadratmil stor og 3 à 4 Fod dyF 
men afgiver dogaarlig c. 2 V2 Millioner Cent' 
ner Salt, der indvindes paa den Maade, U 
Arbeiderne i den regnløse Tid med Træskovie 
samle det Salt, der afsætter sig paa SøOIlS 
Bund eller danner en Skorpe paa dens Over' 
flade. Af Saltsøer findes desuden i Asie11 
Aral søen.  Lopsøen,  Urmiasøen og flere Im11' 
drede andre, hvori Vandet ofte indeholder 
20 à 25 pCt. Kogsalt. — I Afrika og A'1' 
stralien findes der ligeledes en stor Mængde 
Saltsøer, og ogsaa Amerika har endol, ibland 
hvilke navnlig maa mærkes den store Saltsø 
i Ut ah,  hvis Vaud indeholder over 20 
Kogsalt, og som i Aaret 1880 afgav 483,of
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Bushels (à 51 Pund) Salt. De nordameri
kanske Pristaters samlede Produktion af Salt 
udgjorde i det nævnte Aar henved 30 Milli
oner Bushels, hvoraf c. 900,000 Bushels af 
Havvand, 944,000 af Saltsøer og Saltleier, 
men hele Besten, omtrent 28 Mill. Bushels, 
af naturlige Saltkilder. Næsten 25 Mill. 
Bushels tilvirkedes ved Hjælp af kunstig 
Varme, Kesten ved Solvarme.

1 Aaret 1874 udgjorde Saltproduktionen i:
England c......  36,800,000 Centner.
Busland......... 25,000,000 —
Portugal og Spanien 14,000,000 —
Østerrig - Ungarn . . 12,000,000 —
Tyskland....... 12,000,000 —
Frankrig....... 10,500,000 —
Italien.........  7,000,000 —
Schweitz......  700,000 —
Salt krystalliserer i farveløse Tærninger; i 

ren Tilstand er det vandfiit og ikke hygro
skopisk, men i Almindelighed indeholder det 
Hdt Chlorcalcium og Chlormagnium, saa at 
'Ft tiltrækker Luftens Fugtighed og sædvan
lig indeholder 2—5 pCt. Vand. Kogsalt har 
krystalliseret Tilstand en Vægtfylde af 1,89 
°g adskiller sig fra de fleste andre Salte ved 
ut være næsten ligesaa let opløseligt i koldt 
s°m i varmt Vand; det er opløseligt i 2,7 
Hele Vand; ogsaa af vandig Vinaand opløses 
uet, men ikke af absolut. En bitteragtig 
klag er Tegn paa en Tilstedeværelse af 
Magnesiasaite, og naar det tiltrækker Fugtig
hed af Luften, indeholder det sædvanlig 
Bhlorcalcium og Chlormagnium. Ved at op
varmes giver det en knitrende Lyd, idet 
kitkrystallerne indeholde lidt Moderlud, der 
Vpd Ophedningen sprænger dem. Ved lys 
Bødglødhede smelter det til en klar Vædske, der 
V'-'d stærkere Hede fordamper uforandret, 
kavel for Planter som for Mennesker og Dyr 
®r det et uundværligt Stof som en af Hoved- 
jjetingelserne for det organiske Liv; desuden 
kr det som bekjendt mangfoldige andre Anven
delser, saasom til Conservering af Kjød, Fisk, 
klør, Huder, Træ og anatomiske Præparater, til 
Fabrikation af Soda, Saltsyre, Chlor, Salmiak, 
Hl Hvidgarvning, til hvid Glasur paa Lerva- 

i Glas- og Sæbefabrikationen, ved Frem
stilling af Aluminium, Natrium, Sølv, i 
farverier og Tøitrykkerier, i Papirfabrika- 
Honen etc.
p Danmark indførte i Aaret 1880 c. 20 Mill, 
jul raat, urent Stensalt i Stykker, hvoraf 
Indførselstolden beløb c. 143,078 Kr.; heraf 
k°m 16,7 Mill. Pd. fra England og Kesten 
Ha Tyskland. Af andet Salt indførtes c. 22. 
Hiil. Pd., hvoraf Indførselstolden beløb c. 
*99,432 Kr.; heraf kom c. 7,8 Mill. Pd. fra 
England, 7,5 fra Tyskland, 6,4 fra Portugal 
etc. — Udførselen i samme Aar udgjorde c. 
4 Mill, pd., som mest gik til Bilandene.

Raffinering af fremmed Salt drives here 
Meder i Danmark og er i den nyere Tid 
Hitagen endel. De vigtigste Saltraffinaderier 
Yf, i Tandet ere: Christiansholm (som til 
■̂ dampningen benytter Spildevarmen fra den 
nuværende Cokesbrænding) samt Lüneborg, 
°e£ge i Omegnen af Kjøbenhavn og med en

aarlig Production af c. 70,000 Tønder; end
videre findes der Raffinaderier i Aarhus, Fre
dericia, Helsingør og here Byer. Som Raa- 
materiale anvendte man for endel Aar tilbage 
mest tysk Stensalt, især fra Stassfurt, hvor
fra man erholdt et temmelig rent og klart 
Produkt, der kun var iblandet tynde Lag af 
rent Sand og Gips ; nu benyttes derimod næ
sten udelukkende engelsk Stensalt, som ho
vedsagelig erholdes fra Liverpool og Belfast. 
Raffineringen sker ved Opløsning af den med 
rødt Lér blandede Saltsten i Vand i store 
Kar, hvorfra den klarede Saltopløsning af- 
tappes i Panderne og afdampes ved en Var
megrad af 60—80° C.

Norge indførte i 1879 c. 6,500 Pd. raffi
neret Bordsalt, 6,000 Pd. Stensalt og over 
210 Millioner Pund andet Kogsalt til en 
Værdi af 1,846,400 Kroner; i 1878 udgjorde 
Indførselen c. 169 Mill. Pd. eller 626,428 
Tønder, af hvilke Tusinder Tdr. 209 kom fra 
Portugal, 154 fra Spanien, 142 fra Italien og 
89 fra England. Af det indførte Salt udfør
tes der fra Norge i 1878 c. 17 Mill. Pd. og 
i 1879 c. 6,3 Mill. Pd.

Sve r ig indførte i 1878 c. 3 Mill. Kubikfod 
Kogsalt til en Værdi af 1,831,705 Kr., og ud
førte Intet.

Englands Indførsel af Salt udgjorde i 1876 
kun c. 10,000 Tons til en Værdi af 1 £ pr. 
Ton, hvoraf c. 8,000 Tons fra Portugal. 
Der udførtes i samme Aar 865,804 Tons, v. 
534,753 £, hvoraf 22,450 Tons til Danmark. 
I Aaret 1867 udførtes 724,343 Tons Salt v. 
c. 446,000 £.

S a l t s y r e ,  Chlorbr intesyre  (Acidu m  

hydrochloratum  eller m uriaticum , Spiritus  

salis), er en mere eller mindre concentrerei 
Opløsning i Vand af Chlorbrinteluft. Chlor- 
brinte eller Saltsyreluft er farveløs og ud
vikler i Luften tykke, hvide Dampe af en 
stikkende, ubehagelig Lugt; den kan ikke 
indaandes, da den virker meget skadeligt paa 
Respirationsorganerne og bevirker Betændelse 
af Huden. Den er meget sur og farver der
for Lakmospapir kraftig rødt; ved et Tryk 
af 30—40 Atmosphærer lader den sig for
tætte til en Vædske. Chlorbrinten udmær
ker sig ved sin overordentlig lette Opløselig
hed i Vand. Et Volumen Vand opløser nem
lig ca. 400 Gange sit Rumfang Chlorbrinte
luft. Opløsningen af denne Luftart i Vand 
er den sædvanlige Saltsyre. I Handelen 
skjeiner man imellem to Sorter Saltsyre, 
nemlig: 1) Den raa eller rygende Salt syre ,  
(.Acidu m  hydrocJiloratum crudum ), som in
deholder 33—34 pCt. Chlorbrintesyre; den er 
uren, indeholder Jernchlorid, ringe Mængder 
Arsensyre, Svovlsyre, Lerjord og ofte ogsaa 
fri Chlor. 2) Den rene Salt syr e  (Acidum  

hydrochloratum ), med 25 pCt. Chlorbrinte. 
— Den raa Saltsyre vindes i vore Dage som 
et Biprodukt ved Sodafabrikationen i saa stor 
Mængde, at den af Fabrikanterne næsten bort
gives for Intet. Til Sodafabrikationen maa 
man først fremstille Natronsulphat (svovlsurt 
Natron), hvilket sker ved at behandle Kog
salt med Svovlsyre (s. Soda) Ved denne 
Operation danner der sig Natronsulphat og
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fri Chlorbrinteluft, som opsamles i Vand, 
der begjærlig indsuger den. Vandet inde
holdes i 3 Fod høie og 2 Fod brede Krukker 
af brændt Ler, som have to Halse, hvori Til
og Fraledningsrørene for Saltsyreluften fast
kittes lufttæt. Disse Krukker, hvis Antal 
kan være 80—100, ere forbundne med hver
andre ved korte Rør, saa at Vandet, som 
fyldes ind igjennem en Tragt i den yderstc 
Krukke, efterhaanden strømmer igjennem dem 
alle, imedens Saltsyreluften bevæger sig den 
modsatte Vei. Denne indsuges derved efter
baanden af Vandet, og da den stedse møder 
friskere og friskere Vand, foregaar Indsug
ningen temmelig fuldstændigt, imedens om
vendt Vandet, naar det er ankommet til den 
sidste Krukke, vil være forvandlet til en tem
melig stærk Saltsyre. Et saadant Apparat 
er imidlertid kostbart og optager megen Plads, 
og man er derfor gaaet en anden Vei, hvor
ved Fortætningen ogsaa lykkes bedre, idet 
man har construeret høie Taarne, som ere 
fyldte med Cokes, ildfast Lér o. desi., i hvilke 
Saltsyreluften lades ind forneden, imedens en 
Regn af Vand risler ind fra oven; paa sin 
Voi igjennem Taarnet optager Vandet da 
Cblorbrinten og løber ud forneden som den 
i Handelen hyppigst forekommende Saltsyre, 
i  mange Fabriker paa Fastlandet sker For
tætningen af Saltsyreluften meget mangelfuldt 
paa Grund af Bekostningen derved og Salt
syrens ringe Værdi. Man har forsøgt paa at 
lade Cblorbrinten undslippe i Luften igjennem 
høie Skorstene ; men den blev da saa hyppig 
ført tilbage af Regn og tung Luft, at Vege
tationen i hele Omegnen af saadanne Fabri
ker blev aldeles ødelagt, hvorfor Fabrikan
terne ved Lov ble ve tvungne til at lede 
Saltsyre dampene i Vand og altsaa til at fa
brikere Saltsyre. Flere Steder lod man vel 
Dampene undslippe i Aaer eller Floder, men 
dette blev ligeledes forbudt, idet de døde, 
opskyllede Fisk vidnede om, at Vandet der
ved blev forgiftet. — Den rene Saltsyre frem
stiller man ved at lede den ved Indvirkning 
af Svovlsyre paa rent Kogsalt udviklede Salt
syreluft i destilleret Vand, eller ved Destilla
tion af den raa Saltsyre. Den concentrerede 
Saltsyre er en farveløs, i Luften rygende, æt
sende og meget sur Vædske af en stikkende 
Lugt, indeholder 33—34 pCt. luftformig Syre, 
og har en Vægtfylde =  1,170; en svagere 
Syre har en ringere specif. Vægt, saaledes 
indeholder den officielle rene Saltsyre 25 pCt. 
luftformig Syre ved en Vægtfylde af 1,124. 
Kun en stærkt concentreret Syre ryger i 
Luften, idet en mere fortyndet Syre har mi
stet denne Egenskab. Saltsyre opløser en 
Mængde Stoffer, saaledes de fleste Metaller, 
hvorfor den er et af de almindeligste Opløs
ningsmidler, — I Naturen forekommer Chlor
brinteluft som Bestanddel af Vulkanernes 
Uddunstninger; flydende Saltsyre findes i 
meget ringe Mængde i Mavesaften og spiller 
en vigtig Rolle ved Fordøielsesprocessen. 
.Saltsyre er Handelens billigste Syre og finder 
en udstrakt Anvendelse i mange techniske 
Øiemed, saasom ved Tilberedning af Chlor 
til Chlorkalk, chlorsur Kali og andre Chlor-

præparater, til Fremstilling af Salmiak, i Phos
phor- og Limfabrikationen som Opløsnings
middel for phosphorsur Kalk, til Fremstilling 
af Metalchlorider og af Kongevand, i Bom- 
uldsindustrien til Opløsning af Kalksæbe, til 
Lodning, til Beitso i Farverierne, til Rens
ning af dyriske Kul i Sukkerraffinaderierne, 
til Behandling af Roemelasse for Spiritus
brænding, til Fremstilling af Kulsyre i Mine
ralvandsfabrikationen, til kydrometallurgisk 
Kobber-, Nikkel-, Cadmium-, Zink- og Vis- 
muthindvinding etc. Ogsaa i Medicinen an
vendes Saltsyre indvortes i flere Sygdomme 
som et Middel til at lette Fordøielscn, og 
udvortes til Gurglevand etc. Man forsende! 
den i Glas- eller Ler-Ballons paa 1—l Jli 
Centner, der ere omgivne af Kurve og for
synede med Glas- eller Lérpropper, i den 
nyere Tid ogsaa i Fade, som ere forede med 
Guttapercha. Desuden leveres den rene Salt
syre fra de chemiske Fabriker.

S a l t æ t h e r v i n a a n d ,  fortyndet Chlor- 
æther ( Æ th e r  ch loratus sp iritu osu s, Spiri' 
tus sa lis  dulcis, Spi. m u ria tico  œthereus) 
kalder man en Opløsning i Vinaand af den 
saakaldte tunge Saltæther. Man fremstiller 
den fortyndede Chloræther ved Destillation 
af 6 Dele Saltsyre med 24 Dele Vinaand over 
Brunsten, og Neutralisering af Destillatet 
med Natron. Det er en farveløs, fuldstæn
dig neutral Vædske af en eiendommelig ætke- 
risk Lugt, en vinaandig, krydret Smag og en 
Vægtfylde af 0,838—0,842; naar den antæn
des, brænder den med en i Randen gr# 
Flamme. Dens Anvendelse i Medicinen er 
nu temmelig ubetydelig; derimod benyttes 
den til at rense Luften i Tunnelerne, idet 
den forbrændes i smaa Lamper. Den holder 
sig bedre end forsødet Salpeterspiritus.

S a l v i e  ( S alvia  o ff ic in a lis ) er en i det 
sydlige Europa hjemmehørende og hos os 
hyppig i Haverne dyrket Plante med æglan- 
cetformede, modsatte, rynkede, graaliggrønne 
og paa Underfladen hvidfiltede Blade og lyse- 
blaa eller violette, temmelig store Blomster; 
hele Planten har en stærk, krydret, camphor- 
agtig Lugt og en sammensnærpende, bitter
agtig krydret Smag. Salvien har i ældre Tid 
havt Betydning som Kjøkkenurt, hvilket endnu 
er Tilfældet i England, men dyrkes nu most 
til Apotheker brug. De tørrede Blade, Foli« 
{H erb a ) Salvi*, føres i Apothekerne og be
nyttes baade til indvortes Brug og udvortes 
til Omslag, Gurglevand og til at blande 
imellem Tandpulver. De Kjøbenhavnske ApO' 
thekere indforskrive aarlig omtrent 1600 Pd- 
tørrede Salvieblade. Man skj elner imellem 
en bredbladet,  dyrket Form og en smalbla
det vild Form. Bladene maa samles inden 
Plantens Blomstring. Om dette har fundet 
Sted, kjendes paa Behaaringen, idet de under 
Blomstringen og senere ere næsten ubehaa- 
rede og mindre virksomme. Den formeres 
enten ved Frø eller ved Deling af ældre Pia0' 
ter, synes at foretrække tør, let Jord og eï 
forøvrigt ikke vanskelig at dyrke. — I  Han
delen gaar It aliensk Salvie, som er samlet a 
vilde Planter, især af den smalbladede For# 
Den er tæt hvidfiltet og den bedste Sort.



Salvieolie. 6 9 9 Sandelt ræ.

medens tysk Salvie, af i Tyskland dyrkede 
Planter, baade af den smalbladede og bred
bladede Form, den første af graagrøn og den 
sidste af næsten grøn Farve, er af ringere 
Kvalitet. Salvien indeholder som virksomme 
Bestanddele en ætlierisk Olie og Garvestof.

S a lv ieo lie  (Æ th eroleu m  Salvice) er den 
;d de blomstrende Sal viestengier destillerede 
mtlieriske Olie, som anvendes i Medicinen og 
til Tandpulvere og Tandtincturer; den har 
Blantens Lugt og Smag, er i frisk Tilstand 
grøngul og tyndtflydende, men bliver senere 
gul eller brun og tyktflydende og afsætter 
Salviecampher.

S alv ieost er en med Salvie blandet 
Bryderost, som især forfærdiges i Omegnen 
af Königsgräz i Böhmen.

S alzb u rger V itr io l s. Vitriol 3.
Sam a r k a  kaldes i Busland Skindene af 

tiet hvide Egern.
S am isk  J ord  er en Art hvid Segljord 

Ba Øen Samos.
S am isk e V in e  eller Samosvine ere

røde og hvide Muskatvine fra Øen Samos; i 
Kvalitet kommer de Cypervinene nær, og de 
lösendes ofte til Nordeuropa, især til Sverig,

S am p ign y er Navnet paa en rød, vel
smagende, temmelig stærk og fyrig Yin fra 
Boinmercy i det franske Dep. Maas.

San cerre er baade en rød og en hvid 
fra Dep. Cher. Den røde har Lighed 

'Ued den røde Burgundervin af 3die Klasse 
fra Joigny, den hvide med den af 2den Klasse 
Bu St. Bris.

S andales kaldes nogle rødstribede Sil- 
betøier, som især forsendes til Levanten.
 ̂S an d alin a  er et ordinairt, glat uldent 

føl som forfærdiges i Øvreitalien og som 
gaar til Spanien.

M a n d a m e l i  s. Realgar.
S an d arak  (R esin a  eller G um m i San- 

Uaraca) er den stivnede, hvidlige eller gule, 
gennemskinnende, skjøre Harpix af et til 
juletræerne hørende og især paa Atlas- 
bjergene i det nordlige Afrika voxende 

Ga llit ris qua driva lvis,  der kan naa en 
tiøide af ca. 7 Meter, og af hvis Bark den 
tyder ud dels af sig selv og dels efter Ind
uit, som man gjør i Stammerne og Grenene.
jeu bedste Sortj Sandaraca in granis eller 

6 eCta, bestaar af lysegule, hvidt bestøvede, 
piange Taarer eller Korn, som ere skjøre, 
bave et glasglinsende Brud og en lidt aro
matisk Smag, ere gjennemskinnende og søn
derdeles ved at tygges til et fint, ikke sam- 
"U-nklæbende Pulver, hvorved Sandarak hoved
sagelig adskiller sig fra Mastix, hvormed den 
>ar megen Lighed, men som bliver blød ved 
‘d tygges. Den har en balsamisk, lidt ter- 
føutinagtig Lugt, opløser sig fuldstændig i 
f̂kohol og tildels i Terpentinolie, og udbre- 

en behagelig Lugt, naar den antændes. 
ra Hjemstedet forsendes Sandarak hyppigst 
°iu Sandaraca naturalis eller in sortis,  der 
estaar af den naturlig indsamlede Drogue. 

°g som foruden de ovenfor omtalte Korn (S.

granis), som udsøges deraf, tillige inde
holder urene Korn og andre fremmede Sub- 
tantser, saasom Træstykker, Plantenaale etc.

Den indeholder en eiendommelig Harpix, som 
kaldes Sandaracin.  Man anvender den ho
vedsagelig til Spiritusfernisser, Politurer og 
Lak, ligesom ogsaa til at blandes imellem 
Bøgelsepulver; pulveriseret Sandarak er det 
bekjendte hvide Radérpulver,  hvormed man 
bestrør de raderede Steder paa Papir, for at 
man skal kunne skrive derpaa uden at Blæk
ket slaar igjennem. Fra Sverig kommer un
dertiden under Navn af Sandarak Enebær
gum m i,  Re sina  Sandara cæ ge rm a nic i» ,  som 
erholdes af Enebærbusken og som ofte ind
samles af Myretuer.

S a n d a r t  (L ucioperca sandra) er en af 
de bedste Ferskvandsfisk og forekommer af 
og til i Danmark, men navnlig i Tyskland og 
Sverig. Den ligner meget Aborren, men er 
mere langstrakt og kan blive over 1 Meter 
lang og naa en Vægt af indtil 20 Pd. Den 
har et fint og velsmagende Kjød og forsendes 
derfor ofte saavel i frisk og henkogt Tilstand 
som saltet og røget.

S a n d e ltr æ  (L ig n u m  Santalinum ) kal
des to Træsorter af forskjellige Træarter; de 
have ikke ganske de samme Egenskaber og 
have derfor ogsaa fundet forskj ellig Anven
delse. Man skjelner imellem 3 Slags Sandel
træ, nemlig:

1) Rødt Sandelt ræ,  ogsaa kaldet Caliatur-  
eller Cariaturtræ,  som er det hyppigst fore
kommende og det, som i Almindelighed for
staas ved Benævnelsen Sandeltræ, naar Farven 
ikke er nøiere betegnet, stammer fra det i 
Ostindien, navnlig paa Ceylon og Koroman- 
delkysten, voxende røde Sandeltræ,  ogsaa 
kaldetVingefrugttræet,  Pt e roca rp us sa nta linus.  
Yedet er meget fast og tungt, idet Vægtfyl
den er 1,128; det er udvendig brunrødt, ind
vendig lyst indtil dybt blodrødt med brune, 
undertiden næsten sorte Aftegninger og lange, 
temmelig grove Porer, har en svag Lugt og 
Smag og indeholder et rødt, harpixagtigt 
Farvestof uden Lugt og Smag, som kan ud
trækkes deraf med varm Alkohol, Æther, Al
kalier etc. og som man har givet Navnet 
Santal in. Det er ikke altid ens i sin Sam
mensætning og varierer ogsaa med Hensyn 
til Farvenuanceringen imellem Gult og Eødt. 
Det adskiller sig fra Farvestoffet i andre Sor
ter Bødtræ navnlig derved, at dot er uoplø
seligt i Vand. Det bruges mest af Snedkere 
og Dreiere som Tilsætning til Schellakpolitur, 
som derved faar et rødligt Farveskjær. De 
gamle Stammer indeholde Farvestof i større 
Mængde (henved 17 pCt.) end de unge, hvor
for man ogsaa sædvanlig kun fælder de først
nævnte. Vedet kommer i Handelen i lange, 
tykke, hyppigst firkantede Stykker paa 100 
Pund og derover. Det kommer ogsaa i Han
delen raspet og malet, det sidste dels som 
et fint, lyst, støvende, mørkerødt Pulver, dels 
i større Fade og af lyserød Farve, hvilket 
sidste er af ringere Værdi end det første. 
Baade det raspede og det malede er forøvrigt 
ofte forfalsket. Det anvendes hovedsagelig 
til Farvning af Brunt eller Oliven paa Uld, 
til at farve Læder, til rød Meubelpolitur og 
til finere Snedkerarbejde; endvidere benyttes 
det i Medicinen som Farvemiddel for flere
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Tineturer, til Tandpulvere, til Imprægnering 
af Træ, til Farvning af Yine ete. Til Eng
land indførtes i 1867 1,191 Tons rødt San
deltræ til Farvning til en Værdi af 5,870 £. 
— Forøvrigt forekomme undertiden ogsaa 
andre Træarter under Navn af Sandeltræ, 
navnlig en rød Sort fra Amerika i store, runde 
Stykker; dernæst det saakaldte Bartræ fra 
Angola (som leverer det bedste) og Gaboon 
i Afrika, i flækkede, glatte, brede og splintfri 
Stykker, samt en mere ordinair, blødere Sort, ; 
som indeholder Marv, fra Calabar i det syd
lige Afrika, hvorfor det ogsaa kaldes Cala-  
bartræ.

2) Gult Sandeltræ,  ogsaa kaldet Citrin- 
eller Ambratræ,  er det lysegule, i Nærheden 
af Splinten mørkegule, tætte og tunge Kjærne- 
ved af Sa nta luii i a lbum, et navnlig paa Java 
og Timor i Ostindien, paa Malabarkysten, i 
Cochinchina og paa Fidjih-Øerne i Sydhavet 
voxende Træ, som har nogen Lighed med en 
stor Myrtlie. Naar Træet er fældet og Bar
ken er fjernet, skæres det i kortere eller 
længere Stykker, som nedgraves i Jorden paa 
et tørt Sted, hvor man lader dem ligge i et 
Par Maaneder, i hvilken Tid de hvide Myrer 
bortæde det ydre Trælag uden at røre ved 
Kjærncvedet, som er det egentlige Sandeltræ. 
Stykkerne tages derefter op og sorteres efter 
Størrelsen. De, som komme af de yngre 
Stammer og af Grenene, ere de bedste og 
sædvanlig af en Tykkelse, som varierer imel
lem 10—20 Mm. Jo dybere deres Farve er 
og jo nærmere de have været ved Eoden, 
desto stærkere er deres Vellugt; de smaa, 
blege Stykker af de yngre Grene og saa- 
danne, som endnu ere omgivne af hvidt Træ, 
have kun ringe Værdi, og ved Indkjøb maa 
man navnlig vogte sig for, at Stykkerne ikke 
ere blandede med andre Træsorter, som ligne 
Sandeltræ, men mangle dettes Vellugt. San
deltræ benyttes i stor Udstrækning af Hin
duerne som Røgelse ved deres Begravelses
ceremonier, men Hovedforbrugerne deraf ere 
dog Chineserne, som især forfærdige en 
Mængde Vifter og andre Smaagjenstande 
deraf, og som benytte det i pulveriseret Til
stand som et kosmetisk Middel. I Aaret 
1848 indførtes der til Canton med engelske 
Skibe 20,782 Pikuls (à 121 d. Pd.) gult San
deltræ til en Værdi af 207,400 Dollars, og i 
enkelte Aar udgjør Indførselen over dobbelt 
saameget. Den aarlige Gjennemsnitsindførsel 
til Calcutta er omtrent 200 Tons, som hoved
sagelig komme fra Malabarkysten, imedens 
China faar Størstedelen af sit Forbrug fra 
Timor og de andre Øer. Til Europa kommer 
det kun sjelden, undtagen naar det medbrin
ges af Reisende enten til eget Brug eller til 
at forære bort.

3) Hvidt Sandelt ræ skal være de yngre 
Grene af det gule Sandeltræ og forekommer 
kun i smaa Stykker, hvis Farve falder lidt i 
det Gule; det er tæt, finttrævlet, uden Smag 
og næsten uden Lugt; kun ved at antændes 
udvikler det en noget stærkere Lugt. Det 
er bedækket med en tæt, graabrun Bark, er 
meget haardt og tungt, og kan gives en 
smuk Politur.

Samleltræolie, gul (Æ theroleum  
L ig n i  S a n ta lin i), er den af det gule og 
hvido Sandeltræ destillerede ætheriske Olie, 
som kommer fra Ostindien og som paa Grund 
af dens behagelige, rosenagtige Lugt anven
des til Røgelse og Parfumerier.

S a n d m l ia  er en sort, meget fast Træ
sort, som kommer fra Madagaskar og som er 
modtagelig for en endnu smukkere Politur 
end Ibenholt.

S a n d s t a r  ( C arex  aren a ria ), T. Sand- 
riedgras, Sandsegge, er et Halvgræs, som 
voxer i de tørreste og mest ufrugtbare Egne, 
især ved de europæiske Havkyster; den bli
ver ogsaa hyppig saaet for at fæstne det 
lette Flyvesand og efterhaanden forberede 
Jordbunden til Dyrkning. Den lange, kry
bende, seige, 2 à 3 Mm. tykke, af Led be- 
staaende og ved Leddene med brune Skjæl 
besatte Rod har en graabrun, løstsiddende 
Bark og er indvendig hvid og melet; den 
har en svag balsamisk, terpentinagtig Lugt 
og en lidt sødlig Smag. Paa Gjennem- 
snittet viser den under en Loupe 4—6' 
straalede Stjerner, hvorved den adskiller 
sig fra en lignende Rod af Carex hirta, som 
har en rustgul Farve og en fastsiddende 
Bark. Den indeholder lidt ætherisk Olie, 
Amylum, meget slimet Extractivstof, Balsam' 
harpix etc. Man anvender den i Medicinen 
under Navn af Stargræsrod eller tysk Sassa -  

parille,  Rhizoma (R a d ix )  Caricis arenari®, 
istedetfor den dyre Sassaparille, idet den 
omtrent har on lignende Virkning.

S i i l i<1 »te is  er en Bjergart, som bestaar 
af kantede eller afrundede smaa Korn aj 
indtil en Ærts Størrelse, forenede til en fast 
Masse ved et Bindemiddel, hvis Farve og' 
Beskaffenhed kunne være forskj ellige, hvor
ved Sandstenens Charakter ligeledes viset 
sig forskjellig; bestaar Bindemidlet saaledes 
af Kalk eller Ler, er Stenen hvid eller graaj 
lig; Jernilter bevirke en rødlig, brun eli®1 
gul Farve, Kul en sort og nogle Jern forbil1' 
delser, saasom Glaukonit, en grønlig FaUe 
etc. Den forekommer i mange Egne i mmF 
tige Lag og ogsaa som store Bjergmasset, 
Lagdeling er dog næsten altid meget a1' 
mindelig med en derpaa lodret Afsondring 
saa at der ved Brydningen fremkommer G' 
kantede Blokke, de saakaldte Kvatlersandstetb 
som afgive fortrinlige Bygningssten. Lagepe® 
Tykkelse er fra nogle Tommer indtil 1 a j1. 
Fod; undertiden ere de dog saa tynde ofe 
samtidig saa faste, at de afgive en god Sk1' 
fer, t. Ex. ved Nexø paa Bornholm.  ̂
haardeste Sandsten bestaa af Kvartskorn me 
ringe Iblanding af andre Stenarter og iaS! 
forbundne ved en kiselagtig Masse; hypljr 
ere de dog blandede med Glimmer, Fê  
spath etc. og kun løsere forenede, hvorv® 
Stenen bliver mindre haard og lettere at ve' 
arbeide. Kiselsandstenen eller KvartsijjC 
bestaar af Korn fra et lille Sandkorns iu(1  ̂
et Valmuefrøs Størrelse, forbundne ved ® 
kiselagtigt Cement og som oftest hvide eU 
gulliggraa. Af denne Slags forsendes Bj’fe 
ningssten i Mængde nedad Elben fra Sa» 
stensbjergene imellem Pirna og den bøhm1®1'
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Grænse under Navn af Pirnaisk Sandsten ; 
de haardeste brydes ved Hennersdorf, Cotta 
°g Königsstein. De finere Sorter Kiselsand- 
Men anvendes til Søiler, Trug, Krybber, 
Monumenter, Gesimser etc., imedens de gro
vere benyttes til Bro- og Slusebygning, 
Mølle- og Slibestene etc. De Sorter, som 
Mt kunne spaltes, bruges til Murbeklædning, 
Gulve etc. I Bøhmen findes der en hvid 
Sandsten, som er saa løs, at Vand kan sive 
derigjennem ; den kan benyttes til Filtrering 
°g kaldes derfor Filtrérsandsten.  I Norge 
er Kvartsit ligeledes almindelig og danner 
store Fjeld sammen med Glimmer skifer, 
Kvartsskifer etc., og den findes ligeledes paa 
Kornholm, hvor der i det Hele taget fore
kommer Sandsten i Mængde af forskiellig 
Beskaffenhed. — Den røde Kiseisandsten,  
Fvis Bindemiddel er jernholdigt Ler, er søed- 
Ønlig grovkornet, har et sandet Brud og er 
ikke saa stærk som den forannævnte; den er 
ønskeligere at bearbeide og holder sig ikke 
Øa godt i Luften, hvis Fugtighed den træk
ker til sig. Den brydes t. Ex. ved Nexø paa 
Kornholm og anvendes som Bygningssten. — 
Kroget Sandsten adskiller sig fra den røde 
Ve,l at være gjennemtrukken af brune eller 
grønne Aarer eller Striber ; den anvendes paa 
Ømme Maade, men er ikke saa haard som 
Umindelig rød Sandsten. — Ler-Sandstenen 
er blaalig eller graalighvid og er sædvanlig 
temmelig fri for fremmede Iblandinger; fug
tet med Vand udbreder den en stærk Lerlugt, 
den giver ikke Ild for Staalet og bruser ikke 
med Syrer. Den bruges især til Ildsteder, 
til Yandbygningsarbeider og til Grundlag 
Paa fugtige Steder; skjøndt den tiltrækker 
Vand og beholder dette i sig i længere Tid, 
lider den dog ikke Skade al Frost. — Kalk- 
Sandsten med Kalk, undertiden ogsaa Ler 
Øm Bindemiddel, er mest graalig hvid eller 
gullig og er ikke saa haard som Kiselsand
sten. Den benyttes ligeledes som Bygnings
sten og holder sig godt baade i Luft og 
Vand, men den er ikke ildbestandig og kan 
‘lerfor ikke bruges til Ildsteder. Naar Binde- 
midlet er Kalkmergel, tiltrækker Stenen let 
Fugtighed af Luften og giver fugtige Mure. 
tandsten med kalkagtigt Bindemiddel findes 
navnlig i Tyrol og Wurtemberg. — Som 
'’Vennævnt forekommer Sandsten lier i Lan
det navnlig paa Bornholm i Lag fra Va 
Tomme til IV2 Fod og af god Beskaffenhed, 
'log sædvanlig temmelig haard, især i Nær
heden af Nexø, imedens Sandstenen fra Robbe- 
hale i Omegnen af Eønne er mere løs og 
sldfrig. Sandstenen er udviklet igjennem alle 
Formationer; i Bornholms Kuldannelse findes 
den saaledes fra Juraformationen', imedens 
den findes baade paa Bornholm og paa Sjæl
land som Grønsandsten,  hidrørende fra Kridt- 
formationen, og som et Led af Brunkulfor
mationen optræder den i Jylland og Slesvig.

I Norge er den en almindelig udbredt 
Bjergart; navnlig brydes den paa Gjeløen 
ved Moss, langs Tyrifjorden, ved Holmestrand 
og Christiansund, i Østfinmarken etc. I 
Kverig findes ligeledes udbredte Sandstens- 
dannelser, der afgive Materiale til Slibesten

i Skaane, Dalarne og paa Gotland, til Kværn
sten i Skaane og Vestergotland, til Bygnings
sten paa Gotland etc. — God Sandsten maa 
kunne taale at bearbeides glat og at slibes 
uden at springe i Stykker; den maa ikke 
lade sig paavirke af Kulde og ikke altfor 
længe fastholde den Fugtighed, som den op
tager af Luften. For at prøve dens Godhed 
kan man lægge den nogle Dage i Vand og 
derpaa tage den op og veie den ; dersom 
Stenen da ikkun har tiltaget lidet i Vægt, 
er det et Tegn paa dens Fasthed og gode 
Kvalitet. Den maa heller ikke springe i Il
den, ikke vise en kalkagtig Beskaffenhed, 
ikke let springe af i Blade, naar den slaas 
med en Hammer, men da give en klingende 
Lyd. Man prøver dog bedst Sandsten ved 
at lade den henligge Vinteren over i fri Luft 
og paa en fugtig Jordbund, hvorved det vil 
vise sig, om de kunne modstaa Frosten eller 
afskalles af denne.

S a n d u k i  s. Silke.
S a n d n M  kaldes i Ungarn den af Faar 

fra Landets sandede Egne erholdte Uld, som 
foruden at være af meget forskjellig Kvalitet 
liar den fælles Feil at indeholde meget Sand, 
saa at den ofte kan tabe 40—50pCt. i Vægt 
ved at udvaskes i Fabrikerne.

S a n g a l e t t a s ,  Sangales, egentlig Sanct- 
Galet tas,  kaldes en Sort løst vævede Lærre
der, som forekomme dels raa og dels blegede, 
men hyppigere forskj elligt farvede, glittede 
og bundne i Ruller. De kom oprindelig fra 
St. Gallen, idet man dér blegede, farvede og 
appreterede scbwabiske og andre udenlandske 
Lærreder; men de forfærdiges nu ogsaa i 
Bøhmen, Schlesien, Øvrelausitz, Baiern etc. 
De anvendes mest til Foer i Klæder, 
Hatte etc.

S a n g  «le  I > r a c o n  s. Drageblod. —
S. de Suisse s. Schweizerblod.

S a n g u i n a r i n  s. Svaleurt.
S a n i k e l  ( S an icu la  eu rop æ a ) er en i 

skyggefulde Skove voxende Plante med smud
sighvide Blomster og cirkelrunde, femlappede, 
langstilkede, glatte og glinsende Rodblade, 
som især tidligere anvendtes som Saarmiddel 
og til Gurglevaud under Navn af Herba Sa- 
Jiiculæ. De ere uden Lugt og have en bit
ter, sammensnærpende Smag. Ogsaa den 
sorte, træagtige Rod, som har en svag aro
matisk Lugt, anvendes undertiden.

S a n  L n c a i *  er en hvid, spansk Vin af 
en behagelig Smag, som produceres ved San 
Lucar de Barameda i Provinsen Sevilla; den 
bar megen Lighed med Xoresvinen og blan
des hyppig imellem denne.

S a n  I t e m o  or en meget god sød Vin, 
som avles ved Byen af samme Navn i det 
Gonuesiske.

S a n s a  eller Sansena kaldes i Italien 
den tilbageblivende Rest ved Udpresningen 
af Olivenolie.

S a n  S a l v a « l o r b a l s a m  or Perubal-
sam (s. d.).

S a n s i n s k i  kaldes i Rusland en meget 
! fin Sort Souchong-Tlié, som kun kommer til 
i Europa landværts over Rusland i aflange, 
i firkantede Kanistre eller Daaser paa \  og
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1 Pd. Den henhører til den saakaldte Kara-  
vanthé (s. Thé.).

S a l i t a l i »  s. Sandeltræ.
^ a n t o  eller Vino santo er en fortrinlig 

Yin af guldgul Farve, som dyrkes i Omegnen 
af Brescia i Italien og som presses af over
modne Druer.

Santonin er den virksomme Bestanddel 
af Ormefrø (s. d.), og erholdes ved at udkoge 
dette med Kalkmelk og fælde Opløsningen 
med Saltsyre. Det udkrystalliserer af Vinaand 
i flade, sexsidede Søiler, er farveløst og uden 
Lugt, og har en svagt bitter Smag. Det 
opløser sig kun tungt i koldt Yand, men 
lettere i Alkohol, ætheriske og fede Olier. 
Naar det udsættes for Sollyset, bliver det 
gult, hvorfor det maa opbevares paa et mørkt 
Sted. Indtaget i større Dosis er det skade
ligt, fremkalder Delirium og kan endogsaa 
have en dødelig Virkning. Man anvender 
Santonin, sædvanlig blandet med Sukker eller 
Chocolade, i Form af Ormekager og Santo- 
ninpastiller, som forfærdiges af Apothekerne 
imod forskjellige Slags Indvoldsorme, især 
imod Spolorme. Til samme Brug anvender 
man ogsaa det santoninsure  Natron.

Santorinjord er et lysegraat eller 
gulrødt, skjørt, jordagtigt vulkansk Produkt, 
som har megen Lighed med Tras og som 
især findes paa den i det ægæiske Hav lig
gende græske 0  Santorin eller St. Erini, men 
ogsaa paa flere af de omliggende Øer, saasom 
Theresia, Asprosini etc. Det danper med 
Kalk en fortræffelig Cement, som benyttes 
meget ved Kysterne af det adriatiske Hav 
til alle Vandbygningsarbeider. Det behøver 
ingen særlig Tilberedning, da det strax hær
dos til en fast Stenmasse, naar det rystes ud 
i Yand.

Sapantræ s. Rødtræ.
Saplii r er en til Arten Corund hen

hørende Ædelsten af blaa. Farve i alle Nu
ancer, undertiden spillende i det Brunlige, 
Graa og Violette; det er den haardeste Sten 
efter Diamanten, idet dens Haardhed er =  9 
og dens Vægtfylde =  3,9— 4,1. Efter Far
vens Forskjellighed gives den ogsaa forskjel
lige Navne; naar Farven er livlig berlinor- 
blaa eller smalteblaa, kaldes den ofte mandlig 
eller Indigosaphir,  imedens blegere, med et 
hvidligt Skjær og undertiden med liimmel- 
blaa Streger eller Pletter, benævnes kvinde
lig Saphir.  Den meget blege, næsten farve
løse, kaldes Vandsaphir; en Art, som ved at 
bevæges viser et grønligt, rødligt eller blaa- 
ligt Skjær indvendig, kaldes Saphir- eller 
Rubin-Katteøie.  Stjernesaphir,  Stjernesten 
eller Asteria,  Fr. Astèrie étoile, Eng. Opa
lescent sapphire, er en i forskjellige Farver 
forekommende Saphir, som, naar den er sle
ben en cabochon, viser ved paafaldende Lys 
et sexstraalet, hvidt Skjær i sit Indre; man 
benævner saadanne Stene Saphir - Rubin eller 
Topasasterier,  eftersom Grundfarven er blaa, 
rød eller gul. Den opaliserende Lossaphir  
eller orientalsk Girasol,  Fr. Corindon gira- 
so l, Eng. Girasol sapphire, er en m eget 
mørkeblaa, sædvanlig noget uklar Varietet 
fra Ungarn. Desuden forekommer Saphiren

ogsaa i flere andre Farver. Den røde kaldes 
Rubin (s. d.), den ganske farveløse Leuko- 
saphir  eller hvid Saphir,  Fr. Saphir incolore,
E. Colourless Sapphire; den er temmelig 
sjelden, gjennemsigtig og farveløs, og kan 
stundom let forvexles med Diamanten. Den 
violette kaldes orientalsk Amethyst ; den har 
ved Lys et rødligt Skjær og er haardere og 
mere glinsende end den almindelige Ame
thyst, som har et mere graaligt Udseende.
Den gule Saphir benævnes orientalsk Topas,  
den grønne med et gulligt Skjær orientalsk 
Smaragd,  den grønligblaa, rene og gjennem- 
sigtige or ientalsk Aquamarin,  og den gul
grønne orientalsk Chrysolith,  Fr. Péridot 
orientale, E. Oriental Peridot. — Den blaa 
Saphir er ligesom Bubinen en meget kostbar 
Ædelsten, navnlig naar den er aldeles ren, 
hvilket dog ikke ofte er Tilfældet; men isaa- 
fald betales større Saphirer næsten ligesaa 
høit som Diamanter. En smuk mørkeblaa 
Saphir, som veier 2 Karat, betales saaledes 
med c. 260 Kroner, imedens derimod de lyse- 
blaa, som forekomme temmelig hyppig, sæd
vanlig kun koste 20—40 Kr. pr. Karat, selv 
om de ere mere vægtige. De anderledes far
vede Arter ere heller ikke af høi Værdi, og 
de farveløse ere de mindst værdifulde. Man 
sliber Saphirer som Brillanter, Bosetter og 
Taffelstene; de anvendes ogsaa til Tapleier i 
Lommeuhre, til Udforing af Huller, til Træk
ning af fin Traad og til Linser i Mikroskoper. 
Man finder alle Arter Saphirer hovedsagelig 
i Bagindien, hvor de berømteste Saphir- og 
Rubingruber findes omtrent 5 Dagsreiser 
østlig for Ava ved Mogaut og Kyatpyan; 
desuden forekomme de paa Øen Ceylon (mest 
blaa), i China, Brasilien, Australien, sand 
ogsaa flere Steder i Europa, navnlig i UQ' 
garn, ved Meronitz i Bøhmen, ved Hohen
stein i Sachsen, og ved Le Puy og Expailly 
i Frankrig ; de findes hyppigst som afrundede 
Krystaller eller krystallinske Korn i Flodsand 
eller i opskyllet Land. Uægte Saphir  elle1' 
Saph ir spat h  kaldes undertiden Cyanit  (s. d.> 
og i den nyere Tid har man ogsaa forsøgt 
paa ved Kunst at eftergjøre Saphiren ved 
Glødning af Lerjord og Blyilte under Tij' 
sætning af Koboltilte og et Spor af dobbelt 
chromsurt Kali.

S s t p l i i r i n  s. Chalcedon.
Sa p i i » < l u s s. Sæbetræ.

Sapo s. Sæbe.

Ä i a }  s
Sarcocolla s. Kjødgummi. 
Sardellen {G lutea  Sardina), Er. Sar- 

; "~s, E. Sardines eller Sardinias, Ital. SM' 
, er eu til Sildeslægten hørende Fisk ;1

dines
delle
12— 15 Ctm. Længde, med guldfarvet Hoved, 
grønlig R yg , sølvhvid Bug og Sider og 
et ualm indeligt fint og velsmagende KjØd- 
den fanges i stor Mængde i de europæisk® 
Have, navnlig ved Kysterne af Italien, Frank' 
rig, Spanien, B elgien og  England. De sp1' 
ses friske, røgede og marinerede, men t1 
Forsendelse blive de hovedsagelig nedsalte^; 
i hvilken Tilstand de især forsendes vid 
om kring fra Frankrig og  Belgien. De fie8t°
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fanges ved Frankrigs Vestkyst fra Mundingen 
af Garonne til i Nærheden af Brest. Ved 
Sables d’Olonne og St. Gilles, ligesom ogsaa 
ved Belle-Isle, Crac og Quiberon varer Fang
sten fra Juni til ind i September, og først 
derefter begynder den da sædvanlig ved Can- 
carneau og Du amenez i Nærheden af Brest, 
hvor den, naar Veirliget tillader det, ofte 
vedvarer indtil henimod Juletid. De i Løbet 
af Efteraaret fangede Sardeller ere bedre end 
de, som fanges om Sommeren, da de have 
et fastere Kjød og derfor ere bedre egnede 
til at presses, saa at de blive mere holdbare. 
De fra Bugten ved Duarnenez vurderes høiest 
til Forsendelse; desuden udmærke Sardellerne 
Da Royan ved Baronnes Munding sig ved 
deres gode Smag. Saasnart Fiskene ere fan- 
Sede, bliver Hovedet afskaaret og Indvoldene 
'jdtagne, og naar de ere bragte iland, blive 
de strax saltede og sælges da enten uind
pakkede i Bunker eller Knipper, eller ned- 
Pakkede i Fustager. I Frankrig skjelner man 
hovedsagelig imellem følgende Sorter: Sa r 

g e s en sei eller en piles,  som blot ere 
haltede; S.  pressées,  som, efterat de have 
fr'get nogen Tid i Salt, igjen afvaskes og 
doypaa presses og nedpakkes i Fustager for 
at befri dem for Fedtet, som vilde frem
skynde deres Fordærvelse og som benyttes 
fri Belysning, til Garvning etc.; S.  soret tes,  

ere tørrede ved Ild og røgede, hvortil 
tïlan sædvanlig tager de større, som ere fan- 
P'ede senere; S.  conf ites,  som ere stegte 
n.°get over Ilden og derpaa marinerede. End
ure haves de saakaldte Sardine s anchoi-  

ae68, som ere behandlede paa samme Maade 
,'0ru Ansjoser og nedlagte i rød Saltlage, 
‘ a:dvanlig i brugte Vinfustager; af disse for
endes en Mængde til Levanton. De til 
opsendelse bestemte Sardeller nedpakkes 

l^dvanlig i Tønder (Barriques), som egentlig 
R*fr indeholde hverken mere eller mindre end 
' Stykker, idet Fiskene vilde være for
|̂ aa, dersom Antallet var betydelig større, 
JTfcr store til at linde Marked, dersomAn- 
j. frßt var mindre. Af de beskadigede eller 
opdærvede Sardeller presser man en Tran,
‘ °lri især er godt anvendelig i Hvidgarveriet. 
(C De engelske Sardeller ere større end de 
, Jske, men af ringere Kvalitet, ligesom de 
{j frp ikke ere saa godt saltede og de ere 
n-Pfor mindre holdbare. Yed de engelske 
y«ter ere 1000 à 1200 Fiskesmakker beskæf- 

j.?ede med at fange disse Fisk fra Juli 
^aaned indtil midt i October. — It alienske  
ij frdeller fanges især paa Vestkysten ved 
tuV°Pno, Genua etc., ligesom ogsaa vod Si- 
f len; do bedste fanges ved Øen Gorgona og 
p„'Sendes mest over Livorno i smaa Ankere 
k*} 38 Pund, imedens de sicilianske ere pak- 
j-j'fr i Fustager paa c. 100 Kilogram. Af 
fr)v̂ ere Kvalitet ere de ist r iske ,  som især 
lundes fra Triest. Ogsaa ved Kysterne af 
Ik'tøatien fanges der mange Sardeller, navn- 
iw ved Lissa, og det i saa stor Mængde, at 
M neu. fr°K Grækenland, Tyrkiet og endel 
kt ■ on f°rsynes derfra. Fiskeriet ved de 
i qv̂ Dgske Kyster skal i den nyere Tid være 

ubagegang og er ialfald meget vexlende

i de forskjellige Aar. Pirano, som er en af 
de vigtigste Havne for Sardelfiskeriet, leve
rede i Aaret 1852 omtrent 4,000 Centner 
Sardeller, men i Aaret 1881 var Udbyttet 
allerede aftaget til c. 1,100 Centner. Til 
Nordtyskland forsendes i Mængde belgiske 
og hollandske Sardeller, især de saakaldte 
Brabant e r  Sarde lle r ,  som navnlig udgjøre 
en vigtig Handelsartikel i Amsterdam; de 
bringes sædvanlig først i Handelen det andet 
Aar efter Nedsaltningen, idet de da ere af 
bedst Kvalitet. Udbyttet af Fiskeriet ved 
de belgiske og hollandske Kyster er imidler
tid saa ubestemt, at det ofte i et Aar kan 
udgjøre benved 25,000 Ankere, imedens der 
i andre Aar næsten slet Intet fanges. — 
Hovedmængden af Sardeller forsendes ned- 
saltede, men de større nedlægges dog ofte i 
Olie og forsendes til alle Verdensdele i her
metisk lukkede, fortinnede Blikæsker; de gaa 
da fortrinsvis i Handelen under Navn af 
Sardiner.  — Afarter af Sardellerne ere den 
ægte Ansjos, En gra u lis e ncra sicolus,  og Bris
lingen, Clupea Spra t tus (sé disse).

S a r d in s k e  V in e  fra Øen Sardinien 
ere baade røde og hvide og sædvanlig fyrige 
og fyldige. Øen er saa frugtbar i de opdyr
kede Egne paa alle Naturens Frembringelser, 
at man kun sjelden andetsteds vil finde saa 
smukke Frugter i saa stor Mængde, og Vin
stokken giver undertiden en saa rigelig Høst, 
at man lader Druerne hænge paa Rankerne 
af Mangel paa .Fustager. De fortrinligste 
Plantninger findes ved Alghieri, Sassari og 
Oliastra; de afgive mange, som oftest bleg
røde, fyldige Bordvine, ligesom ogsaa sødo 
Vine, som ligne de spanske. Iblandt de søde 
Vine er den ambrafarvede Nasco den bedste; 
den er mild, ædel og har en fortrinlig Aroma. 
Derefter kommer Giro, som er mildere og 
ligner Alicantevinen ; den saakaldte Malvasier 
vindes ved Sorso, Bosa og Alghieri, og Vi
nene fra Cagliari, Monacco og Oristano ere 
bekjendte for deres Godhed.

S a r d o n y x  s. Carneo! og Onyx.

S a r r a r e n r o d  (R a d ix  S a rra cen iæ p u r 
p u r e a )  forekommer i Ny-Skotlands og Ny- 
Jerseys Sumpe og er en hist og her med 
brunrøde Rødder besat Rodstok, temmelig 
valserund, med Rester af Bladstilke foroven, 
udvendig brunrød, indvendig gullighvid; den 
har en behagelig Lugt og en bitter Smag 
og skal være et meget virksomt Middel imod 
Fregner.

S a r s a p a r i l le  s. Sassapar ille .

S a r s e n e t s  kalder man de ensfarvede 
Foerkattuner, som ere manglede og under
tiden ogsaa glittede og vatrede. De kom 
tidligere hovedsagelig fra England, men for
færdiges nu liere Steder i Tyskland ligesaa 
gode og billige ; Bredden er omtrent 1 Meter. 
Sarsenet kaldes ogsaa undertiden en Art 
tyndt, simpelt Silketøi, der benyttes som 
Foerstof.

S a s c lié n  er et russisk Længdemaal =
6,8 danske Fod; i Liban er den dog kun 
5,1 d. Fod. 1 Cubik-Saschén Brænde =  4,4 
danske Favne Brænde. Til Angivelse af 
Dybder i de russiske Søkort benyttes en
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Saschén, der er lig den engelske Fathom 
eder =  1,83 fr. Meter =  5,83 d. Fod =  
0,97 d. Favne.

S a s s a f r a s t r æ , indisk Fennikelt ræ

(R a d ix  eller L ig n u m  S a ssa fra s), er Koden 
af det i Skovene i det sydlige Nordame
rika voxende Sassafraslaiurbært ræ,  Sa s
sa fra s officina lis.  Den har en stærk, fennikel- 
agtig Lugt og en skarp, krydret, sødlig Smag, 
er let, løs og grovtrævlet og bestaar af store, 
tykke, grenede og knoldagtige Stykker. Af 
yngre Træer er den indvendig smudsig hvid, 
af ældre gulagtig brun og spillende i det 
Rødlige. Man benytter den raspet imod 
Syphilis, Gigt, Hudsygdomme o. desi, og er
holder den i Kurve paa c. 500 Pd. over Hol
land og England. Barken, Corte x Ra dicis 
Sa ssa fra s,  anvendes ligeledes i Medicinen, 
ligesom ogsaa til Ølbrygning; den er 6—7 
Mm. tyk, har en rynket, ridset og bulet 
Yderside, imedens Indersiden er rødlig- eller 
sortagtigbrun og lang- og grovtrævlet; Sma
gen er stærkt krydret, brændende og bitter
agtig, Lugten fennikelagtig. Roden er rød
lig, blød og svampet og har Vedets Lugt og 
Smag. Den af dette sidste destillerede æthe- 
riske Olie, Æthe role um  Sa ssa fra s, er brunlig 
og naar den er destilleret endnu engang 
hvid, har Vedets Lugt og Smag og er tungere 
end Vand; den bliver med Tiden gul og rød
lig, har den Egenskab at kunne opløse 
Kautschuk, og anvendes i Medicinen som et 
urin- og sveddrivende Middel samt til Likø
rer og vellugtende Sæber. Barken indehol
der mere af denne Olie end Vedet. Frugterne 
af Sassafrastræet, de saakaldte Sassafrasnødder 
indeholde en Substants, der ligner Cacaoens, 
men kun har en meget flygtig Aroma; i Eng
land skulle de ogsaa ikke sjelden benyttes til 
Chocolade istedetfor Cacao.

S a s s a n j  kalder man i Rusland i Eddike 
nedlagte Karpetunger, som forsendes i smaa 
Fustager som en Délicatesse.

S a s s a p a r il le  eller Sar sapar il le  ( R a 

d ix  S assaparillœ ) Fr.  Sa lse pa re il le ,  E.  S a r
sa pa rilla ,  er Roden af Sinila x medica, off ic i
na lis og syph il it ica  og endnu nogle andre 
Smilaxarter, der som stedsegrønne, slyngende 
Buske navnlig voxe ved Flodbrederne i Mexiko, 
Mellem-Amerika, Ny Granada, Venezuela, 
Brasilien og Peru. Den bestaar af meget 
lange, indtil 6 Mm. tykke stribede, udvendig 
graabrune eller rødbrune Rødder med tem
melig tyk, enten melet og hvid eller horn
agtig og brunlig Mellembark med en sluttet 
Mellemring og en hvid melet Marv. Rod
stokken, hvorpaa Rødderne sidde, forekommer 
hyppig vedhængende; som oftest er dog 
denne, som er uanvendelig til medicinsk Brug, 
fjernet fra Rødderne, der udgjøre den egent
lige Handelsartikel. Disse sidste ere uden 
Lugt, men have en modbydelig, bitteragtig 
slimet, undertiden ogsaa skarp »Smag, hvilken 
sidste Smag dog ofte ikke er tilstede. De 
indeholde et eiendommeligt Stof, som kaldes 
Sm ilacln,  Salsap ar in  eller Par iglia,  der er 
Rodens virksomme Bestanddel ; det danner et 
let, hvidt Pulver, som udskiller sig af en 
varm Alkoholopløsning ved Afkøling i smaa

farveløse Naalo og som i tør Tilstand er uden 
Smag, imedens det opløst smager modbyde
ligt bittert. Det er kun lidet opløseligt i 
koldt Vand og Spiritus; varmt Vand opløser 
det rigeligere og giver dermed en stærkt 
skummende Opløsning. Kogende Spiritus, 
især fortyndet, opløser det meget let, medens 
det er uopløseligt i Æther. I Handelen fore
komme især nedenstaaende Sorter, som alle 
omtrent ere lige med Hensyn til deres Virk
ninger, imedens den meget forskjellige Pris, 
hvori de staa, mest er begrundet i, om Rod
trævlerne komme for sig alene eller endnu 
siddende paa den større eller mindre, værdi
løse Rodstok. Meget udbredt i Handelen og 
den dyreste er den brasilianske  Sassapar ille .  
som produceres i de nordlige, ved Amazon- 
fioden beliggende Provinser af dette Land, 
og som ogsaa kaldes SViarannon-,  Para-  eller 

: efter Hovedindførselshavnen Lissabon-Sassa-  
parille,  fordi den har en glat Skal og en 

I meget hvid, melet Marv; den bestaar alene 
af Rodtrævlerne, som ere meget regelmæssig 
sammensnørede i aflange Bundter ved Hjælp 
af en bøielig Lianstengel Den samles inde 
i Brasiliens Urskove og opbevares ofte længe, 
inden den forsendes, og den ophænges da 
sædvanlig under Taget, hvor man lader den 
gjennemtrækkes af Røg for at beskytte den 
imod Ormestik, som dog hyppig findes i 
dens Marv. Ved Indkjøb maa man paasé, 
at der ikke midt i de regelmæssige Bundter 
findes indstukne ganske ubrugelige Varer, 
hvilket undertiden har været Tilfældet. —■ 
Ligeledes meget udbredt er den rynkede, 
grovskallede Veracruz -  eller Tampico-S.  fra 
Mexico, der i Regelen bestaar af endnu ved 
Rodstokken hængende, mest sammenslyngede 
eller spiralförmig sammenbundne Rodtrævler 
med en temmelig tynd, indvendig ofte rød
lighvid Barksubstants, en tyk Træring og en 
tynd Marv; den er som oftest skjødesløst 
indsamlet og kommer i Handelen nedpakket 
i Seroner af Huder. — Af smukt Udseende 
er den lysebrune eller gulliggraa, men ikke 
hyppig forekommende Sort fra Carracas og 
La Guayra,  som samles i Venezuela. Den 
har nogen Lighed med Honduras S., men er 
lysere. Den forsendes navnlig til Italien, 
hvor den er meget anset og benæ\ nes derfor 
ogsaa It alie nsk eller Fiore t ta S.

Den Sassaparillerod, som hovedsagelig an
vendes i de nordlige Lande i Europa, Skan
dinavien og Tyskland og der er officinel, er 
Honduras S.  I)isse Rødder have en graabrun 
eller lys brunlig Farve og ere kun lidet furede 
paalangs; Barken er kun lidt tykkere end 
Veddet, som atter er lidt smallere end Mar
ven. Mellembarken har sædvanlig en bleg' 
brunlig eller rødlig Farve og en hornagtig 
Beskaffenhed; Marvlaget er melet, sjeldnere 
hornagtigt. Den samles paa Østkysten at 
Mellem-Amerika, og udføres fra Balize, eu 
Havneplads ved Honduras-Bugten, især ovd 
New-York og Havanna. Den kommer i Han
delen i Bundter paa indtil 3 Pd., omviklede 
med nogle tykkere Rødder. De ere pakkedo 
i Lærredsballer eller omsyede med Læder, 
og veie saaledes fra 80—100 Pund. —
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f f laica-Sassapar ille  adskiller sig fra de andre 
Sorter ved at have en rødlig Overhud og 
yed at den røde Farve tildels findes udbredt 
i den træagtige Del af Roden. Denne Sort 
benyttes endel i England. — De billigste 
Sorter ere Tampico og Yera Cruz, som ere 
omtalte ovenfor; men de give ogsaa meget 
Affald af Stongler, Trævler, Knolde og Sand ; 
de ere meget mørkebrune og deres Marv er 
sædvanlig rødliggul. Mere ordinaire Sorter, 
t. Ex. fra Cost ar ica,  Lima,  Valpar aiso etc., 
have ingen Betydning i Handelen. — Sassa- 
parille anvendes i Medicinen som et blod
rensende Middel især imod Syphilis, Mer- 
curialsygdomme, Hududslet, Gigt etc.

England indførte i Aaret 1867 815,643 Pd. 
Sassaparillerødder til en Yærdi af 14,927 £., 
og udførte i samme Aar 210,765 Pd.

S a s s e n a g e  s. Ost.

S a s s o lin  er naturlig Borsyre, som af
sættes af de varme Kilder i nogle Egne i 
Italien.

S a s s y b a r k  er et i Vestafrika hjemme
hørende Medicament, som er kommet i Brug 
i Nordamerika og som i den nyere Tid og
saa bar tiltrukket sig Opmærksomhed i Eng
land. Den stammer fra Eryt hroph ie u in  Gui- 
neense, et stort Træ med udbredte Grene, 
dobbelt fjerede Blade, Blomster i axformede 
Klaser og Bællefrugter. Efter dens Virkning 
paa Organismen maa den anses som .et Bræk
og Purgérmiddel med nogen Indvirkning paa 
Hjernefunctionerne. I pulveriseret Tilstand 
fremkalder den en heftig Nysen; et Extract 
deraf skal med Held være benyttet imod 
Dysenteri og Diarrhoe. Af de Indfødte i 
Vestafrika bruges den ogsaa i deres religieuse 
Hexe- og Trylleprocesser til Fremkaldelse af 
on Gudsdom.

S a t i n  er egentlig den franske Benæv
nelse paa Silke-Atlas (s. d.), men under 
samme Navn har man allerede i længere Tid 
ogsaa bragt i Handelen en Mængde andre 
Stoffer af Silke, Halvsilke, Uld, Bomuld og 
Linned, som paa Retsiden fremvise en atlas
agtig Overflade og mest have en glinsende 
Appretur. Disse Tøiers Arter og særlige 
Navne ere mangfoldige og meget vcxlende, 
og mange af dem ere allerede igjen gaaede 
i Forglemmelse, imedens andre nu og da 
opkomme. Af de uldne Satins (Satins de 
laine) maa navnlig anføres de ensfarvede 
glatte, som mest ere bekjendte under Navnet 
Lastings (s. d.) ; dog har man ogsaa ofte 
ØQder andre Navne Tøier af samme Slags, 
som ere broget stribede, blomstrede eller med 
andre Mønstre, hvilke sidste ofte ere af 
Silke. Ligeledes forekommer der under Nav
net Sat in eller Sateen en Slags tæt og fast 
vævet Bomuldstøi, som ogsaa kaldes engelsk 
Læder og som især forfærdiges i England, i 
Øvrelausitz og i Bøhmen; det anvendes mest 
Hl Veste, Benklæder, Snørliv, Sko o. dsl.
. S a tin a tie er en Slags tyndt og let 
Silketøi med brogede Striber, af hvilke den 
ene er atlasagtig og den anden mat; det be
nyttes til Sommerdragter for Damer og til
virkes i Lyon, Paris, Tours, Berlin og 
Krefeld.

J. H j o r t h :  Varelexikon.

S a t in  D e lh i  er et fint uldent Stof, 
som forfærdiges af Kamgarn i Gera i Fyr
stendømmet Reuss; samme Navn har ogsaa 
et fra de sachsiske Klædefabriker i Handelen 
kommende halvuldent Stof.

S a t in e  er et atlasagtigt, flerfarvet Silke
tøi, en Afart af Satin, hvormed det har 
nogen Lighed; det forfærdiges navnlig i 
Krefeld.

S a t in e t  kalder man ligeledes flere Sor
ter atlasagtig vævede Tøier, navnlig et stærkt, 
tæt vævet Bomuldstøi, som benyttes til Ben
klæder, Veste, Sko, Sommerfrakker o. dsl. og 
som baade forekommer hvidt, ensfarvet og 
trykket; det forekommer ogsaa med Striber 
og Mønstre af Silke. Endvidere har man 
ogsaa lignende Uldtøier med samme Navn, 
paa hvis Retside Kipringen er mere synlig 
end ved de ovennævnte Satins.

S a t in o b e r  eller Sat inokke r  er en guld
gul Varietet af Okker fra Kremnitz i Un
garn.

S a t in  t r a m é  c o t o n  er et atlasagtigt 
Stof, hvis Kjede bestaar af Silke, imedens 
Islætten er Bomuld; det forfærdiges i Lyon, 
Zürich, Elberfeld, Krefeld og Berlin.

S a t in tr æ  s. At last ræ .

S a t u r e i ,  Pølseurt ,  Bønneurt  ( S a tu re ja  
h orten sis), er en i det sydlige Europa hjemme
hørende og i Haverne dyrket énaarig Plante 
med linielancetformede, stive, kortbehaarede 
Blade, som have en behagelig, stærkt krydret 
Lugt og Smag. Den benyttes som Kjøkken- 
urt, navnlig som Kryderi iblandt Bønner, 
Pølser og andre Spisevarer, til Nedlægning 
af Agurker etc. Der udvindes deraf, dog 
kun i meget ringe Kvantitet, en ætherisk 
Olie af bleggul Farve og en eiendommelig 
aromatisk Lugt, som anvendes til Parfume
rier.

S a n g e , T. Sägen, Fr. Scies, E. Saws, 
haves som bekjendt i mange Sorter og under 
forskjellige Navne efter deres Størrelse, Form 
og efter de Stoffer, som skulle sønderdeles 
dermed. Saugbladet bestaar altid af Staal, 
til de større Sauge af Raastaal, til de mindre 
af Garvestaal og til de fineste ogsaa af Støbe- 
staal. Til de største Saugblade smeder og 
strækker man Materialet under Maskinhamre, 
indtil det har antaget den ønskede Form, 
imedens mindre'Blade sædvanlig udskæres af 
udvalset Staalblik med en Maskinsax, hvor
ved Smedningen spares. Naar Bladene ere 
formede, hærdes de i forskjellig Grad efter 
den Anvendelse, hvortil de ere bestemte. 
Hærdningen sker som oftest ved at man dyp
per de rødglødende Saugblade i Olie, Fedt 
eller Tran, hvorved Hærdningen ikke bliver 
saa stærk som hvis man dyppede dem i Vand, 
imedens de dog derved blive temmelig haarde 
og skjøre, og de maa derfor ved Anløbning 
gives en ringere Haardhed. De Saugblade, 
som skulle benyttes til Metal eller haardt 
Træ, anløbes indtil de faa en gul Farve, 
imedens de kun anløbes blaat eller violet, 
naar de skulle benyttes til blødere Træ. 
Meget tynde Saugblade hærdes ved at op
hedes til Rødglødhode og derefter neddyppes 
i smeltet Bly eller Tin. Efter Hærdningen
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og  Anløbningen blive Bladene slebne og

K rede, hvorefter. Tænderne dannes ved 
ugning; kun paa de grovere Saugblade 

anbringes Tænderne før Hærdningen. De 
tildannede Tænder formes nu færdige ved 
Haandfiling, paa de finere Blade ved Hugning 
med Meisler, idet endel af dem samles og 
skrues sammen til en lille Pakke, der be
handles med Hammer og Meisel, som om 
Bladene kun udgjorde et eneste sammenhæn
gende Stykke. Ved Saugning i blødere Træ 
vilde en Saug med lige fremstaaende Tænder 
klemme sig fast og blive for stærkt ophedet 
ved Gnidningen, hvorfor Tænderne blive ud
lagte, saaledes at hver anden Tand bøies til- 
høire og hver anden tilvenstre, hvorved der 
fremkommer en Pure i Træet af større Bredde 
end Saugbladets Tykkelse. For at forebygge, 
at Spaanerne af Træet pakke sig sammen 
imellem Tænderne, udskæres der ofte ved 
Koden af disse et lille rundt Hul, hvorved 
man faar de saakaldte Ulvetænder, som have 
flere Fordele, men som ere vanskeligere at 
file op end de sædvanlige. Sauge til Træ 
kunne være Rundsauge fra flere Fods til 
nogle Tommers Størrelse, eller Y exelsauge, 
som virke ved en frem- og tilbagegaaende 
Bevægelse; af disse sidste haves igjen for- 
skjellige Slags, saasom Stiksauge og Grad- 
sauge, som ikke ere spændte i den saakaldte 
Stilling, men kun ere forsynede med et 
Haandtag; Løvsauge med en Buestilling eller 
Bøile, som ved den ene Ende har et Haand
tag og i hvilken Saugbladet ved begge Bøi- 
lens fri Ender er befæstet ved Bakker, af 
hvilke den ene ved en Skrue kan tjene til 
at spænde Bladet; Sveifsauge, som ere spændte 
i en Armstilling etc. Uden Stilling og Ryg, 
kun forsynede med et Haandtag, ere end
videre Skovsauge, der bruges til at over
skære Træstammer paatværs, Langsauge, der 
benyttes til Træstammernes Gjennemskæring 
paalangs etc. Til Metal og haardt Træ bru
ges mindre Sauge med fine Tænder i det 
temmelig haarde Blad; da Tænderne ere saa 
fine og haarde, kunne de ikke lægges ud; 
men Bladet er da saaledes smedet, at det af
tager jevnt i Tykkelse fra den Side, der er 
bestemt til at forsynes med Tænder, til Ryg
siden. Til at arbeide i Sten benyttes mest 
Saugblade uden Tænder, idet Gjennemskæ- 
ringen bevirkes ved Hjælp af skarpt Sand 
og Yand, der jevnlig fyldes i Saugfuren. 
imedens man forøger Virkningen ved at lægge 
en Vægt paa Saugrammen; dog kunne meget 
bløde Stene ogsaa sauges med Blade, som 
bave Tænder. — Alle disse Sauge og Saug
blade forfærdiges i Mængde i Tyskland, 
navnlig i Iserlohn, Solingen, Remscheid, 
Schwalm, Schmalkalden, i Kärnthen, Steier
mark etc.; de finere Sorter tilvirkes dog 
bedst i England. Ogsaa i Sverig forfærdiges 
der i flere Staalvarefabriker, navnlig i Eskil- 
tuna og Trollhättan, Sauge af meget god 
Kvalitet. Bensauge til chirurgisk og ana
tomisk Brug forfærdiges sædvanlig af de 
chirurgiske Instrumentmagere, som findes i 
de større Byer i alle Lande.

S a u k s b u n d  er Navnet paa en ordinair 
Sort ostindisk Silke.

S a u m , Maal for flydende Varer i Schweiz 
=  150 Liter.

S a u r i a n  er en meget svær og stærk 
mørkerød Languedocvin, ligesom ogsaa en 
Muskatvin fra Omegnen af Beziers i Dep. 
Hérault.

S a u t e r n e s  er en hvid Bordeauxvin af 
1ste og 2den Klasse fra Omegnen af Byen 
af samme Navn i Dep. Gironde; den er fin, 
kraftig og har en behagelig Bouket og 
Aroma. (Sé ogsaa Haut-Sauternes.)

S a u w a b u n d  kaldes den tredie Sort af 
den ostindiske Silke.

S a  v l  g n y  er en fortrinlig rød Burgun- 
dervin af 2den og 3die Klasse fra Dep. 
Côte d’or.

S a v o n e t t e u h r e  kaldes i Alminde
lighed alle med en Metalkapsel over Glasset 
og Skiven forsynede Lommeuhre. En for nogle 
Aar siden opkommen Slags Savonnetteuhre, 
som dog ikke have vundet nogen Udbredelse, 
adskille sig fra andre Lommeuhre ved den 
Maade, hvorpaa de trækkes op. Ved nemlig 
at aabne og lukke den Kapsel, som dækker 
Uhrglasset og Uhrskiven, et vist Antal Gange, 
sædvanlig sex Gange, optrækkes Uhret til
strækkeligt til at kunne gaa i 24 Timer; 
aabnes og lukkes det oftere, virker Mecha
nismen ikke.

S a v o u u e r i t æ p p e r  kaldes en Sort 
kostbare tyrkiske Tæpper, som egentlig ere et 
Slags Fløielsbroderi, der frembringes uden 
mechaniske Hjælpemidler. I den lodret staa- 
ende Kjede af tvundet Kamgarn eller grovt 
Hørgarn indknyttes de grove Uldender hver 
for sig efter at være slyngede om en med 
et Knivsblad forsynet Stok, der senere træk
kes ud og derved opskærer Bugterne. De 
slaas haardt til med en Jernkam, hvorefter 
der indskydes en Islættraad, som slaas til 
med Slagbommen, hvorved det Hele forbin
des til et Væv, og det efter et bestemt Møn- 
ster ordnede Flor afklippes da til en pas
sende Længde.

S a x e  forfærdiges i Regelen af Staal ved 
Smedning og forekomme som bekjendt i 
mange Former og Dimensioner og under for* 
skjellige Benævnelser, saasom Papirsaxe, 
Lampesaxe, Broderisaxe, Neglesaxe, Skræd- 
dersaxe, Overskæresaxe, Havesaxe, Faaresaxe 
etc. Først bliver den med Eg forsynede Dej 
af Saxen smedet, derefter den mellemste Del 
og tilsidst Ringen, som dannes ved at hamre 
Enden af Jernstykket ud til en Plade, hugge 
et Hul i denne med et Stempel og derpaa 
tildanne den videre ved Hamring og Filing- 
De skærende Dele af en Sax kaldes Kjæberne 
eller Bladene, de andre kalder man Grebet, 
som ved de almindelige Haandsaxe bestaar at 
Stængerne og Ørnene. Ved større Saxe 
smedes sædvanlig Øinene af Jern og Bladene 
af Staal, eller ogsaa benytter man blødstøbte 
Øine og paanitter Støbestaals Blade, hvilken 
sidste Fremgangsmaade er den hyppigst an
vendte, ogsaa her i Landet. I den nyere Tm 
have Amerikanerne opfundet en ny Frem-
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gangsmaade, ved hvilken store og forholdsvis 
gode Saxe kunne forfærdiges meget billigt, 
nemlig at blødstøbe hele Saxen af Jern og 
kun paasveitse en tynd Staalplade paa hele 
den indvendige Side af Bladene; denne Me
thode er nu ogsaa optagen baade i England 
og Tyskland. — Hærdningen af Saxe sker 
sædvanlig i koldt Vand; kun til de større 
Saxe benytter man varmt Vand. Hvert af 
Saxebladene hærdes for sig, efterat dog Bla
dene først have været samlede og for
bundne med en Skrue for at prøve Saxens 
saakaldte »Gang«. Denne beror paa, at Bla
dene have faaet en vis Dreining, som er 
nødvendig for at Eggen af hvert Blad stedse 
kan gaa frit af Fladen af det modsatte Blad, 
saa at Bladene kunne klippe igjennem; jo 
nærmere Klipningen da foregaar ud imod 
Spidserne af en Sax, desto mere ville Bladene 
klemme sammen og derved ogsaa klippe frit 
med Bladenderne. Ved en godt forarbeidet 
Sax vil man derfor, naar den er lukket og 
nran ser den fra Kantsiden, imellem begge 
Bladene opdage et aabent Bum, der er frem
kommet ved den nævnte Dreining af Bladene. 
Nogle chirurgiske Saxe haveKjæber, af hvilke 
den ene er convex og den anden concav, saa 
at hele Saxen er krumbøiet i samme Betning, 
hvorved man lettere vil kunne af klippe s maa 
fremstaaende Ujevnheder paa en Flade; disse 
kaldes »krummede efter Fladen«, imedens 
andre chirurgiske Saxo, hvis Kjæber danne 
en Vinkel med Grebet, hvorved deneneKjæbe 
lettere vil kunne bringes ind i en Hulhed, 
siges at være »krummede efter Høikant«. 
Eggen paa en Sax strækker sig sædvanlig 
saa langt som Saxen kan lukkes op ; en Und
tagelse herfra ere, nogle chirurgiske Saxe 
samt de saakaldte Knaphulssaxe, som kun 
have Eg i Spidserne af et Knaphuls Længde, 
imedens de ofte ved Hjælp af en igjennem den 
ene Stang anbragt bevægelig Skrue kunne 
stilles saaledes, at man efter Behag kan klippe 
baade store og smaa ensartede Knaphuller 
dermed. — Den udvendige Form af Bladene 
paa en Sax er forskjellig efter det Brug, der 
skal gjøres af denne; enten løbe de begge 
Ud i en Spids, eller de ere lige brede overalt 
og kun afrundede for Enderne, i hvilket Til
fælde Saxen kaldes rund, eller den ene Kjæbe 
er jevnt tilspidset, imedens den anden er 
afrundet for Enden; desuden gives der endnu 
flere andre, sjeldnere forekommende Former. 
Grebets Form beror paa Maaden, hvorpaa 
man vil fatte Saxen; vil man blot gjøre et 
enkelt Klip, saaledes som med Saxe til at 
klippe Blikplader, og da anvende større Kraft 
ved at trykke med hele Haanden, behøve de 
ingen Øine. Til Klipning af Blikplader be
nytter man især de saakaldte Stoksaxe, hvis 
ene kortere Halvdel er fastspændt i en Skrue
stik eller befæstet i en Træstok, imedens den 
anden længere Halvdel føres med Armens 
hele Kraft. Hyppigst ere Saxe dog forsynede 
med to Øine, saa at man kan benytte dem 
med én Haand. Paa nogle Saxe uden Øine 
aabner en Fjeder Saxen, hvergang den lukkes. 
Maskinsaxe ere Stoksaxe, hvis ene bevægelige 
Ben enten ved Maskinkraft sættes i Gang

ved Hjælp af en excentrisk Skive eller ved 
Haandkraft ved en Yægtstang. De saakaldte 
Parallelsaxe eller Skivesaxe bestaa af cylin
driske eller afkortet kogleformige Staalskiver, 
der ere saaledes stillede med Endefladerne 
imod hinanden paa parallele Axer, at de kun 
berøre hinanden paa et ganske lille Stykke; 
de føres dels med Haanden, men oftere ved 
Maskinkraft, og bruges især til Metalarbeide. 
Et Spalteværk bestaar af flere saadanne paa 
begge Axerne siddende Skiver, saa at man 
paa éngang kan klippe flere Strimler af 
samme eller forskjellig Bredde. Ved alle 
bedre mindre Haandsaxe ere begge Halv
delene forbundne med en Skrue, for at man 
skal kunne skrue dem tættere sammen og 
let tage dem fra hinanden. Yed Haandsaxe 
til sværere Arbeide er Naglen temmelig langt 
udstaaende og forsynet med et Bryst paa 
hver Side, for at Saxen ikke saa let skal 
kunne bøie sig og tage Gjenstanden imellem 
Kjæbernc istedetfor at klippe den over, lige
som ogsaa for at man lettere skal kunne 
gribe ind i Øinene, naar Saxen ligger paa 
et Bord. Nogle Saxe ere hverken forsynede 
med Skrue, Nagle eller Greb, men kun med 
en Fjeder istedetfor, hvilket t. Ex. er Til
fældet med Faaresaxe og Overskæresaxe. — 
Foruden ved Smedning forfærdiger man og
saa simple Saxe paa andre Maader, saasom 
ved at presse dem af Staal eller Jern, derpaa 
slibe Bladene og samle dem med en Nagle, 
sædvanlig endogsaa uden at hærde dem. 
Ligeledes har man Saxe, som ere støbte og 
ved en derpaa følgende Glødningsproces for
vandlede til Staal, ialfald paa Overfladen; de 
simpleste og billigste Saxe støbes i Sand
forme, der ere fugtede paa de Steder, som 
svare til Eggeno, hvorved de gives en Slags 
Hærdning, saa at de kun behøve at slibes og 
poleres. — De bedste Saxe ere de engelske 
fra Sheffield, Birmingham etc.; men baade 
franske og tyske Staalvarefabriker kunne 
nu levere dem omtrent af samme Godhed, 
ligesom der ogsaa i Eskiltuna Fabrik i Sverig 
forfærdiges alle Slags Saxe af meget god 
Kvalitet.

S ayetgarn  s. Fil de Sayette.
S c a f e r la t i  er en Sort tyrkisk Bøg

tobak, som kommer i Handelen fra Aleppo 
og Konstantinopel, mest over Marseille.

S ca g lio la  s. Marmor.
S c a m m o n m m , Diagrydium (Scam m o

n ium  eller G um m i-resina  Scam m onium ) er en 
af Boden af en i Orienten voxende Plante (sé 
næste Artikel) udvunden Slimharpix, som udfly
der af samme som en Melkesaft efter Indsnit i 
de friske Bødder og indtørrer i Luften. Den 
forekommer i flere Sorter af meget forskjellig 
Kvalitet, hvoraf den bedste er den Aleppiske.  
Den bestaar af uregelmæssige, lette, løse og 
skjøre Stykker af forskjellig Størrelse og 
Form, som udvendig ere af grønlig-askegraa 
Farve, i Bruddet svagt voxglinsende eller 
matte, ikke fedtede og forsynede med smaa 
Huller. Udreven medVand giverS. en grøn
lig Emulsion; den smelter ved Varme, og 
naar den stødes, giver den et lyst, oliven
farvet Pulver. Den har en ubehagelig, krad-
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sende Smag og en eiendommelig, sur, lidt 
muggen Lugt; den kommer fra Aleppo i saa- 
kaldte Trommer, der ere udforede med Tin 
og af 75—125 Punds Vægt. Ben bedste Sort 
kaldes Jomfruscammonium,  som bestaar af 
sammenklæbede Smaaklumper (Taarer); den 
bruser ikke med Syrer og et Becoct deraf 
farves ikke blaat med Jod. Bet er den rene 
og uforfalskede Melkesaft, som hovedsagelig 
vindes ved Marasch, 4 Dagsreiser fra Aleppo. 
Den almindelige Seammonium bliver sædvan
lig inden Indtørringen blandet med noget 
Kridt (og bruser da med Syrer) eller med 
Mél (og et Afkog farves da blaat med Jod). 
Vægtfylden er 1,210. — Den Sm yrnaiske  er 
mørkere, fastere og mere vægtfyldig end den 
forrige, ofte stærkt mørkebrun, i tørret Til
stand smudsighvid. uden Lugt og med et 
glinsende Brud. Den skummer ved at gnides 
med en vaad Pinger, har en Vægtfylde =  
l,54o—2,760, en eiendommelig tung Lugt næsten 
som gammel Ost, og kommer mest i runde, 
indtil \  Pd. tunge, ofte ormstukne Kager; 
man antager, at den er indvunden ved Ind- 
kogning af Saften af hele Planten. Den 
produceres navnlig i Galatien og Kappa- 
docien, hvorfra den føres til Smyrna og ud
føres derfra især til de sydlige Lande i Eu
ropa. — Begge de ovennævnte Sorter, ligesom 
ogsaa den sjeldnere forekommende Ant iochiske ,  
benyttes i Medicinen (i Skandinavien dog kun 
den bedste Aleppiske), som et drastisk Pur- 
gérmiddel. Pra Frankrig kommer undertiden 
en uægte Scammonium, saakaldet f r an sk  S. ,  
i Kager, som ere sorte og meget haarde og 
faste; den vindes af Cynanclium inonspeliacum. 
— Da især de mere ordinaire Sorter Scam
monium forekomme af saa yderst forskjellig 
Kvalitet, notere de mere solide Commissions- 
huse i Konstantinopel og Smyrna for de 
europæiske Droguister tre Kvaliteter, nemlig 
Aleppo,  Zanghery og Iskelep,  af hvilke den 
første leveres med et Indhold af 80 pCt. og 
mere ren Scammonium, den anden med 50 pCt. 
og den tredie med c. 30pCt. — Til England 
indførtes i Aaret 1867 53,421 Pd. Scammo
nium til en Værdi af 80,901 £.; der udførtes 
i samme Aar kun 816 Pd.

Scarn  in o li h u n  ro d  (R a d ix  Scam m o- 
n iæ ) er den valseformede, indtil 3 Ctm. tykke, 

aalangs furede, udvendig gulbrune, indvon- 
ig blegere og harpixagtig prikkede Bod, 

som afgiver Scammonium (s. d.) og erholdes 
af en i Lilleasien, Syrien, i Kaukasus og paa 
Krim hyppig forekommende perennerende 
Plante af Convolvulåceernes Familie. Den 
daarlige Kvalitet, hvori Scammonium som of
test forekommer i Handelen, er Grunden til, 
at f. Ex. den tyske Pharmacopoe fordrer, at 
Apothekerne til medicinsk Brug selv skulle 
fremstille Scammoniumharpixen af Boden for 
at sikkre sig et Præparat af mere tilfor
ladelig Virkning end den almindelige Scam
monium.

S c a r le t  s. Jodinrødt.
S c é lto  kaldes i Ungarn den naturlige 

Soda, som udvitrer af Jorden.
S c h ä b ig ; eller Schaw in s. Bladguld.

S c h a b z ie g e r  s. Ost.

S c h a g e r  er en hvid ungarsk Vin, som 
dyrkes i Honther Comitatet og som er meget 
yndet paa Grund af dens eiendommelige aro
matiske Smag.

S c h e e le s  th ro n t s. Schw einfur te r 

grønt.
S c h e ffe l  er et Maal for tørre Varer i 

Tyskland =  50 Liter =  0,359 danske Korn
tønder og 0,294 d. Kultønder.

S c h e l la k  s. Lak.
S c h e p e l , hollandsk Kornmaal =  1 fr. 

Dekaliter =  0,575 danske Skjepper.
S c h ie lo s c h e r  er en fortrinlig rød un

garsk Vin, som produceres i Baranyaer Comi
tatet og hvoraf der ogsaa haves en Sort. som 
benævnes Ausbruch.

S c h ie r s t e in e r  er en god hvid Ekinsk- 
vin, som avles ved Byen af samme Navn i 
Nærheden af Wiesbaden.

S c h i l le r k v a r t s  s. Katteøie.
S c h i l le r s p a t h  kaldes ogsaa Labrador- 

stenen (s. Feldspath).
S e l l in g ,  Maal for tørre og flydende 

Varer i Japan =  1,88 d. Potter.
S c h ir a k e r  er en meget god, lysegul 

ungarsk Vin, som avles i Nagyhonter Co
mitatet og som har en champagnelignende 
Smag.

S c h lip p e s  S a l t  er Svovlantimonna- 
trium og erholdes ved Kogning af Svovlan
timon med Svovl og Natronlud; det krystal
liserer i bleggule Tetraedre, som let ilte sig 
i Luften og ere let opløselige i Vand. Man 
fremstiller heraf Guldsvovl (s. d.).

S c h n e e b e r g e r  S n n s t o b a k  er et 
af forskjellige Urter og Blomster sammensat, 
hvidt eller grønt Nysepulver, der især tid
ligere benyttedes som et Middel imod Svim
melhed, Hovedpine samt til at styrke Hu
kommelsen og Synet. Det hvide bestaar 
hovedsagelig af Conva lla ria  m a ja lis,  det grønne 
af Angelikarod. Det forfærdiges i flere Byer 
i Erzgebirge, saasom Schneeberg, Pockau etc. 
og forsendes i smaa Æsker.

S c h o m la u e r  er en fortrinlig ungarsk 
Vin af grønliggul Farve og en behagelig 
krydret Smag; den er først drikkelig efter 
tre Aars Forløb, men kan da holde sig meget 
længe.

S c h o p p e n , Maal for tørre og flydende 
Varer i Tyskland =  x/2 Liter =  0,518 danske 
Potter.

S c h w e in fn r t e r g r o n t  er en udmær
ket smuk, men meget giftig Kobberfarve, 
som efter Nogle skal være opfunden i Aaret 
1814 af Buss og Sattler i Schweinfurt i 
Baiern, efter Andre i Begyndelsen af dette 
Aarhundrede af E. Mitis i Wien; Fremstil- 
lingsmaaden blev længe holdt hemmelig, men 
blev udfunden og offentliggjort af Liebig i 
1822, og Farven fremstilles nu i meget for
skjellige Nuancer i mange Farvefabriker i 
Tyskland, saasom i Zwickau, Saalfeld, Stutt
gart etc. Ved sin Glans og Ildfuldhed ud
mærker den sig fremfor alle andre grønne 
Farver og viser sig ogsaa smukt grøn om 
Aftenen ved kunstig Belysning, næsten endnu 
smukkere end ved Dagslyset. Den anvendes 
baade til Olie- og Vandmaling og bestaar af
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Kobberilte, Arseniksyrling og Eddikesyre. 
Til dens Tilberedelse har man forskjellige 
Forskrifter, som dog ikke alle give et godt 
Produkt ; de bedste skulle være følgende. 
Man blander en varm Opløsning af 4 Dele 
Spanskgrønt i Eddike med 3 Dele livid Ar
senik, som man ligeledes har opløst i Eddike, 
og lader Blandingen langsomt afkøle sig, 
hvorefter Farven efterhaanden udskiller sig i 
krystallinsk Form. Jo langsommere Afkø
lingen er foregaaet, desto mere pragtfuld er 
Parven, og man anvender derfor ogsaa kun
stige Midler for at forlænge Afkølingspro
cessen. Den grønne Masse bestaar nemlig af 
en Mængde mikroskopisk fine Krystaller, som 
ere Grunden til Farvens eiendommelige Ild- 
fuldhed, og jo langsommere Krystalliseringen 
foregaar, desto længere Tid faa Krystallerne 
til at udvikle sig; som en Følge heraf vil 
Farvetonen ogsaa blive lysere og mattere ved 
Rivning, hvorved Krystallerne tilintetgjøres. 
— Eller man opløser Kobbervitriol i meget 
lidt kogende Yand, og blander den varme 
Opløsning med en ligeledes varm og concen- 
treret Opløsning af arseniksurt Kali eller 
Matron; der fremkommer da strax et smud
siggrønt Bundfald, som efter at være tilsat 
saameget Træeddike, at Yædsken lugter af 
Eddikesyre, ved at gives et Opkog og derpaa 
afkøles, forvandles til krystallinsk Schwein
furter Grønt, som strax filtreres fra og ud
vaskes med kogende Yand. — Schweinfurter 
Grønt er af den smukkeste smaragdgrønne, 
ikke i det Blaalige spillende Farve og frem
træder som et finkornet krystallinsk, temme
lig tungt Pulver i lysere eller mørkere Nu
ancer; den er luftbestandig, uopløselig i 
Yand, men bliver ved længere Kogning med 
Yand brunlig; i Ammoniakvand opløser den 
sig med en smuk blaa Farve. Man skjelner 
imellem to Hovedsorter: den krystallinske, 
med mindre Dækkraft, giver en meget ild
fuld Farve og er det egentlige Schweinfurter 
Grønt, imedens den amorphe, som dækker 
bedre, er mindre livlig. For at nuancere den 
forskjelligt er den ofte blandet med Tung- 
spath, Chromgult etc., hvorved der fremkom
mer mange Sorter; Fabriken i Schweinfurt 
opfører saaledes t. Ex. paa sin Prisliste 25 
Sorter. Paa Grund af dens Indhold af Ar
senik er den, som ovennævnt, meget giftig, 
hvorfor den baade maa tilberedes og benyttes 
med den største Forsigtighed. Den anvendes 
hovedsagelig i Tapetfabrikationen, til Malning 
af Vægge i Værelser etc., og endogsaa Stoffer 
til Balkjoler, saasom Tarlatans, farver man 
dermed ved Paatrykning af Farven. Paa 
Tøier og Tapeter fæster Farven sig imidler
tid ikke saaledes som t. Ex. paa kunstige 
Blomsterblade, hvor den er anbragt i For
bindelse med Lak, og den falder derfor let 
af som et fint Støv, der kan fremkalde for
skjellige Sygdomme, saasom Betændelse af 
Øinene, Lungerne eller Svælget, Mave- Lever- 
og Hudsygdomme etc. I flere Lande er der
for Fabrikationen og Brugen af Schweinfur
tergrønt forbudt, uden at dog Hensigten med 
dette Forbud er opnaaet, idet den samme 
Farve ofte sælges under forskjellige andre

Navne,- saasom Keiser- Pappegøie- eller Mitis- 
grønt, fremdeles Neuwieder- Brixner- Wiener- 
Pariser- Leipziger- Kirchberger- Casseler- 
Patent- Mai- Nygrønt etc. Den er derfor 
ingenlunde gaaet af Brug, og det lysegrønne 
Glanspapir og de grønne Blade, som i Con- 
ditorierne bruges til at pynte Kransekager, 
ere saaledes exempelvis ikke sjelden farvede 
dermed. For at prøve, om et Stof er farvet 
med Schweinfurtergrønt, kan man lægge en 
Prøve af Tøiet i Salmiakspiritus, som derved 
farves blaa; man hælder derpaa nogle Draaber 
af denne Opløsning paa et Stykke hvidt Fil
trerpapir og lader Salmiakspiritussen for
dampe i Luften, og naar Farven da indeholder 
Schweinfurtergrønt, vil der blive en smud
siggul Plet tilbage paa Papiret. En nøi- 
agtigere Prøve giver Undersøgelsen i et 
Marsch’s Apparat. — En nær beslægtet Farve 
er Sche e les Grønt ,  ogsaa kaldet Sve nsk Mi
neralgrønt ,  en Forbindelse af arseniksyrlet 
Kobberilte, som man erholder ved Fældning 
af en Kobbervitriolopløsning med en Opløs
ning af arseniksyrlet Kali og derpaa følgende 
Udvaskning og Tørring; denne kun lidet 
dækkende Farve er imidlertid næsten ganske 
bleven fortrængt af den ovennævnte.

S ch w e ize rh lo d , Sang de Suisse, er 
en meget god rød Vin, som vindes i Kanton 
Basel i Hospitalet St. Jacobs Plantager, 
hvor der i Aaret 1447 stod et blodigt Slag.

S c h w e iz e r  D ia m a n t e r  kaldes nogle 
vandklare Bjergkrystaller, som findes i det 
tidligere til Schweiz hørende Veltlin.

S c h w e iz e r  T h e  er en af forskjellige 
Alpeurter sammensat Thè, som navnlig til
beredes i Kanton Glarus ; den kaldes Kryder-  
thé ,  naar den bestaar af Planteblade, og 
Blomste rt hé,  naar den mest bestaar af Blom
sterblade. Den anvendes navnlig imod Epi
lepsi.

S c h w e iz e r  V in e  avles næsten i alle 
Landets Kantoner, baade røde og hvide og 
tildels af fortrinlig Godhed. De bedste pro
duceres i Kanton Waadt, navnlig i Egnen 
imellem Lausanne og Yevey, hvor fortrinsvis 
den bekjendte Ryffthaler udmærker sig, lige
som ogsaa Vinene fra Cully, Désalès og 
Lutry. Ogsaa i Districtet La Còte imellem 
Lausanne og Coppet produceres der særdeles 
gode Vine, især ved Rolle, Tartagnins, Vechy 
etc. Kanton Neufchatel frembringer meget 
gode røde Vine af smuk Farve, Aroma og 
Bouket og meget velsmagende, saasom ved 
Cortaillod og Faverge og af noget ringere 
Kvalitet ved Boudry og St. Aubin; de mous
serende Vine fra dette Kanton ere bekjendte 
for deres Godhed. Ogsaa de hvide Vine fra 
dette Kanton ere bekjendte for deres Vel
smag. I Kanton Basel dyrkes navnlig den 
røde Vin, som kaldes Schw eizerblod.  Iblandt 
Vinene fra St. Gallen udmærker Rheinthaler 
sig, især den røde fra Buchberg, samt de 
røde Vine fra Omegnen af Sargans. I Schafl- 
hausen avles der ogsaa meget gode røde 
Vine, af hvilke den fra Omegnen af Thayingen 
er den bedste. Thurgau producerer megen 
Vin, især ved Weinfelden. Ogsaa i Zürich 
er Vinavlen meget udbredt; de bedste Sorter
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vindes ved de ved Indsøen beliggende Byer 
Winterthur og Meylen. Aargau bar gode 
røde Vine ved Baden, Kaiserstuhl etc., de 
bedste hvide ved Castelen, Oberflaach og 
Schinznach. I Bern vindes de bedste Sorter 
ved Erlach ved Bielersøen. Genf producerer 
gode røde og hvide Vine ved Annemasse og 
Monnetier, men de bedste hvide ved Bossey, 
Cologny og Pressingen, og ligeledes ved 
Bonneville en fortrinlig hvid Vin, som kaldes 
Gringet. I Wallis udmærke sig de røde Vine 
fra Coquempin og La Marque, og de hvide 
fra Brieg ved Simplon; ved Martigny og 
Sider avles der ogsaa Malvasier- og Muscat- 
vine. I Tessin avles de bedste Sorter ved 
Bellinzona og Locarno, gode Vine ogsaa ved 
Lugano og Mendrisio.

S c h e r l  s. Turmalin.

S c o r e  er det engelske Navn for Snes =  
20 Stykker. Det er ligeledes en engelsk 
Uldvægt =  20 eng. Pund =  18,j 4S d. Pund; 
tidligere var Score ogsaa et engelsk Kulmaal 
=  c. 161V2 danske Kultønder.

S c r i v e l l e r  s. Elefanttæ nder.
S c r u p s  s. Tobak.

S c u d o ,  ældre italiensk Sølvmønt, som i 
Kirkestaten var =  3 Kr. 87 Øre, i Neapel 
og Sicilien =  3 Kr. 67 Øre.

S e a  I s l a n d  s. Bomuld.

S e a l y s  P o l é r j o r d ,  Sea lys Imperial 
Patent, er et Pudse- og Polérmiddel, som 
forsendes vidt omkring fra England i Form 
af aflange, firkantede Mursten af c. 2 Punds 
Vægt; de bestaa af en overordentlig fint pul
veriseret, bleggul Masse, som er fast sammen
presset, og ere ipressede det ovennævnte 
engelske Navn. Den anvendes til Pudsning 
og Polering af Staal, Jern, Kobber, Mossing, 
Nysølv og Sølv. Naar den skal bruges, fug
ter man Massen med lidt Regnvand og gni
der de paagjældende Gjenstande dermed ved 
Hjælp af et Stykke Læder eller uldent Tøi; 
den borttager da alle Urenligheder, ja endog- 
saa Eustpletter, og giver Gjenstandene en 
smuk Glans. Selv Træborde og Gulve, som 
ikke ere fernisserede eller polerede, blive der
ved befriede for Fedtpletter. Kagerne maa 
opbevares paa et tørt Sted og kunne sauges 
igjennem ligesom Træ, men kunne ogsaa let 
slaas itu med en Hammer.

S e b a c y l s y r e  eller Fedtsyre erholdes 
ved tør Destillation af Elai'nsyre eller ved 
Behandling af Ricinusolie med Natronlud; 
den besidder i høi Grad de Egenskaber, der 
gjøre Stearinsyren saa anvendelig til Lys
fabrikation. Dens høie Smeltepunkt (127° C.) 
og dens lette Forbrændelighed gjør den 
særlig skikket som Tilsætning til lettere 
smeltende Lys, isærdeleshed dem, som ere 
fabrikerede af blødt Paraffin (der smelter ved 
43 °), ikke alene for at forhøie Smeltepunk
tet, men ogsaa for at give dem Haardhed og 
et glinsende Udseende. En ringe Tilsætning 
af denne Syre (1-—5 pCt.) er tilstrækkelig til 
at forbedre Stearinmassens Egenskaber, idet 
den forhindrer dennes Krystallisation, og om 
den ogsaa endnu ikke har faaet nogen stor 
almindelig Anvendelse i industriel Henseende, 
vil den derfor med Tiden vistnok blive af

710 Segllak.

Betydning for Paraffin- og Stearinlysfabrika
tionen.

S e c a l e  c o r n n t n m  s. Meldrøie. 
S e c t ,  Spansk Vino s e c o ,  kalder man 

stærke, søde Vine, navnlig saadanne, som 
presses af soltørrede, altsaa paa Vinstokkene 
næsten hentørrede Druer med Tilsætning af 
concentrent Most, eller af afplukkede Druer, 
som ere tørrede paa Halmmaatter ved Solens 
Varme, hvorved de ere bievne mere sukker
holdige. De mest bekjendte Sorter af disse 
af tørre Druer tilberedte Vine ere: Canari- 
sect, fra de canariske Øer, M adeirasect, Ma- 
lagasect etc. Benævnelsen Sect benyttes 
ogsaa undertiden om Champagnevin.

S e d a n f a r v e r  kaldes i Almindelighed 
de i det Rødlige eller Blaalige spillende vio
lette Anilinfarver. Sedansort er en meget 
smuk sort Farve, der navnlig benyttes til 
Farvning af Klæde; dette grundes i en In- 
digokype og bringes derefter flere Gange i 
et af Sumak, Blaatræ og Jernvitriol be- 
staaende Bad; dersom der istedetfor Indigo 
benyttes Blaatræ, bliver Farven uægte sort. 

S e d a t i v s a l t  s. B oraxsyre. 
S e d l i t z e r  S a l t  s. Bittersalt. 
S e g l j o r d  s. Bolus, rød.
S e g l l a k ,  T. Siegellack, Fr. Cire d’Es

pagne, E. Sealing wax, er en paa forskjellig 
Maade sammensat, farvet og i Stænger for
met Harpixblanding, som benyttes til For
segling. De finere Sorter bestaa hovedsage
lig af Schellak, venetiansk Terpentin og en 
mineralsk Farve; Tilsætningen af Terpentin 
skér, fordi den ublandede Schellak ikke vilde 
smelte tilstrækkelig let og vilde blive altfor 
skjør efter Afkølingen. Istedetfor Gummilak 
har man i den nyere Tid begyndt at anvende 
Acaroidharpix (s. d.). For at imidlertid den 
nævnte Blanding ved Brugen ikke skal være 
altfor letflydende og dryppe, tilsættes der 
endvidere noget fint slemmet Kridt, Mag
nesia, Marienglas, Barythvidt, Infusoriejord, 
brændt Gips eller Zinkhvidt. Til de ordi- 
naireste Laksorter benytter man enten ganske 
eller delvis Colophonium istedetfor Gummi- 
lak, ligesom man ogsaa undertiden tilsætter 
Massen Beg, Vox etc., imedens man til de 
finere Laksorter iblander noget Storax, Ma
stix, Benzoë eller en anden vellugtende Har- 
pix eller en ætherisk Olie for at fjerne den 
ubehagelige Harpixlugt, som ellers vilde ud
vikle sig ved Forbrændingen. Foruden rød 
Lak, som hyppigst benyttes og som farves 
med Cinnober, forfærdiger man ogsaa Segllak 
af andre Farver; sort Lak fremstiller man 
saaledes ved Tilsætning af Kønrøg, Bensort 
og Begasphalt; til hvid Lak benytter man 
meget lys Gummilak og Vismuthhvidt eller 
Zinkhvidt, til brun en Blanding af Cinnober 
og Kønrøg, Bensort, Jernilte eller Umbra, 
til grøn Koboltgrønt med Tilsætning af Zink
hvidt, og til den saakaldte Guld- eller Sølv
lak iblandes Massen findelt Bladguld eller 
Bladsølv. Yed Fabrikationen smeltes Be
standdelene sammen ved en ikke altfor høi 
Temperatur, hvorefter Massen i Forme støbes 
til Stænger, som derpaa poleres og itrykkes 
Fabrikens Stempel samt N urneret paa Sorten.
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Almindelig rød Lak kan tilberedes af 4 Dele 
Gummilak, 3 Dele Cinnober og 1 Del vene
tiansk Terpentin. En godt tilberedt Lak 
bør være haard, glat og glinsende, have en 
smuk, ensartet Farve, være let antændelig 
og vedblive at brænde uden at udvikle nogen 
ubehagelig Lugt eller stærk Bøg; den maa 
være let flydende uden dog at dryppe, be
holde sin Glans og Farve, naar den er stiv
net, og let løsne sig fra Signetet, men der
imod klæbe fast paa Papiret uden at springe 
af og uden at blive blød ved Solvarme. Lak
stængerne bør have et jevnt, mat glinsende 
Brud og ikke være kornede eller sandede i 
Bruddet. Ved Forsegling bør man omrøre 
den smeltede røde Lak paa Papiret med Lak
stangen, for at de smaa Sodpartikler, som 
samle sig paa Overfladen, kunne blive ens
artet fordelte igjennem hele Massen; i 
modsat Fald vil Seglet let blive gjennem- 
trukket af sorte Striber og Prikker. — Til 
Forsegling af Flasker har man simple, for
skelligt farvede Laksorter, som kaldes Flaske
bak; den ordinaireste Sort er den saakaldte 
brune Paklak, som mest bestaar af Harpix 
°g ikke tilsættes noget Farvestof. — Segl
lakfabriker finder der i alle større, og ogsaa 
i mange mindre Byer i Europa; i Danmark 
,ßr Holmblads Fabrik paa Amager bekjendt 
for sit fortrinlige Fabrikat, som ogsaa har 
vundet Anerkjendelse i Udlandet.

S e g o v i a s  eller Se govie s kaldes nogle 
fiûe, broget trykkede og kiprede Floneller, 
s°m forfærdiges paa flere Steder i Preussen, 
Sachsen etc.

S e i er en Torskeart, s. Kabliau.

S e id e l, Maal for flydende Yarer i Baiern 
=  0,553 danske Potter.

S e id litz e r  S a lt  s. Bit te rsalt .  —  Se id-  
litzer-PuIver er et Bruspulver, som tilberedes 
Ved at blande 120 Dele dobbelt kulsurt Na- 
fron med 40 Dele Seignettesalt og 40 Dele 
Vin syre; det virker mildt afførende. 
.S e ig n e t t e s a l t ,  Polych r e st salt  eller 

yjnstensurt Kalinat ron (T artras n a trico  ka- 
Ocms, T artaru s n a tron atus, K a l i  ta rta ricu m

tronatum ), blev opdaget 1672 af Apotheker 
^eignet iBochelle, hvorefter dot ogsaa under
ben kaldes Bochellesalt. Det er etDobbel- 
b t , som bestaar af 4- eller 6sidede Krystaller 
af en kølende, mildt saltagtig Smag, som 

let opløselige i Yand, indeholde meget 
hrystalvand og ikke maa henflyde i Luften, 
men ved at stødes give et hvidt Pulver. Det 
tilberedes ved at opvarme renset Vinsten 
1 Aand, tilsætte kulsurt Natron saalænge 
®°m der udvikler sig Kulsyre, og derpaa fil- 
i'ei'e Opløsningen og inddampe den til Kry

stallisation. Det erholdes fra de chemiske 
fabriker og anvendes i Medicinen, især til 
fremstilling af det forannævnte Seidlitzer- 
fmlver, samt til Udskilning af Sølv paa Glas- 
Plader ved Speilfabrikationen.

S e i ld u g , T. Segeltuch, Fr. Toile à 
voile, E. Sailcloth, kaldes de til Skibsseil 
bestemte stærke, tætvævede, som oftest dob- 
plttraadede ublegede Lærreder, som mest 
°rfærdiges af rent, godt spundet, undertiden

af snoet Hampegarn, de lettere Sorter ogsaa 
af Hamp eller Hør blandet med Blaargarn. 
De bedste forfærdigedes tidligere i Nordhol
land, hvor de enkelte Sorter benævnes hol

landske Canevaslæ rreder ,  de bedste Carre l-  
doek,  Klaverdoek,  Lightdoek,  Eversdoek etc. 
De i Omegnen af Gent, Kortryk og flere 
Byer i Belgien vævede ringere Sorter Seil
dug af Hør og Blaar kaldes Gantes og bru
ges mest til mindre Seil. I Frankrig for
færdiges der en stor Mængde Seildug af alle 
Sorter og under de mest forskjellige Navne; 
ved Middelhavets Kyster har man en af Hamp 
og Bomuld vævet Sort, som kaldes Coton- 
nines og som benyttes til mindre Fartøier. 
Den engelske Seildug, som mest væves i 
Skotland og Irland af russisk Hamp, kaldes 
Canvas Sailduck  eller Sailcloth.  Paa Grund 
af de store Fordringer, som der af den en
gelske Marinebestyrelse stilles med Hensyn 
til Kvaliteten af den til Krigsskibene bestemte 
Seildug, væves de bedste Sorter nu kun af 
Garn, der er spundet af udsøgt, langfibret 
Hør, for at Seüdugen skal kunne taale de 
særegne Styrkeprøver, som den skal kunne 
udholde for at antages til Marinens Brug. 
De bedste Kvaliteter tilvirkes utvivlsomt i 
Skotland, hvor der i Glasgow, Edinburg og 
Dundee findes store Fabriker, som anvende 
særlig Omhu ved Tilberedningen og Udkog- 
ningen af Hørren for at den skal have til
strækkelig Elasticitet og Blødhed til at ud
holde en meget høi Grad af Spænding eller 
Vægttryk pr. □  Alen uden at briste. De 
bedre Sorter, som forekomme i Handelen 
under forskjellige Benævnelser efter Kvali
teten, saasom Be st  long Flax Royal Navy,  
Royal Navy,  Merchant  Navy etc., udmærke 
sig navnlig ved en Blødhed og Lethed, som 
baade den hollandske og den russiske Seildug 
savner. — Fra Kusland udføres der en stor 
Mængde Seildug, som paa Grund af dens 
gode Kvalitet og billige Pris finder Afsæt
ning overalt, om den ogsaa i Godhed ikke 
ganske kan maale sig med den hollandske og 
den bedste skotske. De sværere Sorter, som 
i Begelen ere vævede af god Hamp og Hør- 
blaar, kaldes i Kusland Parusnoe-Polotno; de 
lettere til smaa Seil, bestaa enten kun af 
Hampegarn, eller af Hør- og Hampegarn, 
og komme i Handelen under Navn af Ravn

dug (s. d.). Den russiske Seildug er vel 
meget stærk, men tillige temmelig tung, og 
den egner sig derfor mere til Presenninger 
end til Seil. — Ogsaa i Tyskland forfærdiges 
der meget Seildug af god Kvalitet, navnlig 
i Pommern og Ostfriesland, ligesom ogsaa i 
Hamborg, Lübeck, Bremen, iWestphalen, en 
lettere Sort ogsaa i Sachsen. I Østerrig 
væves der især i Mähren og Krain en god 
Hampeseildug, som mest gaar til Triest, og 
fra Galicien kommer der en temmelig ordi- 
nair Vare til de preussiske Østersøhavne. 
Nogle Sorter lettere Seildug komme i Han
delen under Navn af Bonnettes.  I Frankrig 
findes der i Søstæderne mange Fabriker, som 
levere en meget smuk Seildug af lysere 
Farve og elegant Udseende, men den staar
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dog tilbage for de skotske Fabrikata med 
Hensyn til Styrke og forholdsvis Prisbil
lighed.

Foruden at anvendes til Seil til Skibe og 
Vindmøller benyttes Seildug ogsaa til Pre
senninger over Jernbane Godsvogne og over 
Varer ombord i Skibe eller paa Pladser. Man 
benytter hertil de mere ordinaire, men dog 
stærke Sorter, som gjøres vandtætte ved et 
Overdrag af Tjære; de lettere Sorter Linned 
Seildug anvendes til Baadseil samt til Telte 
og Markiser.

I Nordamerika bruger saa godt som hele 
Seil- og Dampskibsflaaden som en Følge af 
Eaamaterialets Billighed og udbredte Anven
delse Bom ulds Se ildug,  som er smukkere, 
hvidere, blødere og lettere end linned Seil
dug, imedens den dog ikke er meget billigere. 
De mest bekjendte Fabriker ere Mount Ver
non og Woodberry, som levere Varen i tre 
Kvaliteter, nemlig hard, medium og soft, 
efter den Anvendelse, hvortil den er bestemt, 
og i Numere fra 0 til 10 efter Finheden; 
Stykkerne ere sædvanlig 40 Yards lange og 
22 Inches brede. — Ogsaa i Sve r ig tilvirkes 
der endel Bomulds Seildug; i Nærheden af 
Gothenborg skete dette tidligere i Rosenlunds 
Fabrik, imedens der nu fra Kampenhof i 
Uddevalla erholdes et fortrinligt Fabrikat, 
som staar det amerikanske meget nær, men 
som dog hovedsagelig kun finder Anvendelse 
til Seil til Lystkuttere eller til Solseil paa 
Passagerdampskibe, da det ikke staar sig 
saa godt i vort fugtige Klima som det lin
nede Seildug. — De lettere Sorter Bomulds 
Seildug anvendes meget baade i farvet og 
ufarvet Tilstand til Klædningsstykker, navn
lig Benklæder, under Navn af Ravndug (s. d.) ; 
ogsaa her i Landet væves der heraf et ikke 
ubetydeligt Kvantum, som kan anslaas ti! at 
udgjøre c. 8,000 Stykker aarlig.

S e l  C lé m e n t  er en smeltet Blanding 
af salpetersurt Sølv med salpetersurt Natron 
og salpetersurt Magnesia; det er i den nyere 
Tid blevet anbefalet til photographisk Brug, 
idet det i flere Henseender skal være at 
foretrække for det rene salpetersure Sølv.

S e le n  er et i 1817 af Berzelius i Slam
met i et Svovlsyre-Blykammer opdaget ikke 
metallisk Grundstof, som i sine Egenskaber 
har megen Lighed med Svovl; det er fast 
og mørk blygraat eller mørkebrunt og tynde 
Splinter deraf ere ved Randen smukt mørke
rødt gjennemskinnende; det er uden Lugt 
og Smag, smelter ved 217° C. og forvandles 
til en mørkegul Damp, der kan fortættes til 
et cinnoberrødt Pulver. Det er antændeligt 
og brænder i Luften med blaa Flamme under 
Udvikling af en eiendommelig Lugt som af 
raadne Ræddiker til Se le nsyr ling : af en Op
løsning af denne kan Selen udskilles ved et 
afiltende Middel som et blodrødt Pulver, der 
er opløseligt i Svovlkulstof. Af Selen frem
stilles en Syre, der har megen Lighed med 
Svovlsyre. Selen hører til de meget sjeldne 
Stoffer i Naturen; det forekommer næsten al
drig i fri Tilstand, men hyppigst forbundet med 
Metaller, t. Ex. Bly, Tellur, Kobber, som en 
Bestanddel af de fleste Svovlkieser, men har

endnu ingen Anvendelse; man har t i d l i ger® 
præget nogle Medailler deraf med Opfinde- 
rens Portrait.

S e le n it  s. Marienglas.
S e l i m k a ja  er Navnet paa et nankins* 

agtigt, tæt Bomuldstøi af forskjellige Farver, 
som væves i det sydlige Rusland og i Bu' 
chariet.

S e l le r i  (A p iu m  graveolens) er en paa 
fugtige Steder i Asien og en stor Del al 
Europa vildtvoxende, men ogsaa hyppig 1 
Haverne dyrket toaarig Skjærmplante med en 
c. %  Meter høi, glat, hul og grenet Stengel, 
fjersnitdelte, mørkegrønne, glatte og glin
sende Blade med kileformede Afsnit, intet 
Svøb og smaa grønlig hvide Blomster. Hele 
Planten har en eiendommelig og kraftig Lugt 
og Smag, som er langt stærkere hos den 
vilde Selleri end hos den dyrkede. Selleri 
er en af vore vigtigere Kjøkkenurter, men 
har ikke stor Betydning som egentligt Næ
ringsmiddel. Den dyrkede forekommer i to 
Sorter, nemlig 1) Knoldse lle r i,  der mest 
bruges som Suppeurt, hvortil man benytter 
baade Toppen og Roden, imedens denne sidste 
ogsaa anvendes til Stuvning og Farcering, 
og 2) Blegselle ri,  hvis kraftige Blade ved 
Blegning gives Skj ørhed og Velsmag, saa at 
de afgive en meget yndet Salat. Saavel den 
friske Rod som Frøene anvendes endnu under
tiden i Medicinen som Ra dix og Seinen A| d' r 
og af Frøene destillerer man en ætherist 
Olie. Som vildtvoxende er Selleriplanten 
temmelig hyppig ved vore Strandbredder, 
navnlig paa Sjælland og de andre Øer: flem 
Steder findes den i Mængde paa tørre St rand

enge, hvor den dog snarere maa betragtes 
som en Ukrudtsplante, da den altid vrages 
af Kvæget. Den lange, tykke Rod af den 
vilde Selleri indeholder en gul Saft og bal' 
en ubehagelig Lugt, og benyttes derfor ikke-

S e l t e r s v a i i d  s. M ineralvande.
S e m e n  er det latinske Navn paa Frø- 

Følgende ere de latinske Benævnelser paa de 
vigtigste i Droguerihandelen forekommende 
Frøsorter, som ville findes omhandlede i sær
lige Artikler under deres danske Navne 
(flere af disse ere dog i botanisk Forstand 
ikke at ansé som Frø, men som Frugtformer): 
Seinen Abe liuoschi s. Bisamkorn. — Aiuoiid 
s. Piment. — Amygdala e s. Mandler. — Ann- 
ca rdili s. Acajou. — An e l i l i  s. Dild. —■ Anis'  
ste lla t i s. Stjernanis. — An isi  vulga ris s. 
Anis. — Aristolochia e  rotunda*  s. Hulrod. 
Ca la ba r s. Calabarbønner. — Cacao s. Cacao-
— Ca na rie nse  s. Canarifrø. — Cannabis s. 
Hampefrø. — Ca rdui M a riæ  s. M ariet idsel-
— Ca rvi s. Kommen. — Cataputiae majoris s- 
Ricinusfrø. — Chichim  eller Cismæ s. Chikim- 
frø. — Cocognid ii s. Kjelderhals. — Coccid'  
s. Kokkelskorn. — Colchici s. Høsttidløs. 
Coria ndri s. Coriander. — Crotonis s. Gra
natini. — Cucum e ris s. Agurk. — Cucurbit® 
s. Græskar. — Cum ini s. Spidskommen. 
Cydoniæ  s. Kvæder. — Cynæ  s. Ormefrø. 
Cynosba t i s. Hyben. — Da uci s. Gulerod. -" 
Erucæ  s. Sennep. — Foe nicu li aquatici s* 
Vandfennikel. — Foe n icu li vu lga ris s. Fenni
kel. — Foe ni græ ci s. Bukkehornfrø. — Hy#-
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scjami s. Bulmeurt. — Lini s. Hørfrø. — 
lycopodii s. Hexemel. — Melanthii s. Kom
aen. sort. — Myristicæ s. Muskatnødder. — 
Nigella? s. Kommen, sort. — Oryzæ s. Bis. 
— Pæoniæ s. Gigtrose. — Papaveri» s. Val- 
auefrø. — Paradisi s. Paradiskorn. — Petro
selci s. Persille. — Phellandrii s. Vandfen- 
nikel. — Physostigmæ s. Calabarbønner. — 
Pichurim s. Pichurimbønner. — Psyllii s. 
Loppefrø. — (Juercus s. Agern. — Ricini s. 
kicinusfrø. — Saliadillæ s. Sabadillefrø. — 
Santonicæ s. Ormefrø. — Sinapis s. Sennep. 
Staphidis agriæ s. Stephanskorn. — Straiuonii 
s' Pigæble. — Strychni Ignatii s. Ignatius- 
bønner. — Tanaceti s. Regnfang. — Toncæ 
s- Tonkabønner. — Urtica; vulgaris s. Neide.

S e m i l o r ,  Halvguld ,  ogsaa kaldet Man n 
heimer Guld,  er en guldlignende Metalcom- 
Position, som er sammensat paa flere for- 
®Ljellige Maader, saasom af 5]/2 Dele Kobber og 
^Del Zink, eller af 4 Dele Kobber og 1 Del 
îûk. Den er meget smidig og anvendes 

hyppig til uægte Bijouterivarer.
^em on ie kaldes egentlig Nudler, der 

®re formede som Gryn, men er i Regelen 
atin H-vedegryn.

S e m s l æ d e r  er det saakaldte Vaskeskind 
Læder).

S e n a i l e  kaldes de ganske smaa, med
C:re Facetter forsynede Diamanter, som og- 

Saa benævnes Stykroser; de ere ofte saa 
, at der gaar flere bundrede paa et 

Larat.
^ e n d r e v i n  s. Blanchette.

», ^ e n e c t e r r e ,  egentligFromage deSaint-
^Ctaire, er en Art meget gode smaa Gede
ih6, som tilberedes i det franske Dep. Puy 
Ue Lome.

^ e n e g a lg u m m i s. Gummi, arabisk.
I ^ fcn e g a ro d  ( R a d ix  S enegæ  eller P o -  
Støatæ v irg in ia n æ ), er Roden af den i det 
.Lge Nordamerikas Skove, navnlig i Vir

ilen , Pensylvanien og Maryland, voxende 
■ælkeurt, Polygala Senega. Den bestaar af 

^  e- 6 Ctm. lang og indtil 6 Mm. tyk Rod, 
er besat med endel Rodtrævler; den er 

L°et tilvenstre nedad om sin egen Axe, og 
Pta den juqre gide af Snoningen forsynet 
(j e(l en skarp af Barken dannet Kjøl og paa 

11 modsatte Side mere eller mindre op- 
•Cet eller ringförmig indsnøret; den ersvup

Læ,agtig, udvendig gulbrun og rynket, ind
ag hvidlig. Den virksomme Del er den 

seige Bark, som næsten udgjør en. . . . .  ______________ „„
rediedel af Roden; den smager i Begyndel

sen i036'*6*'’ derefter sødlig syrligt og krad- 
ve °g trækker Struben sammen; det Ind- 
^ncflge af den er dog næsten uden Smag, 
pue,n den har en ubehagelig harsk Lugt og 
ø s e r e t  fremkalder den Nysen. Den an- 
faa es 1 Medicinen i Brystsygdomme. Man 
c iK̂ en Lra London og Bremen i Baller paa 
(jj *0 Pd. ; den er meget ofte blandet med 
p nsengrod. Den indeholder Senegin eller 
«  Ä syre’ et hvidt Pulver uden Lugt og 
sv i Begyndelsen svagt, men senere meget 
kgPt kradsende Smag

føL ^ n g eta ep p er forfærdiges af meget 
“kjellige Stoffer og af mange Størrelser

og Kvaliteter; de vigtigste ere af Faareuld 
og tilvirkes især i England, Frankrig og 
Tyskland i stor Mængde og i mange Sorter.
I England er navnlig Rochdale-Districtet, 
samt Leeds, Dewsbury og Hickmondwike be- 
kjendte for deres Uldtæppe-Eabriker, og i de 
sidste Krige, saavel i Europa som i Amerika, 
er Armeernes og Lazarethernes Forsyning 
med Sengetæpper hovedsagelig sket derfra. 
Til Vævning af de ordinaire Sengetæpper 
anvendes mest Kalkuld, Fæhaar og Affalds
uld i Forbindelse med andre simple Uldsor
ter; de ere sædvanlig hvide eller graa. De 
finere, af hel Uld vævede Tæpper ere i Re
gelen enten mønsterstribede eller ponceau- 
røde ; Størrelserne ere som oftest imellem 8/4 og 
14/4 i Af de engelske Sengetæpper maa 
navnlig mærkes følgende Sorter: Cots eller 
Cuts,  de ordinaireste, ere vævede af simpel 
Garveruld og benyttes mest kun som Hænge- 
maatter ombord i Skibe. Dutch Blankets 
ere hvide, kiprede paa begge Sider, med bro
gede Striber ved Kanten og brogede Blomster 
i Hjørnerne, og gaa især til Nordamerika. 
Rose Blankets ere ukiprede, hvide, med en 
Blomst eller en anden Figur i hvert Hjørne 
og omgivne af brogede Uldfryndser; de for
færdiges især i Irland. Parish-Mantels,  tykke, 
langhaarede, ukiprede og broget farvede. 
Hykes,  stærke, tæt og fast vævede og filt
agtig valkede Tæpper, ligeledes ukiprede, 
forsendes mest til det nordlige Afrika. Tor -  
ringtons,  af Størrelse som Dutch Blankets, 
men kiprede, forekomme i Ruller paa 15 
Stykker og gaa ligeledes mest til Nord
amerika. — Bomulds Tæpper til at lægge 
over Senge om Dagen forfærdiges i England 
under Navn af Counterpanes ; desuden væver 
man ogsaa forskjellige Sorter lignende Senge
tæpper af Piqué, Kattun o. dsl. Disse 
Counterpanes væves mest i Lancasshire af 
tykke, snorelignende Traade, der ere spundne 
af Bomuldsaffald (Waste) og vævede paa en 
Kjede af finere Garn. Mønsteret dannes ved 
et Spring i Indskuddet, der ligner en Knop 
eller Knude, og Tæpperne have et meget 
svært og solidt Udseende, men paa Grund 
af den eicndommelige Mønstring ere de vanske
lige at vaske. Paa selve Fabrikationsstederne 
ere de meget billige og bruges ogsaa meget 
der selv i tarvelige Huse; i andre Lande der
imod, hvor de maa svare Indførselstold, og 
navnlig hvor denne beregnes efter Vægt og 
Mønsteret bevirker en høiere Toldsats, vil 
Prisen paa dem blive saa høi, at Indførselen 
ikke kan svare Regning. — Piqués Senge
tæpper, som ligeledes benyttes til at tildække 
Senge om Dagen, væves ligesom Counter
panes mest i Omegnen af Bolton og Wiggan 
ved Manchester og ere af et bedre Materiale; 
de haves i forskjellige Størrelser og ofte 
smukt mønstrede og temmelig kostbare. De 
tyske saakaldte Waffeltæpper have i den senere 
Tid paa Grund af deres Billighed i høi Grad 
fortrængt de hvide engelske Counterpanes 
og Toilet-Quiltings, og dette endogsaa i selve 
England, hvortil de indføres i Mængde.

Af de forskjellige Sorter franske uldne 
Tæpper ere følgende de vigtigste: Canadas,
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fast vævede, tæt valkede, dels af hvid spansk 
Uld og dels mere ordinaire af indenlandsk 
Uld, 2—21/2 Meter lange, gaa mest til Nord
amerika. Castalognes eller Castelognes bleve 
oprindelig tilvirkede i Catalonien i Spanien; 
de bestaa af fin livid Uld, ere 21/2—3 Meter 
lange og 2—2'/4 Meter brede. En lettere, 
fionelagtig vævet og mindre valket Sort, 

'  kantet med Baand, gaar især til Kolonierne. 
Thibaudes ere ordinaire Tæpper af Eæhaar 
og forfærdiges især i Lisieux; de benyttes 
mest som Hestedækkener og som Emballage 
og udføres i Mængde fra Landet. — I Tysk
land og Østerrig forfærdiges der mange Ste
der Tæpper af alle Slags. De fra Burg i 
det preussiske District Düsseldorf, og fra 
Neumünster i Holsten forfærdiges mest af 
Uld fra Hvidgarverierne; de ere kiprede paa 
begge Sider, tildels forsynede med ivævede 
farvede Striber og Borter eller med paasyede 
Blomster og andre Eorsiringer ligesom de 
engelske Blankets, undertiden ogsaa kantede 
med røde eller blaa Silkebaand, navnlig de 
fine Sorter, som sædvanlig først blive svov
lede for at forbøie deres Hvidbed. De ere 
af forskjellig Længde og Bredde og sælges 
i Kuller, som indeholde saamange desto færre 
Stykker, jo større disse ere. De ordinaire 
Sorter anvendes mest til Sengetæpper i Ka
serner og Hospitaler, ligesom ogsaa til Heste
dækkener for Kavalleriet. De i Østerrig til
virkede tykke, langhaarede Uldtæpper kaldes 
sædvanlig Wiener Kotzen; de forfærdiges 
ligeledes flere Steder i Ungarn. I Burg til
virker man ogsaa en Art Bomuldstæpper med 
Linned Kjede og Bomulds Islæt, som ere 
opkradsede paa den ene Side og kantede lige
som de uldne; lignende Sorter forfærdiges 
ogsaa flere Steder i Sachsen. Meget hyppig 
forekomme de hvide piquéagtige Tæpper til 
at lægge over Senge; de forfærdiges især i 
det sachsiske Voigtland, i Erzgebirge og 
overalt, hvor der væves Piqué. — Endvidere 
har man Sengetæpper af Kattun, Silketøi etc., 
som ere fyldte med Edderdun, Granuld, Vat, 
Bomuld, Blaar eller Floksilke og stukne for 
at Fylden ikke skal forskyde sig; de sidste 
forfærdiges i alle Byer og kaldes i Frankrig 
Courtepointes og Contrepointes,  og i Nord
italien Coperte per lette.  Fra Tyskland for
sendes der en Mængde især til Italien og 
Levanten. — I Danmark væves ogsaa paa 
nogle Fabriker, dels ved Kjøbenhavn og dels 
i Jylland, gode uldne Sengetæpper, som i 
Regelen ere helt afUld, men dog af temme
lig ordinair Kvalitet.

S e n n e p  (S in apis), T. Senf, Fr. Mou
tarde, E. Mustard, Kuss. Gortschiza, er en 
enaarig, til Korsblomsterne henhørende, i den 
største Del af Europa vildtvoxende og ogsaa 
hyppig dyrket Planteslægt. Der er navnlig 
to Arter Sennep, som dyrkes og komme i 
Handelen, nemlig den hvide og den sorte. 
Den hvide eller gule Sennep, Sina pis alba, 
har en c. 2 Fod høi, stivhaaret Stengel; de 
nedre Blade ere lyreformede, de øvre fjersnit
delte ; den har lysegule Blomster, en to til fire- 
frøet, knudret og stivhaaret Skulpe med en 
fladtrykt og næbformet Griffel, og gullighvide

Frø, som ved kold Presning give over 30 
pCt. lusegul, fed Olie uden Smag og Lugfi 
som kan benyttes til Belysningsmateriale og 
som giver en fast, gullig Sæbe. Frøene, sodi 
friske veie c. 189 Pd. pr. Tønde og tørre c' 
200 Pd., anvendes dels i Husholdningen og 
dels i Medicinen. Planten dyrkes ogsaa sori 
en dog ikke meget værdifuld Foderplante og 
saas enten om Foraaret, ofte blandet mo® 
Vikker, eller bedre om Efteraaret i Rugstub' 
ben, og ædes før Blomstringen gjerne $  
Kvæget, forøger Melkeudbyttet og giver Smør' 
ret en smuk gul Farve. — Den sorte Sennep* 
Sina pis n igra ,  har forneden lyreformede, f°r' 
oven lancetformede, helrandede Blade °# 
glatte, fladtrykte, firkantede, til Blomste*' 
axen tiltrykte Skulper. Frøet er kun bah) 
saa stort som det gule Sennepsfrø, omtrent 
1 Mm. i Gjennemsnit, med mørkere eller 1V  
sere rødbrun, fint netformet grubet Frøskal' 
Disse Frø ere officinelle under Navn af Sentf" 
Sinapis nigræ og anvendes især til Senneps' 
kager, Omslag og i Husholdningen som KU) 
deri. Det indeholder c. 18 pCt. brunlig#1' 
Olie, som kan benyttes til Belysning °? 
Sæbefabrikation, og Myrosin samt myronsud 
Kali. Ved at udrive de pulveriserede 
med Vand, omdannes dette sidste ved Myr°.' 
sinets Indvirkning til surt svovlsurt KaE 
Sukker og den yderst skarpe, i ren Tilstad 
farveløse ætheriske Sennepsolie,  Ætherole01'' 
Sina pis,  som giver den udrevne sorte SennøP 
dens Skarphed og kan vindes ved Dest in3) 

tion. Den bestaar hovedsagelig af Rhoda11' 
allyl og er officinel ligesom Frøene ; den e 
tungere end Vand, af Vægtfylde 1,0S9 f e 
virker meget irriterende og blæretrækkena 
paa Huden, selv naar den er fortyndet me  ̂
Spiritus (1—50) som Sennepsspiritus.  
nepsolien kan ogsaa fremstilles kunstigt 
fabrikeres i chemiske Fabriker af en Renb6 ’ 
der ikke staar tilbage for den Olie, S()I) 
kommer af Sennepsfrøene. Paa Grund 3 
sin høie Pris er den meget udsat for F°; 
falskninger med Svovlkulstof, Nellikeon0, 
Chloroform, Carbolsyre, fede Olier o. s. 
hvilke kjendes paa Lugten ved at lade OhV 
fordampe paa Papir, og den fremmede 
vil da fremtræde mod Slutningen, eller 
at opløse den i concentreret ren Svovlsy*;) 
Sennepsolien vil opløse sig heri uden v‘ . 
sentlig Farveforandring, naar man sørger i 
at afkøle Blandingen, medens fede og ®tb 
riske Olier ville farves mørkere, og S?0 
kulstof og Chloroform ville udskille sig s° 
et Lag ved Henstand. — Den sorte Se 
nep er stærkere end den hvide og er de 
for den, der benyttes mest som Kryd® 
Sort Sennep forekommer hyppig t°rI 
sket med Frøene af Agersennep, Ag0 
kaal og Raps, hvoraf de tvende sidste 6 
dobbelt saa store, medens Frøene af Ag® 
sennep ere mindre ; ingen af disse udvi 
Sennepsolie ved Udrivning med Vand, og 
kjendes bedst ved en mikroskopisk Und 
søgelse af Frøskallen.

Hvid Sennep,  Sina pis a lba, har Frø;> ® 
ere dobbelt saa store som foregaaende (2 ̂  
i Gjennemsnit), af bleg rødgul Farve og en
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ûetformet grabet Skal. De give et gult 
“ulver, som baade i tør Tilstand og udrørt 
n?e(l Vand ingen Lugt har, men en meget 
s~arP Smag. De ere officinelle under Navn 
? Semen Sinapis albæ og kaldes ogsaa 

Erucæ og indeholde fed Olie, Myrosin 
Sinalbin, som ved Frøenes Udrivning med 

Vand omdannes til Svovlsennepssyre, et yderst 
• arpt og ikke flygtigt Stof; men der dannes 
I Sennepsolie, hvorfor denne Sennep 

Lugt har. — I Handelen skj einer man 
gellem sort, gul, brun, hvid, engelsk, fian-derj og elsassisk Sennep, hvilke samtlige

Varieteter, som ved Dyrkning ere op
code af Sennepsplanten — Den vigtigste 
AQdtelse af Sennep er til Kryderi paa 
‘.Pisevarer, især Kjødspiser, til hvilket Brug 
Æ males paa en Mølle og udrøres med skarp 
Y îke eller Krydereddike, eller ogsaa med 

til en tyk Deig, som man sædvanlig 
jAUter noget Salt og Sukker og forskj ellige 
Uldener, saasom Peber, Ingefær, Canél, 
jUiker, Merian, Timian, Hvidløg etc. I 

Form forsendes den af Fabrikanterne 
sttiaa Fustager eller i Stenkrukker. I 

Ijj rillüe Øiemed bringes ogsaa den malede 
eiUiep eller Sennepsmél i Handelen; den 

(j aa opbevares i omhyggeligt lukkede Behol- 
da den ellers let bliver harsk, idet den 

Y*'1 indeholdte fede Olie iltes af Luften. 
i atl kan dog forebygge, at Sennep bliver 
t(, ̂ k, naar man udpresser den, førend den 
Qi. e8, hvorved man ogsaa udvinder den fede 
t|, le‘ Dette sker navnlig i England, hvorfra 

forsender den malede Sennep i Blæ-

®at
efterat den sædvanlig først er til-

„ Cayennepeber, Hvedemel og undertiden
Gurgemeie. Malet Sennep er me

ni!“ udsat for Forfalskninger, og Tilsæt-
k^er af Mel og pulveriserede Raps- 

Okker, Gips, Gurgemeie, Ler, Bønne- 
J0! etc. kj endes dels ved den blaa Farve, 
(Pj Ciifitur giver med den indeholdte Stivelse, 
øj  ̂ ved Mikroskopet og dels ved det for- 
W e Askeudbytte ved Glødning, som ved 
jjjç Sennepsmel ikke overstiger 5 pCt. En 

velsniagende Bordsennep giver den i 
bragte malede afskallede Sennep 

t,,,. Krepta i Rusland, som først ved Ud- 
^stiing er befriet for sin fede Olie; den 
j^mer fra en særegen Sennepart, Sina pis 
JkCea> °g den egner sig ogsaa til medicinsk 
wAu da den er virksommere end den al-
^delige malede Sennep, 

i engelske Bordsennep, der er et mere
Meget udbredt

øjj _„ „ _______ ________ ________
mindre gult Pulver; sædvanlig inde- 

lacker den dog ikke meget Sennepsmel, men 
o»8,. Ærtemel, der er farvet med Gurgemeie 
Undsat ætherisk Sennepsolie og lidt spansk

e3-* I England dyrkes der megen Sennep,
Warn* kyid som sort og baade som Foder- 
(l(jj e og  til Kryderi, især i Essex, hvor
6ï ,aariig produceres 6  à 7,000 Quarters 

Og S  samt i nogle Districter af Cambridge 
^ rk sh ire , hvor Productionen omtrent er

Quarters aarlig. Planten benyttes og-aa v, ^ i “ “ ™“  "““J-"”" 
tij jyPP1# i England som en billig Udsæd 
ikat beskygge Jorden, derved rense den for 

udt og senere ved Nedpløiningen tjene

som Grøngjødning. Sennepsfabriker findes 
navnlig i Byen York, hvorfra den tilberedte 
Sennep forsendes under Navn af Durham 
mustard,  samt i Norwich og London; i disse 
Fabriker forarbeides der aarlig omtrent 5,000 
Tons Sennep. I Frankrig findes der store 
Fabriker for Taffelsennep (Moutarde de Pa
ris,  de Dijon,  de Chalons sur  Saône,  de 
Baune etc.) i Paris, Dijon, Chalons etc., og 
i Tyskland, Østerrig og Holland, hvor den 
benævnes Mostrich,  i de fleste større Byer. 
De franske Sennepsfabriker tilberede en god, 
skarp, grødagtig Sennep, som males og blan
des med Eddike, Estragon og andre Kryde- 
rier; man tilbereder ogsaa i Frankrig en 
Slags sød Sennep af Sennepsfrø og Most 
(Kremser Sennep). I Danmark dyrkes hist 
og her baade den hvide og den sorte Sennep, 
helst i muldrig Jord, der er fri for Ukrudt. 
Den maa helst saas saa tidlig som muligt, 
da den godt taaler lidt Nattefrost og er 
meget udsat for at angribes af Insekter; 
efter en Udsæd af c. 10 Pd. Frø til en Td. 
Land kan der i August avles 10—12 Tønder.

Danmark indførte i Aaret 1880 af Senneps
frø 226,191 Pd., hvoraf 174,174 Pd. fra Hol
land, og af malet Sennep 17,061 Pd., hvoraf 
4,676 Pd. fra England og Resten mest fra 
Tyskland. Der udførtes i samme Aar kun 
2,354 Pd. Frø, som gik til Sverig, og 4,362 
Pd. malet Sennep, hvoraf 2,201 Pd. til Her
tugdømmerne og Resten mest til Bilandene. 
— Af Sennepsfabriker til Fremstilling af 
Sennepsmel findes der her i Landet kun nogle 
faa, dels i Kjøbenhavn og dels i et Par Pro
vinsbyer, hvorimod der findes mange Fabriker, 
som levere de forskjellige Sennepper udrevne
1 Vand eller Eddike.

Norge indførte i 1870 kun 150 Pd. umalet 
Sennep, men 32,760 Pd. malet eller tillavet 
til en Værdi af 19,700 Kroner. Der udførtes 
Intet.

Sver ig indførte i 1878 af umalet Sennep 
c. 78,000 Pd. til en Værdi af 13,265 Kr., 
og af malet og tilberedt 19,300 Pd. v. 11,588 
Kr.; Udførselen udgjorde kun c. 2,500 Pd. 
malet Sennep.

England indførte i Aaret 1866 c. 37,470 
Cwts. Sennepsfrø, hovedsagelig fra Indien og 
Holland.

S e n n e sb la d e  ere de tørrede Smaa- 
blade af flere Arter Cassia, saasom Ca ssia  
acuti (' olia, C. a ngust ifolia ,  C. obovata  o. fl.,
som voxe i Ostindien, Arabien, Øvreægypten, 
Persien etc. De anvendes i Medicinen, ho
vedsagelig som et afførende Middel. De have 
en modbydelig bitteragtig Smag; det pur- 
gerende Stof, som de indeholde, kaldes Ca- 
thartinsyre.  I Handelen forekomme følgende 
Sorter :

1) Alexandrinske Sennesblade ere de mest 
ansete og betragtes som de virksomste; de 
komme mest til Triest i store runde Baller. 
De komme af Ca ssia  a cut ifolia  Del., en 60—70 
Ctm. høi Busk med ligefinnede Blade med 
4—5 Par Smaablade; den voxer i Nubien, 
Kordofan og Sennaar. Indsamlingen foregaar
2 Gange om Aaret, i April og i September. 
De unge Grene afskæres, tørres i Solen og
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sendes til Cairo. Bladene ere de officinelle 
Folia Sennæ; de ere lysegrønne, 2—3 Ctm. 
lange, have tydelige Sideribber og ere skjæve 
ved Basis; de have en gjennemtrængende 
medicinsk Lugt og ere i Regelen i ringe 
Mængde blandede med de saakaldte Arghel- 
blade af Cyna nchum  Argh e l ,  som ere hvidlige 
eller blaalige, kortstilkede, læderagtige, ovalt 
lancetformede, tilspidsede, med en frem
ragende Midtribbe uden Sideribber paa 
Underfladen; de ere dertil tykkere end de 
forannævnte og have en langt mere bitter 
Smag med en sødlig Eftersmag. Alexan- 
driner-Sennaen er desuden, naar den kommer 
fra Ægypten, i den Grad blandet med Stilke, 
Bælge, Støv og rødligt Sand, at ofte mere 
end Halvdelen deraf er Affald, som maa fjer
nes ved Sortering, Sigtning, Centrifugering 
etc., hvilket sædvanlig allerede sker i Triest; 
man skjelner derfor imellem følgende Sorter : 
Original naturelle, sigtede, rensede, dobbelt 
rensede eller elegerede Alexandriner - Sennes
blade. Naar Bladene ikke længere ere friske, 
men blegede af at henligge i længere Tid, 
have de en langt ringere Værdi. Bladene 
indsamles mest af Arabere, som besøge Ørk
nerne øst og vest for Nilen og sælges af 
dem til ægyptiske Kjøbmænd i Kurve af 
Palmeblade til en Pris af 3 eller 4 Shilling 
pr. 100 Pd. De blive da nedpakkede og 
sendte til Cairo, hvor de betales med 10—15 
Sh. pr. 100 Pd., og enten i denne By eller 
i Alexandria ompakkes de derpaa i Baller og 
sendes til Europa. — En noget lignende 
Sort er Trîpolitaner-Senna,  som i de senere 
Aar dog næsten slet ikke forekommer i Han
delen, da den rimeligvis er bleven fortrængt 
af de store og billige Tilførsler af Alexan- 
driner-Senna ; den bestaar af friske, grønne, 
tynde, ofte afrundede, men ogsaa hyppig 
itubrudte Blade uden Iblanding af Arghel- 
blade, og har en kraftig Lugt og Smag. 
Endvidere kommer fra Yemen i Arabien over 
Mekka, de syriske Havne og Alexandrien i 
den europæiske Handel den saakaldte Mekka- 
Senna,  som faas af C. a ngust ifolia ,  ogsaa ofte 
blandet med Blade af C. a cut iloiia ,  og bestaar 
af lange, smalle, spidse og frisk grønne Blade, 
som ere lysere ved Randene, mørkere i Mid
ten og ofte blandede med Stilke.

2 ) Ost indisk,  indisk eller Bombay-Senna 
{F o lia  S ennæ  In d icæ ) bestaar af Bladene af 
en Varietet af Ca ssia  a ngnst ifolia ,  som voxer 
vildt i Ostindien eller i Arabien og derfra 
førestil Ostindien, hvorfra Bladene over England 
komme i Handelen. De ere længere og mere 
langt tilspidsede end de alexandrinske og 
have en friskere, noget gullig Farve. De 
.staa Mekka-Sennaen nærmest og komme til 
Europa i pressede firkantede Baller. De have 
vist sig at være næsten ligcsaa virksomme 
som de alexandrinske, men ere dog ikke offi
cinelle. Den bedste Sort heraf er Tinnevelly- 
Senna af C. a n gu st ifolia  p l lo yle a n a ,  som 
dyrkes i Landskabet Tennevelli, tæt vedFor- 
indiens Sydspids. De ere meget omhyggelig 
behandlede og bestaa kun af udvoxede smukke 
Blade, der ere tørrede omhyggelig, hvorfor 
de have en meget smuk Farve. De ere dob

belt saa lange og brede som alexandrinske 
Sennesblade og ere sjelden itubraekkede- 
Denne Sort stod en Tid i stor Anseelse, meo 
Virkningen er svagere, hvorfor Brugen a 
dem ikke er tilladt i Skandinavien og Tysk" 
land, medens den brittiske Pharmacopoe stil
ler dem lige med de alexandrinske.

3) Korte Sennesblade {Folia Senna par™ 
kalder man de itubrudte Blade, som sigtes 
fra de forskjellige Sorter og som ikke Wj 
føres i Apothekerne, fordi det er vanskelig! 
at opdage, om de ere blandede med andre 
Blade.

Gode Sennesblade maa have en livlig Farve; 
en kraftig Lugt, være fri for Iblandinger 111 

Stilke og andre Forurensninger og ikke vær? 
formeget itubrækkede; de brunplettede, guJe 
eller meget mørkegrønne anses ikke som g°('e 
Handelsvarer. — Foruden Sennesblade«? 
komme ogsaa Frøhylstrene af Planterne 1 

Handelen under Navn af Sennesbælge,  Foli- 
culi Sennæ ; de anvendes paa samme Maa«1' 
som Bladene, og omcndskjøndt de have e» 
noget svagere Virkning, foretrækkes de dog 
undertiden fremfor disse, fordi de ikke 
have en saa ubehagelig Lugt og Smag °S 
give mindre Kneb i Maven. Da de stamrne 
fra alle Arter af Sennesbladene, ere de ikk̂  
af ensartet Form og Størrelse; som oftest 
ere de omtrent 5 Ctm. lange og 3 Ctm. brede, 
af graaliggrøn, olivengrøn eller brunlig FaUe> 
flade og sammentrykkede, kun noget °P' 
høiede over Frøene og kort tilspidsede. 
Handelen med Sennesblade gaar navnlig °_ver 
Ægypten, hvorfra der aarlig udføres I&7' 
16,000 Centner; allerede der ere Bladene ofte 
bievne forfalskede, hvilket er saameget desto 
vanskeligere at opdage, jo mere de ere skaar«e 
i Stykker. Under Navn af falske eller tyske 
Sennesblade,  Fol ia  S. Germ a nica , anvendes«11' 
dertiden de ligeledes purgerende Blade af de0 

træagtige Blærebusk (s. d.).
England indførte i Aåret 1867 704,305 ?«• 

Sennesblade, og  udførte 445,051 Pd.
S e p ia , brunt Tusch,  er en smuk bm« 

Malerfarve, som tilberedes ved Indtørring 111 

den mørke Vædske, der findes hos Bl®̂ ' 
sprutten,  Sepia  off ic ina lis,  i en særegen Be
holder, den saakaldte Blækpung. Dyret be
tjener sig af denne Vædske, som den ka« 
udtømme naar den vil, til at gjøre Vandej  
omkring sig mørkt og uklart enten forat 
undgaa sine Fjender, eller for at bemægtig 
sig sin Føde. Denne ogsaa spiselige Blæk
sprutte fanges hyppig i Middelhavet, og ©alj 
udtager da Pungen og tørrer den hurtigst 
muligt. Den bedste Sort af denne næste11 

udelukkende fra Italien kommende Vare e 
den romerske Sepia. Tidligere kom ®eS, 
selve Blækpungen eller dens tørrede Indbo11 

i Handelen, men nu tilberedes sædvanlig de" 
tørrede og pulveriserede Sepia ved at nia’1 

opløser den i Kalilud, fælder den med e" 
Syre, udvasker F’ældningen, blander den 
Gummi og former den i Tavler. (Sé også* 
Blæksprutteben.) 1

S e r a i ls  eller Serailklæde kaldes en M 
fint, løst vævet og kun let valket Halvklæ«' 
mest af lyse Farver og med lyseblaa
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Lister; det forsendes mest til Lepide
Vaüten.

N r a f i n s  s. Embossdells.  
^ r a p i n g u m m i  s. Sagapengummi.

t ø j ? ® k a l d e s  Tøier af Silke, Halvsilke, 
w  !i1Ier Uld, som ere saaledes kiper-
N t ’ at Islætten i de skraa Striber, der 
Kiel °mrQe i Kipervævning, falder over flere 
■ uetraade, hvorved der viser sig atlas 

^  «kraa
Striberne

ifQU'e Skraastriber, imedens Mellemrummene
toff ~ ere glatvævede. Disse

Klee 1 r anvenĉ es hovedsagelig til Foer i Herre- 
’Udi r’ men man ^ar °£saa grovere hel- 
lje Stof, som under Navnet Serge navnlig 
4a yttes i den engelske Marine til Matros- 
ijj.Ster. Det væves af grov, men stærk Kam
ik °§‘ gives en mørk indigoblaa Farve, der 
koj! tøger Skade af Søvand. Forøvrigt fore- 
çjûier Serge af forskjellig Kvalitet; Farven 
i J®jjest indigoblan, men man har det ogsaa 
dgf ire Larver eller ufarvet. En bedre Sort 

benyttes ofte til Drengedragter og til 
de ß ''Sommerdragter ved Badestederne. Serge 
v$werrV er en Art Lasting eller Brunei, 

,eb af meget godt og glat Kamgarn og 
tvunden Kjede af Kamuldgarn, Linned- 

Vfg,eHer Bomuldsgarn i fembunden Atlas- 
iwNg, hvor den stærke Kjede ligger paa 
jj sl(len. Det anvendtes tidligere meget til 
k'^fodtøi, men er i den nyere Tid_blevet

N i" ganske fortrængt af de finere Læder
som nu benyttes dertil. Det fabri-

e > s  længe udelukkende i England i Om- 
kj 0,1 af Bradford og Halifax, men det væves 
dav°gsaa flere Steder i Frankrig og Tyskland, 
fajy *g i Crefeld og Elberfeld. Stoflet blev 
ijsjN sort og kom i Handelen fra England 
^  1 er af c. 30 Yards Længde og 27 Inches 

jNe; nu forekommer det kun sj elden. 
2 e * * g e a n t t r æ  s. Annouratræ.  

î ^ ^ ï i g n a n  er en behagelig, flygtig rød 
fu VeQcevin af 3die Klasse fra Omegnen af 

fa'ge i Dep. Vaucluse.
lig N 0 lie i* eller Suroner kaldtes oprinde- 

.6 Emballager af tørrede ra a Huder, hvori 
w ,ls&r fra Sydamerika og Vestindien for- 
(Ju/ tes forskjellige tørre Varer, saasom In- 

Tobak, Cochenille etc.; men nu bruger 
tijtl ogsaa Benævnelsen om andet Indpak- 

, ^materiale, saasom Siv- og Bastmaatter.
Q ^ p e n t a r ia r o d  s. Slangerod.  

N ^ p e n t i n ,  almindelig,  er en af Mag- 
Ijg, j > Kiselsyre og Vand bestaaende, temme- 
o£ Nd Sten, som frisk brudt lader sig skære 
o^eie, men som bliver haard i Luften og 

er modtagelig for nogen Politur. Den 
Sgjjres i mange Lande, enkelte Steder i an- 
D) ke Masser, og udfylder ofte Fordybninger, 

°Ptræder ogsaa som fuldstændig Bjerg- 
N  saasom i Norge ved Eøraas, hvor den 

Leiestedet for Chromjernet, paa Tøn- 
Ì Hatfjeld etc., forøvrigt forekommer den 
KJ1, adlige Schweiz, ved Genua, i de nord- 

Ppeniner, i det vestlige Ungarn, i Græ- 
ved Ural, i Grønland, England, 
Sverig og Sachsen. Den er som 

fjvN. mørkegrøn, undertiden ogsaa gaaende 
J)L i Gult, Rødt eller Brunt, næsten altid 

N  marmoreret eller aaret, i Regelen

SvNicT,
:°Vd.

uigjennemsigtig og kun noget gjennemskin- 
nende ved Kanterne, har et finkornet, splin
tret og ujevnt Brud og en svag Fedtglans. 
Den indeholder ofte andre Stenarter, navnlig 
Kvarts, Feldspath, Granater etc., har en Haard- 
hed =  2,5—3 og en Vægtfylde =  2,5—2,6. 
Man forarbeider den til forskjellige Brugs- 
og Pyntgjenstande, saasom Riveskaale, Rive
stene, Sengevarmere, Vaser, Daaser, Lyse
stager, Skrivetøier, Uhrstativer, Tærninger, 
Dominobrikker etc., og ogsaa til større Gjen- 
stande, saasom Gravstene, Bordplader, Døbe- 
fonder, Søiler o. dsl., som ere meget varige 
og hvortil den især benyttes i England, hvor 
der brydes en udmærket smuk mørkegrøn 
eller rødliggraa, ofte med hvide Asbestaarer 
gjennemtrukken Serpentin i store Blokke, 
saasom i Lizard-Districtet i Cornwall. For- 
færdigelsen af alle de nævnte Gjenstande er 
navnlig en vigtig Erhvervsgren for den lille 
By Zöblitz i de sachsiske Erzgebirge, hvor
fra der forsendes en Mængde af disse Sager 
til Udlandet. Allerede i Oldtiden benyttede 
man Serpentin til Søiler og architektoniske 
Ornamenter, og Ægypterne og Romerne for- 
arbeidede undertiden Billedstøtter deraf. — 
Ædel Serpentin,  ogsaa kaldet Pikrolith,  Mar-  
molith,  Ophit,  Ophialith,  er en Varietet af 
smuk smaragdgrøn eller gullig Farve, mere 
gjennemskinnende, noget fedtet at føle paa 
og med et mere glinsende Brud end den al
mindelige, saa at den kan gives en smukkere 
Politur; den forekommer sjeldnere og findes 
t. Ex. ved Penig i Sachsen og flere Steder 
i Norge, saasom ved Snarum, paa Modum 
af svovlgul, og i Feragsfjeldene af grøn 
Farve.

S e s a m  kaldes de gule, ægformigo, flad
trykte, olieagtige Frø af den ost indiske Se 
sam,  Sesam um orientale, en i Ostindien 
hjemmehørende og i Orienten, Ægypten, 
China, Japan, Sydrusland etc. paa Grund af 
dens stærkt olieholdige Frø dyrket Plante af 
Bignoniaceernes Familie. Frøene, som paa 
Engelsk kaldes Teel seeds, ere saa store som 
Sennepsfrø, sammentrykt ovale, af en sødlig, 
olieagtig Smag; man skjelner imellem 3 Va
rieteter, nemlig hvide, lialvtfarvede og sorte 
Frø. De indeholde c. 45—60 pCt. Sesam 
olie, som i hele Orienten almindelig benyttes 
som Spiseolie, og som ogsaa kan bruges 
ganske som Provence- og Valmueolie; den 
skal ogsaa i stor Maalestok anvendes til For
falskning af Provence- og Mandelolie, hvortil 
den ogsaa egner sig bedre end de fleste andre 
Olier. I Indien vinder man Sesamolien i 
stor Mængde af de sorte Sesamfrø og for
sender den i Fade af omtrent 3 Centn. Ind
hold; Madras alene udfører aarlig c. 8,000 
Gallons. Ogsaa i Frankrig presses der megen 
Olie af Frøene, som man indforskriver fra 
Levanten, Rumelien, Indien og Afrika; Ho
vedfabrikationsstedet derfor er Marseille, hvor 
den benyttes til Sæbe. Desuden tilberedes 
den i Mængde i Triest, i Norditalien, Vene
dig, ligesom der ogsaa findes en Fabrik i 
Goslar. Olien er farveløs indtil guldgul, 
noget tyktflydende, af en svag, hamplignende 
Lugt og i ren Tilstand næsten uden Smag;



Sevenbom. 718 Shawler.

ved at lagres bliver den mild og ikke let 
harsk. Den bedste Sort, som vurderes høit, 
erholder man ved kold Presning; i Frankrig 
kaldes den Huile de Sésame de froissage.
Foruden i Husholdningen anvendes Sesam
olien ogsaa til Sæbefabrikation og af Apo- 
thekerne, imedens Affaldet fra Olieprosningen 
er et godt Kvægfoder. Den har den Egen
skab ikke at stivne i Kulden før ved -f - 5 0 C. 
Den egner sig ogsaa godt til at udtrække 
ætheriske Olier af Blomster, og den kan end
videre benyttes som Brændeolie; den Sod, 
som den afsætter, benyttes af Chineserne til 
deres Tuschfabrikation.

S e v e n b o m  (J u n ip eru s S ab ina  eller 
S abina  o ffic in a lis ), T. Sadebaum, er en i 
det sydlige Europa vildvoxende og hos os i 
Haver og Anlæg dyrket 2—3 Meter høi, 
stedsegrøn Busk, hvis meget smaa, naale- 
formige, mørkegrønne Blade ere modsatte, 
stumpe, de yngre spidse, de ældre aflangt 
ægformede; de ligge skjæl- eller tagstens- 
agtig over hverandre paa Grenene. Frug
terne ere kuglerunde, blaasorte og mindre 
end Enebær. Bladene have en stærk, ene
bæragtig, ubehagelig og bedøvende Lugt og 
en skarp, harpixagtig, bitter og modbydelig 
Smag; de virke stærkt ophidsende paa Blodet 
og Uterinsystemet, og kunne let fremkalde 
Aborter, saa at de som Lægemiddel maa be
nyttes med Forsigtighed. De unge, med 
Bladene besatte Grene føres i Apothekerne 
under Havn af Ramuli (H erb a ) Sabinæ og 
anvendes imod forskjellige Sygdomme, lige
som ogsaa udvortes imod Bylder, Fnat, Ben
edder o. dsl.; de benyttes endvidere til at 
holde Møl borte fra Pelsværk. Den deraf 
destillerede, blegt grønlige, tyndtflydende, 
ætheriske og i ren Tilstand vandklare Seven
bomolie,  Ætheroleum Sabinæ, har en kraftig 
Lugt, en Vægtfylde =  0,915, koger ved 
160 0 C., virker meget heftig og har Plantens 
Egenskaber i forstærket Grad. Man tilbe
reder den i det sydlige Frankrig, i Schweiz, 
Østerrig etc. Hverken Olien eller Urten tør 
sælges i Detailhandelen.

S e v u m  s. Talg.
$ e v u m  c e r v i i m m  s. Hjortetalg.
S e w r u g e  (A cc ip en ser  s te lla tu s ), T. 

Schmog, er en Art Stør af c. 1% Meters 
Længde og med en sylformet Snabel; den 
lever i det sorte, detkaspiske og detasowske 
Hav og de i disse udløbende Floder, har et 
meget velsmagende Kjød og giver en ud
mærket Caviar, ligesom ogsaa en meget god 
Husblas.

S e x a r d e r  er en god, Burgunder lig
nende rød ungarsk Vin fra Tolnaer Comi- 
tatet.

S e z a i n s  s. Carcassonneklæde.
S h a w le r ,  T. Shawls, Fr. Châles, E. 

Shawls, kalder man efter den oprindelig i 
Cachemir benyttede Benævnelse store Over
tørklæder, som nærmest ere bestemte til at 
bæres af Kvinder, og som mest bestaa af 
Uld, dog ogsaa undertiden af Silke eller Bom
uld eller en Blanding af disse Stoffer. Efter 
Formen skjeiner man imellem de firkantede 
Shawler, som ere omtrent 23/4 Al. i Kvadrat,

og de lange Shawler eller Long-Shawls, sod 
ere mindst dobbelt saa lange som de ef6 
brede. Shawlsvæveriet stammer oprindelig 
fra Asien og navnlig fra Cachemir, hvor der 
endnu forfærdiges de smukkeste og kost
bareste Shawler, som udmærke sig ved at 
være særdeles bløde, lette, varme og nne> 
samt ved deres pragtfulde Farver og dere» 
smukke, originale Mønstring. De tilvirke» 
af de fine, dunlignende Uldhaar, som hSée 
skjulte under de længere og grovere B®# 
hos den paa Centralasiens, og navnlig Thibet» 
Høisletter, 14—16,000 Fod over Havets Ove® 
flade levende Ged, som er bekjendt under 
Navn af Paschmina (C ap ra  h ircus). Den11® 
Gedeart kan ogsaa trives godt i mange an#6 
Lande; men den har t. Ex. paa HindostaD 
lummerhede Sletter neppe længere Haar en. 
en almindelig Mynde, og om den ogsaa 1 
høiere liggende Egne kan have et rigelig#6 
Haardække, saa ere Haarene dog mest gr0'1; 
og ujevne; det er kun i Thibets n®g# 
kolde og tørre Klima at den afgiver de # ' 
mærket bløde og fine Uldhaar, som udgj#6 
Materialet til de indiske Shawler. Naar den 
strenge Vinter er forbi, løsner den fine Tf 
sig af Dyrene; den bliver da ombygget1® 
kæmmet bort, renset og sorteret. Haaren 
forekomme i to Sorter, af hvilke den ene c 
hvid og let kan farves, imedens den an#1 
er askegraa, hvilken Farve kun vanskelig k'a 
forandres eller forskjønnes ved Kunst, hv°r' 
for denne Sort sædvanlig forarbeides med Sl1 
naturlige Farve. Af en Ged erholder ®8’ 
omtrent 2 Pund af hver Sort én Gang # 
Aaret. Naar de bløde Dun ere omhyggey  
skilte fra de grove Haar, vaskes de gjentag# 
Gange med Eisstivelse, en Proces, som anse 
for at have megen Betydning, og det  ̂
navnlig Beskaffenheden af det dertil 
nyttede Vand, som Beboerne af Cache®11’' 
dalen ansé for at være Grunden til de® 
Fabrikats særlige og andetsteds u o p n a a e M  

Finhed. Den vigtigste Markedsplads ® 
denne Uld er Kilghet, en lille By, som ligf; „ 
omtrent 20 Dagsreiser fjernet fra Cache®® 
nordlige Grænse. Den bedste raaUld sælg6, 
der for omtrent 1 Rupie (c. l 3/4 Kr.) p r .y ’ 
ved den ovenomtalte Udvaskning og Ti®6' 
redning taber den omtrent Halvdelen af äll_ 
Vægt, og naar den rensede Uld da er sp®1' 
den, betales der sædvanlig 1 Rupie for 6 
Vægt Garn, der svarer til Vægten af 3 y '  
pier. — De ægte Cachemir-Shavler for®#' 
diges af forskj ellig Kvalitet, Form og St#' 
reise med særligt Hensyn til de Lande, hvo1' 
til de skulle forsendes; de fineste, bløde# 
og varmeste gaa mest til Tyrkiet, Lou# 
og Paris. Handelen med ægte indiske Sh*y 
1er udfordrer imidlertid et ligesaa nøie Kj®1̂  
skab til disse Varer, som en Diamantkjøb®aljh 
maa besidde i sit Fag, og de større fransk 
og engelske Modehandlende holde derfor s® 
egne Agenter, som indkjøbe Varerne i In®6 
eller hyppigere lade dem forarbeide der eft 
Bestilling. I London sælges de sædvan® 
ved offentlige Auctioner, som afholdes 
Gange om Aaret i India-house. j.

Vævningen af de indiske Shawler er
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me?et besværligt og langvarigt Arbeide, som 
gavnlig tidligere sysselsatte en stor Mængde 
Mennesker i Cachemir, Persien, Afghanistan 
°g de tilgrænsende Lande; i den nyere Tid 
®r fabrikationen imidlertid aftagen betydeligt, 
jadens der saaledes under de mogulske 
keisere fandtes tilstrækkeligt Arbeide i Ca- 
chemir for 30,000 Shawlsvæve, gik Antallet 
^ disse ned til 18,000 under de Afghanske 
°̂ûger, og i Nutiden findes der neppe mere 

end 6,000 Væve i Virksomhed. Shawlerne 
^ves ikte i hele Stykker, men i mindre 
pF og af forskjellige Arbeidere, saa at t. Ex. 
forterne, Mellemstykkerne, Palmerne og andre 
pØnstre tilvirkes enkeltvis, hvorefter de meget 
, Uretfærdigt blive sammensyede. Man vil 
gerfor kunne opdage en Mængde Sømme i et 
Mant Shawl; men istedetfor at forringe 
ettes Værdi, anses de just for at være et 

|°dt Kjendetegn paa Shawlets Ægthed og 
J t̂barhed. Vævningen sker paa lignende 
Z^de som ved Gobelinstapeter (s. d.). paa 
Vsimpel, rammeformet Vævestol; Arbeideren 

det tegnede Mønster foran sig og slynger 
jj6 forskjelligt farvede Islættraade, som han 
'|,aj liggende hos sig opviklede paa smaa 
l-^pinde, med Hænderne ind imellem Kjede- 
f f̂dene, eftersom Tegningen angiver. Der 
(dydiges stedse to Shawler samtidig med 
^samme Mønster, og med Tilvirkningen af 
SfFar af bedste Slags ere ofte 10—12 Væve- 
f; ° ® med 24 Arbeidere uafbrudt beskæf-

« i en Tid af 6—12 Maaneder, eftersom 
ene ere mere eller mindre indviklede, 

er derfor ikke til at undres over, at ægte 
.ydiernirshawler staa i en saa høi Pris paa 
dfOc6 Seedet, saa at et Par Shawler af mid- 
p din Kvalitet ofte betales med 1,500 à 2000 
papier eller c. 2,600—3,500 Kroner, hvilken 
J 1:s dernæst yderligere forhøies for Euro- 
L efoe paa Grund af de, persiske Mellem- 
^dlere.

f, i Begyndelsen af dette Aarhundrede, før- 
« d Shawlsindustrien endnu havde udviklet 
k? i Europa, var Tilførselen dertil af Cache- 
tø̂ shawler langt betydeligere end i vore 
dp e, °S  for de fineste og bedste betaltes 
(J],r dengang ikke sjelden 10,000 Kr. pr. Stk.

ør mere, skjøndt disse Shawler ikke altid 
I) *e ødeles nye, men stundom havde været 
^dyttede af Kvinderne i de fornemme Tyr- 
(i ïs Haremer. Værdien af Cachemirshawler, 
h >Iri. udførtes fra Britisk Indien i Aaret 1862, 
fjorde 459,441 £., imedens der i 1866 kun 
^Ørtes Shawler til en Værdi af 290,215 £.

f Persien, Ostindien, Afghanistan, Lille- 
îleH etc. tilvirkes der ogsaa meget smukke 

3^'ler af fin Gede- eller Eaareuld, navnlig 
Ì afp&orauld; men ingen af dem kunne dog 

‘ ĵønhed og Kvalitet maale sig med de
f^emirske.
ejj. endel Aar siden storartede Forsøg paa at

I Delhi og Lahore gjordes derOf
iff • . „  ^
k^rgjøre disse sidste, idet man fra Cachemir
g forskrev saavel den ægte Gedeuld som 
. ®de Arbeidere og anlagde store Fabriker; 

Forsøget lykkedes kun halvt, idet de 
tilvirkede Shawler i Finhed og Blødhed 

oye kunde maale sig' med de ægte, hvortil 
uQden, som ovenfor omtalt, for en Del til-

skreves den særegne Beskaffenhed af det 
Vand, som i Cachemirdalen benyttes til Ul
dens Vaskning.

Shawlsindustrien i Europa har imidlertid 
en langt større Betydning for Handelen med 
denne Artikel, end Tilførselen af indiske 
Shawler. I Frankrig begyndte man allerede 
efter Felttoget i Ægypten at efterligne de 
indiske Shawler. Bellanger i Paris var den 
Første, som udfandt, hvorledes denne Slags 
Vævning udførtes, og det lykkedes ham og
saa at anlægge en Fabrik, som maa ansés 
som Grundlaget for den senere saa betydelig ud
viklede franske Shawlsindustri. Efter ham var 
det den bekjendte Fabrikant, Baron Ternaux, 
som i Aaret 1819 kastede sig over denne 
Industri, som han bragte til en høi Grad af 
Fuldkommenhed. Efter først at have tilvirket 
Shawler af fra Thibet indforskreven Gedeuld 
blandet med fin spansk Uld, lykkedes det 
ham efter mange Vanskeligheder at indføre 
til Frankrig 400 kirgisislce Geder, som ned
stammede fra de ægte thibetske; disse ud
artede imidlertid efter en Tids Forløb, saa 
at dette Forsøg paa at acclimatisere Bacen i 
Frankrig maatte opgives. Som bekjendt har 
imidlertid Shawlsindustrien i Frankrig siden 
den Tid hævet sig til et meget høit Stand
punkt, om ogsaa de fineste franske Shawler i 
flere Henseender maa staa tilbage for de 
ægte orientalske, hvortil ogsaa kommer en 
forskjellig Fabrikationsmaade, idet i de franske 
Shawler alle Islættraadene fortsætte deres 
Løb igjennem Vævets hele Bredde, og de 
Traade, som ligge frit paa Bagsiden, efter 
Vævningen afskæres ved en saakaldet Decou- 
peurmaskine. Som en Følge heraf fremvise 
de franske Shawler en Vrangside, hvilket ikke 
er Tilfældet med de indiske.

Imedens Shawls fabrikationen drives i de 
fleste af Europas Lande, er det dog hoved
sagelig i Frankrig, England og Tyskland at 
denne Industri har udviklet sig til en større 
Grad af Fuldkommenhed. De i Europa til
virkede Shawler kunne henføres til 3 Hoved
grupper, nemlig: 1) De saakaldte franske  
Shawler, 2) Valkede og kradsede Shawler, 
saasom Lama- og Himalajashawler, og 3) 
Uvalkede,  ikke kradsede Shawler, saasom de 
saakaldte Cachemirshawler, Tartan- Kam
garns- og Zephyr-Shawler. Vi skulle skjænke 
enhver af disse Grupper en kort Omtale.

1) De saakaldte franske Shawler tilvirkes 
hovedsagelig i det nordlige Frankrig, imedens 
Fabrikanterne sædvanlig have deres Lagere i 
Paris. En ikke ubetydelig Shawlsfabrikation 
har tidligere været drevet i Lyon, men er 
nu saa godt som fuldstændig ophørt. I Wien 
og i Berlin væves der ligeledes endel saa
kaldte franske Shawler, men disse Fabrika
tioner have dog kun en mere local Betyd
ning. — Ved de franske Shawler skjelner 
man imellem to forskjellige Slags Islættraade, 
nemlig Mønsterskuddet og Grundskuddet. 
Mønsterskuddene afbindes sædvanlig i en 4- 
bunden Kiper, saaledes at de paa Retsiden 
gaa over 3 og under 1 Kjedetraad, dog kun 
indenfor Mønsterets Grænser. Grundskud
dene binde efter bestemte Regler dels Kjede-
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traadene i Vævets hele Bredde, dels' ogsaa 
kun i Grundfladen og dens Grænser, idet 
Formen for Afbindingen altid er anderledes 
i Mønsteret end i Grunden. Denne sidste 
bestaar i Regelen af meget finere Uldgarn 
end Mønsteret og fremstilles stedse af sort 
Farve. Til Mønstrene benyttes mange for- 
skj ellige Farver, og med Antallet af disse 
stiger ogsaa Shawlets Pris; i de mere ordi
naire Sorter findes der allerede 4—8 Farver, 
imedens Antallet kan stige til 20—30 i de 
finere Shawler. Til Fremstilling af en ren 
Bund, hvor Kjedens Farve harmonerer med 
Skuddets, samt til Dannelsen af de forskjel- 
ligt farvede Borter og Frynser, gives Kjeden 
forskjellige Farver paa de paagjældende Ste
der ved den saakaldte Chinering,  der bestaar 
i ved en flere Gange gjentagen Farvning at 
ombinde de éngang farvede Steder af Garnet, 
naar det gives en ny Farve. — De simplere 
Kvaliteter af franske Shawler tilvirkes saa 
at sige udelukkende af Uld, kun undtagel
sesvis med Bomulds Kjede, imedens Kjeden 
for de bedre Kvaliteters Vedkommende be
staar af fine, sammentvundne Silke- og Uld- 
traade. Shawlerne væves udelukkende ved 
Haandkraft paa Jacquard-Stole; deres Stør
relse er 2x/2 à 23/4 Alen paa den ene Led og 
dobbelt saameget paa den anden. De frem
stilles enten med en stor sort Bund, om
given af en fler- eller mangefarvet brocheret 
Bort, der dog som oftest er bredere i Shaw
lets Ender end ved Siderne, eller ogsaa kan 
Shawlet være mangefarvet brocheret med en 
lille sort Plet i Midten som Bund, eller det 
kan endelig være brocheret over det Hele. 
Shawlerne ere uden Frynser paa Siderne, 
hvorimod Kjeden danner en kort Frynse for 
Enderne. For de fineste Kvaliteter er Prisen 
flere tusinde Francs pr. Stykke; her i Landet 
forhandles dog i Regelen kun de billigere 
franske Shawler.

2) Af valkede Shawler udgjøre de saa
kaldte Lamashawler den væsentligste Del. 
De tilvirkes af saa godt som alle Uldsorter, 
og for de billigere Kvaliteters Vedkommende 
bliver der nu ofte i den dertil bestemte Uld 
ikartet Bomuld. De ere sædvanlig 23/4 Al. i 
Kvadrat, og ere forsynede med Frynser paa 
alle fire Sider. Efter Vævningen blive de 
valkede, hvorefter de opkradses og appreteres. 
I Tyskland fabrikeres de hovedsagelig i Ber
lin paa Haandvæve, i England og Skotland 
paa flere Steder paa mechaniske Stole ; ogsaa 
i Belgien, Frankrig og Østerrig tilvirkes 
disse Shawler, men Fabrikationen deraf i 
disse Lande har mindre Interesse. — Hima- 
laj a-Shawler  tilvirkes af en mere haar lig
nende Uld og ikke i saa lette Kvaliteter som 

' Lamashawlerne ; de bedre Sorter fabrikeres i 
England, de billigere i Tyskland, og Stør
relsen og Tilvirkningsmaaden er omtrent den 
samme som ved Lamashawler. Her i Landet 
væves ogsaa nogle Lama lignende Shawler af 
dansk Uld; de ere noget sværere og grovere 
af Udseende og afsættes udelukkende her i 
Landet. Lignende Shawler, dog noget bedre 
Kvaliteter, forfærdiges ogsaa i S verig, men 
have ligeledes kun local Interesse.

3) Uvalkede,  ikke kradsede Shawler om
fatte mange forskjellige Sorter, af hvilke vi 
her skulle nævne de vigtigste. Ensfarvede 
Cachemirshawler tilvirkes af en temmelig 
fin Uld, saavel paa mechaniske som paa 
Haandvæve og af raat ufarvet Garn; efter 
Vævningen farves de i Regelen sorte, eller 
ogsaa bleges de, hvorefter de appreteres. 
Størrelsen varierer fra 150 til 180 Ctm. i 
Kvadrat for de saakaldte enkelte; men de 
haves ogsaa dobbelt saa lange som brede og 
kaldes da dobbelte. De forekomme i Han
delen saavel med uldne som med Silkefryn
ser, og_ sædvanlig med Silkebroderi i det ene 
Hjørne. De fabrikeres i Tyskland navnlig i 
Gräz og Gera, og i Frankrig især i Paris. 
Ogsaa i Berlin finder der en mindre Fabri
kation Sted af couleurte Cachemirshawler, 
saavel mønstrede som glatte. — Tartan- 
Shawler ere noget sværere end de sidst
nævnte og fremstilles sædvanlig af farvet 
Uldgarn i tærnede Mønstre og i de samme 
Størrelser som Cachemir-Shawler, men altid 
med uldne Frynser. De fineste og bedste 
Tartan-Shawler tilvirkes i Skotland, og da 
de gamle Clan-Tartans, hvoraf saavel det 
skotske Kongehus som de adelige Famiher 
og Hovederne for de enkelte Claner havde 
deres bestemte, let kjendelige Mønstre, freu1' 
viste de smukkeste og mest smagfulde Mø11' 
stre, bibeholdes disse endnu correct elle1 
danne ialfald Grundlaget for Mønstercom- 
positionen saavel i de tærnede Shawler som 
i andre tærnede uldne Stoffer. Endnu i vor 
Tid have de adelige Familier i Skotland hver 
deres særegne Mønstre under forskjellige Be
nævnelser, saasom Royal Stuart, Malcolm» 
Campbel, Macgregor, Mackenzie, Gordon etc- 
og disse Mønstre ere saa vel kjendte, at maß 
af en Høilænders Dragt strax kan bestemme» 
til hvilken Familie eller Slægt han bører; 
Til en fuldstændig høilandsk Dragt bØrer 
foruden Kilten (Skjørtet) ogsaa Plaiden, soa| 
bestaar af et Langshawl, der er saa stort, at 
en voxen Mand kan indhylle sig deri som 
Værn imod Kulde og Regn eller som e 
Tæppe til at sove i paa Marken. Delll|8 
Plaid bruges ogsaa af de høilandske Soldat® 
istedetfor Feltkapper. — De saakaldte 
shawler,  som navnlig Englænderne sted» 
benytte som Overstykker paa deres Rei_sC ; 
have deres Oprindelse fra de skotske Pial,sj 
de væves især i Skotland, men ogsaa i E11» 
land, især i Yorkshire og i Westmoretøm • 
mest i graa og sorte Farver, stribede, t®1 
nede eller glat vævede af simplere Uldsorm • 
— Simplere og billigere Tartan - Shâ m 
forfærdiges i Frankrig og Tyskland. — f . 
phyr -Shaw le r  ere vævede af tykt, kim1’ 
løst tvundet, farvet Uldgarn og frenisi 
altid i en Størrelse af 2x/2 à 23/4 Al. i hy
drat, dels glatte og dels mønstrede; defab 
keres væsentligst i Berlin. — Kamgarn 
Shawler tilvirkes af en finere, farvet b . 
traad og i forskjellige Mønstre, enten s . 
bede, tærnede eller ensfarvet mønstørvasvm 
De ere ligeledes stedse 2 %  à 23/4 Al. iKva1 
og tilvirkes hovedsagelig i Berlin. j

Bomulds-Shawler fabrikeres flere Stede1
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England og Tyskland, men liave kun ringe 
Betydning i Handelen; i den nyere Tid har 
man forsøgt paa ved Opkradsning at give 
dem Udseende som Lamasbawler. — AfSilk e -  
Shawler, som ligeledes kun ere af under
ordnet Betydning som Handelsartikler, skulle 
ri kun nævne de i China tilvirkede Crep- 
Shawier; de ere som oftest hvide, men ogsaa 
onceaurøde, saavel glatte som med rigt 
ilkebroderi i Hjørnerne eller over hele 

Shawlet og forsynede med lange Silkefrynser. 
Be benyttes nu ikke saameget som tidligere, 
da alle Slags Shawlei; traadte istedetfor de 
efter Nutidens Moder saa almindelige syede 
Bame-Overstykker, og Brugen af dem er nu 
tøsten indskrænket til England og Amerika, 
hvor Prisen ikke kommer saameget i Betragt
ning. De kostbareste forsendes fra China i 
sort lakerede og elegant udstyrede Trækasser 
med et enkelt Shawl i hver, de simplere i 
Papæsker, der ere forsynede med cliinesiske 
Bogstaver og Figurer. I Frankrig eftergjøres 
disse Crepshawler og udstyres med brocherede 
Mønstre ; de kunne imidlertid langtfra maale 
%  med de cliinesiske, men ere ogsaa meget 
billigere. — Blonde -Shaw le r ,  der ere af 
orientalsk Oprindelse, benyttes navnlig af de 
spanske Kvinder som Hovedbedækning eller 
Bl at beskytte Halsen imod Solstraalerne og 
afgive et smukt decorativt Klædningsstykke. 
Valencia var tidligere kjendt som Hovedsædet 
]°r denne Industri, og her tilvirkes endnu de 
fineste og kostbareste Blondeshawler, imedens 
do billigere, hvoraf mange forsendes til Syd
amerika og Vestindien, forfærdiges i Frank
rig, især i Omegnen af Lille, og i England 
navnlig i Nottingham. Hæklede og filerede 
af Glansuldgarn som Dame-Haandarbeide be
nyttes de ogsaa af Damerne her i Norden 
fil Theater- og Selskabsbrug.

S h e a sm o r  eBer vegetabilsk Talg er
holdes af de nødagtige Frugtkjærner af et i 
Negers taten Bambarra i det vestlige Afrika 
1 stor Mængde buskagtig voxende Træ, 
tøssia Parkii,  som er til samme Nytte for 
fio Indfødte som Oliepalmen for Beboerne af 
Astiandone. Kjødet af dette Træs Frugt 
er spiseligt og meget sødt; Kjærnerne ligne 
omtrent Hestekastanier, men ere noget større, 
riaar Kjødet af disse Kjærner eller Nødder 
er fjernet, stødes de og koges med Vand, og 
tøn afskummer da det paa Overfladen fly
dende Fedt, som kan bruges til Alt, hvortil 
Palmeolien anvendes, og holder sig godt 
nfien at blive harsk. Naar det er blevet 
fast. antager det ganske den samme Farve 
og Consistents som animalsk Talg; men Ud
førselen deraf har endnu ikke vundet nogen 
Betydning, hovedsagelig af Mangel paa billige 
transportmidler fra det Indre af Landet til 
kysten. — Lignende vegetabilsk Talg ud
rindes ogsaa af andre i Afrika og Ostindien 
voxende Bassia-Artcr, saasom Mawahsmør,  
s°m skal stamme fra den ligeledes i Afrika, 
navnlig i Senegambien, men ogsaa i Ost- 
mdien voxende Bassia latifolia; det smelter 
ved 36° C., er blødt og i frisk Tilstand af 
gulagtig Farve, men bliver lettere harsk end 
foregaaende. Af B. butyracea erholdes Phul-

J. H j o r t h :  Varelexikon.

wara- eller Chooriesmor,  som er talgagtig 
hvidt, næsten uden Lugt og smelter ved 
40° C., og af andre Arter vindes den saa- 
kaldte liipeolie,  hvis Smeltepunkt dog ligger 
ved 30° C., og Galamsmør (s. disse).

S h e e t in g s  (Lagenlærreder) kalder man 
i England en Slags tæt og fast vævede 
Lærreder af Linned eller Bomuld, med tykke 
Traade og hovedsagelig bestemte til Lagener, 
imedens man ved Shir t ing (s. d.) forstaar et 
lignende, men finere og lettere vævet Bom- 
uldstøi, som hovedsagelig anvendes til Skjor
ter og desk Sheetings væves saavel af finere 
som af grovere Garnsorter, baade glatte og 
kiprede og i Bredder fra 39 til 110 Inches. 
Paa Grund af den engelske Sædvane at have 
store dobbelte Senge, benyttes de brede Sor
ter Sheetings, navnlig af Bomuld, i stor Ud
strækning i de almindelige engelske Hus
holdninger. Linnede Sheetings fabrikeres 
især i Skotland i Omegnen af Dundee, For
far, Perth og Kirkaldy, og i England i 
Barnsley, imedens Sheetings af Bomuld ho
vedsagelig tilvirkes i Omegnen af Manchester. 
Ogsaa i Nordamerika væves der baade glatte 
og kiprede Bomulds Sheetings i store Fa
briker, i Regelen dog ikke af større Bredde 
end 72 Inches.

S h e r r y  er det engelske Navn forXeres- 
vin (s. d.).

S h i e r d o g  er Navnet paa en linned 
Ravndug eller Mellemvare mellem Seildug 
og Ravndug; den bestaar af dobbelttraadet 
Kjede med enkelttraadet Skud og benyttes 
til Mølleseil, Telte, Baadeseil, Kuffertbetræk 
etc. Den er oprindelig af hollandsk Fabri
kation, men tilvirkes nu især i Skotland af 
godt Blaargarn og i Regelen af 27—28 Inch. 
Bredde; den forekommer som oftest halv- 
bleget og er meget stærk, svær og tæt i 
Vævningen.

S h i l l in g , engelsk Sølvmynt =  90,80 
d. Øre.

S h ip lo a d ,  Kulvægt i England =  8,480 
Cwts. =  424 Tons =  861,608 d. Pund.

S h ir t in g , hvis Navn har sin Oprindelse 
fra Varens Anvendelse til Skjorter, er en saa 
fremragende Artikel i den engelske Bomulds
industri, at den Aar ud og Aar ind danner 
den udelukkende Beskæftigelse for mange 
Fabriker, af hvilke flere endogsaa kun til
virke enkelte specielle Kvaliteter deraf. Varen 
væves i Regelen af Bomuldsgarn fra Nr. 30 
til Nr. 50; de sædvanligste Kvaliteter have 
Kjede af Nr. 32 og Islæt af Nr. 40, imedens 
Islætgarnet dog hyppig varierer fra Nr. 32 
op til Nr. 50. Bredden er fra 26 til 75 In
ches, og Stykkernes Længde er sædvanlig 
for de enkelte 37 % Yards og for de dobbelte 
75 Yards; i den senere Tid forekomme de 
dog ogsaa af 116—120 Yards Længde. Kva
liteten er fra 12 x  12 til 17 x  17 Traade 
pr. 1U Inch, i □  og høiere, og Angivelsen 
af denne Kvalitet i Forbindelse med Vægten 
pr. 37 V2 Yards (fra 6—20 Pund engelsk 
Vægt) er Værdimaaleren for hele denne 
Klasse Bomuldsvarer. Den mest benyttede 
Kvalitet er 39 Inches 16 x  15—8’/4 Pd., 
der benyttes ligesom visse Sorter Garn som

46



Sh o d d y . 722

Gradmaaler for Markedets Tilstand og hvor- 
paa Priserne findes opførte i Børstelegram
merne fra Manchester. I ubleget Tilstand 
forsendes denne Vare i Mængde især til In
dien og China, hvor den sælges i samme Til
stand eller undertiden bleges og farves. Kva
liteten betegnes i Regelen som India Shir t ing ; 
men i den senere Tid er en ny Vare kommen 
i Handelen, kaldet duty free,  som af Hensyn 
til Toldforholdene i Indien væves af 88 In
ches Bredde og 16 x  15 Traadetal og som 
ikke maa være af finere Garn end Nr. 30, 
idet Varer, som ere vævede af finere Garn, 
maa betale Indførselstold i de engelske Be
siddelser i Indien. Shirtinger komme i Han
delen i halv- eller helbleget Tilstand, farvede, 
trykkede eller pressede, og under disse for- 
skjellige Former danne de en Uendelighed af 
Artikler til mange Slags Anvendelser. I 
bleget, farvet og trykket Tilstand ere Styk
kerne i Regelen 40 Yards lange, men ved 
disse Processer have de sædvanlig mistet 
10 pCt. af Varens oprindelige Bredde. For 
de ublegede Varer beregnes Prisen pr. Stk., 
imedens de blegede, farvede eller trykkede 
sædvanlig sælges pr. Yard. De fineste Kva
liteter, som ere vævede af Garn af Nr. 50 
og 60, kaldes Cambric-Shir t ings,  idet de ud- 
gjøre et Mellemled imellem disse to Vare
sorter. — Udenfor England have Shirtinger 
ikke nogen stor Betydning i den textile In
dustri; der tilvirkes dog i Mühlhausen meget 
gode Kvaliteter, som ogsaa have fundet Veien 
til det udenlandske Marked. I Schlesien fin
des der ligeledes nogle Fabriker, som befatte 
sig med Fabrikationen af Shirtinger, men 
hovedsagelig dog kun for det indenlandske 
Forbrug.

S h o d d y  s. Kradsuld.
S h r im p s  (Reier) kaldes et i Skotland 

og Irland vævet aabent linned Stof, som 
sandsynligvis har faaet dette Navn, fordi det 
maaské oprindelig har været bestemt til at an
vendes til Net til Reiefangsten. Det er meget 
aabent og væves af stærkt ubleget, under
tiden dog ogsaa af bleget Hørgarn og i 
Stykker, der sædvanlig ere 50 Yards lange 
og 27—36 Inches brede. Stoffet anvendes 
nu hovedsagelig i Ostefabrikationen til deri 
at indsvøbe Ostene, naar Vallen ved Pres
ningen i Ostekarret skal udskilles af Oste
massen. I Skotland væves det navnlig i Om
egnen af Dundee og i Irland i Omegnen af 
Belfast, næsten udelukkende af irske Arbei- 
dere og særlig i Løbet af Vinteren, naar der 
intet Markarbeide er at erholde. Varen er 
derfor meget billig som en Følge af den 
ringe Arbeidsløn, der gives disse Arbei- 
dere.

S i b e r i t  s. Turmalin.
S lb ir ie i in e  kaldes undertiden Dyf- 

fel (s. d.).
S ic c a t iv  kaldtes oprindelig et i Frank

rig opfundet Præparat, som ved at blandes 
imellem en Oliefarve fremskyndede dennes 
Tørring efter Anstrygningen. Benævnelsen 
bruges nu om forskjellige Stoffer, der benyt
tes som Tilsætning til Linolie eller Fernis 
for at bevirke en hurtigere Tørring ; de komme

Si ld e n .

i Handelen enten flydende eller i Pulverform- 
Et tørt Siccativ er det borsure Manfmnfor- 
ilte; de flydende ere i Regelen kun stærkt 
bly- eller manganholdige Fernisser, som frem
stilles ved Kogning af gammel Linolie med 
Blyglød, Mønnie, Brunsten etc., og som da 
til Brug fortyndes yderligere med Terpen
tinolie.

S i c i l i a n s k e  V i n e ,  de paa Øen Sici
lien avlede Vine, ere baade røde og hvide og 
ere tildels meget ædle, søde og fyrige- 
Iblandt de røde udmærker sig især den fra 
Mascoli ved Strædet ved Messina, ligesom 
ogsaa den fra Taormino ved Foden af Ætna. 
Næsten ligesaa gode ere Vinene fra La 
Macchia, Seiarra og San Giovanni. Iblandt  
de hvide Vine er den fra Marsala bekjendt 
som en fin Likørvin, ligeledes Castel Vetrano, 
der har megen Lighed med Madeira, istedet- 
for hvilken den ogsaa hyppig sælges i Ud
landet. Vinene fra Syracus, af hvilke dei' 
baade findes røde og hvide, ere fortrinlige 
søde Muskatvine ; andre Muskatellersorter ere 
Calabreser, som presses af Druer, der ere 
forplantede fra Calabrien til Sicilien, end
videre Albanello, Capriata etc.

S ic le r o lith  eller Terrolith kaldes de» 
gule eller rødlige Lermasse, hvoraf der navn
lig i Bøhmen, ved Thüringerwald og i Ny111' 
phenburg ved München forfærdiges en M æ n gd e  
smukke og billige Gjenstande, saasom Vaseb 
Kurve, Urtepotter, Tobaksdaaser, Skrivetøj 
Statuetter etc. Massen formes eller støbe3 
i Gips, undergives en svag Brænding, ®eI1 
glaseres ikke, hvorimod de færdige Artikler? 
som staa midt imellem Stentøi og Potte* 
magerarbeide, overdrages med en farveløs eller 
farvet Rav- eller Copalfernis, ligesom de og
saa hyppig blive broncerede eller forgyldte?' 
de udmærke sig fremfor andre Lervarer ve<j 
deres smukke Farver, men ere ikke meget 
holdbare.

S i e n a  « F o r d  s. Bolus, rod. ?
S ig n a it  er en Sort grøn Marmor m 

røde Pletter fra Pyrenæerne.
S i g t e f l o r  s. Beuteltuch.
S i l d e n  (Clu% iea H arengus'), T. Herin»’ 

Fr. Hareng, E. Herring, har et langagtigt 
sammentrykt Legeme, beklædt med store? 
saugtakkede, let affaldende Skjæl, en slmU 
Bug, en enkelt Finne paa Ryggen og Kj»ber’ 
der ere forsynede med smaa Tænder; Ur 
Ryggen er den mørkeblaa, paa Bugen °» 
Siderne blaalig sølvfarvet. Den forekom®-® 
i uhyre Mængde i de nordlige europæi3*̂  
Have, i ringere Antal ogsaa i Middelhave 
og det sorte og caspiske Hav. Efter anstil
lede Beregninger opfiskedes der i Aaret \°° 
c. 1 Million Tdr. Sild ved Skotland, c:
700.000 Tdr. ved de norske Kyster, og mind3,
300.000 Tdr. andre Steder, tilsammen c. 
Mill. Tdr. à 800 Stk. =  16 Mill. Sild, ^  
alle kunne antages blive saltede, og 
hertil kommer de Sild, som spises ferske eU , 
benyttes paa anden Maade, kan Antallet . 
de "Sild, som fiskes hvert Aar, anslaas 
l*/a à 2 Millioner Tønder. Mindst et 
nende Antal fortæres aarlig af Hvaler, ID 
fisk, Torsk, Sælhunde og Søfugle; men (l°»
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vise Sildene sig stadig i uformindsket Antal 
paa Grund af deres store Frugtbarhed. Til 
visse Tider af Aaret kommer Silden, sand
synligvis fra Dybden af Ishavet, til Kysterne, 
Bugterne og Flodmundingerne af Norge, 
Skotland og de derimellem liggende Øer for 
at lege, og det er ved denne Leilighed at 
den fanges. Den viser sig da i uhyre Sti- 
Bier af flere Miles Længde og Bredde og 
sandsynligvis naaende næsten til Havbunden, 
og med Trækfuglenes Naturdrift foretager 
den da en bestemt Vandring fra Nord mod 
Syd, der kun undertiden forsinkes eller for
andres paa Grund af uroligt og stormfuldt 
Feir. Ved Kysterne af Norge, Skotland etc. 
fanges der vel Sild næsten hele Aaret igjen- 
nem, men den egentlige Hovedstime viser 
sig i den første Halvdel af Juni ved Shet
landsøerne; her deler den sig i flere Arme 
og drager dels imod Syd forili de engelske 
og irlandske Kyster og dels i ringere Mængde 
igjennem Kattegat til Østersøen. I det at
lantiske Hav tager den en vestlig Ketning 
og forsvinder da i Dybet. Ved Kysterne af 
Nordamerika komme Sildene ligeledes i stor 
Mængde fra Januar til April fra Davisstrædet 
og drage imod Syd til den mexicanske Hav- 
Bugt. Stimerne danne sædvanlig en Art 
Trekant, idet de begynde med en Spids, hvor 
e& enkelt meget stor Sild ligesom indtager 
en Anførers Plads; den kaldes af Fiskerne 
Sildekongen, og naar de en enkelt Gang 
lange den, kaste de den strax i Havet igjen. 
Ligesom andre Dyrearter have Sildene ogsaa 
deres forskj ellige Racer, hvis Eiendommelig- 
beder ere begrundede i den forskjellige Dybde, 
Udstrækning, Salthed etc. af den Del af 
Havet, som de bebo. Man antager saa]edes, 
at ethvert nogenlunde udstrakt Havbassin 
|lar sine egne Forraad af moden Sild, som 
lever der adspredt og har sit Samlingssted 
Paa de Steder, hvor den er født og hvor den 
«vert Aar søger hen for at lege. Den mindre 
Hier ikke udvoxede Sild lever ligesaa lidt 
s°æ nogen anden Fiskeyngel paa Dybet, men 
°Pholder sig i sin første Levetid i Nærheden 
al de Steder, hvor den er født og gaar først 
senere ud i det dybe Hav. I Gothenborgs 
«kjærgaard kommer Silden f. Ex. ind for at 
lege i de tre første Maaneder af Aaret og 
søger derpaa igjen ud i Havet. I Begyndel- 
sen af Foraaret, naar man først bliver Silde- 
Lagelen vaer, er den næsten saa lin som en 
Naal og kan næsten ikke sés i Vandet. Naar 
Lngelen er 11j2 Aar gammel, er den 8—10 Ctm. 
lailg; først i det femte eller sjette Aar be
gynder Silden at lege, men vedbliver dog at 
v°xe endnu i flere Aar. Sildeyngelen holder 
Vg til alle Aarets Tider paa Grundene i 
«timer af omtrent samme Størrelse. Imedens 
1 ngelen i Skjærgaarden kun har en Længde 
at 5—10 Ctm., finder man derimod i den 
t°rsk, som paa den Tid fanges udenfor 
skjærgaarden, Sild af 15—20 Ctm. Længde, 
hvoraf det fremgaar, at den større Yngel i 
-̂ øbet af Sommeren gaar ud paa større Dyb- 
c|er; men naar Vinterstormene nærme sig, 
gaar den igjen ind i Skjærgaarden og bliver 
er til næste Foraar, da den atter søger

Dybet. Man kan saaledes antage, at ethvert 
District af Kysterne eller Bankerne i Havet 
har en vis Mængde Sild, som ere fødte der 
og som derfra sprede sig i det dybere Hav, 
men som igjen samles der til bestemte Tider 
af Aaret for at forplante sig. Ofte er Sil
dens Optræden dog meget ustadig, idet den 
undertiden ganske kan forsvinde eller ude
blive i flere Aar paa Steder, hvor den tid
ligere er forekommen regelmæssig og i 
Mængde, hvortil Aarsagen dels maa søges i 
Veirligets Beskaffenhed under Legetiden, dels 
i en for stærk Fangst af den unge Sild, og 
dels i en tilfældig Mangel paa de vedkom
mende Steder af de smaa, næsten mikrosko
piske Krebsdyr ( O niscus m arinus), som ud- 
gjøre dens Yndlingsføde. Naar Fiskeriet 
saaledes stanser i et enkelt District, kan man 
ikke vente Erstatning fra andre Districter, 
men bør ganske ophøre med Fangsten i en 
længere Aarrække, for at den tilbageblevne 
Yngel kan have Tid til at udvikle og for
mere sig. Da det er i Legetiden, at Silden 
nærmer sig Kysterne eller Bankerne, er det 
ogsaa paa denne Tid at den fanges. Lege
tiden er imidlertid ikke den samme paa alle 
Steder, men er forskjellig efter Vandets og 
Klimaets Beskaffenhed og Fiskenes Alder, 
og imedens nogle saaledes fanges om For
aaret eller henad Sommeren, fanges der og
saa mange om Efteraaret og henad Vinteren, 
og fra disse forskjellige Fangsttider hidrøre 
tildels de forskjellige Benævnelser, under 
hvilke Silden kommer i Handelen. Naar en 
Sildestime ankommer til sin Legeplads, vrim
ler enhver Bugt eller Indskæring i Kysterne 
af dem i den Grad, at man kan tage dem 
op med Spande eller med Haanden, og i det 
omliggende Farvand kan deres Mængde under
tiden være saa stor, at de endogsaa kunne 
vanskeliggjøre et Skibs Seilads. Da de op- 
rode Sandet for at lægge deres Æg deri, saa 
gjøre de Vandet uklart i en vid Strækning, 
og deres Bevægelser foraarsage en Larm i 
Vandet, som om det regnede stærkt. Deres 
glinsende Skjæl blive synlige paa Overfladen 
og gjøre Vandet ildelugtende, og selv i mørke 
Aftener synes Havet da at glimre af Millio
ner Ædelstene, hvilket man kalder Sildeblik.  
I frisk Tilstand spises Silden kun paa de 
Steder, hvor den fanges, og helst den samme 
Dag, da den meget snart bliver fordærvet; 
den er ogsaa meget sensibel og dør næsten 
strax efteråt den er tagen ud af Vandet. Til 
Fangsten benytte Fiskerne store Net med 
saa aabne Masker, at de unge Smaasild kunne 
slippe derigjennem, imedens de udvoxede til
bageholdes; Fiskeriet skal lykkes bedst i 
mørke, urolige Nætter.

I de ældste Tider var Silden ikke kjendt, 
da den kun sjelden eller aldrig viste sig i 
Middelhavet. I Aaret 1164 vides det imid
lertid, at Hollænderne vare beskæftigede med 
Sildefangst, og Opfindelsen af Nedsaltningen 
af Sild tilskrives en Hollænder ved Navn 
Beukels, som døde i 1397 og for hvem Kei
ser Carl V lod opreise et pragtfuldt Mindes
mærke i den Anledning. I 1416 opfandt 
man en forbedret Fremgangsmaade til Ned-
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saltningen, og  i det 16de og 17 de Aarhun- 
drede udgjorde Sildefiskeriet en meget betyd
ningsfuld Erhvervsgren i Holland. I Begyn
delsen af det 18de Aarhundrede, da det var 
i sin største Elor i Holland, beskæftigede 
det der aarlig henved en halv Million Menne
sker, og der udsendtes henved 3,000 Eartøier 
paa Sildefiskeri hvert Aar. Men efterhaanden 
som andre Nationer begyndte at befatte sig 
dermed og navnlig Englænderne og Skotterne 
forbedrede deres Fiskeredskaber og selv over
tog Fangsten i deres egne Farvande, aftog 
det hollandske Sildefiskeri betydeligt. 1 1863 
vare saaledes kun 86 Fartøier beskæftigede 
dermed, og Udførselen fra Holland udgjorde 
kun 35,089 Tønder, hvoraf 21,000 Tdr. gik 
til Tyskland, 5,000 til Belgien, 2,219 til 
Nordamerika etc., og en stor Del af dette 
Parti var endda indført til Holland fra Eng
land. I 1871 udgik der 122 hollandske Far
tøier med gjennemsnitlig 15 Mands Besætning 
paa Sildefiskeri, og der udførtes i samme 
Aar 77,879 Tdr. à 800 Stk. til en Værdi af 
henved 1 x/2 Million Gylden. Men desuagtet 
har den hollandske Sild endnu stedse hævdet 
sin Overlegenhed fremfor alle andre, hvilket 
hovedsagelig har sin Grund i den omhygge
lige og renlige Fremgangsmaade, som benyt
tes ved dens Saltning og Nedpakning. Fi
skerne, de saakaldte Sildejægere, samles 
hovedsagelig paa Kheden ved Lerwick paa 
den Shetlandske 0  Mainland, og det var tid
ligere fastsat, at Skipperne fra Vlaardingen 
ved Botterdam, som er Hovedsædet for Fang
sten, ligesom ogsaa fra Maasluys, Schevenin- 
gen etc. først maatte udkaste deres Net her 
den 24de Juni. Men da navnlig Hamborger 
Skipperne søgte at komme dem i Forkjøbet 
ved allerede at paabegynde Fangsten før 
Midten af Juni, have ogsaa Hollænderne 
siden Aaret 1848, for ikke at tabe deres 
gamle Navn for at bringe de første og bedste 
Sild i Handelen, begyndt Fiskeriet den Ilte 
Juni hvert Aar. De benytte dertil store, 
5—600 Favne lange Net, som de udkaste 
efter Solnedgang og befæste til Skibene, 
hvorpaa de trækkes op den følgende Morgen. 
Man overskærer da strax Struben paa Fiskene, 
udtager Indvoldene, bestrør Fiskene med Salt 
og henkaster dem paa Dækket imellem hver
andre, hvor de blive liggende Natten over; 
den næste Morgen nedpakkes de da i Tønder. 
Til Saltningen kan kun benyttes det bedste 
og reneste Salt. Efter Nedpakningen i Tøn
derne blive disse atter staaende en Nat over 
kun løst tildækkede med Laaget; den følgende 
Dag ere de allerede sunkne betydeligt sam
men, og de blive da yderligere sammentryk
kede saameget som muligt og pakkede fulde 
og først derefter slaaede til. Indtil Aaret 
1857 blev i Holland enhver Tønde undersøgt 
og mærket med et saakaldet Brandtegn af 
særegne edsvorne Probérmestre ; men nu er 
denne officielle Prøvelse ikke længere obliga
torisk, hvorimod det staar Enhver frit at 
lade den foretage. De i den første Uge 
fangede Sild sendes strax med nogle særlige 
dertil bestemte Fartøier iland, hvor man med 
Utaalmodighed venter paa de først ankom

mende, som derpaa strax med Posten for
sendes rundtomkring som de saa efterspurgte 
nye hollandske Sild, der i Holland benævnes 
Jagt- eller Jægersild.  Disse Sild ere smaa, 
meget fine og fede og ere kun lidet saltede; 
de til Holland først ankommende betales 
undertiden med 6—700 Gylden pr. Tønde og 
over 1 Gylden pr. Stk. De Sild, som der
efter fanges førend den 24de Juli, kaldes 
Jomfrusild,  Mat jes- eller Maikenssild,  ogsaa 
Johannisbrand; de ere mindre end dem, som 
fanges senere, have slet ingen eller kun lidt 
Melk og Eogn, men ere meget fede og fine. 
Den Sild, som fanges fra 24de Juli til 24de 
August, benævnes Jacobibrand,  og den fra 
24de August til 17de September fangede 
Bartholomæusbrand eller kleine Brand, og
saa undertiden Kölnischer Brand,  fordi den 
især forsendes opad Ehinen til Köln. De 
efter den 17de September fangede Sild, af 
hvilke mange gaa til Bouen, kaldes grosser 
eller Rouenscher Brand,  ogsaa Korsbrand; 
foruden det sædvanlige Mærke paa Tønderne 
betegnes den sædvanlig med en Krone. De 
fra Juli fangede Sild, som have Melk og 
Eogn, kaldes derfor ogsaa Vollberinge.  Efter 
Kvaliteten kalder man i Holland den bedste 
Sort af enhver Art Puik; de Sorter, som 
indeholde Udskudsfisk eller beskadigede Sild 
og som ogsaa ere mindre omhyggeligt be
handlede og nedpakkede, kaldes Wrack; de 
endnu mere ordinaire uden Hoveder etc. be
nævnes Wrack-Wrack,  og de endnu ringere 
og ofte halvt fordærvede Stankheringe.  De 
saakaldte Scotheringe,  Hohlheringe eller 
Ihlen ere de, som ere fangede efter Legetiden 
og hverken have Melk eller Eogn, hvorfor 
de kun have en ringe Værdi. De fleste Sild 
blive ompakkede, naar de ere bragte iland; 
alle beskadigede Fisk blive da udsondrede 
og de øvrige fastere nedpakkede.

For Norge er Sildefiskeriet af meget stor 
Betydning. Det foregaar to Gange om Aaret, 
nemlig om Foraaret og om Sommeren indtil 
henimod Vinteren, og efter den Tid, paa 
hvilken Silden er fanget, kaldes den Vinter
eller Vaarsild og Sommer- eller Høstsild.  
Vaarsildefiskeriet ,  som tidligere var det 
rigeste og sikkreste, tager sin Begyndelse i 
Midten af Januar og ophører i Begyndelsen 
af Marts; den vigtigste Plads for denne 
Fangst er Kyststrækningen fra Byfylke og 
opover til Söndmöre ; den kaldes i Norge det 
søndre eller nordre Fiskeri, alt eftersom det 
foregaar sydlig eller nordlig for Bergen. 
Efterat Vaarsildefiskeriet i 1869 næsten var 
ophørt, indtraf i Nordland et større Fiskeri 
af en lignende Sort Sild i Maanederne Oc
tober til Januar, men senere er dette aldeles 
ophørt; denne Sort var den saakaldte Stor
sild.  I de senere Aar er Vaarsildefiskeriet 
atter tiltaget endel, men har dog langtfra 
naaet samme Omfang som tidligere; det i 
Aaret 1879 og hvert af de paafølgende Aar 
opfiskede Kvantum udgjorde saaledes kun c.
50,000 Tdr., imedens der i Aarene 1868 eller 
1869, da Vaarsildefiskeriet endnu stod paa et 
høit Standpunkt, fiskedes omtrent ti Gange 
saameget. Fiskeriet foregik dels med Garn,
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60—80 Pod lange og indtil 12 Pod dybe, af 
hvilke i Eegelen tre og tre knyttedes sammen 
til en saakaldet »Sætning«, der ved Hjælp 
af Kork foroven og Stene forneden holdtes 
vertikalt i Yandet, og dels ved Not, o: Garn 
af indtil 800 Pods Længde og over 100 Fods 
Dybde, der benyttedes til at stænge for Sil
den, naar den søgte ind i Pjorde og Bugter. 
— Sommersildefiskeriet eller Fedsildefiske
riet begynder i Eegelen i Juni eller Juli paa 
Bergens Høider, og der fiskes nu Sommeren 
og Efteraaret igjennem, hovedsagelig fra 
Bomsdalen nordefter lige til Finmarken, ime
dens dog den rigeste Fangst pleier at falde 
i det Trondhjemske og i Nordlands Amt. 
Den bedste og holdbareste Yare fiskes i Au
gust og September; senere bliver Pisken 
mere mager, men fiskes dog lige til Slut
ningen af November. Stavanger, Haugesund 
°g Bergen have været Hovedexportstederne 
for Yaarsild, imedens navnlig Bergen er det 
for Sommersild; dog tage ogsaa de øvrige 
ved Kysten beliggende Byer Del i Udførselen. 
I Handelen forekommer Vaarsilden i Eegelen 
hun i én Sortering, imedens dog den mindste 
gjerne sorteres særskilt. Sommersilden sor
teres i 4 Mærker, nemlig Kjøbmandeild (K), 
Stormiddelsild (M), stor og smaa Christiania- 
sild (C og C*); i de senere Aar mærkes 
imidlertid KKK, KK, K og M, samt C for 
den allermindste Christianiasild. Angaaende 
Udførselen af Sild fra Norge sé nedenfor.

Ved Englands og Skotlands Kyster drives 
der ligeledes et meget betydeligt Sildefiskeri ; 
men naar det fra flere Sider er paastaaet, at 
de engelske Sild kunne taale Sammenligning 
med de hollandske, da maa dette vistnok kun 
gjudde nogle ganske faa og med særlig Omhu 
mdsaltcde Sorter, men ingenlunde den store 
Hovedmasse af Fangsten. Allerede for flere 
århundreder siden dannede der sig i Eng
land Selskaber med enorme Kapitaler for at 
drive Sildefiskeriet i det Store og hævde 
Hationens Overlegenhed ogsaa paa dette Han- 
delsomraade, og i Tidernes Løb traadte Be
dringen oftere til for at fremhjælpe Fiske
net, dels ved strenge Piskerilove, dels ved 
af tilstaa Præmier baade til de til Sildefiskeri 
mirustede Fartøier og til de Handlende ved 
Udførsler fra Landet af Sild, og dels ved 
Ufiesom Hollænderne at ansætte edsvorne 
Hsend i de vigtigste Havne til at undersøge 
filberedningen og Nedpakningen af Sildene 
’j’fl forsyne Tønderne med ibrændte Mærker. 
Det er imidlertid let forstaaeligt, at saadanne 
forholdsregler aldrig ville kunne bringe de 
^gelske Sild til at maale sig med de hol
landske , idet Forbrugerne af disse sidste, 
s°m mest ere Beboerne af Nederlandene og 
^  store tyske Byer, snarere ansé dem for 
ÿ  være en Art Luxusartikel end et egentligt 
Næringsmiddel og derfor ikke betænke sig 
Ima at betale en noget høiere Pris for dem, 
Imedens derimod de engelske Sild hovedsage
lig forbruges af den fattige Befolkning i Ir- 
mnd og Skotland, for hvem de ere et vigtigt 
Næringsmiddel og for hvem Prisen derfor er 
V atørste Betydning. De engelske Sild blive 
forfor i Eegelen ikke behandlede og nedsal-

tede med samme Omhu som de hollandske 
og ere derfor ogsaa mindre holdbare. De 
skotske ere sædvanlig temmelig store, men 
lidt seige i Kjødet; de irske ansés for at 
være de bedste engelske Sild, men ere dog 
betydeligt billigere end de hollandske. I 
Skotland ere de vigtigste Udførselshavne for 
Sild Peterhead og Wick, i hvilken sidste By 
c. 8,000 Mennesker udelukkende leve af 
Sildefiskeriet, endvidere Dunbar, Fraser
burgh etc.

Yed Frankrigs Kyster, navnlig de nordlige, 
fanges der ligeledes endel Sild, men dog 
sædvanlig neppe en Trediedel af hvad der 
forbruges i Landet; i Aaret 1881 var Fiske
riet ved Frankrigs Kyster dog saa betydeligt, 
at der t. Ex. alene til Stettin udførtes c.
20.000 Tdr. — Ved de preussiske Østkyster 
fanges en lille Art, som man sædvanlig be
nævner pommerske Kystsild; men Fiskeriet 
lykkes dog kun ved nordvestlige Yinde, idet 
sydlige Yinde drive Sildene bort fra Kysten. 
Disse Sild ere forøvrigt omhyggelig saltede 
og meget holdbare. — Eusland driver et 
temmelig betydeligt Sildefiskeri i det sorte 
Hav, navnlig ved Kysterne af Krim, som 
varer fra 15de October til 15de Marts; de 
der fangede Sild ere meget store og kunne 
undertiden veie indtil 11/2 Pd. I det caspiske 
Hav fanges der ligeledes endel meget store 
Sild. Ogsaa i den botniske Bugt drives der 
i Sommermaanederne et ikke ubetydeligt 
Fiskeri af temmelig smaa Sild, som mest 
spises i fersk Tilstand i de finske Byer, 
imedens dog ogsaa endel gaar saltet til Eus
land. — De svenske Sild ere sædvanlig 
temmelig magre, men holdbare og billige, 
hvorfor der forsendes endel til Udlandet, især 
fra Gothenborg, Marstrand og Uddevalla. I 
de sidste Par Aar har der i December, Ja
nuar og Februar været et betydeligt Silde
fiskeri ved de norske og svenske Kyster 
imellem Sarpsborg og Gothenborg; i Vinte
ren 1881/82 fangedes der saaledes her c.
250.000 Tdr., hveraf c. 100,000 Tdr. afsend- 
tes ferske med Jernbane og Dampskibe til 
alle de svenske Byer, eller bestrøede med 
lidt Salt via Frederikshavn og Kjøbenhavn 
til Eøgerierne i Tyskland. Ogsaa til England 
forsendtes nogle Seilskibsladninger let saltede 
Sild til Eøgerierne, imedens Besten i saltet 
Tilstand gik til de østersøiske Markeder, 
navnlig til Tyskland, Polen, Eusland og 
Finland. Denne Sild falder ligesom Fed
silden i forskjellig Størrelse, men er dog 
længere og temmelig mager og tør. Den 
mærkes ligeledes med KKK, KK, K og M, 
og da den kun consumeres af den fattigere 
Befolkning, maa den sælges meget billig; i 
den sidste Vinter er den saaledes kun betalt 
med 1 à 5 Kr. pr. Td., og leveret i Preussen 
og Eusland betales den gjennemsnitlig for 
ovenstaaende Mærker med 10 Kr. Tønden, 
imedens norsk Fedsild KKK, KK og K, stor 
Yaarsild, islandsk Sild samt skotsk og 
fransk Sild betales mere end dobbelt saa 
høit.

Det islandske Sildefiskeri har hidtil næsten 
været ganske upaaagtet fra dansk og islandsk
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Side, men er drevet i temmelig stor Udstræk
ning af Normændene, som t. Ex. i Aaret 
1881 ved Islands Kyster fiskede c. 168,000 
Tdr. Sild, hvortil der var udrustet 187 Skibe 
(de fleste fra Haugesund) af henved 17,000 
Tons Drægtighed og med en Besætning af
1,800 Mand; Salgsprisen paa første Haand 
var c. 15 Kr. pr. Td. Saavidt vides har der 
hidtil kun været ét dansk Selskab, som har 
udsendt Skibe paa dette Fiskeri; iaar skal 
der imidlertid være udgaaet et større Antal 
Skibe fra Danmark paa Sildefiskeri ved Is
land; men da man ikke her er kjendt med 
Detaillerne ved Fangsten, have alle Fartøjerne 
været nødsagede til at anløbe Norge for at 
medtage Tønder, Noter og Mandskab, som 
forstaar at behandle Silden. Da den is
landske Sild skal være tilstede i Fjordene 
næsten hele Aaret igjennem, vil dette Fiskeri 
vistnok ogsaa kunne blive lønnende, saameget 
mere, som det islandske Ministerium nylig 
har indskærpet Lovens Bestemmelser om, at 
Sildefiskeriet ved Island kun maa drives fra 
Land eller fra Fartøier under dansk Flag, 
hvorved det norske Sildefiskeri dér synes at 
maatte ophøre. Den islandske Sild er meget 
stor og i Sommermaanederne tillige meget 
fed; den har hidtil mest fundet Afsætning 
til S verig.

I Holland blive de efter Bartholomæi fan
gede Sild mest røgede og kaldes da Bück
linge eller Pöklinge; dette sker især i 
Harderwyk, hvorfra disse Sild forsendes i 
Kurve paa 560—700 Stk. De til Røgning 
bestemte Sild maa først ligge en Tid i en 
Saltlage, hvorpaa de ved Hovederne blive op
hængte paa Træpinde i en stor Ovn, der 
sædvanlig kan rumme c. 12,000 Stykker; af 
Lyng, Riskviste etc. antændes der da et 
stærkt rygende Baal, som ikke flammer for 
stærkt, og man lader dem da hænge i Røgen 
omtrent 24 Timer, indtil de ere helt gjen- 
nemtrængte deraf. En stor Mængde af saa- 
danne røgede Sild komme ogsaa i Handelen 
fra Hamborg, Stettin, England, Norge, Sverig 
etc. og sælges pr. Skok à 60 Stk. ; de engelske 
ansés som de bedste, især de fra Yarmouth, 
og de forsendes sædvanlig i brugte Citron
kasser. En større og bedre Sort, som især 
forsendes fra Kiel, kaldes Speckbücklinge.  
I Holland skærer man dem ogsaa undertiden 
helt op og breder dem ud, saa at de to Halv
dele kun hænge sammen ved Rygskindet, 
hvorved de blive endnu bedre gjennemtrukne 
af Røgen: de benævnes da Flick- eller Fleck
bücklinge (Flækkesild). Hollænderne ned- 
pakke mest deres røgede Sild i Straa, hvor
for de ogsaa kaldes Strohbücklinge.  — Ogsaa 
marinerede Sild komme undertiden i Hande
len; man anvender dertil enten friske eller 
saltede Sild og tilbereder dem paa forskjellig 
Maade. Som oftest ristes de over Kul og 
nedlægges med Eddike og Kryderier; de 
saltede udbløder man først nogle Dage i 
Yand for at fjerne det Meste af Saltet.

Yed de danske Kyster er Sildefiskeriet ikke 
ubetydeligt, navnlig i Øresund og Belterne 
samt i Limfjorden; Størstedelen af Fangsten

gaar til Røgerierne i Holsten. Ligeledes fiskes 
der ved Bornholm endel Sild, som forsendes 
dels saltede og dels røgede baade til Ind- og 
Udlandet.

I Østersøen er Stettin den vigtigste _ Im
porthavn for Sild; i Aaret 1881 udgjorde 
Indførselen 895,603 Tdr., af hvilke Tusinder 
omtrent 248 kom fra Skotland, 122 fra Norge, 
16 fra Frankrig, 6 fra Holland og henved 3 
fra Bornholm. Til Königsberg indførtes i 
1881 227,614 Tdr., hvoraf c. 130,000 fra 
Norge, til Riga c. 100,000 Tdr., hvoraf c.
85,000 Tdr. fra Norge, og til Libau et maaské 
endnu større Kvantum.

Yed Indkjøb af Sild maa man navnlig 
paasé, at de ere fast pakkede og at der er 
rigelig Lage over dem, hvorfor det ogsaa er 
godt under deres Henliggen at vende Tøn
derne fra Tid til anden, men man maa da 
holde Øie med, at de ikke lække; Sommeren 
over maa de opbevares i en kølig Kjælder. 
I Østersøhavnene er Sildelagen en særegen 
Handelsartikel, som sælges tøndevis og be
nyttes til Ompakning og Opfyldning af Tøn
derne. God Sild maa dertil have et hvidt, 
fastKjød, som dog let løsner sig fra Benene ; 
er Kjødet mørkt eller graat og derhos haardt, 
er Silden for stærkt saltet, imedens der ikke 

I  har været benyttet tilstrækkeligt Salt til 
Nedlægningen, naar Kjødet er rødt, løst og 
hænger fast ved Benene. Foruden som Føde' 
middel har Silden ogsaa Betydning som Agn> 
ligesom den ogsaa afgiver en god Tran (s. d.)- 
— Til Sildeslægten henhøre ogsaa Pilchar- 
den, Ansjosen,  Brislingen og Sardellen,  s?111 
alle ville findes omhandlede i særlige Artik' 
1er, samt endvidere flere andre i næsten alle 
Have spredte Sildearter.

Danmark indførte i Aaret 1880 c. 14 Mil' 
lioner Pund Sild, hvoraf c. 13 Mill. Pd. *ra 
Norge, 466,000 Pd. fra Sverig, 437,000 Pd- 
fra Island, 246,000 Pd. fra Tyskland, 10,00° 
Pd. fra Holland og 8,000 Pd. fra England- 
I samme Aar udførtes her fra Landet 
5,146,740 Pd., hvoraf henved 3 Mill. Pd-Jf 
Sverig, 1,9 M. Pd. til Tyskland, 269,000 Pa
tii Island etc. I de foregaaende Aar st illi  
Ind- og Udførselen sig saaledes:

Indf.  Udf. ,
1876.... 12,0 Mill. P d .... . 7,9
1877.... 14,7 — 7,3
1878.... 16,7 — 9,0
1879.... 12,6 — . 6,0
1880.... 14,1 -  . . . . 5,1

Norge indførte i Aaret 1879 973,348 P^ 
Sild til en Yærdi af 67,900 Kr., og udført 
125,722,540 Pd., værd c. 12,3 Mill. Kr., h jj' 
ket sidste Parti bestod af c. 12,1 M- Pf 
Vaarsild, 42,000 Pd. Storsild, 105,2 M- PQ' 
Fedsild og 8 M. Pd. Brislingesild.

I Aaret 1878 indførtes der til Norge 4P' 
Tønder Sild og udførtes 677,000 Tdr. til ei 
Yægt af c. 135 Mill. Pd. og en Værdi al J- 
10 Mill. Kr. Af det sidste Kvantum g1* .i
298,000 Tdr. til Tyskland, 155,755 Tdr. 
Rusland, 145,603 Tdr. til Sverig, 74,194 Dj* 
til Danmatk, 1,253 til England etc. IGV
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v̂ermiet 18 74/78 var Udførselen af Sild fra 
Norge følgende:

1874 ......  937,323 Tdr.
1875 ......  894,676 —
1876 ......  897,108 —
1877 ......  685,602 —
1878 ........  677,001 —

Sverig indførte i 1878 af saltet Sild 
718,321 Cbfd. til en Yærdi af næzten 5 
Mill. Kr., og udførte 211,599 Cbfd. værd 
634,797 Kr.

Englands Udførsel af saltet Sild udgjorde 
i Aaret 1876 426,588 Tønder til en Yærdi 
af 732,737 £., af hvilke Tusinder Tdr. 328 
gik til Tyskland, 35 til Italien og 31 til 
Rusland. I  Aaret 1866 udførtes der efter 
Mc. Culloch ligeledes omtrent 400,000 Tdr., 
af hvilke Tusinder 176 gik til Preussen, 58 
fil Hannover, 26 til Danmark (formentlig kun 
for efter her modtagen Ordre at gaa videre, 
navnlig til Rusland, idet den aarlige Indfør
sel til Danmark af skotske Sild i Regelen 
maaské neppe udgjør 100 Tdr.) og 15 til 
Italien.

S ile s ia s  kaldes i Spanien forskj ellige 
Slags schlesiske Lærreder, som ere bogformig 
sammenlagte i halv Bredde og manglede. 
Silesias er egentlig den engelske Benævnelse 
for Schlesien, og Navnet biuges nu ogsaa 
almindelig om Lærreder, der ere appreterede 
Paa samme Maade som de schlesiske. Navn
lig gjælder dette om de med denne Appretur 
forsynede farvede, kiprede Shirtings, som og
saa hos os komme i Handelen under Benæv
nelsen »Silesias«.

S ilg e s  er en sød spansk Yin, en Art 
äuabrafarvet Malvasier, som avles i Arra- 
gonien imellem Barcelona og Tarragona.

S ilic a t  er kiselsurt Salt.
S ilic iu m  s. Kisel.
S iliq u a  d u ïc is  s. Johannisbrød.
S ilk e  (S ericu m ), T. Seide, Fr. Soie, E. 

Silk, Ital. Seta, kaldes som bekjendt den fine, 
glinsende og forholdsvis meget faste Traad, 
hvoraf Larven af en Natsommerfugl, B om byx 
Mori, spinder det Hylster, hvori den forpup
per sig og undergaar sin Forvandling til 
Sommerfugl; denne sidste er saaledes det 
fuldkomne Individ, som kan forplante sig ved 

, af hvilke Larverne eller Silkeormene 
^jen udvikle sig. Denne Sommerfugl, som 
«tammer fra Mellemasien, har smudsighvide 
eller gullige Yinger med blegbrune Striber 
eg en ofte neppe synlig, halvmaanefonnig 
Riet; den er omtrent 3 Cm. lang og med 
udbredte Yinger 4 Cm. bred. Den lever især 
i de Egne, hvor det hvide Morbærtræ trives 
°g er udbredt, da Bladene af dette Træ ere 
Silkeormenes vigtigste Næringsmiddel. I 
China var Brugen af Silke til Tøier allerede 
bekjendt flere tusinde Aar før vor Tidsreg
ning; men da Udførselen af Silkeormeæg var 
forbudt under Dødsstraf, havde Landet i 
Utønge Aarhundreder Enehandel med raa Silke 
ug Silkestoffer. Først i det 6te Aarhundrede 
uragte nogle persiske Munke, som havde lært 
Silkeavlen at kjende i China, Frø af Mor
bærtræet og Æg til Keiser Justinian i Kon

stantinopel, hvorpaa Dyrkningen af Træet, 
Opdrætningen af Silkeorme og Forarbeid- 
ningen af Silken snart udbredte sig over 
Arabien, Grækenland etc. I  det 12te Aar- 
hundredo bragtes der Silkeorme til Italien; 
men til Lombardiet, det tidligere Fyrsten
dømme Piemont og det sydlige Frankrig, 
hvor Silkeavlen nu er mest udbredt, bleve 
Morbærtræerne først forplantede i det 16de 
Aarhundrede. Til Amerika bragtes Silke
ormeæg først i det 18de Aarhundrede af Ben
jamin Franklin. I Tyskland har man næsten 
i alle Lande med ret gode Resultater søgt 
at indføre Silkeavlen, navnlig i Baiern, 
Preussen, Sachsen etc., men den har dog 
endnu kun givet et ringe Udbytte; derimod 
produceres der foruden i Italien, Sydtyrol og 
Frankrig ogsaa megen Silke i Spanien, Por
tugal, i det sydlige Rusland, navnlig i Kau
kasus, endvidere i China, i engelsk Ostindien, 
Persien, Lilleasien etc. Ogsaa i Danmark 
dannede der sig i Aaret 1841 et Selskab i 
Kjøbenhavn for at fremme Silkeavlen her i 
Landet, i hvilken Anledning der anlagdes 
Morbærplantager flere Steder i Byens Omegn; 
men efter nogle Aars Forløb ophørte det igjen 
med sin Virksomhed. — I Ostindien og især 
i Bagindien forfærdiges der ogsaa megen 
Silke at flere andre Natsværmeres Spind, 
navnlig af Sat urnia Paphia,  som lever paa 
den almindelige Jødetorn og afgiver den saa- 
kaldte Tussehsilke; af Bombyx eller Phalæna 
Cynthia,  som lever paa Ricinusplanten, men 
ogsaa trives paa nogle andre Planter, som 
Kartebollen, Cichorien o. fl. a. i Japan, In
dien og China, og hvis Coconer ikke kunne af- 
haspes, hvorfor Silken, den s'aakaldte Arrindy- 
silke,  maa kartes, imedens den dog afgiver en 
overordentlig holdbar Traad, som er lidt 
brunlig. I Frankrig har man forsøgt at ind
føre Larven af denne sidste, ligesom ogsaa 
af Bombyx mylitta,  som lever i Bengalen 
paa den almindelige Eg og spinder stærke, 
glinsende Traade. I Østerrig og "Wurtem
berg har man i den nyeste Tid gjort Forsøg 
med en japanesisk Silkeormeart, der ligeledes 
lever paa Egetræerne.

Den Industri, som knytter sig til Silke
ormen, bestaar dels i den egentlige Silkeavl 
eller Opdrætningen, og dels i den videre 
Behandling af Coconorne. Hunnen lægger 
om Efteraaret 300—400 Æg af Størrelse som 
Valmuefrø; de ere strax hvide, men blive 
efterhaanden gule, rødlige eller brunlige og 
tilsidst blaaliggraa, og de ere saa lette, at c.
8,000 Æg kim veie 1 Kvint. Deres Udrug
ning kræver en Varmegrad imellem 18 og 
26 0 C., som man ofte i Sydfrankrig skaffer 
tilveie paa en simpel Maade, idet man lægger 
dem i Pakker paa omtrent 6 Kvint, som af 
Kvinderne bæres i et Belte om Livet og om 
Natten begges under deres Hovedpuder. Som 
oftest strør man dem dog paa Lærred, der er 
spændt paa Rammer, som anbringes i Ud
rugningslokalet, hvor man efterhaanden lader 
"Varmen stige til 30° C., og efter 10—12 
Dages Forløb komme Larverne frem. Oven- 

aa Æggene er der iforveien lagt gjennem- 
ullet Papir, og ovenpaa dette igjen smaat-



skaarne Morbærblade, saa at Larverne, som 
krybe op igjennem Hullerne, strax linde til
strækkelig- Føde. Imedens de endnu ligge 
paa Papiret, bringes de ind i detKum, hvor 
de opdrættes med afskaarne Morbærblade, 
idet do anbringes paa Hylder af Kurveflet- 
ninger eller Traadnet, hvorover der er bredt 
et Lag Papir. I dette Locale maa der være 
en passende Yarme, ligesom der ogsaa maa 
sørges for en rigelig Luftfornyelse, som i 
høi Grad befordrer Silkeormens Udvikling. 
Under Larvernes Ophold her tiltager deres 
Ædelyst i en forbausende Grad, imedens den 
kun er svagere under Hudskiftningen, som 
foregaar 4 Gange, og under hvilken Larverne 
hvergang ligge 24 Timer i Dvale. Man an
tager, at der af 1,200 Æg udvikler sig om
trent 900 Larver, som indtil Forpupningen, 
der foregaar efter omtrent 28—30 Dages 
Forløb, fortære c. 1,000 Pd. Morbærblade; 
navnlig or deres Graadighed efter den sidste 
Hudskiftning saa stor, at man høier en Lyd 
i Localet, som om der faldt en stærk Eegn. 
Efter den nævnte Tid have Larverne naaet 
deres fulde Størrelse af c. 9 Ctm.; de ere 
da glatte, glinsende hvide med mørke Pletter 
og have paa den yderste King en lille frem- 
staaende Spids. De blive nu urolige, holde 
op at æde, krybe frem og tilbage og synes 
at søge et Hvilested, hvor de i Ro kunne 
gjennemgaa den forestaaende Forvandling, og 
man samler dem da sammen og fordeler dem 
paa Birkeris, Lyngkviste, Ærtestraa eller 
Lignende, hvortil de kunne fæste deres Traade. 
Larven omgiver sig med et Net af Traade, 
som krydse hverandre, idet den først afsætter 
to Draaher af den klæbrige, i Luften hurtig 
stivnende Saft, der udsondrer sig af to Kirt
ler, der sidde hver paa sin Side af Munden, 
og ved at bevæge Hovedet frem og til
bage spinder den da to Traade, som dog 
næsten overalt ere saminenklæbede til en 
Dobbelttraad. Den første Dag spinder den 
kun et meget uregelmæssigt Væv, der be- 
staar af stivere Traade, men efter 5—6 Da
ges Forløb har den spundet et ægformigt 
Hylster, den saakaldte Cocon eller Gaiet te,  
der bestaar af tættere og tættere Lag, saa at 
det inderste, som omslutter Larven, næsten 
har en pergamentagtig Beskaffenhed. Efter 
15—20 Dages Forløb er Forvandlingen s lire
den saa langt frem, at Larven er blevcn til 
en fuldtudviklet Sommerfugl, som bryder ud 
af sit Hylster ved at udsondre en Yædske 
paa et enkelt Sted af dettes Inderside, som 
derved opblødes, saa at den mod Lethed kan 
bore et lille Hul, livorigjennem den flyver 
ud. Coconen er omtreïit 3 Ctm. lang og 1 
Ctm. tyk, undertiden ogsaa lidt større eller 
mindre, cg af hvid, svovl- eller doddergul, 
sjeldnere rødlig Farve. Silketraadon, som 
hovedsagelig bestaar af kvælstofholdige Stof
fer, der nærmest ere beslægtede med Horn, 
Lim og Æghvide, har en Længde af 5 à 600 
Meter, men er neppe J/ioo Mm. tyk. Som 
en Følge af denne store Finhed vil der til 
1 Pund behøves Spind fra over 2,000 Coco- 
ner og en Traadlængde af c. 200 Mile; men 
ikke desto mindre er Traadens Styrke dog

næsten %  af den fineste Klavértraads. — 
Parringen foregaar strax, og efter et Par 
Dages Forlob lægger da Hunnen, som er let 
at kjende fra den meget mindre Han, 3—400 
Æg, som ere omgivne af en klæbrig Yædske. 
Disse opbevares til næste Foraar for da atter 
at benyttes til Udrugning, efterat de først 
ere bievne vaskede og tørrede. Da de Co- 
coner, som Sommerfuglene have brudt igjen
nem, kun have en ringe Yærdi, idet Silke- 
traaden er gnavet over og derfor kun kort, 
tillader man kun et ringe Antal Larver at 
udvikle sig belt til Sommerfugle, i Regelen 
kun saamangc som der behøves til den næste 
Æglægning. Den største Del af de ind- 
spundne Larver dræbes derfor inden Forvand
lingen er helt foregaaet, idet man udsætter 
Coconerne for en stærk Varme i en noget 
afkølet Bagerovn, eller dræber dem ved 
Svovldampe eller hede Vanddampe; man bar 
ogsaa hertil benyttet Chloroform og ligeledes 
Uddunstningerne af Terpentinolie, idet man 
har lagt dermed fugtet Papir imellem Coco
nerne. Den ydre, løse Væv aftages først af 
Coconerne, som derpaa sorteres efter deres 
Farve, Fasthed og øvrige Egenskaber, og do 
udgjøre allerede nu en Handelsartikel, idet 
navnlig de større Anstalter, som kaldes 
Magnaner ie r  (i Italien Bigat ter ie ),  opkjøbe 
dem af de mindre Opdrættere. Ogsaa Æggene 
komme i Handelen og forsendes under Navn 
af Grains.  De hvide Coconer, som ere helt 
udviklede og fri for Pletter, give den bedste 
Silke; de tilspidsede Coconer afgive kun lidet 
Silke, fordi de kun vanskelig lade sig af
vikle, idet Traaden let springer ved de spidse 
Ender, hvor den er svagest. De gjennem- 
hullede, al hvilke Sommerfuglene ere krøbne 
ud og som i Italien kaldes Gaiet te reali eller 
fiorit i,  ogsaa Bucate  og Gaiette di semenza,  
kunne ikke afhaspes rent, da Traadene ere 
sønderrevne ved Sommerfuglenes Udkrybning. 
og de give derfor kun Floretsilke, hvilket 
ligeledes er Tilfældet med de dobbelte Co- 
conor, Doppioni,  hvis Traade løbe imellem 
hverandre. Coconlons kaldes nogle Coconer, 
som ere bredere end de sædvanlige. men 
løsere spundne. Man har endùdere gode 
Choquettes,  i hvilke Insectet er dødt i Co
conen, førend den er bleven helt færdig, og 
som give en ikke stærk eller glinsende Silke, 
der let rives af, og slet te Choquettes eller 
Gaiet te fallope,  som ere plettede, beskadigede 
eller fordærvede og som kun give en smud
sig og daarlig Silke. Souf f lons kaldes nogle 
bløde Coconer med et løst Spind, som kun 
vanskelig lader sig afvikle, og cab inerede 
Coconer, Galet tami eller Gaiet te bacinate 
ere saadanne, hvis Larver have lidt af Syg
dom, uden at dette dog sædvanlig har havt 
Indflydelse paa Silkens Godhed.

Silkens Tilberedning falder i 5 Operationer, 
nemlig Haspningen, Tvindingen eller Mou
lineringen, Titreringen, Conditioneringen og 
Afskalningen. Afhaspningen sker sædvanlig 
i de store Silkespinderier, de saakaldte Fi- 
landas, og besørges mest af Kvinder, som 
maa være meget øvede for at levere et godt 
Product. Først opblødes Coconerne i en
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Kjedel med hedt Vand af 85— 90 ° C., der 
Jielst maa være destilleret, hvorved den Lim  
løsnes, der klæber de enkelte Vindinger sam
te n ; de bringes derefter i en anden Kjedel 
Hied mindre hedt Vand, hvis Temperatur dog 
stadig maa holdes paa det samme Punct ved 
øti under Kjedlen anbragt svag Ild. I  denne 
Kjedel blive Coconerne omrørte og pidskede 
tiled et Slags Kis eller Børste, hvorved det 
yders te* uregelmæssige Væv af Traade, den 
saakaldte Flok- eller Floretsilke,  ved hvilken 
Coconen tidligere sad fast paa Kis- eller 
Kyngkvistene, løsner sig  og  fæster sig  til 
Kiset. Naar derpaa den rene Silketraad kom
mer tilsyne, paabegyndes Afpaspningen : men 
titi en enkelt Traad er for fin til at taale 
spændingen ved denne, lader Arbeidersken 
tiere Traade følges ad, sædvanlig fra 8 til 8, 
titidertiden ogsaa fra 10 til 20 efter den Tyk
kelse, man vil give Silketraaden. Disse 
Kraade føres da samlede igjennem  en lille 
Ring af Glas eller Metal, den saakaldte Traad- 
kder, og da den i det varme Vand blødgjorte 
Ritii, som endnu tildels findes paa Traadene, 
Ved igjen at tørres bringe disse til at klæbe 
Ultimen, behøves der ingen Snoning, saaledes 
Som ved Spinding af andre Slags Garn. En 
flag’s Snoning eller S lyngning finder vel 
med af de igjennem  Traadlederne passerede 
Daade for at presse den endnu tilbageværende 
Rim ud af dem, men de blive derefter ig jen  
y'ilte fra hverandre og  ophaspede hver for 

Naar t. Ex. to Strenge haspes sam
lig ,  hvilket hyppigst er Tilfældet, saa pas- 
,.°re Traadene først hver sin Traadleder og 
grenes bagved samme ved at snoes 20— 30 

j ?tige om hinanden, hvorved den overflødige 
/•Di presses ud, og  derpaa skilles de atter for 
lver for sjg  gaa igjennem  en anden Traad- 
,etier og derfra til Haspen. A f den ved A f- 
J-spningen anvendte Omhu, a f det benyttede 

titids rigtige Temperatur og  af Arbeider- 
, ytis Dygtighed afhænger hovedsagelig den 
rbundne Silkes K valitet; det er saaledes 
‘avnlig Mangler i disse Ketninger, som ere 
0 tirsag til, at flere Sorter levantisk, græsk 
j'R siciliansk Silke, som ellers kunde være 
j3°rtriulig) kun have en ringe Værdi. En 

Arbeiderske kan i 12 Tim er paa en to- 
. j'enget Haspe a f 8 Coconer producere om - 
j etit ll2 pd. og  af 7 Coconer 1 Pd. Silke, 
p  tie store Fabriker sidder et vist Antal 

, v asPer paa en fælles Axe, som  drives ved 
p tiskinkraft og  er anbragt bagved et langt 
p.°rd) foran hvilket alle Arbeiderskerne have 
^Jads, hver med sin Vandskaal, hvori Coco- 
çei’tie ligge , og  de maa stedse have nye 
faconer parate, for at kunne tilføie en ny 
sjfaad, naar d e , som ere under Arbeide, 
JPpe op. Det ydersto og  det inderste Lag 

hoconerne afgiver Floretsilke,  imedens den 
raspede Silke kaldes Raasilke eller Grez

zi p e ; den benævnes ogsaa undertiden enkelt  
v er Single til Forskjel fra den til Vævning 

^emte Organsin- og  Tramsilke.  
p Woulineringen bestaar i at forene flere 

. ^titisilketraade til én tykkere Traad ved at 
v lßde dem sammen, idet de enkeltvis vilde 

re f°r fine til de fleste Anvendelser; naar

de enkelte Traade sjeldnere bruges som de 
ere, blive de dog ialfald snoede om dem selv 
for at blive noget stærkere, glattere og  jev - 
nere. I  denne H ensigt opvikler man Kaa- 
silkestrengene paa Spoler, saa at de enkelte 
Traade faa en let Snoning, og derefter doub
lerer eller tvinder man 2 Traade paa en 
Maskine, idet man snoer Traadene af to eller 
3 Spoler sammen og  opvikler dem paa en ny 
S pole, hvorefter den tvundne Silke bliver 
haspet op i Strenge. Den franske Haspe 
har et Omfang àf 1 Meter, 3,000 Omgange 
udgjøre et Bind (échevette), og  4 Bind, alt
saa 12,000 Meter, en Streng (écheveau). Den 
engelske Haspe har i K egelen 48 Inches 
Omfang, og  Strengene 2,496 Omgange. —  
Silkens Tit rering bestaar i at bestemme dens 
Finhed, hvilket sker ved at undersøge V æ g
ten af en Traad af en vis Længde, sædvanlig 
475 M eter; Væ gten angives i franske Gran 
eller Denier (18,83 Grains =  1 Gram). Im e
dens en Cocontraad af denne Længde i K ege
len veier 2 1li Gran eller Grains, er Vægten 
for almindelig Organsinsilke 25— 30 og  for 
Tramsilke 24— 26 Grains. —  Conditionering 
af Silke kaldes den Operation, hvorved M æng
den af den deri indeholdte Fugtighed be
stemmes. Silken er nem lig m eget hygrosko
pisk, det vil sige den har en stærk Tiltræk
ning til Vand og  Vanddampe og  indeholder 
stedse en vis Væ gt Vand i sin Masse. Im e
dens denne Vandmængde i Italiens varme 
og tørre Luft sædvanlig kun udgjør 8— 10 

Ct., kan den i vort Klima og  navnlig naar 
ilken lagres paa kolde og  fugtige Steder, 

stige indtil 30 pCt., uden at dog Silken til
syneladende er virkelig fugtig. I Handelen 
er det derfor ved Indkjøb af ct saa kostbart 
Stof som Silke af V igtighed at kjende disse 
Forhold, og der findes derfor næsten i alle 
større Byer, som ere Markedspladser for Silke
handelen, autoriserede Anstalter til Silkens 
Conditionering. Denne foregaar ved først 
nøiagtig  at veie den indleverede Silke eller 
enkelte af hver Balle udtagne Prøvestrenge, 
derpaa tørre Silken ved lidt over 1 0 0 n C., 
indtil den ikke taber mere i Væ gt, og  der
efter undersøge Væ gtforskjellen, som vil an
g ive den indeholdte Vangmængde.

I chemisk Henseende bestaar Silken af to 
Stoffer, nem lig Fibroïn,  som  alene findes i 
Kirtlerne paa Silkelarvens Hoved, og Sericin,  
som danner sig af F ibroïnet ved Luftens Paa- 
virkning. Desuden indeholder den raa Silke 
en ringe Mængde mineralske . Bestanddele, 
som blive tilbage som Aske, naar man bræn
der Silken; Mængden af disse er gjennem - 
snitlig  0,64 pCt., hvilket det er af V igtighed 
at vide ved Undersøgelser a f m ulige F or
falskninger a f Silken. Sericinet er den B e
standdel, som dels farver den raa Silke og 
dels g jør  den liaard og  stiv. imedens Fibroïnet 
er det egentlige Silkestof. Ved Silkens For- 
arbeidning til farvet Traad og  til farvede 
Stoffer gjennomgaar den en Mængde for- 
skjellige dels chemiske, dels meehaniske P ro 
cesser; en a f de første bestaar i, at man 
befrier den raa Silke for Sericinet ved varmt 
Sæbevand og U dvaskning; den kaldes da
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kogt  Silke (soie cuite eller décreusée) og har 
i denne Tilstand en smuk Glans, en særegen 
Blødhed og  en stor T ilbøielighed til at op
tage Farvestoffer. Ved denne Behandling 
mister Raasilken im idlertid 17— 25 pCt. af 
sin V æ gt; men for dette Tab holde Fabri
kanterne sig  skadesløse ved Farvningen, idet 
Silken atter tiltager i Væ gt ved at optage 
Farvestofferne. M egen Silke bliver dog og 
saa farvet uden først at koges eller efter kun 
at være halvt kogt. De Forfalskninger, som 
hyppig foretages ved Farvningen af Silke for 
at give denne en større Væ gt ved Tilsætning 
a f Blysalte etc., ville findes omtalte under 
Artiklen »Silketøier«.

Efter de forskjellige Maader, hvorpaa Sil
ken af Hensyn til dens senere Anvendelse 
behandles, gives den forskjellige Benævnelser. 
Floret - eller Floksilke,  Fr. Fleuret, F iloselle, 
E . Floret-silk, F lurt eller Flirt, Ital. F ilo- 
sello, er som foran omtalt den Silke, der 
fremstilles af Silkeaffaldet eller a f feilfulde 
Coconer. Den bedste Sort erholdes af D ob- 
beltcoconerne og af de af Sommerfuglene ved 
Udkrybningen gjennem borede Coconer. Den 
næste Sort vindes af Coconernes indre faste 
og  pergamentagtige Lag ved at udbløde det 
i Vand, løsne, karte og kæmme det ligesom 
Bomuld eller U ld ; man faar derved den saa- 
kaldte Stamsilke,  Fr. Cardette, Ital. Stame, 
R icotto  eller Capitano di Seta, hvoraf der 
spindes Crescent ingarn,  Ital. Bavella filata, 
samt et ringere Affaldspr odu et, som i Frank
rig  kaldes Chappes og  i Italien Chiape, og 
som ligeledes undergives videre Forarbeid- 
ning. En tredie ordinair Sort Floretsilke 
kaldes Bourre de soie, Ital. Strazza.  De 
ved Coconernes første Udblødning afpidskede 
Traade kaldes i Frankrig Cote de soie og 
naar de ere m eget forvirrede Frisons,  og 
forarbeides ligeledes til Floretsilke. Endvidere 
give de grovere ydre Traade, ved hvilke Co- 
conerne have været fæstede til Riskvistene, 
den saakaldte Værk- eller Vatsilke,  Fr. Fleur, 
Ital. Plaje, som dels forarbeides til grove 
Tøier, ordinaire Strøm per etc., og  dels an
vendes til Udstopning o. dsl. De ved Kæm
ningen af disse Floretsorter i Redskaberne 
tilbageblivende korte Traade kaldes Stumper 
eller Silkeblaar,  Ital. Stumba eller Pete- 
nuzzi, og anvendes til Tæ pper, Huer og  
andre grovere Artikler, den ordinaireste Sort 
ogsaa til Kalfatring afSkibe. De smaa Knu
der, som afrives ved Spindingen af F loret- 
stamsilken og  som kaldes Grimelli, kæmmes 
paany og spindes til simpelt Garn, im edens 
den egentlige saakaldte Floksilke,  Ital. Fat
tone, erholdes af det Affald, som fremkommer 
ved Forarbcidningen af de dobbelte Coconer 
til Sysilke. —  I Schweiz og Italien behand
ler man Silkeaffaldet, førend det spindes, med 
varmt Vand og lader det undergaa en G jæ - 
ringsproces, og i Frankrig koger man det i 
Sæbevand; den sidste Fremgangsmaade tager 
mindre Tid, imedens den første giver Silken 
en blændende hvid F arve, men tillige en 
ubehagelig Lugt. I  Levanten kalder man 
alle de Coconer, som ikke kunne afhaspes, 
Strazzi di seta; de forsendes i M ængde til

Frankrig, Schweiz, Holland etc., hvor maa 
tilbereder god Floretsilke deraf. —  Organsin- 
silke,  ogsaa kaldet Kjede- eller Rendings
silke,  fordi den mest anvendes til Kjeden i 
Silkestoffer, bestaar af 2, sjeldnere 3 snoede 
Traade, a f hvilke hver enkelt ig jen  bestaar 
af 3— 8 snoede Cocontraade, imedens Sam
mentvindingen eller den saakaldte Doublering 
af disse gaar i modsat Retning af deres egen 
Snoning; man skjelner derfor imellem 2traa- 
det og 3traadet Organsinsilke. I  Italien har 
man Organzino crudo, som er af gullig  Farve, 
o f 0. bianco,  som er hvid. Den bedste Sort 
kaldes Orsoglio og er tilvirket af de fineste 
og mest udsøgte C ocons; den inddeles igjen 
i flere Sorter. —  Tramsilke,  Trama eller 
Islætsilke benyttes mest til Islæt i Silke
tøier og  kan enten være l, 2 eller 3traadet; 
de enkelte, af 3— 12 Cocontraade dannede 
Traade af den 2 og 3traadede Trama gives 
ingen foreløbig Snoning, og den er i det 
H ele taget meget svagere end Organsinsilke. 
Den forekommer i 3 S orter , nemlig fin, 
Prim a og Secunda. — Maraboutsiike,  bestemt 
til sæ rligt Brug i Silkevæverier, tvindes af 
3 Traade blændende hvid Raasilke paa samme 
Maade som Trama. —  Pelsilke,  Fr. Poil, E. 
Single, tilvirkes af de simpleste Coconer og 
bestaar af en eneste grov, snoet Baasilke- 
traad, som bestaar af 8, 10 eller flere Cocon
traade; den benyttes mest til Halvsilketøier, 
Tresser, Guld- og  Sølvbroderier, og man 
skjelner imellem Pelo d’oro, som er gullig) 
Pelo d ’argente, hvid, Contrapelo, som er snoet 
tilvenstre, og  Pelo friso, som er meget løst 
tvunden. —  Sysilke  eller Cusir,  Fr. Soie à 
coudre, E . Sewing silk, bliver ligesom Or
gansin snoet sammen paa Tvindemaskiner af 
firdobbelte Traade, af hvilke først 2 og 2 ere 
sammensnoede. —  Torssilke  er en doubleret 
Sort, som ufarvet ligner Organsinsilke; den 
bestaar af 4 kun éngang tvundne Traade og 
forarbeides mest til Frynser, Scherf, Hand
sker, Tæpper etc. —  Platsilke,  Fr. Soie à 
broder, soie-fioche, E. Slack silk, er usnoet 
og  mest bestem t til at farves for at anvendes 
til Broderier; den fineste Sort er en enkelt 
Raasilketraad, som er svagt snoet tilvenstre, 
imedens de tykkere Sorter dannes af 2—10 
eller endnu flere Raasilketraade, som kun ere 
løst snoede. —  Clochepied kaldes i Frankrig 
en af hvid ostindisk Silke hestaaende Organ
sinsilke, som bestaar af 3 Traade, af hvilke 
først 2 ere snoede sammen og derefter sam- 
mentvundne med en 3die ikke snoet Traad. 
— Cordonnet er en m eget fast og tæt snoet 
og  derfor glat og  rund, snorelignende Silke, 
som  mest anvendes til strikkede og hæklede 
Arbeider. —  Cuserino er doubleret ligesom 
Sysilke, men finere og bestemt til Blonder 
og  Kniplinger, —  Grenadinsilke er en meget 
smuk og  fin Sort, som kommer fra Granada i 
Spanien og  som  benyttes til Syning og 
Possem entarbeider, og Comtatsilke er en 
lignende Sort fra Omegnen af Avignon i 
Frankrig.

De vigtigste Lande, som producere Silke, 
ere følgende:

1 ) Italien,  som aarlig giver omtrent V
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Millioner Pund, tildels af fortrinlig  Kvalitet. 
Ilen bedste producerer det tidligere Fyrsten
dømme Piem ont og Lombardiet, og  navnlig 

den piemontesi ske Organsinsilke berøm t 
ler sin Finhed, smukke Glans og udmærkede 
■tilretning. Efter den følger Silken fra Om- 
egnen af Bergamo, i hvilken B y der hvert 
-var i Slutningen af August og Begyndelsen 
M September afholdes en stor Silkemesse, 
s°m bestemmer Priserne for hele Italien og  
de tilgrænsende Lande. Udførselen af den i 
pergamo og  Omegn spundne Silke udgjør 
gennemsnitlig omtrent en M illion Pund aar- 
jig; Størstedelen af denne Silke gaar til Eng- 
land, imedens den piemontesiske hovedsagelig 
hjøbes og forbruges af de franske Manufac- 
turister. Endvidere ere Brescia , Mailand, 
Verona, V icenza og  Udine vigtige Pladser 
for Silkespindingen i Lom bardiet og Venedig ; 
Mantua-Silken er af noget ringere Kvalitet 
ei\d den fra Mailand, Brescia etc. Den genu- 
esiske og parmesanske Silke er ligeledes 
meget god ; navnlig udmærker den naturlig 
hvide fra Omegnen af N ovi sig  ved Finhed, 
glatte og glinsende Traade og en om hyggelig  
Tilberedning. Den kjøbes mest af Englæ n
derne og Franskmændene til deres Fabrika
tion af Kniplinger og  Gaze. Romersk Silke 
sommer i Handelen, dels raa og  dels allerede 
tilrettet, over Genua, Livorno og Venedig ; 
den er dog kun af tem m elig ordinair Kvali
tet med Undtagelse af den fra Fossombrone, 
som henregnes til de bedste italienske Sor
ter, men som kun produceres i ringe Mængde. 
Ogsaa Bologneseren er en meget smuk Sort, 
spm især forarbeides til Organsin- ogL u zier- 
silke. I de neapolitanske Provinser af K onge
riget Italien udmærker, den i Omegnen af 
Neapel og især i Sorrento vundne Silke sig 
navnlig ved en om hyggelig  Behandling, og 
der fremstilles deraf en ret god Organsin- 
tilke. Den fra Terra di Lavoro er fin og 
tet, giver kun lidet Affald og er godt m od
tagelig for Farver, hvorfor den ogsaa er søgt ; 
den forarbeides mest til Tramsilke, idet den 
deraf tvundne Organsinsilke sædvanlig ikke 
er _ tilstrækkelig fin og  desuden tem melig 
aren. Stærkest drives Silkeavlen i Calabrien, 
hvis Product i Regelen dog er noget ordi- 
11 airt og njevnt, om ogsaa stærkt. Silken fra 
Salerno staar ved Siden af den fra Terra di 
Lavoro. En Art neapolitansk Silke i smaa, 
ikke over 6 Unzer tunge Bundter, som især 
gaar til Lyon, kaldes Costa.  Paa Sicilien 
tilberedes der en stor Mængde Silke, især 
omkring Messina, Catanea, Milazzo, Castro 
reale etc.; men den er sædvanlig tem melig 
ordinair paa Grund af den ringe Omhu, hvor
med den erafhaspet; de bedste Sorter komme 
fra Messina og Catanea.

2) Frankrig er berøm t for den Omhu, 
hvormed Silken dér tilberedes, navnlig i Lan
guedoc, Provence, Venaissin, Dauphiné etc.; 
i Finhed staar den dog tilbage for de for
trinlige persiske og levantiske Sorter. I 
mange Egne af Landet er Silkeavlen Beboer
nes vigtigste Erhvervsgren, og  der produce
røs aarlig henved 3V2 M illioner Pd. Raasilke, 
hvilket im idlertid ikke er tilstræ kkeligt til

Landets F orbrug, og der indføres derfor 
endnu m eget fra Udlandet. Alene Lyon for- 
arbeider c. 600,000 K ilog. spunden Silke. 
Den i det franske Grevskab Nizza tilvirkede 
Silke, som er af god Kvalitet, gaar mest raa 
til det Indre af Landet; dog spinder man 
ogsaa i Nizza en fortrinlig  Sort tretraadet 
Organsinsilke. Imedens Productionen i Frank
rig  før 1789 udgjorde omtrent 13 Mill. Pd. 
Coconer aarlig, sank den under Revolutionen 
til c. 7 Mill. Pd., men steg ig jen  under Con- 
sulatet og  vedblev at gaa fremad i den første 
Halvdel af dette Aarhundrede, da der op- 
traadte en Epidem i iblandt Silkeormene, som 
hurtig udbredte sig til alle de om liggende 
Lande og  som havde til F ølge, at Silkepro- 
ductionen i Frankrig Aar for Aar aftog, saa 
at den t. Ex. i 1865 kun udgjorde c. 8 Mill. 
Pd., imedens den i 1853 beløb sig  til c. 
50 Mill. Pd. Ved forskj ellige Midler er det 
vel senere lykkedes tildels at stanse S yg 
dommen; men Frankrigs Silkeproduction har 
dog endnu ikke naaet sit tidligere høie 
Standpunkt.

3) I  Spanien er Silkeavlen ikke saa ud
bredt, som den efter Landets Klima og B e
liggenhed kunde være. Den drives stærkest 
i de sydlige Provinser Granada, Valencia og 
M urcia; men den producerede Silkes Kvalitet 
er som en F ølge af en mindre om hyggelig  
Forarbeidelse ikke særdeles g od ; der udføres 
dog  tem m elig m eget deraf, især i raa T il
stand og mest til Frankrig og England. Den 
bedste, som udmærker sig frem for de andre 
Sorter ved Finhed og Fasthed, tilvirkes i 
Granada, hvorfra den forsendes baade til 
Ind- og  Udlandet; den er tem m elig fast og 
tung og anvendes derfor mest til svære 
Stoffer. Den portugisiske Silke ligner den 
spanske, men dækker ikke Landets Forbrug, 
saa at Portugal indfører endél, især fra Spa
nien.

4) Græsk,  tyrkisk,  levant isk Silke er paa 
Grund af mangelfuld Behandling sædvanlig 
kun af simpel Kvalitet. Det meste vindes i 
Thessalien, navnlig i D istrictet Zagara, des
uden ogsaa i Albanien, Bulgarien, i Rumelien 
i Omegnen af Adrianopel, paa Morea og  paa 
de fleste af Øerne. Den fra Bulgarien og 
Adrianopel er smuk hvid og  fin ; den fra 
Morea er gu llig  og  noget finere end den fra 
Øerne. Mere betydelig  er Silkeavlen i L ille 
asien og  Syrien, hvor der tilberedes flere 
m eget gode og  søgte Sorter, som mest ere 
hvide, men som i Regelen indeholde megen 
Gummi, ere tunge og tildels ogsaa ujevnt 
spundne. Smyrna, Aleppo, Tripolis, Brussa 
og  Konstantinopel ere Hovedpladserne for 
Handelen dermed, og  i Europa indbefatter 
man de fra disse Pladser, ligesom  ogsaa fra 
det europæiske Tyrki og fra Øerne kommende 
Sorter under Benævnelsen levant isk eller 
levant iner-Silke.  De vigtigste af disse Sor
ter, som i Regelen benævnes efter Produc- 
tronsstederne, ere: Brussasilke  fra Natolien, 
som oftest hvid, m eget fin og  elastisk; Say-  
davi,  en let syrisk Silke fra Sayda, hvorfra 
der ligeledes kommer en m eget smuk, fin og 
glinsende Sort, som kaldes Chouf- eller
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S o r t  a f  r in g e  K v a lite t , Pajasse- e lle r  Bajasse- 
silke fra  O m e g n e n  a f  A le p p o , er s ø lv h v id  o g  

tu n g ; Beduiner- e lle r  arabisk S ilk e  er u d 
m æ rk et sm uk  o g  g lin se n d e  h v id ;  Tripoline 
o g  Castravane, to  g o d e  h v id e  S o rte r  fra 
S y r ien , h v or fra  lig e le d e s  Bromsia kom m er, 
som  er en dnu  b ed re  o g  finere, o g  e n d e lig  
Barutinersilken, som  er a f g o d  K v a lite t  o g  
d e ls  hvid , dels c itr o n g u l. —  Ægypten leverer 
lig e le d e s  e t  g o d t  P r o d u c t  o g  in d ta g e r  en  re t 
a n se lig  P la d s  ib la n d t de silke  p rodu ceren de 
L a n d e ; h erfra  e rh o ld er  E n g la n d  o v er  H a lvd e len  
a f  s it  F o r b r u g  a f  E aasilke.

5 ) Rusland p rod u cerer  i den  sy d lig e  D e l 
a f L a n d e t a a rlig  1 M illion  P d . S ilke, m en  
in d fø re r  d o g  desu den  over x/2 M ill. P d . fra  
P ersien , C h ina, B ru ssa  o g  Ita lien .

6 ) Tysk o g  Schweizer Silke. Selve  T y s k 
lands P ro d u c t io n  er kun  u b e ty d e lig , im edens 
Ø ste rr ig  v in d er en del S ilke i de sy d ø s tlig e  
P rov in ser  o g  i T y ro l. S ch w eiz  prod u cerer  
S ilke i K an ton  T essin , m en forarbeider en 
M æ n gde ita liensk  E aasilke t i l  O rgan sin - 
T ra m - o g  S y silk e , som  L an d et ig je n  u d 
fører.

7) Persien p rodu cerer m egen  S ilke t il s it 
e g e t  B ru g  o g  u d fører ogsaa endel t il E uropa, 
dels over L evan ten  o g  dels over E usland, 
m en den er a f m eg et forsk j e llig  K valitet. 
D en  bedste o g  fineste tilv irkes i P rov in sen  
G h ila n ; den er som  oftest gu l, m en fo re 
kom m er ogsaa h v id  o g  sølvgraa o g  vurderes 
da m eg et h ø it. D erefter  fø lg e r  S ilken  fra 
Sh irw an , E riw an o g  Astrabat, hvilken  sidste 
S ort er den r ingeste  o g  kun s jelden udføres 
a f  Landet. I  P ersien  sk jeiner man im ellem  
fø lg en d e  H ov ed sorter : Hayla,  den bedste og  
fineste, forekom m er kun sjelden  i den uden
landske H an del; Sanduka er den bedste af 
de Sorter, som  i E egelen  gaa til U dlandet; 
Eala er ogsaa en g o d  Sort, h voraf der gaar 
m eget t i l  E n g lan d ; IVUane er M ellem sorten, 
o g  Kaschanska den ordinaireste. I  den 
udenrigske H andel falde disse Sorter i fø l 
gende A fd e lin ger  : Sch e r ln ssi  eller Sourbast e  
fra Provinsen  G hilan , den sm ukkeste og  
fineste Sort m ed fine, b løde og  glinsende 
Traade, or som  oftest gu l, sjeldnere hvid  
eller sølvgraa; Ardassine  staar ikke m eget 
tilbage for den sidstnævnte, er ligeledes m est 
gu l og  har en m eget fin, udmærket glinsende 
Traad, som dog ikke er fu ldt saa fast som 
den forrige. D en perlefarvede Ardassine kal
des Ablaque eller Perlesilke,  og  den ringeste 
S ort eller Udskuddet Finast re  eller Frize.  
Legis- eller Legérsilke fra Ghilan kommer i 
tre Sorter a f forsk jellig  Einhed.

8) Indisk Silke,  sædvanlig kaldet bengalsk,  
fordi den m este og  bedste kommer fra Bengalen, 
er tildels a f fortrin lig  Kvalitet og  bliver i 
M ængde forarbeidet i England. Den produ
ceres især ved Cossimbazar i Nærheden af 
M urschidabad o g  kommer raa til Europa. 
Man har to S lags, nem lig den bengalsk 
vandne, som er tem m elig grov og  tagen af 
Coconerne paa Indbyggernes gamle Vis, og  
den italiensk vundne, som er afhaspet paa 
italiensk Maade. Den bedste Sort er Tanni,

derefter følger Adapongla, Cabeça de Mora
etc .; Floksilken benævnes Muta eller Barriga. 
Den Silke, som er bestemt til at bruges i 
selve Landet, bleges kold med Luden af 
Adamsfigenasken, hvorved den bliver blød, 
men uden Glans og modtager kun matte 
Farver.

9) China, som  er S ilk eorm en s o g  Silkens 
H je m la n d , p ro d u ce re r  en  s to r  M æ n gd e  Silke, 
m est a f  fo r tr in ] ig  K v a lite t ; den  forarbeides 
h o v e d s a g e lig  i se lve  L an d et, im edens der dog 
ogsaa  u d føres  m eg et. D e n  ch in esisk e  Silke 
vurderes ogsaa  h ø it  i  E u rop a  paa Grund af 
den s G lans, h v id e  F arv e , F in h e d  o g  faste 
T raade, o g  t i l  F o r fæ rd ig e ls e n  a f  forskjellige 
fine h v id e  S ilk esto ffer  er den  næ sten  uund
v æ rlig . D e n  m este  o g  bed ste  tilv irk es i Pro
v insern e FTankin o g  T sch e k ia n g ; Kantonsilken 
er om tren t 25  p C t. b illig e re  end Nankin- 
silken , som  erhold es a f  en  sæ regen  A rt Silke
orm e o g  a f  h vilken  m an skjeln  er im ellem  S 
S o rte r ; de d era f væ vede S toffer ere mere 
v arige  end andre S ilketø ier. O gsaa en sølv
graa  S ort fra  P rov in sen  S ch a n g tu n g  er af 
fo r tr in lig  K v a lite t ; den  er m eg et glinsende 
o g  b lød , o g  dens n atu rlige  F arve  søger maa 
o m h y g g e lig  at bevare. D erim od  forstaa Chi' 
neserne g o d t  at berøve  den gu le  Silke Stør
stedelen  a f dens F arvestof. I  China ind vin; 
des S ilken  ikke a f r ig e  E iendom sbesiddere }  
store E tab lissem enter, m en  derim od a f M üh' 
oner m indre Landboere, som  h ver maaské kun 
eier n og le  faa T øn d er Land, som  de beplante 
m ed M orbæ rtræ er t il S ilkeavl. Paa den rette 
A arstid  ere i S ilkedistrictern e Gamle °S 
U nge, S tore o g  Sm aa iv r ig  beskæ ftigede nie« 
at pleie  O rm ene o g  afhaspe Silken. De store 
H andlende i H ovedbyerne sonde da i Høsten8 
T id  deres A gen ter til alle E gn e i Silkedi
stricterne for  at in dk jøbe alle disse Sm aa- 

partier, som  se lv fø lg e lig  ere a f m eget f°r' 
skj e llig  Væ rdi, o g  brin ge  dem  til Lagrene? 
hvor de blive n ø ia g tig  sorterede. Derpå8 
pakkes Silken i Baller paa 80 Katis efier 
om trent 106 P u nd o g  brin ges m est til S hang' 
hai, hvor der ig jen  hos ethvert større Han
delshus er ansat en »S ilk -Inspector« elH 
»S ilk -T e ste r« , som prøver Silkens KvaliU1 
o g  sorterer den for (let europæiske Marked-

Im edens den chinesiske Silke endnu t° 
henved en Snes Aar siden kun kom sparsom, 
i den europæiske H andel, saaledes som de 
ogsaa frem gaar a f nedenstaaende Oplysninge* 
om  Indførselen  a f Silke til England i f°P 
skj e llige Aar, indtager den nu den vigtigst. 
Plads i den europæ iske H andel med fremme 
Silke. A llerede efter Sygdom m ens Optræde 
iblandt Silkeorm ene i H aldtredserne blev de 
uundværlig for hele Europas Silkefabriker? 
og  selv efterat der i de senere Aar igjen e 
indtraadt mere normale Forhold med Hensyn 
til Silkeproductionen i Europa, har dog d 
stedse tiltagende F orbrug  a f Silkevarer nød
saget Fabrikanterne til i større og  støir 
Udstrækning at tage deres Tilflugt til China» 
og  tildels ogsaa Japans overordentlige Silke 
rigdom . T idligere var Handelen med chine' 
sisk Silke saa godt som  udelukkende i Eng' 
lands H ænder, saa at endogsaa F r a n k r i g
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maatte indforskrive sit betydelige For- 
Mug deraf; men efterhaanden bar ogsaa 
Frankrig bestræbt sig for at lede endel af 
''en chinesiske Export til sine Havne og 
gavnlig at gjøre Lyon, hvor der i den nyere 
fid er grundlagt et storartet Centralsilke- 
depot (Magasin général des soies), t il e tH o - 
^dmarked for den asiatiske Silke. Hvorledes 
dette for en Hel er lykkedes, udviser følgende 
Sammenstilling over Indførselen af chine-

Silke i  nogle Aar (i :
Hl.):

Baller à c. 106 V2

1871.
England Frankrig Italien Ialt

. .25,728. . . .  5, 960. . , .. 305. . . .31,993
1872. . . 34, 963. . . . 10, 022. . . . .1,443. . . .46,428
1873. . .38,367. . . .10, 748. . . .2,285..
1874. .. 35,055.. . . 14,376. . . , .2,953. . . .52,384

Foruden i de forannævnte Lande produce
rs  der ogsaa i Japan endel Silke, som nærmer 
Slg den chinesiske i Godhed og hvoraf der 
1‘dføres ikke ubetydeligt til Europa. Ogsaa 
I Nordamerika drives Silkeavlen i mindre 
{Anfang, navnlig i Staterne Massachusets, 
Connecticut, Pensylvanien og O hio; denne 
(dike skal udmærke sig  ved sin blændende
Hvidhed.

AfPtaasilke blev der efter det franske Blad 
((Moniteur des soies « bragt paa de europæiske 
Markeder i Aaret 1873 fra:

China..............  3,069,000 K.
Japan..............  700,000 —
Bengalen........  486,000 —
Hanskaukasien 500,000 —
Georgien, Per
sien, Chorasan 317,000 —

Lilleasien (Brus- 
Sa> Libanon) . 250,000 —

------ -------------- 5,322,000 K ilogr.
{Jalien............  2,176,000 —
Hankrig..........  549,000 —
Osterrig og T y 
rol.................  60,000 —

Jagarn............  3,000 —
yrkiet............  89,000 —
«ækenland . . .  18 ,0 0 0  —
‘Manien..........  130,000 —

— -------------- 3,025,000 —

Ialt 8,347,000 Kilogr.

. { Aaret 1874 var Productionen af raa Silke 
1 ne vigtigste silkeavlende Lande fø lgen d e:

{{alien..................................... 5,720,000 Pund.
H ankrig................................. 1,462,000 —
Manien..................................  280,000 —
Hfopæiske T y r k i ................  738,000 —
Asiatiske T y r k i ..................... 341,400 —
Grækenland............................. 26,000 —
Georgien,Persien, Chorasan. 800,000 —
{pPort fra China................... 7,360,000 —
p Pan ............................................................  1,10 0 ,0 0 0  —

Calcutta..................................  850,000 —

Ialt 18,675,400 Pund.

•p r̂ed Indkjøb af Silke bør man undersøge 
M ilen es  Glans, B lødhed og  Ensartethed, 

Sesom ogsaa deres Elasticitet og  Seighed.

Den raa Silkes Elasticitet varierer imellem 
15 og  25 pCt., men den formindskes betyde
lig t under Indflydelsen af de forskjellige Fa
brikationsprocesser. Silkens Seighed derimod 
forøges i Forhold  som Elasticiteten aftager. 
Man bestemmer Værdien af Elasticiteten og 
Seigheden ved et særegent Instrument, der 
kaldes Serimeter. En god raa Silketraad 
brister først ved en Belastning af 43,62 
K ilogr. pr. Kvadratmillimeter, saa at den har 
en Styrke, der svarer til 1/3 af den fineste 
Jerntraads. —  Den Prøve, ved hvilken Con- 
sumenterne bedst kunne controllere deres 
Indkjøb, er dog den mikroskopiske, hvorved 
man dels kan maale Traadens Tykkelse, dels 
undersøge de Forandringer i Structuren, som 
den har lidt ved de chemiske Stoffers Ind
flydelse under Farvningen, og dels opdage 
mulige Forfalskninger. Under Mikroskopet 
kan man sé Krystaller af Sukker og  af B ly 
saltene , undertiden ogsaa Smaadraaber af 
Olie, hidrørende fra Sæbebade for at gjøre 
den overfyldte Silke mindre sprød og mere 
bøielig , og navnlig kan man skjelne, om S il
ken indeholder Trævler og  Traade af andre 
Vævestoffer. A l Silke, selv den mest ordi
naire, bestaar af Traade, der ikke ere fu ld
stændig cylindriske, men mere eller mindre 
fladtrykte, og  et Tværsnit af Traaden viser 
sig  derfor heller ikke cirkelrundt under M i
kroskopet, men kantet. Overfladen af Traaden 
er aldrig ganske jevn, men fint stribet paa- 
langs, hvilket hidrører fra fine, med Luft 
fyldte Kanaler, som gjennemtrænge Silke
massen; forøvrigt adskiller Silken sig  fra alle 
andre Spindestoffer ved ikke at have nogen 
indre Hulhed. Pag. 524 findes under Artik 
len »Mikroskop« Afbildninger af Silke og 
andre Trævlestoffer c. 200 Gange forstørrede, 
til hvilke vi henvise.

En smuk Samling af Larver, Coconer, Baa- 
silke etc., som giver en klar Frem stilling af 
Baasilkeindustrien paa alle dens forskj ellige 
Stadier, kan tages i Øiesyn hos Silkevare- 
Firmaet Otto &  Raben i Kjøbenhavn.

Hovedpladserne for den europæiske Silke
handel ere Mailand, Bergamo, Mantua, Bres
cia, Venedig, Genua, Livorno, Neapel, Mes
sina, Triest, Marseille, Lyon, London, Botzen 
og  Hamborg.

Danmark indførte i Aaret 1880 af tvunden 
og  utvunden Silke 17,485 Pd. og udførte 
502 Pd., mest til Sverig. Norge indførte i 
1879 kun 4,136 Pd. og udførte Intet, imedens 
Sverig i 1878 indførte 21,490 Pd. raa, ufar- 
vet Silke og 11,115 Pd. farvet Silke, hvoraf 
kun ubetydeligt ig jen  blev udført.

England indførte i 1876 af Coconer og 
Silkeaffald 29,663 Cwts. til en Værdi af over
406.000 £., hvoraf c. 12,000 Cwts. fra China,
9.000 Cwts. fra Frankrig og 4,000 Cwts. fra 
Bengalen; af raa Silke  c. 6 M illioner Pund 
til en Værdi af 5,7 Mill. £., hvoraf c. 5 M ill. 
Pd. fra China, 438,000 Pd. fra Japan, 243,000 
fra Frankrig, 133,000 Pd. fra Bengalen etc.; 
og  af tvunden Silke  164,040 Pd. v. 199,293 
£., næsten A lt fra Frankrig. Udførselen fra 
England i samme Aar bestod af tvunden Silke 
til en Værdi af lidt over 1 Mill. £., hvoraf
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omtrent Halvdelen gik til Frankrig, Resten 
mest til Holland og  Belgien. —  I  Aaret 1867 
udgjorde Indførselen til England af Coconer 
og  Affald c. 23,000 Cwts., af raa Silke ben 
ved 6 M ill. P d ., hvoraf c. 4 M. Pd. fra 
Æ gypten  og l 3/4 M. Pd. fra Frankrig, og af 
tvunden Silke 196,188 Pd., næsten A lt fra 
Frankrig.

S ilk e b a a n d  forfærdiges i mange for- 
skj ellige Arter, som alle kunne henføres til 
2 Hovedklasser, nem lig glatte (unis) og 
mønstrede (façonnés).

De glatte Silkebaand kunne ig jen  inddeles 
i 2 Hovedsorter, nem lig Atlasbaand (Sat in) 
og Lüstr ingsbaand (Taffetas).  De ældre 
Benævnelser paa lærredsvævede Silkebaand, 
saasom Passefins, Renforcés, Glacébaand, 
Gros de Tours etc., bruges nu saa godt som 
slet ikke mere i Handelen. Satin-Baand for
færdiges af et mere eller mindre godt Ma
teria le-og  blive, naar de bestaa af hel Silke, 
vævede raa og derefter farvede, im edens alle 
Taffetasbaand derimod ere vævede a f farvet 
Silke med Undtagelse a f de allersimpleste 
Sorter, der anvendes til Cigarbaand o. dsl. 
A t væve Atlas og Bom uld sammen i raa 
Vare og  derefter farve dem, er endnu ikke 
r ig tig  lykkedes, idet Bom ulden er tilbøielig  
til at antage en anden Farve end Silken. 
D et glatte Baand bestaar afK jeden  (chaîne), 
Islætten (trame) og Kanten (lisière), hvilken 
sidste sædvanlig frem bringes derved, at en 
tynd Bomuldstraad overspindes med Silke 
enten paa den ene Side (simple face) eller 
paa begge Sider (double face); Kanten bliver 
derved ophævet og  fremstilles saaledes næsten 
paa alle sorte eller couleurte Taffetatsbaand, 
sjeldnere paa Satinbaand.

Mønstrede Silkebaand, der tidligere spillede 
en stor Rolle, navnlig til Bøndernes N atio
naldragter, have, siden disse mere og  mere 
forsvinde, ikke nogen stor Betydning. Der 
gjøres hver Saison store Anstrængelser fra 
Fabrikanternes Side for at tvinge Liv i denne 
A rtik e l, og der forfærdiges ogsaa m eget 
smukke Tarer, som ogsaa benyttes endel til 
P ynt paa Damehatte, Brystsløifer e tc .: men 
de glatte Baand udgjøre dog i Nutiden den 
overveiende D el af Forbruget a f Silkebaand. 
M ønsteret i de façonnerede Baand frembrin
ges enten ved Kjeden (Effet de chaine) eller 
ved Islætten (Effet de trame), det sidstnævnte 
i Regelen ved Jacquardvæven. B egge disse 
Maader til at frembringe Mønstre kunne 
varieres i det Uendelige, men selvfølgelig  
ere de Baand de kostbareste, i hvilke M øn
strene ere frembragte ved Hjælp af Jacquard
væven. —  Moirerede Silkebaand ere egentlig 
ikke nogen stabil Artikel, men fremkomme 
nu og  da dicterede af Modesmagen, baade 
sorte og  couleurte; sædvanlig er det riflede 
Baand, som ved at føres imellem ophedede 
Valser gives dette Udseende (s. Moiré). De 
Baand, som skulle anvendes hertil, maa dog 
være vævede med særlig Omhu og  Accura- 
tesse, da M oirémønsteret ellers let bliver 
uskjønt og forvisket. Man forfærdiger ogsaa 
Baand med »Faille moirée« paa den ene Side 
og  »Satin« paa den anden.

I  den sidste halve Snos Aar, da Frem
skridtet paa det hele industrielle Omraade 
har været saa alm indeligt og  baade Chemien 
og Techniken have givet Fabrikanterne saa- 
mange Hjælpem idler ihænde til at producere 
Varer, som baade ere billige og have et i 
Forhold til Prisen elegant Udseende, er der 
for Silkebaands Vedkommende navnlig to 
Opfindelser, der have havt en gjennemgri- 
bende Indflydelse paa Fabrikationen. Den 
ene af disse er Anvendelsen af Affaldssilke, 
nem lig de korte Taver, som falde af ved 
Spindingen af Silke og  som tidligere betrag
tedes som værdiløse. Ved en ehemisk Proces 
bringes disse korte Taver til at hænge sam
men, og  de danne da det under Navnet 
Chappe bekjendte Materiale, som nu anven
des i stor Maalestok til Fabrikation af Silke
baand , navnlig a f de simplere couleurte 
Taffetas Kvaliteter, idet det er meget godt 
m odtageligt for Farvning. Den anden Me
thode er Anvendelsen af Bomuld, som navn
lig  benyttes m eget til de atlas vævede Baand, 
hvis Retside kun bestaar af Silke, der dæk
ker Bomulden. Endvidere har Chemien læB 
Fabrikanterne ved Hjælp af vægtfulde og 
olieagtige Stoffer at besvære Silken saaledes, 
at Baandene baade erholde en større Vægt 
og et kraftigere Præg, saaledes som nærmer1' 
omtalt under Artiklen » Silketøier«. Før
Baands Vedkommende gjælder dette hoved
sagelig  om de sorte, som i Handelen ere be
kjendte under Benævnelserne Musselin 
Ripsbaand (Faille), Satinbaand med Vrang' 
side a f Faille etc., idet den couleurte Silk0 
ikke kan besværes i den Grad som den sort0' 
Den nyere Tids lettere Communication^ 
midler have bragt en Mængde chinesisk 
bengalsk Silke paa Markedet, som megøt 
almindelig benyttes til Islætten i Silkebaanjy 
Tidligere anvendte man til de bedre Kyb1' 
teter Silkebaand udelukkende italiensk Sil»0- 
enten halvkogt eller lielkogt; men denne 
dels langt kostbarere og  dels ikke ov01 
komm elig i tilstrækkelige Kvantiteter; oe 
benyttes dog hyppig til Kjeden i Baand0111 ’ 
idet den er stærkere, egalere og i det B® 
taget bedre behandlet end de fleste and1 
Sorter. >

Fabrikationen af Silkebaand drives stærke^ 
i Frankrig, navnlig i St. Etienne, Lyon  ̂
Chaumont, samt i Schweiz i Byerne Bas^ 
Zürich, Aarau, Zofingen, Luzern og i 
Egne ogsaa paa Landet. For den noi'djV^ 
Handel er det navnlig Fabrikerne i St. f  
enne og  Basel, som have størst Betyd®1 » 
I  den førstnævnte af disse Byer onffv 
Fabrikationen saavel de fineste som de sin 1 
leste Kvaliteter og  drives af nogle enk0 
større og  en Mængde smaa Fabriker, iDie 
Fabrikationen derimod i Basel, hvor 
hovedsagelig tilvirkes Mellemkvaliteter,  ̂
sten udelukkende er i Hænderne paa enK0̂  
større Fabrikanter, som ere bekjendte , 
deres store Rigdom m e. De Baselske Ban 
fabrikanter danne et Slags Patriciat, 1 w  
Ahner kunne forfølges flere Aarhuiuu0 q 
tilbage i Tiden og  hvorfra der er udg*^ 
mange udmærkede M ænd, som have SJ

et
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sig berømte som Videnskabsmænd, Opdagel
sesreisende etc. Adskillige af disse Familiers 
Navne, saasom du Barry, Sarasin, Passavant 
etc., tyde paa iransk Oprindelse og  stamme 
rimeligvis fra indvandrede Huguenotter. E n 
del af Baandfabrikanterne i Basel have i den 
nyere T id  overført deres Fabrikation til 
Säckingen paa den modsatte Side af Rhinen 
for lettere at kunne arbeide indenfor den 
tyske Toldforening. —  I  Tyskland forfæ r
diges der mange Silkebaand i Elberfeld, Bar
ben, Krefeld, Iserlohn, Köln og flere Steder 
i Rhinegnene. Mange a f disse Fabriker ere 
meget betydelige og  beskæftige sig næsten 
udelukkende med Fabrikationen af sorte Silke
bånd, imedens dog de fleste desuden ogsaa 
tilvirke andre Artikler, saasom Besætnings
sager, Lidser, Snore o. dsl. ; i St. Etienne og 
Basel ere derimod Fabrikationen af Silke
bånd en Specialitet. —  Ø sterrig  har navn- 
%  i W ien en Mængde Fabriker, som efter
børe alle de franske, schweiziske og hol
landske Sorter, der mest forsendes til Polen, 
Italien og Levanten; her i Norden ere deres 
rubricata saa godt som ukjendte. —  Holland 
Bar ogsaa endel Baandfabriker, navnlig i 
Harlem, hvor der mest væves glatte Baand. 
y- I England forfærdiges der m eget smukke 
Baand i Coventry og  Omegn, ligesom  ogsaa 
1 C °n g l e t o n  i Chesshire, Leek i Stafford
shire etc. Disse Baand komme mest i Han
delen over L ondon; men paa Grund af deres 
bøie p rjg kunne de ikke concurrere med 
lastlandets Fabricata og  forbruges derfor 
mest i selve Landet eller forsendes til over
fiske Lande. Men desuden indfører England 
? ange Silkebaand fra Udlandet; Værdien af 
.'udførselen i Aaret 1876 udgjorde saaledesseien i Aaret icw o uagjuiue sddieues 
1^18,051 £., hvoraf for c. l ’L M ill. £. fra 
Frankrig og Resten fra Holland og  Belgien. 
1 samme Aar udførte England Silkebaand til 
b  Værdi af 201,654 £., hvoraf for 138,429 £. 
b  Australien, Resten mest til Am erika og 
Mrika. —  Ogsaa i Italien væves der mange 
^  kebaand, især i Mailand og Bologna. —  
r*1 tøfløilsbaand ere tidligere kortelig om-

fc<e. Un(Ier Bogstavet F. 
L ^ U k e b æ v e r s k i m d  s. Bæ versæ l-  
nuJdeskind.

M i l t e  e n  er en Slags smaltribbet, broget 
lribet, atlasagtigt Manchester fra England 

ß  Irankrig; ensfarvet og ikke trykket kal- 
j b  det Et ockcords eller Eatokeen.  Tyske 
.uoi'liguiuger deraf komme i Handelen under 
Nâ n af Thikset .

M l k e l i a r e l i a a r  s. Kaninhaar.
M l l t e i i m s l i i i g  s. Musiingesilke .  

rj, M i l t e p l a n t e , ( Asclepias gigantea), 
V  Heidenpflanze, er en i Ostindien, Sy- 
k V og Æ gypten  hjemmehørende Plante, 
silv Hføkapsler ere fyldte med fine, hvide, 
Sai, i s e n d e  Trævler, som lade sig  spinde 
for [{l0n me(I Bomuld, fin Faareuld eller Silke

c°ta.
at forarbeides til Tøier, saasom Tri-

UvH êvarer eIC-’ °S  som  ligeledes kunne be- 
avjtes til Hatte og  til Udstopning. Ogsaa 
Uen f  Planter af denne Slægt levere en rig

ide Plantesilke, saaledes Asclepia syriaca

fra Nordamerika, hvis Frøuld  benyttes til at 
blande mellem Bomuld og Silke og hvis unge 
Skud i Amerika spises som Asparges. Denne 
Plante blev for en Snes Aar siden overført 
til Tyskland og dyrkes nu der flere Steder i 
det Store, saasom i M ünsterberg i Preussen, 
hvor der i en egen Fabrik tilvirkes Strøm 
per, Handsker, Baand etc. af dens silkeagtige 
Trævler. Den lader sig nøies med let Sand
jord, kan naa en H øide af indtil 2 Meter og 
skyder i Juni røde, katostlignende B lom ster; 
de c. 8 Ctm. lange og 2 Ctm. tykke F rø 
kapsler springe op om Efteraaret, naar de 
ere modne, og  give da en rig  H øst af hvide, 
atlasglinsende Trævler. A f 1 Morgen Land 
(henved 1jì d. Td. L .) kan man ved en M id
delhøst avle c. 100 Pund Trævler, som i 
Tyskland betales med 3 à 4 Kroner pr. Pd. 
Plantens Stengier give ogsaa en Art meget 
god Hør, hvoraf der uden nogen Blegning, 
men kun ved en gjentagen Udkogning i 
Sæbevand, kan tilvirkes blændende hvidt 
Garn, ligesom  ogsaa godt Papir.

S i l k e t ø i e r  eller Siike vare r  danne en 
Klasse af de mest forskjellige, næsten ude
lukkende til Luxus tjenende Stoffer af Silke, 
imedens man dog ogsaa hertil henregner de 
saakaldte Halvsilke var er, i hvilke enten K je- 
den eller Islætten bestaar enten a f Bom ulds
garn, Linnedgarn eller fint Uldgarn. Fabri
kationen af Silketøier er i flere Lande en af 
de vigtigste Industrigrene, som navnlig i den 
nyere Tid, da den almindelige Velstand og 
med den ogsaa Smagen for Luxus og E le
gance er tiltagen næsten i alle Lande, er 
gaaet betydeligt fremad saavel med Hensyn 
til Frem stillingen af smukke og gode Varer 
som til en mere udstrakt Brug af disse end 
tidligere. Den blev først dreven i Italien, 
hvor Fabrikerne i Florents, Mailand, Turin, 
Como, Bergamo og flere andre Byer i det 
nordlige Italien  i lang T id  leverede de fleste 
og smukkeste Silketøier, men om ogsaa disse 
Fabriker endnu stedse ere af Betydning, saa 
ere de dog især i den nyere T id  bievne over- 
fløiede af de franske F abriker, navnlig i 
L y on ; th i navnlig i smukke mønstrede Stof
fer er denne By, hvad Sm ag, Elegance og 
O riginalitet angaar, endnu ikke bleven over
truffet af nogen anden. Desuden findes der 
i Frankrig betydelige Silkevarefabriker i Pa
ris, Nimes, Avignon, Tours og  flere andre 
Byer. Antallet af Silkevævestolene i Frank
rig  udgjør omtrent 85,000, hvoraf 35— 40,000 
findes i Lyon og  dens Forstæder. —  Schweiz 
staar i flere Henseender omtrent ligesaa høit 
som Frankrig, navnlig hvad Fabrikationen af 
glatte Silketøier og  Baand angaar, og  T il
virkningen af Artikler til mere alm indeligt 
Brug er endogsaa i Schweiz større end i de 
franske Fabriker, som læ gge større Væ gt paa 
at tilvirke . Stoffer, der udmærke sig  ved 
Skjønhed, Glans og  et rigt Udseende. Kan
ton Zürich  og  derefter Basel ere H ovedplad
serne for denne Industri i Schweiz, og deres 
Fabricata have overalt vundet et smukt Navn 
for Soliditet og  Billighed. De derværende 
Vævestoles Antal er henved 40,000. —  I
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Tyskland drives denne Industri navnlig i den 
preussiske Rhinprovins, i Berlin, Augsburg 
etc. i stort Omfang. I  Rhinprovinsen er 
Byen Krefeld M idtpunctet for en i en be
tydelig  Omkreds, der ogsaa omslutter Byerne 
Rheydt, Vierson, Mühlhausen, Geldern etc., 
meget livlig  Fabrikation a f mange Sorter 
Silkevarer og  Baand, som finde Afsætning 
vidt om kring, imedens Elberfeld og  dens 
nærmeste Omegn mere befatter s ig  med For- 
færdigelsen af Silketørklæder og  Halvsilke
stoffer. I  Berlin er Fabrikationen af Silke
varer ligeledes tiltagen stærkt i de senere 
Aar; men man stræber i Alm indelighed der 
kun efter at levere b illige Stoffer, hvilket 
selvfølgelig  kun kan ské paa Bekostning af 
Varernes Kvalitet, Bredde etc. —  I Sachsen 
væves der smukke Silketøier i flere Byer, 
saasom i Annaberg, hvis Fabrikation dog 
mest bestaar a f Possementarbeider. —  I  
Ø sterrig er W ien  Hovedsædet for en betyde
lig  Silkevarefabrikation, som med Hensyn til 
flere Sorter leverer noget Fortrinligt, navn
lig  Taft, forskjellige svære Stoffer, Tørklæder 
og  Baand, ligesom  ogsaa Halvsilketøier i 
Mængde. Denne B y  forfæ rdiger for 12 M il
lioner Fl. Silke aarlig og  concurrerer i Baand 
endogsaa med Frankrig. —  England tilvirker 
mange og  smukke Silkevarer, men mest til 
Forbrug i Landet, da det i Udlandet ikke 
kan concurrere med de andre Fabrikers P ri
ser og  er beskyttet im od den franske Con
currence ved en passende Indførselstold. 
A lligevel udfører England Silkevarer af Lan
dets egne Fabricata til en Værdi a f c. 1%  
M ill. £. aarlig. De betydeligste Fabriker 
Andes i Spitalflelds (London) og  Manchester. 
—  I Rusland er Fabrikationen af Silkevarer 
tiltagen m eget i den nyere T id ; Hovedsædet 
derfor er Moskau og  dens Omegn. —  Ogsaa 
China leverer endel Silketøier i Handelen, 
som dels gaa til Europa over England, og  
dels forsendes i store Kvantiteter til N ord
amerika.

A t anføre alle de m angfoldige Sorter Silke
varer, der forekomme i Handelen under en 
M ængde forskjellige Navne, som de vexlende 
M oder ligesaa hurtigt skabe,; som de ofte 
efter kort Tids Forløb ig jen  lade dem for
svinde, vil ikke være muligt. De væsentligste 
Sorter ville im idlertid Andes omtalte i sær
lige Artikler under deres respective Benæv
nelser, og  vi skulle derfor her kun give en 
kort Frem stilling om, hvorledes man i A l
m indelighed kan klassiAcere alle Silkevarer. 
E fter den til disses Fabrikation anvendte 
Silke falde de i 3 Klasser, nem lig Stoffer af 
helt kogt Silke (tout cuite), af halvt kogt 
(dem i cuite eller m i-cuite), eller a f en Blan
ding a f disse to Silkearter. De smukkeste 
og  varigste ere de, hvori baade Kjeden og  
Islætten bestaa af helt kogt Silke, hvorved 
Stoffet faar etA nere og langt mere glinsende 
Udseende og  en smukkere Farve, end om det 
var vævet af halvt kogt Silke. I  de øvrige 
ere som oftest kun Kjeden (chaine) helkogt 
(tout cu ite ), imedens Islætten (trame) er 
halvkogt (m i-cu ite), det vil sige, at den der
til anvendte Silke kun er saavidt degum -

meret, at den er bleven bøielig  (souple) og 
godt modtagelig for Farve. De mere ordi
naire Kvaliteter have en m i-cuite Kjede, og 
de simpleste, som have baade halvkogt Kjede 
og Islæt og  som ere tem melig matte og 
glansløse, kaldes tout souples. T il disse 
sidste henhøre kun de billigste Artikler, saa
som ordinairt Florence, Marcelline, stribede 
eller simple glatte K joletøier etc., hvilke 
Stoffer ogsaa have den mindre gode Egen
skab, at de let modtage Pletter. —  Efter 
Yævningsmaaden inddeler man Silketøier i 
følgende 5 Klasser:

1) Glatte,  lærreds- eller taftagt ig vævede
Stoffer  (Etoffes unies). Ved Taft  forstaas i 
Alm indelighed et let, glat, ganske af kogt 
Silke vævet Silkestof, hvis Kjede bestaar af 
Organsinsilke, imedens Islætten er Trama; 
specielle Sorter deraf ere Foertaft,  Avignon, 
Florence,  Kjoletaft  etc. D et saakaldte Halv- 
taft  eller Halvflorence har Kjede af Silke 
og Islæt af Bomuldsgarn. Dobbeltaft eller 
Marcelline har Kjede af 2traadet Organsin og 
Indskud af 1, 2 eller 3traadet Trama. Lu
strine væves af den smukkeste, stærkt glin
sende Silke. Gros kaldes tætte, taftagtige 
Stoffer, som baade i Skud og Kjede indeholde 
særlig tykke Traade. Foulard,  som nu mest 
anvendes til Lommetørklæder, Halstørklæder 
etc., im edens det tidligere udgjorde en stor 
Artikel, har Kjede af utvunden Raasilke i 
enkelte Traade og  Islæt af Floretsilke; det 
færdigtvævede T ø i koges, farves og paatryk- 
kes Mønstre. Stramin eller Stramei bestaar 
af Bom uldsgarn, der spiralformet er over
spundet med Silke. Gros de faille er væ vet  

paa samme Maade som de ovennævnte Stoffe1'» 
men har et forstærket, flerdobbelt Indskud, 
der danner en A rt Ribbe (G rain); i Reps» 
Epinglé,  Gros de Suez o. fl. vexler dette 
forstærkede Indskud med enkelte Skudtraade- 
Disse grainagtige Stoffer forekomme under 
mange andre Benævnelser, saasom Gros d® 
Paris,  de Tours,  d’Orleans,  de Berlin,  Poult 
de Soie,  Gros grains,  Gros varié,  Drap de 
France,  de Lyon eller Cachemir,  hvilket 
sidste er mindre ribbet, men meget stærk)- 
De ribbede Stoffer adskille sig ogsaa hj) 
de taftagtige derved, at Silkens naturlige 
Glans er noget dæmpet (touffé).

2) Kiprede Stoffer (Etoffes croisées) sand 
at las vævede Tøier (Satins). Hos de først' 
nævnte, saasom Serge, Levantine, Satin TufC' 
Satin merveilleux, Rhadames, Satin de Chiù 
etc., bevirke de fremtrædende og i on vl 
regelm æssig Fordeling liggende Kjedetraafl 
en skjævtliggende Kiper, imedens disse ko 
de sidste ligge  saa tæt sammen, at de 11 
g jøre en sluttet Overflade uden synlig Kipe( ’ 
hvorved Stoffet erholder en udmærket GLn ) 
Da hos disse Stoffer fortrinsvis Kjeden dan
ner den Flade, der viser sig  for Øiet, 8 
egne de s ig , især de egentlige Atlasse) 
meget godt til Anvendelse a f et andet N 
teriale til Islætten, og  mange Sorter At 
(s. d.) væves derfor med Bomulds Indsku > 
hvorved de blive m eget billigere, end om 
vare helt af Silke.
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3) Figurerede eller façonnerede og bro
cherede Stoller a f almindelig Væ vning for
færdiges paa den saakaldte Trædemaskine ; 
hertil høre de mere ordinaire Arm ures (s. d.) 
ligesom alle de Stoffer, som forbinde en glat 
eller kipret Grund med paalagt Atlasvævning 
(Cannelées,  Sat iné e s etc.).

4) Jacquard-Stoffer  eller figurerede Tøier 
af en mere com pliceret Fabrikation forfær
diges paa Jacquardvæven, som  vil findes tid 
ligere omtalt under sit Navn. Disse Stoffers 
smukke M ønstre og  Farvevirkninger dannes 
dels ved en kunstfærdig Samm enslyngning af 
Kjede- og Islættraadene (Damas, Broderies, 
s. disse), ofte med Anvendelse af dobbelt 
Kjede, og dels ved Indskud af brogede Far
ver paa en ensfarvet Grund (Lancés, Brochés, 
Pompadour) og  vise Fabrikationen i dens 
høieste Fuldkommenhed. (Sé »brocherede 
Tøier«.) Forskjelligheden og  Mangfoldigheden 
af Jacquardstofferne er overordentlig stor, 
saavel som de Benævnelser, hvorunder de 
forekomme. I  Halvsilke tilvirkes der lige 
ledes mange smukke Jacquardstoffer, saasom 
Damaster, Coteline til M eubel- og  Vognbe- 
Dæk etc.

5) Klare  eller aabne Stoffer  slutte sig 
Bærmest til de lærredsagtig vævede, fra hvilke 
de tildels kun adskille sig  derved, at deres i 
eu vis Afstand fra hverandre liggende K jede- 
°g Islættraade ikke danne noget sluttet, men 
et løst, mere eller mindre g jennem sigtigt 
Stof. TÜ disse høre navnlig Gaze,  Krep,  
Sigteflor,  Mar ly og  Barège,  som alle ville 
-hades omhandlede i særlige Artikler.

6) Fløilsvævede Stoffer  (Etoffes veloutées) 
ere ligeledes nøiere beskrevne under Artik
lerne Fløil, Plyds, Felpel og  Yelours.

Det er en Selvfølge, at et Naturproduct 
s°m Silke allerede i sig selv kan være af 
tøeget forskiellig  Beskaffenhed, men ogsaa 
Ved den videre Fabrikation undergaar den 
here Behandlinger, hvorved den kan tabe i 
Dodhed, og det er navnlig ved Farvningen 
at Silken m eget ofte forfalskes ved at til
sættes Stoffer, som bringe den t il at svulme 
%  og i høi Grad forøge dens Væ gt. Tyskerne 
haide dette at »besvære« Silken, gjøre den 
tung; Franskmændene skjelne imellem at 
fylde eller chargere Silken, at overfylde eller 
surcharger o den, og endelig at paaklæde den. 
Den Vægt, som den naturlige Silke taber 
ved at behandles med de forskjellige Vædsker 
^Farverierne, forlangte man erstattet med 
Farvestof, hvilket kaldtes at chargere Silken, 
eller som det i Frankrig benævntes i Sort- 
Jarveriet: »noir poids pour poids«. Denne 
yhargering har gammel Hævd og  betragtes 
1 Almindelighed ikke som en Forfalskning. 
1 den nyere T id  har man derimod begyndt 
at overfylde Stofferne ved Farvningen, saa- 
ledes at man faar Silkevarer, der veie det 
dobbelte, tredobbelte, ja  indtil firdobbelte af 
den virkelige Silkemængde, som de indeholde. 
Denne Overfyldning med Farvestof er en 
bgefrem Forfalskning, som skér paa Beköst
i g  af Silkens gode Egenskaber, idet dens 
Dians, Blødhed, Elasticitet og  Seighed der
ved betydelig forringes. Silken svulmer der-

<f. H jo r th : Varelexikon.

ved op, og man har iagttaget, at dens F or 
øgelse i Rum fang staar i et kjendeligt F or
hold til dens Forøgelse i Vægt. Saadanne 
overfyldte Silkestoffer have ingen Soliditet 
og  danne et mat Product, som er ru at føle 
paa, som let brækker og kun er af ringe 
Varighed. Klipper man en lille Strimmel 
af saadant Silketøi og  antænder den, saa 
brænder den ligesom  Fyrsvamp uden Flamme; 
den vedbliver at gløde og efterlader efter 
Forbrændingen en Mængde rødligbrun eller 
brunligsort Aske, som smitter af paa Fingrene. 
Ved Optrævling af et saadant Stykke Silke
tøi vil man let bemærke, hvor skjøre de en
kelte Traade ere, saa at man endogsaa ved 
kun at bøie Traaden imellem Fingrene kan 
faa den til at knække over. Denne over
fyldte Silke lider desuden af en anden meget 
væsentlig Feil, nem lig den, at den omdanner 
sig  naar den opbevares, selv om den ikke 
bliver brugt, idet den undergaar en langsom  
Iltningsproces, en langsom Forbrænding. Ved 
fu gtig  Silke, som er ophobet i Masser, kan 
Iltningen fremskyndes og  Varmen stige saa 
betydelig, at der bevirkes Selvantændelse; 
dette finder især Sted ved de overfyldte Silke- 
tøier, der indeholde meget Jernsalt, som ikke 
fuldstændig er gaaet over fra Foriltetilstan- 
den til Tveilteformen. Den jerntveilteholdige 
Askemængde, som bliver tilbage ved Forbræn
dingen af saadanne Silkestoffer, er meget 
betydelig .

Ved »Paaklædningen« af Silken forstaas 
ligeledes en Forøgeslse af Væ gten; men her 
anvendes Stoffer, som ikke directe høre hen 
under Farvningen eller andre Dele af Fabri
kationen. Man paaklædte først Silken med 
Lim  eller Melasse, men dette gav ikke t il
strækkelig stort Udbytte for de bedrageriske 
Fabrikanter, og  man tog  derfor sin T ilflugt 
til de meget vægtfyldige Blysalte, især B ly
sukker (eddikesurt B ly ), Blyhvidt (kulsurt 
Bly), Chromgult (chromsurt B ly) etc. Ogsaa 
andre Stoffer, saasom Lerjordsalte, Tinsalte, 
arseniksyrlet Kobber o. dsl., ere benyttede 
til at besvære eller paaklæde Silken. Disse 
Forfalskningsm ethoder skulle først være bragte 
i Anvendelse i de rhinpreussiske Fabriker og 
i Basel; men ved C on cu rren ces Tryk have 
de efterhaanden vundet almindelig Udbredelse 
i alle Silkevarefabrikerne paa Continentet og  
bidraget til i  høi Grad at forringe Silkestof
fernes reelle Værdi og  Varighed. Men des
uden ere de ovennævnte Forfalskninger med 
Blysalte m eget farlige for Sundheden baade 
for dem, som bære saadanne Tøier, og  navn
lig  for dem, som forarbeide dem og  nødes 
til at indaande det g iftige Støv eller som 
ved at afbide Traaden eller fugte den med 
Munden ved Trædningen optage Giften i 
deres Legemer. En væsentlig Grund til, at 
disse M ethoder have vundet saa stor Udbre
delse, maa ogsaa søges dels i Modens M agt 
og dels i Smagen hos Publicum, som sæd
vanlig forlanger tunge, glansfulde Stoffer, og 
som, om ogsaa Fabrikanten g jør  opmærksom 
paa disses Uholdbarhed, dog som oftest fore
trække dem for den noget lettere, men ufor
falskede Silke. Desuden har man ogsaa brugt
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at behandle den overfyldte Silke med Olie 
og  Oliesæbebade for at gjøre den mere seig 
og  bibringe den en større Glans; ogsaa saa- 
dan Silke er udsat for Selvantændelse og  
bar den Egenskab, at den fedter, som det 
kaldes.

Forfalskninger som de ovennævnte ville i 
Alm indelighed bedst kunne opdages ved 
Hjælp af Mikroskopet, ved hvilket man tillige 
v il være istand til at maale de enkelte Traa- 
des Tykkelse og  undersøge de Forandringer 
i Structuren, som de have lidt ved de che- 
miske Stoffers Indflydelse under Farvningen. 
Man vil under Mikroskopet let opdage smaa 
Krystaller af Sukker og af Blysalte, og ofte 
ogsaa Smaadraaber af Olie, hidrørende fra 
Sæbebade, der anvendes for at gjøre den 
overfyldte Silke mindre skjør, og man vil 
navnlig kunne skjelne, om Silken indeholder 
Trævler eller Traade af andre Vævestoffer. 
Med Hensyn hertil henvise vi til Artiklen 
»M ikroskop«, hvor Brugen af dette Instru
ment er nøiere beskreven, og  hvor der tillige 
findes A fbildninger af de vigtigste vegeta
bilske og  animalske Trævlestoffer i forstørret 
Maalestok. —  Om Silken indeholder B ly 
sukker eller et andet i Vand opløseligt B ly 
salt —  i hvilket Tilfælde den har en sødlig, 
senere noget sammensnærpende og metallisk 
Smag —  vil ogsaa kunne prøves ved at op
hænge en lille Strimm el af Silkestoffet i et 
Beagensglas, som  er fyldt med en fortyndet 
Opløsning af Jodkalium; dersom Stoffet da 
er blyholdigt, bliver Vædsken efter nogen 
Tids Forløb gullig, derpaa viser der sig  gul
lige Striber og tilsidst smaa glinsende, gule 
Krystaller af Jodbly, som samle sig  paa 
Bunden af Glasset, og dette i desto større 
Mængde, jo  mere blyholdig Silken har været.

Danmark indførte i Aaret 1880 af H elsilke
varer 52,906 P d ., af Halvsilkevarer, nem lig 
saadanne, hvori enten Bending eller Islæt, 
Y der- eller Betside ere helt a f Silke, 74,187 
Pd., og af saakaldte Kvartsilkevarer, hvorved 
forstaas alle Manufacturstoffer, hvori der inde
holdes Silke, om ogsaa kun i ringe Mængde, 
55,486 Pd. Udførselen i samme Aar af disse 
3 Grupper Silkevarer udgjorde resp. 1,301, 
3*188 og 1,168 Pd., hvoraf Størstedelen gik  
til Sverig.

Norge indførte i 1879 2,614 Pd. Silkefløil, 
værd 104,600 Kr., 10,468 Pd. Helsilkevarer 
v. 460,000 Kr. og 22,630 Pd. Silkevarer med 
Iblanding af andre Stoffer v. 181,000 Kr. 
Der udførtes næsten Intet.

Sve r ig indførte i 1878 40,645 Pd. H elsilke
varer til en Værdi af 1,442,000 Kr. og 
126,583 Pd. andre Silkevarer værd 1,518,477 
K r.; Udførselen var kun et Par tusinde Pd.

England indførte i 1876 fra Lande udenfor 
Europa, navnlig fra China og Ostindien, 
Helsilke varer til en Væ rdi af 260,331 £., og  
fra Lande i Europa Silke- og Atlasstoffer til 
en Værdi a f c. 7 M illioner £., hvoraf for c. 
6 Mill. £. fra Frankrig; endvidere Silkefløil 
v. 827,608 £., hvoraf for 348,090 £. fra H ol
land, for 404,694 £. fra Belgien og for 
73,794 £. fra Frankrig; Hatteplyds af Silke 
v. 51,597 £., næsten A lt fra Frankrig, og

Silkebaand til en Væ rdi af 1,793,086 £., 
hvoraf for over l 1̂  Mill. £. fra Frankrig. 
A f Silkevarer, blandede med andre Stoffer, 
indførtes der for 1,883,742 £., hvoraf ligeledes 
for over U /2 Mill. £. fra Frankrig.

A f  Landets egne Fabricata udførte England 
i 1876 lidt over 2*/2 M ill. Yards Alen varer 
helt af Atlas eller Silke til en Værdi af 
473,227 £., dernæst Shawler og  Tørklæder 
værd 316,813 £., Helsilkebaand v. 201,654 £., 
Blonder og  Kniplinger v. 196,905 £., og 
andre Helsilkevarer v. 332,891 £. —  A f Silke- 
Alenvarer, blandede med andre Stoffer, ud
førtes c. 1,3 Mill. Yards værd 174,820 £. — 
Desuden udførtes af de til England indførte 
Silkevarer endel til en Værdi af 182,000 £.

I  England var Indførselen af fremmede 
Silkevarer forbudt indtil Aaret 1826, uden at 
dog  Landets Silkevareindustri derfor havde 
naaet noget liøit Standpunkt. Først efterat 
dette Prohibitivsystem  var blevet hævet efter 
Forslag af Huskisson, erholdt Industrien et 
saa betydeligt Opsving, at den siden den 
T id  trods gjentagne Toldnedsættelser for 
udenlandske Silkevarer (1836 og  1847) er 
bleven mindst tre Gange større end tidligere 
og nu beskæftiger over 110,000 Stole. Eng
land forarbeider mest chinesisk Silke og le
verer derfor hovedsagelig temmelig billige 
og mere ordinaire Stoffer; i de senere Aar 
producerer det dog ogsaa alle Slags Alen
varer af fortrinlig  Kvalitet, navnlig i London 
(Spitalfield), Manchester og  Macclesfield.

S i l k e u l d  s. Uldtræet.
S i l k e ,  v e g e t a b i l s k  s. Silkeplante. 
S i l l e r y  s. Champagnevine.
S i m a r u b a b a r k  (Cortex Radicis Si- 

marubce) er Barken af Boden af Simaruba 
a m a r a  og S im a r u b a  g la u c a ,  hvoraf den første 
voxer i Cayenne og  den sidste paa Jamaica, 
St. D om ingo og andre vestindiske Øer. Den 
fra Cayenne foretrækkes til medicinsk Brug 
og  kommer i Handelen i c. I 1/, Meter lange 
3— 4 Mm. ty k k e , sammenrullede og efter 
Længden sammenlagte Stykker, er trævlet, 
løs, bøielig , m eget seig, udvendig lysebrun, 
indvendig hvidgul, uden L u gt, men af en 
m eget bitter, dog ikke sammensnærpende 
Smag, o g e r  udvendig besat med runde Ophøi- 
ninger, der ere skarpe at føle paa. Sima- 
rubabarken af S . g l a u c a ,  som i Handelen al
m indelig kaldes Jamaica S., er tykkere i Gjen- 
nemsnit, blegere og mere bitter end Cayenne- 
barken, men ligner den ellers meget. Den 
angribes ikke af Insekter. —  Simarubabark be
nyttedes tidligere m eget i M edicinen og ansaas 
for at være et fortrinligt Middel imod For- 
døielsessvagheder, Diarrhoe etc., men den 
anvendes nu kun sjelden. Den indeholder et 
B itterstof, Quassit, som anses som den virk
somme Bestanddel, o g  desuden noget ætherisk 
Olie og  en harpixagtig Substante.

S i m i l o r  s. Semilor.
S i m i r i t r æ  kaldes Vedet af Animetræet, 

som afgiver Anim egumm i (s. d.) ; det er 
m eget fa st, af en smuk brun Farve med 
mørke Aarer og  anvendes hyppig i Amerika 
til Meubler, ligesom ogsaa til Maskindele, 
Bygningsarbeide etc. A f  de paatværs gjen-
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ûemskaarne tykke Bødder forfærdiges meget 
smukke flammede Bordblade.

S i n a i - J H a i m a  s. Jordmandler.

S i n a p i s  s. Sennep.

S i n g r o n t ,  Vintergrønt eller lille Epheu 
{Vinca m inor) er en i de europæiske Skove 
voxende stedsegrøn Halvbusk med 4— 6 Ctm. 
lange og omtrent halv saa brede, ovale, stive, 
mørkegrønne, læderagtige Blade, som under
tiden føres i Apothekerne under Navn af 
Herba V in c æ  p e r v in c æ  eller V in c æ  m i n o n s ;  
et Afkog deraf anvendes som Gurgle vand. 
Ogsaa Bladene a f den store Singrøn ( Vinca 
Wajor) ere bievne benyttede i Medicinen.

S i n t e r  kaldes i Mineralogien de ved 
bandets Fordam pning afsatte Stoffer, der 
miten forekomme som et Overtræk paa Stene 
°S Plantedele, eller i hele Lag, ligesom  og- 
saa i Form a f Drypsten. De afsættes især 
Ad varme Kilder og benævnes efter deres 
Hovedbestanddcle Kalksinter, Kilselsinter ete.

S i p i m k e l ,  spiselig s. Trepang.
S t r r a k i  er et i Ostindien voxende Bør, 

®°m ligner Sukkerrøret og er over 8 Meter 
bøit; det har en lyseblaa Farve og bærer 
Aeget smukke Blomster.
. S i r s a k a s  eller Cirsakas kaldtes op- 

fmdelig nogle ostindiske Bom uldstøier med 
bogede Striber af Silke. I Frankrig forstaar 
lrian nu derved et lignende Stof, hvis Striber 

gjennemvirkede med Guld- og Sølvtraade 
mønstrede med smaa brocherede Blom - 

sAr; de forfærdiges i Lyon, Nimes, Tours etc.
S ir t s  s. Kattun.

, S i r u p  (Syrupus) er det ukrystalliser- 
[Aæ Slimsukker, som flyder af eller bliver 
u l b age  ved Baffinering af Sukker og som 
M  længere K ogning ikke bliver til nogen 
Ast Masse. D et er en mere eller mindre 
Mørkebrun, tyk, klæbrig Yædske af en meget

P) C l l j  l /A i ?

fAendevin og Bum, til Forfærdigelse a fB o g - 
:rykkervalser, til Skosværte etc., og det er derfor 
A betydelig Handelsartikel. Den hyppigst 
bekom mende eller udækkede Sirup bliver 
hibage ved K ogningen eller flyder først fra 
Akkerformene, førend de blive dækkede ; den 

mindre god end den, som flyder ud efter 
hakningen og  som kaldes dækket eller Dæk- 
b u p  og som er lysere, renere og indeholder 
eMnu noget krystallisabelt Sukker, hvorfor 
' °n ogsaa ofte ig jen  bliver om kogt med Baa- 
b'keret. Man skjelner imellem den fra den 
b 8te og den fra den anden Dækning, af 
I jlke den sidste er den bedste og  mest ind- 
Ndsrige, da den for største Delen bestaar 
. smeltet Sukker. D et indiske Sukker giver 
A  bedre og mere velsmagende Sirup end 
^jUnkelroosukker, hvorfor man undertiden 
dander den sidste, som nu hyppig forekom - 
b r i Handelen, med den første, som i den 
Aere Tid tildels er fortræ ngt af den bil- 
b ere Bunkelroesirup. En anden A rt Sirup 
A den, som ved Tilberedning af Eaasukkeret 
i ' estindien, Amerika etc. bliver tilbage og 
Ammer i Handelen under Navn af Melasse;

Kolonierne benyttes den hovedsagelig til

Forfærdigelse af Bum. Ganske hvid Sirup 
vindes ved Fabrikationen af det hvide Kan
dissukker eller tilberedes i Apothekerne ved 
K ogning af hvid Melis med destilleret Vand 
under Navn af Syrupus Sacchari eller sim
plex. —  God Sirup maa være indkogt saa 
tyk som m uligt og  have en, om ogsaa mørk, 
saa dog klar Farve og  en ren, sukkersød 
Smag. Man maa opbevare den paa et køligt 
Sted, for at den ikke skal gaa i Gjæring, 
hvilket navnlig let sker med den tynde i 
Varmen. —  Kunstig sammensatte Siruper 
ere Plantesafter eller Udtræk af Plantedele, 
som ere kogte med Sukker til Sirups Con- 
sistents, og  som anvendes i Husholdningen 
og Conditorier, nogle ogsaa i Pharmacien. 
T il de sidste høre Altheasirup, S y r u p u s  A l -  
th æ æ , Capillarsirup, S .  C a p illo ru iii  V e n e r i s  
(s. Jomfruhaar), Hindbærsirup, S .  Rubi I d æ i ,  
Mannasirup, S . M a n n æ , Violsirup, S . V io la r m i !  
og  flere andre. Angaaende Gulerodsirup s. 
Gulerodsaft, Stivelsesirup og  Kartoffelsirup 
s. Druesukker.

S i s a l  s. Agave.
S i t g u l t  s. Skytgult.
S ix p e n c e , engelsk Sølvm ynt =  45,40 

Øre.
S k a l o t t e l e g ;  (Allium  ascalonicum ) er 

en perennerende, ikke meget haardfør L øg 
plante med rørform ede Blade, hvid ligt Blom 
sterdække og tem m elig smaa L øg, der skyde 
talrige Y ngelløg. Man skjelner imellem al
mindelig Skalotte med smaa aflange, rødgule, 
tem melig skarptsmagmide Løg, og dansk Ska
lotte med lidt større, rødbrune L øg , der bedre 
taale Frosten. En større Varietet ere de saa- 
kaldte Kartoffelløg, som er den hos os efter 
B ødløg  hyppigst dyrkede Sort.

S k a p o l i t l i  er et af Kiselsyre, Lerjord 
og Kalk bestaaende Mineral af hvid, graa, 
gul eller blaa Farve og  a f Haardhed =  5 ; 
det krystalliserer i det kvadratiske System 
og forekommer især i malmførende Lag, i 
kornet Tilstand ved Arendal i N orge og i 
Finland.

S k a r l a g e n f o æ r  s. Kermes.
S k a r l a g e n l a k  kaldes en af Floren

tinerlak og Tinsalt tilberedt rød Maler
farve.

S k a r l a g e n o k k e r  er en af Jernvitriol 
ved Brænding tilberedt rød Farve, som især 
bruges til Glasmaling.

S k a r l a g e n r ø d t  kaldes baade Carmin 
og  Krap.

S k a r n t y d e ,  almindelig, ægte eller 
plettet (Conium maculatum), T. Schierling, 
Fr. Ciguë, E. Hemlock, er en over hele Eu
ropa og  det vestlige Asien udbredt Plante, 
som ogsaa hyppig forekommer hos os paa 
M øddinger, ved Veikanter og  paa Græsgange 
i Nærheden af Stranden. D et er en toaarig 
Skjærmplante med en opret, trind, indvendig 
hul, 1— 2 Meter høi, blaadugget, forneden 
rødbrun eller mørk purpurfarvet, plettet Sten
gel, store mørkegrønne, tredobbelt fjersnit
delte Blade med lancetformede, halvfinnede A f
snit, der ere forsynede med en kort, hvid lille  
Braadspids, hvide Blom ster og  ægformede,

47*
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paa den ene Side fladtrykte Smaafrugter, der 
ere forsynede med 10 Ribber. Bladene have 
en sød, modbydelig skarp Smag og  lugte i 
stødt Tilstand som Museurin eller som spanske 
Fluer. De føres i Droguerihandelen under 
Navn af H e r b a  C o n i ! eller C ic u tæ  t e r r e s t r i s ,  
og  fortrinsvis anvender man i Medicinen det 
vinaandige Extract deraf, ligesom  ogsaa det 
særlig fremstillede, sædvanlig af Frøene til
beredte virksomme S tof Coniin (s. d.), som j 
er m eget giftigt, idet det laminer Rygm ar- | 
vens Virksomhed. D et a f Bladene tilberedte 
Pulver maa opbevares i godt lukkede Glas. 
—  Skarntyden bliver ikke sjelden forvexlet 
med andre lignende Skjærmplanter, hvorfor 
man ved Indsamlingen nøie maa bemærke de 
ovenfor omtalte K jendetegn; vi skulle af saa- 
danne Planter nævne vild Persille (Æ th u sa  
C ynapim n), vild Kjørvel (Anthriscus sylve
stris) og Gifttyden (Cicuta virosa ) (s. d.).

S k a v g r æ s  eller Vinter-Padderokke 
(Equisetum hiemale), T . Schachtelhalm, er 
en i fugtige Skove voxende P lante, hvis 
1— 1 1ii  Meter høie Stengel af en Penneposes 
Tykkelse har skarpe, ophøiede Striber paalangs, 
hvorfor den i tildels tørret Tilstand benyttes 
a f Snedkere og  Dreiere til at slibe og  polere 
Træ, Ben etc. med Vand; i tør eller aldeles 
vaad Tilstand er den for skjør. Man und- 
gaar Knuderne, der let ridse, og benytter 
kun de mellem liggende, med en ru, furet, 
kiselholdig Skal bedækkede Rør. Man er
holder den i runde Baller især fra Rhineg- 
nene. Den indeholder en gul, krystalliserbar 
Substants, Flaveqvesitin, som er et fortrin 
lig t Farvestof, især for Bomuld, som man 
har beitset med A lun ; dette Farvestof skal i 
Godhed ganske staa ved Siden af Vau. —  
En mindre Sort Skavgræs, E q u i s e t u m  a r v e n s e ,  
der voxer som Ukrudt og  bruges i H ushold
ninger til at skure og  pudse Metalkar, blev 
tidligere benyttet i M edicinen som et urin
drivende Middel.

S k e b l a d ,  veibredbladet (A lism a Flan- 
tago) er en hos os hyppig i Moser og  ved 
Søer og Veikanter vildtvoxende Plante med 
ægform ige, bueribbede Blade og  lyserøde eller 
hvide Blom ster; den formenes at være g iftig  
for Kvæget.

S k e d e v a n r t  s. Salpetersyre.
S k e u r t  (Cochlearia officinalis) , T. 

Løffelkraut, Bitterkresse, er en ved Havky
sterne i de nordlige europæiske Lande vildt
voxende og  ogsaa i Haver dyrket Plante af 
Korsblomsternes Fam ilie med næsten runde 
eller noget nyreformede, stilkede, kjødfulde 
og  ganske glatte Rodblade, siddende, aflange, 
bugtet tandede Stengelblade og hvide Blom 
ster. Den c. 16C tm . høie Stengel er kantet 
og  deler sig i Grene. H ele Planten har en 
bitter, saltagtig, skarp, karseagtig Sm ag og 
en balsamisk L u gt; den indeholder en skarp, 
svovlholdig Olie, der har megen L ighed med 
Sennepsolie. D a den ved at tørres taber al 
sin virkende Kraft, saa benyttes kun den frisk 
deraf udpressede Saft, som er et af de virk- 
somste Midler imod Skjørbug og  som ogsaa 
anvendes til Foraarskure som et blodrensende 
M iddel; paa samme Maade benyttes en T ine

tur af den friske Plante. Den ved Destilla
tion af den friske Urt med Vinaand tilberedte 
Spiritus benyttes udvortes til Indgnidninger. 
Ogsaa en Slags Brændevin aftrækkes derover. 
De smaa, stump ægrunde, rødbrune Frø, der 
i Smag have Lighed med Sennep og ere 
endnu m eget skarpere end Planten, anvendes 
ligeledes til Skeurtspiritus.

S k i b s l a s t  benyttes i de fleste tyske 
Stater som en Vægtenhed =  4,000 danske 
Pund. I  Sverig er en saakaldet Nylæst =
8,501 x/2 d. Pd. —  T il at betegne Rumindhold 
bruges Benævnelsen Skibslast i  Hamborg' 
og  er da lig  80 Kub. Fuss =  60,9 d. Kbfod; 
i Bremen er den =  100 Kb. Fuss =  78,4 
d. Kbfod.

S k i b s l i m  eller Marinelim anvendes især 
m eget i England til atsam m enføie de enkelte 
Stykker til Mastetræer. Sædvanlig bestaar 
den af 2— 4 Dele Kautschuk, 38 Dele recti- 
ficeret Stenkulstjære og 60 Dele pulveriseret 
Schellak; men den sammensættes ogsaa paa 
andre Maader efter det Brug, hvortil den er 
bestemt. Man har den baade fast og fip 
dende; den første bruges mest til at sani' 
menlime Træ, der ikke kan holdes tørt, og 
den binder godt, men er noget skjør, is®r 
om Vinteren. Den flydende bruges mes1 
ligesom  Tjære og  den faste som lieg, og 
begge disse Sorter skulle bedre kunne mod- 
staa Luftens og  Vandets Paavirkning e111 
Tjære og  Beg. .

S k i b s t v e b a k k e r  eller Sk i b sb r o11 
kaldes i Alm indelighed en Slags paa en sær; 
egen Maade med eller uden Gjæring bao 
Brød, som hovedsagelig benyttes til Provi«11' 
tering af Skibe paa længere Reiser, hvori01 
det maa kunne taale at opbevares i flere 
uden at fordærves. D eigen dertil æltes 
Tilsætning a f Salt, da dette vilde træk* 
Fugtighed til sig, og  Brødet maa tørres g011 j 
da det ellers let kan blive muggent ved a 
henligge i større Masser uden Luftens M ' 
gang. Ved Tørringen bliver det tillige nmg^ 
haardt, saa at det bedre kan taale at tra«  ̂
porteres; men paa den anden Side bliver 
ogsaa derved vanskeligere at opbløde, f  
alm indeligt Skibsbrød bages her i Landet 1 
Sorter, nem lig Schönrogger eller egentbe. 
Skibstvebakker, Kiks og  Grovskibsbf 0 
Disse Sorter tilvirkes i flere større Fabrik ; 
navnlig i K jøbenhavn og  Helsingør. De sa‘ 
kaldte Schönrogger bages ikke skarpt, g 
blødt, blive haardt tørrede, altid med Gjæf1̂  
enten ved Gjær eller ved »Sur«, og Dei& g 
æltes ikke fast, men »skjørt«. De tilbere 
mest a f Hvedemel med Tilsætning af V* eue( 
1I3 sigtet Rugmel, og  formes som Boller e. ^  
Dobbeltvebakker, som efter Bagningen 
nemskæres med en Maskinkniv, hvorefter ̂  
tørres godt ved en Varme, der frembn11» 
en Skorpe paa Snitfladerne. —  Kiks tiloe ^  
des kun af Hvedemel, og Deigen derw ^  
saa fast, at Haandkraft ikke er tilstræk* 
til at gjøre den skjør, hvorfor den maa; 
ved Maskinkraft. Førend de bringes i Dvu at 
gjennemstikkes de paa flere Steder 1(3 
forebygge, at de skulle blive hule irrd'e 
eller som det i Bagersproget kaldes »bi
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hvorved forstaas Blærer, der danne sig uden- 
paa og gaa i Stykker, naar Kiksene efter 
Bagningen blive afkølede. De formes hos 
os altid som runde Kager og undergaa ingen 
særlig Tørringsproces efter Bagningen, men 
bages strax haarde, hvorefter de henlægges 
paa et tørt, belst lidt varmt Sted, dels for 
at blive fuldstændig tørre og  dels for at de 
ikke skulle trække Fugtighed til sig og blive 
bløde. D og  maa Kiksene, saafremt de ikke 
strax ere bagte haarde nok, anbringes paa 
en Tørreovn snarest muligt efterat de ere 
tagne ud af Bagerovnen; sker dette først 
efterat de ere bievne afkølede, ville de gaa 
i Stykker. —  Grovskibsbrød tilberedes af 
almindelig grov R ugbrødsdeig , der formes 
som firkantede Dobbeltvebakker, som efter 
Bagningen skæres i to Dele og tørres haardt. 
Denne Brødsort bruges nu ikke saameget som 
tidligere; dog tilvirkes der endnu endel, 
navnlig i Kjøbenhavn til Forsendelse til 
Grønland. —  I de engelske Skibsbrødfabriker 
æltes først D eigen paa Maskine, hvorefter 
ben ved Hjælp a f Cylindre valses ud til P la
der af den rette Tykkelse, og  af disse ud
skæres da de enkelte Kiks ved et Stempel, 
som forneden har et helt N et a f sædvanlig i 
Sexkant bøiede Knivsblade, hvorved den hele 
Deigplade paa éngang deles i halvth undrede 
olier flere sexkantede Stykker, uden at nogen 
Deig gaar tilspilde. Bagningen foregaar i 
Løbet af et Kvarterstid i Ovne, der opvarmes 
red Circulation af ophedet Luft, eller i M uf- 
felovne, som ligne lange Gasretorter af hrændt 
Ler og som ere aabne i begge Ender; ig jen- 
ûem disse føres da Kiksene paa en Metaldug 
'iden Ende saa langsom t, at de komme ud 
deraf færdig bagte. Efter Bagningen tørres 
Bkibsbrødet godt ved at henligge flere Dage 
i et tørt og  varmt Rum, t. Ex. ovenover 
Ovnene. —  Skibsbrød er hyppig udsat for 
Forfalskninger, som dog neppe træffes her i 
Landet, men oftere i Udlandet. Man har 
saaledes givet Brød, tilvirket af daarligt Mél, 
Udseende af godt Brød ved Tilsæ tning i 
ringe Mængde af Kobbervitriol eller Alun, 
en Fremgangsmaade, som er m eget forkaste
lig, idet Kobbervitriol er et g iftig t Stof og 
Alun ialfald skadelig for Sundheden. Et 
andet Forfalskningsm iddel, som undertiden 
benyttes, er Stivelse; men denne er kun en 
daarlig Erstatning for Brød, idet den m ang
ler de nærende kvælstofholdige Bestanddele. 
— Godt Skibsbrød maa have en god, ren 
Smag, en behagelig Lugt, glinse i Bruddet, 
let blive blødt ved at dyppes i varmt Yand 
og da svulme op ; det maa dernæst ikke synke 
tilbunds i Yandet og ikke smulre hen i 
Krummer.

S k i f e r  betegner i Mineralogien i videre 
Forstand ikke nogen bestem t Bjergart, men 
kun et Structurforhold, ved hvilket forskj el
lige Stenarter lade sig  spalte i mere eller 
Mindre tynde Plader, og  efter Bestanddelene 
benævnes den da Kalk- Alun- K isel- G iùn
ger- Kobber- Kulskifer etc. I Alm indelighed 
forstaar man dog ved Skifer i daglig Tale 
Lerskifer,  som er den hyppigst forekom
mende Art og  den, som har størst Betydning.

Den er som oftest blaa- eller graasort, under
tiden dog ogsaa rødlig, gullig, brunlig eller 
grøn lig , klæber kun lidt ved Tungen og 
blødgjøres ikke af Vand. Den forekommer 
mange Steder i betydelige Masser, men ikke 
altid af den Beskaffenhed, at den let lader 
sig  spalte til lige og  tynde Plader, der kunne 
anvendes til Regnetavler, Bordplader, Tag
tækning o. dsl. Den Skifer, som skal an
vendes til Regne- eller Skr ive t avle r ,  maa 
være blød, m ild og finkornet, uden haarde 
Aarer, af en ensartet sortegraa Farve og  maa 
kunne lade sig spalte i m eget tynde Plader. 
Den til Grifler  bestemte Skifer er en sær
egen fin, blød og aldeles sandfri Art af lyse- 
graa Farve, som ved at sønderslaas springer 
i stengelagtige Stykker. Tagskife re n be
høver ikke at være saa finkornet eller blød 
som Tavle- eller Griffelskiferen, men Massen 
maa bestaa a f fast- og  tætsluttende Korn, 
saa at den ikke indsuger Yand og ikke for
andrer sig  ved Veir ligets Paavirkning, og 
den maa heller ikke indeholde Svovlkis, som 
ved Forvitring vilde gjøre Stenen løs, eller 
harpixagtige S toffer, der kunde gjøre den 
antændelig. — Desuden benytter 'man ogsaa 
Skifer til Bordplader, til Gulv- og  Væ ggebe
klædning, til Billardplader, Billedhuggerar- 
beider og  pulveriseret til Støbeform e og 
Malerfarve. En Skiferart, som finder megen 
Anvendelse som Ornamentsten, er den saa- 
kaldte Frugt -  eller Ax sk ife r  fra Omegnen af 
Rochnitz og W aldenburg i Sachsen; den er 
smukt tegnet, har et eiendom meligt Farve
spil og lader sig  med stor Lethed slibe i 
tynde Skiver. Tykkere Skiferstykker benyt
tes .ogsaa som Slibestene og  Probérstene. —  
Paa mange Steder brydes Skiferen i under
jordiske Stenbrud, t. Ex. ved det store Ski
ferbrud ved Lehesten i Thüringen, hvor 
Brydningen sker enten ved Sprængning med 
Krudt eller ved Spaltning med store Jern
eller Trækiler, hvilken sidste Maade sædvan
lig  foretrækkes, da Skiferen derved ikke 
splintres saameget. Den brydes først i store 
Blokke, som heises op af Stenbruddet og 
bringes til den saakaldte Spaltehytte, hvor 
de Blokke, som skulle bruges i større Styk
ker, saasom til Gravmonumenter, Bordplader, 
Gulvbelægning etc., spaltes i passende Stør
relser efter deres Anvendelse, hvorefter de 
sauges, tilhugges og  glattes. De til T ag
skifer bestemte spaltes med Jernknive i tynde 
Skiver, paa hvilke den fir- sex- eller otte
kantede Form , som de skulle have, afridses, 
og de blive da yderligere tildannede ved 
H jæ lp af store Maskinsaxe. I  Omegnen af 
Gräfenthal i Thüringerwald findes der lige 
ledes store Brud, hvor der foruden Tagskifer 
ogsaa brydes Tavle- og Griffelskifer ; Skiferen 
spaltes her ofte i Plader af c. 6 Meters 
Længde, 2 à 3 Meters Bredde og kun 5— 6 
Ctm. Tykkelse. Der forsendes herfra til alle 
Lande en stor M ængde Regnetavler, som 
forsynes med Rammer i de derværende Fa
briker. Ved Goslar  i Harzen findes der 
næsten ligesaa betydelige Skiferbrud som de 
2de forannævnte. Endvidere brydes fortrinlig  
Tagskifer ved Rhinen i Omegnen af Kaub,
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St. Goorshausen, Wissenbach etc., hvis Pro- 
ducter alle gaa i Handelen under Navn af 
Kauber eller rhinske Tagskifer. V edP robst- 
zella i Meiningen produceres baade Tavle- 
og Tagskifer; denne sidste kommer i Han
delen i regelmæssige sexkantede Plader under 
Navn af Chabionskifer og skal danne en 
Tagbedækning, der baade er meget let og 
dog uigjennemtrængelig for Kegn. Desuden 
findes der i Tyskland mange andre Steder,» 
hvor der brydes god Skifer, saasom ved Son
nenberg, Schalkau og  ved Chemnitz og D it
tersdorf i Erzgebirge, ved Harzen etc. — 
England har betydelige Skiferbrud, navnlig 
paa Vestkysten i Wales, ligesom  ogsaa i Skot
land; et af de største er det ved Penrliyn, 
som beskæftiger over 2,000 Arbeidere og 
som daglig leverer 5— 6,000 Centner færdige 
V arer; den aarlige Nettoindtæ gt af dette 
Skiferbrud, som strækker sig i en Længde 
af 3,000 Fod og en Bredde af 600 Fod, skal 
udgjøre c. 350,000 Kroner. N ogle a f de smaa 
Hebrideøer bestaa næsten ganske af Skifer, 
og i Irland er Øen Valencia næsten helt en 
stor Skiferblok. Den engelske Skifer kommer 
i Handelen dels som store, slebne Blokke og 
dels som Plader, Slabs, ofte af store D im en
sioner; saadanne Plader af 4— 6 Meters 
Længde, 1 J/2 à 2 Meters Bredde og  6— 8 
Ctm. Tykkelse ere ingen Sjeldenheder. —  I 
Østerrig brydes der Skifer flere Steder i 
Bøhmen, i Schweiz navnlig i Kanton Glarus, 
i Frankrig især i Omegnen af Angers i Dep. 
Maine et Loire, ligesom  ogsaa ved Eimogne, 
Fuinay i Ardennerne, Mezières og Sedan. 
Italien har Skiferbrud ved Santa Pietra og 
ved Savagna i det Genuesiske, Sverig i 
Værmeland og Vestmanland. I  Norge er Ler
skifer et væsentligt Led af den Formation, 
som danner Bunden a f Christianiadalen, Kin- 
gerigs- og  Egerdalen, ligesom  den ogsaa fin
des i flere af H øifjeldene. hvor den ofte gaar 
over til Glimmerskifer og kan bruges til 
Tagbedækning. Alunskifer danner næsten 
hele den lave B jergryg, hvorpaa N orges H o 
vedstad er anlagt.

Tegneskifer indeholder Kul, giver en sort 
Streg, er tem m elig blød og løs og benyttes 
under Navn a f Sortkridt; Alunskifer  giver 
ligeledes sort Streg, indeholder Svovlkis og 
benyttes til Alunfabrikation; Kiselskifer  er 
en mørkegraa, næsten sort Lerskifer, der be 
nyttes som Probersten (s. d.).

Sklferhvidt kaldes den bedste og 
reneste Sort Blyhvidt (s. d.), som ikke er 
malet og endnu bestaar af de itubrudte, 
tynde og ganske til Ilte forvandlede Blypla
der. Paa Grund af Besværet med at rive 
det fint benyttes det dog kun sjeldnere.

Skiferkul s. Stenkul.
Skiferolie s. Mineralolie.
Skiferpapir, der benyttes istedetfor 

Skifertavler, bestaar af en fast Sort Papir, 
som paa begge Sider er overstrøget med O lie
farve, L inoliefern is, Kønrøg og Pim psten, 
tørret og afslobet; man kan skrive derpaa 
med Grifler og ig jen  udslette det Skrevne 
med en vaad Svamp. Under Navn af Porte- 
feuilletavler sælges det i hele og  halve B øger

til Bogbindere og Portefeuillefabrikanter, som 
tilskære det i bestemte Størrelser: de erhol
des især fra N ürnberg og  Budeweis.

Skifersort, Mineralsort eller Oliesort 
kaldes en af brændt og fint malet Skifer til
beredt graasort Farve, der bruges til An- 
strygning.

Skiferstifter eller Grifler, til Skriv
ning paa Skifertavler, skæres af en fin, blød, 
lysegraa Skifer og forfærdiges især i Tysk
land i det M einingske; de forsendes over 
hele Yerden fra Sonnenberg i 4 forskjellige 
Størrelser og i Pakker paa 100 Stk., som 
ofte ere omviklede med broget Papir. Man 
har ogsaa Grifler af Fedtsten og  Talk.

Skifertavler eller Regnetavler,  de i 
Trærammer indfattede ty n d e , glat slebne, 
sorte Skifertavler, forfæ rdiges ligeledes især 
i Omegnen af Sonnenberg i forskjellige Stør
relser og  forsendes vidt omkring fra denne 
B y ; de forfærdiges ogsaa i Lehesten, Grafen- 
thai,! Schalkau og Probstzella. Istedetfor 
disse bruges nu ofte dels det ovenomtalte 
Skiferpapir og dels Tavler af grovt slebet 
Jernblik, som ligeledes ere indfattede i Træ
rammer. Kunstige Skifer tavler  ere i den 
nyere T id  bragte i Handelen fra Gummi vare
fabrikerne i W ien og H am borg; de fremstil
les ved at blande 10 Dele Kautschuk, 16 Dele 
Pim pstenspulver, 21 Dele Benkul og 5 Dele 
Svovl, udvalse Massen i tynde Blade, vul- t 
kanisere disse ved 130— 140° C. og afslibe 
dem. Skulle disse Plader benyttes til Vægge* 
beklædning, maa de før Vulkaniseringen over- 
trækkes med et Stof paa den ene Side, f°r 
at Lim en bedre kan hefte.

Skildpadderne ( Testudinata) ere en 
A rt K ry b d y r , som udmærke sig  ved den 
tykke, hornagtige Skal, som omslutter Dyrets 
hele Logerne, og i hvilken der findes Aab- 
ninger for Hovedet, de fire Fødder og Halen, 
hvilke Legemsdele Dyret enten ganske eller 
tildels kan trække tilbage i Skallen. De for
skjellige Arter inddeler man i Havsk ildpad
der,  Flodskildpadder,  hvortil ogsaa henregnes 
Sumpskildpadder, og  Landskildpadder.  Nogle 
Arter af de første naa en betydelig Stør
relse, navnlig Kæmpeskildpadden, som kan 
veie c. 800 Pd., og hvis velsmagende Kjød 
er et vigtigt Næringsmiddel for mange 
Øboere og Søfarende, ligesom  det ogsaa er 
en ikke ubetydelig Handelsartikel. Alle 
Skildpadder læ gge Æ g , som de nedgrave i 
Sandet ved Strandbredden og som ligeledes 
ere en m eget yndet Spise i Troperne, lige" 
som man ogsaa af Æ ggene vinder Skild- 
paddeolie,  der især tilberedes i Mængde i 
Brasilien, hvor man dels spiser den og dels 
benytter den til Belysning. Ogsaa de smaa 
Landskildpadder og de almindelige Flod- og 
Sumpskildpadder benyttes ofte i Europa til 
Suppe, især i England. I  Ost- og Vest
indien udgjør saavel det saltede Kjød, soin 
Æ ggene og  Indvoldene betydelige Handels-
å»rt ;i  JiJ GI*

Skildpaddeskal, T. Schildpatt, Fr- 
Écaille de tortue, E. Tortoiseshell, i daglig 
Tale almindelig kaldet Skildpadde,  er de 
hornagtige Plader, hvormed Skallerne al
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mange Skildpaddearter ere bedækkede udven
dig og som anvendes til forskjellige Luxus- 
gjenstande, saasom Kamme, Daaser, Etuier, 
Knivskafter, Y ifter etc. Den indre benede 
Bel af Skallen kan ikke benyttes, og  de ydre 
Plader skilles derfor derfra ved at opvarme 
Skallerne over en K ulild , efterat Dyrene 
først ere dræbte og  tagne ud deraf. Den 
meste og bedste Skildpadde erholdes af Ca- 
retteskildpadden, Testudo eller Chelonia im- 
bricata, som lever i den hede Zones Have og 
omtrent er 1 Meter lang. Dens Kygskal 
afgiver de tykkeste, fladeste og  derfor bedst 
anvendelige Plader eller Skjold, hvorimod de 
fra Bugen og  Siderne ere tyndere, ligesom 
ogsaa de sidste ikke ere gode at forarbeide 
paa Grund af deres Krumning. Paa Byggen 
bar Dyret 13 Skjold, nemlig 4 større og  4 
mindre, som ere ganske flade, og 5 stærkt 
hvælvede, som imidlertid ere betydelig  tykkere 
end de andre. A f smaa D yr veie alle 13 
Plader tilsammen 3— 4, af de større 7— 8 Pd. 
De ere gjennemskinnende, af mørkebrun, lyse
brun og gul Parve, næsten altid plettede 
saaledes, at enten en enkelt eller ogsaa to 
af disse Farver ere fremherskende. M eget 
sjeldne ere de ganske mørkebrune eller sort- 
agtige og de ganske bleggule eller blonde, 
hvilke sidste især betales m eget høit. Den 
øverste Side af Pladerne er altid smukkere 

. tegnet end Undersiden, og  jo  mørkere og 
talrigere Pletterne ere, desto høiere vurderes 
he. De bedste blonde eller guldgule Plader 
med mørke Pletter komme hovedsagelig fra 
Øerne i det malayiske A rch ipel, Philippi- 
Berne, N y Guinea etc.; af ringere Yærdi er 
Skildpadde fra Sechellerne, og den ordinai- 

I veste Sort er den ægyptiske, som kommer til 
°8 fra Ostindien over Æ gypten. Den største 
Pangst af Havskildpadder drives i Sunda- 
havet, og Singapore paa Sydspidsen af Halv
øen Malakka er H ovedoplagsstedet for Skal
lerne, hvis Pris paa Stedet varierer efter 
Kvaliteten imellem 800 og 1,600 Dollars pr. 
Picul à 121 danske Pund. I  Aaret 1867 
indførtes der til England 34,825 Pd. Skild
padde til en Yærdi af 21,257 £., af hvilket 
Kvantum Landet ig jen  udførte 25,576 Pd. 
v®rd 15,559 £. —  D et saakaldte neapoli
tanske Skildpadde erholdes af den græske 
Landskildpadde; den er blegere, mere gullig  

langtfra saa smuk som den plettede, hvor
for den ogsaa er m eget billigere. Kæmpe - 
skildpadden har en meget tynd Skal, som 
kun anvendes som Laterneglas og  til andre 
ordinaire Arbeider; men den forekommer kun 
®jelden i Handelen. —  I  naturlig Tilstand er 
Skildpadde m eget haardere og  stivere, men 
ogsaa mere skjør end H orn; opvarmet i varmt 
vand bliver det derimod betydelig  blødere 

i °g lader sig da bøie efter Behag, kan pres
ses i Forme og  endogsaa smeltes og støbes, 
hgesom man ogsaa ved Yarmens Hjælp kan 
sammenlodde det. De afdreiede eller af
haspede Spaaner blive enten alene eller og - 

blandede med Hornspaaner ved Presning 
i Varmen forenede til en sammenhængende 
Masse, som kaldes smeltet Skildpadde ; det 
‘orarbeides ligesom  det naturlige, men har

ikke det samme smukke Udseende. Over
hovedet blive mange Artikler, hvortil man 
tidligere anvendte dot stedse m eget dyre 
Skildpadde, nu forfærdigede af Horn, Gutta
percha, Kautschuk, presset Læder etc., hvor
for Brugen af Skildpadde er aftagen meget. 
H orn bliver nu ogsaa beitsct saa smukt, at 
det kun vanskelig kan adskilles fra Skild
padde; dette sidste Materiale kan dog kjen- 
des derved, at det ingen Striber fremviser 
paa de lyse Partier, men er gjennem sigtigt 
som Glas, ligesom  ogsaa dets Overflade er 
m eget glattere end Hornets. En Slags kun
stig  Skildpadde har man ogsaa forfæ rdiget af 
Elfenben, Saltsyre og G arve.dof. —  Man maa 
opbevare Skildpadde paa et aldeles tørt og  
lu ftigt Sted, da det le f tiltrækker Fugtighed 
og angribes af O rm e, hvorfor man ogsaa 
ved Indkjøb maa paasé, at Yaren ikke er 
ormstukken.

S k i n d  s. Huder.
S k i n k e r ,  de nodsaltede og røgede Bag- 

laar af Svin, ere som bekjendt en almindelig 
yndet Spise og  derfor en betydelig  Gjenstand 
for Kjødvarehandelen; de tilberedes af for 
trin lig  Godhed i mange Egne og  forsendes 
vidt omkring. Dette gjælder navnlig om de 
westphalske Skinker fra det Miinsterske og 
Osnabriickske, hvis Godhed dels er en F ølge  
af Svinenes Fodring med Agern og  B og, og 
dels af en om hyggelig Behandling af Varen. 
Endvidere tilberedes der i Tyskland og fo r 
sendes m eget gode Skinker i Thüringen, 
Brunsvig, Mecklenburg, Pommern, Holsten, 
Moldau etc. I Frankrig ere navnlig Skin
kerne fra Bayonne berømte, ligesom  ogsaa de 
fra Bordeaux, Troyes, Mezin, Cherbourg etc., 
og  ogsaa fra England, Italien, Spanien etc. 
kommer der m eget gode Skinker i Handelen.

S k j o r t e r ,  fæ rdigsyede, ere ved den 
udbredte Benyttelse af Symaskinerne bievne 
en v igtig  Handelsartikel og Gjenstand for en 
m eget betydelig  Fabrikvirksomhed. Skjorter, 
syede af blegede Bomuldsvarer og  forsynede 
med linnedo Brystindlæg, gjøres færdige i 
utrolig kort Tid, ligesom  ogsaa de tilhørende 
Flipper og M anchetter, og  ere Artikler, der 
forsendes over hele Verden fra Paris, L on 
don, Glasgow, W ien, Berlin og flere andre 
større Byer, i  hvilke denne Industri beskæf
tiger mange tusinde Arbeidersker og  bevirker 
en aarlig Omsætning af M illioner Kroner. 
Skjorter forsendes i Begelen nedpakkede 3, 
4 eller 6 Stk. i en Papæske, og  Udstyringen 
kan undertiden være m eget luxurieus, navn
lig  naar Brystindlæggene ere forsynede med 
fine Broderier eller naar Skjorterne crehaand- 
syede, hvilket sædvanlig er Tilfældet, naar 
Stoflet deri er m eget fint hollandsk eller 
irsk Lærred. —  Sim ple Skjorter af Bom ulds 
Stout, saavel ubleget som bieget, der mest 
benyttes af Arbeiderbefolkningen, forfærdiges 
sædvanlig i Fattigskoler eller Straffeanstalter, 
hvor Arbeidslønnen er en ren Bagatel, hvor
for det neppe kan betale sig for nogen Hus
moder at sy dem i Hjemmet.

S k j æ g  kaldes et Slags grovt, langhaaret 
Uldfløil med Strøg  paalangs; det benyttes 
meget til at give Silkehatte Glans under
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deres hurtige Rotation paa en egen Ma
skine.

Skjæppe, Kornmaal i Danmark —  54 
d. Cub. Tom. =  18 d. P otter; i Norge =  
54 n. Cub. Tom. =  17,98 d. Potter.

Skjæppe Land, dansk Markmaal =  
1,750 □  Alen =  7,000 □  Pod.

S k j o i 'g l i H É s m a l m  er en v igtig  Sølv
malm af jernsort Farve, som forekommer 
sammen med andre Sølvmalme i Erzgebirge 
og  flere Steder; den bestaar af 7 0 Dele Sølv, 
16 Dele Svovl og 14 Dele Antimon, og ad
skiller sig  fra Sølvglans derved, at den ikke 
lader sig  skære istykker.

Skjorter til Damer, E. Petticoats, 
haves til Yinterbrug af F ilt ; de ere oprinde
lig  en amerikansk Opfindelse, men tilvirkes 
nu ogsaa i England, navnlig i Omegnen af 
Leeds og Glasgow, ligesom ogsaa i og  om 
kring Berlin. De ere mest graa eller pon- 
ceaurøde med pressede eller paasyede Sirater, 
og  som oftest afpassede i bestemte Længder, 
men komme ogsaa i Handelen bestaaende af 
enkelte Dele eller Flader, der ere bestemte 
til at sammensyes og ere særdeles billige, 
men ikke meget holdbare. I Omegnen af 
Bradford forfærdiges disse Stoffer ogsaa halv
uldne med kulørte Borter og sælges da pr. 
Yard. —  Hvide Skjørter af Bomuld, som for 
lettere at kunne stives ere ivævede tykke 
Bomuldstraade, fabrikeres navnlig i Omegnen 
af Manchester, Glasgow og  N ottingham  samt 
ogsaa i Schlesien, men ere nu ikke saameget 
i Brug som tidligere.

Sko og S tovler af Læder, saavel for 
Mænd som for Kvinder og Børn, forfærdiges 
nu fabrikmæssig ved Maskinarbeide i de fleste 
større Byer i England, Frankrig, Tyskland, 
Østerrig etc. og  forsendes i Mængde vidt 
omkring. Ogsaa til Danmark er Indførselen 
af Læderfodtøi fra Udlandet, navnlig fra 
Tyskland, i den nyere T id  tiltagen betyde
lig t, omendskjøndt den indenlandske Fabrika
tion er beskyttet ved en Indførselstold for 
almindeligt Læderfodtøi a f 662/3 Øre pr. Pd. 
A f Skomagere fandtes der her i Landet i 
Aaret 1870 5,918 Hovedpersoner og  5,022 
Medhjælpere. Indførselen til Danmark i Aa
ret 1880 udgjorde 72,661 Pd., som næsten 
A lt kom fra Tyskland; der udførtes kun 
2,806 P d ., hvoraf 1,469 Pd. gik  til Bilan
dene, 968 Pd. til N orge og  256 Pd. til 
Sverig.

Norge indførte i 1879 38,600 Pd. Læder
fodtøi til en Værdi af 154,400 Kr., hvoraf 
Indførselstolden beløb 12,041 K r.; heraf kom 
30,868 Pd. fra Ham borg og 4,482 Pd. fra 
Danmark. A f  norsk Skomagerarbeide udfør
tes der i samme Aar kun 478 Pd.

Sverig indførte i 1878 henved 30,000 Pd. 
v. 207,529 Kr., hvoraf der svaredes i Indfør
selstold 11,650 Kr., og udførte kun 1,850 Pd. 
Fra 16de Mai 1882 er Indførselstolden i 
Sverig for alm indeligt Læderfodtøi 47 Øre 
pr. Pd.

England indførte i 1876 109,846 Dusin Par 
Sko og  Støvler til en Værdi a f 328,479 £., 
hvoraf 75,632 Dusin Par fra Frankrig. I 
samme Aar udførtes der fra England 443,293

Dusin Par v. 1,404,075 £., hvilke næsten alle 
forsendtes til Australien, Afrika og  Amerika. 
I  Aaret 1867 udgjorde Indførselen kun 31,835 
Dusin Par v. 89,324 £., o g  Udførselen 440,704
D. Par v. 952,804 £.

Skorodyt er basisk arseniksur Jerntve- 
ilte. Det forekommer som  stalaktitagtige 
Masser, pulverformige eller løst sammenhæng 
gende Afleiringer af lys graahvid Farve i 
Sachsen, Cornwall, Brasilien og N y Granada 
og bliver undertiden anvendt paa Grund af 
sit Arsenikindhold til at dræbe lavere Dyr, 
saasom Kakerlaker, M yrer og Bladlus, medens 
det som en uopløselig  Arsenikforbindelse 
ansés uskadeligt for Mennesker og  høiere 
Dyr.

Skorpion, europæisk (Scorpio Euro
péens) er et i Sydeuropa, navnlig i Italien 
og Tyrol, under Stene og i Murrevner le
vende, til Edderkopperne hørende Dyr af
6 —9 Ctm. Længde, som paa Enden af Halen 
har en spids, krum Giftbraad, hvormed det 
stikker og  foraarsager en meget smertefuld, 
men dog i Regelen ikke farlig Betændelse. 
Disse D yr komme i Handelen dels tørrede 
og  dels nedlagte i Bomolie, og anvendes som 
et H usm iddel; tidligere anvendtes de ogsaa 
imod Blæresygdom me. I  Italien tilbereder 
man ved at overhælde dem med Mandelolie 
og  opvarme denne Skorpionolie,  der benyttes 
som Lægemiddel im od Stik a f Skorpioner og 
andre Insekter. I  Tropelandene findes nogle 
Arter større Skorpioner, hvis Stik kan være 
dødbringende.

Skorzonerrod ( Scorzonera hispani- 
ca), T. Haferwurzel, Schwarzwurzel, er en 
fleraarig Plante af Kurvblomsternes Familie 
og  er vildtvoxende i Syd- og  Mellemeuropa, 
men dyrkes hos os kun i større Haver. Ro
den er kjødfuld, ligner en lang, tynd Gule
rod, er udvendig brun, indvendig hvid, inde
holder en melkeagtig Saft og har en behage
lig , sødlig slimet og  senere noget skarp 
Sm ag; hos de tørrede Rødder er den sort- 
agtige Overhud sædvanlig fjernet. Den an
vendtes tidligere som Kaffesurrogat; nu be
nyttes den mest i frisk Tilstand og spi
ses stuvet som et sundt, nærende og vel
smagende Grønsel. A f  Sorter har man kun 
den almindelige og den russiske,  imellem 
hvilke der dog ikke er stor Forskjel.

Skosværte s. Blanksværte.
Skovmærke eller Mysike (Asperula 

odorata), T . Waldmeister, er en næsten i 
hele Europa i skyggefulde Løvskove og ofte 
ogsaa i Haver dyrket énaarig Plante med  
smaa hvide, vellugtende Blomster og 8 om
kring den firkantede Stengel kransstillede 
Blade. Den har en bitteragtig krydret Smag 
og en behagelig benzoëagtig Lugt, som især 
udvikler sig, naar den er tørret. I Tyskland 
anvendes den m eget til den almindelig yn
dede Mai vin. Hos os benyttes den almindelig 
om Foraaret, inden den blomstrer, til For- 
færdigelse af de saakaldte »grønne Kranse«- 
Den indeholder Cumarin.

Skovnid kalder man de af friske Gran- 
og  Fyrrenaale udvundne Trævler, som ere 
forvandlede til et uldagtigt Stof. Den til*
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keredes dels af Opfinderen Joseph Weiss i 
Zuckmantel i østerrigsk Schlesien, dels i 
flere Fabriker ved Rudolstadt i Thüringen, 
°g ogsaa til Sverig, Holland og fiere Egne i 
Frankrig har denne Industri udbredt sig. 
De grovere Stoffer afgive et godt Udstop- 
eingsmateriale til Meubler, Madrasser, Puder 
etc., de finere et Spin destof, som vel paa 
Drund af Trævlernes Korthed ikke kan bru
ges alene, men derimod blandet imellem Uld 
°g Bomuld. De deraf forfærdigede Tøier an
befales som en Art Sundhedsflonel, som ved 
at bæres paa Legem et skal være et godt 
Middel imod G igt og Rheumatisme. Skov- 
Mden forfærdiges mest af de fuldt udvoxede, 
grønne Manie af P i n u s  s y l v e s t r i s  ved at ud
koge dem i Yand og  derefter i en svag Natron- 
j'G; ved forskjellige mechaniske Operationer 
blive da de blødgjorte og elastiske Trævler 
skilte fra det ydre skjøre H ylster og  danne 
Mter at være tørrede en grønliggul eller 
okkerbrunlig fin Trævlemasse, som ogsaa kan 
bleges hvid. Det ved Behandlingen af Naa- 
lene med Damp erholdte vandige A fkog be
nyttes til Bade, hvortil man ogsaa indkoger 
flette Afkog til Extractconsistents og bringer 
flet i Handelen under Navn af Skovulds
eller Fyrrenaale-Extract,  en sortebrun, aro
matisk fyrreagtig lugtende og  bittertsmagende 
Masse. Ved Behandling af Naalene og Ex- 
fractet i lukkede Beholdere kunne de flygtige 
Olier, som da udvikle sig, opsamles, ligesom 
nian ogsaa directe kan destillere Naalene i 
flenne Hensigt. Man vinder da Skovuld - 
olie eller Fyrrenaaleolie , som er gullig- 
&rr0n og anvendes til Indgnidning imod 
Wgt o. dsl.
. Skriftstøbermetal s. Bogt rykker
i e r .

Skrsentsklnde kaldes i Papirfabrika- 
Donen de sletteste halvuldne, linnede eller 
Honiuldsklude, som kun bruges til det ordi
r e s t e  Maculaturpapir, Pap, etc.

S k a n k s s. St inkdyrskind.
S k y d eb o m u ld , Bomuldskrudt ,  Py

roxylin eller Nitrocellulose fremstilles til 
r rng som Spræ ngstof paa følgende Maade. 
Man tager en Blanding af 1 Del stærkt con- 
oentreret Salpetersyre (1,5 specifik V æ gt) og 
iD e le  concentreret Svovlsyre (1,84 specifik 
\®gt) og dypper, naar Blandingen er til
strækkelig afkølet, saameget ved U dkogning 
1 en Sodaopløsning for alle Pedtsubstanser 

Urenligheder befriet, vel kartet og  om
hyggelig tørret Bomuld i Blandingen, som 
?enne kan optage. Efterat det Hele har 
Oenstaaet i 10— 15 Minuter, tager m anB om - 
flflen op, lader den vedhængende Syre ved 
M let Pres løbe af og læ gger nu Bom ulden i 
Daaa Lerkrukker, der rumme c. 11/2 Pd. I 
isse Krukker bliver den staaende i c. 24 

Giner, for at den chomiske Proces, den saa- 
Galdte Nitrering, som bestaar i at Bomulden 
optager Salpetersyre, kan blive tilendebragt. 
Mter de 24 Timers Forløb tages Bomulden 
Gier rettere Skydebomulden op og udvaskes 
j 11 saalænge med Vand, indtil den ikke mere 
®agerer surt. T idligeie lod man sig nøie 

Ged denne Udvaskning og  benyttede da

Skydebomulden i Form af Vat eller Traad, 
som efter Udvaskningen tørredes i Luften 
eller i en Tørrestue ved en Varmegrad, der 
ikke maatte overstige 6 0 0 C ., for at ikke 
Decom position og  dermed følgende Selvan
tændelse skulde finde Sted. —  Ved den oven
nævnte Behandling er Bomuldens Udseende 
forblevet næsten uforandret, saa at den selv 
under Mikroskopet er vanskelig at skjelne fra 
almindelig Bom uld; den er kun mindre blød 
at føle paa, noget vægtfyldigere og har mistet 
en Del af sin Elasticitet. Skydebomuld, saa- 
ledes som den ovenfor ér fremstillet, er uop
løselig  i Vand, Alkohol, Eddikesyre, Æ ther 
og  alkoholholdig Æ th er, men opløselig i 
Svovlnatrium; den kan opbevares under Vand 
uden at miste sine exploderende Egenskaber. 
Ligesom  Bom uld kan ogsaa Hør, Hamp, uli- 
met Papir og i det Hele al Cellulose gjøres 
exploderende ved en lignende Behandling 
som den ovenfor angivne ; da imidlertid Bom 
uld er det reneste af alle Celluloser, som kan 
erholdes i større Mængder, benyttes den for
trinsvis til Fabrikation af Nitrocellulosen. —  
Skydebomulden blev omtrent samtidig op
funden af Schönbein i Basel og Bøttger i 
Frankfurt i Aaret 1846 og  blev da foreslaaet 
som Erstatning for Krudt. I  de efterfølgende 
Aar foretoges der omfattende Forsøg  dermed 
i Ø sterrig, Frankrig og England, og den 
østerrigske Regering afkjøbte i 1853 Opfin
derne deres Patentret for en betydelig  Sum
—  der angives 30,000 Gylden —  og anlagde 
samme Aar under Lenk's Ledelse en Fabrik 
til Frem stilling af Skydebomuld paa Slottet 
Hirtenberg ved W ien. I 1862 foretoges der 
derpaa en hel Omordning af det østerrigske 
Feltartilleri, idet der indførtes riflede Kano
ner, hvortil Ladningen bestod af Skydebom
uld. Der viste sig im idlertid mange Van
skeligheder saavel med Hensyn til at fabrikere 
et sikkert og  ensartet virkende Produkt som 
med dets Anvendelse paa en saadan Maade, 
at Explosionen i Skydevaabnene ikke stundom 
blev saa voldsom, at Løbene sprængtes. Da 
nem lig Skydebomulden forbrænder indtil 200 
Gange hurtigere end Krudtet, udvikles de 
Gasarter, som dannes ved Skydebomuldens 
Explosion, saa at sige i et N u ; herved stiger 
Temperaturen og Trykket i Skytsets Indre 
saa betydelig , at Løbene anstrænges i meget 
høi Grad. Da det desuden er umuligt paa 
den ovenfor beskrevne Maade at udvaske 
Bom ulden saameget, at al fri Syre er borte
—  en absolut Betingelse for, at Stoffet ikke 
under Opbevaringen skal være udsat for 
Selvdecomposition, der kan ende med Selv
antændelse —  og da derfor store Behold
ninger flere Gange exploderede, uden at det 
dengang var m uligt at opdage Aarsagen der
t i l ,  blev Systemet atter i 1865 opgivet i 
Østerrig. —  I England fortsatte man im id
lertid Forsøgene med større Held, idet det 
navnlig lykkedes Professor Abel, Chemiker 
ved Krigslaboratoiiet i W oolw ich , at opfinde 
saavel en bedre Methode til Forarbeidningen 
af Skydebomuld, som en fortrinlig Maade til 
Opbevaringen deraf. Man tilvirker nu Skyde
bomuld af Bomuldsaffald, der omtrent be-
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handles som ovenfor beskrevet, kun at man 
efter do gjentagne Udvaskninger findeler den 
meget om hyggelig  i Vend i en Maskine af 
samme Indretning som de Hollændere, der 
benyttes i Papirfabrikationen. Den g rød 
agtige Consistents, som Massen derved erliol- 
der, tillader en gjennemgaaende Udvaskning 
af Stoffet og dermed følgende Bortskaffelse 
af fri Syre. Massen behandles derfor g jen 
tagne Gange med varmt og koldt Vand og 
tilsættes tilsidst 1 à 2 pCt. Alkali for at 
neutralisere ethvert Spor af fri Syre. Skyde
bomulden presses defefter saa vaad, som den 
kommer fra den mechanieke A fvanding, i 
cylindriske eller parallelopipediske Porme 
under et stærkt Tryk (8 à 10,000 Pd. pr. □  "), 
saa at de derved fremkomne Legem er blive 
noget vægtfyldigere end Vand. Den saaledes 
comprimerede Skydebomuld kan ikke alene 
opbevares og forsendes i fuldstændig vaad 
Tilstand, saa at der ingensom helst Fare er 
forbunden med Behandlingen deraf, da den 
optager saameget Vand, at den slet ikke kan 
brænde, men den kan endogsaa benyttes vaad. 
Naar den skal bruges, presses blot ende] af 
Vandet ud, saa at den kun indeholder 18— 20 
pCt. deraf; den er i denne Tilstand uan- 
tændelig og  kan ikke explodere ved alminde
lige Slag eller ved Beskydning. Kun ved 
Hjælp af en mindre Ladning tør Skydebom 
uld, som antændes ved en Knaldhætte, kan 
den vaade Skydebomuld bringes til Explosion 
og  exploderer da m eget heftigt og med en 
Virkning, der er 3 à 4 Gange saa stor som 
Krudtets. Anvendes f. Ex. Skydebomulden 
til Sprængninger i Sten eller lignende, kan 
man i Borehullet anbringe et vist Antal 
vaade Legemer, Patroner, over hverandre og 
øverst en tør Patron, som omslutter et K ob
berrør, hvori der findes Knaldkviksølv; dette 
antændes da ved Electricitet, vod Tændsnor 
eller paa lignende Maade, hvorpaa Explosionen 
i et Nu forplanter sig til alle Patronerne. 
Skydebomulden anvendes nu meget i m ili
taire Øiemed ved Sprængninger af Mure, 
Pallisader etc., ligesom den ogsaa i de senere 
Aar har for trængt Dynam iten i undersøiske 
M iner, da Sprængninger med Patroner af 
Skydebomuld let kunne foretages under Vand, 
naar de ere tilstrækkelig vandtæt indeslut
tede. Ved det danske Søminevæsen er saa
ledes Dynam iten afskaffet og  erstattet med 
Skydebomuld, der da anvendes i Patroner som 
sexsidede Prismer, Cylindre eller særegne til 
vedkommende Minekasser afpassede Former. 
Ladningerne, hvis Størrelser variere fra 30- 
200 P d . , bestaa af vaad Skydebomuld, der 
om slutter et B ør med 1j2— 1 Pd. tør Skyde
bom uld, Tændladningen, som atter bringes 
til Explosion ved en Knaldhætte med l 1̂  
Gram Knaldkviksølv.

Anvendelsen af Skydebomulden som Lad
ninger i Skydevaabon har ikke g jort noget 
Fremskridt i de senere Aar; dens øieblikko- 
lige  Forbrænding vanskcliggjør nu som tid 
ligere en tilstrækkelig stærk Construction af 
Vaabnet. Derim od synes den at have en 
Frem tid som Ladning i H ulprojektiler og 
Granater; Forsøg, anstillede dermed i Ud

landet, skulle idetmindste have givet tilfreds
stillende Eesultater. —  Danmark liar hidtil 
faaet sin Skydebomuld fra Fabriken K r u p p a -  
mühle i Schlesien, der saa at sige leverer 
Skydebomuld til alle Stater med Undtagelse 
af Frankrig, som har sin egen Begerings- 
fabrik, og  England, der dels har en Rege
ringsfabrik i W altham Abbey og  dels en 
større privat Fabrik i Stowmarket. Baade den 
tyske og  den engelske Fabrik levere større 
Patroner, indtil 3 "  i  Diameter og  2—3'1 
høie, bestemte til Krigsbrug, og  mindre Pa
troner, c. 1 "  i Diameter, bestemte til Bjerg
værksdrift. Disse sidste Patroner ere ofte 
tilsatte større Mængder af Salpeter, dels for 
at g jøre Skydebomulden billigere, dels for at 
gjøre Explosionen fuldstændigere og  kraf
tigere; da Salpetret er opløseligt i Vand, 
kunne Bjergværkspatronerne imidlertid kun 
opbevares og bruges i tør Tilstand.

Naar Bomuld, istedet for at behandles i 
en Blanding af 1 Del Salpetersyre og  3 P^6 
Svovlsyre, dyppes i en Blanding af lige Del6 
ikke altfor stærkt concentreret Salpetersyre 
og  Svovlsyre eller i en Blanding a f Kalisal
peter og Svovlsyre, erholdes en anden Ad 
Skydebomuld, som dog i M odsætning til den 
ovennævnte ikke kan benyttes som Spræng
stof, da den saa at sige ikke kan explodere, 
men som har faaet en m eget udstrakt An
vendelse i den private Technik. Den er nem
lig  let opløselig  i en Blanding a f Æther og 
A lkohol; af Opløsningen tilbereder man reo 
simpel Fordam pning Collodium (s. d.), s0® 
anvendes m eget i Chirurgien og  Photogra
phien, og  ved at blande Collodium med Cam
phor og lade det undergaa flere Process«®- 
erholder man Cellluloid (s. d.).

Skytffult eller Pailleiak,  T. Schüttgelk 
Fr. Stil de Grain, er fint slemmet Kridt, so»1 
farves gult med et A fkog af Gurgemeie og 
Alun, eller ogsaa af Vau, Korshær etc. °s 
derpaa formes i smaa kegleform ige eller fir
kantede Stykker; undertiden forekommer de| 
ogsaa i Pulverform. Man forfærdiger de* 
bedst i Holland, desuden ogsaa i flere tysko 
Farvefabriker, og  benytter det til Anstryg' 
ning, til Farvning af Sele tø i, Læ der-Be
klæder etc .; men det er nu for en Del f°r' 
træ ngt af Chromgult.

S k o r l  kaldes den almindelige sorte Tur' 
malin (s. d.) ; den er ikke sjelden i Norge og 
findes der undertiden i Krystaller af over 3" 
Ctm. Længde, ligesom  ogsaa i knippeformté® 
A ggregater; dens mest bekjendte Findestedo1 
i N orge ere K ragerø, Arendal, Modul®, 
Bamble, M agerøen, Egelands Værk etc.

Slaaentorn (Prunus spinosa), V 
Schlehendorn, Schwarzdorn, er en henved -j 
Meter høi, stærkt forgrenet Busk, som er 
nær Slægt med almindelig Kræge og s011 
voxer i hele Mellem- og  Nordeuropa; de1 
har spredte, lancetformede, saugtakkede BL1*1' 
hvide Blomster, som udvikles før Blade®^ 
og  smaa runde, mørkeblaat beduggede, blom
melignende Frugter, Slaaenbær (Bacca 
ciæ), Norsk Slaapebær,  af en syrlig, 
sammensnær pen de Smag. Disse Bær et ̂ 
spiselige, navnlig efter en stærk Frost. h8e
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som de ogsaa undertiden syltes med Sukker 
eller benyttes til Eddike og Brændevin. Man 
tilbereder ogsaa Slaaenvin deraf, en Blan
ding af hvidV in , Slaaensaft, Sukker o g K ry - 
derie, og man anvender dem undertiden som 
Tilsætning ved Fabrikation af Cider. De 
kort før Udfoldningen indsamlede Blomster, 
som friske lugte som Ferskenblomster og 
smage omtrent som bittre Mandler, ere bievne 
førte i Apothekerne under Navn a f  F lo r e s  
Acacia* og  anvendes dels som The og  dels 
til Vaskevand imod Hududslet, og  den af Bær
rene udpressede og  indkogte Saft giver Slaa-  
enmost, S u c c u s A c a c i æ  g e r m a n ic a ; i n s p i s s a t u s .

S l a g g e l l i d  fremstilles flere Steder i 
Tyskland ved at indlede Vanddampe i den 
smeltede Slagge fra Jernfabrikationen, hvor
ved den blærer op til tynde Traade, der ere 
bløde og uldlignende. Slaggeuld leder Var
den daarligt og da den tillige er uforbrænde- 
% , benyttes den til Pakning om Dam pkjed- 
ler og Bør, til Pakning af ildfaste Penge
skabe etc.

S l a g u r t  (H erba Chamæpityos) ,  T.
Schlagkraut, Feldcypresse, erholdes af A ju g a  
dier T e u c r iu m  C h a m æ p it y o s , en i hele Tysk
land paa Sandmarker og  i Vinbjerge voxende 
Plante, som virker paa Urinen og paa F ød 
selsmoderen , ligesom  den ogsaa anvendes 
imod Gulsot, G igt og  Krampetilfælde. Den 
liggende, rødlige Stengel er kantet, de ne
d s t e  Blade ere stilkede, lancetformede og 
stumpe, de smaa modsatte Blomster ere gule 
nied røde Prikker. Den er klæbrig og har 

harpixagtig L u gt, som forsvinder ved 
Tørring, og en bitter, noget balsamisk Smag.

p i a n ge r ò « !  s. Fødselsurt.
Sl a u ge i 'o c l ,  brasiliansk s. Caïncarod.
f l a n g e r © « ! ,  virginsk ( R a d ix  Serpen- 

wriæ virginianæ) a f den i de sydlige nord
amerikanske Fristater, især V irgin ien og 
v io lin a , voxende A r i s t o lo c h i a  S e d e n t a r i a ,  
bcstaar af en lille Bodstok og  en Mængde 
Udvendig brunlige, indvendig hvidlige B od- 
tr®vler; den har en bitteragtig, stikkende, 
Opvarmende Sm ag og  en gjennemtrængende 
bugt som af Campher og Baldrian, indehol- 
üei' en stærkt aromatisk Olie, bittre og gum mi- 
fgtige Fxtractivstoffer og en grønlig, blød 
vmrpix; man har ogsaa af den udvundet et 
u^get skarpt og bittert gult Farvestof, Ari-  
stolochin. Man anvender den i Medicinen, 
uuvillig- imod typliøse Febre og erholder den 
hovedsagelig fra Baltimore i Baller paa c. 
ip  Pd. Den friske Plante benyttes i dens 
fvjemland imod B id a f g iftige Slanger. E o- 
pOU maa opbevares i godt lukkede Blik - eller 
Glasbeholdere.

Sl a n g e t r æ  s. Colubrintræ.  
M a m g e u r t  s. Fødselsurt .  

i M a v e  d i a m a n t  e r  kaldes nogle farve- 
/. s®> fuldkommen rene og  klare Topaser, der
Ufles som løse Korn ved Bio Belmonte i 

Brasilien.
S l e t h v a r  1 P, .
Sl e t t e  /  8- Flyde re .

Sl i b e st e n e ,  Hvæssestene,  Norsk B ry- 
Ucstene, T .  Schleifsteine, E. Grindstones, Fr.

lerres à aiguiser, ere enten Dreie- eller

Omløbsstene,  som ere runde, skiveformede og  
befæstede paa Axer, der ved Brugen sættes 
i en omdreiende Bevægelse enten ved Haand- 
kraft eller ved Hjælp af Damp, eller Haand- 
slibestene, Hvæssestene,  paa hvilke de In 
strumenter, som skulle skærpes, føres frem 
og tilbage. Man skjelner endvidere imellem 
Olie- og Vandstene,  eftersom de ved Brugen 
vædes med Olie eller Vand, hvilket første 
Materiale navnlig benyttes til finere S lib 
ning. E ndelig  betegner man dem ogsaa efter 
den Grad, i hvilken de Instrumenter, som 
skulle slibes, angribes af Stenene, som haarde,  
halvbløde og bløde. Massen i alle Slibestene 
maa være af en passende Haardhed, fintkor- 
net og  fuldkommen ensartet uden Iblanding 
af fremmede haardere Dele. Disse Egen
skaber findes især forenede hos mange Sand
sten, hvis fine Kvartskorn ere sammenkittede 
ved et kisel- og léragtigt eller et kalkagtigt 
Bindemiddel. En anden Klasse af Slibestene 
bestaar af Skifer, som oftest Lerskifer, eller 
af Kiselskifer, eller af egentlig  Hvæsseskifer, 
som er en lysegraa eller grønliggraa B jerg 
art med noget gjennemskinnende Kanter, be- 
staaende af en Blanding af Kvarts og  Ler
skifer. I  Tyskland lindes der m eget gode 
Slibestene i Sachsen,  hvor de forfærdiges af 
den pirnaiske Sandsten i Hinterhermsdorf, 
Prossen og Oschaz; den saakaldte grønne 
sachsiske Oliesten bestaar kun af Hvæsse
skifer. Thiiringske Stene til F inslibning 
komme fra Saalfeld, Gräfenthal og Stein- 
heyde, men navnlig fra Sonnenberg under 
Navn af Hiiftenbergerstene.  Desuden er
holdes der meget gode Slibestene fra "Wur
tem berg, Bøhmen, Krain, Steiermark (W aid- 
hofer) etc., og  Bregenz og  Mailand levere 
ligeledes de efter dem benævnte almindelige 
Hvæssestene i Mængde. Finere Hvæssestene 
til Aftrækning af Barberknive, chirurgiske 
Instrumenter etc. komme navnlig fra Vieil 
Salm og Ottrez ved Spa i Belgien nærved 
den preussiske Grænse. De bestaa af et øvre 
tykt Lag af en bleggul, m eget fin Hvæsse
skifer og et graaligblaat Underlag af almin
delig Lerskifer; de forfærdiges im idlertid 
hyppig paa de nævnte Steder ved at sam
menkitte to særlig brudte Lag af disse Sten
arter, og de eftergjøres ikke sjelden i Thü
ringen af simplere Stene a f samme Farver. 
En navnlig tidligere søgt Sort fine S libe
stene er de levantiske Oliestene, som komme 
fra Orienten over Marseille og som bestaa 
af en med Kiselsyre gjennemtrukken brun 
Afart af Dolom it (s. d.), der ved at befugtes 
med Olie tiltager betydelig  i Haardhed; de 
komme til Europa i Blokke og  blive her 
spaltede til enkelte mindre Stene. —  I Frank
rig ere de Slibestene de mest bekjendte, som 
erholdes fra Marcilly, Damremont og Celles 
ved Langres; endvidere fra Dep. Charente, 
Øvre Loire og  Øvre Saone (Passevant og 
Selles); ogsaa de af en graa, glim m errig  
Kalksten bestaaende saakaldte »éclats de Jer
sey« forsendes i Mængde. —  I England fin
des det største Slibestenshrud ved Gateshead 
F ell i Grevskabet Durham, hvorfra der for
sendes Slibestene over hele Verden, imedens
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de mange Slibestene, som benyttes i Shef
field, mest brydes ved W ickersley i York
shire. De engelske Slibestene klassificeres i 
Eegelen efter deres Dimensioner i 8 forskjel- 
lige Maal, som kaldes »Foots« og omfatte 
Stene fra 10— 56 Inch. Diameter og 2— 8 
Inch. Tykkelse. En Slibestensfoot er 8 In 
ches, og  Maalet udfindes ved at sammenlægge 
Diameteren og Tykkelsen. Saaledes kaldes 
en Sten af 56 Inch. Diameter og  8 Inch. 
Tykkelse, tilsammen 64 Inches, en 8 F oot- 
Sten, hver Foot à 8 Inches. Efter Bestilling 
leveres der dog  Slibestene af meget større 
Dimensioner end forannævnt; man har dem 
saaledes af 76 Inch. Diameter og  14— 15 
Inch. Tykkelse, og altsaa a f en betydelig  
Vægt, idet 1 Cbfod veier 154 eng. Pund. —  
Fra Nordamerika komme de saakaldte Ar-  
kansas-Slibestene; de bestaa a f Chalcedon, 
ere hvidlige og have megen Lighed udvendig 
med uglaseret Porcellain  eller B iscu it; de 
anvendes som Oliestene til Slibning a f de 
fineste Knive og Instrumenter. —  Ogsaa i 
Norge findes flere Slibestensbrud, saasom i 
Øvre Tellemarken, hvorfra der forsendes endel 
til Udlandet. —  Kunst ige Slibestene, saa
kaldte Patentstene,  forfærdiges i Mængde af 
malet, finkornet Sandsten, som man blander 
med Ler og brænder, eller af malet Skifer 
og Sandsten, som efter Tilvirkningen lige 
ledes haardbrændes, eller a f Glaspulver olier 
Smergel, som behandles med Vandglas, pres
ses og  tørres. Ogsaa af hærdet Kautschuk,  
som man iblander Sm ergel, Pim psten- eller 
Kvartspulver i Forhold  til den Haardhed, 
som forlanges for Slibestenene, fremstiller 
man nu kunstige Slibestene.

Sl i h o w i t / , ,  Sliwowitza eller Racky s. 
Blommebrændevin.

S l i m  s u k k e r  kaldes det i Saften af 
forskjellige Planter indeholdte flydende, ikke 
krystalliserbare Sukker, som danner H oved- 
bestanddelen af Sirup.

S m a k  s. Sumak.
S m a l t e ,  ogsaa kaldet Blausel,  Kobolt- 

blaat,  Sachsiskblaat ,  Fr. Bleu d’azur, er et 
paa Blaafarveværkerne udvundet blaat Farve
stof og  er egentlig en fint pulveriseret, med 
Koboltilte blaafarvet Glasmasse, som anven
des til Blaaning af Papir, Lærred og andre 
Tøier, til Olie- Vand og  Væggemaling, til 
Farvning af Glasflusser og  Emaille, til at 
male paa Porcellain, Stentøi og  andre Ler
varer etc. Smalte var allerede kjendt i M id
ten af det 16de Aarhundrode, da det blev 
opfundet af den bøhmiske Glassmelter Schürer. 
Han solgte sin H em m elighed til Englændere, 
som anlagde Farvem øller og hentede K obolt- 
ertsen fra Sachsen, og samtidig opstod 11 
Farvemøller i Bøhmen. Disse maatte im id
lertid nedlægges, da Kurfyrst Johan d. 1ste 
af Sachsen forbød Udførselen og  selv anlagde 
Blaafarveværket ved Schneeberg, som endnu 
bestaar. Smalte er et K ali-Koboltforilte-Si- 
licat, som tilberedes ved at sammensmelte 
Kvartssand, Kali, røstet Kobolterts, det saa
kaldte Saff lor eller Zaffer,  som findes om 
talt under Kobolt, i store D igler, som hver 
rumme 3— 4 Centner af Blandingen og  som

ere anbragte i hvælvede Ovne. T il denne 
Sm eltning og den derpaa følgende Rensning 
medgaar omtrent 8 T im er; i Begyndelsen 
bliver Massen omrørt, men lades derpaa i Ro 
for at renses, idet den tungere saakaldte 
Speise, der tidligere bortkastedes som et 
værdiløst Affald, men nu opbevares omhygge
lig  som det væsentligste S tof ved Fabrika
tionen af Nikkel (s. d .) , synker tilbunds,, 
imedens der paa Overfladen samler sig endel 
Glasskum eller Glasgalle. Efter Rensningen 
tømmes Digelen, og Indholdet hældes da i 
koldt Vand, hvorved Glasset springer itu og 
bliver saa skjørt, at det let lader sig pul
verisere; det knuses da imellem Valser, hvor
efter det derved fremkomne Pulver males 
med rindende Vand imellem to paa et Træ
underlag roterende Granitstene. Det af det 
farvede Mel grumsede Vand afledes nu til et 
stort Kar og fra dette videre til Vaskekar
rene, hvori Melet slemmes. I det første af 
disse Kar afsætter det grovere Mel sig, som 
atter gives tilbage t il  M øllen eller kommer i 
Handelen under Navn afSt røblaat  eller Blaa- 
sand,  og som anvendes dels som Strøsand og 
dels til M aling af Skilte, idet de med Li111 
overstrøgne Bogstaver paa disse bestrøs der
med, saa at Overfladen bliver ujevn. I det 
andet Kar afsætter den egentlige Farve sig, 
som kaldes Couleuren og  som er grovere og 
mere dybblaa end det finere og lysere Mefi 
som afsættes i det tredie Kar og som be
nævnes Eschel.  Det Vand, som bliver tilbag6 
efter Udvaskningen og  Slemningen af disse 
Sorter, samles igjen i store Beholdere, hvor 
der da ig jen  afsætter sig  et fint, men meget 
lyseblaat Mel, som kaldes Sumpeschel og 
som enten sælges som en billigere Vare eller 
omsmeltes. Den bedste og koboltrigeste Sort 
Smalte af en ildfuld, mørkeblaa Farve kom' 
mer i Handelen under Navn af K ongeblåt 
Andre Koboltfarver ere Koboltblaat, Kobolt' 
ilte , K oboltgrønt, K oboltgu lt, Koboltultra' 
marin og Koboltviolet, som alle ville findes 
omtalte under Bogstavet K. Zaffer eller 
Saff lor er de røstede Koboltertser, som komme 
i Handelen med eller uden Tilsætning ^  
Sand ; det benyttes mest kun til Fretnstillm£ 
af de blaa Forsiringer paa ordinairt graa 
Stentøi. —  Skjøndt Smalte egentlig er en 
meget findelt Glasmasse, er det dog ikk® 
haardt eller skarpt at føle  paa, men derime1 
meget fint og blødt som en Følge af, a. 
de to glasdannende Stoffer Kvarts og Ra 
er det sidstnævnte tilstede deri i langt størr 
Mængde end i alm indeligt Glas. Forude 
ved sin smukke, ildfulde Farve udmærke 
Smalte sig  ogsaa ved sin store Holdbarb6 ’ 
der overgaar de fleste andre Farvers, idet 
kun angribes af de faa Stoffer, som ogs^. 
angribe alm indeligt Glas, og det egner s1» 
derfor særlig til Fresco- og Væggemalen6 » 
til Strygning af saadanne Gjenstande, s°! 
ere udsatte for Regn, og paa Grund af 6l, 
med Vandglas nærbeslægtede Natur lader cl __ 
sig  ogsaa let forene med dette. Som fora .j 
nævnt benyttes Smalte ogsaa undertiden 1 
Indbrænding paa Porcellain og Stentøi; me 
hyppigere bruges dog Koboltblaat til 1
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første og' Zaffer til det sidste. I  den nyere 
Tid er Koboltblaat imidlertid blevet meget 
fortrængt, navnlig til Maling og  Papir, af 
det ved Kunst tilberedte b illige Ultramarin, 
skjøndt dette sidste ikke kan modstaa Paa- 
virkning af Lys, Luft, Syrer etc. i samme 
Grad som det førstnævnte. —  De vigtigste 
Blaafarveværker findes i de sachsiske Erzge
birge, navnlig det kgl. Blaafarveværk eller 
2/5 Værk ved Oberschlema, ved Schneeberg, 
som er Statseiendom, og  det private Blaa
farveværk eller 3/5 Værk Niederpfannstiel ved 
Aue, som tilhører et Actieselskab, af hvis 
Actier Staten eier 30 p C t . h e r  forarbeides 
mest de i B jergegnene omkring Schneeberg og 
Annaberg udvundne Koboltmalme, men Væ r
kerne erholde dog ogsaa endel Eaamateriale 
fra Udlandet, navnlig fra S verig ; Afsætnin
gen finder hovedsagelig Sted fra to store 
Oplag i Leipzig og  Schneeberg. De mange 
forskjellige Earvesorter, som fremstilles her, 
me paa Priscouranterne betegnede med la
tinske Bogstaver, som igjen ere indbrændte 
Paa den øvre Bund af Fadene nedenunder de 
respective Blaaværkers Vaaben. SF betyder 
saaledes superfin,. F  fin, som ig jen  nøiere be
tegnes med fra 1 til 4 F ’er, hvilke sidste 
migive den bedste Sort; M  betyder middel,
0 ordinair, G gesiebt (sigtet), E Esche], C 
Couleur, M BS Middelblaasand, E  Eoyal- eller 
Aongesmalte, hvilket sidste Bogstav bruges
1 Forbindelse med de ovennævnte, t. Ex. 
r® d : Eoyal Eschel. De med E  betegnede 
Sorter ere bekjendto for deres udmærket 
smukke Farvetone i forskjellige Nuancer. A f 
Couleuren haves alene 12 Sorter til en Pris

fra 20 til 125 Kroner pr. Centner, af 
Eschel over 20 Sorter til omtrent lignende 
Friser, og af Zaffer 3 Sorter, som koste fra

til 115 Kr. pr. Centner og  som forsendes 
1 Fade, der indeholde fra 1 til 7 Centner. 
Af andre Farver haves der 7 Sorter Ultra
marin, som forsendes i Pakker paa 1, J/2 og 
li Pund til en Pris af 4 — 30 Kroner pr. 

Fd., 9 Sorter K oboltilter i Pakker paa 1 Pd., 
3 Sorter Strøblaat og  over 30 Sorter K obolt
grønt. I de sachsiske Værker produceres der 
^ l i g  7 à 8,000 Centner Farve til en Værdi 
m henved 700,000 Kroner. Disse Farver ere 
bekjendte over hele Verden for deres Godhed 
?g den Sikkerhed, som man kan have med 
Hensyn til Kvaliteten, idet de undersøges og 
Prøves af særlige dertil udnævnte Mænd, 
jØrend de komme i Handelen. De fleste gaa

England og  Holland, hvorfra mange ig jen  
mrsendes til andre Verdensdele. I  Holland 
mive de sædvanlig malede endnu finere og 
^Isættes ofte Indigo og andre Farvestoffer, 
hvorved man der fremstiller 30 forskjellige 
forter. —  Desuden findes der store Blaa- 
arveværker ved Schwarzenfels i Kurhessen, 

Hasserode og  flere Steder i Harzen, ved 
J)achimsthal og  Altsattel i Bøhm en, ved 
jlpdum i N orge og  i England i Omegnen af 
pVerpool, hvor der som Eaamateriale tildels 
jm yttes Malme, der indkomme fra Chili som 
ballast i Skibe.

S m a r a g d  (Smaragdus), Fr. Emeraude 
' erte, E. Emerald, Ital. Smeraldo, er i ren

Tilstand en Æ delsten af en udmærket smuk 
og  livlig grøn Farve med et svagt blaaligt, 
gu lligt eller græ sgrønt Skjær; undertiden 
forekommer den næsten ganske hvid, men 
sædvanlig er den enten mørk græ sgrøn eller 
lysegrøn. Den krystalliserer i regulaire, sex- 
sidede Prismer og bestaar ligesom Beryl (s. d.) 
af Kiselsyre, Lerjord og  Beryljord m ed en 
ringe Ib landing af Chrom- eller Jernilte, 
hvoraf de forskjellige Farvenuancer tildels 
ere betingede. Dens Haardhed er 7,5— 8, 
og den er altsaa haardere end Bjergkrystal, 
men den ridses derimod af Saphir, Eubin, 
Topas og  Spinel; den har en liv lig  Glas
glans og  er ofte gjennem sigtig  i høi Grad. 
Man finder den kun sjelden af aldeles ren 
Farve, idet den som oftest har skyagtige eller 
mørke Steder og  andre Feil. H yppig  ere 
Smaragdkrystallerne ogsaa gjennem dragne af 
fine E idser, som først fremtræde tydeligt 
ved Stenens længere H enliggen i Luften ; 
saadanne Stene kaldes mosagtige (jardinées) 
og  have kun ringe Værdi. Smaragden var 
allerede kjendt i Oldtiden og  omtales af P li- 
nius som en af de smukkeste Æ delstene ; den 
erholdtes dengang smukkest fra Scythia. Kei
ser Nero benyttede en Smaragd som et Øie- 
glas til derigjennem at betragte sine Gladia
torers Kampe. I  Peru dreves der Smaragd
gruber i de ældste Tider, og  Spanierne fandt 
ved deres Ankomst dertil Smaragder i Mængde ; 
men disse ældre Gruber ere i Tidernes Løb 
form odentlig bievne ødelagte a f de Indfødte, 
da man ikke har kunnet gjenfinde dem, hvor
imod man har opdaget andre, som levere ud
mærket smukke og  kostbare Smaragder. Siden 
Aaret 1268 drives der Smaragdgruber i Tun- 
kadalen i Statholderskabet Santa Fé i Ny 
Granada, hvor der i Gjennemsnit arbeider 100 
Mand og  hvor Stenene findes i bituminøs 
Kalksten, som danner Gange i Lerskifer; 
disse Miner vare for en Snes Aar siden eller 
mere bortforpagtede til en aarlig Leieafgift 
af 8,000 £., men Speculationen skal ikke have 
svaret Eegning. Paa Udstillingen i Paris i 
Aaret 1867 fandtes der fra Gruberne i Santa 
Fé et Stykke af den nysnævnte Kalksten, 
hvori der var indleiret omtrent 50 udmærket 
smukke, sexsidede Smaragder, hvoraf de 3 
største vare 7 Ctra. lange og over S Ctm. i 
Gjennemsnit, imedens de mindste vare 2 à 3 
Ctm. lange; saadanne Exemplar er høre im id
lertid til de m eget store Sjeldenheder. —  
Desuden findes der Smaragder i Peru, Bra
silien, Bagindien, A lgier, Sydaustralien og 
Æ gypten, hvor de ældre Gruber først i den 
nyere T id  ere gjenfundne, og i Aaret 1830 
begyndte man at samle Smaragder ved Ka- 
tharinenburg i det østlige Ural, hvor de fore
komme i Glimmerskifer. Smaragder af rin
gere Værdi findes ogsaa i det Salzburgske, 
i Bøhmen, Steiermark, Sachsen, Ungarn og 
i N orge ved Modum, Eidsvold ug Minde, hvor 
de forekom me i grovt Granit, men kun sjel
den i smukke Exemplarer. Størrelsen af en 
Smaragd forøger ikke dens Værdi i det 
samme Forhold  som Tilfæ ldet er med Dia
manten og  Eubinen; for det første Karat af 
en feilfri, dybt græsgrøn Sten betales indtil
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230 Kroner, og  i England • koste saadanne 
smukke Smaragder endogsaa gjennem snit- 
lig  3 à 600 Kr. pr. Karat. De i den nyere 
T id  fundne Smaragder overgaa kun sjelden 
i Størrelse en lille Yalnød, imedens man dog 
har betydelig  større og udmærket smukke 
Exemplarer, som ere fundne i ældre Tider 
og  som opbevares i forskjellige Landes Skat
kamre eller Mineralsamlinger. I  det øster- 
rigske Skatkammer findes der saaledes en 
Smaragd, som veier 2,000 Karat; Hertugen 
af Devonshire eier en, som veier 9 Unzer, 
og  i Mineralkabinettet i Petersborg opbevares 
der en i Sibérien funden Smaragd, som er 
16 Ctm. lang, 10— 13 Ctm. i Gjennemsnit 
og  veier henved 6 Pd. —  Det hører ikke til 
Sjeldenhederne, at Elusspath, grøn Turmalin, 
Malachit og  Apatit udgives for at være Sma
ragd, ligesom man ogsaa nu forstaar skuffende 
at eftergjøre denne ved Glasfiusser; men den 
ægte Smaragd overgaar dog alle disse E fter
ligninger i Haardhed og Vægtfylde, og  de 
nævnte Stene ogsaa i Glans ; desuden ud
mærker den sig  ogsaa derved, at den bliver 
blaa i Ilden og  at den lyser i Mørke, saa- 
længe den er ophedet, imedens den efter A f
køling ig jen  antager sin tidligere Farve. —  
Under Navn af prismat isk Smaragd eller 
Euklas forekommer der i Peru og  Brasilien, 
men dog kun sjelden, en Art a f b jerg - eller 
pistaciegrøn Farve, der undertiden gaar over 
i det Hvide eller Him melblaa; den er helt 
eller halvt gjennem sigtig og glasglinsende, 
men staar ikke i nogen høi Pris paa Grund 
af dens uanselige Udseende. 

S m a r a g d g r n n t  s. Chromgrønt.
S m a r a g d  i t  s. Diallag.
S m a r a g d m o d e r  s. Prasem
S m e l t e d i g l e r  s. Digler.
S m e r g e l  (Lapis smiridis), T. Schm ir

gel, Fr. Emeril, E. Emery, er en Afart af 
Korund, af mørkeblaa, graa, undertiden og 
saa rødligbrun Farve, uigjennem sigtig eller 
kun svagt gjennemskinnende ved Kanterne, 
kun lidet glinsende, med et ujevnt Brud og 
af Haardhed ( =  9) som Saphir og  Diamant- 
spath; den forekommer baade i faste, tætte 
Stykker og fint indsprængt og  bestaar i che- 
misk Henseende af Lerjord, ligesom  Rubin 
og  Saphir. Den bedste og reneste erholdes 
fra de næsten uudtømm elige Gruber i Coxaki 
paa Øen N axos; i den nyere T id  har man 
dog ogsaa fundet store Leier af fortrinlig 
Sm ergel i Amerika ved Springfield i Massa
chusetts og  ved Chester i Grevskabet Ham p
den midt i the blue mountains. En noget 
ringere Sort forekommer i Lilleasien i B jer
gene Gum mugdacb og  Almandagh og  ud
føres i M æ ngde; i Aaret 1866 kom der saa
ledes derfra alene til England c. 37,000 Cwts. 
til en Pris af c. 9 sh. pr. Cwt. I  mindre 
Mængde findes Sm ergel i de sachsiske Erz
gebirge imellem Schwarzenberg og Bockau 
og  ved Eibenstock, ligesom  ogsaa paa den 
engelske 0  Guernsey, paa Elba etc. En 
m eget god saakaldet spansk, sort Sm ergel 
kommer fra Peru. Førend Smergelen kom
mer i Handelen, bliver den sædvanlig slaaet 
i Stykker og  paa særegne M øller malet til

Pulver, hvoraf man ved Slemning erholder 
flere Sorter af forskjellig F inhed; den an
vendes da til Slibning, Saugning og Boring 
a f Æ delstene, Glas, Staal eller andre Metal
ler eller haarde Legem er, til Polering af 
haarde Stene og ogsaa istedetfor F ile tilBe- 
arbeidning af Staal, idet man enten dertil 
benytter forskjelligt formede Træ- eller Jern
stænger, som dyppes i Olie og  derefter i 
Sm ergelpulver og  som da bruges ligesom 
File, eller de saakaldte Smergelskiver, som 
ere af Træ og  løbe rundt paa Dreierbænken, 
imedens Smergelpulveret enten er anbragt 
directe paa Træskiven eller paa et Læder
eller Blyovertræk paa denne. Smergelpulver 
kommer i Handelen i 5 Numere af forskjellig 
Finhed, nem lig Nr. 0, som er det groveste, 
Nr. 9 grovt Smergel, Nr. 10 en Middelkvali
tet, Nr. 11 fint og  Nr. 12, som er det fineste. 
Undertiden sælges ogsaa hel Smergel, som 
er sleben til Stykker af passende Størrelse 
og  som ligeledes benyttes af Ædelstens- 
Marmor- og Glasskærere. —  Hyppigere end 
den ægte Smergel forekommer der dog i 
Handelen under dette Navn forskjellige andre 
mineralske Stoffer, som bestaa af det malede 
Affald af flere Æ delstene, saasom af Granat, 
Topas, Spinel etc., undertiden blandede med 
Kvartssand, eller som ogsaa stundom findes 
i Jorden. H ertil henhører navnlig Granat
smergelen fra Bøhmen, samt den saakaldte 
levant iske eller venetianske Smergel, som 
bestaar af Jernglans og  Kvarts og  som findes 
i store Leier i Urbjergene i Levanten. Den 
er brunlig, mørkt staalgraa eller jernsort, og 
bringes hovedsagelig til Venedig, hvor den 
bliver pulveriseret og bragt i Handelen i 
flere Sorter af forskjellig Finhed. Fra Om
egnen af Schwarzenberg i Erzgebirge erhol
des ligeledes en graa, uægte Smergel, som 
ofte forhandles i Sachsen. T il Pudsning og 
Polering af Gjenstande a f M essing og Ny- 
sølv eller til Borttagelse a f Rustpletter paa 
Staalvarer forfærdiger man Smergelpapir ved 
at overstryge Papir med en varm Limopløs
ning, sigte Smergelpulveret derpaa og trykke 
det fast ved Hjælp af Trævalser; man afry
ster derefter det løse Pulver, der ikke har 
fæstet sig  til Papiret, giver dette et nyt 
Lim overtræk og  tørrer og  presser det endnu 
engang. De finere Smergelsorter blander man 
dog  som oftest strax med Lim  og overstryger 
da med en Pensel Papiret med Blandingen, 
som da fæster sig bedre derpaa. Smergel
lærred kaldes et paa samme Maade tilberedt 
Bom uldstøi, der er at foretrække for Papiret, 
da det ikke saa let rives itu. Uægte Smer
gelpapir og  Smergellærred fremstilles ved 
Hjælp af pulveriseret Glas (Glaspapir), skarpt 
Sand (Sandpapir) eller pulveriseret Porcel- 
lain, Hammerslag etc. —  Smergel blandes 
ogsaa i forskjellige kunstige Stenmasser, som 
ved Hærdning danne kunstige Slibestene (s. d.)

S m i n k e ,  T. Schminke, Fr. Fard, E. 
Paint, Rouge, kahler man i Almindelighed 
forskjellige Midler, som man paafører Huden 
for at forskjønne dens Farve. Den forekom
mer derfor baade rød, hvid og gul, og til
beredes af Parfumefabrikanterne paa mange
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forskjellige Maader og  i en stor Mængde 
Sorter med som oftest franske eller engelske 
Navne. Den røde Sminke bestaar hyppigst 
af Safflorrødt (Carthamin), men man anvender 
ogsaa dertil Carmin eller det røde Farvestof 
i Fernambuk, undertiden ogsaa Cinnober, 
Kugellak etc. Den kommer i Handelen enten 
som et tørt Pulver eller i smaa convexe, let 
afsmittende Plader, der ere fæstede paa en 
Porcellainsplade, de saakaldte Sminkekopper  
Hier Sminkeplader,  eller udrørt i Rosenvand 
?om en D e ig ; undertiden benyttes den ogsaa 
1 Form af Sminkepapir eller imprægneret i 
Bomuld under Navn af Laine d’Espagne,  
oller i Krep, som da kaldes Crépon rouge.  
Blandet med Fedtstoffer kommer den ogsaa 
[Handelen som Fedtsminke,  hvoraf der baade 
[tides rød, hvid, gul etc. Den af Cinnober 
Biberedte Sminke er skadelig for Huden. 
Schnouda kaldes en Art Cold-cream (s. d.), 
J°m er tilsat en ringe Mængde Murexid, et 
'arveløst S tof, som vindes af Urinsyre og 
®°tn har den Egenskab at farve Huden rød. 
[ il  hvid Sminke benyttes mest et hvidt Me
j-Milte, navnlig Vismuthilte og Blyhvidt, hvil
e t  sidste im idlertid er skadeligt for Sund
heden. Mindre skadelig er hvid Talkjord og 
b^t Kridt, men uskadelige Stoffer ere der
imod Haarpudder, pulveriseret Sværdlilierod, 
Bismel og Perlepulver. Ofte blandes ogsaa 
bere af disse Stoffer sammen, navnlig ogsaa 
rfd og hvid Sminke for at fremstille for- 
pjellige Nuancer a f Rødt. T il gul Sminke 
b y tte r  man sædvanlig Okker.

Sm inkelapper s. Bezetta.
S m i n k e r o d  s. Alkanna.  

i, Sm se l t  (Osmerus eperlanus) er en paa 
Byggen grønlig  og paa Bugen og Siderne 
pHglinsende A rt Lax, som forekommer ved 
[°rdenropas K yster og  som fra Havet gaar 

i fersk Vand for at lege og tilbringe V in 
d e n  i Fjorde og Indsøer. Havsmælten, som 
.Norge kaldes Siom,  kan naa en Længde af 
bdtil 30 Ctm., imedens Ferskvandssmælten, 

ogsaa kaldes Nors,  sædvanlig kun er 
8̂ 10 Ctm. lang.
j; S m ø r  (B utyrum ), T. Butter, Fr. Beurre, 
p  Butter, Melkens Fedtstof, findes fordelt i 
/û û e  som smaa Kugler, der paa Grund af 
efes ringere Vægtfylde stige tilveirs og 

yûde sig som Kløde paa Meìkens Overflade. 
((Ci at omrøre eller kjærne F løden samle 
j jSse Smaakugler sig i større og  større Klum- 
e r> _som lade sig  skille fra Melken, nrr TTQrIog ved
(j ' Sjentagen Udvaskning og  Udpresning af 
m.fpdnu i samme indeholdte Melkedele er- 
j jb ’er man Smør. Saa godt som alt det i 
ø d e l e n  forekommende Sm ør vindes af K o- 

hvoraf det rigeligst og  lettest kan ud-
^ hvilket dog tildels ogsaa er Tilfæ ldet 
( jb  Melken af Geder, Faar og Kvinder, im e- 
W S Bûb derimod kun med m eget Besvær 
f,a;  Undes af Melken af mange andre Dyr, 
V  [lig  af Hopper og  Æ selinder. Ved en 
(jbbeltemperatur har Sm ør en ensartet blød 
ve?8istents, i  Kulden bliver det haardt, men 
^J. +  3 1 0 R. bliver det flydende og  olie- 
i f  p t .  Dets Kvalitet er m eget forskjellig, 

1 saavel Køernes A rt som deres Fodring

har en m eget stor Indflydelse paa Melkens 
Godhed og altsaa ogsaa paa Smørrets, og  
desuden er dettes Beskaffenhed selvfølgelig 
ogsaa afhængig af den større eller mindre 
Omhu, hvormed det tilberedes. Godt Smør 
maa, navnlig naar det er bestem t til at op 
bevares i længere Tid eller til at forsendes, 
være saavidt som m uligt befriet for alle Melke- 
og  Ostedele, hvilket imidlertid selv ved den 
om hyggeligste Gjennemæltning kun tildels 
kan opnaas. En mere fuldkommen Rensning 
a f Sm ørret kan ske ved at smelte det over 
en ikke for stærk I ld  og  vedblivende fjerne 
det Skum, som danner sig  paa Overfladen; 
det taber vel derved en Del af sin behagelige 
friske Smag, og  dette i en desto høiere Grad, 
jo  større Varme der anvendes ved Sm eltnin
gen, men saadant smeltet Smør, som er fast 
nedpakket, kan holde sig m eget længe og  er 
derfor godt egnet til at forsendes langt. 
Denne Fremgangsmaade benyttes endel i 
Tyskland, og  navnlig forsendes der meget 
sm eltet Sm ør under Navn af Schmalz fra 
Bam berg i Tønder paa 125— 150 Pund, lige
som ogsaa i mindre Fustager. Ogsaa fra 
Rusland og Frankrig forsendes endel saaledes 
behandlet Smør. Den sædvanlige Maade til 
at gjøre Sm ør tjenligt til Opbevaring er d og  
ved at salte det, idet man om hyggelig blan
der og gjennemælter det med fint Salt, hvor
af der som oftest benyttes 3 à 6 Kvint til 
hvert Pund Smør. I  mange Egne, saaledes 
navnlig i det sydvestlige Tyskland, bruger 
man altid usaltet Smør. D et til snarligt 
B rug i Husholdningen bestemte Sm ør ind
deler man i Alm indelighed i Sommersmør 
og Vintersmør; det første er federe og mere 
velsmagende end det sidste, fordi Køerne om 
Sommeren mest leve a f det friske Grønfoder, 
imedens de om Vinteren hovedsagelig maa 
lade sig nøie med tørt Foder. Det bedste 
Sommersmør kaldes Græssmør eller Mai- 
maanedssmør og tilberedes paa den Tid, da 
Kløvermarkerne staa i fuld Blomstring. D et 
Sommersmør, som tilberedes i Juli eller Au
gust, er blødere og mindre indholdsrigt; det 
er i Regelen ogsaa det mindst holdbare. 
Bedre og  kraftigere er det Smør, som  under 
Navn af ævret Smør tilberedes om Efter- 
aaret fra Høstens Begyndelse indtil Kvæget 
tages paa Stald; i Tyskland kaldes det Herbst- 
eller Stoppelbutter. Det i Løbet af Vinteren 
kjærnede Smør, som ogsaa kaldes Staldsmør 
(Strohbutter) er den ordinaireste Sort. —  
T il Opbevaring i Løbet af Vinteren g jør man 
bedst i at pakke det først behørig saltede 
Sm ør fast i Stenkrukker, som tilbindes fast 
og  henstilles paa et køligt, aldeles lugtfrit 
og navnlig ikke fugtigt Sted. T il Forsen
delse benyttes i Regelen Træfustager, som 
helst først maa være udkogte i en Saltop
løsning, og  naar Smørret efter nogen Tids 
Forløb har løsnet sig fra Siderne i Fusta
gerne, maa det ledige Rum  udfyldes enten 
med Sm ør eller med Saltlage. Ved længere 
Opbevaring bliver især mindre om hyggeligt 
tilvirket Sm ør let harsk, idet det deri inde
holdte Casein og  Melkesukker bevirker en 
Gjæring, hvorved Fedtstoffet spaltes og  de
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flygtige fede Syrer frigjøres; man kan bøde 
herpaa ved at ælte det harske Smør med 
Kalkvand og  derefter med rent Yand. —  
Det meste Smør for Verdenshandelen leverer 
Holland, især Ostfriesland ; i Aaret 1880 ud
gjorde Udførselen af Smør fra Nederlandene 
72,7 M ill. Pd., og  i 1881 82,2 Mill. Pd., af 
hvilket sidste Kvantum e. 71 M. Pd. gik til 
England, 7 M. Pd. til Belgien og 2,5 M. Pd. til 
hollandsk Ostindien. Efter Holland ere de 
vigtigste smørproducerende Lande Holsten, 
M ecklenburg, Danmark, de preussiske og 
russiske Østersøprovinser, Nordamerika, Ir 
land, Norge, Finland, Baiern, især Pranken, 
samt Frankrig. Hovedomsætningen foregaar 
i de fleste større Søhavne; i Tyskland driver 
navnlig Ham borg en betydelig  Handel der
med. Man anser dér det sjællandske Smør 
for at være det bedste, hvorfor det ogsaa 
staar i høiest Pris, skjøndt det formenes ikke 
at kunne holde sig saalænge som det hol
stenske. Smørhandlerne i Hamborg, Altona, 
Lübeck, Kiel etc. slutte sædvanlig Contract 
med de større holstenske Herregaardsbesid- 
dere om Levering hele Aaret igjennem  af alt 
det af dem producerede Sm ør til en fastsat 
P ris; dette er det saakaldte »H ofe- eller 
Havebutter«. I  Ham borg skjelner man med 
Hensyn til Fustagerne imellem »Schmalband« 
og »Gross- eller Bucketband« (egentlig bau
chiges G-ebind); de førstnævnte ere de, som 
hyppigst komme i Handelen. —  I  England 
produceres der m eget Sm ør og  sædvanlig af 
fortrinlig K valitet; men Landet indfører dog 
betydelige Kvantiteter, især fra Holland, 
Hamborg, Frankrig og  Danmark. D et bedste 
engelske Smør er det saakaldte Aylesbury- 
Smør, som omfatter de bedste Producter fra 
Melkerierne i Buckinghamshire og  Oxford
shire; det forsendes mest til London i flade 
Kasser, som hver indeholde 18— 30 Klumper 
à 2 Pd. Næsten af samme Godhed er Sm ør
ret fra Dorset og  Devonshire, som er pakket 
i Fustager. Ogsaa i Som mersetshire og  
Gloucestershire tilvirkes der m eget godt Smør, 
som mest gaar ad Jernbanen til London. 
Irland producerer betydelige Kvantiteter Smør, 
som dog i K valitet staar langt under det en
gelske paa Grund af en mindre om hyggelig  
Tilberedning, hvorfor det kun sjeldnere for
sendes til London, men i store Partier til 
Udlandet. Alene i London anslaas det aar- 
lige Forbrug af Sm ør at være c. 33 M illi
oner Pund, og antages det Kvantum, som 
gjennem snitlig erholdes af en Ko i et Aar, 
at udgjøre 180 Pd., vil der alene til Londons 
Forsyning med Sm ør behøves over 180,000 
Køer. —  Frankrig udfører meget Smør fra 
de nordlige Egne, især fra Normandiet og 
Bretagne, mest til K olonierne; de bedste 
Sorter tilvirkes i Omegnen af Isigny. —  I  
de nordamerikanske Fristater staar Sm ørpro- 
ductionen nu paa et h øit Standpunkt, og der 
udføres aarlig store Partier til Europa; efter 
O pgivende a f det statistiske Bureau i W a 
shington udgjorde Udførselen af Smør saa- 
ledes i Aaret 1879 c. 43 M illioner Pund til 
en Yærdi a f 6V2 Mill. £., og  i 1880 c. 37 
M ill. Pd. værd c. 7 Mill. £. Ogsaa engelsk

Nordamerika, navnlig Canada, udfører i den 
nyere T id  Smør i Mængde til England, hvor 
det canadiske Smør i stor Udstrækning har 
fortrængt det irske Sm ør; i Aaret 1878 ind
førtes der til England fra Canada over 10 
Mill. Pd. D et nordamerikanske Smør vil 
uden Tvivl vinde større og større Betydning 
i Verdenshandelen; men Danmark har dog 
derfor ingen Grund til at frygte for at miste 
sin engang vundne Plads paa det engelske 
Marked, idet Englands Sm ørforbrug er saa 
betydeligt, at der altid vil være Afsætning 
for det danske Smør til gode og lønnende 
Priser, naar der kun leveres et fint og hold
bart Product. —  I de sydlige Lande bruges 
som bekjendt langt mindre Smør end i de 
nordlige, idet man som oftest dér benytter 
Olie istedetfor Smør. I  Indien og overhove
det i alle de varme Lande imellem Vende
kredsene er Sm ørret i flydende Tilstand og 
udgjør i mange Egne en betydelig  Handels
artikel under Navn af Ghi. Navnlig skulle 
Araberne være de største Smørconsumenter 
paa hele Jorden, idet enhver Araber drikker 
til Frokost hver M orgen en stor Skaal smel
tet Smør, ligesom  han ogsaa nyder det sam
men med mange andre Spisevarer. Store 
Kvantiteter forsendes aarlig fra Suakim, Co
heir og  Massuah ved Vestkysten af det røde 
Hav til Dj id da og andre arabiske Havne, da 
Landets egen Production langtfra er til
strækkelig til Forbruget. D et arabiske Smør 
tilberedes afFaare og Gedem elk; Kamelernes 
Melk benyttes ikke dertil.

I  Danmark har^Sm ørproductionen i Løbet 
af det sidste Decennium taget et meget be
tydeligt Opsving, baade i Betning af Mængde 
og Godhed, og Sm ør er nu ubetinget den 
vigtigste af alle de Fedevare-Artikler, som 
Landet udfører; Følgen  har ogsaa været, at 
imedens dansk Smør tidligere kun havde et 
daarligt Navn i Udlandet, staar det nu i 
m eget høi Anseelse. Udførselen foregaar 
hovedsagelig til England, i mindre Omfang 
ogsaa til Tyskland og  Norge. Prisen paa 
Smør angives i Danmark, N orge og Sverig 
i en gros Handelen i Kroner pr. 100 Pund 
netto, saaledes at man i de to førstnævnte 
Lande derved forstaar danske eller norske 
Pund og  i Sverig svenske Skaalpund. I Eng
land angives Prisen i Shillings pr. Cent- 
w eight à 112 eng. Pd. =  10 13/5 danske Pund. 
Den almindelige Maade, hvorpaa Smør til
beredes i de større Melkerier her i Landet, 
er ifø lge »Landbrugsordbog« følgende: Flø
den skummes af Melken og opsamles i Tøn
der, hvor man lader den henstaa under en 
vis Temperatur i 12 à 24 Timer, indtil den 
er begyndt at blive syrlig, hvorefter den oin- 
røres i den saakaldte Kjærne, som sædvanlig 
er et Trækar a f en foroven noget tilspidset 
Tøndeform , hvori der befinder sig en lodret 
staaende Axe mod et derpaa anbragt Kjærne- 
ris, ved hvis omdreiende Bevægelse i 30—40 
Minuter de smaa K ugler i Fløden samle sig 
til større Klumper. Disse tages da op a 
Kjærnen med en Si, saa at den største 

I af Kjærnemelken kan løbe fra, hvorefter 
I Smørret tømmes i et Trug, hvor Kesten at
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Kjærnemelken trykkes a f med Hænderne, 
perpaa rulles Smørret sammen og henlægges 
i en Dynge, indtil hele Massen er bearbeidet, 
hvorefter det veies og saltes med 3— 4 Kvint 
fint Salt pr. Pund Smør. Saltningen udføres 
saaledes, at en D el af Sm ørret udbredes i et 
jevnt, tyndt Lag paa Bunden af Sm ørtruget, 
bestrøs med Salt, derefter et nyt Lag oven- 
paa, som atter bestrøs med Salt og  saa frem
deles. Disse Lag æltes nu svagt sammen, 
hvorefter Sm ørret læ gges til A fkøling  i en 
Svalekasse, en aflang Trækasse med tæt 
Bund og  med et aabent Tremmelaag nogle 
Tommer over Bunden, hvorpaa Smørrullerne 
ligges saaledes, at de ikke berøre hverandre 
°g næsten ganske ere omgivne af Luft. Kas
sen dækkes med et løst Laag, bestaaende af 
en Tinkasse, fyldt med Is eller Sne, hvorved 
Luften omkring Smørret snart afkøles til faa 
tirader over Frysepunctet, saa at Smørret i 
Løbet af et Par Tim er er blevet tilstrække
lig fast. D et udtages derpaa af Svalekassen 
°g bringes paa Æltemaskinen, hvor det be- 
årbeides for at blandes helt igjennem med 
Baltet og for yderligere at fjerne Kjernemel- 
hen, hvorefter det strax nedpakkes i Fusta
ler af forskiellig Størrelse, saasom Ottinger, 
Fjerdinger, Dritler eller Halvtønder med en 
Nettovægt af henholdsvis 28, 56, 75 og 112 
Pund; den hyppigste Pakning for Udførselen 
Ira Danmark er dog D ritlen med en N etto
vægt af 75 Pd. eller en M ellemfustage im el
lem Dritlen og  Halvtønden med en N etto
vægt af indtil 100 Pd.

Imedens foranstaaende Fremgangsmaade er 
'Ipn almindelige her i Landet ved T il
virkningen af syrnet  Sm ør for det engelske 
Narked, har ogsaa Tilberedelsen af sødt Smør 
1 den sidste halve Snes Aar spillet en tem 
melig betydelig Eolie  i Danmarks Melkeri- 
drift. Der tilsigtes hermed at producere en 
Tare, som er udmærket fin og holdbar, og 
som ved at nedpakkes hermetisk kan taale at 
lernendes til oversøiske Lande, Sydamerika, 
China, Japan etc. Dette Maal kan kun naas 
ved. at anvende en til det Ydorste dreven 
Omhu i alle Betninger for at erholde det 
fineste og bedste Smør, saasom en udsøgt 
Fodring af Køerne og  en om hyggelig  Sor
tering af Melken i Stalden, saaledes at M el
hen af alle Køer, der ikke befinde sig  i sund 
°g normal Tilstand, holdes for sig, ligesom  
ogsaa Melken fra de første 12 Dage efter 
kælvningen. Den gode Melk af de normale 
køer bringes hurtigst m uligt i Melkeriet og 
afkøles fuldstændig i Isvand, og  til sødt 
Pakkesmør anvendes da kun de øverste to 
Trediedele a f den Fløde, der fremkommer i 
ne første 10 Timer, efterat Melken er sat i 
«vand. Melken kan derefter henstaa rolig  
LI yderligere Flødeafsæ tning, og  denne efter- 
skummede Fløde i Forening med F løden af 
dea frasorterede Melk behandles særskilt til 
frembringelse af almindelig syrnet Smør. 
Len øverste søde Fløde, som er skummet 
efter de 10 Timers Forløb, fjernes strax efter 
skumningen aldeles sød og  maa ikke have 
nnndste Spor af Syrlighed,• den er meget 
eoncentreret, giver 1 Pd. Smør a f godt 4 Pd.

H jo rth : Varelexikon.

Fløde og  kræver særegne Kjærningsforhold, 
idet den kan kjærnes ved en lavere Tempe
ratur og  udskiller Sm ørret hurtigere, end 
Tilfæ ldet er med syrnet Fløde. Denne P ro 
duction af sødt Smør her i Landet er i de 
senere Aar aftagen endel som en F ølge  af 
den Concurrence, som den snart mødte paa 
Verdensmarkedet, og de store Fordringer, 
som der stilles med Hensyn til denne Vares 
fortrinlige Kvalitet. —  I den nyeste Tid har 
man ogsaa her i Landet begyndt at forsende 
fersk og  usaltet Sm ør til England, nedlagt 
i smaa Buller i særlig Pakning, hvilket 
under gunstige Omstændigheder skal betale 
sig  godt.

En anden i de senere Aar hyppig anvendt 
Sm ørtilberedningsmethode, som har vundet 
mere og mere Udbredelse ogsaa her i Landet, 
er den saakaldte Centrifugeringsmethode,  som 
bestaar i at udskille F løden  af Melken strax 
efter M alkningen ved Hjælp af en Centri
fuge o : et cylindrisk Kar, der sættes i en 
omdreiende Bevægelse om sin Axe med en 
Hastighed af fra 1,000 til 6,000 Omdreininger 
i et Minut. Den igjennem en Aabning for
oven indbragte søde Melk slynges derved ud 
imod Karrets Sider og  fæster sig paa disse 
som en lodret Cylinderring, paa hvis indre 
Side Fløden da samler sig. Denne afsvales 
derpaa hurtigst m uligt ilsva n d  og hensættes 
strax til Syring, og  man opnaar paa denne 
Maade, at Kjærningen allerede kan foretages 
12— 20 Tim er efter Malkningen. Man skal 
derhos ved Anvendelse af Centrifugen kunne 
tilberede Smør, som baade med Hensyn til 
Kvalitet og Kvantitet overgaar det paa de 
tidligere Maader tilvirkede Product, og  efter 
al Sandsynlighed vil denne Methode derfor 
ved en .fortsat Udvikling efterhaanden blive 
den almindelige i alle større Melkerier.

Sm ør er en Blanding af forskjellige Fedt
stoffer eller Glycerider, som ved Forsæbning 
adskilles i G lycerin  og  et Antal Fedtsyrer. 
De ikke flygtige a f disse ere Palmitinsyre og  
Smøroliesyre, de flygtige Smørsyre, Capron- 
syre, Caprylsyre og  Caprinsyre. Som  ude- 
componerede Glycerider danne disse sidste 
Smørfedtet  eller Butyrinet  og ere Aarsagen 
til Sm ørrets eiendommelige Lugt. Smørsyre  
{Acidum  butyricum ) forekommer i Naturen, 
saasom i Guano, Trætjære, Sved etc.; den 
optræder i Sukkerraffinaderierne ved Gjæring 
af de benyttede Benkul, i Garverierne o. fl. 
St., dannes af Sukker ved Gjæring med raad- 
den Ost og  Kalk, og  den frigjøres i Smørret, 
naar dette bliver harsk, ligesom  den ogsaa 
kan fremstilles ved Forsæbning, og  atter fr i
gjøres a f Sæben ved Svovlsyre. Sm ørsyre 
er flydende, farveløs, sur og ætsende, den er 
opløselig i Vand og lettere end dette, har 
en ubehagelig, stærk Lugt som af harsk 
Smør, og  ved at antændes brænder den med 
osende Flam m e: den danner med Baser for
skjellige Salte. —  Capronsyre er en olieagtig, 
vandklar Yædske, som smager meget surt, 
senere lidt sødligt, og lugter som Sved. —  
Caprylsyre  ligner den forrige, men stivner 
ved +  1 0 0 C. til naaleformede Krystaller. —  
Capr insyre er en farveløs Yædske af sved-
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agtig Lugt og en sur, brændende Smag. Den 
forekommer i Naturen som en Bestanddel af 
Rudeolie, men er navnlig i forholdsvis stor 
Mængde tilstede som Glycerid i Sm ør af 
Gedemælk. —  Smørsyreæther,  som vindes 
ved Destillation af Svovlsyre, Alkohol og 
Sm ørsyre, er en klar, farveløs Vædske af 
0,90 specif. Y æ gt og  en m eget fin, aromatisk 
Lugt som af Ananas, og den anvendes derfor 
meget i den nyere T id  til Frem stilling af 
Likører og  Punschessentser. Yed Forsæ b
ning af Sm ør dannes Smørsæbe,  der benyt
tes i Medicinen, navnlig til Tilberedning af 
Opodeldoc. —  Godt Handelssmør indeholder 
c. 83,6 pCt. rent Smør, 0,8 Casein, 0,4 Melke- 
sukker og  Melkesyre, 2,7 Salt og 12,5 Vand; 
ordinairt Smør indeholder sædvanlig 20 à 30 
pCt. Vand.

Som et Surrogat for Smør er der i de 
senere Aar kommet i Handelen i Mængde 
det saakaldte Kunstsmør eller Oleomargarin,
som i England sædvanlig kaldes Butterine 
eller Bosch og  i Tyskland Sparbutter.  D et 
tilberedes mest a f aldeles frisk og  vel renset 
Oxetalg, som hakkes fint, hvorefter det op 
varmes og udsættes for et stærkt Tryk i 
hydrauliske P resser , hvorved kun Talgens 
bløde Bestanddele, nemlig Olein og  Marga
rin , blive udpressede, imedens det fastere 
Stearin bliver tilbage. De førstnævnte Dele 
kjærnes derpaa sammen med en bestemt P ro
centmængde Melk for at give det kunstige 
Sm ør den samme Aroma som det ægte, lig e 
som der ogsaa tilsættes Smørfarve for at give 
det samme Udseende som dette. Opfindelsen 
af Kunstsmør skyldes oprindelig en Fransk
mand M ège fra Vincennes, men Fabrikationen 
deraf har fortrinsvis udviklet sig  til en meget 
betydelig  Industri i Nordamerika, hvor der 
findes betydelige Fabriker for denne Vare i 
mange af de større Byer, men navnlig i 
Newyork, hvor t. Ex. et enkelt Firm a ugent
lig  forarbeider over 200,000 Pund Fedt af 
Hornkvæg og  leverer af dette Kvantum Fedt 
c. 80,000 Pd. Olie og  Smør, hvoraf omtrent 
75 pCt. udføres i Fade eller Dritler. Den 
samlede Mængde af det fra Newyork aarlig 
udførte Oleomargarin anslaas til over 6 M illi
oner Pund, hvoraf omtrent Halvdelen gaar 
til Rotterdam, hvor det sædvanlig omarbeides 
eller blandes imellem ægte Smør, og  Resten 
mest til England. Nederlandene ere H oved
sædet for denne Handel og  drive ogsaa selv 
en betydelig  Fabrikation af Kunstsmør, hvoraf 
der udføres en Mængde til England og  Frank
rig, i hvilke Lande der dog ogsaa tilvirkes 
m eget deraf. Imedens Oleomargarin ofte 
komm er fra Nordamerika som Sm ørfedt eller 
Olie, der atter omdannes til Kunstsm ør i Eu
ropa og  navnlig i Holland, forsendes dog 
Størstedelen fuldt tilberedt fra Newyork paa 
samme Maade som Sm ør i smaa Fustager 
eller Kasser, hvori Productet er afdelt i Pund
stykker, der ere indviklede i Musselin eller 
tyndt Bom uldstøi og  paa samme Maade som 
ægte Sm ør forsynede med et i Massen ind
trykt Stempel. Productet ligner saa m eget 
ægte Smør, baade i Smag og  Udseende, at 
det kun vanskelig kan skj eines derfra, saa at

det vistnok ikke sjelden i Europa sælges som 
ægte Sm ør; i Newyork er det under streng 
Straf forbudt at sælge eller forsende det, 
naar ikke Beholderne ere tydelig  mærkede med 
Ordet »Oleomargarin«. Det paastaas, at der i 
flere nordamerikanske Fabriker ikke blot be
nyttes Oxe- eller Svinefedt til Fremstilling 
af Varen, men ogsaa Fedt af Heste, Hunde 
og andre Dyr.

Man har opfundet forskjellige Fremgangs- 
maader til at skjelne ægte Smør fra Kunst
smør og  til Paavisning af Smørforfalskninger 
ved Hjælp af dyriske eller vegetabilske Fedt
stoffer, saasom ved en mikroskopisk Under
søgelse i polariseret Lys ved 75 Gange li
near Forstørrelse, hvorved der i Oleomargarin 
vil viso sig stjerneformede Krystaller, der 
ikke forekomme i ægte Smør. En Under
søgelse skal ogsaa kunne foretages ved blot 
at udvaske Productet med Vand, idet Kunst
smørret da lader Vandet blive næsten aldeles 
klart, imedens ægte Sm ør giver det et mere 
eller mindre m elkeagtigt Udseende. Disse 
Maader ere im idlertid ingenlunde sikkre. De 
engelske Chemikere Helm er og  Angeli have 
derimod angivet en Methode til Paavisning 
a f Kunstsm ør i naturligt Smør, hvorved en 
saadan Indblanding sikkert kan angives, nieu 
den fordrer stor N øiagtighed i Udførelsen og 
vil neppe kunne udføres af Andre end al 
Chemikere. Den gaar ud paa at forsæbe en 
vis Mængde af det rensede Fedtstof, decom- 
ponere Sæben med Svovlsyre og  udvaske 
denne og  de i Vand opløselige fede Syrer, 
hvorefter de tilbageblevne faste fede Syrer 
tørres og  veies. Medens de fleste andre Fedt
stoffer paa denne Maade give 95,5 pCt. uop' 
løselige Fedtsyrer, giver Sm ør efter Hebner 
og  Angells Methode kun fra 86,5 til hebst 
88 pCt. —  Heintz foreslaar at titrere de al 
Smørsæben udskilte, i Vand opløselige Syr*? 
med Normalalkali med Rosalsyre som Ind1' 
cator. —  Casamajor angiver ogsaa en brugehg 
M aade, nem lig at lade en Draabe af det 
smeltede Smør falde i Vinaand af Vægtfyld0 
0,9234 (55 pCt.), idet ægte Sm ør da vil synke 
tilbunds, medens kunstigt Sm ør vil svømme 
ovenpaa.

Med Hensyn til Brugen af Kunstsmør son1 
N æringsm iddel ere Meningerne noget y" 
vigende. Imedens saaledes Sundhedscolleg1 e; 
i Newyork har afgivet den Erklæring, at ve 
tilberedt Oleomargarin er et godt og j 0. 
Sundheden aldeles uskadeligt N æ r i n g sm i d d e , 

og  imedens det af flere franske Chemikm 
paastaas, at godt Kunstsmør er langt ben1 
for Sundheden end det ordinaire Smør, s!-u_ 
navnlig nydes af den fattigere Del af be' 
tolkningen, formene andre competente 
døm m ere, at det staar langt tilbage dei' 
for, og  at Nydelsen deraf ikke vil va? 
gavnlig for Sundheden. Men om ogsaa L  
gernes Anskuelser om Kunstsmørrets Km» 
tet afvige fra hverandre, kan der dog ik 
være nogen Tvivl om, at det ægte Sm ør  

et sundere o g  ialfald mere behageligt rø t0 
middel end det kunstige. «dû

Danmark indførte i Aaret 1880 
Tønder Sm ør til en Værdi af lidt over
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Mill. K roner, hvoraf 17,065 Tdr. kom fra 
Sverig og Kesten mest fra Tyskland. U d
førselen i samme Aar her fra Landet ud
gjorde 111,367 Tdr. til en Værdi af næsten 
26 Mill. Kroner, af hvilket Kvantum 97,535 
Tdr. gik  til England, 6,184 Tdr. til H ertug
dømmerne og  4,359 Tdr. til N orge. I de 
sidst forløbne fem Aar har Landets Ind- og
Udførsel af Sm ør været følgende:

Indførsel;  Udførsel:
1877 .. ..2 7 ,24 4  T d r .. . . .117,742 Tdr.
1878 .. ..2 0 ,3 5 4  —  . . . .102,140 —
1879 .. ..20 ,495  —  . . . .104,643 —
1880 .. ..25 .789  — . . . .111,367 —
18 81 .. ..2 8 ,29 2  —  . . . .109,621 —

Norge indførte iA a r e t l8 7 9  6,427,940 Pund 
Smør til en Værdi af 3,856,700 Kroner, af 
hvilket Kvantum c. 2,3 Mill. Pd. kom fra 
Hamborg, 2,3 M. Pd. fra Danmark, 1,5 M. 
f*d. fra Sverig, 118,600 Pd. fra England, 
86,480 Pd. fra Frankrig, 41,900 Pd. fra Rus
land etc. A f Smør, tilvirket i N orge, udfør
tes i samme Aar 1,415,280 Pd., værd 849,200 
Kr., og af fremmed Smør 92,360 Pd., værd
08,200 Kr. —  Smøromsætningen i N orge er 
tiltagen betydeligt i den nyere Tid, som fø l
gende Frem stilling udviser:

Indførsel: Udf. a f  norsk Smør:
1875.. . .5,252,000 Pd.
1876.. ..5 ,980 ,100 — ........ 87,300 —
1877 .. ..9 ,120 ,600 — ........ 60,100 —
1878.. . .  1,135,500 —
1879.. ..6 ,427 ,940 — . .  1,415,280 —

Sverigs Indførsel a f Smør udgjorde i Aaret 
]878 4,023,100 Pd. til en Værdi af 2,615,015 
Kn, hvoraf 3,383,500 Pd. fra Finland, 400,800 
Hd. fra Danmark og 131,800 Pd. fra England. 
Landet udførte i samme Aar 8,990,800 Pd. 
Smør v. c. 8 M ill. Kr., hvoraf 4,600,800 Pd. 
til Danmark og  næsten 4 M ill. Pund til 
Ungland.

England indførte i Aaret 1876 c. 1,7 M illi
oner Cwts. Sm ør til on Værdi af c. 9,7 Mill. £., 
hvoraf c. 622 tusinde Cwts. fra Frankrig, 403 
ha Holland, 205 fra Danmark, 118 fra de nord
amerikanske Fristater, 112 fra Tyskland, 99 
fra engelsk Nordamerika, 65 fra Belgien og 
-9  tusinde Cwts. fra Sverig. —  I samme Aar 
ndførtes der fra England 33,749 Cwts. i Lan
det tilvirket Sm ør v. 211,439 £., mest til 
Portugal, og 23,113 Cwts. fremmed Smør v. 
183,498 £., mest til Brasilien og  Vestindien.

Indførselen af Smør til England i 1879 
^dgjorde c. 2 M ill. Cwts., i 1880 c. 2,3 og  i 
1881 c. 2 Mill. Cwts.

S m ø r b l o m s t  s. Ranunkel.
S m ø r f a r v e  anvendes ved Tilberedning
Smør for at give dette hele Aaret ig jen - 

Tem den samme Farve, som Komelkssmør har 
i den bedste Græstid. Den bestaar af en 
ypløsning i Olie af Orlean (s. d.) og anven- 

nu i alle Lande ved Tilvirkningen af 
8mør. Angaaende Farvning af Sm ør har den 
jfr den danske Melkeridrifts Frem gang saa 
■°rtjente Professor Segelcke i Kjøbenhavn i 
Landbrugsordbog givet en Frem stilling, hvoraf 
n tillade os at g jøre følgende Uddrag. —  I

lang T id  tilberedte man selv i Melkerierne 
Smørfarve af Orlean ved at koge dette Farve
stof med den dobbelte Vægt sm eltet Smør 
over en svag Ild, indtil alt Vandet var for 
dampet, og  derefter si Farven fra igjennem  
et Stykke Linned. Ved Henstand og A fkø 
ling stivnede da denne til en fedtagtig, rød 
brun Masse, som man senere smeltede, naar 
den skulde benyttes, og  den fordeltes derpaa 
i Smørret under den første Æ ltn ing strax 
før Saltningen. Paa denne Maade blandede 
man im idlertid Sm ørret med varm Farve just 
paa det Tidspunct, da det ikke godt taaler 
at opvarmes, og  det var derfor et stort Frem 
skridt i Sm ørproductionen, da Fabrikant Blu- 
mensaadt i Odense i Aaret 1868 viste, at der 
af Orlean og Olie lod sig fabrikmæssig til
virke en Smørfarve, som ikke blot fuldstæn
dig  kunde erstatte den hjemmelavede, men 
endogsaa frembød væsentlige Fordele ved at 
være mere ensartet, ved at være flydende ved 
de Varmegrader, ved hvilke den skal anven
des, og navnlig ved at den kan tilsættes 
Fløden ved Kjærningens Begyndelse, hvilket 
i liøi Grad letter Fordelingen og  forskaaner 
Sm ørret for den ilde Medfart, som Indælt- 
ningen af Farven tidligere medførte. Den 
fabrikmæssig tilvirkede flydende Smørfarve 
har derfor ogsaa i forholdsvis kort T id  fun
det almindelig Anvendelse ikke blot i Dan
mark og  Nabolandene, men overalt hvor man 
anvender Smørfarve, og  ligesom  den først 
blev frem stillet her i Landet, er Danmark 
ogsaa fremdeles Hovedsædet for dens T il
virkning, idet den danske Smørfarve almin
delig  anses for den bedste, og  den Anseelse, 
som det danske Smør nyder, kan gjøre det 
ønskeligt ogsaa andre Steder at give Sm ør
ret den samme Farve, som man anvender her 
i Landet. —  Ved Brugen afpasses Mængden 
dels efter Smørfarvens Beskaffenhed, dels 
efter Melke værdien af det, der skal kjærnes, 
og  dels efter det Kvantum, som man har 
brugt de foregaaende Dage, idet man heraf 
vil kunne udfinde det rette Forhold, efter
som man vil give Sm ørret den samme, en 
stærkere eller svagere Farve end det tid li
gere tilvirkede Smør. I Alm indelighed kunne
5 Gram Smørfarve ansés for at være et t il
strækkeligt Kvantum til Fløden af 200 Pd. 
Molk og altsaa til omtrent 20 Pd. F løde eller
6 Pd. Sm ør; naar Kvæ get staldfodres, maa 
man dog sædvanlig bruge noget mere. Ved 
Forsendelse og  Opbevaring maa den flydende 
Smørfarve saaviut m uligt beskyttes imod 
Paavirkning af Lys og stærk Afkøling, og  
navnlig maa den ikke udsættes for Frost, 
idet der da let udskiller sig en større eller 
mindre Del af Farvestoffet, hvorved Sm ør
farven ikke blot bliver svagere, men ogsaa 
uklar, saa at den afsætter Farvepletter i 
Smørret. Ved frossen Smørfarve er en om 
hyggelig  og stærk Opvarmning eller F iltre
ring  af det udskilte Farvestof nødvendig for 
ig jen  at gjøre den anvendelig. —  A f en god 
flydende Smørfarve forlanges, at de forskjel- 
lige Sendinger fra samme Fabrikant skulle 
have samme Styrke og  Farvetone, maalt ved 
den Farve, som Smørret faar ved Brugen af
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den og  som bør være straagul, uden grøn ligt 
Skjær i gjennemgaaende L y s ; den maa der
næst ikke smitte af paa det Jaconnet, der 
lægges over Sm ørret i Fustagerne, og den 
maa være saa klar som m uligt og  navnlig 
ikke være tyk eller skidden. En god Sm ør
farve maa endvidere ikke kunne smages i 
Smørret, ikke farve Kjærnemelken og  godt 
kunne taale at opbevares, uden at nogen væ
sentlig  D el af Farvestoffet udskiller sig, og 
navnlig maa den ikke blive plumret eller 
uklar ved at henligge. —  I  den nyere T id  
finder den flydende Smørfarve ogsaa en udstrakt 
Anvendelse til Farvning af kunstigt Smør, 
som vil findes omtalt under Artiklen »Sm ør«. 
—  Dansk Smørfarve af fortrinlig  Kvalitet 
fremstilles navnlig i Kjøbenhavn i Apotheker 
Chr. Hansens og Firmaet Meyer & Henckels 
chemiske Fabriker, hvorfra den forsendes i 
Mængde saavel til Indlandet som til U d
landet.

S m ø r g a z e  eller Smørflor er en Sort 
m eget aabent og  fintraadet Bom uldsgaze eller 
Jaconnet, som benyttes i Smørhandelen som 
M ellem lag imellem Smørret og det Salt, der 
strøs ovenpaa dette i Fustagerne, førend 
disses Bunde anbringes paa deres Plads. 
Dette Stof er sædvanlig 88— 39 Tom. bredt 
og  tæller 10 x  8 til 14 X  14 Traade; det 
er bleget, med halvblød Appretur og  udskæ
res i Størrelser svarende til Ottingers, F jer
dingers, Dritlers eller Halvtønders Bund
flader. Hensigten med Anvendelsen af dette 
S to f er at forhindre Saltkornene fra at trænge 
ind i Smørret, samt at lette Adgangen til at 
undersøge dette, idet man ved forsigtig  at 
hæve Gazen skiller Saltet fra Smørret, der 
atter tildækkes dermed efter Undersøgelsen, 
uden at Saltet har blandet sig  dermed. 

S m ø r s y r e  s. Smør.
S m ø r s ø g e r ,  Svensk Smörbor, det B ed

skab, som benyttes i Handelen til at under
søge Smørs Kvalitet igjennem  hele Massen, 
forfærdigedes tidligere her i Landet stedse 
af Jern, navnlig førend Smør var blevet en 
Udførselsartikel af B etydn ing; men efterat 
dette i den nyere T id  er blevet Tilfæ ldet, er 
det fundet hensigtsm æssigt at benytte Sm ør
søgere, der ere tyndere og  glattere end de 
gamle Jernsøgere, dels for at Varen kan 
præsenteres Kjøberne med et smukkere Ud
seende og dels for at undgaa de dybe Furer, 
som  den i Sm ør indeholdte Melkesyre bevir
kede i Jernsøgerne, hvoraf F ølgen  var, at 
Sm ørret kun vanskeligt kunde slippe Søge
ren, naar det ig jen  skulde bringes ned i det 
med samme udboreds Hul. Der forfærdiges 
derfor nu af Instrumentmager A. C. Svendsen 
i Kjøbenhavn Sm ørsøgere af fint engelsk 
Staal, som ganske svare til H ensigten og 
desuden have den Fordel, at de let kunne 
holdes rene, idet Staal kan gives en meget 
fin Politur. Efter samme Princip  forfærdiges 
ogsaa i samme Etablissement hærdede O ste- 
søgere af meget tyndt Staal.

S n e d k e r l i m  s. Lim.
S n e g l e ,  s p i s e l i g e , indsamles flere 

Steder i Europa, navnlig i W iirtem berg, 
ligesom ogsaa i Østerrig i Vorarlberg samt i

Schweiz, under Navn af Vinbjergsneglen,  
H e lix  p o iu a t ia ; den har en gult og  graabrunt 
stribet, fast, noget gjennemskinnende Skal af 
c. 4 Ctm. i Gjennemsnit og lever især i Vin
bjergene. D yret selv er af graa Farve og 
over 9 Ctm. langt. Man opdrætter det ogsaa 
i særlige Sneglehaver eller Pladser med tør 
Græsbund uden Træer eller Buske og om
givne af rindende Vand. De spises dog kun 
saalænge de holde sig  lukkede, og  de kunne 
derfor kun benyttes om Vinteren indtil Marts 
Maaned. De nydes især i de catholske Lande 
som en yndet Fastespise, og  de forsendes 
derfor mest til Baiern, Østerrig og  endogsaa 
til Italien, nedpakkede enten i Sække eller 
Fustager. I  Tæringssygdomme anvendes de 
som et styrkende Næringsmiddel i Form af 
Kraftsuppe, Sneglemelk etc., og  man tilbe
reder ogsaa af dem til samme Brug et Snegle- 
decoct.

S ø e l  er den letsm elteligste af alle Tin- 
og  Blylegeringer og  bestaar af 2 Dele Tin 
og  1 Del B ly ; ligesom Tin  og  B ly størkner 
den med en blank Overflade, medens andre 
lignende Legeringer størkne med en mat 
hvid lig eller graalig Overflade.

S n e p p e n  og  B e k k a s i n e r n e ,  T. 
Schnepfe, E. Snipe, Fr. Bécasse, henhøre til 
Vadefuglene og  ansés paa Grund af deres 
fortræffelige K jød som det fineste Fuglevildt. 
Ved Navnet Sneppe forstaar man fortrinsvis 
Skov- eller Holtsneppen,  S c o lo p a x  rust icoia,  

som i Tyskland ogsaa kaldes Eulenkopf eller 
Wasserrebhuhn og iN o rg e B u g d e  eller Holte- 
rugde; den er indtil 38 Ctm. lang og 17 
Ctm. høi, har et 10 Ctm. langt Næb og er 
graagul rustfarvet med mørkebrune Bølge
linier. Den lever om Vinteren i Sydeuropa 
og  det nordlige Afrika og kommer i Marts 
Maaned til Norden, hvor den mest opholder 
sig  i Skovene paa fugtige Steder, hvorfra 
den ig jen  drager sydpaa i October. Hos os 
skydes der mange Snepper om Efteraaret paa 
Klapjagterne, idet de opjages af Klapperne; 
forøvrigt skydes de baade paa Træk og for 
Hund, ligesom de ogsaa undertiden fanges i 
Løbedoner; de have en meget hurtig og ure
gelm æssig F lugt. —  Nær beslægtede med 
disse ere Bekkasinerne ( Gallinago). De
forekomme hos os i 3 Arter, af hvilke den store 
Bekkasin eller »Tredækkeren«, G a llin a g o  m a 
j o r ,  i N orge kaldet dobbelt Bekkasin, er e. 
28 Ctm. lang; Overdelen af dens Legeme er 
sortebrun med brungule Pletter og hvid Teg
ning, imedens den paa Bugen er gulagtig 
med sorte Bølgestriber paa Brystet. Den 
forekommer hos os navnlig i det nordlige og 
vestlige Jylland paa lavtliggende Marker, i 
Enge og Kjær, og  skydes i August for Hund. 
Dens K jød ansés som en Délicatesse, og disse 
F ugle ere undertiden saa fede, at de revne, 
naar de falde til Jorden efter at være skudte. 
—  Den dobbelte eller almindelige Bekkasin, 
G . m e d ia , T. H eer- eller Bruchschnepfe, Norsk 
enkelt Bekkasin, Mækregauk, er 30 Ctm. lang, 
har et sortebrunt og  gulstribet Overlegeme 
og  et hvid ligt Underlegem e uden Striber og 
Pletter. —  Den enkelte eller stumme Bekkasin, 
G . g a l l i n u l a ,  T. Haar- eller Moorschnepfe,
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Norsk Smaabekkasin, er kun 20 Ctm. lang 
og mørkebrun med lyse Længdestriber og en 
bred, sort Stribe over Hovedet. —  Sneppe
familien omfatter desuden endel andre Slæg
ter, saasom Brushøns, hvis Hanner om For- 
aaret have en lang, brusende Fjerkrave, 
Byler, Klirer, Kobbersnepper, Spover etc.

S n u s t o b a k  s. Tobak.
S o d  (Fuligo ), T. Buss, Fr. Suie, E. Soot, 

kalder man den sorte, mere eller mindre af 
Kulstof bestaaende Substants, som afsættes 
ved ufuldstændig Forbrænding af organiske, 
kulstofholdige Legem er og  fæster sig  til 
andre faste Legemer, ligesom den ogsaa, naar 
det ved Flammen i en Skorsten bevirkede 
Træk ophører udenfor denne, falder ned fra 
Luften. Hovedbestanddelen af Sod er stedse 
Kul i findelt Tilstand; men naar den er 
gjennemtrængt af olieagtige Dele, afsætter 
den sig  i Skorstenen nærmest Ildstedet og 
især ved Fyring med Brænde i Form af en 
fast Skorpe, som kaldes Glanssod (Fuligo  
splendenti). Denne bestaar mest af indtør
rede tjæreagtige Stoffer og indeholder kun c. 
4 pCt. K u l; af denne tilberedes en brun 
Vandfarve, som kaldes Bister (s. d.), og den 
anvendes ogsaa undertiden i M edicinen. Den 
Sod, som afsætter sig  i Skorstenen længere 
fra Ildstedet, danner løse Flokker og bestaar 
ttest af Kulstofpartikler; den anvendes paa 
Grund af sin i Kegelen dybsorte Farve til 
ttange Slags technisk Brug og tilberedes 
derfor i særegne Sodhytter ved ufuldstændig 
Korbrænding af harpixholdige Træsorter og 
M det Tilbageblivende ved B eg - og  T jæ re
tilvirkningen. Denne Sod benyttes til Fa
brikation af forskj ellige Malerfarver, saasom 
Kønrøg, Lampesort ,  Frankfurtersort  etc., 
som ville findes omtalte i særlige Artikler. 
I mange Skovegne bruge Sodbrænderierne 
ogsaa Tørv, Brunkul eller Stenkul til Frem 
stilling af Sod af Mangel paa tilstrækkeligt 
Ved. A f Lampesod i Forbindelse med flere andre 
Stoffer tilbereder man Tusch (s. d.). —  Sod 
er endvidere et godt Gjødningsmiddel, idet 
dens Ammoniaksalte let opløses i Vand; 
gennem snitlig indeholder den 1,5 pCt. A m 
moniak , undertiden m ere, og dens G jød- 
Oingsværdi kan nærmest bestemmes herefter. 
Gesuden indeholder den 0,5 pCt. phosphor- 
8lw Kalk, 11 pCt. Gips og  c. 50 pCt. orga
niske Bestanddele. Den benyttes mest som 
fnandingsgjødning; hvor den kan faas i t il
strækkelig Mængde, anvendes den som Over- 
Kjødning til H vede- eller Græsmarker (7— 10 
f'dr. pr. Td. Land) tid lig  om Foraaret, eller 
s°tt Hjæ lpegjødning for Kartofler, hvortil 
der kan bruges et større Kvantum. Den 
bør udlægges i fugtigt V eir, da den i 
tørt Veir kan virke skadeligt paa Plante
n e n .

S o d a ,  kulsur t  Natron,  Nat r iumcarbonat

v^arbonas natricus, Natrum carbonicum, 
boda pura og crystallisata ), Fr. Soude, Car
enate de Soude, E. Soda, Carbonate o f So- 
dium, indeholder i ren Tilstand 58,5 Dele 
Patron og 41,5 Dele Kulsyre, men som Kaa- 
soda er den sædvanlig forurenset med flere 
Gier færre andre Salte; dens Værdi beror

hovedsagelig paa dens større eller mindre 
Indhold af kulsurt Natron. Soda, som i den 
nyere T id  har vundet en overordentlig stor 
Udbredelse i Industrien, forekommer dels som 
naturlig Soda, dels som tilberedt af V ege- 
tabilier (af Asken af Sukkerroer, Sodaplanter 
og Tang), og dels som frem stillet ad chem isk 
Vei, hvilken sidste er den i Handelen hyp
pigst forekommende Sort. I  Naturen findes 
Soda færdig dannet som Bestanddel af mange 
mineralske Kilder, t. Ex. ved Karlsbad, B urt
scheid, V ichy, Geiser paalsland etc., ligesom 
ogsaa som en Udvittring paa forskjellige 
vulkanske Stenarter, f. Ex. Tras og Gneis 
(ved Bilin i Bøhmen), men navnlig som halv
anden kulsurt Natron i stor Mængde opløst 
i Vandet af de saakaldte Natronsøer, der 
findes saavel i den gamle Verden i Ungarn, 
Æ gypten, Arabien, Centralafrika (isærdeles- 
hed Provinsen Munio i K ongeriget Bornu) 
og Egnene omkring det caspiske og  sorte 
Hav, som i den nye Verden i Californien 
(Owen Lake), M exico, Columbia og  flere 
andre sydamerikanske Stater. Paa den store 
ungarske Slette udvittrer der i don varme 
Aarstid kulsurt Natron af Jorden som et kry
stallinsk Saltlag, der tidligere indsamledes i 
Mængde og kom i Handelen under Navn af 
raa Soda eller Székso; i den nyere T id  for
sendes denne raa Soda kun sjelden, men an
vendes mest til Fabrikation af Sæbe i D e- 
breczin. De ægyptiske Natronsøer lig g e  i 
Ørkenen vestlig  for Nilens Delta i en Dal, 
hvis oaseagtige Vegetation danner en skarp 
M odsætning til Ørkenens Ufrugtbarhed. Tal
rige K ilder udgjøre Søernes T illøb, og  uagtet 
de ikke indeholde m eget kulsurt Natron op
løst, samler dette sig  dog  i stor Mængde i 
Søerne, da de savne Afløb og Fordam pningen 
er meget stærk; naar Vandet derfor om Som 
meren fordamper, efterlader det en tyk Salt
kage, som da brydes med Jernstænger og 
befordres til Nilen paa Kameler. Denne 
ægyptiske Soda kaldes Trona,  hvoraf man 
antager at Natron har faaet sit Navn. Den 
er sædvanlig blandet med Ørkensand og  for
met som T eglsten; den føres især over A lex
andria til Venedig, hvor den finder Anven
delse til Fabrikation af Glas, især Glasperler. 
N ogle af disse Søer indeholde henved 35 
pCt. Salte opløste, hvoraf igjen c. 70 pCt. 
ere kulsurt Natron, imedens den overveiende 
D el a f de fleste ægyptiske Natronsøers Salt
indhold bestaar af svovlsurt Natron og  al
m indeligt Salt. Fra Alexandria udføres aar- 
lig  c. 50,000 Centner Trona (med et g jen - 
nem snitligt Sodaindhold af 31 pCt.). I  den 
nyeste T id  har man i Virginien fundet uud
tøm m elige Leier a f raa Soda. —  Den anden 
A rt raa Soda bestaar af den halvt smeltede 
Aske af forskjellige Strandplanter, saasom 
S a l s o l a ,  S a l i c o r n i a ,  S t a t ic e , A t r i p le x ,  C b e n o p o -  
d iu m , M e s e ii ib r y a n t h e in u in  etc., der baade dyr
kes og  voxe vildt ved flere Kyststrækninger, 
især ved Middelhavet. Forbrændingen sker 
i firkantede, omtrent 1 Meter brede og  lige- 
saa dybe Gruber; der udvikler sig  derved en 
saa stærk Hede, at den tilbageblivende Aske 
sædvanlig sintrer sammen til en stenagtig
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Masse, der bringes i Handelen som raa Soda. 
Den danner en mere eller mindre fast, 
slaggeagtig sammensintret, graalig eller graa- 
brun Masse, som bliver skjør i Luften og 
har en alkalisk, saltagtig Smag. I Vand 
opløse de deri indeholdte opløselige Salte 
sig, navnlig det kulsure Natron, imedens de 
jordagtige Bestanddele af Planteaske, Kisel
jord, Kalk etc. tilligem ed noget Kul blive 
tilbage som et graat Pulver. Den bedste af 
denne Art Soda er den spanske, navnlig den 
fra Alicante, Malaga, Carthagena og de ca- 
nariske Øer, som gaar i Handelen under Navn 
af Barilla.  Den tilberedes ved Forbrænding 
af Barillaplanten.  S a ls o la  S o d a , en Strand
plante, som dyrkes i denne H ensigt, og  den 
forekommer i tunge, tørre og faste, slagge- 
agtige Stykker af mørkegraa Farve; den for
sendes i Baller af Maatter. Den bedste Sort, 
som kaldes Barille douce eller Sallcor,  har 
et flosset, men forøvrigt meget ensartet U d
seende; den næste Sort, B. mélangée,  er 
mørkere, mere porøs og derfor ikke saa fast, 
og  den simpleste Sort er Bourde,  til hvis 
Frem stilling der ogsaa benyttes andre Plan
ter. Den bedste Sort indeholder 25— 30 pCt. 
kulsurt Natron. —  I  det sydlige Frankrig 
vinder man ved Narbonne af den der dyrkede 
S a l i c o r n i a  a n n u a  den saakaldte Saiicor,  Soude 
de Narbonne,  som indeholder 14— 15 pCt. 
kulsurt N atron, og ved Aigues-m ortes og 
Frontignan en simplere Sort, som kaldes 
Blanquette og  som kun indeholder 3— 8 p C t.: 
denne tilberedes af forskjellige Saltplanter, 
navnlig S a l i c o r n i a  e u r o p æ a , S a l s o l a  K a l i ,  
S t a t ic e  l im o n im i) , A t r i p le x  p o r t u la c o id e s  etc. 
—  A f samme Værdi som denne sidste er 
Araxessodaen,  som fremstilles i Armenien i 
Distriktet Scharus paa Araxes Høislette. —  
Ogsaa ved Forbrænding af flere Tangarter 
indvinder man i Normandiet og Bretagne en 
ordinair Soda, som kaldes Varek,  især af 
Blæretang (In cu s  vesiculosus), og  i Skot
land, Irland og paa Orkneyøerne en lignende, 
som kaldes Kelp, og  som brændes a f F u c u s  
s e r r a t u s ,  F . n o d o s u s ,  L a m in a r ia  d ig i t a t a  og 
Z o s t e r a  m a r i n a ;  disse tvende Sorter indeholde 
sædvanlig kun 2— 4 pCt. kulsurt Natron, 
men førend man opfandt at fremstille Soda 
ved Kunst, brugtes der dog saameget deraf, 
at der t. Ex. til Indhøstning og  Brænding 
a f Tang alene paa Orkneyøerne var beskæf
tiget c. 20,000 Mennesker; 480 Cnt. tørret 
Tang giver 20 Cnt. Kelp og denne kun 
50— 100 Pund Soda. I den franske Handel 
forekommer ogsaa en raffineret Vareksoda,  
som kun indeholder de opløselige Bestanddele 
af almindelig Varek og  altsaa hovedsagelig 
bestaar a f Kali- og Natronsalte ; den benyttes 
af Sæbesydere. Nu anvendes saavel Varek- 
som Kelpsoda hovedsagelig kun til Fabrika
tion  af Jod, Brom og Chlorkalium (s. d.).

De ovennævnte Method er til Indvinding af 
Soda viste sig  im idlertid efterhaanden ikke 
fyldestgjørende, dels fordi man derved kun 
indvandt et tem melig urent Product, og dels 
fordi dette ikke kunde skaffes tilveie i den 
Mængde, som dets V igtighed for Industrien 
udkrævede. I mange Aar stod Frankrig saa-

ledes i denne Henseende i et vist Afhængig
hedsforhold til Spanien som en F ølge  af de 
franske Sodaaskers ringe Indhold af kulsurt 
Natron, og  da Landet under den første Re
volution kom i K rig  med næsten alle sine 
Naboer, .ophørte ogsaa Tilførselen af Barilla 
fra Spanien, hvorved især den franske Sæbe- 
og Glasfabrikation kom til at virke under 
m eget ugunstige Forhold. I  Aaret 1793 ud
gik der derfor fra Velfærdsudvalget for den 
franske Republik en Opfordring til alle Bor
gere om at udfinde en Maade, hvorpaa man 
ved Kunst kunde fremstille Soda, og af 
Videnskabernes Academi blev der udsat en 
Præmie af 12,000 Francs i samme Anledning. 
Leblanc,  som tidligere havde været Læge 
hos Hertugen af Orleans, var iblandt de 
Første, som efterkom Opfordringen, og den 
af ham givne Anvisning til at udvinde Soda 
af K ogsalt blev af en nedsat Commission i 
1794 erklæret for at være den bedste, lige
som den ogsaa endnu i vore Dage danner 
Grundlaget for den Fremgangsmaade, efter 
hvilken Soda fremstilles i de fleste Fabriker. 
Opfindelsen blev ansét for at være saa be
tydningsfuld, at Napoleon I tilstod Leblanc 
en Belønning derfor a f 1 M illion Francs, 
hvilket Beløb dog ikke blev ham udbetalt 
paa Grund af Restaurationen. I Aaret 1816 
døde Leblanc i Fattigdom , men hans Arvin
gers Berettigelse til at hæve Summen blev 
senere anerkjendt a f Napoleon III.

Frem stillingen af Soda efter den Leblaneske 
Methode bestaar i, at man ved Behandling med 
Svovlsyre forvandler Kogsalt eller Stensalt til 
svovlsurt Natron (Glaubersalt) eller, som det i 
Fabriksproget kaldes, Sulphat (salt cake), hvor
ved der tillige udvikler sig  en stor Mængde luft
form ig Chlorbrinte, som man lader undslippe 
igjennem høie, murede Taarne, som ere fyldte 
med Cokes, der overrisles med Yand fraoven, 
og  Chlorbrinten optages da af Vandet, der 
flyder ud forneden som raa Saltsyre. Om* 
dannelsen til Sulphat sker ogsaa i den nyere 
T id  ved Hjælp af Svovlsyrling og atmosphæ- 
risk L u ft, eller ved visse svovlsure Salte 
(navnlig Kieserit) og  endelig ogsaa af Kog
salt og Svovlkies og lignende Svovlmetaller 
ved Røstning. D et svovlsure Natron blandes 
derpaa med kulsur Kalk, saasom Kridt eller 
Kalksten og  Stenkulpulver, og glødes i Flam- 
meovne indtil Massen bliver blød, hvorved 
der fremkommer en Blanding af c. 45 Delo 
kulsurt Natron, 30 Dele Svovlcalcium, 10 Dele 
Ætskalk, 5 Dele kulsur Kalk og  10 Dele 
fremmede Stoffer; denne Blanding kaldes Raa- 
soda.  Naar dette P roduct er udtaget af Ovnen 
og  afkølet, danner det en graa, haard Masse, 
som er fuld af Blærer, der ere opstaaede ved 
Luftudviklingen, og  som indeholder flere 
Stoffer i forskjellig Mængde efter Raastofter- 
nes Beskaffenhed, Blandingsforholdet og den 
Tid, der er medgaaet til Smeltningen. Den 
indeholder saaledes i mindre Mængder Kog- 
og  Glaubersalt, SvovJjern, uopløselige Salte, 
Kul etc. Omendskjøndt denne raa Soda saa
ledes er tem m elig uren, anvendes den dog 
navnlig i England uden videre Behandling 

I til forskjelligt technisk Brug, saasom i Glas-
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og Sæbefabrikationen, til B legning etc.; men 
den forekommer kun sjeldnere i Handelen, 
da den rensede Yare i Almindelighed fore
trækkes. —  For at rense Kaasodaen slaas den 
i mindre Stykker med Haandkraft eller knu
ses imellem Valser, hvorefter det kulsure N a
tron udludes deraf med Vand, som kun op
løser Sodaen, men ikke de andre i Massen 
indeholdte Stoffer. T il Udludningen maa 
benyttes saa lidt Vand som m uligt, da dette 
senere skal dampes bort, for at Sodaen kan 
udskille sig, og man gjentager derfor U d
ludningen flere Gange, saaledes at man efter
manden anvender det de første Gange be
nyttede og mere eller mindre mættede Vand 
til de senere Udludninger. Den mættede 
Opløsning, som tøm mes ud af det sidste 
Udludningskar, skal nu inddampes, hvilket 
sker ved at anbringe den i flade Pander af 
Jernblik i en Ovn, som er saaledes constru- 
eret, at Flammen stryger hen overVædskens 
Overflade, hvorved der opstaar en stærk K og 
ning og Fordam pning, og Sodasaltet ud
skiller sig  da snart som en Skorpe paa 
Bunden og tages efterhaanden ud af Pan
den. Ved Opløsning og  Krystallisation ren
ses det derpaa for fremmede Iblandinger, 
navnlig noget K ogsa lt, som har undgaaet 
Svovlsyrens Paavirkning, og  svovlsurt Natron. 
Tilsidst fjernes Moderluden, og Krystallerne, 
den saakaldte raffinerede Soda,  underkastes 
nu en Glødning i en Flammeovn, hvorved 
Vandet uddrives, og der bliver da tilbage 
vandfrit kulsurt Natron, der kaldes calcineret  
Soda og kommer i Handelen som et hvidt 
Pulver. Denne calcinerede, mere eller mindre 
rene Soda, som dog sædvanlig endnu inde
holder fra 5 til 20 pCt. fremmede Salte, ud- 
gjør Hovedmassen af Fabrikationen, ligesom 
det ogsaa er den , som mest anvendes til 
technisk Brug. Jo hvidere den er, desto 
renere og bedre er den; de mindre indholds
rige Sorter ere af en smudsiggraa Farve. 
Indholdet af kulsurt Natron betegnes i Han
delen efter Grader, der svare 'til Væ gtprocen
terne ; en 80-gradig calcineret Soda indeholder 
saaledes 80pC t. kulsurt Natron. —  Den efter 
Udskilningen af Sodaen tilbageblivende M o
derlud indeholder endnu noget kulsurt Natron, 
som kan udvindes deraf, men desuden ogsaa 
temmelig m eget Natronhydrat  eller Ætsna
tron; den bliver derfor inddampet i store 
Støbejerns K jedler under Tilsætning af sal
petersurt N atron, og  naar alt Vandet er 
iordampet, smeltes den tilbageblevne Masse, 
som derpaa hældes i runde Jerncylindre, der 
strax tilfoddes, da Massen begjæ rlig  indsuger 
Vand og Kulsyre fra L uften ; den kommer 
Ja i Handelen under Navn af Sæbesten eller 
raat kaust isk Natron (s. d.).

Ved at opløse den calcinerede Soda i den 
tøindst mulige Mængde varmt Vand, klare 
Opløsningen, afkøle denne og  lade Saltet ud
krystallisere , erholder man saakaldet kry
stalliseret Soda,  som dog ogsaa kan erholdes 
af den raa Soda, der er indvunden fra den 
tørste Inddampning, ved at lade denne hen
ligge i længere T id  udsat for Luftens Paa
virkning for at give den vedhængende M o

derlud Leilighed til at mætte sig  med Luf
tens Kulsyre. Naar enten dette Salt eller 
den calcinerede Soda er bleven opløst i varmt 
Vand, hvori den opløses m eget lettere end i 
koldt, indkoges Opløsningen i Kjedler og 
tømmes derpaa i store flade Krystalliserings
pander, som fyldes saa høit, at nogle Jern
stænger, som ere anbragte paakryds og paa- 
tvers øverst i Panderne, komme i Berøring 
med Vædsken, idet Krystallisationen lettest 
foregaar fra faste Puncter. E fter 5— 6 Dage 
er Saltet krystalliseret ud af Moderluden i 
store, ufarvede, gjennem sigtige, ofte over */2 
Meter lange Krystaller, der ere klare som Is, 
blanke, glatte og  med Kanter saa skarpe, 
som om de vare slebne; de hugges da ud, 
henlægges til Afdrypning, tørres ved 15— 18° 
C. og  nedpakkes derpaa i Fustager. Dette 
er den i Detailhandelen hyppigst forekom
mende Soda, der sædvanlig foretrækkes til 
Husholdningsbrug, navnlig fordi Krystalfor
men frembyder Sikkerhed for, at Varen er 
tem melig ren, imedens den calcinerede, pul
verformede Soda kan være iblandet mange 
fremmede Stoffer, som ikke kunne paavises 
uden ved en Analyse. Prisforskjellen paa 
disse to Sorter Soda tages maaské ogsaa i 
Betragtning, idet den calcinerede Soda om
trent er dobbelt saa dyr som den krystalli
serede; men da denne sidste indeholder c. 
62 pCt. Vand, imedens den første er næsten 
vandfri, vil Værdien i Virkeligheden omtrent 
være den samme for begge Sorter. I ren 
Tilstand indeholder den krystalliserede Soda 
c. 22 pCt. Natron, 16 pCt. Kulsyre og 62 
pCt. Vand, hvoraf en stor Del fordamper i 
tør Luft, saa at Krystallerne forvittre og blive 
uigjennem sigtige og melkehvide; som oftest 
indeholder den dog ogsaa mindre Mængder 
svovlsurt og kaustisk Natron, Chlor- eller 
Svovlnatrium.

Foruden den foran beskrevne Leblancske 
M ethode til Udvinding a f Soda har man i 
den nyere T id  opfundet flere andre Maader 
til Frem stilling af dette for Industrien saa 
vigtige Product. E. Kopps Methode bestaar 
i at smelte en Blanding af Glaubersalt, Jern
ilte og Kul i en sædvanlig Sodasmelteovn, 
og  udsætte den smeltede Masse for Luften, 
hvorved den absorberer Ilt og Kulsyre og 
omdannes til Soda og  en uopløselig  Best af 
natriumholdigt Svovljern. Udludningen fore
gaar med Vand af 30— 40 ° C., og efterat 
Krystallerne have udskilt sig, samles disse. 
Den uopløselige B est tørres og  røstes; Svovl
syrlingen, som herved udvikles, bliver strax 
ig jen  omdannet til Svovlsyre i Blykamrene 
og bliver atter benyttet til Omdannelsen af 
K ogsalt til Glaubersalt, saaledes at det samme 
Svovl stadig bliver benyttet. A f G lødnings
resten fjernes Sulphatet ved Udludning. —  
En anden Fremgangsmaade er den saakaldte 
Ammoniaksoda-Proces.  ved hvilken Sodaen 
ligeledes udvindes af Kogsalt, idet man ved 
en tem m elig lav Temperatur lader en con 
cen tren t Kogsaltopløsning mætte sig med 
Am moniakluft og  Kulsyre under et stærkt 
Tryk, hvorved der danner sig tungtopløseligt 
tvekulsurt Natron og  letopløseligt Chloram-
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monium eller Salmiak. Det tvekulsure Na
tron skilles fra Vædsken, udvaskes, tørres og 
glødes, hvorved der danner sig  neutralt kul
surt Natron eller Soda, imedens den und- 
vigende Kulsyre opsamles for at anvendes 
ig jen  sammen med Ammoniak til at for
vandle Kogsalt til Soda. Ved at koge Sal- 
miaken med Kalk afgiver denne al sin A m 
moniak, der ligeledes igjen  benyttes i Fabri
kationen, og disse Operationer kunne saaledes 
vedblivende gjentages. Denne Frem gangs- 
maade har været kjendt i en lang Aarrække 
og  var allerede for over 40 Aar siden paten
teret i England; men den var tidligere for
bunden med saamange practiske Vanskelig
heder, at man i Alm indelighed ikke ansaa 
den for hensigtsmæssig. Ved Verdensudstil
lingen i W ien i Aaret 1873 viste im idlertid 
en B elgier ved Navn E. Solvay, at han havde 
overvundet disse Vanskeligheder, idet han 
daglig efter denne Methode producerede hen
ved 30,000 Pd. Soda, hvorved han beskæf
tigede over 100 Arbeidere og med Held con- 
currerede med flere om liggende Fabriker, som 
benyttede den Leblancske Methode. Da der
hos den af Solvay fremstillede Soda viste sig 
at være udmærket ren, ventede man sig store 
Resultater af hans Opfindelse, og der op
rettedes flere Fabriker i Frankrig, England, 
Tyskland og Danmark til Indvinding af Soda 
efter Ammoniakmethoden. Men form odentlig 
maa disse Fabriker ikke have havt tilstrække
ligt Fjendskab til Fabrikationen, hvis D e
tailler Opfinderen holdt hemmelig, idet de 
fleste efter nogle Aars Forløb stansede deres 
Virksomhed, imedens Solvay fremdeles med 
H eld driver sine Fabriker i Belgien og 
Frankrig. Det er dog meget sandsynligt, at 
Ammoniakmethoden efterhaanden ig jen  vil 
vinde mere og mere Udbredelse og maaské 
med Tiden blive den til Frem stilling af Soda 
mest almindelige.

En anden af Professor J. Thomsen i K jø 
benhavn i Aaret 1858 opfunden Maade til 
Fabrikation af Soda bestaar i at gløde findelt 
K ryolith med kulsur Kalk, udlude den af 
Fluorcalcium og Lerjordnatron bestaaende 
glødede Masse med Vand, hvorved det sidst
nævnte af disse Stofler opløses, imedens det 
første bliver uopløst tilbage, og derpaa til 
Opløsningen lede K ulsyre, som vil spalte 
Forbindelsen imellem Lerjord og Natron, saa 
at der danner sig  opløseligt kulsurt Natron 
og  uopløseligt Lerjordhydrat; ved en paaføl
gende Inddampning af Opløsningen ved Spilde- 
varmen fra Flammeovnen vil der da efter 
nogle Dages Henstand afsætte sig  store 
smukke Krystaller af meget ren Soda. Som 
et v igtigt B iproduct erholder man samtidig 
saakaldet »concentreret Alun« ved at opløse 
det tilbageblevne Lerjordhydrat i Svovlsyre, 
inddampe Opløsningen til Sirups Consistents 
og  udstøbe den i Forme til Plader. Den 
her omhandlede Kryolithindustri vil findes 
nærmere omtalt under Artiklerne »K ryolith« 
og  »Alun«.

Soda bruges i overordentlig Mængde, hoved
sagelig  til Fabrikation af Sæbe og Glas, 
endvidere til Vask, Vandglas, Glasur paa

Stentøi og Fajence, i Blegerierne, Farve
rierne og  Trykkerierne, ved Tilberedning af 
Tarmstrænge, til Conservering af K jød, til 
Berlinerblaat og Malerlak, til Fremstilling af 
næsten alle andre Natronsalte etc. Den aar- 
lige Production af Soda i Europa anslaas til 
c. 13 Millioner Centner, hvoraf omtrent to 
Trediedele alene i England og Resten mest 
i Frankrig og Tyskland.

Danmark indførte i Aaret 1880 c. 12,8 
Millioner Pund Soda til en Værdi af c.
675,000 Kr., hvoraf over 12 Mill. Pd. kom 
fra England. Der udførtes i samme Aar 
215,848 Pd., hvoraf omtrent Halvdelen gik 
til Sverig, c. 68,000 Pd. til Hertugdømmerne 
og  Resten til Bilandene. I Femaaret 1876/80 
var den aarlige Gjennemsnitsindførsel c. 14 
Mill. Pd. og Gjennem snitsudførselen 361,255 
Pund.

Norge indførte i 1879 c. 3,4 Mill. Pd. Soda 
til en Værdi af 118,900 Kr., hvoraf c. 20,000 
Pd. ig jen  udførtes.

Sve r igs Indførsel af Soda udgjorde i 1878 
c. 13 Mill. v. c. 524,000 Kr., hvoraf c. 121/* 
Mill. Pd. fra England; Udførselen i samme 
Aar var kun c. 35,000 Pd.

S o d o l i e  (Oleum Fuliginis), T. Russöl, 
tilberedes ved tør Destillation af Glanssod 
og  har omtrent de samme Virkninger som 
H jortetakolie; den anvendes ogsaa undertiden 
som et Husmiddel imod Bændelorm.

S o i e  v e g e t a l e ,  vegetabilsk Silke, s. 
Agave.

S o l ,  M ynténhed i Peru =  3 Kr. 60 Øre 
dansk.

S o l a n i n  indeholdes i mange Solanum- 
arter, t. Ex. i Bærreno af S o la n u m  n ig ru m  og 
S .  D u lc a m a r a , ligesom  ogsaa i Kartoffelspirer, 
hvoraf det vindes ved at udtrække dem med 
fortyndet Saltsyre og fælde Opløsningen med 
Ammoniak. D et er et hvidt, perlemorglin- 
sende Pulver uden L ugt og af en modbydelig' 
bitter og kradsende Sm ag; det opløser sig 
kun lidet i Vand, lettere i Vinaand og er 
meget g iftigt.

S o l a r o l i e  kaldes den ved Destillation 
af Brunkultjære vundne tunge Olie, der føl
ger efter det først udvundne Photogen. Dens 
Væ gtfylde er imellem 0,830 og  0,835 og dens 
Kogepunkt imellem 160— 196° C., gjennem- 
snitlig c. 178° C. D et er en klar, farveløs 
eller svagt gulligfarvet Olie af en Consistents, 
som nærmer sig  m eget til Roeoliens. Den 
benyttes som Belysningsmateriale i Modera- 
teurlamper og maa ikke forkulle Vægen, og 
ved +  1 0 0 C. maa den endnu ikke udskille 
Paraffin. Et Pund har den samme Lysstyrke 
som U /2 Pd. sædvanlig Brændeolie. Solar
oliens Antændelsestemperatur ligger sædvan
lig  først over 100° C. I  den nyere Tid er 
den for endel fortrængt a f Petroleum.

S o l b æ r ,  T. Johannisbeere, schwarze, Fr. 
Cassis, Grosseille noire, E. Black currant, ere 
de velsmagende Bær af Solbærbusken (Ribes 
nigrum ) og  benyttes til Syltning samt til Fa
brikation af forskjellige Likører, saaso m  Solbær- 
Likør, Solbærrom etc.; i England an ve n d e s 

de til en Slags Vin og  Likør, som kaldes 
Gazles. Bladene af Solbærbusken, der paa
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Undersiden ere besatte med gule Kirtler, ere 
i Medicinen bievne benyttede som et sved- 
og urindrivende Middel, ligesom man ogsaa i 
Tyskland undertiden bruger dem som Tilsæt
ning til den bekj endte Maidrik.

S o l d o ,  italiensk M ynt svarende til den 
franske Sou =  3,60 Øre.

S o l d u g  (Drosera) er en Slægt af smaa, 
nrteartige, brunliggrønne Planter, af hvilke 3 
Arter findes v ildvoxende her i Landet i Hede- 
moser; de rosetstillede, runde, stilkede Blade 
ere paa Oversiden beklædte med lange K ir- 
felhaar, der afsondre en klæbrig Vædske, som 
fastholder de Insekter, der sætte sig  paa 
Bladene, og idet de tillige trække sig  sammen 
ved Berøring, holde dem fast og udsuge dem. 
Benne opløsende Evne paa K jød skyldes Ind
holdet i Saften af et Plantepepsin. De friske 
Blade have en bitter, lidt sammensnærpende 
Smag og ere bievne benyttede i Medicinen 
til indvortes Brug i flere Sygdomme, f. Ex. 
mod K ighoste; de formenes at være g iftige 
for Paar.

S o l e n h o f e r  S t e n  s. Lithographisk 
Sten.

S o l f e r i n o  er en Farvenuance af Anilin 
°g er smukt glinsende rubinrød.

S o l i t a i l *  kalder man en enkelt, indfattet 
■Diamant, som veier 1 Karat eller derover.

S o l o t n i k ,  russisk Guld- Sølv- og  M ynt- 
Vftgt =  4,266 fr. Gram.

S o l s i k k e  (Helianthus annuus), T. Son
nenblume, Er. Tournesol, E. Sunflower, er en 
enaarig, stor og  kraftig, ruhaaret Plante med 
eo henved 2 Meter h øi Stengel, spredte, 
langstilkede, saugtakkede Blade og  store gule 
Btraaleblomster, som paa det skiveformede 
Blomsterleie efterlade en Mængde velsmagende 
Brø. Ved Udpresning give disse 15— 16 pCt. 
psegul, langsom t tørrende Olie af en be
hagelig Lugt og  en mild Smag, som benyttes 
haade som Spiseolie og  til Belysning, lige
som ogsaa til M aling og  til Fabrikation af 
Jme Sæber; men hovedsagelig anvendes denne 
mde Olie dog til Forskæring af Bomolie. 
Blauten hører hjemme i M exico og  Co- 
mmbia, hvor Indianerne bage Brød af Frøene 
(V hvorfra den er indført til Europa; hos os 
dyrkes den kun som Prydplante, dog ikke
11,1 saa hyppig som tidligere ; men i flere 
fmire Lande, saasom Busland, Ungarn, E ng- 
h]md, Holland, Ita lien , S y d -T y sk la n d  og 
Buina dyrkes den i det Store som Olieplante, 
gavnlig er den for Busland ble ven en Han- 
uelsplante af B etydn ing; allerede for hen ved

Snes Aar siden udvandtes der aarlig i det 
mdre Busland over 100,000 Centner Olie 
deraf. Den behøver et tem m elig varmt Klima 
°?  modnes da i 160— 190 Dage, men noget 
"Jevnt, hvorfor H østen er lidt besvæ rlig; 
den maa foretages inden Frøene ere helt 
m°dne, for at Fuglene ikke skulle ødelægge 
dön. A f 1 Td. Land kan erholdes c. 14 Cent- 
der Frø, 6— 10 Centn. Blade o g  40— 50 Centn, 
^tengler. De ristede Frø benyttes som Sur- 
^°?at for Kaffe ; ligeledes anvendes Frøene 
°m Foder for Fjerkræ. Affaldet ved Olie- 

Pasningen afgiver et meget godt Kvægfoder 
G- Oliekager), hvortil ogsaa Plantens Blade

benyttes, og  de træagtige Stengier ere et 
godt Brændselsmateriale og  give en Mængde 
fortrinlig  Potaske. En med Solsikken be
slægtet A rt er Jordæblet eller Jordskokken, 
Topinambur (Helianthus tuberosus) fra Bra
silien, som ogsaa dyrkes flere Steder i Eu
ropa for dens Bodknoldes Skyld, idet disse 
benyttes som Fødem iddel ligesom  Kartofler, 
men ere dog  hverken saa velsmagende eller 
nærende som disse, og til Kvægfoder.

S o l s t e n  s. Feldspath.
S o l u t i o  A m m o n i a c i  s. Salmiak

spiritus. —  S . B is i l ia t i s  k a l i c i ,  n a tr ic i  s. 
"Vandglas. —  S .  C h lori s. Chlorvand. —  S .  
S u lp h id i h y d ric i s. Svovlbrint. —  S . S u lp h o -  
liy d r a tis  a m m o n iv i s. Svovlammonium.

S o m b r e r i t  eller Sombrero-Phosphat s. 
Gj ødning.

S o m m e r v i l l i t  s. I dokras.
S o n  d e  T o n c o  s. Tonkabønner.
S o i m e b e r g e r  V a r e r  kaldes en stor 

Mængde forskj ellige Artikler, dels bestemte 
til Legetøi for Børn og dels til Hushold
ningsbrug, af Træ, Ben, Papiermache, Læder, 
Blik, Glas, Porcellain , Fajence, Skifer etc., 
som forfæ rdiges i den Meiningske By Sonne- 
berg, i Neustadt ved Coburg og  i de om 
liggende Landsbyer, og  som forsendes over 
hele Verden; ad den igjennem  denne Egn 
gaaende Jernbane befordres der aarlig om 
trent 50,000 Centner Legetøi, og  i de nævnte 
Byer er næsten ethvert Hus en lille Fabrik, 
hvor Arbeidets Fordeling er gjennem ført i 
den størst mulige Udstrækning, saa at enhver 
Person altid udfører det Samme Arbeide, 
hvorfor ogsaa alle disse Gjenstande leveres 
til en næsten utrolig  b illig  Pris.

S o r b u s  s. Røn.
S o r g l m i n ,  chinesisk Sukkerrør eller 

Sukker-Durra (Sorghum saccharatum) er en 
til Europa i den nyere T id  indført Plante, 
som navnlig med Fordel kan dyrkes i et 
varmt Klima, især til Udvinding af Sirup, 
hvorefter det Tilbageblivende afgiver et. meget 
godt Kvægfoder. Under den amerikanske 
Borgerkrig fik denne Plante politisk B etyd
n ing , idet Nordstaterne forsøgte paa ved 
Hjælp af samme at concorrere med Slave
staternes B ør s ukkerproduction ; men det viste 
sig  vanskeligt deraf at fremstille krystalli
seret Sukker. Saalænge Planten endnu ikke 
er ganske moden, indeholder Stengelens søde 
Saft kun ukrystallinsk Sukker eller Slimsuk
ker; først naar Frøene ere modne, kan man 
udvinde omtrent to Trediedele af de c. 9 pCt. 
Sukker, der indeholdes i Saften, og dette 
lader sig  da krystallisere. Stengelen er da 
allerede saa træagtig, at den maa koges for 
at kunne benyttes som Kvægfoder. I  Frank
rig  dyrkes denne Plante nogle Steder paa 
fri Mark, dog saaledes at Planterne tiltrækkes 
i Drivbænke, hvorfra de senere udplantes. I 
de nordligste Egne af Nordamerika dyrker 
man under Navn af Imphee en Art af 
Sorghumplanten, som modnes meget hurtigt. 
—  Den almindelige Sorghum eller Negerhirse 
(Sorghum vulgare) v il findes omtalt under 
Artiklen Durra.

S o r g h u m r ø d t  s. Badischrødt.
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S o r t k r id t  s. Kr idt ,  sor t .
S o n  kaldes i Frankrig endnu undertiden 

en M ynt paa 5 Centimer =  3,60 Øre.
S o u c lio n g  s. Thé.
S o u n t  s. Bablah.
S o u r k a s s is  er Navnet paa en Sort fin, 

persisk Silke af hvid eller gullig  Farve.
S o u r is  d e  M o s c o v ie  kaldes i Frank

rig  de russiske Zobelskind.
S o v e r e ig n , engelsk Guldmynt af Værdi 

18 Kr. 16 Ø re; den deles i 20 Shillings à 
12 Pence. S. er det lovmæssige Betalings
middel, og Ingen  er p lig tig  til at modtage 
mere end 40 Shillings Værdi i Sølv og 
Kobber.

S o y  s. Chalon.
S o y a , Fr. og E. Soy, hvis Navn stam

mer fra den japanesiske Benævnelse Sooj u,  
er en saltagtig, intensiv brun Vædske, som 
anvendes i Husholdningen til at g ive Supper, 
Saucer etc. en kraftig og pikant Smag, som 
dog kun bliver behagelig, naar den tilsættes 
i ringe Mængde. Den tilberedes af Soya-  
bønnen,  S o y a  b is p id a  eller D o lic h o s  S o y a , en 
Bællefrugt, der benyttes som Næringsmiddel 
i det østlige Asien ligesom hos os de al
mindelige Bønner, med hvilke den ogsaa har 
Lighed. De kogte Bønner lægges i Saltvand 
med ristet B yg  og  henstaa saaledes i 2— 3 
Maaneder, hvorved de komme i en Slags 
Gjæring og endogsaa bedækkes med Skimmel, 
og  det saaledes erholdte Extract bliver der- 
paa udpresset, klaret ved Sigtning og ind
kogt. Den kommer til Europa i godt prop
pede Glasflasker, undertiden ogsaa i smaa 
Fustager, mest fra Japan, hvor den spiller 
en meget v igtig  Eolie som Fødemiddel, men 
ogsaa Ira Ostindien og China; den forbruges 
især m eget i England, men den kommer ofte 
forfalsket i Handelen. Den eftergjøres ogsaa 
i Europa af Champignons, stærk Kjødsuppe, 
Gulerødder, Salt, Caramel etc. og benyttes i 
Husholdningen ligesom den ægte, med hvil
ken dette Surrogat dog ikke kan maale sig  
med Hensyn til Smag og  Styrke. I Aaret 
1867 indførte England 11,493 Gallons Soya 
til en Værdi af 1,795 £., og udførte 2,166 
Gallons.

S p a a n  af Træ anvendes i den nyere Tid 
hyppig til Tagbedækning istedetfor Straa og 
tilvirkes i Alm indelighed paa tre forskjellige 
Maader, nem lig enten ved Kløvning, H øvling 
eller Saugning. De kløvede Spaan, som i 
Sverig kaldes »Stickor« eller »Spillor«, dan
nes af saavidt m uligt knastfrit og  ligevoxet 
Gran- eller Fyrr etræ med mindst 8 Tommers 
Diameter, som skæres i Længder paa 17— 18 
Tom. uden Grene og spaltes i 4 eller flere 
Længder. Splinten og den midterste Del 
med Marven borttages, og de saaledes ud
kløvede Stykker spaltes med en Baandkniv i 
Spaaner paa 2— 3 Liniers Tykkelse og 21li - 
3 %  Tomm ers Bredde. De høvlede Spaan 
udhøvles i en Tykkelse af 2 Linier og  en 
Længde af 17— 18 Tom. De saugskaar ne 
Spaan ere de, som mest benyttes her i Lan
det ; de skæres 3 J/2— 4 Tom. brede, 17— 18 
Tom. lange og  have forneden en Tykkelse af 
3/8-—1 /2 Tom., foroven af 2 — 3 Linier. De

kløvede Spaan, der følge Træets Fibre, ere 
stærkere og varigere end de høvlede, hvor 
Fibrene ere overskaarne; dette sidste er vel 
ogsaa Tilfældet med de saugskaarne Spaan, 
men disse have igjen  et Fortrin i deres 
større Tykkelse. Som oftest blive Spaanene 
gjennemtrukne eller imprægnerede med en 
Opløsning af Jern- eller Kobbervitriol, eller 
med Paraffinolie og Vandglas for at gjøre 
dem varigere og  mindre brændbare. Førend 
Spaanerno benyttes, bør de lægges i Vand i 
nogen Tid, eller ogsaa fæstes de paa Tag- 
lægterne med smaa Mellemrum, for at de 
kunne have Plads til at udvide sig, naar de 
gjennemblødos af Regn. Skaaren Spaan læg
ges sædvanlig i tre L ag , kløvede og høvlede 
i fire med Kanterne over hverandre; under
tiden læ gger man et Lag høvlede Spaan soffi 
Underlag under skaaren Spaan, hvorved der 
erholdes et godt, tæt Tag. Her til Landet 
indføres en stor Mængde Tagspaan fra Sve
r ig ; i Aaret 1880 udgjorde saaledes Indfør
selen af Tarif-Varegruppen »grove Trævarer«, 
hvoraf Træspaan udgjør Hovedmassen, henved 
8 Mill. Pd., hvoraf over 6 M. Pd. kom fra 
Sverig. —  I Tyskland bruges ligeledes mange 
Tagspaan, som mest kløves af Fyr og Gran 
i de skovrige Bjergegne ved Harzen, Tlin- 
ringer wald, Schwarzwald etc. ; de ere 40—100 
Ctm. lange, 9— 15 Ctm. brede og henved 
1 Ctm. tykke, men ere tyndere i den ene 
Side og  forsynede med en Fals i den tykkere 
Side, saa at Spaanene kunne falses ind i 
hverandre; de forekomme ogsaa i den øster- 
søiske Træhandel under Navn af »Schindeln«- 
—  Spaan til Bogbindere og Skomagere for- 
færdiges mest af Bøgetræ i de ovennævnte 
Skovegne i Tyskland.

S p a a n h a t t e  s. Straahatte.
S p a lie r e  kalder man i Italien nogle 

Tøier, som enten bestaa helt af Uld eller af 
en Blanding af Uld, Silke og  Linnedgarm 
og  som dels benyttes i Italien til Tapetsering 
a f Værelser og  dels forsendes til Levanten 
til samme Brug.

S p a n io l  s. Tobak.
S p a n s k e  F in e r  eller Cant harider 

kaldes en A rt Biller, som komme i Handelen 
tørrede og  som anvendes til blæretrækkende 
Plastre og Salver. Denne Bille, hvis Navn 
er Meloe eller Lyt t a vesicat or ia,  hører hjemn11’ 
i det sydlige Europa, navnlig i Spanien, P°r' 
tugal, Italien, Ungarn og Wallachiet, men 
forekommer ogsaa i varme Sommere i N-e '  
Jemeuropa, men kun sj elden i de nordlige*® 
Lande. Den lever selskabelig i store Skare 
paa Bladene af flere Træer og  Buske, sansoni 
Ask, Hyld, Syrener, Oliventræer og især Pa‘ 
Ligustcrbuske, og  indsamles om Mo r ge n e 1 
før Solopgang ved at ryste Grenene, saa a 
Billerne falde ned paa et paa Jorden udbre 
Stykke Lærred, hvorfra de da fyldes i Gja > 
der indeholde noget Chlorofornp Æther efie 
Terpentinolie, hvorved de dræbes, og de tø 
res derefter i Solen. De ere 1 */2— 2 i* 
lange, 5— 6 Mm. brede, have et langstrå^- 
næsten valseformet Legeme, et blødt Hn 
skelet, et glinsende smaragdgrønt (Hanne / 
eller guldgrønt (Hunnen) changerende 5 mg
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dække og paa det sænkede H oved sorte, 
Handformige, 5— 7 Mm. lange Følehorn, der 
wstaa af 11 Led; Bagkroppen er violetgrøn; 
Hannen er betydelig mindre end Hunnen, 
Hvis Vingedække heller ikke bedækker hele 
Bagkroppen. I)e have en eiendommelig, be
døvende, skarntydeagtig Lugt, saa at man 
allerede kan lugte dem i lang Afstand, naar 
de findes samlede i Mængde ; men desuagtet 
angribes de let af Midder og  andre Insekter, 
hvorved de blive uvirksomme, og ved Opbe
varing maa de derfor om hyggelig  beskyttes 
^erimod, men de bolde sig dog i Regelen 
Hke længere end 2 à 3 Aar. De indeholde 
®t eiendommeligt, skarpt og  blæretrækkende 
Stof, Cant har idin eller Cant har idecampher  
(s. d.), som betinger deres Anvendelse til 
trækkende Plastre og  Salver under Navn af 
Bpanskf lueplast er,  Spanskf luesalve,  Bl ist er  
®tc., ligesom de ogsaa benyttes til indvortes 
Brug i Form af Tinetur, men dog kun i 
støaa Doser, da de ogsaa let, selv ved ud
artes B r u g , kunne bevirke Blodurinering, 
Blærebetændelse, overdreven Vækkelse af 
Kjønsdriften etc. Cantharidetincturen til
sættes ofte til andre Stoffer, saasom til Col- 
lodium. Cant har ideæt her er en olivengrøn 
» ædske, som tilberedes ved at udtrække 
Srovt pulveriserede spanske Fluer med Æ tker 
°g filtrere Extractet; den indeholder Insek
ternes blæretrækkende Stof og  fede Olie op- 
Øst og anvendes i M edicinen. — T il os 
homme de spanske F luer hovedsagelig fra 
Jet sydlige Kusland, Ungarn og Østerrig, 
Ha hvilke Lande ogsaa England, Frankrig 
°g Nordamerika forsynes dermed. I  Hande
jen gaa ogsaa chinesiske Cantbarider (M yla
r s  Cichorii), som adskille sig  fra de euro
pæiske ved at have et mørkegult og  sort 
Ungedække og et mindre slankt Legeme, 
Uen ogsaa ved at indeholde mindre Cantha- 
Hdin, hvilket ligeledes er Tilfæ ldet med en 
nJt biaai! fra Ostindien undertiden kommende 
ganske Fluer, Lyt t a Gigas;  de anvendes 
mke i M edicinen, i al Fald ikke i Skandi
navien.
, Sp a n sk g i M m t ,  b asi sk  eddikesur t  Kob
o l t e  {Æ r ug o, Aës viride, Cuprum suba- 
CeUcum), T. Grünspan, Fr. Verdet, Vert de 
p is , E. Verdigris, forekommer i Handelen i 
to Sorter, det almindel ige eller basiske og 
Jot kryst al l iserede,  neut rale,  ogsaa feilagtig 
faldet  dest i l lerede Spanskgrønt. Det al 
mindelige Spanskgrønt, hvoraf man igjen 
pjelner imellem det blaa og det grønne, er
holdes paa flere Maader. Blaat  eller f r ansk  
Spanskgrønt fremstilles i det sydlige Frank- 

navnlig i M ontpellier, Cette, som et 
^product ved Vinproductionen og sædvanlig 
p  Vindyrkerne selv, som næsten alle have 
ÛVer sin Spanskgrøntkjælder, hvor Arbeidet 
5 ?st udføres a f Kvinder. Man lader først 
Un drueskallerne blive sure i Fade eller store 
Herkrukker, hvilket sædvanlig medtager en 
Ud af 3— 4 Dage og kan kjendes paa, at de 
Jdvikle en tydelig  Eddikelugt; derpaa ned
ægges Skallerne sammen med ophedede Strim- 
u  af Kobberblik, som man først har over

l ø g e t  med en Opløsning af Spanskgrønt og

tørret, lagvis i Lerkrukker, saaledes at baade 
det øverste og det nederste Lag bestaar af 
Drueskaller. Disse Krukker, hvoraf enhver 
sædvanlig indeholder 25— 35 Pund Kobber, 
hensættes i en Kjælder, hvor Temperaturen 
er 1 0 —12° C., og tildækkes med Straamaat- 
ter, og efter et Par Ugers Forløb vil der da 
have afsat sig et tem m elig tykt Lag Spansk
grønt paa Kobberstrimlerne. Disse tages nu 
ud af Krukkerne, dyppes gjentagne Gange i 
Vand med flere Dages Mellemrum, og det 
derpaa siddende Spanskgrønt afskrabes da 
med Kobberknive og gjennemæltes i et Kar 
med Vand, hvorefter den fremkomne D eig 
enten nedpakkes i Lædersække, der rumme 
omtrent 25 Pd., eller formes og presses i 
smaa firkantede Kager paa 8— 10 Pd. De 
afskrabede Kobberstrimler benyttes ig jen  paa 
samme Maade flere Gange, indtil de ere helt 
forvandlede til Spanskgrønt. Efter Vandind
holdet skjelner man i Frankrig imellem sten- 
haardt, halvtørret og fugtigt Spanskgrønt, 
hvilket sidste ofte endnu kan indeholde 50 
pCt. ubundet Vand, hvilket selvfølgelig har 
Indflydelse paa Prisen. Varen kommer un
dertiden i Handelen blandet med Rester af 
Drueskaller eller med Gips, Tungspath o. dsl., 
hvilket man kan opdage ved at opløse den 
med Svovlsyre, hvorved disse Iblandinger 
blive tilbage. —  Grønt ,  ogsaa kaldet t ysk  eller 
engelsk Spanskgrønt erholdes navnlig fra Om
egnen af Grenoble og fremstilles ved lagvis at 
nedlægge Kobberplader og af Eddike gjennem - 
trængte Flonelsstykker i Trækar og væde 
F lonellet hver 3die Dag med Eddike, indtil 
Pladerne efter omtrent 14 Dage ere bievne 
overdragne med et Lag Spanskgrønt; derpaa 
tilveiebringes der ved Hjælp af smaa Styk
ker Kobber Mellemrum imellem alle Lagene, 
og hver 6te Dag fugtes Kobberpladerne med 
Vand, hvorved der efter omtrent 6 Ugers 
Forløb paa disse vil have dannet sig en til
strækkelig tyk Skorpe af Spanskgrønt, som 
da afskrabes. Eller man opstiller K obber
pladerne i flade Kar paa Rister, saa at de 
ikke berøre hverandre, og udsætter dem saa
ledes for Luftens Paavirkning under jevnlig  
Befugtning med stærk Eddike ; eller man op
heder ved Hjælp af indlagte Damprør den 
paa Karrenes Bund staaende Eddike, hvis 
Dampe da indvirke paa Kobberet. —  Baade 
det blaa og det grønne Spanskgrønt er ba
sisk eddikesurt Kobberilte, det første tobasisk, 
det andet trebasisk. Begge Sorter ere uop- 
løselige i Vand, men opløse sig, naar de ere 
ren e , fuldstændig i Eddikesyre, Salmiak
spiritus og Svovlsyre. —  Ved at opløse al
mindeligt Spanskgrønt i concentreret Eddike, 
filtrere Opløsningen, inddampe denne og lade 
den henstaa ro lig  i nogle Uger i glaserede 
Lerkar danner der sig  smukke, mørkegrønne, 
gjennemskinnende Krystaller, som kaldes ren
set  eller kryst al l i seret  Spanskgrønt ,  A c e la s  
c u p r ic u s ,  V ir id e  a ë r is  c r y s t a l l is a fu m  eller 
C u p ru m  a c e t ic u m  c r y s t a l l i s a t u m ; dette er neu
tralt eddikesurt Kobberilte og bestaar af 
mørkegrønne, skjæve Ehomboidor, som ere 
tilspidsede paa de to Flader og have en m od
bydelig metallisk Smag. For at lette K ry -
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stalliseringcn anbringer man i Lerkarrene | 
sammenbundne Træpinde, fra hvilke K rystal- I 
lerne skyde ad og  danne de saakaldte Druer 
(G rappes), som indpakkes i Papir og  forsen
des tilligem ed Træpindene, uden at der gives 
noget V æ gtafdrag for disse. D ette Spansk
g røn t forvittrer i Luften og  bliver da u igjen- 
neinsigtigt lysere grøn t paa Overfladen. Naar 
man under Tilberedningen forstyrrer K ry 
stallerne ved O m røring , erholder man et 
kornet Pulver, som kaldes præcipi t eret  Spansk
grøn t. Frem gangsm aaden ved Frem stilling  
a f krystalliseret Spanskgrønt var tid ligere 
kun kjendt a f H ollænderne, som  for at holde 
den hem m elig gav Varen N avn a f dest i l l eret  
Spanskgrønt. —  L igesom  alle K obberfarver 
er baade det neutrale o g  det basiske Spansk
g rø n t g if t ig t ;  det anvendes som  M ateriale 
t il Fabrikation a f  flere Farver, saasom S chw ein- 
fu rtergrønt, B jerg grøn t etc., i  Farverierne og 
T rykkerierne, i Tapetfabrikationen, t il Lake
r in g  o g  F o rg y ld n in g  etc. o g  det krysta lli
serede undertiden i M edicinen  t il udvortes 
B ru g  som  Æ tsm iddel, medens det basiske 
indgaar som  Bestanddel i flere P lastre og  
Salver.

S p a n s k g i i l t  kaldes undertiden  A u ri
p igm en t.

S p a n s k J i v i d t  kaldes sæ rlig  en Slags 
h v id  Sm inke, som  bestaar a f basisk sa lpeter
surt V ism u th ilte  o g  som  ben yttes m eget, 
sk jøn d t den er skadelig  for  H uden. (S é  o g 
saa under » K r id t « , »F ed tsten «  o g  »V is - 
in u th .«)

S p a n s k  H u m l e  s. Humle,  sp ansk .  
S p a n s k  H u m l e o l i e  (Æ th ero leu m  

O rig a n i e re tic i) tilberedes af de blom strende 
Spidser af spansk Hum le (s. d.). D et er en 
rødbrun, ætherisk Olie, som har en skarp, 
krydret og  brændende Smag og  anvendes 
im od Tandsm erter og  Lamhed i Tungen.

S p a n s k  H y b e n  kaldes de store, runde, 
m ørkerøde og  p iggede Frugter af Rosa poml- 
fera, en hos os flere Steder v ild voxen d e Eose, 
som ogsaa undertiden dyrkes paa Grund af 
dens kjødfulde, spiselige Frugter.

S p a n s k  M a r s e ,  Kapucinerkarse eller 
indisk Karse (N a stu r tiu m  in d ieu m  eller T ra -  

p æ o lu m  m a ju s ) er en énaarig Slyngplante 
m ed ildrøde B lom ster, som h yp p ig  dyrkes i 
H aver som P rydplante ; alle Plantens D ele 
have en eiendom m elig krydret, lid t skarp 
Sm ag, og  dens B lom sterknopper og  umodne 
F rø  nedlæ gges derfor undertiden i Eddike og  
benyttes til P ick les.

Spansk Miid s. Tonkabønner.  
Spansk Mridt s. Fedtsten og  Kridt.  
Spanskrndt s. Saffi or rødt.  
Spanskror eller Rott ing,  T . Spani

sch es- eller Calamusrohr, Fr. Canne de B en 
gale, R ottin g s  à m eubles, E. R attan cane, 
Chair rottans, stam m er fra forsk je llige  t il 
C alam usslæ gten henhørende Palm earter, saa
som  Stenrotangen,  Calamus Rotang,  end
videre Calamus Royleanus,  C. Roxburghii i 
B engalen  o g  paa K orom andelkysten , C. te

nuis,  C. gracilis,  C. extensus etc. i hele In 
dien , A ssam  etc. G renene, som  blive B— 15 
C tm . tykke, ere bedækkede m ed en p ig g e t

Bark, under hvilken der befinder sig 
klæ brig Saft, som begge afgnides med Sand 
og  Vand. F or at g jøre dem stive og lig® 
ophænges de med en tilbunden Vægt af 
Stene eller deslige i R ø g  og  overstryges 
under Tørringen  m ed Olie. D e ere udvendig 
brune eller gu lligbrune og  overdragne med 
en Slags naturlig Lak, saa at de glinse, som 
om de vare lakorede; de ere forsynede med 
L ed  i lange A fsatser, fu ld e , elastiske og 
m eget bøielige. D e m ørktfarvede kaldes 
mandl ige,  do lyse kvindel ige R ø r ; de først® 
vurderes høiest o g  gives ofte  en endnu mør
kere Farve m ed Kalk. D e R ør, som  ere om
trent 3 Ctm. tykke eller derover, anvendes 
t il Spadsere- og  Parapluiestokke og  kaldes i 
H olland  »H an drottings« ; de tyndere komme 
i H andelen undor Navn af Snørrottingeb 
Stolerør etc. Disse sidste ere skaarne i Styk
ker a f c. 5 M eters L æ ngde, som  ere sammen* 
bøiedo i M idten  o g  derpaa samlede i Bund
ter paa 100 S tykker; de kom m e mest tu 
Europa ig jen nem  det hollandske Maatschappy> 
som  sæ lger dem  ved A u ction  i H olland, ime
dens der ogsaa forsendes m ange til England 
fra Singapore, P enang, Batavia etc. De tynd0 
R ø r  b live o fte  spaltede fo r  at anvendes tu 
flettedo Stolesæ der eller som  ku nstigt Fiske* 
b e n ; de behandles da fø rst m ed Damp °£ 
trækkes lig e , h vorefter de skæres i  bestemt® 
L æ n gder o g  afslibes paa en fu g t ig  Vals0,
De blive derpaa spaltede paalangs ved 
af en fin, faststaaende H øvl, imod hvilket 
R ottingen føres frem igjennem  et Trækbmj 
kun de ydre afskvællede Lag benyttes tn 
Stolesæder og  andet Fletværk, imedens den 
indre, blødere Kjærne bortkastes. I døn 
nyere T id  anvendes lla'kket Spanskrør hyP' 
p ig  til F letn ing  af Kurve, som især ere godt 
anvendelige i alle Slags Fabriker, da de ej0 
stærke og  god t kunne taale baade Tørhed) 
F ugtighed  og  D am p; saadanneKurve ere vej 
noget dyrere end V idiekurve, men ere lang" 
stærkere og  varigere. Endvidere forek om ^  
der nu i Handelen m eget smukke Hatte, s0ljj 
ere helt flettede af fint spaltet Spanskrør o» 
som ville findes nøiere om talte under Artikj 
len  »Straahatte«. D e smukkeste Rotting01 
komme fra Sumatra og  Borneo, hvor f ra d 
udføres i uhyre M ængde til Bengalen, Ej1' 
ropa og  især til China, hvor de anvendes h 
alle Slags flettede A rbeider, ligesom  ogsaij 
til Fabrikation af P ap ir; de chinesiske Jul1” 
ker afhente m angfoldige Ladninger Rotti0« 
fra Borneo, hvor de k jøbe dom af de I11 
fød te  t il en P ris  af 5 spanske Dollars Pr‘ 
100 B undter à 100 R ør. 1 China sælges  ̂
efter Y æ g t o g  betales moil c. Sll2 Doua 
pr. P ik u l (120 d. Pd.), som  indeholder 9 a  ̂
Bundter. 1 B engalen  sæ lges de efter StykK 
tal til en P ris a f c. l ‘ /2 d. Kroner pr. BuD 
à 100 Stk. ß

N p a n s k s o r t  kaldes en sort Farve, s ^  
tilboredes ved F ork u ln in g  a f Kork i luhke 
Kar.

S p a r t o g r æ s  s. Esparto.  
S p a t h j e r n s t e n  s. Jern. 
S p e i l b a r k  s. Bark.  * o t

Speile kalder man i m ere udstrakt r



stand alle uigjennem sigtige Legem er, som 
>ave en stærkt poleret Overflade, der kastsr 
kysstraalerne saa regelm æssigt tilbage, at 
j 1' viser sig  et tydeligt Billede for Øiet af 

Gjenstande, hvis Straaler falde derpaa. 
Metallerne egne sig egentlig bedst dertil, og 
®an benytter derfor ogsaa, især til optisk og 
adronomisk Brug, Metalspeile, der forfærdiges 
M en af Kobber og Tin bestaaende Legering, 
s°m udmærker sig ved en lys Farve, Haard- 
ted og Evne til at modtage en m eget fin 
p°litur. T il de almindelige Speile, som paa 
Jl'"nd af deres Udbredelse over hele Jorden
e.re en betydelig  Handelsartikel, benytter man 
derimod som bekjendt Spe ilglas,  som frem
stilles enten ved Blæsning eller Støbning og 
8om vil findes nøiere omtalt under Artiklen 
pdas«. Heraf fabrikerer man Speile ved en 
f r°ces, som kaldes Belægning og  som bestaar 
k at den ene Side af Glasset bedækkes med 
^  tynd, glinsende, af Tin og Kviksølv be
staaende Metalmasse, det saakaldte Amalgam,  
olasset bliver derved speilende, idet de L ys- 
straaler, som falde deri, kastes tilbage a f den 
Wanke B agside, hvis Uigjennem sigtighed 
tdlige hindrer Lyset bagved Glasset i at 
hænge igjennem dette og derved forstyrre 
a®t dannede Billede. Forfærdigelsen af Speile 
M belagt Glas blev opfunden i det 14de Aar- 
JMndrede af Venetianerne, som ogsaa i en 
Mug Aarrække vare Enebesiddere a f denne 
b'mst ; men de af dem dengang fabrikerede 
Speile bestod kun af blæst Glas, vare smaa 

betaltes forholdsvis m eget dyrt. Først i 
^aret 1688 opfandt Franskmanden Thewart 
forfærdigelsen af Speile af støbt Glas, hvor- 
Je,l det blev m uligt at frem stille langt større 
olasplader end ved Blæsning. Denne sidste 
bremgangsmaade benyttes dog endnu til Glas 
|1 smaa og billige Speile, idet man blæser 

olasskiverne paa samme Maade som Vindues- 
jdas og derpaa sliber og  polerer dem. De 
il større Speile bestemte Glastavler blive 

derimod støbte, hvorved man ogsaa kan give 
hern en større Tykkelse, og  man fremstiller 
Således nu Glasskiver, der have en Længde 
°g Bredde af indtil 7 M eter og  en Tykkelse 
W over 3 Ctm. -Naar man vil forfæ rdige 
Meget fint slebne og  smukt polerede Speile, 
Maa man selvfølgelig først og fremmest be
bytte udmærket godt Speilglas, og dernæst 
®t fuldstændig godt og jevnt Am algam erings- 
h°rd, helst af Marmor olier Skifer. Paa dette 
lægges et Blad Tin folie, som er noget større 
ebd Glaspladen og aldeles rent og  tæt, og 
sMn glattes om hyggelig  med en Børste, saa 
at ingen Fold  er til at opdage. Foliet ind- 
Sjfides nu med Kviksølv, hvorved Overfladen 
hiver blank af det dannede Am algam, og  der 
anbringes derpaa Glaslinealer langs de tre 
î?1(*er af Tinfolien, hvorefter der hældes et 
Bag Kviksølv paa denne. Naar da Speil- 
gjassets Bagside og  Kviksølvets Overflade ere 
Wevne om hyggeligt rensede for alt Støv og  
bnauds, bliver Glaspladen forsigtigt fra den 
flerde. fri Side af T in folien  skudt ind i Kvik
sølvet, hvoraf den da strax trænger endel 
tilside, og man anbringer nu svære Vægte, 
s°m paa deres Berøringsflader ere overtrukne

med Klæde, paa Pladen, hvorved det over
flødige Kviksølv presses ud og  løber ned i 
en Bordpladen omgivende Bende, imedens det 
faste Amalgam, der dannes ved Tinnets og 
Kviksølvets Forbindelse, fæster sig  paa Glas
set. For yderligere at fjerne det overflødige 
Kviksølv, gives Bordpladen en skraa Stilling 
ved Hjælp af en Skrue og  henstaar saaledes 
i 1 eller 2 Dage. Belastningen tages da 
bort og  da der endnu findes noget overflødigt 
Kviksølv i selve Speilbelægningen, hvor det 
har samlet sig  ved den lavest liggende Side 
af Glaspladen, hæves denne ved den m od
satte Side efterhaanden saaledes, at den efter 
en halv Snes Dage indtager en lodret Stil
ling, og  tilsidst stilles den saaledes, at den 
kun hviler paa det ene Hjørne, hvorved det 
sidste overflødige Kviksølv vil løbe bort. 
Denne Operation varer 3 à 4 Uger, og  Spei- 
let er da færdigt.

Den ovenfor beskrevne Fabrikation af 
Speile er vistnok et Fremskridt i Sammen
lign ing med de i Fortiden benyttede Metal
speile, som dels vare kostbare og  dels let 
anløb i Luften, og de Speile, som man i det 
14de Aarhundrede fremstillede ved at hælde 
sm eltet T in  eller B ly  paa Bagsiden af g lø 
dende Glasplader; men den er dog forbunden 
med flere Ulemper. Dels medtager den lang 
Tid , dels knuses mange Glasplader ved den 
svære Belastning under Operationen, og  dels 
indvirker den m eget skadeligt paa Arbeider- 
nes Sundhedstilstand paa Grund af den sta
dige Indaanden af de g iftige Kviksølvdampe. 
Dette Sidste blev allerede i Slutningen af 
forrige Aarhundrede erkjendt af det franske 
Videnskabernes Academi, som fik udvirket, at 
Arbeidcrne i det store Sliberi og  Belæggeri
1 Paris, hvor alle i Frankrig støbte Speil
glas bleve gjorte færdige, kun maatte arbeide
2 Dage om Ugen. Efterat det derfor længe 
havde været en Opgave for Humaniteten at 
udfinde en mindre skadelig Maade til Belæg
n ing a f Speile, opfandt Drayton i Aaret 1843 
en ny M ethode dertil, som senere er forbedret 
af Liebig , og  som bestaar i at fremstille den 
speilende Flade ved Sølv, der udfældes a f en 
Sølvopløsning, istedetfor ved Hjælp af Am al
gam. Paa denne Maade kan man forfæ rdige 
m eget smukke Speile, som endogsaa ere bil
ligere end de med Am algam belagte, navnlig 
fordi deres Frem stilling udkræver langt kor
tere Tid. En Opløsning i Vand af salpeter
surt Sølvilte, Ammoniak og  vinsurt Kali-Na
tron hældes ud paa Overfladen af Glasset, 
som hviler paa et ved Damp nedenfra op 
varmet Bord, og  naar Glaspladen da er op 
varmet til c. 5 0 °  C ., begynder Sølvet at 
udfælde sig  og danner allerede efter et Kvar
ters Forløb en speilende Flade. Vædsken 
hældes nu fra, og  Behandlingen gjentages 
med en lignende ny Vædske, hvorved Laget 
bliver tykkere og  tættere. T ilsidst skylles 
Speilet af og tørres, og Sølvlaget beskyttes 
ved et Overtræk af Linoliefernis og  Mønnie. 
Benytter man istedetfor den nævnte Opløs
ning en, som foruden salpetersurt Sølvilte, 
Ammoniak og  vinsurt Kali-Natron indeholder 
Druesukker opløst, kan Forsølvningen ské ved
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almindelig Varmegrad og bliver noget tættere. 
Ved Hjælp af denne vaade Forsølvning kan 
man ogsaa let gjøre stærkt krummede Glas
flader speilende, hvilket er vanskeligt ved 
Brugen af Amalgam, og den har saaledes 
stor Betydning ved Fabrikation a f Hulspeile 
til teleskopisk Brug, ligesom man ogsaa paa 
denne Maade med Lethed kan forsølve den 
indvendige Side af hule Glaskugler. Ved 
Forfærdigelsen af smaa billige Speile har det 
ogsaa Betydning, at Sølvlaget kan gjøres 
overordentlig tyndt, og  denne Frem gangs- 
maade anvendes de'rfor næsten stedse i Bai- 
ern i Byerne Nürnberg og Fürth, hvor der 
fabrikeres betydelige Mængder af saadanne 
billige smaa Speile, som forsendes over hele 
Jorden. M ethoden benyttes nu ligeledes i 
mange Speilfabriker i England og Belgien, 
og  det vil sandsynligvis ikke vare længe, 
førend de forsølvede Speile tildels have for
trængt de amalgamerede. I  Samm enligning 
med disse have de forsølvede Speile vel 
som oftest en lidt gu llig  Farvetone og 
angribes ogsaa lettere af Svovlbrinte, hvor
ved de blive mørkere, men disse Ulemper 
skulle kunne undgaas, naar Speilet bagefter 
delvis amalgameres ved at overhældes med 
en fortyndet Opløsning af Cyankalium-Cyan- 
kviksølv, hvorved der optages en ringe 
Mængde Kviksølv, imedens en tilsvarende 
Mængde Sølv opløses, og de saaledes frem
stillede forsølvede Speile give da et smuk
kere og renere Billede end de amalgame
rede.

I  de senere Aar har man i Frankrig be
gyndt at forfærdige de saakaldte Plat inspeile  
med directe Reflexion, hvortil man kun be
høver at anvende Glasplader, der ere slebne 
paa den ene Side og derfor kunne gjøres 
tyndere, hvorved de blive billigere. I)e frem
stilles ved at overstryge om hyggelig  polerede 
Glasplader med en Opløsning af P latinchlo
rid, som er blandet med en reducerende Sub- 
stants, saasom Lavendelolie, samt lidt Sølver
g lød  og kulsurt B lyilte; ved Ophedning af 
Pladerne i en Muffelovn udskilles Platinet og 
indbrændes paa Glasset. Saadanne Speile 
ere m eget billige og  holdbare; Platinet løber 
ikke an ved Paavirkning af Gas og ligger i 
et saa tyndt Lag paa Glasset, at dette ved 
gjennemgaaende Dagslys bliver gjennem - 
s ig t ig t , hvilket g jør saadant Speilglas 
godt anvendeligt til Ruder, idet man vil 
kunne sé igjennem  disse uden selv at blive 
set udefra. Platinbelagte Speile have dog 
endnu ikke vundet nogen større Udbredelse 
og  leveres i Regelen af Fabrikerne kun efter 
Bestilling.

Speilglas af større Dimensioner forfærdiges 
hovedsagelig i Belgien, hvorfra det forsendes 
i Mængde især til Am erika; dernæst findes 
der ogsaa betydelige Speilfabriker i Frank
rig, England, Petersborg, Murano, Venedig, 
Bøhmen og Tyskland. Nordeuropas F orsy 
n ing med større Speile sker hovedsagelig fra 
Firmaet Saint-Gobain i Paris og dets F ili
aler i Mannheim i Baden og Stolberg i W est- 
phalen; dets H ovedcontoir for Norden er i 

' Coin. Indførselen her til Landet bestaar mest

af amalgameret Glas, som paa Grund af dets 
større Hvidhed og Renhed i Regelen fore
trækkes for sølvbelagt Glas, hvilket sidste 
dog næsten altid benyttes til Speile ombord 
i Skibe og indføres hertil fra Nürnberg og 
Fürth. Ogsaa her i Landet findes nogle 
enkelte mindre Speilbelæggerier, der foj' 
færdige saavel amalgamerede som forsølvede 
Speile.

Danm ark indførte i Aaret 1880 af folieret) 
slebet og  uslebet Glas i Plader under 800 O 
Tom. pr. Stk. 96,405 Pd., fra 800— 1800 D 
Tom . pr. Stk. 23,135 Pd. og over 1,800 O 
Tom. pr. Stk. 11,840 P d .; der udførtes ialt 
kun c. 2,000 Pd.

Norge indførte i 1879 39,138 Pd. folieret  
Glas og  20,706 Pd. færdige Speile, og SveflØ 
i 1878 98,872 Pd. folieret Glas og 46,365 
Speile.

S  p e il  j e r n  kaldes en Slags bladet, søb'' 
hvidt, rent og  haardt Rujern, som indeholdet  
5 pCt. Kul og  derover.

S p e i l m e t a l  s. Bronce.
S p e l t  s. Hvede.
S p e r g e l  (Spergula arvensis) er en ej1' 

aarig, hos os i sandede Egne hyppig vildt' 
voxende og  paa lettere Jorder, især i Brak
marken, af og  til dyrket Plante, som afgivel 
et fortrinligt og  hurtigt voxende Kreaturfodet» 
der yndes m eget af Kvæget baado som Grøn
foder og  som Hø. Den forekommer i 3 Sat
ter, nem lig lav, middelhøi og  høi, af hvfik® 
den sidste er den bedste; til Udsæd bruger 
man 16— 20 Pd. F rø  pr. Td. Land. Pl®®' 
ten kan nøies med mager, sandet Jord 
har derfor især Betydning for opdyrke“ 
Hedejorder.

S p e r m a c e t  s. Hvalrav.  
S p id s g la n s  s. Spydglans.  ,

S p id s k o m m e n  (F ru ctu s Cumini) V  
saa kaldet romersk,  neapolitansk eller M®' 
t e ser  Kommen,  T. Mutterkümmel, ere Frufe 
terne af Cuiuinum Cyitiimue, en énaarig, 1 
Æ gypten  stammende Skjærmplante, som ® 
ogsaa dyrkes i det sydlige Europa, især Pr 
Malta, Sicilien og  flere Steder i Italien. B 
have nogen Lighed med sædvanlig Komme ’ 
men ere henved 7 Mm. lange, have en aflapF 
til begge Sider tilspidset Form, ere g m ^  
hvide, besatte med korte Børster, bestå“ 
to 'sammenhængende Frø, have en eiendo% 
m elig aromatisk Lu gt og  en stærk, kry“1 
og  bitteragtig Sm ag; den bedste Sort _ ko 
mer fra Malta. De anvendes i Medici“  ̂
som et opvarmende og  vinddrivende Mi“ j 
og  benyttes i H olland ved Fabrikationen 
den m eget yndede Kommenost, Komyn-^j’ 
og  i N orge til den saakaldte Nøgleost; i v  
europa bruges de som Kryderi paa Sp1® 
varer. Ved Destillation med Vand vm^j. 
man deraf en lysegul, tyndtflydende, mefe , 
skarptsmagende, ætherisk Olie, som ka^p 
rom ersk kommenolie og  som anvendes} ^  
kørfabrikationen. Foruden denne Olie 
holde Frøene Fedt, Gummi, Harpix, Ægm 
og  nogle Salte.

S p ig e l ia , am e r ikansk Ormeurt ^
Spigeliæ anthelmiæ) er en i Sydamerika 
Vestindien voxende Plante, hvis stilk1
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tilspidsede Blade, der have en modbydelig, 
bedøvende Lngt og en ubehagelig bitter Smag, 
tidligere ofte benyttedes imod Orm og som 
M bedøvende Middel, men nu kun sjelden, 
da de ved Tørringen og  Transporten tabe 
tøeget af deres Kraft. For Mennesker og 
'ttange D yr er den i frisk Tilstand en stærk 
ttarcotisk Gift. Den virksomme Bestanddel 
deri er Spige liabit t e r .  Ogsaa den mary- 
landske Spigelia, S . m a r y la n d ic a , benyttes i 
■Nordamerika ligesom  den ovennævnte.

S p i k o l i e  s. Lavendelolie.

S p i l a n t l i e s  o l e r a c e a  s. Paraguay-  
Roux.

S p i l l e k o r t  forfærdiges i hele Ark enten 
äf 3 eller flere Lag fast og glat lim et Papir, 
s°in sammenklæbes, presses og tørres, eller 
ttf enkelt tykt Papir, som erholdes fra Papir- 
fabrikerne særlig bestemt til dette Brug. 
figurerne paa Kortene af de simplere Sorter 
fremstilles sædvanlig ved Træsnit; mest be- 
ttyttes nu hertil Forme af Pæretræ, imedens 
ttian i den nyere Tid  ogsaa har begyndt at 
anvende Clichéer af Buxbom og  undertiden 
Metalplader eller lithographiske Stene, hvilke 
2de sidstnævnte Materialier dog i Regelen 
bun finde Anvendelse ved Fabrikationen af 
de figurrige Tarokkort og de finere Sorter 
danske, tyske og  danske Kort. I  de større 
fabriker trykkes Figurerne paa Kortenes F or
side nu stedse med en Bogtrykrkerpresse, hvil
ket ligeledes undertiden er Tilfæ ldet med 
den paa deres Bagside anbragte saakaldte 
»Mussering« eller Afm ønstring, der dog  sæd
vanlig dannes ved Stifteforme. Illum ineringen 
foretages ved Gjennemmaling igjennem for
skellige Patroner, én for hver Farve, ud- 
skaarne i tredobbelt Papir, som er gjennem - 
trukket med Oliefernis. Naar Kortene ere 
tørrede, blive de overbørstede med tør Sæbe 
°g glittede, hvorefter de ved Klipning eller 
Beskæring tildannes i den bestemte Form  
°g Størrelse. I  Udlandet skjelner man sæd
vanlig imellem t yske  og f r anske  K ort; 
uf de sidste kalder man de fuldstændige 
Spil, som bestaa af 52 Blade, W hist kor t ;  
indeholder Spillet kun 32 Blade, saaledes at 
Toerne og indtil Sexerne inch mangle deri, 
kaldes de Piket kort ,  og  naar Otterne, Nierne 
°g Tierne ikke findes i Spillet og  dette alt
saa kun bestaar af 40 Blade, benævnes de 
L’hombrekort.  En særegen Slags ere de af 
78 større Blade bestaaende Spil, som kaldes 
Tarokkort .  Alle disse Sorter forekomme i 
forskjellige Kvaliteter efter Papirets Godhed 
°g Tegningernes Beskaffenhed. I de fleste 
Lande hviler der en særegen Spempelafgift 
paa Fabrikationen af Spillekort (i Danmark 
l 62/3 Øre pr. Spil), og  det er strengt forbudt 
at sælge eller benytte ustemplede Kort, hvor
imod Fabrikerne kunne udføre dem ustem p
lede til Udlandet, med hvilken Udførsel der 
føres en n øiagtig  Control. I  de fleste større 
Byer i Europa findes der Spillekortfabriker, 
saascm i Paris, som særlig er bekjendt for 
sit udmærket smukke Fabrikat, som derfor 
ogsaa staar i en m eget høi Pris, London, 
Wien, K jøbenhavn, H am borg, München, 
Frankfurt etc. I Kjøbenhavn finde3 der 2

Fabriker, som tilvirke m eget smukke, solide 
og  forholdsvis billige Spillekort; den betyde
ligste af disse tilhører Firmaet L. P. H olm 
blad og beskæftiger omtrent 70 Arbeidere. 
Denne Fabrik forsyner omtrent hele Landet 
med Spillekort og  udfører ogsaa endel, navn
lig  til Island, Færøerne og Vestindien; i de 
senere Aar har Udførselen saaledes udgjort 
over 5,000 Spil aarlig, imedens Indførselen 
her til Landet af Spillekort er ganske ube
tydelig.

S p i n e l  er en af Magnesia og Lerjord 
med ringe Iblandinger af Chrom og  Jern be
staaende Æ delsten af rød Farve i alle N u
ancer, saa at den ofte fremtræder med et 
blaat, violet, grønt eller sortagtigt Skjær i 
de mest forskjellige Grader af Gjennem sig- 
tighed; dens Farve forandrer sig ikke ved 
Ophedning. Den krystalliserer i det regu- 
laire System, som oftest i smaa Octaèdre, 
der undertiden ere sammenvoxede to og  to 
til saakaldte Tvillingkrystaller, og den bryder 
derfor Lyset enkelt og er ikke dikroskopisk. 
Dens Haardhed er =  8 og den er saaledes 
ikke saa haard som Saphir, Rubin og Chry- 
soberyl; den har Glasglans og en Vægtfylde 
=  3,5— 3,6. De røde og gjennem sigtige
Varieteter vurderes meget høit og  gaa hyp
p ig  i Handelen som Rubiner; en saadan feil- 
fri Spinel af over 4 Karats Væ gt betales 
omtrent med Halvdelen af hvad en Diamant 
af samme Væ gt koster. Efter Farven fore
kommer Spinellen under forskjellige Navne; 
den ponceaurøde eller mørkt rosenrøde, som 
spiller lidt i det Violette, kaldes Rubin-Spl-  
nel og vurderes sædvanlig høiest; den blod
røde benævnes Goutte de San g (Bloddraabe),
0 g  den lyst rosenrøde med et violet eller 
brunligt Skjær Rubin-Balais eller Balas-Ru-  
bin. Den hyacinth- eller brunligrøde, hvis 
Farve kommer Granatens nær, men som er 
lysere o g  mere glinsende, hvorved den ad
skiller sig  fra den egentlige Alm andin eller 
ædle Granat, kaldes af Juvelererne Almandin-  
Rubin ; den gulligrøde eller orangegule med 
et rødligt Skjær benævnes Rub i cel eller Sp i 

nelle vinaigre  og er kun af ringe Værdi; 
den grønne, smudsigfarvede Chlorospinel og 
den sorte, uigjennem sigtige Pleonast  eller 
Ceylanit ,  hvilken sidste anvendes til Sørge
smykker. En anden grøn lig  Sort, Ganit ,  er 
gjennemskinnende i Kanterne og  indeholder 
foruden Jern ogsaa lidt Kobber og  indtil 30 
pCt. Zinkilte. —  De tre førstnævnte Sorter, 
hvis røde Farve hidrører fra en Iblanding af 
Chromilte, ere de kostbareste og findes mest
1 Flodernes Sand i Pegu, paa Ceylon, i M y
sore i Ostindien, Buduschkan i det store 
Tartari samt i Victorialand og Perlefloden i 
Australien ; blaa og  graalige forekomme i 
Sødermanland i Sverig, sorte flere Steder i 
Europa, saasom ved Vesuv, i Fassadalen i 
Tyrol, i Bøhmen, Siebenbürgen, Frankrig og 
i N orge ved Christiansand og  Arendal. —  
Spinellen slibes mest med blandet Snit, saa 
at Overdelen gives Brillantfacetter og  Under
delen Trappesnit (s. Diam anter); de blegt- 
farvede gives sædvanlig et Underlag af M e
talfolie. De uigjennem sigtige Varieteter findes
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undertiden af betydelig  Størrelse, imedens 
de gjennem sigtige i Eegelen  kun ere sm aa; 
Exemplarer paa 4 Karat og derover forekom me 
kun s jelden i Handelen.

S p in e lla li  s. Hauyn.
S p ir i t u s  kalder man det ved vinaandig 

G jæ ring i en Yædske udviklede, under A r 
tiklen »Brændevin« omhandlede P roduct, A l
kohol eller Vinaand, og  desuden ogsaa flere 
andre letflydende, i E egelen  destillerede, 
skarpt lugtende eller smagende F lu ida af 
forsk iellig  Beskaffenhed. De latinske Benæv
nelser paa de v igtigste  i H andelen forekom 
mende ere fø lg en d e : S . C o c h io a r iæ  s. Skéurt. 
—  C o r n u  C e r v i s. H jortetakspiritus. —  F o r -  
in ic a r u in  s. M yrespiritus. —  J u n ip e r i  s. E n e
bæ rspiritus. —  M e l i s s æ  c o m p o s i t u s  s. M e
lissespiritus. —  M i n d e r e n  s. Am m oniakvand, 
eddikesurt. —  S .  m u r ia t i c o -æ t h e r e u s  s. Salt- 
æthervinaand. —  M y r c i æ  a c r i  s  s. Bayrum . —  
N itr i  s. Salpetersyre. —  N itr i  d n lc i s  s. Sal- 
peteræ thervinaand. —  S .  p y r o a c e t i c u s  s. A c e 
ton. —  S .  p y r o l i g n o s u s  s. Træ spiritus. —  
S a l i s  s. Saltsyre. —  S a l i s  a m m o n ia c i  c a u s t i -  
c u s  s. Salm iakspiritus. —  S a l i s  d n l c i s  s. Sa lt- 
æthervinaand. —  S . s a p o n a t u s  s. S æ besp iri
tus. —  S .  s u i p h u r i c o - æ t h e r e u s  s. H offm ans- 
draaber, —  T e r e b i n t h i n æ  s. T erpentin olie . —  
V in i  s. Vinaand.

Spiræaolie udvindes a f B lom sterb la 
dene o g  E ødd ern e a f flere Spiræ aarter, saasom 
S.  ulmaria,  lobata,  filipendula etc., m en h oved 
sa ge lig  a f  B lom stern e a f S. ulm ar ia,  idet 
disse destilleres m ed Vand. D en  in deh older 
S a licy lsy r lin g  o g  S a licy lsy re  o g  en ind ifferent 
O lie . V ed  at behandles m ed K alihydrat gaar 
den over t il e t h øiere  I ltn in g strin  o g  danner 
da S a licy lsy re  (s. d .) . D en  har en stærk 
arom atisk, b itterm a n d e la g tig  L u g t , en bræ n 
dende Sm ag, en g u ll ig  F arve  o g  en V æ g t
fy ld e  =  1,17.

S p o d in m  s. Benkul.
Spongiæ s. Svampe.
Sprit kaldes stærk Vinaand af 50 til 95 

pCt. Tralles (s. Brændevin).
Sprot kaldes i Tyskland B rislingen. 
Sprndelsten er en m eget finkornet 

Kalksten, som afsæ tter sig  ved varme, salt
h old ige  Kilder, t. Ex. ved Carlsbad, og  som 
udmærker sig  ved sine m ange forsk jellige, 
som oftest concentriske eller parallelt vex- 
lende Farver.

Sprængknl er en af K ulstøv, Gum m i 
og  Salpeter bestaaende Masse, som er form et 
i t y n d e , Stæ nger ; naar disse antændes i den 
ene tilspidsede Ende, vedblive de at gløde, 
saa at de kunne anvendes til A fspræ ngn ing 
a f Glas.

Sprængolie s. Nitroglycerin.  
Spydglans eller Spidsglans,  Graaspyd- 

glans,  graat  Svoviantimon (A n tim o n iu m  
c r u c im i ), der ikke maa forvexles m ed S p yd 
glansm etal (s. d.), findes i N aturen som  Graa-  
spydglanserts eller Ant imonglans i  naalefor- 
m ige K rysta ller a f b lygraa  Farve og  stærk 
M eta lg la n s; det bestaar a f 72 pCt. A n tim on  
og  28 pC t. Svovl, m en er sæ dvanlig  ib landet 
lid t  A rsenik , Jern o g  B ly . D et har en spe
c if. V æ g t —  4 ,2— 4,7, en H aardhed =  2, og

findes i Gange i ældre Bjergarter paa Harzen, 
i  Ungarn, Sardinien, Skotland, Frankrig og 
i større M ængde i Ostindien, paa Borneo, i 
Canada, M exico, A lgier og  Australien. Det 
er m eget sprødt, men kun lidet strækkeligt 
og  behøver kun en svag Varm e for at blive 
flydende. I  det Store vindes det ved Bjerg
værksdrift, men det forekom m er kun sjelden 
saa rent, at det strax kan bringes i Hande
len, hvilket dog  skal være T ilfæ ldet med det 
ostindiske, som  danner bladede, næsten staal- 
graa, glinsende Masser a f undertiden krum
bladet Textur, som  h ist o g  her ere gjennem- 
dragne af Kvartsaarer. Sæ dvanlig udsmeltes 
det derfor af den B jergart, hvori det fore
komm er, og  det danner da efter de Kars 
F orm , hvori det er stivnet, plade- eller kegle
form ede Stykker, som kom m e i H andelen som 
raat Svovlantim on, Ant imoniuiu cruduin eller 
Sulphuretum st ibicum cruduin; det har et 
langstraalet, glinsende Brud, og  Massen see 
ud som om  den bestod  a f fin e , parallele, 
g linsende Traade. O phedet i L u ften  for
vandles det t il antim onsurt Antimonilte, 
Sp y d gla n sa sk e  eller An t im onglas ( Yitrwn 
antim onii). D et ben yttes h ovedsagelig  som 
Eaam ateria le t i l  F rem stilling  a f Antimon
m etal , som  erholdes deraf ved Smelt
n in g  a f Svovlantim on  m ed K u l og  Soda. 
Svovlantim on  frem stilles i ren  T ilstand ved 
Sam m ensm eltn ing  a f 21 D e le  Antimonmetal 
o g  9 D ele  Svov l o g  danner saaledes sort  

Svovlsp y d gla n s (Sulphuretum  stibicum), der 
b en y ttes i M ed icinen  o g  t i l  Frem stilling  af 
pharm aceutiske o g  chem iske Præparater. 
Svovlantim on  ben yttes frem deles t i l  Fyrvær
kerisatser, i  Tæ ndstik fabrikationen , t il Frem
stillin g  a f A n tim on cin n ober etc. Spydglans 
var allerede k jen d t i O ld tiden  ; P lin iu s kalder 
det »S tib iu m « o g  om taler dets Anvendelse 
som  L æ gem iddel. K om erne anvendte Stibium 
t i l  at farve deres H aar o g  Ø ienbryn  sorte, 
o g  i M iddela lderen  ben y tted es  de forskjellige 
A n tim on præ parater o fte  a f Alchym isterne, 
som  kaldte M eta lle t »K eg u lu s« .

Spydglansblomster s. Spydglan s

m e t al.

Spydglansglas e ller  Ant imonglas {Vi- 

tru m  A n tim o n ii  e lle r  S tib iu m  oxydulatum  
vitrificatum )  er en  tu n g , g la sa g tig , metal- 
k lin g en d e  M asse, som  er so r t  o g  uigjennem - 
s ig t ig , naar den  in d eh o ld er  m eg et M etal og 
r ø d lig  o g  g je n n e m sig t ig , naar den  kun inde
h o ld e r  lid e t . D e t  t ilb e re d e s  v e d  at røste 
raat A n tim o n , derpaa t ilsæ tte  Svovlantimon 
o g  op h ed e  B la n d in g en  i  en  F la m m eov n  under 
s ta d ig  O m røren , in d t i l  der ikke læ ngere und
v ig e r  n o g e n  S v o v lsy r lin g , o g  derpaa hælde 
M assen  u d  paa en P la d e . D e t  benyttedes 

t id lig e re  t i l  T ilb e r e d n in g  a f B ræ kvinsten  og 
de  saakaldte B ræ k b æ g ere , sm aa Drikkekar, i 

h v ilk e  Y in , som  h av d e  h en staa et n ogen  Tid 
deri, e rh o ld t  en  B ræ k n in g  bev irken de Kratt; 

n u  a n v en d es  d e t  m e s t i D yrlæ g ek u n sten .

S p y d g l a n s i l t e  s. Spydglans og Spyd' 
glansmetal.

Spydglansm etal eller Antimon 
tim onium , Stibium ) er et haardt og meget



Spydgiansm et al

sprødt Metal af tinhvid eller blaalig sølvhvid 
Farve og med et m egeth ladetB ru d; det har 
en Vægtfylde =  6,70— 6,86 og  lader sig ikke 
strække, hvorimod det kan stødes eller males 
hl et fint Pulver. Det findes dels gedigent, 
krystallinsk, drue- eller nyreformet, sædvan
lig indeholdende noget Sølv eller Arsenik, 
°g dels hyppigst forertset med Svovl eller 
forbundet med andre Metaller, eller som et 
ilte. H yppigst forekommer det i Graaspyd- 
glanserts, Antimonglans eller Svovlspydglans, 
hvoraf det rene Metal, det saakaldte Regulus,  
j'dvindes ved at smelte Malmen med Jern, 
hvorved der danner sig  Svovljern og jern 
holdigt Antimon. Paa Grund af disse to 
Stoffers næsten lige specifiske Væ gt er Ad- 
sMllelsen af dem kun ufuldkommen, og man 
hisætter derfor endnu ved Sm eltningen svovl- 
^rt Natron eller Soda og  Kul, hvorved der 
hemkommer en specifisk lettere og mere 
y  ud tfly d ende Slagge. En anden Methode er 
‘d smelte Ertsen i længere Tid, hvorved der 
-haner sig Antimonglas, og af dette erholder 
ttian da ved Glødning med Potaske og Kul 
olier ved Sm eltning med Svovlantimon me
tallisk Antimon, imedens Svovlsyrlingen und
r e r .  Det saaledes erholdte Antimonmetal 
er dog ikke rent og  indeholder sædvanlig 
eadnu noget Arsenik, Kohher, B ly og Svovl, 

det bliver derfor renset ved en gjentagen 
httieltning med lidt Svovlantimon og  kulsurt 
patron under Tilsætning af Salpeter, idet 
V fremmede Metaller, som lettere forbinde 
h? med Svovl og Ilt, derved gaa over i 
l|aggen. Operationen udføres sædvanlig i 
jhgler eller i stor Maalestok i Elammeovne. 
pder man det smeltede Antimon afkøles 
.Artigt, saa erholder man det kornet bladet, 
,ader man det derimod afkøles langsomt,
hfiver det grovhladet krystallinsk. D et kom-
lrif‘r i Handelen i Kager eller Tavler, som 
Paa Overfladen vise bregnelignende Figurer, 
jf'hertiden ogsaa kegleform et, og som en 
l 0lge af Krystallisationen i det Indre af 
gassen viser der sig  da paa Overfladen en 
j^dstraalet Stjerne, som er smukkest, naar 
^ ta llet er rent og langsom t afkølet under

Bække af Slagge. Det har en tydelig
5®dbladet Textur og en Vægtfylde af 6,71 - 
,$ß. Ved en Temperatur af 4 3 0 0 C. smelter 
X  _ og ved liv lig  Hvidglødhede fordamper 
jj®h i Luften. Rent Antim on forandrer sig 

i Luften ved sædvanlig Temperatur, 
(rjeQt derimod let, idet det taber sin Metal- 
Gaøs. Naar det ophedes stærkt i Luften,■p _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _  _ _ _ _
^■brænder det og smelter til Spydglansaske
ir hestaar af antim onsurt Antim onilte; op-

i det paa Kul for Blæserøret, saa smel- 
1 under Udvikling af en stærk, hvid.
jjgtfri Røg, der afsætter sig paa Kullene i 
Qßden gom et gulligt, ved A fkøling  hvidt

Aftræk. A f Salpetersyre bliver Antimon
Ih I Itet, Svovlsyre angribes det først i

^Antimonmetallet benyttes til forskjollige 
i^lallegeringer, til Frem stilling af rent

Phar
°vlantimon og til Tilberedning af flere

farmaceutiske Præparater. D et g jør  i A l-
Mindelighed T in- og  B lylegeringer haardere,

L
h H j o r t  h:  Varelexikou.

mere glinsende og  efter Indholdet af Anti
mon mere eller mindre let sm eltelige og 
sprøde. Technisk v igtig  er dets Anvendelse 
sammen med Bly til Bogt r ykker t yper  (s. d.), 
med Tin til Br i t anniamet al  og med Kobber 
og  Zink til Tapleier  og andre haarde Ma- 
skindole. M eget fint Antimonpulver kommer 
i Handelen som Jernsor t ,  der fremstilles ved 
Reduction af en Antim onopløsning med Zink, 
og  benyttes til at give forskjellige G jen- 
stande, t. Ex. Gipsstatuer, Udseende a f Jern 
eller Staal. A f Antimonets Forbindelser med 
Ilt maa navnlig mærkes Ant imoni l t e og  An 
t imonsyre.  Ant imoni l t e eller Ant im onsyr l i ng 
(Oxydum stibieum, Stibium oxydatum album) 
forekommer naturlig enten i rhombiske K ry
staller som Valent ini t ,  eller i octaëedriske 
Krystaller som Senorm ant i t  i Afrika i P ro
vinsen Constantine og paa Borneo. Det er
holdes kunstigt ved en R østning i Luften, 
hvorved det omdannes til Ant invonblomst er  
( Flores antimonii), ved Sm eltning med Sal
peter eller ved Udvaskning af Algarothpulver 
(s. Spydglanssm ør) med en varm Sodaopløs
ning. Det bruges næsten kun til Frem stil
lin g  af pharmaceutiske Præparater, saasom 
Bræ kvinst en etc., til hvilken Anvendelse det 
i Handelen forekommende Metal maa renses 
om hyggelig  og  navnlig befries for Arsenik. 
—  M eget • Antim on kommer fra Ungarn 
(4— 5,000 Centn, aarlig) og de østerrigske 
Stater overhovedet, ligesom  ogsaa fra E n g 
land. Det meste levero dog Frankrig og 
A lgier (c. 10,000 Ctr. aarlig) ; i Aaret 1858 
udgjorde Productionen fra de franske A n ti
monminer 6,729 Centner til en Værdi af c.
145,000 Francs. Det erholdes ogsaa fra Rhin- 
provinserne (Linz), Harzen og  flere Steder i 
Tyskland. I  Aaret 1863 indførte England 
1,948 Tons Antimonerts, 1,171 Cwts. raat 
Spydglans og 295 Cwts. Antimonmetal, A lt 
til en Værdi af c. 23,500 £.

S i » y < i g l a n s s m » r  eller vandhold igt  An-  
t imonf orchlor,  Cnlorspydglans (Solutio Chlo- 
reti stibici, Butyrum Antimonii, Liquor 
Stibii muriatici) tilberedes ved Opløsning 
af det graa Antim onilte i Saltsyre og  A f
dampning til Væ gtfylde 1,45. —  Det vandf r i  
Ant im onf orchlor  tilberedes enten ved D e
stillation af en Blanding af Spydglans og 
Kviksølvsublimat, eller al Spydglans og  sm el
tet Kogsalt med Svovlsyre, og  er en sm ør
agtig, let sm eltelig Masse, der i Varme er 
flydende som Olie og i Kulde antager et 
straalet, krystallinsk Udseende og  i Luften 
udstøder tykke hvide Dampe; det smelter ved 
1000 C. og  koger ved 1 8 0 0 C. Blandet med 
Vand giver Spydglanssm ør et voluinineust 
hvidt Bundfald, Algarot hpul ver  (Pulvis Al- 
garothi eller Mercurius Vitce), som er et 
heftigt Brækmiddel og  benyttes til Frem 
stilling af Brækvinsten. —  Antimonsm ør be
nyttes som et Æ tsm iddel og til Frem stilling 
af pharmaceutiske Præparater, ligesom ogsaa 
i fortyndet Tilstand og  blandet med Olie til 
Brunering af Jernvarer, t. Ex. Bøsseløb, til 
Beitsning af Sølv, til Forfærdigelse af An- 
timoncinnober og Lakfarve, til at beitse 
Glanslæder etc.
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Spydglanssvovl.  770 Staal.

S p y d g la n s s v o v l , orangef arvet  s. 
Guldsvovl .

S p æ k s t e n  s. Fedtsten.
S q u a r e  er et engelsk Flademaal =  100 

eng. Kvadratfod =  9,29 fr. Kvadratmeter =  
94,3 danske Kvadratfod.

S t a a l  ( Chalybs), T. Stahl, E. Steel, Fr. 
Acier, er en Forbindelse af Jern med. 2/3 
indtil 2 pCt. K ulstof; med Hensyn til dets 
Egenskaber staar det derfor midt imellem 
Raa- eller Støbejern, som indeholder 2— 5 Y  
pCt. Kulstof, og  Smedejern, som næsten er 
kulstoftrit, og det kan derfor baade smeltes 
som det første og  sveises som det sidste, 
men begge Dele dog noget vanskeligere. D et 
har derhos den fortrinlige Egenskab, at det 
kan gives Elasticitet og  Haardhed i forskjel- 
lig  Grad, og det er tillige det stærkeste af 
de tre Slags Jern. Staal har en Y æ gtfylde 
af 7 ,4— 8,1, et kornet, tæt Brud, som er mere 
ensartet end Stangjernets ; navnlig er hærdet 
Staal m eget finkornet. Det har en graalig- 
hvid Farve, som kan være næsten hvid, men 
aldrig blaalig undtagen ved Anløbning. Hærd
ningen bestaar i, at man hurtigt dypper det 
rødglødende Staal i koldt Vand, hvorved det 
bliver saa haardt, at det ridser Glas og ikke 
angribes af en F il ;  men samtidig bliver det 
ogsaa m eget skjørt og  lader sig  kun vanske
lig  sammensveise. Naar man efter Hærd
ningen ig jen  opheder det og lader det lang
somt afkøles, faar det sin forrige Blødhed 
ig jen  og kan da atter files, sauges, afdreies 
etc. I den ved Hærdningen fremkomne høi- 
este Grad af Haardhed og  Skjørhed kaldes 
Staalet glashaardt ,  men det er da kun lidet 
anvendeligt paa Grund af dets Skjørhed, 
hvorfor man ved Anløbning maa give det den 
ringere Grad af Haardhed, som er nødvendig 
til det forskjellige B ru g , hvortil det skal 
benyttes. Dette sker, idet man ig jen  op 
varmer det til en vis Grad; derved anløber 
det i forskjellige, efter hverandre følgende 
Farver, af hvilke man vil kunne bedømme 
dets større eller mindre Haardhed, Først 
bliver det ved c. 220 ° C. straagult og egner 
sig da til stærke, skærende Instrumenter, 
saasom M eisler til Afdrein ing af Jern og 
Staal og for B illedhuggere; ved den derpaa 
følgende guldgule Farve benyttes det lige 
ledes til Meisler og andet Yærktøi til Bear- 
beidning a f blødere Metaller, til Gravstikker 
for Kobberstikkere, til Stemmejern, Barber
knive, chirurgiske Instrumenter; ved Purpur
rødt til Yærktøi for Snedkere og  Dreiere etc., 
til almindelige Knive, Saxe og  lignende Red
skaber til dagligt B ru g; ved V iolet til V ogn 
fjedre o. dsl. ; ved Blaat til Uhrfjedre, Sabel- 
og  Kaardeklinger, Laase, Uhrkjeder, Spænder 
etc. —  Uhærdet Staal kan behandles paa 
samme Maade som Smedejern, om ogsaa med 
noget større Vanskelighed, fordi det er haar- 
dere; man kan saaledes først tildanne det 
og  derpaa senere ved Hærdning og Anløbning 
give Gjenstandene den fornødne Haardhed, 
hvilken Fremgangsmaade t. Ex. benyttes ved 
Forfærdigelson af Synaale, K nive, Saxe, 
Sauge, F ile  etc. Støbejernet er letsm elteligt, 
men kan hverken hærdes eller sveises; Smede

jernet er derimod usm elteligt i almindelige 
Ovne og kan sveises, men ikke hærdes ; Staal 
og  Smedejern kunne derfor sveises sammen, 
hvilket sker ved Fabrikationen af Øxer, Am
bolte, Knive og  lignende Instrumenter, som 
»lægges for« med en Staaleg eller Staalpande. 
Uhærdet Staal er stærkere og mere spændigt 
end Sm edejern; en Stang af 1 □  Tom. Gjen- 
nemsnit, ophængt lodret i den ene Ende, 
kan saaledes belastes med en Væ gt af e.
1,000 Centner inden den trækkes over, ime
dens Smedejern kun er omtrent halvt saa 
stærkt; Støbejern vil ikkun kunne bære en 
Væ gt a f 150— 200 Centner. Belastes en saa- 
dan Staalstang med 330 Ctr., tiltager den 
lidt i Længde, men paa Grund af dens Spæn- 
dighed trækker den sig atter sammen til sin 
tidligere Længde, naar Vægten er fjernet; 
derim od vil en varig Forlængelse indtræde 
ved betydeligt større Belastninger, der dog’ 
ikke medføre Brud.

Da Støbejern, Staal og Smedejern kun ad
skille sig  fra hverandre ved deres større eller 
mindre Indhold af Kulstof, kan man frem
stille Staal og Sm edejern ved at berøve Støbe
jern  endel af dets K ulstof; stanses denne 
Proces paa et vist Punct, erholder man Staal 
med et Indhold af 2/s— 2 pCt. Kulstof, og' 
fortsættes den yderligere, bliver Productet 
Smedejern, der dog stedse vil indeholde en 
ringe Mængde Kulstof, som kun yderst vanske
lig t kan fjernes. Men omvendt kan man 
ogsaa frem stille Staal af Smedejern ved at 
lade dette optage den til dets Forvandling’ 
til Staal nødvendige Mængde Kulstof. Fa3 
den første Maade vinder man af Rujern Raa- 
st aal  eller Fr i skst aal  og  Puddelst aal ,  og' 
paa den sidste a f Smedejern Cement - Br æ nd 

elier Blærest aal .
Raast aalet ,  T. R oh- Frisch- Schmelzstald 

eller Mock, Fr. Acier naturel, Acier d ’Alle
magne, E. German Steel, Furnace Steel, er
holdes navnlig af et af Spathjernsten fremstil
let Støbejern, som især produceres i store Kvan
titeter i Steiermark, Kärnthen, Krain og Tyrol, 
i Thüringerwald (Schmalkalden og Suhl), ved 
Coblenz og  Arnsberg. D et fremstilles ved 
en Friskning i en Herd paa samme Maade 
som man fremstiller Smedejern af Støbejern 
(s. Jern), men ved en lavere Temperatur og’ 
med' en svagere B læ sning; hertil benyttes 
mest Trækul, sjeldnere Cokes, som Brændsel. 
Foretages Sm ekningen i en Flammeovn elle1’ 
saakaldet Puddelovn ved Hjælp af Sten Ind. 
indtil den største D el af Kullene ere brændte 
og  de i Raajernet iblandede Forurensninger 
ere slaggeagtigt udskilte, erholder man Pud 

delst aal .  Den smeltede Masse hældes i Forme, 
saa at der dannes halvt cylindriske Stykke1 
eller Blokke, som derpaa smedes eller ud- 
valses til Stænger, der hærdes og afhuggeS 
i flere Stykker, som sorteres efter deres t°r' 
skjellige Beskaffenhed. Puddelstaalets bilhS.® 
Pris g jør  det vel skikket til Anvendelse ö 
Jernbanevognhjul og andre større og tung. 
Gjenstande. Særlig v igtig  er Puddelst aal®
som Materiale for Støbestaalsfabrikationom
D et steiermarkske og  kärnthenske Smelte 
staal er ganske vist ikke saa lidet dyrere en
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Puddelstaalet, men kan heller ikke erstattes 
neraf til flere bestemte Slags Brug, som til 
gærende Værktøi, til Klinger, Sauge, Fjedre, 
^ile etc. I  Alm indelighed anvender man nu 
jßere og mere Puddeljernet til Øiemed, hvor
til man tidligere benyttede det dyrere ved 
trækul fabrikerede Stangjern.

Det samme Princip , hvorefter man frem- 
stiller baade Baastaal og  Puddelstaal ved at 
udsætte Bujern for Paa virkning af den at- 
JUosphæriske Luft ved forskjellige Processer, 
% ger ogsaa til Grund for den af Englæn
deren Bessem er  i Sheffield i Aaret 1856 
upfnndne Methode til Fabrikation af det efter 
uam opkaldte B e sse m er -St aa l ,  som nu i F or 
ening med Puddelstaalet udgjør Hovedmassen 
uf hele Staalproductionen. Bessemerstaalet 
Affærdiger man directe af Støbejern ved at 
hielte dette og presse Luft igjennem  den 
^ueltede Masse; Luftens Ilt danner da med 
jtisel, Jern og nogle af Iblandingerne en jern- 
utidig og iltholdig Slagge, som derpaa ved 
Jtiårig omdanner Kulstoffet til Kulilte. Dette 

sker enten i faststaaende Ovne ( sven sk  M e

thode) indtil Kullet er saavidt fjernet, at der 
6r dannet Staal, eller i et pæreformet Appa- 
At, den saakaldte Con ver t er , som bestaar af 
^mmennittode Jernplader og indvendig er be- 
dædt med et m eget ildfast Materiale (en- 

9elsk M ethode); denne sidste er forsynet med 
dobbelt Bund, hvorved der forneden dannes 

hum, hvori Luften presses ind og  hvorfra 
dea igjennem en Mængde i den øvre Bund 
Udbragte Huller ig jen  presses ind i det smel
t e  Jern, som af det stærke Lufttryk hin
des fra at flyde igjennem Hullerne. Jern- 
juassen kommer derved i en voldsom  B ølge- 
)evægelse og bruser op, saa at en Flamme 
jV glødende Slagge- og  Jernpartikler bryde 
(em foroven af Apparatets Munding som en 
Aga af Gnister. A f de forskjellige Farve- 
'Aftninger, som Flammen antager under P ro 
sse n , bedømmer Arbeideren, naar Behand- 
'Ugen kan ophøre, og det m ægtige Apparat, 

s°Bi rummer 20 à 30,000 Pund smeltet Jern, 
°S som kan dreies om to Axetappe, bringes 
l'.U i en horizontal Stilling, for at der kan 
^sættes et vist Kvantum Speiljern eller hvidt 
‘JØbejern, hvorved Massens Kulstofm ængde 
ftrøges og det smeltede Stangjern forvandles 
d Staal. Ovnen bringes derpaa ig jen  i lod- 

. Stilling, og der indpresses nu atter Luft 
■ Massen for at gjøre den mere ensartet, 
jtiorpaa Ovnen dreies helt rundt, saa at In d 
æ det løber ud i de nedenunder samme an- 
ragte Forme. Da Staalets Haardhed beror 

j a dets Indhold af Kulstof, kan man ved 
Slutningen af Processen at tilsætte mere 

tier mindre Speiljern forøge Kulstofm æng- 
jtitl efter Behag og  saaledes give Staalet den 
rp’fØnskede Haardhed. I  mindre end en halv 
ptifie kan man paa denne Maade omdanne 30,000 
d. smeltet Støbejern til Staal, imedens For- 
'beidelsen af 10,000 Pd. Baajern ved Herd- 
tiskning til Baastaal tager næsten l 1̂  Uge ; 
ed Puddling vil samme Mængde kunne g jø - 

I®8 lærdig i 1 1/a Dag. Materialet maa im id- 
rtld være rent Stangjern, idet Svovl og

Phosphor i den korte Tid Behandlingen varer 
ikke kunne udskilles af Jernet, og dette ud
smeltes derfor af rene Malme og bedst af 
Blodsten (s. d.), som indføres til de Lande, 
der ikke ere tilstrækkelig forsynede dermed, 
hvilket er Tilfæ ldet med Frankrig og E n g 
land, imedens Tyskland indforskriver engelsk 
Baajern. Da Productionsom kostningerne ere 
billige, er Bessemerstaalet meget søgt og an
vendes fortrinsvis til større Gjenstande, saa- 
som Skibspandsere, Maskinaxer og andre 
Maskindele, til Plader til Dampkjedler, H ju l
bandager, Fjedre, Vognaxer, Jernbaneskinner, 
Kanoner, Projectiler og andre tunge, haarde 
Gjenstande. Derimod egner det sig  mindre 
til Yærktøi, som B or, M eisler, Dreiestaal, 
File etc., navnlig i saadanne Tilfælde, bvor 
en varig Haardhed er nødvendig. D et bløde 
Bessemerstaal (Bessem er j ern )  har vist sig  at 
være et udmærket Materiale til Frem stilling 
af tyndt Blik til Fortinning eller til pressede 
Gjenstande. Fra England udbredte Besse
merprocessen sig  efter 1862 til Sverig, Frank
rig, Tyskland, Østerrig, Kusland, Italien og 
Belgien. Efter 1866 har man ogsaa i Nord- 
Amerika bygget mange Bessemerhytter.

Som ovenfor omtalt udgjøre Bessemer
staalet og Puddelstaalet Hovedmassen af hele 
Staalproductionen; i Aaret 1874 producerede 
t. Ex. Tyskland 82/10 M illioner Centner Staal, 
hvoraf Bessemerovne leverede 4 3/J0 og Pud- 
delovne 34/10 M. Europas aarlige Production 
af Bessemerstaal anslaas til over 15 Mill. 
Centner, hvoraf omtrent Halvdelen tilvirkes i 
England, imedens dog Østerrig og Sverig 
staa øverst med Hensyn til Staalets Godhed.

I  Seraing (Belgien) produceres der 5 Slags 
Bessemerstaal, nem lig: 1) med et K ulstof
indhold a f 0,25— 0,35 pCt. og med B eteg
nelse e x t r a  b lødt. Anvendes til Vaaben, 
Kanoner, Kjedelblik, Niter, Strænge etc. 2) 
Kulindhold 0,35— 0,45, benævnes blødt. A n
vendes til Maskindele, Axler, Hjulbandager, 
Skinner etc. 3) Kulindhold 0,45— 0,55 kal
des h alvb lød t eller h alvh aard t  og anvendes 
til Bandager, Skinner, Kolbestænger etc.
4) Kulindhold 0,55— 0,65, kaldes h aard t  og 
anvendes til alle Slags Fjedre, skærende Væ rk
tøi, File, Saugblade, Borestaal etc. 5) K ul
indhold 0,66 og derover kaldes m eget  h aar d t  

og anvendes til fine Fjedre, fint Værktøi, 
Spindler etc.

A f andre mere bekjendte Staalsorter, som 
nærme sig  Bessemerstaalet, skulle vi nævne 
Uchatiusstaal, som har sit Navn efter en 
østerrigsk Artilleriofficer, som i 1856 opfandt 
en Methode til at fremstille Staal ved at 
smelte Bu jern af Magnetj ernsten sammen 
med Spathjernsten ved en høi Temperatur. 
Fremgangsmaaden bestaar i at granulere sm el
tet Bujern ved at hælde det i koldt Vand, 
som holdes i stadig Bevægelse, og  derpaa 
smelte det sammen med findelt Jernspath.

Ligesom  Bessemerstaalet gives sin rette 
Kulstofmængde og  Haardhed ved Tilsætning 
af Støbejern, saaledes kan ogsaa Sm edejernet 
forvandles til Staal ved at sammensmeltes 
med Støbejern i et saadant Forhold, at hele
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Massen omdannes til Staal. Dette sker ved 
at tilsætte Smedejern saalænge i smaa M æng
der og lidt efter lidt tilR aajern, som holdes 
smeltet under et Dække af Slagge, indtil en 
udtagen Prøve viser, at hele Massen har an
taget Smedejernets senede Structur. Denne 
Fabrikation blev indført af Martin, efter hvem 
det saaledes fremstillede Staal kaldes M ar - 

t i n sst aa l  (ogsaa kaldet Fl u sst aal ) . Sammen
smeltningen er kun m ulig ved en meget høi 
Varmegrad og foretages derfor i de af Sie
mens construerede Generatorovne med Gas 
som Brændsel. Uagtet denne Fabrikation er 
forholdsvis ny, indtager den dog i den sam
lede Production den tredie Plads i Rækken. 
Martinsstaalet er Massestøbestaal og  anvendes 
til Jernbaneskinner, Bandager og navnlig til 
Geværløb.

D et saakaldte Gl ød st aal , som først blev 
frem stillet af Tunner i Leoben i 1855, t i l 
virkes af hvidt Rujern ved at berøve det en
del af dets Kulstof. Tynde Stænger af R u
jern nedpakkes i Cementeringskasser sammen 
med Blodsten, Brunsten, Jernspath eller andre 
iltende Stoffer og glødes i flere Døgn, hvor
ved man erholder en Sort tem melig billigt 
Staal, som mest benyttes til grovere Staal- 
gjenstande, som ikke skulle hærdes.

Efter H eat on s Methode (hvormed H ar gr e 

aves og en ny Staalberedningsmethode af 
Bessem er  (1869) ere identiske i Principet) 
friskes Raajernet med Natronsalpeter. H er
ved mister ikke alene Raajernet sit Kul, men 
Phosphoret og Svovlet overgaa i Slaggen 
som Phosphat og  Sulphat. —  Indførelsen af 
denne Sa l p et er f r isk n i n g i Jern- og Staalin- 
dustrien synes i Fremtiden at skulle opnaa 
stor Vigtighed.

Den anden Hovedsort af Staal er Cem ent- 

st aa l , der fremstilles af Smedejernstænger, 
som man uden Sm eltning meddeler et større 
Indhold af K ulstof ved en saakaldet Cemen
teringsproces. For at fremstille et godt Ce- 
mentstaal, er det nødvendigt at anvende godt 
Stangjern, saaledes som der produceres i 
Sverig (navnlig iD anem ora) og  i Ural. Det 
svenske Jern (af Magnetjernsten og  R ød jern -, 
sten) udføres i stor Mængde til Frankrig og 
England for der at overføres til Cementstaal, 
da selv det bedste engelske Jern kun kan an
vendes til de sædvanlige Staalsorter. Cement- 
staalet (og  i den nyere T id  ogsaa det for
bedrede Bessemerstaal) er Hovedmaterialet 
for den engelske Støbestaalsfabrikation, som 
har sit Hovedsæde i Sheffield. Cemente
ringen bestaar i at man holder Jernstæn
gerne glødede i flere Dage i lufttætte, ild 
faste T eg l- eller Sandstenskasser, hvor de 
anbringes lagvis og  omgives paa alle Sider 
af det kulholdige Pulver (Cementérpulver), 
hvorved Jernet optager noget K ulstof sam
tid ig  med at dets Overflade antager et blæret 
Udseende, hvorfra Benævnelsen Bl ær est aa l  

(E . Blistersteel) stammer. Cementérpulveret 
bestaar a f grovkornede Trækul, befriede for 
Støv, sædvanlig af Bøg, Eg, Birk eller andre 
Løvtræer med et tæt og  fast Ved, og blan
dede med Træaske, Potaske og forkullede 
kvælstofrige Stoffer, saasom Læderaffald, Horn,

Ben etc. Ved Brændingen heraf dannes Cy
anforbindelser, der synes at være Bærere for 
Kulstoffet ved Cementstaaldannelsen. Cemen
teringskasserne, som sædvanlig have en 
Længde af 8 à 4 Meter og en Høide og 
Bredde a f henved 1 Meter, anbringes paa 
Herden af en Flammeovn, hvor de opvarmes 
til lys Rødglødhede, der saavidt muligt skal 
vedligeholdes indtil hele Processen, som ved 
større Cementeringskasser kan vare henved 
14 Dage, er tilendebragt. Stængernes For
vandling til Staal sker udvendigt fra indad, 
og Staaibrændingens Fremskriden bedømmes 
ved at man fra T id  til anden udtager igjen- 
nem egne smaa Aabninger nogle i denne 
H ensigt indlagte Prøvestænger, som over- 
hugges ; ved at undersøge disses Brudflader 
vil man da kunne sé, hvorvidt Staaldannelsen 
er skreden frem, idet Jernet, som i Begyn
delsen er senet eller takket krystallinsk, ved 
Cem enteringen bliver fintkornet i Massen, 
ligesom  ogsaa den blaalige Jernkjærne i Stæn
gernes Indre stedse er bleven tyndere for 
hver Gang en Prøvestang tages ud og under
søges.

Saavel Raastaal som Cementstaal ere imid
lertid kun ufuldkomne Producter, idet de dels 
ikke ere fri for ujevne Steder og dels ere 
forbundne med K ulstof paa en uensartet 
Maade, saa at de baade indeholde haardere 
(kulstofrigere) og  blødere (kulstoffattigere) 
Dele, og  af denne Grund kunne disse Staal- 
arter i oprindelig Tilstand kun benyttes tu 
større og  grovere Arbeider. T il finere Brug' 
maa Staalet underkastes en Efterbehandling 
som kan finde Sted paa to Maader, nemh£ 
ved Garvn in g, som ogsaa kaldes Raffinering 
eller ved Sm elt n in g. Garvningen sker Paa 
den Maade, at man udsmeder tynde S tå l
stænger, som hugges i m indie Stykker, de1 
lægges ved Siden af hverandre, saa at clt’ 
danne en Pakke eller Kasse (Garbe), so® 
omvikles med Jerntraad. Denne Pakke op
varmes derpaa i en Ovn til Hvidglødhe<iej 
hvorefter den yderligere sammensveises vC( 
Ham ring og Yalsning, hvorved den tilhfy 
strækkes, og  ved denne Strækning sammen
blandes da de forskjellige Staalsorter. ™  
denne Maade faar man det saakaldte GarV. 
st aa l  eller ra ff in ere t  St aa l ,  T. Gärbsta&j 
Fr. - Acier raffiné eller corroyé, E. Ren.11 
eller tilted steel, Shearsteel; ved en gjel 
tagen Sammensveisning af de atter samme 
lagte Staalstænger erholder man dobbelt. tr 
eller firdobbelt garvet Staal, og jo  
dette sker, desto finere og mere ensar t 
bliver Massen, men samtidig ogsaa saa®6» 0 
desto blødere, fordi den ved den gjental! . 
H vidglødhede stedse berøves mere og 
Kulstof. Garvestaalet kaldes ogsaa Sa*,' 
st aa l ,  fordi det benyttes til Fabrikation , 
T ø i- og Faaresaxe. Garvningen passer sig_ flJj 
bedre for Raastaalet end for Cementstaalet- 
hvis Raffinering Omsmeltning bedre egnen s ^ 
D et garvede Raastaal benyttes især til s gll 
danne Arbeider, til hvilke der fordres 
nøiagtig, ren Sveisning, eller som let ku 
brække i kold Tilstand, eller som ofte ^  
opvarmes og hærdes, saasom til grovere >a
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tø i for Smede og  andre Metalarbeidere, til 
Meisler, Stempler, grovere Vognfjedre, Leer, 
Kaardeklinger, Saugblade, grovere Knive o. 
dsl. ; det garvede Cementstaal derimod bedst 
til File, Filemeislér, smaa Bor, Gravstikker, 
Penneknive, alle Slags Snedker- og B illod- 
huggerværktøi etc. og endvidere paa Grund 
af sin udmærkede Elasticitet særlig til Uhr- 
fjedre.

Ved Sm eltning af Staalet i D igler opnaas 
der im idlertid selvfølgelig  en langt større 
Ensartethed i M assen, og det paa denne 
Maade fremstillede St ø b e st a a l ,  som i den 
moderne Industri har fundet en saa v igtig  
Anvendelse til Kanoner, Klokker, Jernbane
materiel, Brobygningsm ateriel, Geværløb, 
Pumpestænger og  som Værktøisstaal etc., er 
derfor bedre end Staal, som er frem stillet 
v’ed Garvning. D et fremstilles ved Omsmelt- 
uing af Friskstaal, Martinsstaal, Bessemer- 
staal eller Cementstaal, og ved hensigtsm æs
sigt Valg af Materialet, som anvendes dertil, 
kan man opnaa enhversomhelst ønsket Be
skaffenhed af Støbestaalet. D et meste Støbe
staal faas ved at smelte Cementstaal eller de 
andre Staalsorter i Digler, som paa Grund 
af den høie Varmegrad, der udfordres, maa 
'jære af  de bedste ildfaste Materiali er,- men 
dog udholde de sædvanlig kun 3 eller 4 
Smeltninger. De stilles i et Antal af 2 eller 
Undertiden 4, hver dækket med et godt slut
ande Laag, i en Staalovn, der er helt om- 
given af Cindersgløder, og  endogsaa denne 
Cvn maa i Regelen repareres, naar den har 
^®net benyttet i nogle faa Dage. Efter 
Smeltningen, som varer i 3 eller 4 Timer, 
tages Diglerne én ad Gangen ud af Ovnen 
Yed Hjælp af Tænger og Indholdet tømmes 
da i de af to Halvdele bestaaende Støbejerns- 
°rine; der udstraales herved en saadan Hede, 

at Arbeiderne maa beskytte sig  derimod ved 
gJOQnemvaade Dragter. De saaledes støbte 
Staalstykker have ingen umiddelbar technisk 
Anvendelse, idet de efter at være afkølede 
nave en ru og  ujevn Overflade o g  en tem - 
nieüg kornet Brudflade, og  de blive derfor 
Paany glødede og smedede eller valsede til 
Songer til videre Forarbeidning ( raf f i n eret  

Støbestaal). Uagtet Diglerne kun rumme 30 
j\40 Pund, kan man dog støbe store Staal- 
ji°kke paa éngang, enten ved at benytte en 
-Lengde D igler i flere Ovne og  efterhaanden 
.Ømnie deres Indhold i store Beholdere, eller 
eA at smelte større Staalmasser i dertil ind- 

..tede  Flammeovne uden D igler og da saa- 
Ant muligt beskytte den smeltede Masse 
Uiod Flammens chemiske Paavirkning ved et 
.Yer samme udbredt sm eltet indifferent Stof, 
Bv°rtil der i Regelen anvendes en med lidt 

°rax tilsat almindelig Glasmasse. Den først
nævnte af disse M ethoder anvendes i den 
AUlensberømte K ru ppsk e Fabrik i Essen i 

ustphalen, hvis Hovedmateriale er Puddel- 
aal, og som paa Verdensudstillingen i Paris i 
aret 1867 udstillede en Støbestaalskanon, 

1 On Va!' sme< êf  ak ét Stykke og som veiede over 
ta 0 Centner. Krupps Opfindelse blev snart 

^en til Indtæ gt af hans eneste virkelige

Concurrent i Verden paa Jern- og Staalfa- 
brikationens Omraade, nem lig den Schnei
derske Fabrik i Creu zot  i Frankrig, som vil 
findes nøiere omtalt under Artiklen »Jern«; 
fra dette Etablissement udstilledes der i 1878 
i Paris iblandt Andet en Staalstang paa 
2,400 Centner og en Pantserplade af c. 80 
Ctm. Tykkelse og en Væ gt af c. 1,400 Cent
ner. Flere større Fabriker have ligeledes 
optaget denne Methode, saasom Meyers Fa
brik i Bochum  i Westphalen, hvor der navn
lig  forfærdiges fortrinlige Staalplader, Jern
banehjul og  Axer samt store Støbestaals- 
Kirkeklokker, som nu ofbe benyttes istedetfor 
de kostbare Kirkeklokker af Bronce. For
uden i de forannævnte store Fabriker drives 
Støbestaalsfabrikationen i stort Omfang i 
England, navnlig i Yorkshire, samt desuden 
flere Steder i Tyskland, Frankrig etc. —  
Støbestaal har egentlig i fremtrædende Grad 
alle de Egenskaber, som godt Staal bør have; 
ot af dets Hovedfortrin viser sig  saaledes ved 
Slibning og Polering, hvorved det forholder 
sig  renest og  finest og  antager med mindst 
Møie den høieste Grad af Politur og  Glans, 
uden at fremvise sorte Striber, Pletter og 
U jevnheder, hvorfor andet Staal aldrig er 
ganske frit. Det egner sig  derfor særlig til 
alle finere Arbeider, saasom chirurgiske In 
strumenter, Barberknive og  andre fine Knive, 
fine F ile etc., og  overhovedet til Gjenstande, 
til hvilke der kræves fuldstændig Ensartet
hed af Materialet og  fremfor A lt Fraværelsen 
af Blærer, i hvilken Henseende der stilles de 
srengeste Fordringer ved Fabrikationen af 
astronomiske Instrumenter, Uhrdele o. dsl. 
Da det er blevet m eget billigere, anvendes 
det ogsaa mere og  mere til større Gjenstande, 
saasom forskjellige Dele af Locomotiver, Jern
banevognfjedre og  A xer, Jernbaneskinner, 
Kanoner etc. De af Støbestaal forfærdigede 
Artikler udmærke sig ikke alene ved deres 
større Fasthed, men ogsaa ved deres for
holdsvis ringe Vægt, idet de kunne fabrike
res langt svagere deraf end af Jern eller 
sædvanligt Staal. Flere Sorter Støbestaal 
kunne slet ikke, andre kun vanskeligt sveises, 
hvilket dels beror paa et større eller mindre 
Indhold af K ulstof og  dels paa den Hede, 
der er anvendt ved Sm eltningen, og  man 
skjelner derfor imellem svei se l i gt  og  u svei -  

sel i gt  Støbestaal; jo  mere strengtflydende det 
er og  jo  større Heden har været under Sm elt
ningen, desto lettere lader det sigsveise. Fabri
kationen af Støbestaal i Europa blev allerede op 
funden iA a ret 1740 af en engelsk Uhrmager 
ved Navn H untsm an, som i Sheffield anlagde 
en endnu bestaaende Støbestaalslabrik, som 
i Begyndelsen havde store Vanskeligheder 
ved at erholde D igler, der kunde udholde den 
stærke H ede, ligesom  ogsaa ved at skaffe 
denne sidste tilveie, hvilket im idlertid i den 
nyere T id  er bleven forholdsvis let ved A n 
vendelsen af de Siemenske Gasovne, hvor paa 
éngang 20 D igler eller flere kunne anbringes 
paa Ovnens Herd.

Endnu skal nævnes en tredie Sort Staal, 
Fl u ssfa a l ,  som fremstilles ved Sammensmelt-



Staal. i n Staal.

ning af Raajern (Speiljern) og  Sm edejern. 
Dette Staats Seighed, Haardhed og  Sveis- 
barhed er afhængig a f det tilsatte Smede
jerns Kvalitet. D et var udstillet paa Pariser
udstillingen 1867 i den italienske A fdeling 
under Navn af Gl i sen t ist aal . —  M artins- 
staalet maa i en vis Henseende nærmest hen
regnes til denne Slags Staal.

F orfærdigelsen af Støbestaal var allerede 
kjendt i ældre Tider i Ostindien, hvorfra 
man erholdt det saakaldte W oot z- Bom b ay

eller in disk  St a a l ,  som udmærker sig  ved en 
overordentlig  Fasthed, Haardhed, Seighed og 
E lasticitet, der langt overgaar det alminde
lige Staals, samt ved en smuk Dam ascering, 
der ikke engang taber s ig  ved en g jentagen  
O m sm eltning. D et benyttes sæ rlig  til F a 
brikation a f fine, skærende Instrum enter, 
men forekom mer nu kun sj elden eller aldrig 
ægte i den europæiske H andel, idet den Vare, 
som stundom sælges under dette Navn, sæd
vanlig kun er Staal, som  ved H jæ lp a f Træ 
kul tilvirkes a f Englæ ndere i Ostindien af 
den derværende fortrin lige M agnetjernm alm . 
D et bliver ogsaa kun s jelden efterspurgt, da 
det engelske Støbestaal, som  nu forfæ rdiges 
til en h øi Grad af Fuldkom m enhed, g od t kan 
erstatte det.

E n berøm t Sort Staal er det allerede i 
Aartusinder kjendte D a m a sce n e r st a a l  eller 
St a a i d a m a st ,  som  har sit N avn a f B yen  D a
m ascus i Syrien  o g  h voraf de bekj endte ægte 
D am ascenerklinger ere forfæ rdigede. D et 
frem viser paa sin Overflade efter P olerin g  o g  
B eitsn in g  m ed Skedevand eller andre Syrer 
in dvik lede , slyngede o g  ofte  fint krusede 
T egn in ger, der bestaa a f m ørkere o g  lysere 
paralleltløbende L in ier og  P letter, som  gaa 
ig jennem  hele M assen o g  derfor ikke kunne 
bortslibes. Saavel denne D am ascering som 
Staalets store S eigh ed  h idrører fra dettes 
Sam m ensæ tning a f forsk je llige  m ere eller 
m indre haarde Staalsorter i Forbindelse m ed 
b lød t Jern , idet man i O rienten tilvirker 
dette Staal ved Sam m ensveisning a f alle 
S lags gam le Staalvarer, saasom Leer, Segle , 
K nivblade, H esteskosøm  etc. D e deraf dan
nede Stæ nger blive skrueform ig snoede, sam 
m enlagte e fter  L æ n g d en  o g  svoisede samm en 
g jen tagn e G an ge , hvorved de m ere eller 
m indre fine T eg n in g er  frem kom m e, som u ag 
te t  alle deres Sn on in ger d o g  stedse vise en 
vis R ege lm æ ssigh ed  og  a ld rig  krydse h ver
andre. Y ed  forsk je llige  lign ende M anipu la
tion er tilv irker man ogsaa i E uropa dam a- 
sceret Staal, som  vel tildels  lig n er det ægte, 
m en d o g  ikke kan m aale s ig  derm ed i G od 
hed. I  selve D am ascus forfæ rd iges denne 
Staa lsort nu ikke m ere, m en derim od m est i 
Persien , n av n lig  i Schiras, T ebris , J esd  o g  
liere Steder. D et forarbeides der h y p p ig s t  
t il Sabelklinger o g  G evæ rløb ; en æ gte D a - 
m ascenerk linge er saa haard o g  elastisk, at 
m an kan g jen n em h u gg e  et ty k t Jern søm  der
m ed, uden at E g g e n  ta ger  m indste Skade 
derved, o g  m an kan bøie  dens Sp ids t i l  H e f
te t  uden  at den bræ kker over eller beh older 
n ogen  K ru m n in g  derefter. I E u ropa  forfæ r
d iges der kun s je lden dam ascerede K lin ger , m en

derimod ofte Geværløb, som damasceres paa 
forskjellig  Maade og  som ere langt mindre 
udsatte for at springe end andre ; de tilvirkes 
navnlig i Solingen, Mailand og  flere Steder, 
men dog ikke af saa fortrinlig  Kvalitet som 
de orientalske.

D et i Ø sterrig, navnlig i Steiermark, i 
M ængde tilvirkede saakaldte W o l fram staal  

indeholder 3— 5 pCt. W olfram m etal og ud
mærker sig  ved en stor Fasthed og Haard
hed. —  Y ed smaa Tilsætninger af andre Me
taller har man paa lignende Maade oftere 
forsøgt paa at forbedre det sædvanlige Staals 
Egenskaber, og  man fabrikerer saaledes en 
Sort Sø l v st a a l ,  som  indeholder omtrent 0,05 
pCt. Sølv og  som  m est anvendes til fine In
strumenter, Barberknive etc. Man fremstiller 
ogsaa Staal m ed smaa Iblandinger af andre 
M etaller, og  man har saaledes Ti t anst aal- 
N i k k e lst aa l ,  Alu m u i u m st aal  etc.

Y ed  at g løde  færdige Gjenstande af Smede
jern  sammen m ed kvæ lstofholdige Dyrestoffer, 
saasom Læderaffald, H ornspaan og  deslige 
og  hurtig  afkøle dem kan man omdanne deres 
Overflade til Staal. Større Gjenstande kunne 
cem enteres ligesom  Jernstæ ngerne ved Fa
brikation a f Cem entstaal ; men en saadan 
H æ rdning kan ogsaa udføres paa en lettere 
Maade ved at g løde  G jenstanden og  over
stryge eller in dgnide dens Overflade med et 
H ærdem iddel, hvortil man sæ dvanlig benytter 
B lodludsalt eller g u lt Cyanjernkalium, som 
pulveriseres o g  strøs paa, in d til det i smeltet 
T ilstand  bedækker hele Overfladen, hvorpaa 
G jenstanden afkøles i  Vand. E t andet og 
y p p erlig t H æ rdem iddel bestaar i en pu lver i 
seret B lan din g  a f 41,5 D ele Borsyre, 35 Dele 
sm eltet K o g s a lt , 15— 25 D ele Blodludsalt)
7,5 D ele C olophon  og  3— 5 D ele tørt Soda.,

D a Jern ikke vod sæ dvanlig Hærdning 1 
Y and hærdes i den Forstand , at F ilen ikk® 
angriber det, har man derved havt etM idd^ 
t il at skjelne im ellem  Jern og  Staal. I  de11 
nyere T id  er der im id lertid  i nogle Land0 
en T ilb ø ie ligh ed  til at opg ive  denne Adskil' 
le ise o g  ben ytte  Benæ vnelsen Staal for au 
saadant Jern, som  under Friskningsprocesse11 
har væ ret sm eltet, hvad enten det lader si# 
hærde eller ikke. D e scandinaviske Lan“ ® 
saavel som  Tyskland o g  Ø sterrig  have iiM j 
lertid  b ibeh old t det gam le Staalbegreb 
H æ rdn in gen  som  Skjelnem ærke im ellem  So'6' 
dejern  o g  Staal. É n  U ndersøgelse af 
jern , Sm edejern  o g  Staal kan foretages veda 
hælde en D raabe Saltsyre paa det paagjældeF ' 
M etal, h vorved  der e fter A fvaskning paa 
je rn  v il frem kom m e en graasort, paa Sm edej  ed 
en h v id lig graa  o g  paa Staal en askeg^L 
P le t . Bestaar M eta llet a f D ele a f forskjelh» 
K u lsto fin d h old  b lan dede im ellem  hveranoj, 
v il den affilede, m ed Skedevand eller 
syre bestrøgn e  o g  ig je n  afvaskede O verfly
frem vise lysere  o g  m ørkere Striber og Pj. > 
ter, der isæ r ere frem træ dende ved daarh^ 
Sm edejern . D enn e F rem gangsm aade kan sa • 
ledes ogsaa ben yttes t il at undersøge k va 
teten  a f Jern . $

Staal forekom m er i H andelen  foruden s 
S tæ n ger e ller i forarbeidet T ilstand og
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s°m Staalblik, bestem t til Saugblade etc., 
eller som Traad til Naale, Klaverstrænge 
°- dsl. Samtlige Staalværker paa Jorden an
tages nu at kunne producere aarlig omtrent 
3 Millioner Tons Staal (à 2,032 d. Pund). I 
de forenede nordamerikanske Fristater findes 
der 120 Bessemerovne, af hvilke over 80 ere 
1 Virksomhed, og  den aarlige Production for 
disse anslaas til 755,000— 800,000 Tons. E ng
land producerer omtrent et lignende Kvan
tum, imedens Tysklands aarlige Production 
anslaas til c. Vs M illion Tons, Frankrigs til 
^15,000, Østerrig med 32 Bessemer Conver
ters til 250,000, Belgiens til 150,000 og 
^verigs og Buslands til 150,000 Tons. I 
England findes der 24 Staalværker, af hvilke 
17 især beskæftige sig  med at tilvirke Jern
baneskinner. De 2 største Bessemer Conver
ters i England findes i John Brown & Co.s 
Fabriker i Sheffield og  rumme omtrent 10 
Tons hver, imedens de øvrige variere imellem 
3 og 8 Tons. I Tyskland og Østerrig pro
duceres det meste og bedste Staal i den 
Preussiske Bhinprovins og  Westphalen, Steier
mark og  Kärnthen. N avnlig ere de steier- 
niarkske Staalværker bekjendte for at levere 
et fortrinligt Product, hvilket dels er be
grundet i Landets store K igdom  paa righol
dig Mosejernsten og  dels i den særlige Omhu, 
8om der vises ved Bearbeidningen og  Sor
teringen af Baa- og  Garvestaalet. Eaastaalet 
deles dér i 3 Sorter, nem lig Zwit t ereisen,  
°n Slags staalagtigt Stangjern, som mest 
forarbeides til H julringe o. dsl., Mock-  eller 
Sensenst ahl ,  et seigt, jernagtigt Staal, som 
dels forarbeides til ordinaire skærende B ed- 
skaber, saasom Leer, Segle etc., og dels for 
sendes ud af Landet, og Rohst ahl ,  hvortil 
der tages de bedste og  reneste Staalstykker, 
som man anvender til Kaffinering. M est be- 
kjendte ere de Schwarzenbergske Staalfabri- 
ker i Paal og Murau og Innerberger-Støbe- 
staalsfabriken i Eisenerz. To fortrinlige 
Sorter Støbestaal komme i Handelen fra 
Kärnthen og Steiermark under Navn af Mi- 
lanost aal  og  Bresciast aal .  Krupps verdens
berømte Fabrik i Essen og  den Creuzotske i 
Frankrig ere omtalte ovenfor, og desuden 
findes der flere større Staalværker i Frankrig, 
ligesom ogsaa i Sverig, imedens Staalfabri- 
kerne i Kusland, N orge, Belgien, Schweiz 
etc. ikke have videre Betydning for Verdens
handelen.

Danmark indførte i Aaret 1880 af Staal i 
Stænger 3,339,095 Pd., hvoraf c. 1,2 M ill. 
Pd. fra England, 810,387 Pd. fra Tyskland, 
553,157 Pd. fra Sverig, 487,472 Pd. fra B el
gien, 256,054 Pd. fra Holland, 34,584 Pd. fra 
Norge etc. Der udførtes ialt 274,474 Pd., 
som næsten alt gik til Sverig.

Norge indførte i 1879 797,100 Pd. Staal 
til en Værdi af 129,700 Kroner, hvoraf c.
593,000 Pd. fra Sverig, 131,000 Pd. fra E ng
land og 65,000 Pd. fra Holland. Landet ud
førte i samme Aar 476,420 Pd. norsk og 
1,150 Pd. fremmed Staal, hvoraf Størstedelen 
gik til Hamborg.

Sver ig indførte i 1878 648,300 Pd. Staal,

v. c. 81,000 Kroner, og  udførte lidt over 12 
Millioner Pund, v. c. 2,1 Mill. Kr.

England indførte i 1876 9,230 Tons Baa- 
staal til en Værdi af 138,343 £., hvoraf 
4,737 Tons fra Holland og 2,918 Tons fra 
Sverig. Der udførtes i samme Aar fra E ng
land af Staal i Stænger 23,113 Tons v. c.
789,000 £., hvoraf over 9,000 Tons gik til 
Nordamerika, c. 2,200 Tons til Frankrig,
2,200 til Busland, 1,600 til Tyskland, 1,600 
til Holland etc. Endvidere udførtes 2,426 
Tons Staalplader til en Værdi af c. 83,000 £., 
mest til Frankrig, Holland og Canada.

S t a a l k n g l e r ,  Jernkugler ,  Jernvinst en 
(Tartras fe r r  oso-ferrico-kalicus, G-lobuli tar
tari martiatï) , ere glinsende sorte eller 
graalig sorte Kugler af en mild, sødlig, jern 
eller blækagtig Smag, som ere tildels op
løselige i Vand og  stødte give et graagrønlig 
sort Pulver. Man tilbereder dem af 5 Dele 
renset Vinsten og  1 D el ren Jernfilspaan, 
som fugtes med saameget Vand, at der op- 
staar en Grød. Denne digereres i længere 
T id  ved anvendt Varme under gjentagen Om
røring, saaledes at det fordampede Vand sta
dig erstattes, indtil der er dannet en ens
artet sortagtig Masse, og en lille Prøve næsten 
fuldstændig opløser sig  i Vand. Massen for
mes derpaa i Kugler, sædvanlig af 30 Grams 
Vægt, og  tørres. De maa ikke indeholde me
tallisk Jern og  benyttes til de saakaldte 
Staalbade, ligesom  ogsaa til Omslag og  In - 
jectióner.

S t a a l p e n n e  have i vore Dage næsten 
ganske fortrængt de tidligere almindelige 
Fjerpenne, idet man nu forfærdiger dem dels 
til meget b illige Priser og dels i mange 
hundrede forskjellige Sorter, saa at Enhver 
kan finde en til hans Haand passende Sort, 
hvortil endnu kommer, at Brugen af M etal
penne har g jort det Arbeide overflødigt, som 
man tidligere havde ved stadig at skulle til
danne og tilspidse sine Fjerpenne, hvorved 
ofte megen T id  gik tilspilde. De fleste af 
de i Handelen kommende Staalpenne forfæ r
diges i Birmingham i England, hvor der fin
des 5 Fabriker af første og flere af anden 
Bang, som tilsammen producere over 1,000 
M illioner Staalpenne aarlig. Frankrig har 
ogsaa flere større Fabriker, navnlig i Paris, 
A igle  og B oulogne; i W ien findes den be
kjendte Kuhnske Staalpennefabrik, og Berlin 
har ligeledes nogle, som ikke ere uden B e
tydn in g; den største, som tilhører Firmaet 
H eintze & Blankertz, forfæ rdiger aarlig hen
ved 100 M illioner Penne. —  Staalpenne for
færdiges i Begelen a f raffineret Cementstaal ; 
t il de bedre Sorter benyttes mest Støbestaal 
af det bedste svenske Jern, som paa Grund 
af dets Finkornethed er særlig egnet dertil, 
imedens der til de billigere Sorter anvendes 
simplere Materiale. Staalet erholdes fra Staal- 
værkerne i store Blokke eller Plader, som 
først omdannes til smalle Stænger eller Strim
ler, der glødes til H vidglødhede for at blive 
haarde og derpaa udvalses paa en Maskine 
til tynde, baandagtige Strimler af Bredde 
som den dobbelte Længde af en Staalpen.
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A f disse blive nu de enkelte Stykker eller 
Smaaplader til Pennene enten udklippede 
eller udslaaede med Stempler i den Form, 
som Staalpennene have, naar de tænkes ret
tede ud istedetfor bøiede. Saavel dette som 
de følgende Arbeider udføres i de engelske 
Fabriker næsten udelukkende af Kvinder, og 
en øvet Arbeiderske kan daglig tilvirke hen
ved 30,000 af de nysnævnte Smaaplader, som 
i England kaldes Flats eller Blanks. Disse 
blive derpaa glødede til Eødglødhede i tæt 
tildækkede Jernkar for at blive tilstrækkelig 
bløde til den paafølgende Bearbeidning, og 
efter at være udtagne og  rensede, læ gges da 
hver enkelt lille Plade paa et cylindrisk ud
hulet Underlag og  trykkes med et tilsvarende 
convex Stempel ned i Fordybningen, hvorved 
den ikke alene bøies, men ogsaa forsynes 
med den Aabning, som findes i en Staalpen 
ved den indre Ende af Spalten, samt med de 
Indskæringer i Kanterne, som anbringes for 
at gjøre Pennene mere elastiske, ligesom og 
saa Firmastemplet og undertiden nogle F or 
siringer anbringes deri. De saaledes som 
Penne tildannede Smaaplader ere meget bløde 
og bøielige og  blive derfor nu hærdede ved 
at rødglødes og  hurtig  kastes i et Kar med 
Olie, Tran eller Vand, hvilket sidste dog 
kun benyttes til de simpleste Sorter. Ved 
Hærdningen med Olie antage Pennene Staa- 
lets Haardhed igjen, men blive tillige skjøre, 
hvorfor de atter opvarmes ved at rystes sam
men med Saugspaaner i en roterende Tromle 
af Jernblik, hvorved de tillige befries for den 
vedhængende O lie; ved en lignende Behand
lin g  med pulveriseret Teglsten blive de der
paa gjorte blanke eller skurede. Pennene ere 
im idlertid endnu ikke forsynede med Spalter, 
og dette sker nu ved at læ gge hver enkelt 
Pen paa en lille Maskine, hvor man ved et 
Tryk paa en Vægtstang bringer et skarpt 
Staalstempel til at slaa ned imod en ligeledes 
skarp Kant, hvorpaa Staalponnen hviler. Pen
nene gives derpaa en yderligere Afpudsning 
i en roterende Blikcylinder, hvorved ogsaa 
Kanternes Ujevnheder afslibes ved Pennenes 
Gnidning im od hverandre, og tilsidst bliver 
hver enkelt Pen afsleben for at gjøre den 
lidt tyndere udad imod Spidsen, hvilket sker 
ved at holde den et Øieblik im od en hurtig 
oindreiende Smergelskive. Pennene ere nu 
færdige og  prøves derpaa enkeltvis ved et 
Tryk paa en Benring, og  efter Udfaldet heraf 
sorteres de i første, anden og tredie Sort, 
imedens de, som have Feil, udskydes til Om- 
arbeidning; de sorteredo Penne pakkes i Pap
æsker med 1 Gros i hver. Mange Penne 
undergives endnu forskjellige Behandlinger, 
hvorved deres ydre Udseende forandres; de 
blaat eller gult anløbne gives saaledes denne 
Farve ved at ophedes i en over en Kulild 
roterende Tromle a f Jernblik. Ofte blive 
Pennene behandlede med sure Beitser, Cyan
kalium etc., hvorved de faa et mørkt eller 
graaligt Udseende, og  de gaa da i Handelen 
under Navn af Kobber- Cem ent- Am algam 
eller Zinkcompositionspenne etc., men disse 
Penne bestaa dog altid af Staal. Yed et 
Overtræk af en vinaandig Schellakopløsning

gives Staalpenne undertiden en Slags Fer- 
nissering, som skal beskytte dem noget imod 
Eust, ligesom  de ogsaa derved' erholde et 
glinsende Udseende. For at gjøre Staalpenne 
mere varige giver man dem ogsaa et galva
nisk Overtræk af Kobber, Sølv eller Tin. De 
saakaldte Aluminiumpenne ere forfærdigede 
af Alum iniumbronce, som er en haard og 
seig Legering, men som dog ikke kan er
statte Staalet. —  Da Spidserne paa alle Staal
penne ved Blækkets Paa virkning blive skarpe, 
altfor spidse og uensartede, forfærdiger man 
ogsaa undertiden Staalpenne med Spidser ai 
Guld, Sølv, Palladium og endogsaa afEubin; 
men uansét at saadanne Penne ere kostbare, 
skulle de heller ikke kunne vare meget læn
gere end de almindelige. Derimod ere de 
saakaldte Guldpenne med Diamantspids næ
sten uopslidelige, men selvfølgelig meget 
kostbare; de forfærdiges af en meget haard 
og elastisk Legering a f 14 Dele fint Guld, 
16 Dele Sølv og 18 Dele Kobber, og den saa
kaldte Diamantspids bestaar kun af en meget 
ringe Mængde Osmium-Iridium, som er til
loddet.

S ta a ls t ik . T il Gravering og Ætsning 
af Staal (Siderographi) benytter man Plader 
af Støbestaal, som først berøves sit Kul paa 
Overfladen ved stærk Glødning og efter Gra
veringen atter omdannes til Staal. En saa- 
dan- Plade tjener som Matrice for at forfær
dige Patricer deraf, som benyttes til Over
føring af Stikket til andre Plader. For at 
forfæ rdige Patricerne benytter man en "Valse 
af Støbestaal, som maa have en saa stor 
Overflade, at denne netop bedækker Pladen. 
"Valsen berøves Kul paa Overfladen og pres
ses derpaa mod Matricen, saaledes at Teg
ningen viser sig  ophøiet paa denne. Patricen 
hærdes derpaa og  kan nu benyttes til at 
overføre Tegningen paa Kobber eller blød- 
gjorte Staalplader. Istedetfor Gravering an
vender man ogsaa Æ tsning og  ætser Teg
ningen i Staalet ved Hjælp af en Ætsevædske, 
hvortil benyttes Salpetersyre eller salpeter
surt Sølv eller svovlsurt Kobber. En for
trin lig  Ætsevædske er en Opløsning af 2 
Dele Jod og  5 Dele Jodkalium i 40 Dele 
Vand.

S ta a ltra a d  s. Jerntraad.
S ta a ln r t  s. Jernurt.
S t å n g ; ,  svensk Længdemaal =  9,46 

danske Fod.
S ta b , Længdemaal i Tyskland og Øster- 

r ig  =  1 fr. Meter.
S ta d e r a , Væ gt i Grækenland =  2,56 

d. Pund.
S ta d io , Længdemaal paa de joniske Øer 

=  641 d. Fod.
S ta d io n , Længdemaal i Grækenland =  

3,186 d. Fod.
S ta m in  s. Etamine.
S ta m sild  (Aiosa finta) er en til Silde

familien henhørende Fisk, som kan naa en 
Længde af henved \  Meter og som er ud
bredt lige fra N orges Vestkyst til Nilen og' 
forekommer baade i Kattegattet og i Øster
søen. Den adskiller sig fra Silden dels ved 
sin Størrelse og  dels ved en Eække sorte



Standard.  777 Staver .

Pletter paa Siderne. Ligesom  Laxen gaar 
den til bestemte Tider, sædvanlig i Mai Mua- 
ned, op i fersk Vand for at lege og  tilbage 
ig'jen til Havet i Juli Maaned. Som .Nærings
middel nyder den kun ringe Anseelse.

S ta n d a r d  er en engelsk Kvalitetsbe
tegnelse, som betyder normal, lovmedholdelig 
eller prøveholdig. Standard Guld har i E ng
land enEinhed =  9162/3 =  22 Karat; Stan
dard Sølv har en Finhed =  925 =  144/5 
lødigt; 1 Standard Hundrede ved Salg af 
Planker og Bræder =  120 Stk.

S ta n g la k  s. Lak.
S ta n n io l, T inbl ik ,  Tinf ol ie,  Spei l f ol ie 

®Uer Bladt in er tynde, valsede og  udhamrede 
Ulade af fint Tin, af hvilke de tykkere Sorter 
anvendes til Speilbelægning og  de tyndere 
Hl Indpakning a f Chocolade, The, Parfumer 
0; dsl., til Overbinding a f Champagneflasker, 
td Electrisermaskiner og  Electrophorer etc. 
IH Stanniol benyttes det reneste og altsaa 
°?saa mest strækkelige Tin, som undertiden 
støbes i Stænger og  derpaa udvalses eller 
udhamre s til tynde Blade. I  Wilmarts Fa- 
Mik i Brüssel fremstilles Stanniol paa føl- 
|ende Maade, der dog navnlig gjælder den 
tølie, der benyttes til Speilbelægning. D et 
ïfa Tin underkastes først en om hyggelig  
Rensningsproces og støbes derpaa i et Jern- 
*ar, der bestandig holdes saa varmt, at T in- 
JRt er flydende. Tæt ved Jernkarret er an
dagt en Cylinder, der har en Diameter paa 
'  Meter og en Længde paa 2 % M eter; den 
R' beklædt med Lærred, som særlig er præ
pareret til dette Brug. Cylinderen hviler 
.Middelbart over en vandret stillet Beholder, 
; 6r fyldes med flydende Tin, indtil det be- 
.ører Cylinderen; naar man nu dreier Cylin- 
eren en Gang helt rundt,- hænger der Tin

j. .Ø(i Lærredet i et Lag, hvis Tykkelse man 
i. bels kan bestemme ved Stillingen af Cy- 
Mderen. Efter Omdrciningen skydes Tin-

olderen til Side, og nu kan Tinbladet 
jakkes fra Lærredet, medens Cylinderen 
RMgsomt omdreies, og  udbredes paa et Bord,
0bragt tæt ved Cylinderen. I ti Tim er kan 

paa den angivne Maade tilvirke 5 —600 
Abblade. A f disse udtager man nu 300 
Jakker og  læ gger dem, saa glat som m uligt 
^aturligvis, paa en poleret Sten, der er en 
j( eter bred og halvsyvende Meter lang og 
|Rr behandles de a f 10 Arbeidere med Jern- 

öire; hver Hammer veier 5 Kilogram, og 
0(| dem bearbeides nu Tinbladene, idet A r

ideren benytter den smalle Side af Ham
l e n  og bestandig gaar frem i en Ketning 
 ̂ med Stenens længste Side, indtil Bla- 

ere saa tynde, som man ønsker dem. 
JMimerslagene, der ses paa Tinbladene,
 ̂ atter man tildels ud ved at slaa noget 

^dre stærkt med samme Hammer og i 
k^Me Betning som før ; hele denne Proces 
^dder man »Stræ kning«. Den endelige »Glat- 

udføres med runde Trækøller, der have
k ,  diameter paa 16 Centimeter og  veie 5 
^u°grarü; Jjermed er Productet færdigt og

nu enten magasineres i den Størrelse, 
f i le n e  have, eller udskæres i de D im en- 

ûeL der forlanges af Speilfabrikanterne.

300 saadanne Stanniolblade veie omtrent 
3,600 Kilogram, naar Stanniolet har en saa- 
dan Tykkelse, at en Kvadratmeter veier 500 
Gram ; at fabrikere en saadan Portion med
tager fjorten til femten Dage. Im idlertid 
fabrikeres der Stanniol af meget forskjellig 
Tykkelse, man kan tilvirke det saa tyndt, at 
en Kvadratmeter veier. 60 Gram.

D et i Handelen forekommende Stanniol er 
undertiden forfalsket med en Tilsæ tning af 
B ly ; da nemlig Tin  og B ly omtrent ere lige 
strækkelige, kan man ved at udvalse Blad
bly, som er lagt imellem to Tinblade, for
færdige en Sort Stanniol, som i det Ydre 
ganske ligner T infolie, imedens over H alv
delen deraf kan være Bly. Ved gjentagne 
Gange at dyppe Varen i tem m elig concen- 
treret Salpetersyre vil Tinnet blive forvandlet 
til et hvidt Pulver, Tintveiltehydrat, imedens 
B lyet vil blive opløst og efter Fortynding 
med Vand og Filtrering kan det kj endes ved 
at give en hvid Bundfældning med fortyndot 
Svovlsyre og en gul med en Opløsning af 
neutralt chromsurt Kali.

S t a im n m  s. Tin. —  S t . b ic h lo r a tu m  s. 
Tinilte, saltsurt. —  S t . iiinatuiii s. Tinfilspaan. 
—  S t . n iu r ia tic u m  o x y d u la tu iu  s. Tinsalt. —  
S t . o x y d a tu m  s. Tinaske.

S t a r g r æ s r o d  s. Sandstar.
S t a v e r , T. Stabholz, Stäbe, Fr. Mer- 

rains, Douvains, E. Staves, ere de af gode, 
kjærnefulde Blokke udspaltede eller udskaarne 
tynde, lange Tiæ stykker, hvoraf Bødkerne 
forfæ rdige alle Slags Fade, Tønder, Ankere, 
Kar, Spande etc. De tilvirkes bedst af Træ, 
som er fældet om Vinteren og  tildannes dels 
som Sidestaver og  dels som Bundstaver, af 
hvilke de første spaltes og  de sidste enten 
spaltes eller skæres af de til Blokke over- 
saugede Træstammer, som maa være voxede 
ganske lige og saavidt m uligt fri for Kna
ster. E lter Stavernes Størrelse og Bestem
melse benævnes de P ibe- Oxehoved- Tønde
staver etc., og den samme Forskjel gjøres 
ligeledes imellem de til Bunde bestemte 
Staver. A f de i den større Handel forekom
mende Staver ere de fleste bestemte til V in- 
og  Ølfustager og  foifæ rdiges mest af haardt 
Træ, sædvanlig a f E g ; i de sydlige Lande 
benyttes dog ogsaa undertiden andre Træ
sorter dertil, navnlig Kastanietræ. Godt 
Stavtræ bør være 4 til 5 Tommer bredt og 
1V2 til 2 Tom. tykt; Længden for P ibe
staver er fra 42 til 80 Tom., for Oxehoved- 
staver 36— 38, for Tøndestaver 30— 34, for 
Oxhvd. Bundstaver 20— 32 og  for Tønde
bundstaver 20— 22 Tom. Foruden disse Sor
ter haves ogsaa mindre Staver til Ankere, 
Spande, Kar etc. fra 1 til 2 Fods Længde, 
Va til 1 Tom. Tykkelse og 3 til 4 Tom. 
Bredde. I  de østersøiske Havne, hvorfra der 
udskibes en stor Mængde Staver, haves der 
flere forskjellige Sorter, saasom Fasshol z 
(Fadetras), som ere af E g  og  enten kunne 
være hele, 4V2 à 5 Fod lange, 1 V2 Tom. 
tykke og  4 — 5 "  brede, eller halve,  3 '/2 Fod 
lange, 1V4 " tykke og  4 "  brede; endvidere 
Klappholz,  som ere de bedste, udsøgte og 
om hyggelig  forarbeidede Pibestaver t il store
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Yinfade, og  som mest forsendes til Bordeaux 
og  andre franske Havne. —  1 R ing Staver 
er 240 Stk.; 5 R inge kaldes et Stortusinde 
og  regnes for 10 store eller 12 smaa H un
drede.

Egestaver indføres mest her til Landet fra 
Danzig, Memel, K önigsberg, Riga, Sverig og 
Ungarn, fra hvilket sidste Land navnlig de 
største og  bedste Pibestaver erholdes. B øge
staver komme kun hertil fra Sverig, sæd
vanlig af 15— 3 0 " L., 2*/a— 3 "  Br. og 3/8- 
1I2 "  T. Desuden indføres ogsaa hertil endel 
saugede Fyrrestaver fra N orge og  Sverig af 
2 6 - 4 2 "  L., 3— 4 "  Br. og  3/8— 3/4 " T. Den 
aarlige Indførsel til Danmark af Staver kan 
anslaas til c. 70,000 Cbfd. Egestaver, 2 Mill. 
Stk. Side- og  1I2 M ill. Stk. Bundstaver af 
Bøg, samt c. 300,000 Stk. Fyrrestaver. T il
virkningen af Staver her i Landet er høist 
ubetydelig.

I  Amerika har Fabrikationen af Staver 
naaet en høi Grad af Udvikling, navnlig i 
Petroleum segnene, hvor der findes mange 
store Fabriker, som forfærdige Staver og 
Tønder ved Hjælp af Dampkraft. En sa adan 
Fabrik har sædvanlig en Dampmaskine af 
20— 30 Hestes Kraft, som driver forskjellige 
andre Arbeidsm askiner, saasom en K løve
maskine, en Stavhuggemaskine, flere Sauge- 
og Dreiemaskiner etc., og  kan daglig gjøre 
c. 300 Petroleumstønder færdige med en Ar- 
beidskraft af kun en halv Snes Mennesker.
I  en Sukkerfabrik i Newyork, hvortil der 
hører et Dampbødkeri, forfærdiges der daglig 
200 Sukkerfade. I  den nyere T id  er der 
ogsaa i Amerika construeret en Maskine, som 
a f dampkogt Træ udskærer c. 3,500 glatte 
Staver i Tim en, hvorefter de ved Hjælp af 
Damp eller hedt Yand bøies og presses i den 
forønskede Form.

S t e a r in  er et af de vigtigste naturlig 
forekom mende Fedtstoffer og  findes i de 
fleste faste Fedtarter, næsten altid blan
det med Palm itin og Olein; det er Grunden 
til Talgens faste Tilstand ved sædvanlig 
Temperatur. D et kan skilles fra Oleinet eller 
Oliestoffet ved Presning af det halvt stivnede 
eller halvt flydende Fedt, og danner en fast, 
voxlignende, alabastagtig gjennemskinnende 
Masse, som vel endnu indeholder Fedt, men 
dog ikke er fedtet at føle paa, ikke pletter 
og  først smelter ved 6 0 0 C., imedens Talg 
allerede smelter ved 38 °. Da det i Forbin 
delse med en Yæge brænder ligesom  Y ox og 
derved besidder de fleste af Yoxets Fortrin 
for Talgen, imedens det samtidig er meget 
billigere, saa benyttede man det tidligere til 
Fabrikation af St ear i n l ys (s. L ys); nu der
im od anvender man hertil i Regelen St ear i n 
sy r e  eller Talgsyre,  som dog ogsaa sædvan
lig  kaldes St ear in og  som man erholder ved 
at skille det med Stearinet forbundne Glyce- 
rylilte derfra. Dette sker ved en Sammen
blanding af den smeltede Talg med 4 à 14 
pCt. læsket og i Yand til Kalkmelk udrørt 
Kalk og  ved D ecom ponering af den paaVæ d- 
skens Overflade dannede Kalksæbe ved Hjælp 
af 18*/s pCt. Svovlsyre, som er fortyndet med 
60— 70 Gange saameget Yand, hvorved der

dannes svovlsur Kalk, der for største Delen 
udskiller sig som Gips, og  fede Syrer, som 
i flydende Tilstand afsætte sig  paa Over
fladen. Man benyttede tidligere til Blandin
gen af Kalken og  den smeltede Talg c. 14 
pCt. læsket Kalk; men denne Kalkmængde 
udkrævede Anvendelsen af et temmelig stort 
Kvantum Svovlsyre, og  man har derfor efter 
flere Forsøg  opnaaet at reducere Kalkmæng
den til 3 à 4 pCt. af Talgens Vægt ved at 
foretage Operationen i lukkede Kj edler ved 
en høi Yarmegrad og under stadig Omrø
ring. De friblevne fede Syrer aftappes og 
henstilles i flade, firkantede Blikbeholdere, 
hvor de stivne, og de underkastes da en 
stærk Presning i en hydraulisk Presse, efterat 
Massen først er indviklet i stærkt Tøi af 
Hestehaar eller Uld. En D el af den ved 
almindelig Varme flydende Oliesyre presses 
derved ud, imedens Resten af denne Syre 
fjernes ved varm Presning imellem opvar
mede Jernplader. Den udpressede Oliesyre 
opsamles og  finder Anvendelse i Sæbefabri
kationen, til Indfedtning af Uld, eller blan
det med Ler som Læderolie til at gjøre Læder 
bøieligt, og den tilbageblivende faste Masse, 
som renses ved Omsm eltning, danner da det 
i Handelen forekommende Stearin, der be- 
staar a f en Blanding a f Stearinsyre og Paf' 
mitinsyre. Man erholder paa denne Maade 
af Talgen c. 95 pCt. Stearinsyre.

Istedetfor den ovenfor beskrevne Kalkfor' 
sæbning benyttes nu m eget en af Englæ11' 
deren W ilson i Aaret 1842 indført Frem- 
gangsmaade, som kaldes »sur Forsæbning*; 
og  som bestaar i Fedtets Forsæbning med 
Svovlsyre og de fede Syrers Destillering 1 
et luftfortyndet Rum. Som Fedtmaterial0 
anvender man sædvanlig ved Svovlsyrefor' 
sæbningeø. kun saadanne Fedtsorter, som paa 
Grund af deres Beskaffenhed og Forurens' 
ninger ikke ere anvendelige til Kalkforssøb' 
n ingen, saaledes Palm eolie, Cocosnødoh6’ 
Benfedt og  Fedtaffald fra Slagtere. Naa'' 
Fedtstoffet opvarmes i længere Tid  med stær* 
Svovlsyre, spaltes det saaledes, at der danne8 
Forbindelser imellem Svovlsyre paa den ene 
Side og Glycerin  og  de fede Syrer paa den 
anden Side. Disse Forbindelser adskilles Ie 
ved Indvirkning af kogende Vand, som °T 
løser Svovlsyren og Glycerinet, og de f° | 
Syrer ville saaledes blive frigjorte. Ye( 
Svovlsyrens Indvirkning dannes der dog tilhg 
et sort tjæreagtigt S to f, som blander sig 
med de fede Syrer og  kun ved Destillat10 
kan skilles derfra, hvorved Syrerne destili611 
over, imedens det sorte Stof bliver tilbag1' 
Da Syrerne m eget let decomponcres ved e 
for høi Temperatur under Destillation611’ 
driver man dem hurtigst m uligt over i 1° 
laget ved under Destillationen at sende Da»1! 
af 250— 350° C. igjennem d« smeltede SyFj 
i Kjedlen. Dampen gives denne Varine#1® 
ved paa Veien fra Dampkjedlen til Destili^, 
kjedlen at passere Jernrør, der opvarmes °v, 
et Ildsted. De overdestiilerede Syrer behaD 
les derpaa som ovenfor omtalt. —  En an« 
Fremgangsmaade bestaar i uden Destili011 
at rense de raa Syrer, som erholdes vedi



Stearopten. 779 Stenkul.

sæbningen. Naar disse nemlig behandles 
med iltende Midler, saasom surt chromsurt 
Kali eller mangano versurt Kali, iltes endel 
af de farvende Bestanddele, imedens de øvrige 
synke tilbunds som Fnug, hvorved den øver
ste Del af Syrerne bliver næsten fuldkom
men ren.

Stearin er uopløseligt i Yand, men opløse
ligt i kogende Alkohol og i Æ ther. Det 
foretrækkes for Talg til Fabrikation af Lys, 
fordi det er smukkere, haardere, ikke er fed
tet at føle paa og  ikke bliver saa let blødt 
i Varmen; det kan derhos brænde med Væger, 
<ler ikke kræve Pudsning, og  giver et hvidere 
Lys. Osen fra et udblæst Stearinlys har 
heller ikke den ubehagelige Lugt, som ved 
Talglysene skyldes et Omdannelsesproduct af 
Glycerin (s. »Lys« og »G lycerin«). Stearin
syren, der som forannævnt hovedsagelig an
vendes til med Tilsæ tning af lidt Vox at 
fabrikere Lys, benyttes ogsaa undertiden til 
at gjennemtrænge Gips, som derved bliver 
noget gjennemskinnende og senere kan gives 
en meget smuk, alabastlignende Politur. Om- 
endskjøndt man kan erholde Stearin af næsten 
enhver fast eller flydende animalsk eller vege
tabilsk Fedtart, anvender man dog mest Talg 
hertil, fordi dette Fedtstof indeholder mest 
Stearin og er forholdsvis billigst, og  der for- 
færdiges derfor navnlig m eget Stearin i Eus- 
Jand, hvorfra Stearinlysfabrikanterne ogsaa 
tildels forsynes. Siden Palmeolien begyndte 
at komme til Europa i stor Mængde og  til 
tillige P riser, har man ogsaa fremstillet 
Itlf‘get Stearin af denne, navnlig i England.

S t e a r o p t e n  er den tungere sm eltelige, 
Ved almindelig Temperatur faste Del af de 
ætheriske Olier i M odsætning til den og- 
Saa i Kulden flydende D elr som kaldes Ele
v e n .  ,

fc jte a t it  s. Fedtsten.
rp S t e d m o d e r b l o m s t  (Viola tricolor), 
r  Stiefmütterchen, Drcifaltigkeitsblume, den 
R e n d te , paa tørre Enge etc. vildtvoxende 

ved Havekultur m eget forædlede, til V iol- 
jamilien henhørende Plante med meget store, 
p p d e  Axelblade, uregelmæssig, flerfarvet 
f°msterkrone, femdelt Bæger og  en kantet, 

k p  Stengel. Den vildtvoxende tørres med 
vpßisterne og føres i Apothekerne under 
( avn af H e rb a  V io læ  t r ic o lo r is  eller J a c e æ  
j\  anvendes som en blodrensende Thé i for- 
fyellige Sygdomme.

Y ^ t e e J k a n , russisk Maal for flydende 
varer =  \il  W edro =  19 d. Potter.
^ t e e n ,  Handelsvægt i Holland =  8 Pond 

d. Pund.
p  t e ie r m a r k s k  e  V i n e ,  røde og 
fj p )  udmærke sig vel ikke ved megen F y- 
e Shed og Sødme, men ere dog sædvanlig af 
d 8'otl Middelkvalitet og  indtage omtrent 
}* !  samme Eang som Moselvinene. De 
(Lp e produceres i den sydlige D el af Lan- 
h . °g blandt disse vurderes følgende Sorter 
]  ̂̂ st, nemlig Luttenberger, Piker, Pettauer, 
tty urger, Bacher og  Eadkersburger. I  den 
p re  Tid er Vindyrkningen i Steiermark 

(jjp t fremad baade med Hensyn til Kvalitet 
” Kvantitet, saa at der nu udføres ikke

lidet til andre Lande. De fleste af disse 
Vine skulle egne sig godt til Champagne - 
fabrikation.

S t e n ,  Maal for Uld i Sverig =  32 svenske 
Pund =  27,2 d. Pund.

S t e n ,  i ldf ast e,  s. Murst en.
S t e n ,  l i t hographiske s. L.
S t e i i a s k e  s. Kal i,  kulsur t .
S t e n f r ø  (Lithospermum officinale), T . 

Meerhirse, Steinhirse, er en paa stenede og 
sandede Marker i bjergfulde Egne, ved Veie, 
Hække og  i lyse Skove navnlig i Tyskland 
voxende, 50— 65 Ctm. høi Plante med smaa 
hvide og gule Blomster og hvidgraa, glin 
sende, stenhaarde, ægrunde, olieagtige Frø, 
som undertiden ere blevne benyttede i M edi
cinen under Navn af Semen Milii solis eller 
Lithospermi. I  Danmark findes en anden Art 
Stenfrø vildtvoxende, hyppigst som toaarig 
imellem Vintersæden, nemlig Rynket  St en
f rø (L . arvense) ogsaa kaldet Bitterklinte 
eller Stenklinte; den bliver henved x/2 Meter 
høi i Mai og Juni, men kan let fjernes ved 
Lugning. Dens Frø skulle indeholde Spor 
af et alkaloidagtigt Stof med narkotisk 
Virkning.

S t e n h a r p i x  kaldes undertiden Dam- 
marharpix (s. d.).

S t e n k l ø v e r ,  gul,  eller Melot eurt  (Me-
lito tus officinalis), T. Steinklee, H onig- eller 
Wunderklee, er en ved Veie, Grøfter, paa 
tørre Enge etc. hyppig vildtvoxende, henved
1 Meter høi Plante med kortstilkede, g lin 
sende gule, i drueformige Klaser staaende 
Blomster og  ægrunde, rynkede Bælge med
2 rundagtige Frø. Hele Planten har en 
længe vedvarende, stærk og balsamisk Lugt, 
som ligner Tonkabønnernes og  som hidrører 
fra et eiendomm eligt Stof, Meli lot in,  der er 
en Forbindelse af Cumarin og  M elilotsyre; 
den har dertil en slimet, bitter og lidt skarp 
Smag. Blomsterklaserne, ligesom  ogsaa de 
finere Blade og Stengeldele, anvendes i M e
dicinen under Navn af Flores og Herba Me- 
l i lot i  t il udvortes Brug, især til Forfærdigelse 
af Molotenplaster og  til fordelende Om slag; 
pulveriserede benyttes de i nogle Egne til 
at blande imellem Snustobak. —  En i det 
sydlige Europa ikke sj elden dyrket Art er 
Blaa St enkløver  (M . coerulea) med blegblaa 
B lom ster; den benyttes m eget til Fabrikation 
af den saakaldte grønne Ost, som  den baade 
meddeler Farve, en eiendom melig Lugt og 
en behagelig Bismag. Den er ogsaa med 
H eld forsøgt dyrket her i Landet. —  De 
ovennævnte Arter af Stenkløver bruges ogsaa 
i tørret Tilstand til at læ gge imellem Pels
værk og  Klæder som Beskyttelsesmiddel imod
Møl.

S t e n k u l  eller m ineral sk Kul ,  T. Stein
kohle, Fr. Houille, Charbon de terre, PL Coal, 
er et brændbart Fossil, som er af organisk 
Oprindelse og  Eesultatet af en frivillig  D e- 
com ponering af en forlængst undorgaaet 
Flora under M edvirkning af Varme og  F u g 
tighed og  Udelukkelse af Luft, en Art For- 
raadnelsesproces. I  de Bjergarter, som led 
sage Stenkullene, findes ofte Aftryk af de 
til en forhistorisk T id  henhørende Plante-



Stenkul. 780 Stenkul.

dele, hvoraf Kullene ere dannede; disse P lan
ter bestod mest af kæmpemæssige K ryp
togam er, saasom Bregner, Lycopodiaceer, 
Skavgræs etc., henhørende til nu tildels ud
døde Arter, imedens Plantefamilierne endnu 
kun findes repræsenterede af Planter i rin 
gere Antal og a f mindre Størrelse. Sten- 
kullene forekomme kun i de ældre Jorddan
nelser i mere eller mindre mægtige Lag, 
hvis Stilling oprindelig hyppigst har været 
horizontal, men ofte er bleven forrykket ved 
senere indtraadte Forandringer i Jordover
fladen, hvorved Lagene undertiden have faaet 
en næsten lodret Stilling, der da f'oraarsager 
mange Vanskeligheder ved Brydningen. Sten
kul er ukrystallinsk og  bestaar af store, sam
menhængende, tætte Masser, som kun under
tiden vise et skifret eller kornet Brud, 
imedens dette som oftest er musklet og 
ujevnt; Farven er i Regelen sort, men ogsaa 
undertiden graalig eller brunlig; det er al
deles uigjennem sigtigt, har en g las-eller sort
agtig  Glans, en Væ gtfylde af 1,15— 1,60 efter 
Massens Tæthed og Mængden af de frem 
mede Iblandinger, og  enH aardhed =  2— 2,5. 
D et brænder med en klar, osende og som 
oftest rygende Flam m e, idet Stenkul inde
holder indtil 6 pCt. Brint med 5— 20 pCt. 
I lt som Olie eller Gas dannende Stoffer, og 
det udvikler da en bituminøs eller svovlagtig 
L ugt og  efterlader en forskjeiligartet, under
tiden sm eltelig eller slaggeagtig  Aske. Op
hedet i lukkede Kar afgiver det en brændbar 
Gas, som hovedsagelig bestaar af forskjellige 
Kulbrinter, K ulilte, Kulsyre etc. og  som, 
naar den er tilbørlig renset, anvendes som 
Belysningsgas. Stenkullene findes i en vidt 
udbredt Bjergform ation, som kaldes Stenkul- 
formationen og  have en langt ældre Oprin
delse end Brunkullene, som ere mindre faste 
og  have en m eget tydeligere træagtig Struc- 
tur. De danne ofte m eget udstrakte Leier 
eller Fløtser af forskjellig Tykkelse, der kan 
variere fra nogle faa Centimeter til 10 à 20 
Meter eller m ere; i England skal der i det 
sydlige W ales endogsaa findes Leier af 30 à 
35 Meters Tykkelse. Sædvanlig ligge  flere 
Kullag ovenpaa hverandre, adskilte ved mel
lem liggende Lag af Sandsten og  Skiferiér, 
hvori der hyppig findes Forsteninger af de 
Træer eller Planter, af hvis organiske Rester 
Stenkullene ere dannede. Der findes under
tiden Leier, som bestaa af over 100 saadanne 
vexlende Lag, t. Ex. i Lancashire, hvor der 
ligger 120 Lag ovenpaa hverandre, i R hin- 
preussen, hvor man har talt 164 Lag, og 
ved Donetz i det sydlige Rusland, hvor La
genes Antal endogsaa udgjør 225 med en 
sammenlagt M ægtighed af c. 150 Meter. 
Hvad den chemiske Beskaffenhed a f Stenkul 
angaar, da bestaar det hovedsagelig af Kul
stof, Ilt, Brint og lidt Kvæ lstof; desuden 
indeholder det hygroskopisk Vand (i G jen- 
nemsnit c. 5 pCt.) og  flere Iblandinger, som 
efter Forbrændingen tildels blive tilbage som 
Aske. Den Askemængde, som Kullene efter
lade ved at brændes, er m eget forskjellig, 
idet gode Stenkul neppe efterlade 2 pCt. 
Aske, andre derimod over 20 pCt. Aske, som

for største Delen bestaar af Kiseljord, Ler
jord  og Jernilte og som ikke har nogen Han
delsværdi. Jerniltet hidrører mest fra Svovl
kis, hvormed Kullene ofte ere gjennemvoxede. 
Den egentlige Kulmasse indeholder ikke Svovl, 
og Kullenes hyppige og  til mange Anven
delser, navnlig ved Ophedning af Metalkjed- 
ler, meget skadelige Svovlgehalt skyldes stedse 
den iblandede Svovlkis. Naar Kullene hen
ligge længere T id  i Luften, ilter Svovlkisen 
sig til svovlsurt Jernforilte, og denne Ilt
n ing er ofte forbunden med en saa betydelig 
Varmeudvikling, at Kullene derved antændes. 
Sammensætningen af Kullenes ovennævnte 
Bestanddele er meget forskjellig; med Hen
syn til K ulstof kan Mængden variere fra 73 
til 94 pCt., Ilt fra 3 til 20 pCt. og Brint 
fra 0,5 til 6 pCt. De jordagtige Iblandinger 
kunne hos mange Arter udgjøre over 20 pCt- 
Med Hensyn til Farve, Glans, Fasthed, 
Brændbarhed, Hedekraft etc. vise Kullene 
derfor mange Forskjelligheder, der som of
test hidrøre fra deres større eller mindre 
Indhold af Jordharpix og jordagtige Dele- 
Selv paa det samme Findested ere de oft0 
af meget uensartet Beskaffenhed, og navnlig 
ere sædvanlig de øvre Lag af ringere God' 
hed end de dybere liggende. Med Hensy11 
til Stenkullenes Structur og  Udseende skjet' 
ner man imellem flere Arter, af hvilke føl' 
gende ere de vigtigste:

1) Begkul ,  E. Caking coal, ere fløilssorte, 
stærkt glinsende, have et fuldkommen must' 
let B rud, give en brunligsort, glinsend0 
Streg, ere bløde og noget seige og afghe 
et fortrinligt Brændselsmateriale. De findøS 
hovedsagelig i Belgien, England, Nordfrank' 
rig  og  Schlesien. En stærkt glinsend0» 
sort, tæt og fast Art a f dem kaldes G*' 
gat  (s. <L).

2) Cannelkul ,  E. Cannel- eller Candle-coat 
hvilken Benævnelse formenes at stamme 
det engelske Ord »Candle« (Lys), idet diss0 
Kul brænde med en klar Flamme, saa at dc 
af den fattige Befolkning i Lancashire off0 
benyttes istedetfor L y s ; de have en granité' 
sort eller fløilssoit Farve, en svag FedtglaDS| 
et jevnt eller fladt musklet Brud, en rem 
sort, undertiden ogsaa lysebrun (Boghead)» 

glinsende Streg og  springe let itu i forskj0}' 
lig t formede, stundom tæ rningeagtige Sty* 
ker. De give en meget god Belysnings#3” 
og ere i det Hele taget en af de bedste Ku ' 
arter. H ertil høre ogsaa de saakaldte Parj 
rot kul ,  som give en knittrende Lyd ye[ 
Forbrændingen, samt de under Navn af BOØ 

headkul ,  Boghead-Cannelku!  eller T o r b an øj 

hi l l -Kul forekommende fossile Kul, som bi')g 
des ved Edinburg og paa Hebriderne; dis® 
Gruber skulle dog nu tildels være udtøm1 • 
En ganske lignende A rt findes i Nærhed0 
af Pilsen i Bøhmen og  kaldes »Blattelkohj0 
eller »Plattenkohle«; de indeholde en 
Mængde bituminøse Substantser og afg1'. 
kun simple Cokes. Yed tør Destillation 0 
holder man deraf Paraffin, Solarolie og Pk 
togen , imedens de egentlige Stenkul g1̂  
Anthracén, Naphtalin, Benzol og nogle tun# 
Olier, saasom Solarolie og Kreosot eller 6
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bolsyre. Bogheadkul lene finde mest Anven
delse til Gastilvirkning (1 Centner giver over 
800 Cbfd. Gas) samt til Fabrikation af Pa
raffin og Solarolie. Megen Lighed med B og- 
headkul bave de ligeledes i Skotland fore
kommende Wemysskul ,  Lanarkshirekul ,  Rig-  
sidekui og  flere andre.

3) Grovkul  ere graaligsorte indtil beg 
sorte, tyktskifrede med et ujevnt, grovkornet 
birud, kun lidet glinsende og give en g lin 
sende Streg og  et sort Pulver.

4) Ski f er kul ,  hvoraf de tyndeste kaldes 
Bladkul, ere graaligsorte, jern- eller fløils- 
sorte, undertiden broget anløbne, udvendig 
glasglinsende, indvendig fedtglinsende og 
bave en bladet, storskifret Structur.

5) Sodkul  af graalig- eller jernsort Farve 
ei'e matte og  løse, næsten jordagtige, let 
affarvende, brænde villig  og lade sig  let pul
verisere.

Efter Kullenes Forhold ved Forbrænding 
skjelner man im ellem: a) Bagekul ,  som blive 
bløde igjennem hele Massen ved Ophedning 
°S halvt flydende, saa at de bage sammen 

afgive stærkt oppustede Cokes; de ere i 
Regelen let antændelige og brænde meget 
Jivlig med en tem melig lang Flamme. De 
kaldes ogsaa fede Kul  og  egne sig  navnlig 
R Smedefyring og til Fabrikation af Gas. 

b) Sint erkul  smelte vel ogsaa noget sammen 
ved at ophedes, mon uden synderlig at for
fadre deres Form ; de ere vanskeligere an
vendelige end de forrige og give ogsaa en 
jaindre klar Flamme, c) Sandkul  blive ikke 
bløde i Ilden, men henfalde til et grovt, 
sandagtigt Pulver uden Sammenhæng; de 

den ringeste Kulsort, give den mindste 
biamme og beholde deres Form, naar de til
virkes til Cokes.

I England skjelner man efter den Anven
delse, hvortil Kullene ere bestemte, imellem 
^ sk u l  (Gas coal), Husholdningskul  (House- 
bold coal) og Dampkul  (Steam coal). —  En 
foregen Art Kul er Ant hraci t  eller Ku l 
ende ,  som hører til en ældre geologisk 
bormation end de almindelige Stenkul, og 
s°Qi vil findes nøiere omtalt under Bogstavet 

ligesom ogsaa Brunkul  ville findes be
skrevne under B.

Jo mere K ulstof og  Brint og jo  mindre 
f  and, Ilt og Aske Stenkul indeholde og  jo  
Ettere de ere, desto større Hede afgive de, 
j!len de brænde da ogsaa med større Vanske- 
:lS.hed, behøve derfor ogsaa et stærkere Luft- 
hæk og give kun en lille Flamme. Dersom 
forholdet derimod er omvendt og  navnlig 
jvulstofindholdet er ringere, brænde de med 
lethed og med en større Flamme, men give 
etl mindre intensiv Hede. Den første Sort 
h e n d e s  derfor mest til Beduction af Jernert- 
s,er> til Kalk- og Teglbrænding etc., hvorimod 
jbm anden Sort fortrinsvis egner sig til F y - 
ljrjo under K jedler etc. Naar Stenkul ved 
mglødning eller ved den tørre Destillation 
,e,V Tilberedningen af Belysningsgas berøves 
eres Indhold a f Ilt og Brint, iigesom ogsaa 

jvjt ofte deri indeholdte Svovl, forvandles de 
fP en Art brændbar S lagge, som kaldes 
° kes (s. d.). Jo ældre Kullene ere, det vil

sige jo  længere tilbage i Tiden de Planter 
have voxet, hvoraf Kullene ere dannede, desto 
mere K ulstof indeholde de og  desto større 
er altsaa ogsaa deres Brændværdi. Denne 
maales i Praxis ved den Mængde Varmeén- 
lieder, som Kul kan udvikle ved en fuldstæn
dig Forbrænding. Da man ved en Varme- 
énhed forstaar den Mængde Varme, der kan 
opvarme 1 Vægtdel Vand 1 Grad, og  da 
man med 1 Pd. almindelige Stenkul kan op
varme c. 74 Pd. iskoldt Vand til Kogepunk
tet eller 1000 C., har man bestemt Sten
kullenes Brændværdi til 7,400, imedens den 
for tørt Træ er c. 3,400 og  for Tørv c. 4,000 ; 
chemisk rent Kulstofs Brændværdi er 8 ,000. 
Med Hensyn til Stenkuls Varme værdi til 
Opvanning af Værelser har man fundet, at 
48 Pd. grovt Stenkul give den såinme Varme 
som 100 Pd. lufttørret Bøgetræ, hvorefter 
1 Favn Bøgebrænde omtrent vil kunne stil
les lige med 12 Centner Stenkul. —  Stenkul 
vindes ved en regelmæssig Bjergværksdrift 
i underjordiske Gruber, og da der ofte af 
Bevner og  Kløfter i Kulleierne udvikler sig 
Kulbrinteluft, som exploderer, naar et bræn
dende Lys kommer i Nærheden deraf, be
nytter man nu stedse den af Davy opfundne 
Sikkerhedslampe, som er omgiven af en fin 
Kobbertraadsfletning, der fordeler Varmen 
saa hurtigt, at den explosive Luftart intet
steds udenfor Fletningen bliver saa opvar
met, at den kan antændes. Som bekjendt 
finder der dog endnu hyppig Grubeexplosioner 
Sted, dels som en Følge af Arbeidernes Ufor
sigtighed og dels paa Grund af en mangel
fuld Ventilation i Gruberne. Flere Stenkul
arter uddunste ogsaa Kulbrinte længere T id  
efterat de ere komne ud af Gruberne, og 
man maa derfor behørig  udlufte Magasiner, 
hvori saadanne Kul opbevares, og  Skibe, 
hvori de transporteres, da en tilfæ ld ig A n 
tændelse af den brændbare Atinosphære, som 
de danne omkring s ig , let kan fremkalde 
voldsomme Explosioner ligesom  i Gruberne. 
Stenkul, som ere meget rige paa isprængt 
Svovlkis, kunne let, især naar de ere bievne 
lidt fugtige og  henligge i tætte Bunker, op
hedes saa stærkt, at de udvikle B ø g  og end- 
ogsaa blive glødende. Saadanne Kul maa 
derfor beskyttes godt imod Fugtighed og 
lagres saaledes, at der stadig kan circulere 
kold Luft igjennem Bunkerne. E t af de 
vigtigste Mineraler, der forekommer lagvis 
sammen med Stenkul, er Lerjernsten, hvilket 
navnlig er Tilfældet med de engelske og 
rhinpreussiske Kullag. Denne Malm danner 
enten kugleformede Klumper og kaldes da 
Sphærosiderit, eller tætte Masser, der ere 
farvede sorte af isprængt Kul, og den be
nævnes da Kulj ernsten , i England Black- 
band. Den samtidige Forekomst af denne 
Kuljernsten og  m ægtige Kullag skylder E ng
land for en stor Del sin i saa høi Grad ud
viklede Industri.

Stenkul vare allerede kjendte i Oldtiden, 
mon bleve dog neppe dengang almindelig 
benyttede som Brændsel; denne Anvendelse 
skriver sig  først fra omtrent Aar 1,200, da 
der efter ældre Optegnelser blev brudt Kul
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i Belgien efter en ordnet Plan. I England 
skete dette først langt senere, og endnu i 
det 14de Aarhundrede var det i London 
strengt forbudt at benytte Stenkul til Brænd
sel. Først i Midten af det 18de Aarhundrede 
begyndte man i England at anvende Kul ved 
Jerntilvirkningen, som derved tog  et m æg
tig t O psving; men det er dog egentlig vort 
Aarhundrede, som især ved Dampkraftens 
almindelige Udbredelse har bragt Kulproduc- 
tionen til at stige i en overordentlig Grad i 
et forholdsvis kort Tidsrum. Storbritanien, 
som i Begyndelsen af forrige Aarhundrede 
kun afgav c. 2 %  Millioner Tons Kul, pro
ducerede i 1861 allerede mere end 851/2 Mill, 
og i 1878 over 137 Mill. Tons eller omtrent 
Halvdelen af hele Jordens Production. Frank
rig, som i 1787 kun bragte 211,000 Tons 
for Dagens Lys, afgav i 1860 c. 8 Millioner 
og  i 1878 c. 17 Mill. Tons, imedens de for
enede Stater, som i 1830 kun producerede 
11/2 Mill., i 1840 lidt over 3 Mill, og i 1860 
c. 15 M ill., i Aaret 1877 afgav c. 54%  Mill. 
Tons.

Productionen af Kul i de Lande, som til
sammen afgive omtrent 97 pCt. af alt det 
Kul, der kommer frem, stiller sig saaledes 
som nedenanført, hvor Tallene angive M illi
oner Tons.

Storbritanien..........
De forenede Stater
T y s k la n d ................
F rankrig ..................
B elg ien .....................
Østerrig-U ngarn . . .

1860. 1872. 1877.

85,4.
15.2.
12.3. 

8,3.
9.5.
3.5.

125,5.
45,7.
42.3. 
15,9. 
15,6.
10.4,

136,i.
55.2.
48.2. 
16,8. 
13,9. 
13,6.

134,2. 255,4. 283,8.
imedens Productio-

nen for hele Jor-
den u d g jord e ........ 136. 260. 294.

Med en saa uhyre Stigning i Forbruget 
maa det selvfølgelig være et Spørgsmaal af 
stor Betydning, om der ikke er Bimelighed 
for, at Kulleierne skulle blive udtøm te; men 
her vise de i den nyere T id  anstillede geo
logiske Undersøgelser, at Faren ikke er stor 
for det Første, og  selv om ogsaa Europas 
Beholdning engang skulde blive opbrugt, 
vilde der dog i flere Aarhundreder kunne 
bringes Kul dertil fra Amerika, Asien og 
Australien. Overfladen af de kjendte Kul- 
leier, angiven i engelske Kvadratmile, kan 
nem lig ansættes til 200,000 i China, 193,870 
i Nordamerika, 35,000 i Ostindien, 12,800 
i Storbritanien, 3,600 i Tyskland, 1,800 i 
Frankrig og  900 i Belgien. De store ager
dyrkende Lande i Østen indeholde uhyre 
Skatte af mineralsk Brændsel, som endnu 
henligge aldeles urørte. Kulleierne ved Mo- 
netz i det sydlige Kusland indtage saaledes 
et Areal af over 13,000 Kvadrat Kvartmil og 
antages at indeholde ikke mindre end 10,000

Millioner Tons Kul og  Anthracit. China har 
enorme Masser af Kul, og  i Japan findes det 
i 15 af dets 38 Provinser. I Ostindien er 
der Kulleier paa over 35,000 Kvadrat Kvart- 
m il med Lag paa 30— 50 M eter, imedens 
Nordamerika antages at eie c. 194,000, ikke 
at tale om Australien, der har begyndt at 
forsyne alle det stille Havs Lande med sine 
fortrinlige Stenkul.

I  Europa findes de vigtigste Stenkulleier 
i følgende Lande:

England producerer ikke alene de fleste, 
men ogsaa de bedste Stenkul og har vidt 
udstrakte og meget mægtige Kullag i en 
stor Del af Landet; efter Me. Culloch er de 
britiske Øers samlede Kulareal c. 12,800 eng. 
Kvadratmil og  udgjør saaledes omtrent 1/ io 

af hele Overfladen. I  de forenede Stater 
stiller Forholdet sig  endnu høiere, idet Kul
arealet der er omtrent 2/9 a f det hele. I 
Frankrig ere de kulførende Lag 1,100 af 
Arealet, i Belgien 1,22, i Bøhmen 1,20, i 
Britisk Nordamerika ligeledes 1,20, i Spanien 
1,52 og i Preussen 1,90. Man antager imid
lertid, at Productionen af de britiske Miner 
er tre eller fire Gange saa stor som Udbyt
tet fra alle disse Lande tilsammen. Tykkel
sen af de engelske Kullag kan gjennemsnitlig 
anslaas til 10 M eter; i enkelte Districter, 
saasom i Syd-Wales, kan den dog være ind
til 35 Meter, imedens Lagene andre Steder 
ere saa tynde, at det ikke kan lønne sig at 
bearbeide dem. De betydeligste Leier i selve 
England findes i Durham- og  Northumber- 
landshire, som i 1864 afgav c. 23 Mill. Tons, 
dernæst Lancashire med et Kulareal af 250 
eng. Kvadratmil og en Production af c. I l 1/*
M. Tons, Yorkshire c. 9 M. T., Sydwales c. 
7 M. T. etc. Skotland har de største Kul
leier paa de britiske Øer, omtrent 1,600 eng. 
Kvadratmil, og producerede i 1864 c. 12% 
Mill. T on s, imedens Irland kun afgav c.
125,000 Tons, skjøndt Kularealet paa Øen 
er m eget udstrakt. —  Tyskland  har betyde
lige Stenkulsleier i den preussiske Rhinpro- 
vins og  i Westphalen, desuden i Schlesien, 
ved Halle an der Saale, i Sachsen, Hanno
ver, Hessen-Nassau etc. —  I Øst err ig findes 
der store Kulleier i Bøhmen ved Pilsen, 
Brandau, Schlau etc., i Mähren og Steier
mark, ligesom  ogsaa flere Steder i Ungarn. 
—  Frankr ig producerer i Regelen meget 
gode Stenkul, som ofte kunne rnaale sig med 
de engelske, navnlig ved Loire (St .Etienne, 
Creuzot, B lanzy), ved Aubin (Aveyron), 
Alais (Dep. Gard) og i Nordfrankrig ved 
Valenciennes. —  Belgien har især i de syd
lige Provinser Hennegau, Namur, Lüttich og' 
L im burg betydelige Leier med over 260 Gru
ber. —  I Rusland er Productionen af Sten
kul i en meges stærk Udvikling i de senere 
Aar, om den ogsaa endnu ikke er tilstrække
lig  til Landets Forbrug. I  Gouvernemen- 
terne Tula og  Rjasan strække Kulleierne sig1 
over et Areal af mindst 47,000 Kvadratkilo
meter (à 181 d. Td. Land), og Productionen 
af Kul fra dette Centralbækken tiltager Aar 
for Aar; imedens den i I860 kun udgjorde 
10,337 metriske Tønder (à 1,000 Kilogr.),
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udgjorde den i 1880 c. 394,000 metriske 
Tønder, og der er Udsigt til en m eget stær
kere Udvikling i den nærmeste Fremtid. Fra 
Kul- og Anthracitleierne i Donezbjergene 
bygges der nu en Jernbane til de righoldige 
•Ternertsleier ved K rivoi-Rog, og om nogle 
decennier vil Eusland maaské kunne forsyne 
sig selv baade med Kul, Jern og Staal. —  
Sverig har Kullag af 1 à 2 Meters M æ gtig
bed i Omegnen af Höganäs og Helsingborg 
Ì Skaane, men disse Grubers Production er 
forsvindende i Sammenligning med de oven
nævnte Landes; i Aaret 1874 udgjorde den 
Således kun 2*/2 Mill. Kubikfod. Kulleiet 
strækker sig over et Areal af c. 16 geogra
phiske Kvadratmil og indeholder tillige en 
værdifuld ildfast Lér. De skaanske Kul ere 
juindre glinsende end de sædvanlige engelske 
Kul og indeholde, mindre K ulstof end disse, 
hvorfor de ogsaa afgive svagere Yarme, un
dertiden kun halvt saam eget; de indeholde 
herimod ikke meget Svovl, holde Ilden læn- 
?ere og afsætte ikke m eget Sod. De egne
S]g ikke til at transporteres langt, da de 
have Tilbøielighed til at smulre ; men de ere 
Jog godt anvendelige til Sm edning og  som 
hhændsel under Dampkj edler, hvorimod de 
udse egne sig til Gasberedning paa Grund af 
Jo store Kensningsom kostninger — I  Norge 
hpdes Stenkul paa Andøen i Nordland, lag- 

med indtil 6 Meter m ægtige Lag af bi- 
“Uininøs Skifer; hidtil er her paavist 7 Kul- 
ag, af hvilke det største er c. */2 Meter tykt.

Ogsaa i Danm ark forekommer der Kul
b.aa Bornholm, hvor der indtil for kort T id  
Julen blev brudt Kul paa Sorthat; men for 
Dieblikket maa Brydningen betragtes som 
°Phørt. —  Selv det største af de forannævnte 
Europæiske Kulleier er im idlertid kun lille i 
kummenligning med dem, som forekomme i 
Nordamerika. Det mest udstrakte a f disse 
luger sin Begyndelse i nogen Afstand syd
østlig  for Briesøen ved Foden af Alleghany- 
u,lergene og strækker sig  over Staterne Pen- 
iJ’lvanien, Virginien, Kentucky og Tennessee 
Jultil Floden Tennessee; det bærer Navn af 

Apalachiske Kulbækken, har en Bredde 
j! 37 og en Længde af 130 geographiske 
hl) imedens dets Overflade indtager 2,800 

J'e°gr. Kvadratmil. Kulleier af noget mindre 
ghstrækning lindes i Canada, Illinois og 
Michigan.

Forbruget af Stenkul for hvert Individ 
hillede sig i 1877 saaledes i følgende Lande :

Storbritanien....................  3,026 Tons.
De forenede Stater . . . . . .  l,o6i  —
T y sk la n d .......................... 1,i h  —
Frankrig............................ 0,g4o —
D elgien..............................  1,963 —
Ø sterrig-U ngarn.............. 0,330 —

I Danmark var Forbruget af Stenkul i T ri
n e t  18 74/7G 2,12 Tdr. pr. Individ  aarlig, 
hvilket omtrent er fire Gange saameget som 
I?1' tredive Aar siden. I N orge var det aar- 
>8® Forbrug i samme Tidsrum 1,7 Td. pr. 
, Udivid. De Kulleier, som bearbeides over 
]eD Jordkloden, kunne antages at skaffe det 
' uglige Brød til omtrent 1,100,000 Menne

sker; i England ere saaledes 514,500 Menne
sker, i Tyskland 210,000, i Frankrig 97,000, 
i Belgien 101,000, i de forenede Stater over
100,000 og  i Østerrig-U ngarn 63,000 beskæf
tigede med at skaffe K ul op til Jordens 
Overflade.

Danm ar ks Ind- og Udførsel af Stenkul har 
i de sidste 5 Aar været følgende:

Indførsel. Udførsel.

1877.............. 4,783,504 Tdr. 482,224 Tdr.
1878............ .. 4,539,947 — 484,565 —
1879.............. 5,135,437 — 424,831 —
1880.............. 5,853,126 — 405,765 —
1881.............. 6,191,258 — 507,846 —

Gjennem snitsindførselen i Trienniet 1777/79 
var 4,82 Mill. Tdr. og i 1879/sl 5,73 Mill. 
T d r ., hvorefter Indførselen er tiltagen 19 
pCt., imedens Gjennemsnitsudførselen, som i 
de samme Tidsrum var resp. 0,46 og 0,45 
Mill. Tdr. viser en Aftagen af c. 2 pCt. A f 
det i 1880 indførte Kvantum kom c. 13,000 
Tdr. fra Tyskland, 1,600 Tdr. fra Sverig, 
Besten næsten udelukkende fra England. —  
Indførselstolden for de her til Landet i 1880 
indførte Stenkul udgjorde 752,217 Kroner; 
Yærdien var c. 11,7 Mill. Kroner.

Norge indførte i 1879 af Stenkul, Cinders 
og Cokes 5,287,849 H ectoliter eller c. 846 
Mill. Pund til en Yærdi af næsten 6 Mill. 
Kr., og udførte i samme Aar 13,926 H ecto
liter af det indførte Kvantum.

Sver ig indførte i 1878 henved 33 M illi
oner Kubikfod til en Værdi af 9,8 Mill. Kr., 
og udførte c. 9,000 K ubikfod v. 2,888 
Kroner.

England udførte i 1876 c. 15,7 Millioner 
Tons Kul til en Værdi af næsten 8 ]/2 Mill. 
£., af hvilke M illioner Tons 3,2 gik til Frank
rig, 2,2 til Tyskland, 1,2 til Italien, 1,1 til 
Eusland, 1,1 til Sverig og Norge, 0,8 til 
Danmark, 0,6 til Spanien, 0,5 til Æ gypten  
etc. — I  Aaret 1866 udgjorde Kuludførselen 
fra England 9,6 Mill. Tons til en Værdi af
4,9 Mill. £., i 1856 5,9 Mill. Tons, i 1846
2,5 Mill. Tons og i 1836 kun 0,9 M. Tons.

► S t e u k u lc a m p h e r  s. Napht al in.
S t e n k u l k r e o s o t  s. Carbolsyre.
S t e n k u l s t j æ r e  erholdes i stor Mængde 

som Biproduct ved den tørre Destillation af 
Stenkul til Fabrikation af Belysningsgas ; 
det er en mørk sortebrun, ildelugtende, mere 
eller mindre tyndtflydende Vædske, som har 
en vexlende Sammensætning, da dens Be
skaffenhed er afhængig af de dertil anvendte 
Kul og  af Ophedningens Grad og  Varighed. 
Tjæren selv anvendes til Overstrygning af 
Træ, til Fabrikation a f Tagtap, Asphaltering 
af Murværk, som Overtræk paa Jern og andre 
Metaller, til Bri (| uetter (T egl a f Kul- eller 
Cokesstøv og  Tjæ re), til Sortfarvning af 
Stentøi etc. Den har en Væ gtfylde af 1,2 
og er en Blanding af flydende Kulbrinter 
(Benzol, Toluol, Propyl etc.) og faste Kul-
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brintforbindelser (Anthracen og N aphtalin); 
endvidere indeholder den Syrer, saasom Phe
nol, Cresol, Phlorol, og  Baser, saasom A ni
lin, Chinolin, Lepidin o. fl., og desuden fin
des deri ikke flygtige Harpixer og Kul som 
asphaltdannende Bestanddele. Ved disse B e
standdele, som alle kunne isoleres ved en 
gjentagen Destillation, har Stenkulstjæren i 
den nyere Tid  faaet stor Betydning, hvorved 
der er grundlagt en særegen Tjæreindustri. 
Ved denne Behandling blive de enkelte Be
standdele adskilte derved, at man opfanger 
de ved fors kj ellig Temperatur overgaaende 
flygtige Forbindelser hver for sig  og  skiller 
de flygtigste fra de mindre flygtige. Den 
først ved p  80 indtil 125° C. overgaaende 
Vædske, den saakaldte let te Tj æreol ie,  ind
samles for sig og er i renset Tilstand Ben
zin (s. d .) , der anvendes som Opløsnings
middel for Harpixer, Fedtstoffer, Kautschuk 
etc., samt til Frem stilling af Anilin og A n i
linfarver og kunstig Bittermandelolie ; det 
ved 125— 160° C. overgaaende Destillat af 
let Stenkulstjæreolie anvendes af Gummi- 
varefabrikanterne. De lettere Olier af Væ gt
fylde 0,780— 835 betegnes ogsaa som raa 
Napht a (Eng. Crude-Naphta, Spirit o f coal 
tar) og  anvendes, efter at være rensede, til 
Belysning i særegne Lamper. Det ved 160- 
200° C. overgaaende Destillat, som omtrent 
udgjør 30 pCt. af Tjæren, indeholder for- 
skjellige Forbindelser, og deraf fremstilles 
Phenolerne og Stenkulskreosoten (en Blan
ding af Carbol- og Phenylsyre, Cresylsyre 
og  Phlorylsyre), som er Materialet til T il
beredning af Carbolsyre (s. d.) og  Pikrinsyre 
(s. d.), fremdeles Naphtalin etc.; do ved over 
2000 C. overgaaende Producter danne den 
t unge Stenkulstjæreolie, der som saakaldet 
Imprægnat ionsoi ie tjener til Imprægnering 
af Jernbanesveller. Den i Destillationskar
rene tilbageblivende Eest er Tj ærebeg eller 
kunst ig Asphal t  og anvendes til Gulv- og 
Gadebelægning, til Fabrikation af Lak og 
Fernisser, samt til Frem stilling af Anthracen; 
i den nyere Tid  har denne Asphalt tillige
med de tunge Tjæreolier ogsaa fundet A n 
vendelse til Frem stilling af Lampesort (s. 
Sod). Man vinder ogsaa af Stenkulstjære 
det til Frem stilling af Al izar in  (s. d.) tje
nende Ant hracen,  som indeholdes i de sidste 
baade flydende og faste Producter ved D e
stillationen af Stenkulstjæren; det er en fast 
Kulbrintforbindelse og danner i ren Tilstand 
smaa hvide Blade uden Lugt og Smag, som 
smelte ved 215° C. og  sublimere udecompo- 
nerede ved 3 6 0 ° ; det opløser sig lidt i A l
kohol og  Benzol, lettere i Svovlkulstof. Den 
Kultjære, som kommer fra Gasværkerne, 
hvor der arbeides med høi Varme, indeholder 
omtrent 1 pCt. Benzol, 0,5 pCt. krystalliseret 
Carbolsyre, 30 pCt. tunge O lier, 3 pCt. 
Naphtalin, 0,15 pCt. Anthracen og  58 pCt. 
Beg.

Steiiliisd  s. Alatern.
S t e n m a r v  {Medulla Saxorum, Litho- 

marga indurata) i Tyskland ogsaa kaldet 
»Sächsische W undererde«, er et tem melig 
blødt, ikke affarvende, ved Tungen klæbende

Lerjordsilikat af hvid, gul, graa, blaalig eller 
brunlig Farve; det er fedtet at føle paa, 
bliver lidt efter lidt haardere i Luften, men 
kan dog let skrabes med en Kniv. Det har 
tidligere været benyttet i Medicinen, ligesom 
ogsaa til Fabrikation af rød Bolus, men an
vendes nu kun til Polering af Serpentin. 
Marmor og  andre bløde Stenarter, samt til 
at borttage Fedtpletter. Det findes navnlig 
ved Rochlitz i Sachsen, ved Harzen, ved 
Schm iedeberg i Schlesien, i Bøhmen etc.

S te n m o s eller Stenlav s. Lav.
S ten n  ed d er s. Elfenbensnodder. 
S te n o lie  s. Jordolie.
S ten p a p  s. Papir.
S te n sa lt  s. Salt.
S te n sv a m p  eller spiselig Rørhat {Bo

letus edulis), T. Steinpilz, Herrenpilz, er en 
hyppig i Skove voxende, meget velsmagende 
Paddehat med en rødbrun, tyk, glat, hvælvet 
Hat, et først hvidt og  derpaa bleggult Rør
lag og hvidt Kjød. Den spises frisk og ned
lagt som Champignons ; naar den skæres i 
Skiver og  tørres, kan den opbevares længe.

S te n to i kaldes i Alm indelighed forskjel
lige af mere eller mindre ildfast, lidt jern- 
og  kalkholdigt Ler stærkt brændte Gjen- 
stande, hvis Masse med Hensyn til Tæthed 
nærmer sig  den bedste og fineste Fajence 
(s. d.) og danner en Slags Overgang fra Fa
jen ce til Porcellain. Man skjelner imellem 
ordinairt Stentøi, T. Krugwaare, Fr. Poterie 
de grès, grès communs, E. Common stone 
ware, og fint Stentøi, Fr. Grès cérames fins,
E. Stone-china, Ironstone, AVedgewood. — 
Det ordinaire Stentøi forfærdiges paa samme 
Maade som almindelige Pottemagervarer af 
temmelig ildfast Lér, som blandes med Sand 

eller Chamotte og brændes ved en meget 
høi Varmegrad, hvorved Lermassen taber sin 
Porøsitet, sintrer samm en, bliver tæt og 
klangfuld og faar et glasagtigt Brud og saa 
haard, at den giver Gnister for Staalet og 
kun vanskelig angribes af Filen. Da Massen 
allerede i sig  selv er saa tæt, at den er 
uigjennemtrængelig for Vædsker, vilde det 
egentlig ikke være nødvendigt at glasere de 
deraf fremstillede Gjenstande; men dette 
sker dog som oftest for at give disse en 
glattere Overflade. Glasuren bestaar enten 
af Saltglasur olier af lettere smelteligt Lér, 
som anbringes paa den raa, ubrændte Gjen- 
stand enten ved O vergydning eller Neddyk
ning, og  som ved Brændingen giver en Gla
sur, hvisjFarve varierer fra lysegul til mørke
brun; ofte er Farven ogsaa graa med simple 
blaa Forsiringer, der ere anbragte med 
Smalte. Saadanne Gjcnstande som Smør- og 
Syltekrukker, Dunke, Fade etc. dreies paa 
Pottem agerskiven; R ør formes ved Presning 
ligesom  Drainrør, imedens vanskeligere Gen
stande dannes i Gipsforme og saramenføieS 
senere. A f Stentøiinasse formes de store 
Balloner, der bruges til Fortætning af Sal t 

syre og  Salpetersyre, til Udvikling af Chi01 
i Papirfabrikerne, ligeledes store Spiralsvale- 

r ør , Haner o. dsl. Brændingen foregaar k>m 
én Gang, og  da Leret er stivt og ikke bliv01 
blødt ved at brændes, kunne Gjenstandene
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opstilles umiddelbart ovenpaa hverandre; un
dertiden benyttes ogsaa som Underlag P la
der, der bæres af Søiler. Paa Grund af den 
mindre smukke Farve, som de jernholdige 
Lerarter give Varerne, farves disse ofte ved 
Tilsætning a f Metalfarver, saasom Koboltilte, 
Nikkelilte etc ., som da tillige tjene som 
Flusmiddel. —  Det bedste ordinaire Stentøi 
forfærdiges i England, navnlig i Stafford
shire. hvor ligeledes Fabrikationen af Por- 
cellain og  Fajence staar paa et høit Stand- 
punct. Ogsaa i Tysklapd tilvirkes der meget 
saadant Stentøi, som i Godhed ikke staar 
meget tilbage for det engelske, saasom i 
Nassau, Thüringen, Sachsen, Hannover og 
navnlig i Ehinlandene i mange Landsbyer i 
det preussiske D istrict Koblenz. Større Kar 
til chemisk Brug erholdes af fortrinlig  G od
hed fra Fikentscher i Zwickau, ligesom og 
saa fra Marck i Charlottenburg, Arnoldi i 
Flgersburg ved Gotha etc. I Spanien for
førdiges der i Mængde store Kar eller Fade, 
de saakaldte Tinajas, til Opbevaring af O li
venolie, Vin etc.

.Det f ine Stentøi, som mest omfatter Luxus- 
gjenstande, fabrikeres a f renere Materialier, 
sædvanlig med Feldspath som Flusm iddel, 
hvorved der faas ufarvede Gjenstande, der 
hgeledes have et glasagtigt Brud og en 
svagt glinsende Overflade, der skyldes en 
føgyndende Sm eltning; de minde i det Hele 
føget meget om Porcellainet, men mangle 
dettes Gjennem sigtighed, hvorim od de paa 
den anden Side kunne fremstilles i lettere 
°g elegantere Former, da Massen er mere 
Plastisk. H ertil høre de engelske saakaldte 
Wedgewoodvarer,  som kaldes saaledes efter 
den bekjendte Lervarefabrikant Josiah W ed- 
gewood, som fødtes i Aaret 1730 i Burslem 
j, Staffordshire, og som ved sine mange Op- 
hndelser paa det keramiske Omraade lagde 
Gründen til den nuværende storartede Ler
vare- og Fajencefabrikation i England. Den 
fdags Stentøi, som gaar under Navn af 
•v edge w ood , udmærker sig saavel ved sin 
°verordentlige Haardhed og  Fasthed, som 
ved Formernes Finhed og  Skjønhed. Det 
fø'ekommer baade hvidt og farvet ved T il
sætning af Metalilter og  under forskjellige 
j^avne, saasom Queens w are,  en Slags 
jfødt, haardt og  smukt Stentøi; Jasper  ware,  
hgeledes hvidt og noget gjennemskinnende, 

at det nærmer sig  til Porcellain, frem 
stilles med Tungspath som Flusm iddel; Ba
dati en Slags sort Stentøi etc. Det engelske 
fødgowood har sædvanlig ingen egentlig 

'jdasur; naar en saadan undertiden anbringes 
jføpaa, er den bly- eller boraxholdig. Det 
vandes ved en stærk Hede i glaserede Kap-

r.ti i hvilke man ofte anbringer ufarvede 
er L

-  etc. —  Lignende Stentøi som det 
rifl'd ske forfærdiges ogsaa i flere Fabriker i

i hvilke man ofte anbringer ufarvede 
jd iefornam enter eller Lustreforsiringer af 

tøtin etc. —  Lignende Stentøi som det 
Jgolske forfærdiges og 

Jtøkland og  Frankrig.
? 't e p h a n s k o r n ,  Lusef rø (Semen Sta- 

agriæ) ere de for deres Skarphed bo- 
j.Jtødte Frø af den i Orienten og det syd- 

fø  Europa vildtvoxende og  dyrkede Ste-

H j o r t h : Varelexiko n.

phansurt (Delphinium Staphisagria), T. 
Läuserittersporn, en c. 60 Ctm. høi Plante 
med store, haandformige, stumplappede Blade 
og smukke blaa, i Klaser siddende Blomster. 
Frøene ere aflangt runde, uregelmæssig tre
kantede, omtrent 1 Ctm. lange og 2 Mm. 
tykke, med Fordybninger og netformig op- 
høiede L in ier , udvendig mørkt graabrune ; 
de indeholde en hvidlig, fed Kjærne af en 
ubehagelig Lugt og en overordentlig bitter, 
m odbydelig og  tilsidst brændende skarp 
Smag. Lette, lyse , indvendig brune eller 
sorte Frø maa forkastes. De indeholde et 
g iftig t Alkaloid, Delphinin (s. d.), og  St a-  
phisagr in,  et ikke krystallinsk, meget skarpt 
smagende Stof. Frøene benyttes hovedsage
lig  pulverisede til at fordrive Utøi.

S t e p h a n s s t e n  s. Chalcedon og Car-  
neol.

S t e p p e r æ v  s. Corsakskind.
St é i * e ,  fransk Kubikmaal =  1 fr. Kub. 

M eter; 3 franske Stères =  c. 97 d. Ku
bikfod.

S t e r l e t  (Accipenser Ruthenus) er en til 
Størslægten henhørende Fisk af l— 1 */4 M e
ters Længde, som lever i det caspiske og 
sorte Hav, W olga, Ural etc., undertiden og 
saa i det nordlige Ishav og i Middelhavet; 
den har et pansret, fladtrykt Hoved og 3 
Rækker K nokler langsmed Kroppen. Den 
fanges paa Grund af dens velsmagende 
K jød og  dens Rogn, som afgiver den bedste 
Caviar.

S t e r r o m e t a l  er en m eget haard Le
gering, der er sammensat omtrent som Aich- 
metal (s. d .), men er langt haardere. I 
Farve ligner det M essing og  i Bruddet hær
det Staal; det lader sig smede i opvarmet 
Tilstand og  kan med Fordel erstatte Staalet 
i mindre Maskindele etc. I  Østerrig benyttes 
det ogsaa som Kanonmetal.

S t i b i u m  s. Spydglansmetal. —  S t . m u -  
r ia t ic u a i liq u id u m  s. Spydglanssmør. —  S t .  
o x y d u la tu m  v itr ific a tu m  s. Spydglansglas. —  
S t . su lp h u r a tu m  a u r a u tia c u iu  s. Guldsvovl.

S t i k k e l l i a a r  eller Hundehaar kaldes 
de stive Haar, som findes under Ulden paa 
Faarenes Legem er og som forringe Uldens 
Værdi.

S t i k k e l s b æ r ,  den bekjendte, næsten 
i hele Europa dyrkede og  navnlig i England 
m eget forædlede, velsmagende Bærfrugt, ned
lægges hyppig i Sukker og  benyttes til Ge
léer, Ratafia og til Stikkelsbærvin (Eng. Goose
berry wine) ; denne tilberedes paa samme Maade 
som Ribsvin og bliver ofte benyttet til F a 
brikation a f kunstig Sherry.

S t i k k e l s b æ r s t e n e  eller Grossular er  
kaldes en A rt grønne Granater.

S t i l b i t ,  et til Zeolitherne henhørende 
Mineral, er et vandholdigt Lerjord-Kalk-Sili- 
cat, som krystalliserer i det rhombiske Sy
stem, har en hvid Farve, udmærket Perle
morsglans og  en Haardhed =  3 ,5— 4,0. D et 
forekommer i smukke Krystaller i Basaltens 
og Mandelstenens Blærehuller, navnlig paa 
Island og  Færøerne.

50
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S t i l  d e  g r a i n  s. Bærgult.

S t in k a  s a n t  s. Dyvelsdræk.

S t in k d y r s k in d , Skunks eller Muf -  
f et t er  erholdes af det i de nordlige ameri
kanske Pristater og i britisk Amerika levende 
Stinkdyr, V iv e r r a  eller M e p h it is  p u to r iu s , som 
er af en Ilders Størrelse. Disse Skind ere 
sæ dvanlig 16 Tom. lange og halvt saa brede 
og  have mørkebrune, c. l s/4 Tom . lange 
Haar og to mere eller mindre tydeligt mar
kerede hvide Striber langsmed Eyggen. D y 
ret afsondrer fra to Kirtler en meget ilde
lugtende Saft, som det sprøiter fra sig, naar 
det forfølges af Fjender, imod hvilke det og 
saa bruger sin lange grovhaarede Hale, som 
ikke har nogen Værdi i Pelshandelen. H e l
ler ikke selve Skindene vare tidligere en 
søg t Handelsvare paa Grund af deres ube
hagelige, gjennemtrængende L u gt; men i 
den nyere T id  har man set sig istand til at 
fjerne denne ved chemisk Behandling og 
Skindene ere nu et yndet Pelsværk, navnlig 
i Kusland og Polen. Prisen for dem var for 
nogle Aar siden paa de tyske Messer 4 à 7 
Kr. pr. Stk.; i 1868 indførtes der til Europa
c. 120,000 Stk., imedens Indførselen nogle 
Aar tidligere kun udgjorde 1 eller 2,000 
Stkr.

S t ip ite »  D u lc a m a r æ  s. Bittersød. 
—  S t . G u a c o  s. Guacoblade. —  S t . J a la p æ  s. 
Jalaperod.

S t iv e ls e  (Amylum) ogsaa kaldet Sti- 
velsemól, Kraftmél, M élstof, T. Stärke, Fr. 
Am idon, E. Starch, er en af Kulstof, Brint 
og  I lt  bestaaende organisk Forbindelse, som 
udskilles ved Vegetationsprocessen i Plan
ternes chlorofylholdige Celler og som sand
synligvis tjener som Materiale til Dannelsen 
af andre Plantestoffer. Den findes til enhver 
T id  i de fleste Plantedele og viser sig  under 
Mikroskopet som smaa faste, glasagtig  gjen- 
nemskinnende Legemer, der ere dannede af 
concentriske, afvexlende mere eller mindre 
tætte Lag, der omslutte en Kjærne. Selve 
Stivelsekornene ere af forskjellig Størrelse, 
dels i  den samme Plante og dels i de for
skjellige Planter; de største findes i Kar
tofler og have et Gjennemsnit af 0,06— 0,10 
Mm., imedens Kornene i R ug ere 0,037 Mm., 
i Hvedestivelsen 0,028 Mm., i  Risstivelsen 
0,022 og i Boghvede kun 0,009 Mm. De 
kunne være baade runde, aflange og kantede, 
ogK jæ rnen  ligger ikke altid midt i Kornene, 
men m eget ofte i en af Siderne eller i den 
smallere eller bredere Ende af dem. Naar 
Stivelsen udvikles i større Mængde end nød
vendigt til en Plantes Forbrug, samler den 
sig  paa enkelte Steder i denne som Reserve
næring for senere Vegetationsperioder; den 
findes saaledes i Kornsorternes Frøhvide, i 
Bælgplanternes Kimblade, i Knolde og R od 
stokke, i Marvstraalerne af Træ om Vinte
ren osv., for at de nye Plantedele, der ud
vikles heraf, kunne have den nødvendige 
Næring paa den Tid, da de ikke selvstændig 
kunne danne denne. A lt Stivelsemel er i 
r e n  Tilstand hvidt, af finkornet Beskaffenhed

og  giver en knirkende Lyd, naar det trykkes 
imellem F ingrene; det er uopløseligt i koldt 
Vand, Vinaand, Æ ther, fede og  ætheriske 
Olier; i varmt Vand opsvulmer det til en 
klisteragtig Masse, som dog indeholder Sti
velsen i ikke opløst Tilstand. Med en for
tyndet Jodopløsning farves Stivelsekornene 
violette indtil dybt mørkeblaa, eftersom Op
løsningen er stærkere eller svagere. Naar 
man rister tør Stivelse ved en Temperatur 
af 160° C., indtil den har antaget en gullig 
Farve og næsten fuldstændig opløser sig i 
Vand, omdannes den til St ivelsegummi,  r i 
st et  Gummi eller Dext r in (s. d.). Naar man 
koger Stivelse med stærkt fortyndet Svovl
syre, dannes ligeledes Dextrin, som ved fort
sat K ogning yderligere omdannes til Drue
sukker  (s. d.). Ved at behandle Stivelse
klister med et Maltudtræk omdannes den til 
Maltose og  Dextrin. Stivelsen staar af alle 
organiske Stoffer Cellulose nærmest og hen
regnes ligeledes til de saakaldte Kulhydrater. 
Det er kun faa Planter, som indeholde Sti
velse i en saadan Mængde, at den med For
del kan fremstilles deraf til Forbrug; i Al
mindelighed forstaar man ved Stivelse den 
Handelsvare, som vindes af Kartofler, Hvede 
og Ris, sjeldnere af Rug, B yg, Marven af 
nogle Palmearter og Kastanier. Med Hensyn 
til Sammensætning og Egenskaber i det Hele 
taget er Stivelsemelet ens i alle de Planter, 
hvori det forekom mer; kun hvad Formen og 
Størrelsen angaar ere Stivelsekornene, som 
ovennævnt, saa forskjellige i de forskj eilige 
Planter, at man ved Hjælp af et Mikroskop 
strax vil kunne afgjøre, fra hvilken Planteart 
de hidrøre, og henvise vi i denne Henseende 
til Artiklen »M ikroskop«, hvor der vil findes 
Afbildninger af de vigtigste Sorter Stivelse
korn c. 400 Gange forstørrede.

Da Stivelsekornene ligge indesluttede f 
Celler, maa disse sidste i Stivelsefabrikerne 
rives itu, for at Stivelsen kan komme frem. 
Naar der anvendes Kart of ler ,  som omtrent 
indeholde 3/5 af deres Væ gt Stivelse, sønder
rives de paa særegne Maskiner, og den der
ved fremkomne grødagtige Masse udvaskes 
om hyggeligt med Vand i en cylinderdannet 
Sigte af fint, gjennem hullet Kobberblik, hvori 
der roterer endel Børster, som presse Sti
velsen igjennem  de fine Huller, imedens 
Trævlerne og Skallerne holdes tilbage. Mas
sen ledes derpaa igjennem en Rende til større 
Beholdere, hvor den henstaar roligt, og Sti
velsen afsætter sig da paa Bunden som et 
fast L ag , saa at Vandet, som indeholder 
Cellesaften, kan tappes fra. Man udvasker 
den derefter med rent Vand og  lader den 
atter sætte sig, hvilket gjentages flere Gange 
for yderligere at rense den. Efter den sidste 
Udvaskning vil den efter Vandets Aftapning 
kunne skæres i Stykker, der da anbringes 
paa Lærred, der er spændt i Rammer, til 
foreløbig  Tørring i Luften , hvorefter den 
senere tørres i Tørrestuer. Den brydes der
paa i mindre Stykker, der ogsaa kunne pul
veriseres og sigtes, og  er da færdig til Salg- 
I  den nyere T id  anvender man hyppig til
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Rensningen Centrifuger med gjennemhullede 
Tromler, der ere forsynede med fint Flor, 
som kun lader Yandet løbe igjennem , imedens 
Stivelsen holdes tilbage. Resterne af Cel
lerne etc., den saakaldte Pulp, bruges som 
en værdifuld Tilsætning til Kvægfoder, der 
dog maa benyttes i Forbindelse med et andet 
mere kvælstof'holdigt Kraftfoder, saasom O lie
kager.

A f Hvede er det forbundet med langt 
større Vanskeligheder at fremstille Stivelsen 
ren, fordi denne Kornsort indeholder en for
holdsvis stor Mængde (10— 25 pCt.) Plante- 
lim, som paa Grund af sin Klæbrighed let 
hefter ved de enkelte Stivelsekorn, saa at det 
er vanskeligt at fjerne de sidste Spor af 
samme. Hvede indeholder i lu fttør Tilstand 
55— 65 pCt. Stivelse, som udvindes enten af 
hel eller skraaet Hvede eller af Hvedemel. 
Af hel Hvede erholdes den ved at udbløde 
denne i flere Dage i store Kar og derpaa 
knuse den først imellem Valser og derefter 
under stadig Tilstrøm ning af Vand paa en 
Stengang. Stivelsekornene ville da skylles 
bort med Vandet, imedens Plantelimen og  
Skallerne blive tilbage som et fortrinligt, 
kvælstofholdigt Kvægfoder. Ved gjentagne 
Udrøringer med Vand og Bundfældninger, 
sædvanlig ved Hjælp af Centrifuger, renses 
Stivelsen yderligere, hvorpaa den tørres og 
deles i mindre Stykker eller pulveriseres. 
Pudder er fint pulveriseret Hvodestivelse. —  
Ved at fabrikere Hvedestivelse a f Hvedemel 
vinder man Plantelim , der er fri for Skaller 
og derfor kan fa a en nyttigere Anvendelse 
end som Kreaturfoder. M elet æltes med 
"V and til en stiv Deig, som paa et inechanisk 
■Ælteapparat udvaskes med Vand, der bort
skyller Stivelsen, som derpaa sigtes igjennem  
en fin Sigte, im edens Plantelimen bliver t il
bage som en seig og  klæbrig Masse. Ved 
at sammenælte de endnu fugtige Stykker 
Stivelse med Stivelseklister til en tyk Deig, 
og presse denne igjennem en gjennemhullet 
Tragt, erholder man den saakaldte Stengel- 
Stivelse. —  Hvede foretrækkes til Stivelse
fabrikation fremfor Kartofler, uagtet Fabrika
tionen er vanskeligere; dels kan denne nem
lig drives hele Aaret igjennem  og dels inde
holder Hveden tre Gange saameget Stivelse 
som Kartofler, hvortil endnu kommer, at Hvede
stivelsekornene ere langt mindre, hvorfor Tøi, 
som stives dermed, dog bevarer en vis B øic- 
lighed. Imedens Kartoffelstivelse er identisk 
Died Kartoffelmél, er Hvedestivelse derimod 
ganske forskjellig fraH vedem él, som foruden 
Stivelse tillige indeholder Plantelim og  andre 
Planteæghvidestoffer, Sukker, forskjellige 
Salte etc.

I  den nyere T id  fremstiller man ogsaa 
Stivelse fabrikmæssig af Mais (Maizena s. d.), 
som har endnu mindre Stivelsekorn end 
Hvede, men hvis Skaller ere m eget haarde 
°g vanskelige at udbløde, hvorfor man til
sætter Udblødningsvandet en svag Natron
opløsning, hvorved Skaldelene lettere blød- 
gjøres. H yppigere anvender man dog som 
Materiale Ris, som indeholder betydelig  mere

Stivelse end baade Mais og  H vede; denne 
Sort Stivelse vil findes særlig omhandlet 
under Artiklen »Risstivelse«. —  A f andre 
Stivelsesorter skulle vi endnu kun nævne 
Arrowmél, Manihot, Sago og  Tapiocca, som 
ligeledes alle ville findes omtalte i særlige 
Artikler.

Stivelse anvendes til Stivning af Linned, 
til Klister, til Slette i Tøivæveriet, til A p 
pretur, i Papirfabrikationen, i Conditorier, i 
Husholdningen og i M edicinen, til Frem 
stilling af Dextrin og Druesukker, til Obla
ter, Pudder, Sago og  som Tilsæ tning til for
skjellige Farver, saasom Nyblaat etc. Den 
er derhos et Næringsstof, som vi nyde i 
Brødet og de saakaldte Melspiser. B ryg 
ningen af 01 og tildels ogsaa Frem stillingen 
af Vinaand bero paa Stivelsens Omdannelse 
til Maltose og Dextrin. Naar Stivelse i H us
holdningen anvendes som Næringsmiddel, 
benytter man næsten altid Kartoffelstivelse; 
til Stivning af Linned og til Klister fore
trækker man derimod Hvede- og  Risstivelse, 
hvis mindre Korn lettere udfylde alle M el
lemrum i T øiet og bedækker dette som en 
tynd Hinde, idet de enkelte Korn ere klæbede 
fast til hverandre. —  God Stivelse bør være 
megen fin, uden Lugt og Smag, uden Blæ
rer eller Hulheder indvendig i Stykkerne, 
knase imellem Fingrene og opløse sig rnelke- 
hvid i 8 Dele lunket Vand, paa hvis Over
flade der da ikke maa svømme fremmede 
Dele. Den forekommer undertiden forfalsket 
med Kridt, Gips eller andre uorganiske Stof
fer, hvilket kan opdages ved at veie Asken, 
idet ren Stivelse ikke maa efterlade mere end 
1, høist 2 pCt. Aske. Ved at tørre den i 
varm Luft maa der i det Høieste kun vise 
sig en Vægtforringelse af 5 pCt., da Varen 
ellers er bleven fugtet forsætlig. Den billige 
Kartoffelstivelse benyttes ikke sjelden til at 
blande imellem de andre Sorter, hvilket bedst 
opdages ved H jæ lp af Mikroskopet. Ved 
Opbevaring maa man paasé, at Stivelse er 
saa tør som muligt, og at den ikke hen
læ gges paa et fu gtigt Sted, da den ellers let 
skimler og opædes af Midder.

S t i v e l s e g ; l a i i s  eller Glansstivelse kom
mer i Handelen som et Pulver. Den er en 
Blanding al almindelig Stivelse med Tilsæt
ning af Stearinsyre og Borax. Glansstivel
sen g jør  Linnedet mere glinsende og  giver 
det et finere Udseende, ligesom  det ogsaa 
letter Strygningen. ’

S t i v e l s e g u m m i  s. Dextrin.
S t i v e l s e m e l  s. Stivelse.
S t i v e l s e m e l ,  amerikansk eller indisk 

s. Arrowmél.
S t i v e l s e s u k k e r  s. Druesukker.
S t i v e l s e t a n g ;  s. Ceylonmos.
S t j e r n a n i s  ( F ru ctu s  A n is i  ste lla ti),

T. Sternanis, Badiansamen, E. Star-Anise, 
Fr. Badiane, Anis étoilé, er Frugten af det i 
det sydvestlige China voxende Stjernanistræ, 
Hliciuiti anisatum, som omtrent er saa høit som 
et Kirsebærtræ og har aflange, stedsegrønne, 
til begge Sider tilspidsede, helrandede og 
glatte Blade. Frugten er en F lerfoldfrugt

50*
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og bestaar af 8 graabrune, ægformige, sam
mentrykte, træagtige Bællekapsler, som ere 
sammenvoxede vod Grunden, saa at de danne 
en regelm æssig S tjerne; enhver Kapsel inde
holder et lysebrunt, glat, fladtrykt, oliehol
digt Frø. I Handelen komme disse Frø til
dels hele, og hyppig blandede med Stykker 
og  udfaldne Frø. De have en anislignende, 
men mildere og  mere krydret Lugt, en stærkt 
krydret, sødlig  Smag og  benyttes mest til 
L ikør- og  Brændevinsfabrikation, ogsaa som 
Kryderi ved Ø lbrygning samt undertiden i 
Medicinen. De komme fra China eller Ost
indien over England og  Holland i Kister paa 
c. 150 Pd. og  bør være af en livlig  brun 
Farve, ikke form eget itubrukne og  ikke have 
nogen muggen Lugt. —  A f Stjernanis ud
vinder man ved Destillation med Yand en 
ætherisk O lie, Stjernanisolie  (Ætlieroleum  
Anisi stellati), som er lysegul, mild, smager 
og  lugter som Anis og  benyttes ligesom  
denne. Den erholdes dels over London og 
dels directe fra Kanton i Blikdunke, men 
den tilberedes ogsaa i flere Lande i Europa, 
navnlig i Sachsen og Bøhmen. Frugterne af 
lllicium religiosum , som voxer i Japan, for- 
vexles undertiden med Stjernanis eller be
nyttes til Forfalskning deraf; der er kom
met flere saadanne Sendinger til Europa. De 
ere g iftige og maa derfor om hyggelig  und- 
gaas. De kj endes paa at de ere mindre, 
næsten uden Lugt, a f en skarp, ikke anis
agtig, noget bitter Smag, og  Smaakapslerne 
ende i en opadbøiet Spids.

S t j e r n e f j e r  kaldes undertiden Ed
derdun.

S t j e r n e s t e n  s. S aphir.
S t o c k ,  Maal for B y g  i H am borg =  

35,56 danske Tdr.
S t o k f i s k  s. Kabliau.
S t o k r o s e  (Althæa) er en til Katost- 

familien henhørende Pla,nte. Den alminde
lige, fra Orienten stammende Stokrose, A l 
th æ a  r o s e a , dyrkes hyppig hos os som P ryd 
plante, imedens L æ g e -S to k ro se n , A .  o l f i c i -  
n a lis , kun sjelden dyrkes hos os. I  Udlandet 
dyrkes den oftere for Rodens Skyld , den 
saakaldte A lthæ arod  (s. d.), som anvendes i 
M edicinen; det er en fleraarig, hen ved 1 
Meter h ø i, hvidfiltet Plante med oprette 
Stængler og æg-hjerteformede, 3— 5 lappede 
Blade.

S t o l p e n e r  S t e n e  eller M eissener- 
Probérstene kaldes Probérsteno, som brydes 
a f Basalt i Omegnen af Byen Stolpen i 
Sachsen.

S t o n e , Handelsvæ gt i England =  14 
eng. Pund =  12,701 danske Pund. For 
K jød og  Fisk regnes i London 1 Stone =  
8 eng. Pd., for H ør 163/4 e. Pd. i Belfast og 
24 e. Pd. i Downpatrik.

S t o o f , russisk Maal for flydende Yarer; 
8 S toof =  1 W edro =  12,73 danske Potter.

S t o r a x  eller S ty ra x , flydende {Balsa- 
mum Styracis eller Styrax liquidas) , T. 
Judenweihrauch, er en Balsam, der vindes af 
et i den sydvestlige Del a f Lilleasien, navn
lig  i Skovene ved Melasso, M oughla og ved

Giovabugten etc., ligesom  ogsaa paa Rhodos 
og Cypern voxende platanlignende Træ, Li- 
quidambar  or ient al is,  af hvis indre Bark den 
udvindes enten ved K ogning med Yand eller 
ved Presning igjennem  Sække af Hestehaar. 
Den kommer til Europa over Konstan tinopel, 
Smyrna, Triest og Alexandria i Fade paa 
300 Pd. Den er af Consistents som tyk 
Terpentin , har en graa eller grønliggraa 
Farve, som med Tiden bliver mørkere, er 
klæ brig, u igjennem sigtig , har en vanille
eller benzoeagtig Lugt og  en skarp krydret, 
brændende Smag. Den indeholder en æthe
risk Olie, St yrol ,  og  St yracin ,  som danner 
farveløse Krystaller uden Lugt, samt Canél- 
syre og  Harpix ; i Vinaand er den næsten 
fuldstændig opløselig . Ved Opbevaring maa 
man stedse holde den bedækket med Yand, 
da den ellers let bliver tør og skjør, taber 
sin Lugt og  har da ikke megen Værdi. Den 
anvendes til Parfumerier, Røgelsepulver og 
til Tobakssauce, ogsaa i M edicinen til ud
vortes Brug. — Den ikke fuldkommen ud
pressede Bark kom tidligere til Røgelsebrug 
i Handelen under Navn af Cort ex Thymia- 
mat is,  men den blev senere substitueret af 
Presseresterne ved Tilberedningen af flydende 
Storax under Navn af almindel ig St oraX 
{Styrax calamita eller vulgaris)-, nu gaar 
der i Handelen under dette Navn kun et 
Kunstprodukt af Saugspaaner og flydende 
Storax, som opvarmes, blandes og  presses 
sammen. Den kommer i Handelen fra Triest 
og  Venedig i Baller paa 100 Pund, eller i 
runde Æ sker paa 10— 20 Pund. Det er en 
løs, skjør Masse a f rødbrun Farve og be
hagelig L ugt og anvendes til Røgelser. Op
rindelig kom under Navn af St o r a x  c a l am i t es 

i Handelen en Balsam i Korn eller Smaa- 
stykker, som var pakket i R ør a f Siv eller 
Palmeblade, og ved Opvarmning udbredte en 
behagelig L u gt; den stammede fra Styrax 
o f f ic in a l is  L . og  var den friv illig  udsvedte 
eller ved Snit i Barken kunstig fremkaldte 
og i Luften indtørrede Balsam; men denne 
Sort er forlængst forsvunden af Handelen.— 
En anden Sort Balsam, f lydende Ambra eller 
hvid ind isk Balsam  har nogen Lighed med 
flydende Storax og  erholdes af det i Nord
amerika og M exico voxende Amber- eller 
St oraxt ræ  {Liquidambar styraciflua), af 
hvis Stamme og Grene den udflyder dels 
friv illig  og  dels efter gjorte Indsnit som en 
gulliggraa, gjennem sigtig, klæbrig Masse af 
en behagelig, benzoeagtig Lu gt og en skarp, 
krydret Sm ag; den anvendes ligesom den 
forrige.

S t o r m h a t  {Aconitum) ogsaa kaldet 
Munkehætte eller Venusvogn, T. Eisenhut) 
er en af flere, mere eller mindre giftige Ar
ter bestaaende Planteslægt, som mest voxer 
i den tempererede Zones bjergfulde Egne, 
men hvoraf flere A rter ogsaa dyrkes hos os 
som Prydklante. Blomsterkronen er uregel 

mæssig fembladet og  det øverste større Blad 
form et som en H jelm ; Bladene ere mørke
grønne, femspaltede. A f g i f t i g  St o r m h a t  

{Aconitum Napellus), som findes vildtvox-
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ende paa Alperne, er henved 1 Meter høi og 
har blaa Blomster og glatte glinsende Blade, 
benyttes Urten i Medicinen under Navn af 
Herba Aconi t i  og  ligeledes Knoldene. Hele 
Planten, navnlig de sidste, indeholde to g if 
tige Plantebaser, Aconi t in og Pseudoaconi t in,  
som anvendes i Medicinen. A conitin  er et 
farveløst, ikke krystallinsk Pulver uden Lugt, 
men af en bitter og  kradsende Smag ; det er 
tungt opløseligt i Vand, men let opløseligt 
i Vinaand, Chloroform , Benzol og  Æ ther. 
Det vindes af de friske Blade og  Knolde og  
er en heftig  narkotisk, men tem m elig kost
har Gift. D et findes ogsaa i flere a f de 
andre Arter, saasom i A . fe r o x , som voxer 
paa Him alayabjergcne og  er den g iftigste af 
alle Arterne.

S t o a t s  kaldes i Alm indelighed svære 
Bomuldslærreder til Foerstof, saavel hvide 
som farvede, af hvilke sidste især de, som 
have Glans paa den ene Side, kaldes Stouts, 
i Modsætning til Platilles, som ere ens paa 
hegge Sider.

S t r a a  (Stranieri), T. Stroh, E. Straw, 
Heed, Er. Paille, af alle K ornsorter, men 
især af de sædvanlige Sædarter, finder A n 
vendelse i mange Retninger, saasom til Kre
aturfoder, til Strøelse for Kvæg, til Brænd
sel, til Opbevaring af Frugter og  deslige, 
som Beskyttelsesmiddel im od Frost, til Ind
pakningsmateriale, til Udstopning af Madras
ser og Hynder, til Forfærdigelse a f m ang
foldige Brugsgjenstande, saasom Maatter, 
Kurve, Tæpper, Brødbakker, Æ sker, Bikuber, 
Vifter, Blomster, Hatte, Huer etc., ligesom  
det ogsaa benyttes m eget i Papirfabrikationen 
og til Tagtækning. T il det sidstnævnte 
Brug indtager Straa for Landbrugsbygningers 
Vedkommende den første Plads, dels fordi 
det som oftest haves paa det Sted, hvor det 
skal benyttes, og  dels fordi Straaet som en 
ßieget slet Varmeleder tilveiebringer det 
funeste Tag om Vinteren og det bedste Værn 
°m Sommeren im od Solens Paavirkning. I 
England bruger man dertil mest lange, ud
søgte Hvedestraa, imedens man her i Landet 
sædvanlig benytter Rugstraa, som fæstnes 
paa Taglægterne i tyndere eller tykkere Lag 
Mter Halmens Beskaffenhed og sammenbindes 
ælten med snoede Halmsimer, tjæret Garn, 
Bilevidier, tynde Hesselkjæppe eller Jern- 
D'aad. Et Straatags Varighed beror dels paa 
Materialets Beskaffenhed og  den Omhu, hvor- 
Uied Tækningen udføres, og  dels paa den 
Paagjældende Bygnings Beliggenhed, idet et 
ktraatag, som vender im od Nord, under for- 
forøvrigt lige Forhold  vil vare dobbelt saa 
fænge som et lignende, der vender imod Syd. 
Bu væsentlig Ulempe ved Anvendelsen af 
«traatag er den Lethed, hvormed det i Ilde- 
wandstilfælde kan skride ned og  spærre alle 
ydgange ; men til Sikkring herimod har man 
1 den nyere T id  begyndt at anvende for
skellige, tem m elig betryggende Frem gangs- 
tøaader, som vi dog ikke her skulle gaa ind 
Paa nøiere at omtale.

S t r a a b a a n d  kalder man m eget smalle, 
kun et Halmstraa brede, med Gummi stivede

Silkebaand af forskjellig Farve, som benyttes 
til Besætning paa Klædningsstykker og  P yn t
sager.

S t r a a b l o m s t e r  ere kunstige Blom ster 
af spaltet Straa, som sædvanlig klæbes paa 
et tyndt S tof og  derpaa udhugges eller ud
skæres, presses og undertiden kruses o. dsl. 
De forfærdiges navnlig i Schweiz, Florents, 
Livorno, W ien, Paris, Dresden og nogle Ste
der i Bøhmen.

St r a a g a a e ,  i Tyskland kaldet Pat ent - 
st rohzeug,  i Schweiz Tissu ,  er et Stof, 
hvori Kjeden bestaar af Silketraade eller 
Bomuldstraade og Islætten af fint spaltet og 
glittet Straa, og  hvoraf der forfærdiges en 
Slags Damehatte, der kaldes Pat ent st raa-  
hat te- D et forekommer baade glat, stribet 
og  forskjelligt mønstret, ogsaa i Form  af 
Baand, og  forfærdiges især i Bøhmen, Øster- 
rig, Tyrol, Schweiz og  Sachsen.

S t r a a h a t t e  og St raaf l et ninger  forfæ r
diges især i Italien til en høi Grad af F u ld 
komm enhed, navnlig i Provinsen Toskana, 
hvorfra denne Industri efterhaanden har ud
bredt sig til Provinserne Vicenza, Venedig, 
Padua, til flere Egne i Lombardiet, og  der
næst til Schweiz, Frankrig, Tyskland, B el
gien, England og i de senere Aar ogsaa til 
China, hvorfra der nu indføres m eget store 
Partier til England. Toskana indtager im id
lertid  endnu den første Plads med Hensyn 
til Finheden, Ensartetheden og Skjønheden 
af det Straa, som produceres, og af de F let
ninger, der forfærdiges heraf, og de toskan- 
ske Straahatte og  Galanterivarer af Straa 
have vidst at hævde deres Overlegenhed paa 
alle de i den nyere T id  afholdte Verdens
udstillinger. Alene fra Toskana udføres der 
i de senere Aar Straahatte og  andre Fabri
kata af Straa til en Værdi af over 12 M illi
oner Kroner. Da man i Italien hovedsagelig 
kun forarbeider hele Straa, er det af V ig tig 
hed, at disse ere saa tynde som m uligt, og 
man dyrker derfor sæ rlig til dette Brug en 
A rt Sommerhvede, Tr i t i cum  t urgidum album,  
som udmærker sig ved sine runde Frø, og 
som man i Italien kalder Marzuolo eller 
Marzolano,  fordi den saas i Marts; ogsaa i 
andre Lande benævnes det italienske Straa 
sædvanlig Marzolanst raa.  Denne Hvedeart 
saas meget tæt og  helst i mager, kalkholdig 
Jord paa Bjergskraaninger, som ere udsatte 
for Solens fulde Varme, og  Jordbunden hol
des om hyggelig  ren for Ukrudt. I Slutnin
gen af JuniM aaned, førend Kornene ere helt 
modne og  imedens de endnu indeholde noget 
M elkesaft, oprykker man forsigtigt hvert 
Straa med Roden, binder dem sammen i smaa 
N eg og  lader dem henligge 3 eller 4 Dage 
paa Jorden for at tørres. Til en langsom  
Tørring, som er nødvendig til et godt Pro
duct, bidrager ogsaa den Omstændighed, at 
Straaet ikke afskæres med en Lé eller Segl, 
men oprykkes helt. Senere sammenbindes 
Negene i større Bundter og  henstilles paa 
Marken i 3 eller 4 Uger for at bleges af Sol 
og  Dug, men maa i denne T id  om hyggelig  
beskyttes imod Regn, for at Straaet ikke skal
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blive sortplettet. Nu indfinde sædvanlig F a
brikanterne eller de af dem udsendte Agenter 
sig  i de forskjellige Høstegne og  indkjøbe 
de sorterede Bundter, som kaldes Menate og 
som ikke ere større, end at man kan om
fatte et saadant Bundt med Haanden; Prisen 
paa 100 Bundter varierer imellem 4 og 7 
Kroner. Man anslaar U dbyttet af 4  Kubik
fod Frø til c. 2,000 Bundter Straa, som alt
saa til en M iddelpris af 5 Kr. pr. 100 vil 
koste c. 100 Kroner, og  da dette Udbytte i 
Kegelen erholdes af et Areal, der er tre eller 
fire Gange m indre, end det maatte være 
for at man kunde høste Hvede deraf, lønner 
Straadyrkningen sig under heldige Forhold 
m eget bedre end Korndyrkning, imedens den 
dog ogsaa kan være forbunden med B isico, 
idetH østen gjennem snitlig mislykkes hvert 5te 
eller 6te Aar. —  Naar Luftblegningen er til
endebragt, afbrækkes Axene og hele den 
nederste Del afStraaene; thi kun det Stykke, 
som strækker sig  fra Axet til det første Knæ, 
kan benyttes til fint Fletværk, imedens det 
næs te Led anvendes til simple Hatte og  andet 
ordinairt Brug, og Besten kun til Kvægfoder 
og  Strøelse. Det førstnævnte finere Straa, som 
kaldes Paglia sfilata, betales med c. 80 Øre 
Pundet, og  af 100 Bundter paat Straa er
holdes kun 6 à 7 Pd. renset Straa. Dette 
bliver derpaa svovlet i lufttæt tillukkede 
Kar, hvorefter Straaene efter deres Finhed, 
Farve og  Glans sorteres i 7 eller 8 Numere, 
af hvilke der da flettes ligesaa mange Sorter 
smallere eller bredere Baand, efterat Straaene 
først ere fugtede for at gjøre dem mere 
bøielige. Fletningen foretages stedse med 
Haanden, og til hvert Baand benytter man i 
Italien iB ege len  11 Straa, men der benyttes 
ogsaa 13 og  15 Straa, og  selv Fletninger 
med et langt større Antal forekomme under
tiden. Førend disse Baand eller Fletninger 
forarbeides til Hatte, blive de endnu engang 
svovlede og pressede, og derefter syede sam
men med en m eget fin Traad, soin trækkes 
igjennem  Indersiden af Straaene i to ved 
Siden af hinanden liggende Fletninger, saa 
at den ikke kan sés paa Ydersiden. Denne 
Syning maa udføres meget om hyggeligt og 
med m eget fine Naale, og  Fletningerne maa 
være saa fast forbundne med hverandre, at 
Traaden intetsteds kommer tilsyno. T ilsidst 
blive Hattene pressede stærkt over en Form  
og  endnu engang blegede med Svovl og 
glittede. I Italien forfærdiger man sædvan
lig  Straahattene efter én og samme Form, 
nem lig med en bred, rund Skygge, i hvis 
Midte Pullen befinder s ig ; Skyggen har en 
vis bestemt Bredde, og Hattens Finhed be
stemmes efter det Antal Straafletninger, som 
udgjøre Skyggens Bredde og som selvfølge
lig  er saameget desto større, jo  finere og 
smallere Fletningerne ere. De sorteres i 
Numere fra 8 til 80, hvilke Tal angive, af 
hvormange Fletninger Skyggen er sammen
sat, saa at altsaa en enkelt F letning til det 
fineste Numer udgjør 1IS0 D el af Skyggens 
Bredde. Imedens Hattene saaledes som of
test faa deres endelige Form  ved Presningen,

benytter man dog i den nyere T id  flere Ste
der saakaldte Façonneringsmaskiner, i hvilke 
de færdige Hatte ved Hjælp af Kautschuk- 
plader og  varme Dampe gives en efter Mo
dens Fordringer afpasset Form ; denne Frem- 
gangsmaade anvendes navnlig hyppig i Frank
rig. Mathias i Paris construerede i 1862— 63 
en hydraulisk Presse til Straahatte, der vel 
var god, men meget kostbar; senere er der 
fra Dresden og  Berlin udgaaet en Mængde 
hydrauliske Presser over næsten hele den 
civiliserede Yerden. De toskanske Straaflet
ninger og Materialet dertil kaldes i Alminde
lighed Florent i rver st raa efter Byen Florents, 
som tilligem ed Livorno er Hovedsædet for 
Handelen dermed. Foruden de almindelige 
glatte Fletninger forfærdiger man nu ogsaa 
mange andre Sorter, saasom takkede, gjen- 
nembrudte og  broget mønstrede Fletninger, 
som sædvanlig kaldes Straabordurer og  som 
ofte ere iblandede andre Stoffer, saasom Silke, 
Bomuld, hvide Hestehaar, Manillahamp, Pita 
etc., hvorved der fremkommer mange for
skjellige Sorter. Alene i Toskana beskæf
tiger Straaindustrien over 80,000 Mennesker, 
hvoriblandt der findes mange Kvinder og 
Børn. Foruden i Toskana forarbeides der i 
Italien ogsaa meget Straa i det Venetianske, 
hvor man forfærdiger Straahatte, der i Fin
hed og Godhed næsten kunne maale sig med 
de toskanske. Stærkest drives Fabrikationen 
i Provinsen Vicenza, desuden ogsaa i Padua 
og  Venedig. Som Materiale benytter man 
der saavel Straa af Sommerhveden, MarzU- 
o!a, som af Vinterhveden, Vernizzo,  som saas 
sidst i November og  rykkes op i Juli, men 
som ikke afgiver et saa godt og smukt Pro
duct som den førstnævnte. Ogsaa i flere 
Egne af Lombardiet forfærdiges der mange 
Straahatte, dog mest af ringere Kvalitet. 
Foruden Hvedestraa anvender man ogsaa 
nogle Steder i Italien Straaene af en sær
egen Sort Bug, som dyrkes specielt til dette 
B ru g; men det benyttes mest til simplere 
Fletværk. Fra Italien udføres i Mængde ikke 
alene Hatte og Fletninger af Straa, men og
saa dette sidste i uforarbeidet Tilstand; dø 
hos os i Handelen forekommende, saakaldte 
italienske Straahatte, ere saaledes sædvanlig 
tilvirkede i Schweiz eller Frankrig, tildels af 
italiensk Materiale, ligesom  der ogsaa her i 
Landet, hvor Indførselstolden for saadaim0 
Hatte er meget høi (8 3 ]/2 Øre pr. Stk.), syes 
en Mængde indførte Fletninger, især siden 
den hydrauliske Hattepresse i Aaret 1867 
blev indført hertil.

Foruden i Italien drives Straavareindu- 
strien i tem melig stor Udstrækning i Schweiß) 
ligesom  ogsaa i Frankrig, Belgien, England 
og  Tyskland. I  Schweiz leverer Kanton Frei
burg mest de finere Sorter, og Glams, Geni 
og  Aargau de mere ordinaire. T il de finere 
Arbeider, som forfærdiges af indenlandske 
Hvede- eller Bugstraa, maa Straaet imidlertid 
i Schweiz, ligesom  i de fleste andre Lande 
undtagen Italien og  China, sædvanlig førs" 
spaltes eller flækkes, fordi det ikke er fini 
nok til at kunne forarbeides i hel Tilstand;
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dog kommer der ogsaa fra Schwarzwald, 
Baiern og Sachsen endel Straaarheider af helt 
Straa. Flækningen sker med et eget, dertil 
indrettet Instrument, der bestaar af et Antal 
smaa skarpe Knive, som ere forbundne i Form 
af en Stjerne, hvis Spids kan stikkes ind i 
Straaet, som derved spaltes i 2, 6, 8 indtil 
20 Strimler efter Knivenes Antal. T il 
Schweizer-Fletninger af ordinair Kvalitet be
nyttes mest Rugstraa, som spaltes i 7 Strim
ler. Det flækkede Straa har den mindre 
gode Egenskab i Sammenligning med det 
udækkede, at de deraf forarbeidede Gjen- 
stande ikke ere glinsende paa hele Overfladen, 
fordi de indvendige, glansløse Sider af Straa
ene ikke altid kunne dække hverandre fuld
stændigt og Straaene under Fletningen let 
forrykkes lidt, saa at det Matte kommer frem. 
De finere Schweizer-Straafletninger have dog 
et smukt Udseende, og da de ere betydeligt 
billigere end de italienske, forsendes de hyp
pig til Udlandet, navnlig til Frankrig, til 
videre F'orarbeidning til Straahatte. —  I  
Frankrig drives Straavarefabrikationen hoved
sagelig i Dep. Orne, Isère og Ain, mest efter 
den italienske Methode ; men Landet indfører 
dog det Meste af sit Forbrug fra Schweiz, 
Italien og tildels ogsaa fra England. —  I 
Delgien har Industrien g jort store Fremskridt 
i den nyere Tid, og  de der tilvirkede Straa- 
arbeider skulle ikke staa tilbage for de bedste 
schweiziske, idet det dertil anvendte Straa 
er smukt hvidt og forarbeides meget om
hyggeligt. —  England beskæftiger sig  i sti
gende Omfang med Fabrikation af Straaar- 
tikler, dels til sit eget store Forbrug af 
Straahatte, og  dels til Udførsel til sine over
søiske Besiddelser; Bedford og H ertford ere 
Handelspladserne for denne Industri, og 
Uavnlig avles der i Hertfordshire en Sort 
smukt Straa, som  benyttes dertil, imedens 
dog Hovedmængden saavel af Raamaterialet 
til Fabrikationen som af de færdige Artikler 
iudføres fra Udlandet. Antallet af de P er
soner, som i England have deres Erhverv 
Ved Straafletning, er over 30,000. —  I  Tysk- 
Hud er Straafletteriet betydeligst i  Sachsen, 
nvor over 20,000 Mennesker ere beskæftigede 
dermed, hvoriblandt mange Kvinder og Børn ;

dernæst drives det ogsaa m eget paa 
Schwarzwald (Schramberg) og  i den nyere 
Did ligeledes i de schlesiske Væveridistricter 
samt i Baiern. Straafletningerne sælges mest 
Dl Opkjøbere, der ig jen  afliænde dem til de 
større Fabriker i Dresden, Dohna etc. Fa
brikationen har i den nyere T id  hævet sig 
botydeligt, og der findes nu næsten i alle 
Dgne Fletteskoler, hvor allerede Børn paa 6 
^ar blive underviste deri. N ogle Steder i 
f  yskland har man g jort F orsøg  med at dyrke 
Harzolanbvede af italiensk Frø, hvilket er 
tykkedes saa godt, at Straaene deraf kunne 
hottes hele ligesom i Italien, dog mest kun 
til ordinaire Straahatte for Landbefolkningen, 
t Regelen bliver Straaet dog spaltet i  7, 11 
olier 15 Strimler og  flettede til c. 15 Meter 
jange Baand, som  dels i Landet selv forar
beides til Hatte og dels i Mængde forsendes

til Udlandet. —  I  Østerrig drives Straaflette
riet i mange Egne, navnlig i Bøhmen ved 
den sachsiske Grænse, i Steiermark, Krain, 
Tyrol etc., og der tilvirkes baade fint F let
værk efter den italienske Methode, hvoraf 
m eget udføres til andre Lande, og ordinaire 
Artikler til Brug i Landet. I  W ien  findes 
der flere større Straavarefabriker, som levere 
Hatte af fortrinlig  Kvalitet, som forfærdiges 
dels af indenlandsk og dels af indført itali
ensk Straa og  som komme i Handelen under 
Navn af italienske Straahatte. —  Farvede 
Straahatte og  Straafietninger, navnlig sorte 
og brune, ere i den nyere T id  komne m eget 
i Brug, især i England og Tyskland, hvorfra 
der indføres mange her til Landet, ligesom  
der ogsaa i Kjøbenhavn findes en større 
Straahattefabrik, som indfører ufarvede F let
ninger fra China, Schweiz og Tyskland og 
farver dem sorte.

Som forannævnt er Hvedestraa det M ateri
ale, der hovedsagelig benyttes til Fabrikation 
af Straahatte; imedens man dog ogsaa ofte, 
især i Tyskland, anvender Rugstraa dertil. 
Straaet af B yg, Havre og Ris har ikke den 
fornødne Styrke og  Seighed og benyttes der
for kun i enkelte Egne til ganske simple 
Hatte til localt Brug. Derimod forfærdiges 
der Hatte i Mængde af andet vegetabilsk 
Materiale, hvoriblandt navnlig maa mærkes 
Bladtrævlerne af flere i de tropiske Lande 
voxende Palmearter, samt endvidere Spaan af 
P ile- og  Poppeltræer og  forskjellige Siv- og 
Græsarter, og  skulle vi her kortelig omtale 
de vigtigste i Handelen forekommende Sor
ter af saadanne Hatte. De saakaldte Pana
mahat t e,  som paa Grund af deres Lethed, 
Elasticitet og  Varighed staa i høi Pris, flet
tes af Bladene af Car ludovica palmat a,  et 
buskagtigt, palmelignende, c. 23 Meter liøit 
Træ, som voxer i Nygranada, Ecuador og 
det nordlige Peru, og  som af de Indfødte 
kaldes Bombonaxa.  De store, ha|ndformede 
Blade indsamles førend de endnu ere fuldt 
udviklede, befries for de kjødagtige Dele og 
de groveste Ribber og  koges derpaa en Tid 
i Vand, hvorefter de underkastes en G jæ- 
rings- og  B legningsproces, der g jør  dem 
bøielige og  glinsende hvide; de spaltes der
paa i smalle Strimler, sorteres og flettes til 
Hatte, der ved Presning gives en bestemt 
Form. Fletningen begynder fra Midten af 
Hatten og udføres helst i fugtigt Veir, da 
Materialet i tør Luft let bliver skjørt og 
vanskeligt at behandle. De færdige Hatte 
indpakkes sammenbøiede i Midten, hvorved 
der tversover hele Hattepullen fremkommer 
en Fold, som aldrig forsvinder, idet Hattene 
blive sammenpressede i fu gtig  Tilstand. Sor
teringen og  Fletningen af Bladstrimlerne til 
de ægte Panamahatte maa foretages meget 
om hyggeligt og  koster meget Arbeide, hvor
for de ere temmelig kostbare; men de ere 
ogsaa meget varige og kunne modstaa alle 
ydre Paavirkninger og  bøies sammen paa en
hver Maade uden at lide Skade, idet Mate
rialets store Spændighed bevirker, at de stedse 
paany antage deres oprindelige Form. Disse
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Hatte komme imidlertid kun sjelden til E u 
ropa som Handelsvare, hvorimod de efter- 
gjøres i Mængde saavel i Sydamerika som i 
Frankrig. England og Tyskland af Bladtræv
ler af forskjellige andre Palmearter, saasom 
Skjærmpalmen ( Corypha inermis), D verg- 
palmen ( Chamcerops humilis), Kostepalmen 
(Thrinax argentea) etc. De finere Sorter af 
disse Hatte sælges under Navn af Pana
mahatte, og  Fabrikanterne drage da stedse 
Omsorg for ved Presning at give dem den 
F old  over Pullen, som ofte af Ikkekjendere 
ansés for at være et Kjendetegn paa de ægte 
Panamahatte. Indkjøbsprisen for de hos os 
i Handelen kommende saakaldte Panama
hatte, der mest erholdes fra Tyskland, varie
rer imellem 20 og 40 Kroner pr. Dusin, im e
dens de mere ordinaire, a f en meget stivere 
og  mere trælignende Sort i Strimler af for
skiellig  Bredde skaarne Palmetrævler helt 
flettede Hatte, som under Navn af Palm e
hat t e indføres i Mængde fra Tyskland, hvor 
de tilvirkes af dertil fra Sydamerika indført 
Baamateriale, kun betales med 4 à 5 Kroner 
pr. Dusin. For de af Straafletninger sam
mensyede, saakaldte italienske Straahatte, 
som ligeledes indføres hertil fra Tyskland, 
kan Indkjøbsprisen anslaas til 10— 30 Kr. pr. 
Dusin. —  A f Grenene af P ile- og Poppel
træer erholdes Materiale til de saakaldte 
Spaanhat t e,  idet Vedet høvles til Spaaner, 
der skæres i Strimler, som flettes sammen, 
men dog ikke paa samme Maade som Straa, 
men i lige Ketning som lærredsagtig, kipret 
og mønstret Væv. Endvidere forekommer i 
Handelen Sivhat t e,  som ere helt flettede af 
forskjellige Græsarter og  som undertiden 
indføres hertil fra China, samt de meget 
b illige Bast hat t e,  som tilvirkes af den under 
den ydre Bark siddende Bast a f Lindetræer 
etc. og  mest komme hertil fra Ita lien ; Ind
kjøbsprisen for disse er kun c. 1 Kr. pr. 
Dusin. —  D e saakaldte Rot inhat t e,  som ere 
let kjendelige paa deres gule Drap farve, ere 
flettede af m eget fint og  tyndt flækket 
Spanskrør og  ere overordentlig lette, uagtet 
de i Eegelen altid ere dobbelte, saa at de 
bestaa a f et finere Lag udvendig og et g ro 
vere indvendig. Paa Grund af det fine Ma
teriale ere de vanskelige at behandle med 
Presning etc., og nogen Fuldendthed i denne 
Henseende er kun opnaaet i Paris, hvortil de 
raa Hatte indføres fra Ostindien. Indkjøbs
prisen for Eotinhattene er her 40 à 80 K ro 
ner pr. Dusin efter Kvaliteten.

Danm ark indførte i Aaret 1880 1,643 Stk. 
Hatte og  Huer af saakaldet italiensk Straa 
eller af flækket andet Straa, 25,819 Pund 
andre Hatte og  Huer, sammensyede af Straa
fletninger, i hvilken Væ gt tillige er medtaget 
Panamahatte, samt 30,917 Pund Straaflet
ninger samt Hatte helt flettede af Straa, 
Siv, Spaan, Palmetrævler eller Bast.

England indførte i 1876 478,480 Pund 
Straahatte til en Værdi af 91,712 £., hvoraf 
c. 363,000 Pd. fra Frankrig og  93,000 Pd. 
fra China. I  samme Aar udførtes der fra 
England 395,220 Dusin Straahatte til en

Værdi af 352,228 £., af hvilke Tusinder Du
sin omtrent 133 gik  til Frankrig, 122 til 
Australien, 42 til britisk Nordamerika, 21 
til Tyskland, 18 t il H olland, 18 til Bel
gien etc.

S tr a a ls te n  s. Hornblende.
^ t r a c h in o  s. Ost.
S t r a i n e i  eller St ramin,  Broderegaze, er 

af 61øbet Bomuldsgarn Nr. 30 i hver Traad, 
eller af 31øbet Nr. 12— 18; til finere Arbei- 
der har man det ogsaa med Traadene over- 
spundne med Silke. (Sé ogsaa Canevas og 
Et amine. )

S t r a m o n iu m  s. Pigæble.

S t r a n d d i l d ,  St randf ennikel  eller Ba
ci l leur t  (Crithmum maritimum) er en ved 
Kysterne af Middelhavet, Atlanterhavet og 
det sorte Hav især i Klippespalter voxende 
Plante med mørkegrønne, lancetformede, tre
delte, kjødfulde Blade, som indeholde en gul 
Saft og have en svagt krydret, bitter, salt
agtig  Sm ag; de anvendtes tidligere i Medi
cinen im od Underlivssygdomme under Navn 
af Herba Cr i t hmi eller Sanct i  Pet ri ,  men 
benyttes nu kun som Salat eller Kapers, idet 
de før deres Udvikling nedlægges i Eddike 
med Salt og  Peber. I denne Form  forsen
des de hyppig fra Frankrig især til de vest
indiske Kolonier, ligesom  de ogsaa bruges 
paa lange Søreiser som et antiskorbutisk 
Middel. Ogsaa Plantens Frø, Semen Fenni- 
cul i  marini ,  anvendtes tidligere som et urin- 
og  ormdrivende Middel.

S t r a n d k a a l  eller Kløf t kaal  (Crambe 
maritima) er en stor og  kraftig kaallignende 
Plante a f Korsblomsternes Fam ilie med glatte, 
kjødfulde Blade og  en tyk, grenet Kod. Den 
findes vildtvoxende ved Middelhavets og At
lanterhavets Kyster og ligeledes i Danmark, 
hvor den ogsaa undertiden dyrkes i større 
Haver baade paa Friland og  i Drivbede, ime
dens dens Dyrkning er almindelig i England; 
dens unge Skud spises i bleget Tilstand.

S t r a n d l o g  (Urginia maritima eller 
JJ. Scilla), T. Meerzweibel, er en ved Mid
delhavets Kyster voxende lilieagtig Plante 
med hvide eller røde Blom ster og en om
vendt ægformig, ofte indtil 4 Pund tung, af 
skjælagtige, kjødfulde, tæt sammenpakkede 
Lag bestaaende L ø g ; de inderste af disse ere 
grønlig  hvide, de mellemste mere rødlige og 
de yderste brunrøde, tyndere og mere tørre. 
De indeholde en skarp, slimet Saft og an
vendes i M edicinen; de yderste tynde Skaller 
ere dog uden Virkning. Man erholder enten 
de hele L øg  i frisk Tilstand, eller de tørrede, 
ituskaarne, mellemste Løgskjæ l fra Triest, 
Livorno, Marseille etc .; de sidste have en 
gullig  eller grønlig  F arve, ere hornagtig 
gjennemskinnende og beholde længe deres 
medicinske Kræfter. De friske L øg  maa man 
opbevare i fugtigt Sand, de tørrede Skaller 
paa et tørt Sted, da de ellers let fordærves. 
Friske have de en bidende skarp Lugt, tør
rede ere de uden Lugt, men have en mod
bydelig  bitter Smag og  virke i større Doser 
vomerende og g iftigt, imedens de i mindre
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Mængde befordre Nyrernes og Slimhindernes 
Afsondring. L øget indeholder som virk
somme Stoffer Bitterstoffet Seillitin og en 
Mor Mængde oxalsur Kalk, fremdeles S cilli- 
Picrin, Scillitoxin, Scillin  og Scillam , og  er 
øn Bestanddel af flere Lægemidler. De friske 
Løg, Bulbus Sci l l æ  røcens,  sælges i Triest 
efter Stykketal hundredevis, de tørrede,
S. siceat us,  efter Y æ gt centnervis.

. S t r a n d l ø g e d d i l c e  (Acetum  Scillæ) 
tilberedes ved at lade 1 Del tørrede Strand
løg og 10 Dele ren Eddike macerere i 8 
Lage. Den er brun og har den kun ved 
Syren forandrede m odbydelige Løgsm ag og 
virker ligesom disse. Naar man blander den 
paed den dobbelte Kvantitet H onning og 
Jüdkoger Massen til Sirups Consistents, er- 
liolder man St randløghonning (Oxymel  Sci l læ),  
oer anvendes som et m ildt Brækmiddel.

S t r a l i  (I n i  <( 1 u  r t  (A rtem isia m aritima) 
er en ved Stranden af Østersøen, ved E n g 
lands og Frankrigs Kyster, i Thüringen 
°. fl. St. forekommende perennerende Urt. 
Len har Lighed med almindelig Malurt i 
Udseende, m en har finere, hvidfiltede Blade 
Øg Stengier. Den er officinel i Pharmacopæa 
panica som Herba Absint hi i  mari t imi og 
mdeholder Santonin, ætherisk Olie og B it
terstof.

S tra ss  s. Glasf iusser .
S tr e e p  er den hollandske M illim eter == 

L,459 d. Linier.

S tr e g  benyttes i Mineralogien om Far- 
Ven af det Pulver, som fremkommer, naar 
Hian ridser et Mineral med et haardere L e
geme. Dette Pulver har ofte en anden Farve 
end det tætte M ineral; Jernglans har t. Ex. 
en sort eller graa Farve, men rød Streg. —  
L Navigationen betegner »Streg« en Yinkel 
Paa 11V4 Grad.

S tr e ic h g a r n  er den tyske Benævnelse 
Paa Karteuldgarn (s. Uldgarn).

S tr e n g e , de elastiske Traade, som ud- 
sPændes og  da ved at stryges, gribes eller 
Maas komme i Svingning og  frembringe T o- 
Hør, bestaa enten af Metal eller af sarnmen- 
snoede Tarme. Met alst renge ere enten af 
Ltaal eller M essing og af forskiellig  Tyk- 
Lelsé, og til de dybere Toner ere de skrue- 
lørmig omvundne eller overspundne med en 
nnere, forsølvet eller uforsølvet Kobber- eller 
Jerntraad, hvorved de nødes til at svinge 
langsommere og  altsaa til at give en dybere 
L°ne; til de høiere Octaver anvendes sæd
vanlig Strenge af Staal, til de dybere af 
Messing. De sidste forfærdigos bedst og 
Hæsten udelukkende i Nürnberg, som ikke 
alene forsyner Europa dermed, men ogsaa de 
andre Verdensdele. Staalstrenge kunde tid 
ligere kun erholdes fra England; men i den 
Hyere Tid forfærdiges de ligesaa gode i Tysk
land og Østerrig, navnlig i W ien, saa at 
fndiørselen deraf til disse Lande fra England 
ganske er ophørt. D et er ogsaa lykkedes at 
Mivirke Strenge af Argentan, som  give en 
8muk, fuld, rund T one, der er renere og

mere metalklingende end den af Staalstrenge 
og aldrig dirrer ; de springe heller ikke saa 
let og ruste aldrig. Staal- og M essingstrenge 
forsendes opvundne paa smaa Træruller paa 
60 Gram, undertiden ogsaa paa dobbelte a f 
120 Gr. Y æ gt; til Instrumentmagerne sælges 
de ogsaa efter Pundevægt. Den Tone, som 
en Streng giver ved at anslaas, afhænger 
dels af Længden af den svingende D el af 
samme, dels af Strengens Styrke og  dels af 
dens Spænding; en smuk og kraftig Tone 
opnaas kun, naar disse tre M omenter staa i 
det rette Forhold  til hverandre. En Streng 
lyder bedst, naar den er spændt saa stærkt 
som muligt, og  de stærkeste Strenge ere der
for ogsaa de bedste. Overspindingen af M e
talstrenge forholder sig  som om den var 
uadskilleligt forbunden med disse; naar en 
Streng overspindes med saamegen Traad. at 
den kommer til at veie dobbelt saameget 
som tidligere, vil den under forøvrigt lige 
Forhold  klinge en Octav dybere end som 
uoverspunden. —  T il Tarm st renge benytter 
man hovedsagelig kun Tyndtarmene af unge, 
magre, ikke over 1 Aar gamle Faar eller 
L a m , undertiden ogsaa af G eder, Kalve, 
Gemser, Katte, Heste etc., hvilke dog alle, 
med Undtagelse af de første, kun afgive en 
m eget mangelfuld Yare med Hensyn til Klang 
og Holdbarhed, hvorfor de i Eegelen kun 
forarbeides til saadanne Strenge, som ikke 
ere bestemte til Musikinstrumenter, men til 
andet Brug, saasom til Drivsnore paa Dreier
bænke og andre Maskiner, t il Hattem ager
brug, til Pidske etc. De bedste Tarmstrenge 
til Instrumentbrug erholdt man tidligere 
stedse fra Italien under Navn af romanske 
Strenge; de tilvirkes hovedsagelig i Neapel 
og  Verona, men ere ikke saa almindelig ud
bredte som forhen, idet der nu fabrikeres 
langt flere og  fuldkommen saa gode Strenge 
i Frankrig (Paris, Lyon og Toulon), Øster
rig  (W ien og  Prag) og Tyskland (Nürnberg, 
Augsburg, München, Regensburg, Hanau etc.). 
E fter Tykkelsen kaldes de Discant- Kvint- 
Kvart- Ters- og Secundstrenge, ligesom  de 
ogsaa benævnes efter de Instrumenter, til 
hvilke de ere bestemte, saasom Violin- V io
loncel- Bas- Harpe- Guitar- eller Cither- 
strenge. T il D iscant- og  Kvintstrenge bru
ger man kun de mest udsøgte Tarme af en 
saadan Finhed, at tre kunne snos sammen 
til en Streng. Udenfor Italien levere kun 
Fabrikanterne i Lyon tretraadede Strenge, 
hvortil de smaa Faareracer i nogle Egne af 
Sydfrankrig afgive Materialet; andre Steder 
tilvirkes de mest tofcraadede, eller ogsaa k lø 
ves Tarmene paalangs, og de saaledes frem 
komne Strim ler benyttes da som hele Tarme. 
I  Italien begynder Slagtningen af Lammene 
ved Paasketid; men ved denne T id  ere D y 
rene endnu ikke komne paa Græs og desuden 
tem melig unge, hvorfor de Strenge, som er
holdes af dem, ikke ere gode, men noget 
ujevne og løse. Fra Juni til September er
holdes den bedste Vare; senere paa Aaret 
blive Tarmene for grove og kunne kun be 
nyttes til de tykkere Strenge. Umiddelbart
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•efter Slagtningen blive Tarmene først om 
hyggeligt rensede for alle Excrementer og  
Fedtstoffer, hvorpaa de udvaskes med Vand 
og underkastes en Slags Gjæringsproces ved 
at læ gges i Yand i to Dage, hvorved den 
ydre og den indre Hinde af Tarmene blød- 
gjøres, saa at de kunne afskrabes, da det 
kun er det midterste Lag af Tarmvæggene 
der benyttes til Strenge. De saaledes ren
sede Tarme henlægges ig jen  i Vand Natten 
over, hvorefter de gjentagne Gange behand
les med en i Begyndelsen svag, men hver 
Gang stærkere alkalisk Lud af Vinbærme 
eller Potaske, hvorved de stedse blive renere 
og  mere klare og tilsidst saa lette, at de 
flyde paa Vand. Efter en ny Udvaskning i 
rent Vand for at fjerne Luden blive Tar
mene derpaa sorterede efter deres Tykkelse 
og Beskaffenhed, hvorefter de i endnu fug 
tig  Tilstand blive snoede eller spundne ved 
Hjælp af et H ju l paa samme Maade som 
Seilgarn spindes af Rebslageren. De finere 
Strenge snoes flere hundrede G ange, men 
med flere Mellemrum, som benyttes til at 
blege Strengene i et tæt tillukket Svovl
kammer, hvor de i 24 Tim er paavirkes af 
Dampene fra antændt Svovl, for derpaa at 
undergives en ny Snoning. Efter denne Be
handling, som kan medtage 4— 8 Dage, blive 
Strengene glattede med Børster af Heste- 
haar, polerede med Glaspulver og tilsidst 
indgnedne med fin Olivenolie. De fineste 
Violinstrenge bestaa kun af 2 sammensnoede 
Tarme, A-Strengene af 8— 4 og D-Strengene 
af 6— 8. T il Guitarstrenge benytter man 
finere Tarme end til V iolinstrenge; til V iolon
cel indtil 10, til Harpe 22, til Contrabas- 
kvinter c. 40, og  til de tykkeste Contrabas- 
strenge over 100 Tarme. Den største franske 
Strengefabrik er Savaresses i Paris, som aar- 
lig  forarbeider Tarmene af c. 800,000 Faar 
og Lam. De tykkere Strenge til flere In 
strumenter ere som oftest overspundne med 
fin Sølv- eller Messingtraad. De romanske 
Strenge ere sædvanlig opvundne i R inge med 
8 eller 7 O m gange; de sidste ere af ordi- 
nair Kvalitet. A f Violinstrenge samles 30 
R inge i et Bundt (ital. M azzo); 16 saadanne 
Bundter pakkes i Regelen i en rund Æ ske 
og  10 Æ sker i en Kiste. Ringene for de i 
Tyskland tilvirkede Strenge ere sædvanlig 
S1I2 Meter lange, og 80 Ringe udgjøre et 
Bundt. Undertiden forekomme Strengene 
farvede røde eller blaa; men denne Farvning 
anvendes ikke sjelden kun for at skjule til
stedeværende Feil. —  Gode Tarmstrenge maa 
være klare og  gjennemskinnende, lige tykke 
overalt, elastiske og t ø  bøielige og ikke for
andre Farve, naar de paasættes; de maa 
hverken være for fugtige eller for tørre, 
hvorimod man kan beskytte dem ved at ind
gnide dem med fin Olivenolie.

S t r e p s ik e r o s u ld  er Navnet paa en 
lang, grov Faareuld fra Øen Kandia.

S t r i d i ,  Længdemaal i Tyskland og 
Øster rig =  1 fr. Millimeter =  0,459 d. 
Linier.

S t r ie g a u e r jo r d  er gul Okker (s. d.)>

S t r ik e , Maal for tørre Varer i England 
=  16 Gallons =  75,25 d. Potter —  0,52 d. 
Korntønder. Strike er ogsaa en engelsk 
Kulvægt =  6 Cwts. =  609,63 d. Pund. 1 
Strike Aal er i England 25 Stk.

S t r ik k e g a r n  s. Bomuldsgarn.

S t r ik k e p in d e  ere af Jern- eller Staal- 
traad, undertiden ogsaa af Messing- eller 
Sølvtraad; man har dem ogsaa af Staal med 
blaa anløbne Forsiringer. De forfærdiges al 
forskjellig Tykkelse mest i Synaalefabrikerne 
og  sælges dels i Bundter (Säzen eller Spie* 
len) paa 5 Stk. og dels pr. 100 Stk. De 
engelske ansés for at være de bedste, skjøndt 
de nu forfærdiges ligesaa gode i de tyske 
Fabriker; i det daglige L iv kaldes sædvanlig 
alle Staal-Strikkepinde, som ikke let bøie 
sig, engelske. T il større Strikkearbeider, 
navnlig af'Uld, har man ogsaa længere Pinde 
af tykkere Traad eller af Træ eller Fiske- 
ben med et rundt Hoved paa den ene Ende.

S t r i k k e s i lk e  er tykkere end Sysilke, 
idet den er tvunden af 3— 4 Traade, af hvilke 
enhver ig jen  er tvunden af 3, 4 eller flere 
Raasilketraade.

S t r o n t ia n  eller St ront ian] ord (Stron- 
tianum) er Iltet a f et eiendomm eligt Metal, 
St ront ium,  som ved Hjælp af den galvaniske 
Strøm kan fremstilles i Form  af et sølvlig" 
nende, hammerbart, metallisk Legeme og som 
i Luften ilter sig  lidt efter lidt til Stron
tian, i Vand derimod med Heftighed. Alene 
er det ikke Gj en stand for Handelen; derimod 
finde de nedenstaaende Forbindelser af samme 
med Syrer Anvendelse dels i Chemien og 
dels til Frem bringelse af rød Ild  i Fyrvasr- 
kerisatser.

S t r o n t ia n , kul sur t ,  St r ont iani t  (Car- 
bonas stronticus, Strontianum carbonicitwO 
findes i Naturen tæt eller krystalliseret, af 
hvid, i det Graa, Gule eller Grønne over- 
gaaende Farve, eller ogsaa lysegrønt, gj®1* 
nemskinnende indtil g jennem sigtigt, med 
Perlem ors- eller Glasglans, navnlig ved Stron
tian i det skotske Grevskab Argyle, ligesom 
ogsaa nogle Steder i Sachsen, Peru etc. 
D et fremstilles dog oftest kunstigt ved at 
fælde en Opløsning af Chlorstrontium med 
kulsur Ammoniak, og  det danner da et hvidt 
Pulver uden Lugt og Smag, som er uopløse
lig t i Vand, men let opløseligt i Syrer med 
Brusen; det anvendes hovedsagelig til Fyr- 
værkerisatser.

S t r o n t ia n , salpet ersur t  (Nitras stron

ticus, Strontianum nitrieum) er et af vand- 
klare Octaëdre bestaaende, lugtløst, skarp 
saltagtigt og  bittert smagende Salt, som tfi' 
beredes af kulsurt Strontian eller Svovlstron
tium med Salpetersyre. Det anvendes i Fy1' 
værkeri t i l  røde Flammer. Ved at gløde det 
erholder man Æt sst ront ian,  som har Ligin’)  
med Æ tsbaryt og anvendes i den analyt isk6 
Chemi.

S t r o n t ia n , sal t su r t  eller Chlorst ron-
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Num (Chloretum stron fia m i , Strontianum  
^uriaticum) tilberedes af Svovlstrontium 
Gier kulsurt Strontian og Saltsyre og dan- 
ner sexsidede, farve- og lugtløse Søiler af 

saltagtig og bitter Smag. D et bliver 
fugtigt i Luften og  er let opløseligt i 
Alkohol, som da brænder med en purpur
rød Flamme; det anvendes til Fyrværke- 
Gsatser.

S t r o n t i a n ,  svovlsu rt, eller Cölestin 
er et Mineral, der forekommer saavel kry
stalliseret, som ogsaa straalet, trævlet, spath- 
agtigt og tæ t; det er gjennem sigtigt indtil 
gjennemskinnende, glinsende, vandklart, him- 
JUelblaat, ogsaa gult eller graat; det er uop- 
løseligt i Yand og Syrer. Det findes hyppig 
1 Tyrol, ved Jena, i England og  Skotland, 
Sicilien, Nordamerika etc., og anvendes ho
vedsagelig til F rem stilling af de ovenstaaende 
^trontiansalte.

S t r u d s fje r , T. Straussfedern, Fr. P lu 
ses d’autruche, E. Ostrich feathers, af den 
afrikanske Struds (Struthio Camelus) ere de 
rørost yndede og hyppigst benyttede P ynt
fjer; de hvide vurderes liøiest, de sorte og 
paa ere af langt ringere Værdi. De smuk
keste ere Vingesvingfjerene af Hannerne; 
Hunnerne afgive kun faa hvide Fjer, og  end- 
°.gsaa de smukkeste af disse ere altid graa- 
% e i Spidserne. Halefjerene (Ital. Coda) ere 
ikke saa fine og bøielige som Yingefjerene 
ag ere derfor m eget billigere. De sorte ere 
jlygfjerene af Hannerne, de graa dem af 
Hunnerne; disse sidste blive sædvanlig far
røde sorte, ligesom  ogsaa de af Naturen sorte 
Oer i Regelen farves mørkere. Strudsfjer 
Udmærke sig fremfor de fleste andre Fugles 
O er ved deres smagfulde Form, deres Længde, 
pres smukke Glans og ved den Lethed, 
hvormed de kunne renses og farves; paa 
pund af deres Længde, Elasticitet og Styrke 
kunne de gives mange Bearbeidelser, som 
pdre Fjer ikke kunne modtage. Da deres 
perflade er mindre fedtet end andre Fugles 
per, blive de ikke saa let smudsige og  ere 
pdre modtagelige for Farver. Imedens Skjæg- 
frø)vierne paa andre F jer danne Faner, af 
Hvilke den ene sædvanlig er meget bredere 
eud den anden, staa de paa Strudsfjerene 
Uiere isolerede, ere silkebløde og lige lange 
paa begge Sider, saa at Ribben ligger nøi- 
Ugtig i Midten af Fjerene. Strudsfjerene ud
røres fra de fleste Havne paa den afrikanske 
Hyst og ligeledes fra Arabien, de hvide mest 
! Bundter paa 18 Stk., som ere pakkede i 
Aister, de sorte o g  graa ogsaa i Baller. 
J'jerene fra Capstaden gaa næsten udeluk
kende til London, de fra Nordamerika til 
Baris og Marseille, og de fra Æ gypten  og 
Arabien til Triest og L ivorno; i  disse Byer. 
Give de sorterede efter deres Længde, Bredde, 
karve og mere eller mindre smukke Ud
sende. A f do hvide har man 4 Sorter: 
Brima eller Aw ahni  ere de fuldkomneste og 
kudes paa Undersiden af Y ingerne; de have 
helt igjennem, og navnlig ogsaa i Spidserne, 
UUe, silkebløde, regelm æssige Skjægtrævler;

Seconda,  af Oversiden af Yingerne, have ikke 
fuldt saa smukke Trævler og  sædvanlig ikke 
ganske regelmæssige Spidser; Terza kaldes 
de yderste Y ingefjer, hvis Spidser enten ere 
afslidte, afskaarne eller beskadigede; Coda 
ere Halefjerene. De hvide F jer af Hunnerne 
vurderes neppe saa høit som de ovennævnte 
Seconda; 1 Stk. Prima koster omtrent lige- 
saa meget som 2 Stk. Seconda, 4 Stk. Terza 
og 10 Stk. Coda. De korte, afstudsede Fjer 
kaldes Baj ochi  (Fr. Bailloques), og de simp- 
leste Udskudsfjer Spadoni .  Disse sidste, 
ligesom ogsaa de sorte, graa og  plettede, 
sælges efter Yægt, sædvanlig i Bundter paa 
50 Stk., men de ere ofte omviklede med saa
m eget Garn eller Traad, at Bindematerialet 
kan udgjøre indtil 30 pCt. af Vægten. De 
hvide F jer af Hannerne sælges i Regelen 
efter Stykketal ; førend de komme i Handelen 
blive de først vaskede, derefter svovlede paa 
samme Maade som Straahatte, og tilsidst 
blaanede med en Indigoopløsning. —  Den 
første Rang iblandt de hvide Strudsfjer ind
tage de aleppiske paa Grund af deres smukke 
Udseende og  fordi de ere krusede af Natu
ren ; til disse henregnes ogsaa de, som komme 
fra Mekka over Æ gypten  og  som omtrent ere 
ligesaa smukke. De berber iske staa omtrent 
i samme Pris, da de næsten ere ligesaa fine ; 
kun falder deres Farve lidt i det Rødlige. 
Yod ægypt iske eller alexandr inske Fjer for- 
staar man i Alm indelighed alle Strudsfjer a f 
Mellemkvalitet fra den nordlige K yst af 
Afrika. De fra Yemen i Arabien, som under
tiden feilagtig  benævnes Strudsfjer fra Sene
gal ,  ere vel udmærket hvide, men deres Skjæg- 
trævler have ofte Feil og  ere for spredte. 
Fjerene fra det  gode Haabs Forbj erg,  som 
komme over England, have en smuk hvid 
Farve og feilfri Skjægtrævler, men de ere 
tem m elig brede. I Aaret 1860 udførtes der 
alene fra Cap 2,287 Pd. Strudsfjer til en 
Værdi af 19,200 i . ,  imedens Udførselen i 
1870 var stegen til c. 29,000 Pd., v. 87,201 £. 
Værdien af Strudsfjer, som udføres fra 
hele A frika, anslaas i den nyere Tid  til 
over 16 Millioner Kroner aarlig. —  Den 
am er i kanske St r uds eller Pam passt rudsen 
(.Rhea am ericana) ,  som lever paa Slet
terne i Buenos Ayres og Brasilien, hvor 
den kaldes Nandu, afgiver mindre værdi
fulde F jer , som i Handelen sorteres i 
iangf j erede (long flossy), kor i f j erede (short 
flossy) og  brune,  hvilke sidste stundom feil
agtig  benævnes Gribfjer (vultures). —  Strud
sens Dunf j er,  som voxe imellem de større 
Fjer, forarbeides i England til en Art Ka- 
storhatte og ogsaa undertiden til klædeagtige 
Stoffer.

Livorno var tidligere Hovedmarkedspladsen 
for Strudsfjer i Europa og  gjorde Forretnin 
ger i denne Artikel til et Beløb af c. 800,000 
Kroner aarlig; men efter Dampskibsfartens 
større U dvikling i de sidste Decennier er 
London bleven det vigtigste Centrum for 
denne Handelsbranche, saa at Livornos Om
sætning nu neppe naar Halvdelen af oven
staaende Sum, hvortil dog ogsaa den Om-
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stændighed har bidraget, at Strudsfjer nu 
ikke staa i saa høi Pris som tidligere. Om
trent syv Ottendedele af alle de Strudsfjer, 
som indføres til Livorno, komme fra Æ g y p 
ten, E estcn  fra Tripolis og  A leppo. I  E n g 
land ansés F jerene fra det gode Haabs F or 
b jerg  som de m est værdifulde, hovedsagelig 
paa Grund af deres smukke hvide Farve. 
Sorte Fjer komme m est fra M agadore og  

" o, i m indre M ængde ogsaa fra Cap. 
Væ rdien af de raa, uforarbeidede Strudsfjer, 
som  aarlig forbruges i England, anslaas til 
over 30,000 £., hvoraf om trent H alvdelen ind
føres fra Cap, 1li  fra M ogadore og  1I4 fra 
Æ gypten  og  A leppo over Frankrig. Prisen 
for  de bedste hvide F je r  varierer fra 15 til 
30 £. pr. Pund, og  for hvide af alle K vali
teter blandede sammen fra 10 til 17 £. pr. 
P d .; de sorte betales med 1 til 5 £. pr. Pd. 
Strudsfjer ere de værdifuldeste a f alle F jer  
m ed Undtagelse a f M arabufjer (s. d .), som  
have en Væ rdi a f 1— 5 £. pr. Unze (à 28 fr. 
Gram). England indførte i 1867 18,957 Pd. 
hvide S trudsfjer til en Værdi a f 73,519 £. 
o g  32,462 P d. sorte værd 62,645 £. I  samme 
Aar udførtes der fra E ngland 2,247 Pd. hvide 
o g  2,069 P d. sorte Strudsfjer.

I  den sidste Snes Aar har Strudsavlen 
naaet en betydelig  U dvik ling  i Af r ika,  og  
man har ved det gode Haabs F orb jerg  be
g y n d t efter en stor M aalestok at g jøre  Strud
sen til H usdyr, o g  disse F o rsø g  ere fu ld 
stæ ndig  lykkedes. D er findes nu i denne 
C oloni om trent 40,000 Strudse, som opdræ t
tes i B øn dergaarde, og  hvis F je r  i stor 
M æ ngde udføres t il Europa. D e tamm e Strud
ses F jer  kunne i K valitet fu ldkom m en maale 
s ig  m ed do v ild es ; de største o g  sm ukkeste 
F jer , h voraf der findes 24 paa hver H an
fu g ls  V inger, vurderes til 25 à 30 £. pr. Pd. 
(90  à 100 Stykker), o g  P lukningen  foregaar 
2 G ange om  A aret. I  de senere Aar er der 
lig e led es  anlagt om fangsrige  K olon ier for  
Strudsavl i Sydam erika, navnlig  i A rgentina , 
P aragu ay  o g  C h ili, ligesom  ogsaa i flere 
større B yer i Europa, saasom i Paris, M ar
seille, F lorents, M adrid  e tc .; de europæ iske 
S tru d sfjer  kunne im id lertid  langtfra  maale 
s ig  m ed de afrikanske, idet de ere m ere 
dunede o g  næ sten lig n e  Svanefjer. —  O gsaa 
i Au st r a l i en  er der an stillet F o rsø g  m ed 
Strudsavl, som  har g iv e t  m eg et god e  R esu l
ta ter , navnlig  i C olon ien  V ictoria . H ver 
Struds læ g g er  i G jen nem sn it 20— 25 Æ g  om  
A aret, o g  U dru gn in gen  foregaar sæ dvanlig  
i Juni M aaned enten  ad n atu rlig  V e i eller 
ved K unst. N aar U ngerne, som  O pdræ tterne 
maa h jæ lpe m ed at søn derbrydo Skallen, 
kom m e ud a f Æ g g e n e , ere de saa store som  
en lille  K y llin g  o g  a f  askegraa F arve. In dsam 
lin g en  a f  F jeren e  b eg y n d er det første  A a r; 
C o lon isterne i V icto r ia  afskære dem  m ed en 
sm al K niv, sk jøn d t U drykn in gen  a f  M ange 
ansés fo r  at være m ere fo rd e la g tig . In dsam 
lin g en  foregaar to  G an ge om  A a ret o g  in d 
b r in g er  c . 250 K ron er fo r  en  H an o g  108 
K iv ' for  en H un. S tam fu g len o til denne 
S tru dsav l in d føres fra  A fr ik a ; th i den  saa-
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kaldte »nyhollandske Struds«, Em uen , en Arf 
Kasuar, har ingen Pyntfjer. Anlægsomkost
ningerne for en Strudsgaard udgjøre, naar 
D riften  for de første to Aar medregnes, for 
100 Strudse c. 20,000 K roner; men under 
nogenlunde heldige Forhold  kan den aarlig6 
In dtæ gt heraf anslaas til c. 9,000 Kroner.

S  i  r y  er den norske Benævnelse for 
Bl aar  (s. d.).

S tr y  c im ili ( Strychninum ) er et Alka
loid , som  fortrinsvis findes i Rævekager eller 
Bræknødder (s. d.) og  i Ignatiusbønner, samt 
i mindre M ængde ogsaa i Colubrintræ og 
flere andre Strychnosarter, hvor det fore
kom m er sammen med B rucin  o g  Igasurin. 
Man pulveriserer Bræknødderne, udluder Pul
veret med kogende Vand, inddamper Opløs' 
n ingen  til Sirups Consistcnts og  blander den 
med Kalkhydrat. Bundfaldet, som indeholder 
Strychnin o g  Brucin . udkoges m ed Alkohol, 
o g  O pløsningen fordam pes, hvorved Strych
nin  først udkrystalliserer i smaa farveløse, 
firsidede, tilspidsede Prism er, som ere uden 
L ugt, men have en overordentlig  bitter Smag, 
o g  som næsten ere uopløselige i Vand og 
Æ th er, men letopløselige i B enzol, Chloroform 
o g  kogende, vandholdig A lkohol. D et er en af 
de stærkeste vegetabilske G ifte ; allerede 
m eget smaa M æ ngder ere tilstrækkelige til 
at fremkalde h e ftige  tetaniske Krampetil- 
fælde, o g  n ogle faa Centigram  dræbe Menne
sker under A nfald  a f S tivkram pe; som Mod
g ift  ben ytter man stærke A fk og  a f Thé og 
Kaffe, Galæ bler, Chloralhydrat etc. I  meget 
smaa D oser anvendes det d og  i Medicinen 
im od N ervelam hed etc. Aled Syrer forbinder 
det s ig  til krystalliserbaro Salte, som  med 
H en syn  t il g ift ig e  V irkn in ger ikke staa til
bage for  det rene Strychn in . I  Medicinen 
anvendes navnlig  det sal pe t e r su r e  og det 
ed d i k esu r e ;  det første a f disse Salte kry

stalliserer a f en varm t tilberedt Opløsning 
a f B asen i fortyn d et Salpetersyre i silkeglim 
sende, farveløse Naale, som  ere letopløselig6 
i varm  V inaand og  kogende Vand, Uingtop' 
lø se lig e  i k o ld t V and o g  kold  Vinaand. Alan 
er istand t il at paavise S trych n in  i yderst 
rin g e  M æ n gd e , idet m an tilsæ tter noget 
chrom surt K ali o g  derpaa lid t concentrerei 
S v ov lsy re ; der frem kom m er da en smuk vio
le t  Farve, som  lid t  efter lid t gaar over til 
R ø d t . V ed  B ly o  verilte  og  concentreret Svovl
syre, som  in deh older et Spor a f Salpeter- 
syre, v iser der s ig  en intensiv mørkeblå» 
F arve, som  senere gaar over i det Violet' 
røde.

Stryclmos nnx vomica s. Bræk' 
nødder .

Strygelak
som  paastryges T ræ gjen stand e, —  —  . 
skæ rerarbeide, m ed on b lø d  Pensel for a 
g iv o  dem  G lans, i  M odsæ tn ing  til Politnb 
som  paaførea ved G n id n in g  m ed Klude 
som  ved sim pel In d tø rr in g  frem viser en 
O verflade.

Strøblaat s. Smalte.

kaldes en Harpixopløsning’ 
fræ g jen sta n d e , især Bille“ '
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^ t r w g h u i s  s. G lans.

h ^ t r a m l i n g  eller Strøm m in g kaldes i 
,.efig  en mindre og mere mager Varietet 

g de sædvanlige S ild ; den fanges i Øster- 
Øen og i Mængde ved de norlandske og 

Kyster, hvorfra den kommer i Hande- 
Jj!1 saltet og pakket i kronede Halvtønder 

ler Fjerdinger. Undertiden nedlægges den 
Å®aa med Salt og  Kryderier ligesom  Sar
g e r  og forsendes i smaa Fustager, især 
,ra Reval under Navn af »K ülloström linge«;

har et finere og  blødere K jød end de 
M indelige Sild.

^ t i 'ø s i n p e r  s. Tricotage.

S t r ø p u l v e r  s. H exem él.

. ^ t r ø s a n d  ei' som oftest fint, ved S igt- 
ÏUllg og Udvaskning fra Støv renset Kvarts- 
8aad, der dels graves ud a f Jorden som Sand 

dels erholdes ved Knusning af Sandstens- 
dokker. Farvet Strøsand er forskjellige 
Pulveriserede Stenarter med eller uden Glim - 
jUerblade eller blandet med Messingfilspaan ; 
hgeledes benyttes hertil pulveriseret farvet 
jd s , især Smalteglas. Ogsaa fint raspede 
hpäaner af Elfenben, Ben etc. bruges under- 
hden som Strøsand.

S t y k f a d ,  T. Stückfass, kaldes i Rhin- 
eSüene store Vinfustager af forsk jellig  S tør
relse; i Mainz er et Stykfad =  1,052%  d. 
hotter, i Frankfurt am Main 1,187% , i H es- 
Sen-Darmstadt og  Baden 1,242 d. Potter. 

S t y r a c i n ,  S ty ra x , S ty ro l s. S to ra x . 

S t y r o n  s. C an éla lk oh ol.

S t o r ,  den a lm in d e lige  {A ccÅpenser S tu rio ), 
*• Stör, Fr. Esturgeon, E. Sturgeon, er en 
a alle europæiske Have, navnlig i N ord- og 
Ostersøen hyppig forekommende Fisk, som 
s*dvanlig bliver 2— 2 %  Meter, men under
b e n  indtil 6 Meter lang, og som om F or
uret gaar fra Havet langt op i Floderne for 
at lege. Den er af graablaa Farve, har et 
Pansret Hoved, som foran danner en henved 
j*0 Ctm. lang Snabel, under hvilken den 
hile, tandløso Mund har sin Plads, og  langs
med Kroppen har den 5 Rækker enkelte, 
hornagtige Skjolde, et henad R yggen  og  to 
Paa hver Side. Den fanges i Elben ligesom 
ugsaa i flere andre tyske og  russiske Floder, 
hovedsagelig for dens Rogns Skyld , som 
ur rigelig og  som tilberedes til Caviar (s. 
£•). Man benytter ogsaa dens Svømmeblære 
hl Husblas og  dens velsmagende K jød spi
ses og forsendes saavel frisk som nedsaltet 
°g marineret.

S l i b e r  s. Kork.

S n b c M o r e t u m  b i s n m t l i i c i i m  s.
Vismuth.

S u b n i t r a s  b f s m u t J t i c i i M  s. V is- 
imith.

S u b l i m a t  s. K vik sølvsu b lim at. 

S u c c a d e  s. C itronat.

S u c c i n u m  s. Rav.

S u e c u s  er den latinske Benævnelse paa

Saft. —  S .  A c a c i æ  s. Acaciesaft. —  S. A c a c i æ  
g e r m a n i c æ  i n s p i s s a t u s  s. Slaaentorn. —  S .  
C i t r i  s. Citronsaft. —  S. H y p o c i s t i d i s  s. H y- 
pocistensaft. —  S. J u n i p e r !  s. Enebærmost. 
—  S. K e r m e s  s. Kermes. —  S .  L i q v i r i t i æ  s. 
Lakritssaft. —  S. S a m b u c i  s. Hyld. —  S .  
v i r i d i s  s. Saftgrønt.

S u k k e r  ( Saccharum ), T. Zucker, Fr. 
Sucre, E. Sugar, kaldes med et Fællesnavn 
en Klasse sødtsmagende Legemer, som hen
høre til Rækken af de organiske Forbindel
ser, som man sædvanlig kalder Kulhydrat er ;  
de indeholde Kulstof, Brint og Ilt, de tvende 
sidste i det samme Forhold, hvori de inde
holdes i Vand. De forskjellige Sukkerarter 
inddeles i to H ovedgrupper, nem lig : 1)
Druesukkergruppen med Druesukker  (s. d.) 
eller Glucose,  Fr ugt sukke r  eller Levulose,  
Lactose,  Sor bin  og  Inosit ;  og  2) Raasuk-  
kergruppen med Raasukke r ,  Me lke sukker ,  
Mycose,  Melit ose etc. Alle disse Sukkerarter 
have den Egenskab tilfæ lles, at de dels di
recte og  dels indirecte kunne bringes til at 
gjære og de afgive da som  Product af Gjæ- 
ringen Alkohol og Kulsyre (s. Brændevin). 
Druesukkergruppen vil findes nøiere beskre
ven under Artiklen »Druesukker« ; a f de til 
den anden Gruppe henhørende Arter er 
det, som bekjendt, kun Rorsukke r  og Roe 

sukker ,  der udgjøre den i Handelen under 
Navn af »Sukker« forekommende Vare.

Allerede i Oldtiden kjendte man forskjel
lige Sukkerarter, saaledes det Sukker, som 
blev udvundet af H onning og  flere søde 
Frugter. I  Ostindien og  China var ogsaa 
Rørsukkeret kjendt langt tilbage i Tiden, og  
herfra udbredte det sig  efterhaanden til det 
vestlige Asien, Afrika og  det sydlige Europa. 
Ved Korstogene kom Sukkerrøret til Æ g y p 
ten, Cypern, Candia, Grækenland og  Sicilien, 
hvor det allerede i Aaret 1148 dyrkedes i 
Mængde. Herfra forplantede Portugiserne 
det 1419 til Madeira og  Porto-Santo, hvorfra 
det senere bragtes til de canariske Øer, 
B rasilien , Spanien , Portugal og Provence. 
Englænderne begyndte 1643 at dyrke Suk
kerrøret paa Barbadoes, deres ældste Besid
delse i Vestindien, imedens der allerede i 
Aaret 1518 fandtes 20 Rørsukkerfabriker paa 
St. D om ingo eller Haiti, som vare anlagte 
af Spanierne. Sukker fra St. D om ingo ud
gjorde i en lang Tidsperiode Hovedm ængden 
af det europæiske F orbrug; men det stod 
endnu i Slutningen af det 17de Aarhundrede 
i en saa høi Pris, at det i Europa kun brug
tes af den mere velhavende Del af Befolk
ningen. F ørst efterat Sukkerrørsdyrkningen 
var tiltagen stærkt i Amerika i den sidste 
H alvdel af forrige Aarhundrede, samtidig 
med at Nydelsen af The o g  Kaffe var bleven 
mere almindelig, blev der indført Sukker til 
Europa i større Mængde, saa at det ogsaa 
snart blev tilgæ ngeligt for de mere ubemid
lede Klasser. I lang Tid  vedblev Rørsukker 
at være den eneste benyttede Sukkerart, om- 
endskjøndt her i Europa Glauber allerede 
tidlig  havde henledet Opmærksomheden paa
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Druesukker, M arggraf i 1747 paa Runkelroe- 
sukker og Parmentier paa Sukker af Mais 
og  Kastanier. Men da Indførselen af Colo- 
nialsukker blev forhindret ved den af N apo
leon den Store paabudne Continentalafspær- 
ring, som lukkede alle Fastlandets Havne for 
Englands Handel, udviklede der sig i Be
gyndelsen af dette Aarhundrede en europæ
isk Sukkerindustri, grundet paa Sukkerroen, 
som er en Afart af den saakaldte Runkelroe 
(s. d.). Sukkeret var nem lig ved denne 
strenge Forholdsregel steget saameget i Pris, 
at et Pund betaltes med. 4 à 5 Kroner, 
og denne Artikel var saaledes bleven uover
kom m elig for de Fleste. Den franske Rege
ring udlovede en Belønning af en M illion 
Francs for en heldig  Løsning af den Opgave 
at fremstille godt og forholdsvis billigt Suk
ker af Roer, og efter mange Forsøg  lykkedes 
dette ogsaa fuldstændigt, saa at det ikke 
varede længe, inden Frankrig var istand til 
selv at producere Størstedelen af sit Sukker
forbrug. Frankrigs Exempel blev snart ef
terfulgt i Tyskland, og fra disse to Lande 
udbredte Roesukkerfabrikationen sig  da snart 
til hele Mellemeuropa, saa at der fra Ural 
til det atlantiske Ocean stadig opstaar flere 
og  flere Fabriker, som i stedse større Ud
strækning forsyne de europæiske Lande med 
deres Forbrug af Sukker.

Rør su kke r  eller Colonialsukke r  udvindes 
a f Sukke r røre t  (Saccliarum officin arum ), 
en perennerende, til Græsarternes Familie 
henhørende Plante, som stammer fra M el
lemasien og nu dyrkes hyppig i begge H e- 
misphærernes Tropelande. Sukkerrøret kan 
naa en H øide af 6 à 7 Meter og en T yk 
kelse af 6 à 7 Ctm. ; dets aflange, sivformede 
Blade ere over 1 Meter lange, Stengelen be- 
staar af 40— 80 Led af 8 - -1 0  Ctm. Længde, 
som indeholde Sukkersaften i langstrakte, 
mangekantede Celler. Plantningen foretages 
ved Stiklinger, som sættes i en Afstand fra 
hverandre af 2 Meter og som naa deres fulde 
Udvikling i en T id  fra et halvt til halv
andet Aar, alt efter Klimaets Beskaffenhed. 
H østen foregaar enten før eller efter B lom 
stringen ved at Rørene afskæres saa nær 
ved Jorden som m uligt og befries for Bla
dene og  Toppen, idet den Saft, som inde
holdes heri, ikke er tilstrækkelig sød. De 
høstede Rør, som ikke maa henligge længe, 
da de let raadne, hugges strax i kortere 
Stykker og  bringes til Sukkermøllen for at 
knuses. De tilbageblevne Stubbe tildækkes 
med Jord og skyde nye Rodskud, hvis Stør
relse dog  aftager Aar for Aar, saa at en ny 
Plantning tilsidst bliver nødvendig. Der er 
ingen Plante, der indeholder saameget Suk
ker som Sukkerrøret, og dog vinder man for
holdsvis mindre Sukker deraf end af Sukker
roen, hvortil Grunden hovedsagelig maa søges 
i, at Productionsmethoden endnu er temme
lig  ufuldkommen. De friske Sukkerrør inde
holde gjennem snitlig 90 pCt. Saft, hvori der 
findes 16— 20 pCt. krystallinsk Sukker. Saf
ten udvindes ved en Presning af Rørene im el
lem 3 roterende, hule og  ofte riflede Støbe

jernsvalser, af hvilke den ene af Sidevalserne 
staar den midterste Valse lidt nærmere end 
den anden, og  Sukkerrørene maa nu først 
passere igjennem  den bredere Aabning imel
lem  Valserne og  derpaa tilbage imellem de 
to Valser, der staa hinanden nærmest. Den 
udpressede Saft, som har en brunlig Farve, 
en sød Smag og  en eiendomm elig balsam- 
agtig  Lugt, er uklar og  grumset, og  den ren
ses derfor i en Klarepande, hvor den blandes 
med lidt læsket Kalk og  opvarmes til Kog
ning. Herved dannes der uopløselige Kalk
salte , imedens Æ ghvidestofferne coagulere, 
og det Udskilte samler sig da dels som Bund
fald og  dels paa Overfladen som et tykt 
mørkt farvet Skum, der fjernes. Saften tap
pes nu fra tem m elig klar og ledes ned i den 
øverste af de fire lave Afdampningskjedleb 
som ere anbragte trappeform igt over hver
andre, saaledes at den største staar øverst 
og  den mindste nederst. Under denne sidstn 
findes Ildstedet, hvorfra Flammen spreder sig 
til de andre, der altsaa opvarmes mindre 
stærkt, jo  høiere de ligge. Saften bringes 
først i den øverste og  største Kjedel, som er 
svagest opvarm et; her afdampes den, indtil 
den er svunden saameget in d , at den kan 
rummes i den næste mindre Kjedel. hvor den 
bliver yderligere indkogt, og herfra fyldes 
den da i den tredie og tilsidst i den fjerde 
K jedel, hvor Varmen er stærkest og Ind' 
dampningen drives til begyndende Krystalli
sation. Derefter fjernes Ilden, for at der 
ikke skal finde Paabrænding Sted, og Pan
dernes Indhold tømmes i flade Svalebakker- 
livor Massen ved at afkøles stivner til eI1 
grødagtig  Blanding af Vædske og  Krystaller! 
dens Consistents prøves først ved at tage 
lidt af Saften imellem Fingrene og efter et 
Øiebliks Forløb fjerne disse fra hverandre) 
hvorved der danner sig  Traade, hvis Længd? 
og øvrige Beskaffenhed angiver, hvorvidt Saf
ten er bleven tilstrækkelig concentrerei Naar 
Massen er saameget afkølet, at man kan tag0 
paa den med Haanden, bringes den i Dryp- 
huset, hvor den fyldes i Fustager med gj00' 
nemhullede Bunde, hvis Huller ere løst luk
kede med Træpropper. Naar Krystallisationen 
har naaet det rette Punkt, aabnes Hullerne1 
Bunden af Beholderne, saa at den flydende 
Del, Melassen eller Sir upe n,  drypper ned1 
en Cisterne, imedens den faste, krystallise
rede Del, Raasukke re t  eller Moscovàden m1' 
ver tilbage i Formene. Naar Størstedelen aI 
Sirupen er løben ud, vendes Beholderne on1 
og tøm m es; det øverste Lag Sukker, som 01 
mest gjennem trængt med Sirup, erstattes me 
tø rt, og efter en yderligere Tørring pakk°s 
Sukkeret i Fustager eller Fade og komm01 
saaledes i Handelen. Raasukkeret indeholde 
dog endnu stedse endel Sirup, som meddel® 
det en stærkere eller svagere gul Farve, °k 
da det har en desto større Værdi, jo  mump 
Sirup det indeholder, kan Farven tilde1* 
tjene til at bestemme dets Kvalitet. 
sen anvendes hovedsagelig til Fabrikation  ̂
Rum, idet man fortynder den med Vand 
lader den gjære sammen med Skummet
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andet sukkerholdigt Affald, og de udpressede 
Hør tørres og benyttes som Brændsel under 
Navn af Bagasse .

Den ovenfor beskrevne Fremgangsmaade 
benyttes almindeligt paa de vestindiske Øer, 
men lader meget tilbage at ønske, da man 
derved kun vinder c. 55 af de 90 pCt. Saft, 
som Børet indeholder, og  foruden 3 à 4 Pd. 
Melasse kun faar 5 Pd. Sukker af 100 Pd. 
Hør, som i Virkeligheden indeholde 16 Pd. 
Sukker. Flere Steder har man vel indført 
Forbedringer ved at anvende bedre Presser, 
Kogning ved Damp og  Maskiner til Fjernelse 
af Melassen; men en gjennemgaaende Forbe
dring i den hele Fabrikation er dog først ble
ven mulig ved Oprettelsen af Centralfakto- 
rier eller Centralsukkerkogerier efter fransk 
Mønster, som paa Grund af deres store P ro 
duktion kunne indføre en more rationel Drift, 
saa at Udbyttet bliver større af Sukkerrørene 
°g disse altsaa ogsaa kunne betales de en 
kelte Leverandeurer med høiere Priser. Ved 
Anvendelsen af kraftigere Presser vindes 
nemlig 70 istedetfor 55 pCt. Saft, og 
Udbyttet af Sukker bliver 7 à 8 Pd. istedet
for 5, ligesom  ogsaa Mængden af Melassen 
bliver større og Sukkeret renere.

I  de franske Kolonier skiller man Sukke
ret fra Melassen ved at fylde det i tragt
dannede Lerforme, som ere forsynede med 
et Hul i Spidsen, og  bedække Overfladen af 
Sukkeret med fu gtigt Lér, hvorfra Vandet 
da siver igjennem  Sukkeret, opløser den deri 
endnu indeholdte Melasse og  flyder bort 
igjennem Aabningen forneden. Sukkeret 
danner da en gulagtig, tem m elig fast sam
menholdende Masse, som kaldes Cassonade ,  
Lumpensukker eller te r re re t  Sukker .  Man 
forsender undertiden de hele paa denne Maade 
formede Toppe, men sædvaulig deles de saa- 
Kdes, at der sondres imellem den Del, som 
findes nærmest under Lerdækket og  som har 
mi graalighvid Farve, den midterste hvideste 
Del og dernæst Spidsen, som endnu inde
holder endel Melasse og  andre Urenligheder 
°g som derfor er brunlig og  noget fu gtig ; 
man faar paa denne Maade den hvide, gule 
°g brune Cassonade. Det hvide formes un
dertiden i Kager, som indsvøbes i blaat Pa- 
Pir og kommer i Handelen under Navn af 
Sucre tapé; det graaligkvide kaldes Sucre  
terré, og det gullige eller brunlige a f Spid
serne Têtes.  —  I de engelske, hollandske og  
spanske Kolonier fremstilles M oscovade ved 
gj en tagen Rensning mere tørt, krystallinsk 
°g hvidt, hvorved der fremkommer flere Sor
ter efter Farven, Lugten og  Sm agen; dog 
bar ogsaa allerede Klimaet, Jordbunden og 
den mere eller mindre om hyggelige Frem - 
gangsmaade ved H østen, Udpresningen og 
Kogningen en væsentlig Indflydelse derpaa. 
Man sorterer i disse Kolonier Raasukkeret 
som hvid, graa,  blond,  gul eller brun Mas- 
covade, og hver af disse Sorter ig jen  som 
fin, middel og ordinair  eller Pr im a- Secunda-  
°g Tert iavare.  Raasukkerets Kvalitet og 
Fris bestemmes foruden ved Farven hoved

sagelig  ved dets Tørhed og ved Størrelsen 
og  Haardheden eller Skarpheden af do smaa 
Korn, hvoraf det bestaar.

En stor D el af Kolonialsukkeret gaar over 
i det directe Forbrug, men det meste bliver 
dog renset eller raff inere t  i Sukkerraffina
derierne i Europa, Nordamerika etc., hvormed 
Hensigten er dels at fjerne de deri inde
holdte fremmede Stoffer, hvorved det ogsaa 
faar en lysere Farve, og  dels ved Krystalli
sation at give det Form  a f det velbekjendte 
T opsukke r  eller Raffinade.  Fremgangsmaa- 
den derved er noget forskjellig og  er i den 
nyere Tid bleven mere og  mere fuldkommen
gjort. I  Regelen presses Sukkeret først 
igjennem  en Sigte for at fordele alle Klum
perne, livorpaa det bliver opløst i den saa- 
kaldte Smelt epande i c. 30 pCt. Vand; her
fra kommer Raasukkeropløsningen i en anden 
Kobberpande med dobbelt Bund, Lut te rpan

den, hvor den klares ved Tilsætning af 3 —4 
pCt. Benkul og 1/2— 2 pCt. Oxeblod. Op
løsningen opvarmes nu indtil den bobler 
stærkt, hvorved Blodets Æ ghvide løber sam
men, optager alle de urene Dele og  altsaa 
forhindrer, at de senere gaa igjennem  F il
trene. Den sammenløbne Masse udskiller 
sig  tilligem ed Kulpulveret paa Overfladen 
som et tykt, sammenhængende Skum, og man 
lader da den klarede Vædske løbe igjennem  
flere Kulfiltre og tilsidst igjennem  Benkul. 
Derpaa bringer man den i Vacuumpanden,  
hvor det luftfortyndede Rum tilveiebringes 
ved Luftpumper og  Indsprøitninger med koldt 
Tand, og  her indkoges Saften saalænge, ind
til den viser 42— 43 0 B. eller indeholder om
trent 10— 12pCt. Vand. Nu fyldes den grød 
agtige Masse i Pander, Kolere,  hvor den op
varmes til c. 8 0 ° C., og  saasnart som der 
danner sig  Krystaller paa Væ ggene af disse, 
omrøres den godt med store Træskovle for 
hurtigst m uligt at bevirke Dannelsen af en 
tyktflydende Krystalmasse, som derpaa i fu g 
tig  Tilstand fyldes i Sukkertopforme af Jern, 
der staa med den spidse Ende nedad i flere 
Rækker tæt ved Siden af hverandre. Dette 
Arbeide udføres i Fyldestuen, hvor Varme
graden holdes paa c. 30 ° C., og her henstaa 
Formene i 12— 16 Timer, hvorefter de brin
ges op paa de saakaldte Sukkerlofter, lave, 
mindre stærkt opvarmede Rum , der findes i 
flere Etager over hverandre. Ved den sted
fundne A fkøling har den i Varmen mættede 
Sukkeropløsning dels afsat Sukker paa de 
allerede dannede Krystaller og dels dannet 
nye Krystaller, der sammenbinde de andre 
til en sammenhængende Masse, hvis Porer 
ere fyldte af den tilbageværende Sukkerop
løsning. Denne, den »grønne« eller »udæk
kede« Sirup, lader man afdryppe paa L o f
terne, hvor Formene staa i tilsvarende Huller 
i Laaget paa en Kasse med skraatliggende 
Bund; i denne løber Sirupen ned, naar man 
tager Proppen ud af et tilsvarende H ul i 
Formens Spids, og  den ledes da hen til en 
særskilt Beholder. Den grønne Sirup, som 
ikke frivillig  vil løbe fra, fortrænger man 
ved i Formen paa Overfladen af »B rødet«,,
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som Sukkermassen kaldes, at hælde en mæt
tet Sukkeropløsning, som er renere end Si
rupen; den vil efterhaanden sive ned og 
drive den grønne Sim p foran sig ud a f F or 
mens nederste Spids, hvilken Behandling, 
som kaldes Dækning,  gjentages m eden  endnu 
renere Sukkeropløsning, indtil Sukkeret er 
ganske hvidt. Den Saft, som tilsidst holder 
s ig  i Sukkertoppen, suges bort ved en Luft
pumpe eller Sugepumpe, hvorved den ydre 
Luft suges ned igjennem Sukkertoppen og 
driver Opløsningen ud igjennem  Spidsen. 
Efter Sugningen er Spidsen af Brødet endnu 
noget fugtig, og det vendes derfor om for 
at Fugtigheden kan blive fordelt i hele 
Massen, hvorefter Sukkertoppene hensættes i 
Tørrestuer, som opvarmes ved Damp, i de 
første Dage til 2 5 0 og senere til c. 5 0 0 C. 
Ved at henstaa der i henved otte Dage blive 
de fuldstændig tørre og klingende, hvorefter 
Spidsen og Bunden afdreies, og efter en 
langsom A fkøling ere de da færdige til at 
pakkes i Papir og forsendes.

T il Raffineringen medgaar lang Tid, om
trent 8 Uger, og deraf omtrent et D øgn til 
de første Arbeider, K ogningen iberegnet, saa 
at Sukkerets Behandling i Formene og T ør
ringen af Toppene tager den overveiende 
Del af Tiden. Derved fordyres selvfølgelig 
Fabrikationen betydeligt, og  hertil kommer 
endnu, at man samtidig faar endel halvtfær- 
dige Producter, deis grøn Sirup og dels de 
Sukkeropløsninger, som have været benyttede 
til Dækningen, og af disse Opløsninger gjen- 
benyttes kun en Del, imedens Resten maa 
oparbeides paany. En svag gullig  Farve hos 
Sukkeret søges ofte dækket ved en Tilsæt
n ing af Ultramarin før Krystalliseringen ; til
1,000 Centner Sukker benytter man omtrent 
2V9 Pund Ultramarin. En saadan ringe T il
sætning af Ultramarin er vel ganske uskade
lig  for Sukkerets Vedkommende, men de af 
dette sidste tilberedte Siruper, Limonader, 
Frugtgeléer etc. faa dog let en ubehagelig 
L u gt af Svovlbrint. Tilsætningen lader sig 
let paavise, idet der ved at opløse Sukkeret 
afsætter sig et blaat Pulver paa Bunden, og 
ved at behandle dette med lidt Saltsyre, ud
vikler der sig  Svovlbrintluft.

D et ved den første Krystallisering erholdte 
Sukker kaldes Raffinade,  hvoraf der haves 
fin, middelfin og ordinair. Naar Sukkeret 
er mindre om hyggeligt renset og  derfor ikke 
ganske hvidt, haardt og  fint, kaldes det Me
lis,  hvoraf der ig jen  gives flere Kvaliteter; 
det fremstilles dels directe af Raasukker og 
dels af don Sirup, som er løben ud af F or
mene ved den første Raffinering og  som 
endnu indeholder mange krystallinske Dele, 
hvorfor den atter indkoges. Paa samme 
Maade udvinder man af Sirupen fra Melis 
et tredie Product, som kaldes Lumpensukker  
og  som især kommer fra England, dels i 
store, indtil 25 Pd. tunge, i Papir indpak
kede Toppe og dels i mindre uregelmæssige 
Stykker, der som oftest gnides itu paa Trans
porten og sælges som stødt  Lumpen eller 
stødt  Melis.  Det bliver dels raffineret paany

og forarbeidet til finere Sorter, og dels be
nyttet i Husholdningen, af Conditore etc. 
Den ved Tilberedningen af Lumpensukkeret 
a f Formene udløbende Sirup bliver endnu 
engang indkogt og giver da en Sort løst, af 
enkelte Krystalkorn bestaaende, mere eller 
mindre brunligt Sukker, som kaldes Farin- 
Bast ar d-  eller Puddersukker.  Efter at være 
indkogt, fyldes det i store Forme, som rumme 
c. 150 Pd., og dækkes med Lér eller med 
en Sukkeropløsning, for at den sidste Sirup 
kan løbe fra; det Sukker, som findes nærmest 
Dæklaget, vil davæ re temmelig lyst, imedens 
det midt i Formen er stærkt gult og  det i 
Spidsen brunt og  fu gtigt af den deri endnu 
indeholdte Sirup. Disse 3 Sorter skilles da 
fra hverandre og  give det hvide, det gule og 
det brune Farinsukker. Den mørkebrune, 
tyktflydende Vædske, som løber fra og som 
ikke kan bringes til at udkrystallisere mere 
Sukker, bringes i Handelen under Navn af 
Sir up (s. d.). —  Candissukke r ,  det velbe- 
kjendte storkrystalliserede Sukker, tilberedes 
ligeledes ved Raffinering. For at fremkalde 
Dannelsen af store Krystaller indkoger mau 
ikke Sukkeropløsningen saa stærkt i Vacuum- 
apparatet, saaledes at der ialfald ikke ud
skilles Krystaller ; man opvarmer den derefter 
langt stærkere, omtrent til 115° C. og lader 
den afkøles m eget langsom t i Formene eller 
Candispotterne. Disse, der ere dannede som 
en m eget aaben Kegle med afskaaron Spids, 
ere af Kobber og  gjennemtrukne med paral
lele Traade, der ere befæstede i tilsvarende 
Huller i Formen derved, at denne udvendig 
er overklistret med Papir. Disse Forme fyl' 
des med den hede Sukkeropløsning og hen
stilles dereftor i Varmestuer, hvor Tempera
turen i Begyndelsen holdes paa c. 60 ° C.j 
her henstaa de roligt i henved 10 Dage, 1 
hvilken T id  Varmegraden daler jevnt til c. 
35 ° C. I  denne T id  have store, regelmæs
sige Krystaller afsat sig  paa Traadene, Krp 
stalskorper bedække Formenes Sider, og en 
tyndere Hinde har dannet sig  paa Over
fladen. Formene tages da ud, Hinden slaas 
itu, og  Sirupen, som fylder alle Mellemrum
mene imellem Krystallerne, styrtes ud. Kr y 
stallerne skylles af med Vand og Formen6 
sættes atter ind i den ophedede Varmestue, 
hvor man først lader dem afdryppe og der- 
efter tørrer dem fuldstændigt. Tilsidst løs
nes Krystalmasson i Formene og tages C, 
som en Helhed. Man skjelner imellem hvm 
Candis,  som  fremstilles af raffineret Sukket 
og  danner næsten vandklare Krystaller, {F  
Candis,  som tilberedes af Cassonade 
dækket Sukker, og  brun Candis,  der udvind65 
af ringere Sorter Rørsukker. ,

Den ovenfor beskrevne Fremgangsmad 
til at fjerne Sirupen fra Raasukkeret ved * 
lade den afdryppe fra Formene var tidlig6* 
den almindelig anvendte; men i den ny6:  ̂
T id  benytter man sædvanlig hertil, navn!’» 
ved Bearbeidningen af Efterproducterne, 6 
Centr ifugalm askine,  som bestaar af en }l 
déni en faststaaende Beholder anbragt cym  ̂
drisk, gjenuemhullet og  indvendig med
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fint Metaltraadsnet beklædt Tromle, der dreier 
sig om sin Axe med en Hastighed af c. 
1,200 Omdreininger i et Minut. I  denne 
fyldes den krystalliserede Sukkermasse, og 
Sirupen slynges da ud igjennem M etalnettet 
og ledes bort igjennem  en i den ydre B e
holder anbragt Aabning.

De i den europæiske Handel forekommende 
Sorter Raasu kke r  kunne benføres til tre H o
vedklasser, nem lig: 1) Am e r ikansk Sukker, 
hvortil henhøre dels de vestindiske Sukkere 
fra Cuba, Portorico, St. Dom ingo, Jamaica, 
Martinique, Guadeloupe, Barbados, St. Croix 
og St. Thomas, og  dels de sydamerikanske 
Sukkere fra Kio Janeiro, B ahia, Surinam, 
Pernambucco, Paraibo, Santos etc. 2) Asia 

t isk Sukker fra Ostindien, Bagindien, China 
etc. erholdes fra Java, Bengalen, Manilla, 
Cochinchina, Siam, Kanton etc, 3) Afr ikansk  
Sukker kommer fra Øerne Mauritius og  R éu 
nion eller Bourbon, og  hertil hører ligeledes 
h'atalsukker og  ægyptisk Sukker.

Af de ve st indiske  Sukkere ansés Havana

sukkeret fra Øen Cuba for at være det 
hedste; det udmærker sig  ved sine skarpe, 
krystallinske Korn og forsendes i hele Kister 
aa c. 450 Pd., ligesom  ogsaa undertiden i 
alve eller fjerdedels Kister eller i Sække 

Paa c. 200 Pd. Man har deraf baade hvidt, 
gult og brunt; men foruden de dækkede Ha- 
Vanasukkere, hvoraf de bedste og  lyseste 
fæsten udelukkende forbruges i Nordamerika, 
kommer der ogsaa fra Cuba Moscovadesuk- 
ker, der indeholder endel Sirup og ligner 
simpelt St. Croixsukker. A f ringere Kvalitet 
°S mere fugtigt end dækket Havanasukker

Port oricosukkere t ,  der sædvanlig ogsaa 
kun forekommer som gult eller brunt og 
forsendes i Pade paa 10 à 1,200 P d .; det 
Maar im idlertid betydeligt over Havana- 
Moscovadesukkeret. Dom ingosukker  kommer 
j.ra Øen H ayti, hvor man tilvirker saavel 
Mosco vade som Cassonade, der i Kvalitet 
kommer Havanasukkeret tem m elig nær og 
s&dvanlig forsendes nedpakket i Fade paa c. 
1.000 Pd. Cassonadesukkeret kommer dog 
ttoppe hverken til England eller Danmark. —

f ranske  Øer Mart inique ,  Guadeloupe,  
Maria galante og  les Sain t e s levere lige 
n e s  begge Arter, af hvilke M oscovadesor- 
mrne i Alm indelighed ere ringere end Ha- 
råsu k k eret , imedens derimod Cassonaden 
Ojutrent staar ved Siden af de bedre Sorter 
.d e t t e .  Man erholder disse Sukkere enten 
i  Fade paa c. 1,000 Pd., i Oxhoveder paa 
JJ0 Pd., i Tiercer paa 4— 600 Pd. eller i 
fa r te r  paa 2— 300 Pd. Paa Øen Mart ini-  
■jUe findes der dog flere franske Kogerier, 
, er have tjent som Forbillede for Central- 
*°gerierne paa St. Croix, og  de Moscovade- 
.ttkkere, som leveres fra disse Kogerier, staa 
,  h-valitet ikke lidet over Moscovadesukkeret 
ra Havana eller Cuba. —  Paa de br it isk-  
 ̂ostindiske Øer er Sukkerproductionen af- 
,agen endel siden Ophævelsen af Slaveriet; 
j°j? levere de endnu stedse temmelig bety- 
eiige Kvantiteter m eget godt Sukker af gul 
dtil brun Farve, som lader sig  forarbeide

H j o r t h :  Varelexikon.

endnu bedre end D om ingo- og endogsaa 
Havanasukker. En af de bedste Sorter er 
Barbados-Sukkeret ,  som leveres baade som 
krystallinsk a f m eget god Kvalitet og som 
M oscovade, der tildels er en tem m elig ordi- 
naxr og blød Sort. Ligeledes er Sukkeret 
fra St .  Kit ts bekjendt for at være omtrent 
af samme Godhed. D isse Sukkere komme i 
Fade eller Piber paa 1,000 Pd., i Oxhoveder 
paa 600 Pd. eller i halve Oxhoveder. Suk
keret fra br it isk Guyana,  det saakaldte De- 
merarasukker ,  hvoraf der udføres betydelige 
Kvantiteter, er for de bedre Sorters V ed
kommende ubetinget det Sukker, der fore
trækkes for Consumen af Raasukker, navnlig 
paa Grund af dets Renhed og dets store, 
skarpe krystallinske Korn, hvorimod de rin 
gere Sorter, om end gode og  kraftige Suk
kere, indeholde meget M elasse, saa at de 
staa tilbage for Portorico- og  St. Croix- 
Sukkeret. D et forekommer baade som gult 
og  hvidt, og  navnlig er det sidste a f for 
trin lig  Kvalitet. —  De hollandske Øer St .  
Mart in,  St .  Eust achs og Curaçao,  ligesom  
ogsaa hollandsk Guyana,  producere gode 
brune og  gule Moseovadesukkere, af hvilke 
de fra Surinam overgaa de tilsvarende Sorter 
fra Jamaica. —  De danske  Øer St .  Croix,  
St .  Thomas og St .  Jean producere en ikke 
ubetydelig Mængde gult og  brunt Sukker, 
som i Alm indelighed er af bedre Kvalitet 
end Jamaicasukkeret a f samme A rt; det kom 
mer i Fade paa 12— 1,800 Pd. Siden Op
rettelsen af de ovenfor omtalte Centralko g e 
n er , som omtrent bearbeide Halvdelen af 
Øernes Rørproduction og som benytte Cen
trifugalmaskiner til Sukkerets Rensning, har 
det dansk vestindiske Sukker vundet endel 
med Hensyn til Kvaliteten. —  Brasilie n le
verer en stor M ængde Sukker, som ogsaa er 
af god Kvalitet og  gjerne kjøbes af Raffina
derierne i Europa. D et er baade hvidt, gult 
og  brunt, og  om det ogsaa med Hensyn til 
Kvalitet staar tilbage for Havanasukkeret, er 
det dog bedre end de ostindiske (dog med 
Undtagelse af Javasukkeret) og  flere af de 
vestindiske Sorter. Det bedste, som dog kun 
s jelden kommer i den europæiske Handel, 
produceres i det Indre a f Landet i Districted 
Sertao; derefter følger det fra Bahia og  fra 
R io Janeiro, imedens Sukkeret fra Pernam- 
bucco, Sandos og  Maranhao er af noget rin
gere Kvalitet. Brasilsiikkeret forsendes mest 
i lange Kister paa 1,200— 2,500 Pd., under
tiden ogsaa i halve paa c. 600 Pd. eller i 
Sække paa c. 150 Pd. —  Fra Maroim forsendes 
undertiden det saakaldte Concret sukker ,  der 
bestaar a f det ikke afdrevne Raasukker, som 
altsaa indeholder al Melassen.

A f  de ost indiske  Sorter er Javasukke re t  
det bedste; det bestaar a f skarpe, krystal
linske Korn og  forsendes i Kranjangs paa 
400— 700 Pd., sjeldnere i større Kranjangs 
paa indtil 1,000 Pd. Paa Verdensmarkedet har 
Javasukkeret i den nyere Tid, navnlig siden 
Søveien er bleven forkortet ved Suez-Kana- 
len, været en søgt Artikel og  synes snart i 
Handelen at have opnaaet den samme Plads,

I som Havanasukkeret tidligere har indtaget,

51



Sukker . 802 Sukker .

ligesom  det ogsaa nu bruges fortrinsvis af 
de europæiske Raffinaderier.

A f  de afr ikanske  Sorter har det ægyp

t iske  Sukker i de senere Aar været bragt 
endel i Handelen, tildels for at erstatte 
Demerara-Sukkeret, som det ligner i K ry
stallerne, men det er ikke saa rent og  kraf
tig t som dette. Der produceres ogsaa i 
Æ gypten  Moscovadesukker, som dog kun er 
a f meget ringe Kvalitet og som kun finder 
Anvendelse, hvor Prisen spiller en H oved
rolle. Endvidere maa mærkes Nat alsukke re t ,  
som ogsaa har været anvendt endel i den 
nyere Tid, da det ved Siden af sit gode U d
seende stiller sig temmelig b illig t; det har 
Lighed med godt Portoricosukker, men er 
ikke saa kraftigt.

T il Danmark indføres mest følgende Sorter : 
Java, St. Croix, Portorico, Demerara, Havana, 
Barbados, Natal, St. Kitts og  ægyptisk Sukker.

Roesukke r  eller Cont inentalsukker  udvin
des af Saften af den i stor Udstrækning i 
F rankrig, Tyskland, Østerrig etc. dyrkede 
Sukke rbe de  {B eta  vulgaris rapifera  saccha- 
rifera ), som vil findes nøiere beskreven un
der Artiklen »Runkelroe«. Sukkerbeden in 
deholder omtrent 5 pCt. faste Bestanddele 
og 95 pCt. Saft, hvis Sukkerholdighed kan 
være meget forskjellig hos de forskjellige 
Sorter Roer, ligesom  ogsaa Jordbunden, hvori 
disse voxe, Veirforholdene under deres U d
viklingsperiode og  Dyrkningsmaaden har stor 
Indflydelse derpaa. Gjennem snitlig indeholde 
Roerne omtrent 10 pCt. Sukker, hvilket og 
saa er det mindste Indhold, som de maa 
have for med Fordel at kunne anvendes til 
Udvinding af Sukker (Sukkerindholdet kan 
under heldige Forhold  stige til 14 pCt.). 
Den Fremgaugsmaade, som endnu benyttes 
hertil i de fleste Roesukkerfabriker, er i det 
Væsentlige den oprindelige, som bestaar i, 
at Roerne rives paa en Maskine, efterat de 
først ere om hyggelig  vaskede og  rensede. 
Roerne forvandles derved til en grødagtig 
Masse, hvoraf Saften udvindes ved Presning, 
hvorved sædvanlig vindes 80— 82 pCt. Saft. 
Rivemaskinen bestaar af en hul Cylinder, 
som  er dannet af Trælister, imellem hvilke 
der er fastspændt Saugblade, hvis Tænder 
række et Stykke udenfor Cylinderfladen. C y
linderen roterer indeni et Hylster, med en 
H astighed af c. 1,000 Omdreininger i 1 M i
nut, imedens Roerne ved en særlig Meka
nisme trykkes ind im od Cylinderfladen, hvor
ved de forvandles til en grødagtig  Masse, 
der falder ned i en nedenunder anbragt Be
holder. Den fyldes derefter i uldne Poser 
og  stables afvexlende med tynde Jernplader 
paa Pressefladen af en hydraulisk Presse, 
hvor den i Løbet a f 15— 20 Minuter sammen
trykkes stærkt, saaledes at Saften presses ud 
igjennem  Tøiet, imedens der i dette bliver 
en tynd Pressekage tilbage, der afgiver et 
g o d t Kreaturfoder. Den udpressede Saft lø 
ber ned af Stablens Sider og opsamles i en 
Rende i Pressepladen, hvorfra den da ledes 
bort til videre Behandling. I de senere Aar 
anvender man ved Saftindvindingen mere og 
mere en anden Fremgangsmaadø, som kaldes 
Diffusionsmethoden.  Istedetfor at sønderrive

Roerne, skærer man dem paa en særegen 
Maskine til smalle, m eget tynde Strimler, 
som derefter underkastes en Udvaskning eller 
Udludning med Vand, som er opvarmet til 
c. 8 0 0 C. og  som holdes i et System af 
lukkede Kar, der staa i indbyrdes Forbin
delse med hverandre. Den paa denne uaade 
udvundne Saft er renere, idet der i Roecel- 
lerne tilbageholdes endel fremmede Stoffer, 
navnlig ukrystallisable organiske Dele, som 
vanskeligere trænge igjennem Cellevæggene. 
De udvaskede Strimler, der ere for fugtige 
til at benyttes som Kreaturfoder, befries ved 
Presning i en Maskine af meget simpel Con
struction for Overskuddet af Vand og  lagres 
i Kuler i Jorden, indtil de benyttes.

Den paa en af disse Maader udvundne 
Roesaft maa saavidt m uligt tenses for frem
mede Stoffer, som senere vilde kunne van- 
skeliggjøre Sukkerets Krystallisation og  farve 
Krystallerne. Man tilsætter i dette Øiemed 
læsket Kalk til den opvarmede Saft, hvorved 
der iblandt Andet udfældes Kalksalte af for
skjellige organiske og  uorganiske Syrer, der 
indeholdes som opløselige Salte i Saften, og 
Overskuddet af tilsat Kalk fældes derefter 
som kulsur Kalk ved Kulsyre, som presses 
igjennem Vædsken. Ved Opvarmningen coa
gulerei1 Planteæghvide i Saften, og de ud
fældede Stoffer optage altid endel af de til
stedeværende Farvestoffer. Man skiller der
efter de uopløste Stoffer fra Saften ved at 
filtrere den igjennem  Benkul, der ere fyldte 
i lukkode Jerncylindre; den opvarmede Saft 
løber til fraoven fra en høiere stillet Behol
der, siver igjennem  Kullaget og  presses 
igjennem  Stigerør op til Overdelen af et 
andet lignende Filtreringsapparat, hvor den 
vandrer paa samme Maade. Da Benkullene 
have den Egenskab at tilbageholde opløste 
Farvestoffer og flere andre fremmede Stoffeb 
vil den bortløbende Saft være lysere og re
nere. Den filtreres forøvrigt ogsaa paa et 
senere Stadium, efterat den her omtalte Saft, 
den saakaldte »Tyndsaft«, ved en Afdamp
ning er bleven mere concentreret og omdan
net til »Tyksaft«. Benkullene ere af saastoi' 
Betydning for Sukkerfabrikationen, at det 
først er denne Filtreringsmaade, som har sat 
Roesukkerfabrikationen istand til at kunne 
concurrere med Rørsukkerfabrikationen med 
H ensyn til Varens Kvalitet. Da de staa i 
en tem m elig h ø iP ris , blive de efter længere 
Tids Brug, naar de have optaget saamange 
fremmede Stoffer af Saften, at de have mistet 
deres Opsugningsevne, udvaskede med Vand, 
som er tilsat Saltsyre, og  efter at være tør
rede og glødede i særegne Ovne, kunne d0 
benyttes paany. Denne Rensningsproces med
fører im idlertid stedse et Tab af Kul, soin 
anslaas til 10 pCt. aarlig.

Afdampningen af den filtrerede Saft for?' 
gaar ved K ogning med Damp i tem m elig  
flade Kjedler og i flere Omgange. Herd 
anvendes enten Dampen fra Dampmaskine11 
eller den fortættede Damp fra de andre Ap' 
parater, saasom Varmepander, Rensepand^ 
etc., der alle opvarmes med Damp, der cir* 
culerer i lukkede Rør. I disse Rør fortætte» 
endel af Dampen til Vand, som tilligemet



tien ikke fortættede Damp ledes til en Damp
samler, en lukket Beholder, hvor Damp og 
Vand skilles ad, Vandet for at benyttes til 
Forsyning af Dampkjedlen eller paa anden 
Maade, og  Dampen for at bruges til Saftens 
Afdampning. Det saakaldte Fordam pnings
apparat, hvori denne udføres, bestaar af to 
olier tre lukkede Børkj odler, saaledes at den 
omtalte Damp opvarmer Saften i den første 
Kjedel, Dampen fra Saften atter Saften i den 
anden, og Dampen fra denne ig jen  Saften i 
den tredie K jedel, hvis en saadan haves. 
Efter Afdampningen filtreres Saften paany 
som Tyksaft igjennem Benkul og  kaldes der
efter »Klærsel«. Denne indkoges nu i et 
kugleforinigt Vacuumsapparat saalænge, ind
til den er bleven tilstrækkelig concentrerei 
Evorpaa den udtappes i den saakaldte »Køler«, 
8om egentlig bærer dette Navn med Urette, 
idet Massen her under en stadig Omrøren 
opvarmes til en høiere Temperatur, hvorefter 
den fyldes i Forme eller i en Centrifugal- 
Diaskine, og den videre Behandling er nu 
ganske den samme, som ovenfor er beskreven 
for Rørsukkerets Vedkommende. Den Sirup, 
som løber ud af Formene ved den sidste 
Krystallisation, kaldes Melasse og kan ikke 
krystallisere paa Grund af Mængden af de 
fremmede Stoffer, der have samlet sig  deri. 
Den kan heller ikke benyttes som Fødem id
del, da den har en m eget ubehagelig Lu gt 
°g Smag, og  den anvendes derfor mest til 
Fabrikation af Spiritus, Skosværte etc.

Det af Runkelroer udvundne Raasukker 
lader sig forarbeide til de samme Sorter 
Sukker som Rørsukker, og  man har saaledes 
deraf saavel Raffinade som Melis, Lumpen, 
Puddersukker og  Candis. Efterat Roesukker- 
industrien, som ovenfor omtalt, var sygnet 
Een efter Napoleons Fald, hævede den sig 
atter til en betydeligere H øide efter Aaret 
1830, navnlig i Frankrig og Tyskland; ved 
Anvendelsen af en mere rationel Frem gangs
m åde lærte man snart at vindo et større og 
større U dbytte, og  den er for Tiden en 
blomstrende Industri, som især har sine 
Tyngdepuncter i det nordlige Frankrig og  i 
den preussiske Provins Sachsen i Omegnen 
af Magdeburg, imedens talrige Fabriker og 
saa findes spredte i det øvrige Tyskland, i 
Delgien, Bøhmen, Polen, Sydrusland etc. Da 
den stigende europæiske Sukkerproduction 
efterhaanden formindskede Indførselen af Co- 
lonialsukker og  derved ogsaa den Indtægt, 
som Staterne havde af Indførselstolden, lagde 
man snart en Skat paa Roesukkerindustrien, 
som i enkelte Stater (Tyskland) rammer Raa- 
stoffet, Roerne, i andre (Frankrig og Dan
mark) det færdige Product. Den nævnte 
Industri er af den største Betydning for 
Agerbruget, directe derved, at Roerne kunne 
dyrkes i Brakmarken, saa at Brak altsaa kan 
undværes og  Landeiendommenes Productions- 
evne forøges betydeligt, og  indirecte derved, 
at Roedyrkningen kræver en om hyggelig  og 
dyb Behandling af Jorden, som atter har en 
større Kornavl tilfølge, naar man kun ved 
omhyggelig G jødning med sur phosphorsur 
Kalk og Kalisalte tilfører Jordbunden de

Stoffer, som Roen berøver den. I  Lande med 
overflødig Arbeidskraft kommer det ogsaa i 
Betragtning, at Roedyrkningen kræver meget 
Arbeide om Sommeren, hvilket kan udføres 
af Kvinder og Børn, og at Fabrikerne, der 
kun holdes i Gang om Vinteren, da det skor
ter Landbefolkningen mest paa Arbeide, 
kunne beskæftige mange Mennesker. Exem - 
pler, der ere hentede ikke blot fra enkelte 
Landbrug, men fra de sukkerroedyrkende 
Lande i det Hele taget, bevise ogsaa i Virke
ligheden, at Kornproductionen ikke aftager, 
men derimod tiltager samtidig med D yrk
ningen af Sukkerroer.

Efter det af det tyske statistiske Bureau 
for Roesukkerproductionen udgivne Ugeblad 
stillede den continentale Roesukkerproduc- 
tion sig  saaledes i følgende Campagneaar:

l 8 77/78 18 81/82

T y s k la n d .......... 7,7 M ill. Ctr. 11,5 MÜ1. Ctr
F ran krig ............ 7,9 - 7,6 -
Ø sterrig-U ngarn 6,6 — 9,9 —
Rusland og Polen 4,4 - 4,5 -
B e lg ie n ..............
H olland og  andre

1,3 - 1,4 -

Lande ............ 0,5 — 0,6 —

I a lt . . 28,4 M ill. Ctr. 35,5M ill.C tr.

I det t yske  Toldgebet  udgjorde Roesuk
kerfabrikernes Production af Raasukker i 
Campagneaaret 1871/72 3,7 Mill. Ctr., i  187S/76
7,2 M. Ctr., i 1879/80 8,2 M. Ctr., i 1880/81
11,1 og i 18sl/82 11,5 Mill. C tr.' I  Gjennem- 
snit har Produktionen af de sidste 10 Cam- 
pagner været 6,9 M ill. Ctr. I Campagneaaret 
1880/81 vare 333 Roesukkerfabriker i Virk
somhed, der tilsammen i A fgift betalte c. 
101 M illioner Mark; efter Fradrag af c. 56,5 
Mill. Mark i Udførselsgodtgjørelse og  et T il
læ g af c. 1,5 Mill. Mark Indførselstold af 
Sukker, har Toldgebetet i Aaret 1880,81 havt 
et Nettoudbytte af Sukkerafgiften af c. 46 
M ill. Mark. I det Driftsaar, der udløb den 
31te Juli 1882, er der i Tyskland forarbeidet
125,4 M ill. Ctr. Roer im od 126.4 Mill. Ctr. 
i det foregaaende Aar. I  den sidst forløbne 
Campagne ere 15 nye Roesukkerfabriker 
traadte i Virksom hed i det tyske Toldgebet 
med en samlet Ydeevne af henved 7 Mill. 
Centner i en Campagne paa 100 Dage. A f 
de ældre Fabriker bleve 5 nedlagte, som dog 
hørte til de mindre, saa at det samlede A n 
tal af Sukkerfabriker i Tyskland ved Cam- 
pagnens Slutning i 1882 var 341. A f de nye 
Fabriker er den i Kruschwitz i Posen med 
en daglig Ydeevne a f c. 12,000 Centner den 
største. I næste Campagne ville 18 nye 
Fabriker træde i Virksom hed, som i 100 
Dage ville kunne forarbeide c. 9 Mill. Ctr. 
Roer. Over 30 andre Fabriker ere projec- 
terede og  tildels sikkrede, og  tager man Hen-
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syn til, at de fleste af de bestaaende Fabri
ker have en Bestræbelse efter at udvide deres 
Bedrift, saa synes Forarbeidelsen af c. 150 
M ill. Ctr. Eoer for Campagnen 1883/84 m eget 
sandsynlig. Dette vilde i fire Aar være en 
Stigning af 50 pCt. og  ganske sikkert endnu 
større i Henseende til Productionen af Suk
ker som en Følge af Boedyrkningens og F a
brikdriftens stadige Fremskridt. Men sam
tid ig  hermed gaar Tyskland vistnok en Over
production im ød e , der maa medføre en 
Beaction, der vil ramme mange af de be
staaende Fabriker. I  Maanederne August til 
Decem ber 1880 udførtes der af tysk Eoe- 
sukker c. 279 Mill. Pd. og af al Slags M e
lasse c. 17 M ill. Pd., imedens Udførselen i 
samme Tidsrum 1881 udgjorde resp. c. 337 
og  25 M ill. Pd. —  I  Provinsen Hannover  
findes for Tiden 30 Boesukkerfabriker, og 
flere nye ere projecterede; imedens der i 
1877 kun dyrkedes Sukkerroer paa 47,000 
M orgen (à henved J/2 d. Td. Land), er dette 
Areal nu steget til 83,000 M orgen. —  For 
de tyske Boesukkeregne anslaas for Tiden 
Gjennemsnitsudbyttet a f Sukkerroer pr. Td. 
Land til 320 Centner renvaskede Boer, men 
i veldrevne Agerbrug kan det udgjøre c. 1400 
Ctr. og  derover.

Frankr ig havde allerede i Aaret 1874 over 
500 Boesukkerfabriker, som beskæftigede c.
73,000 Arbeidere eller omtrent 9 Gange saa- 
mange som de 45 franske Colonialsukker- 
Baffinaderier tilsam m en; det er navnlig det 
nordlige Frankrig, som producerer Eoesukker. 
—  I  Øst e rr ig-Ungarn,  hvor omtrent en F jer
dedel a f det europæiske Boesukker produ
ceres, fandtes der i 1874 2— 300 Fabriker 
med 60— 70,000 Arbeidere; de fleste findes i 
Bøhmen, Mähren og  Schlesien. Boesukker- 
fabrikationen er i Ø sterrig saa betydelig , at 
Colonialsukkeret næsten ganske er blevet 
fortrængt. —  I Rusland er Gouvernementet 
K iew Hovedsædet fo r  Boesukkerfabrikationen, 
imedens der dog ogsaa findes mange Fabri
ker i Podolien, Charkow, Tschernigow  og  
W arschau; den er kun omtrent halvt saa 
stor som i Østerrig-Ungarn, men Antallet af 
Fabriker skal være større end i disse Lande. 
Ogsaa i Busland er Colonialsukkeret tildels 
fortrængt af det indenlandske Product. —  
Belgien er et Hovedhjem for Boesukkerpro- 
ductionen, navnlig Provinsen Hennegau, men 
dog  ogsaa mere eller mindre alle de andre 
Provinser. Dette lille Land har henved 200 
Fabriker, som tilvirke 1 à 2 M ill. Ctr. B oe
sukker, imedens der ingen Colonialsukker- 
Baffinaderier findes i Landet. —  Disse sidste 
findes derimod i Mængde i Holland,  navnlig 
i Amsterdam og Botterdam , hvorfra m eget 
store Kvantiteter raffineret Colonialsukker 
udføres; dog har ogsaa Boesukkerindustrien 
begyndt at udvikle sig mere og mere i dette 
Land. —  Sve r ig har en forholdsvis tem m elig 
betydelig  Roesukkerfabrikation. I England,  
som  forbruger langt mere Sukker end noget 
andet Land, har Boesukkerindustrien endnu 
kun lidet udviklet sig, hvorimod Landet har 
en stor Mængde Colonialsukker-Baffinaderier,

navnlig i London, Liverpool, Bristol, Edin
burg etc.

I  Nordam er ika er der i den nyere Tid 
g jort mange Forsøg  paa at indføre Dyrk
ningen af Sukkerroer for ved Fabrikationen 
af Eoesukker at bringe en Concurrence istand 
med Børsukker- og Ahornsukkerfabrikerne. 
Disse Forsøg synes im idlertid ikke at være 
lykkedes, idet baade Klimaet o g  Landbrugs
forholdene i Nordamerika kun undtagelsesvis 
stille sig gunstigt for denne Kultur, som 
endvidere vanskeliggjøres ved høie Arbeids- 
priser, Koernes Ødelæggelse a f en Mængde 
skadelige Insekter og  ved den Omstændighed, 
at Affaldet, som er af saa stor Betydning i 
de roedyrkende Egne i Europa, kun spiller 
en underordnet Bolle  i Amerika, hvor Kvæg
foderet baade er rigeligt og billigt. Flere 
Steder trives Sukkerroen dog godt, saasom i 
Californien, Maine, Massachusets etc., og i 
disse Stater ere ogsaa flere Boesukkerfabriker 
i Virksom hed; i  Staten Maine har don lov
givende M agt søgt at fremme Productionen 
ved at tilstaa Fabrikerne en Præmie af 1 
Cent for hvert Pund Sukker, som de tilvirke 
af i Staten dyrkede Eoer. —  Forbruget af 
Sukker er m eget stort i de nordamerikanske 
Fristater og  overstiger betydeligt den inden
landske Production. I  Aaret 1880 indførte 
Unionen c. 1,494 M illioner Pund Sukker, 
im edens H østen i selve Landet kun udgjorde 
c. 178 Mill. Pd. D et Gebet, der i de for
enede Stater anvendes til Dyrkning af Suk
kerrør, er m eget begrænset og  strækker sig 
ikke ud over 3 2 °  n. Br., idet Sukkerrøret 
fordrer frugtbar Jord og  stor Kapital; der 
indføres derfor m eget Kørsukker, navnlig fra 
de vestindiske Øer, Brasilien og China. I 
flere af Staterne udvindes endel Sukker af 
den chinesiske Sukkerhirse eller Sorghum 
(s. d.), som trives godt overalt hvor Maisen 
voxer og  som paa varm, let Jord indeholder
13— 16 pCt. Sukker, hvoraf 9— 11 pCt. er 
krystallinsk. A f Sukkerahornt ræ et  udvinde 
Landmændene i enkelte Stater Sukker, dog 
mest kun til eget F orbru g ; et stort Træ 
kan aarlig give 3 Pd. Sukker. I  Aaret 1880 
var Productionen af Ahornsukker c. 20 Mill. 
Pd. Desuden findes der i de forenede Stater 
for Tiden 10 Fabriker, som tilvirke Drue

sukke r  og som dertil daglig  forbruge c. 
7,500 H ektoliter (à  0,718 d. Tdr.) Bug, og 
da 1 Hektol. B u g  genn em snitlig ' giver 72 
Pd. Druesukker, er den aarlige Production 
altsaa c. 180 Mill. Pd. Store Kvantiteter 
Druesukker udføres til Europa, da de ameri
kanske Fabriker levere et bedre og  billigere 
Product end det, der tilberedes af Kar
tofler.

I  Danmark paabegyndtes Boesukkerfabri
kationen først i Aaret 1874 i Fabrikerne 
»Odense« og  »Lolland«, som i hvert af de 
første tre Aar af deres Virksomhed produ
cerede ialt 1 à 2 M illioner Pund. Disse 2de 
Fabrikers senere Udvikling har navnlig været 
vanskeliggjort ved M angel paa tilstrækkelig* 
Kaamateriale; men efterat Koedyrkningen 1 
de senere Aar er tiltagen mere og  mere her
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ban d et, har ogsaa Sukkerfabrikationen g jort 
store Fremskridt og synes i en nær Frem tid 
at gaa en endnu stærkere Udvikling imøde. 
Imedens der i Danmark i 1873 kun dyrkedes 
Roer paa 6 à 700 Tdr. Land, er Arealet nu 
steget til henved 3,000 Tdr. Land og vil 
med den fornylig ved Nakskov anlagte F a
briks Areal udgjøre henved 5,000 Tdr. Land. 
Som en F ølge heraf er ogsaa Productionen 
af Roesukker i de senere Aar stegen betyde
ligt, saa at den i 1879/80 udgjorde c. 3 %  og 
i 1880/sl c. 6 Millioner Pund. Denne for
øgede Production har selvfølgelig  medført en 
betydelig Udvidelse af Landets Roesukker- 
fabriker; Fabriken »Odense«, der oprindelig 
var bygget til at forarbeide 2,000 Centner 
Roer daglig, er naaet op til henved 5,000 
Ctr., og  »H øibygaard« Sukkerfabrik fra 1,500 
til over 4,000 Ctr. Imedens der i Campag- 
ûeaaret 1873/74 kun blev forarbeidet c. 200,000 
Ctr. Roer her i Landet, benyttedes der i 
188V  c. 800,000 Ctr. og i 1881/82, da H ø
sten var m eget uheldig, c. 670,000 Ctr. I 
lB82/83 vil Productionen af Roer efterat den 
°ye Fabrik i Nakskov har begyndt sin Virk
somhed, kunne anslaas til c. 1%  M illion 
Centner. Denne Fabrik er bygget saa stor, 
at den uden Vanskelighed vil kunne udvides 
til at forarbeide den aarlige Production af c. 
6,000 Tdr. Land; Imedens den iaar (1882) 
bun er beregnet til at forarbeide c. 8,000 
Ctr. Roer daglig, vil den kunne udvides til 
at kunne benytte det dobbelte Kvantum. 
Ren vil da kunne pfoducere omtrent 125,000 
Rand Raasukker daglig  eller 12 à 13 M illio
ner Pund aarlig, hvilket omtrent er en F jer 
dedel af hele Landets Forbrug. Fra Fabri
ken afgaar Sukkeret til de forskjellige Raffi
naderier til yderligere Rensning. —  Udbyttet 
af Roer var paa Lolland i Gjénnemsnit af 4 
Aar (18 78/81 ) 310— 314 Centner pr. Td. Land, 
Paa Høibygaard Sukkerfabriks Avlsgaarde i 
8 Aar (1879/s l) 338 Ctr. Paa Alnarp blev 
■ler efter stærk g jødet Vintersæd og en om
byggelig Behandling a f Roerne avlet i 1879 
0; 443 og i 1880 endogsaa c. 557 Ctr. pr. 
Td. Land. Den Pris, som Fabrikerne i 1882 
betale Roedyrkerne, er gjennem snitlig c. 85 
Che pr. Centner foruden Affaldet. —  A f de i 
l879/80 producerede c. 3 Va M ill. Pd. Roesuk
ker vare over 3 Mill. Pd. mørkere end Am 
sterdamer Standardprøven Nr. 19 og henved 
k M. Pd. svarende til samme eller lysere; 

af hele Partiet forbrugtes her i Landet c. 
A7 Mill. Pd., hvorfor A fgiften  til Staten ud
gjorde 230,899 Kroner.
. Rorbruget af Sukker er m eget betydeligt 
1 Danmark; i Treaaret 1874— 76 udgjorde 
dßt pr. Individ næsten 24 Pd., imedens det 
* Sexaaret 1865— 70 kun udgjorde imellem 
10 og 20 P d ., og  længere tilbage endnu 
mindre, saaledes i 1849— 51 c. 15 og i 1846- 
1848 endog kun 14 Pd. pr. Individ. D et 
banske Sukkerforbrng havde saaledes næsten 
mrdoblet sig i Løbet af 30 Aar. Kun i E n g 
land, hvis Sukkerforbrug er saa usædvanlig 
stort, nemlig 50 à 60 Pd. pr. Individ, er det 
Elative Sukkerforbrug større end i Danmark.

Nærmest efter Danmark følge Frankrig og 
Holland med c. 20 Pd., Østerrig med 16 Pd., 
Tyskland med 13 Pd., N orge med 9 Pd., 
Sverig med 7 Pd., Grækenland med 4 og 
Rusland og Tyrkiet med 2 à 3 Pd. pr. Individ. 
Europas gjennem snitlige Forbrug pr. Individ 
er noget under 15 x/2 Pd. aarlig.

Rent Sukker danner i Form  af Topsukker 
et fuldkommen farveløst Aggregat af mere 
eller mindre store Krystalkorn; i Form  af 
Candissukker fremtræder det, som tidligere 
omtalt, som udviklede, regelmæssige K ry
staller. I */8 D el Vand opløser det s ig ; i 
Alkohol saameget desto mindre, jo  mere vand
fri denne er, i absolut Alkohol og  Æ ther er 
det uopløseligt. D et smelter ved 1700 C. 
til en klæbrig, farveløs Vædske, som ved en 
hurtig A fkøling  størkner til en gjennem sigtig  
amorph Masse, Bygsu kke r  (s. d.), som ved 
længere Opbevaring bliver u igjennem sigtig ; 
ved 200— 220 0 C. forvandler Sukker sig  til 
brunt, ikke krystalliserbart Caramel (s. d.). 
I tør Luft forandrer Sukker sig  ikke; lig e 
ledes kan man opbevare concentrerete Op
løsninger deraf uforandrede i lukkede Kar 
og  da endogsaa conservere andre Gjenstande 
dermed, t. Ex. Frugter etc. Det har en 
Væ gtfylde =  1,606; det forbinder sig  med 
Baser, saaledes navnlig med Kalk og Baryt, 
ligeledes med B ly ; der dannes da de saa- 
kaldte Sa c c harater,  der ikke længere smage 
sødt og ere uopløselige i Vinaand. Med con- 
centreret Svovlsyre decomponeres Sukker og 
forkuller; med fortyndet Svovlsyre omdannes 
det til Druesukker og Frugtsukker. Det kan 
ikke directe bringes til at gjære, men maa 
først forvandles til andre Sukkerarter, saa- 
som Frugtsukker, enten ved Hjælp af Gjær 
eller ved fortyndede Syrer. —  Det saakaldte 
Sukkercoule ur ,  som anvendes til Farvning 
af Eddike, kunstig Rum etc., er en vandig 
Opløsning af Sukker med Tilsætning af Æ ts
natron, Potaske, Soda eller Æ tskali, som  man 
koger saalænge, indtil Sukkeret har forvand
let sig  til en sortebrun Masse, hvorpaa der 
ig jen  tilsættes noget Vand; derved indtræder 
Dannelsen af Humussyre,  som erholdes op
løst ved de nævnto Alkalier og  da bliver 
tjen lig  til at give de ovenomtalte Fluida den 
forønskede Farve. —  Godheden af Sukker 
kan kj endes af dets tilbørlige Haardhed og 
Klang, dets rene hvide Farve, Fraværelsen 
af fugtige Steder i Bruddet, en fuldkommen 
krystallinsk Structur og en ren sød Smag 
uden nogensom helst B ism ag; naar det op
løses i rent Vand, maa Opløsningen være 
fuldkommen vandklar og ikke afsætte noget 
Bundfald.

Productionen af Rør sukke r  og Roe sukke r

paa hele Jorden udgjorde i Aaret 1880 efter 
en af Handelskammeret i Newyork anstillet 
Beregning 3,412,988 Tons eller c. 69,3 M illi
oner Ctr., hvoraf 37,4 M ill. Ctr. Rørsukker 
og 31,9 Mill. Ctr. Roesukker. A f Rørsukke
ret producerede Cuba c. 11,2 Mill. Ctr., Por
torico  1,7, Martinique og  Guadeloupe 1,5, 
Jamaica 0,5 , Trinidad 1,0, Barbados 1,1, 
Demerara 1,7, Surinam 0,2 , Brasilien 4,1,
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Java 4.2, Phillipinske Øer 8,9, Mauritius og 
Béunion 2,3, China 1,5, de smaa Antiller 0,8 
og Louisiana 1,8 Mill. Centner. Hvorledes 
Productionen af Roesukke r  har stillet sig  i 
de senere Aar for de enkelte Landes V ed
kommende, er angivet ovenfor. —  A f andre 
Sukkerarter, som dog ikke forekomme i den 
europæiske Handel, men hovedsagelig con- 
sumeres i Productionslandene, maa navnlig 
mærkes Ahornsukke r  og  Sorghum sukker ,  
som udvindes i Nordamerika, samt det for 
Ostindien saa vigtige Palm esukker ;  af disse 
Arter, som alle ville findes omtalte under 
deres Benævnelser, er Productionen ialt an- 
slaaet til 5 à 6 M ill. Centner, hvoraf Palm e
sukkeret udgjør over tre Fjerdedele.

Danm arks Indførse l af Sukker var iA aret 
1880 følgende:
1 . A f  Candis, Topsukker og hvidt pulverise

ret Sukker, lysere end Amsterdamer Stan
dardprøven Nr. 18 ialt 4,397,368 P d ., af 
hvilke Tusinder Pund c. 1,379 kom fra 
Hertugdømmerne, 802 fra Lübeck, 711 fra 
Ham borg, 655 fra Belgien, 334 fra E ng
land, 167 fra Frankrig etc.

2. A f andet pulveriseret Sukker, lysere end 
Amsterdamer Stand. Prøven Nr. 9 ialt 
47,490,861 Pd., a f hvilke Millioner Pund 
c. 22,3 kom fra England, 8,0 fra Ostindien, 
China og  Sydhavet, 7,8 fra de fremmede 
vestindiske Øer, 3,7 fra de dansk vestin
diske Øer, 1,9 fra S verig, 1,6 fra Brasilien 
og  0,4 fra det øvrige Sydamerika, 1,4 fra 
Tyskland og 0,3 fra Holland.

3. A f andet pulveriseret Sukker, ikke lysere 
end den ovennævnte Prøve Nr. 9 , samt 
flydende Sukker, hvid Sirup, hvid H onning 
og  Druesukker c. 4 Millioner Pd., næsten 
A lt fra de fremmede vestindiske Øer.

4. A f  Mallas og almindelig brun Sirup c. 1,8 
M ill. Pd., hvoraf 824,872 Pd. fra Tyskland, 
710,790 Pd. fra England, 204,337 Pd. fra 
Nordamerika og 10,302 Pd. fra Sverig.

Udførselen f r a  Danm ark i Aaret 1880 af 
de ovennævnte 4 Sukkerarter udgjorde:
1. A f  Candis, Topsukker og  andet Sukker, 

lysere end Nr. 18 ialt 2,317,983 Pd., af 
hvilke Tusinder Pd. c. 1,269 gik  til Sverig, 
686 til Island, 73 til Grønland, 68 til 
Færøerne, 24 til England, 22 til N orge etc.

2. A f pulv. Sukker lysere end Nr. 9 indtil 
Nr. 18 inch 3,229,235 Pd., a f hvilke Tu 
sinder Pund c. 2,879 gik til Sverig, 77 til 
Island, 74 til Tyskland, 19 til Færøerne, 
19 til England, 9 til N orge, 8 til Busland, 
7 til Grønland, 7 til Nordamerika etc.

3. A f Sukker, ikke lysere end Nr. 9 etc. 5,446 
Pd., næsten A lt til Sverig.

4. A f  Mallas, brun Sirup etc. 3,320,189 Pd., 
a f hvilke Tusinder Pund c. 1,572 gik  til 
Holland, 640 til Belgien, 503 til Sverig, 
484 til Tyskland, 37 til Færøerne, 9 til 
Island, 8 til Grønland, 5 til Eusland, 5 til 
England, 5 t il Nordamerika etc.
Den samlede Ind- og Udførsel af Sukker, 

Sirup og Mallas til og  fra Danmark har i de 
sidste 5 Aar u dgjort:

Indførsel. Udførsel.

Mill. Pand. Værdi M. Kr. Mill. Pund. Værdi M. Kr.

18 77 .. 51.59 14,3 9,58 2,6
1878 .. 55,58 12,7 7,31 1,8
18 79 .. 57,73 12,7 12,77 3,6
1880 .. 57,63 12,8 8,87 1,6
1881 .. 58,43 » 10,90 »

Ved at sammenholde Omsætningen i Tri- 
enniet 1877/79 med den i 1879/81 viser Gjen- 
nemsnitsindførselen en Tiltagen af c. 5 pCt., 
og  Gjennemsnitsudførselen en Tiltagen af c.
14 pCt.

Norge indførte i Aaret 1879 c. 6,76 Mill- 
Pd. Sukker i hele eller sønderslaaede Toppe, 
Plader eller Kager samt Candis; 0,6 Mill. 
Pd. pulveriseret Sukker lysere end Nr. 18;
10.6 Mill. Pd. mørkt Sukker, 8,9 Mill. Pd. 
Sirup og c. 27,000 Pd. H onning, i al t  c- 
26,90 Mill. Pd. til en Værdi af næsten 5 
Mill. Kroner. —  A f det anførte Topsukker 
kom c. 2,6 M. Pd. fra Frankrig, 1,8 M. Pd- 
fra Belgien, 1,1 fra Holland og 0,9 M. Pd- 
fra Ham borg ; af de ovennævnte 10,6 Mill- 
Pd. mørkt Sukker kom c. 5,7 M. Pd. fra 
England og  c. 4 M. Pd. fra Holland. — .j 
1877 var den samlede Indførsel af Sukker tu 
N orge c. 32 Mill. Pd., og  i 1878 c. 24 Min 
Pd. Gjennemsnitsindførselen for Fem aaret  
1971/75 var c. 23,8 Mill. Pd. —  Udf ørselen 
fra Norge udgjorde i 1879 af Topsukker c.
271.000 Pd., af mørkt Sukker 9,280 Pd. og 
a f Sirup 60,660 Pd.

Sve r igs Indførsel i Aaret 1878 var føl' 
gende: 30,5 M ill. Pd. raffineret Sukker,
109.000 Pd. uraffineret Sukker, ikke mørkere 
end N r .  18, 43,7 M ill. Pd. mørkere end Nr* 
18, og  16 M ill. Pd. Sirup, A lt til en Værdi 
af c. 19,6 Mill. Kroner. —  I  samme Aar ud' 
ført e Sverig kun c. 227,000 Pd. r a f f i n e r e t  

Sukker til en Værdi af c. 91,900 Kroner, 
samt c. 2,000 Pd. Sirup.

England indførte i Aaret 1876 c. 2,8 Mm- 
Cwts. raff inere t  Sukker og  Candis til 
Værdi af 4,1 Mill. £ ., hvoraf c. 1,8 Mjn 
Cwts. fra Frankrig, 0,6 fra Holland, 0,2 na 
Nordamerika etc .; endvidere c. 15.6 Mn1, 
Cwts. uraff inere t  Sukker, værd 16,3 Milk *•> 
hvoraf c. 2,6 M. Cwts. fra britisk Vestindien
1.6 fra britisk Guiana, 1,6 fra spansk Vest' 
indien, 1,5 fra Tyskland, 1,3 fra Brasilien 
1,2 fra Java, 1,0 fra Philippinerne, 0,9 nJ 
Peru, 0,7 fra Frankrig, 0,7 fra Mauritius 
0,6 fra Belgien, 0,4 fra China, 0,3 fra Ma' 
dras, 0,2 fra Æ gypten, 0,1 fra Bengalen etc* 
Desuden indførtes c. 0,5 Mill. Cwts. Malkf 
og Sirup, værd 234,000 £., mest fra Nord' 
amerika. —  Udførselen fra England udgjord® 
i samme Aar af Landets egne Fabricate 
1,192,277 Cwts. raffineret Sukker og Candis 
til en samlet Værdi af c. 1,4 Mill. £., _a 
hvilke Tusinder Cwts. c. 442 gik til britisk
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Nordamerika, 218 til Italien, 133 til Dan
mark, 73 til Spanien etc. A f engelsk Mal- 
las og Sirup udførtes endvidere c. 231,000 
Cwts., v. c. 155,000 £., hvoraf over Halv
delen gik til Sverig og Norge. —  A f frem 

mede Sukkere udførtes i 1876 c. 198,000 
Cwts. raffineret Sukker, v. 275,000 £ ., c. 
?90,300 Cwts. uraffineret Sukker, værd c,
849,000 £., samt c. 65,000 Cwts. Mallas og 
Sirup,

Sukkercouieur s. Sukke r  og Ca

ramel.
S u k k e r k a n ts te n  s. Alabast.
S u k k e r k i s t e t r æ  s. Cedrele.
Sukkerpalm e s. Arenga.
Sukkerroen s. Runkelroe.

Sukkerroser s. Rosenconserve .

Sukkerror s. Sukker .

Sukkersyre s. Oxalsyre.

Sukkertræliarpix eller Bj e r gsuk

ker balsam er en gu llig , skarpt aromatisk 
smagende Harpix, som flyder ud efter Ind
snit i Barken affledwigia b a l s a m i f e r a ,  et paa 
Antillerne og  i Brasilien voxende høit Træ. 
Nen anvendes som et udvortes Middel im od 
Saarskader samt til Røgelse.

Sulpliat kaldes ethvert svovlsurt Salt, 
imedens svovlsyrligt Salt benævnes Sulphit ; 
Blysulphat er saaledes svovlsurt Bly. I  So
dafabrikationen forstaar man ved Sulphat det 
svovlsure Natron.

Sulphidum carbonicum s. Svovl

kulstof (s. d . ) .  —  S .  s t i b i c u i u  s. Guldsvovl.

Sulphur s. Svovl. — S .  a u r a t u m  A n t i 
m o n i  s. Guldsvov!. —  S .  c a b a l l i m i i n  s. Svovl. 
—  8 . d e p u r a t u i i i  s. Svovlblomster. —  S .  j o 
d a tu m  s. Jodsvovl. —  S .  p r æ c i p i t a t u m  s. 
Svovlmelk. —  S .  s t i b i a t u m  a u r a n t i a c i i m  s. 
Guldsvovl. —  S .  s u b l i m a t i m i  s. Svovlblomster.

Sulphuretum stibicum s. Sp yd 
glans.

S u l t a n i n a s  s. Rosiner.

Sul*erit s. St ront ian,  kulsurt .

Sumak eller Sm ak er de grovt pulve
riserede Blade og unge Grene af nogle garve- 
stofholdige, til Slægten Rhus (s. d.) hen
hørende Buske,- den anvendes dels til Garv
ning af Saffian og andre finere Lædersorter, 
som skulle have lyse Farver, dels til Farv
ning af Læder, som derved faar en gullig, 
ikke som af Galæbler smudsig Farve, og  dels 
i Tøifarveriet og  Kattuntrykkeriet til sorte 
•°g graa Farver istedetfor Galæbler samt som 
Tilsætning til ordinaire Krapfarver. H yppigst 
benyttes den saakaldte ægte S u m a k ,  som er 
den bedste o g  som erholdes a f den i Syrien, 
Palæstina, Italien, Spanien og Portugal, lige
som ogsaa i Nordamerika og  A lgier dels 
vildvoxende og  dels dyrkede Garversumak,  
«hus c o r i a r i a ,  en træagtig Busk af 2 1l2— 3 
Meters Høide med ovale, paa Undersiden ru 
og hvidhaarede, finnede Blade, rødlig  filtede 
Bladstilke og  Grene, grøngule, i Klaser sid
dende Blomster, hvoraf der i Høsten frem 
kommer purpurrøde Frugter med sorte F rø ; 
den har en rødbrun Bark og et gulliggrønt, 
brunstribet Ved. I  Juli og  August blive 
Bladene og de unge Grene indsamlede og

tørrede paa Jorden ved Solens Varme, hvor
efter de enten blive tærskede i en Lo eller 
traadte a f Oxer eller Muldyr, saa at Bladene 
og Stilkene falde af; disse blive da yder
ligere gnedne itu ved Hjælp af store Stene, 
hvorefter, de sigtes, nedpakkes i Sække og 
bringes saaledes i Handelen som et tem melig 
grovt, gul- eller brungrønt Pulver af en 
eiendomm elig Lu gt og  en adstringerende 
Smag. Den bedste og dyreste Sort kommer 
fra Sicil ie n ;  navnlig foretrækkes den fraV a l 
di N oto ved Alcamo og  den saakaldte Car ini  
fra Val di Mazzo ved Palermo, som er et 
tem m elig fint, fløilsagtig glinsende Pulver af 
en kraftig Lugt. Den sicilianske Sumak in 
deholder i Regelen 12— 17 pCt. Garvestof 
og  forsendes sædvanlig i Baller paa 150 Pund. 
— A f f r ansk  Sum ak indsamles den bedste 
Sort i Comtat, navnlig ved Donzerre og M on- 
talim ort; den er mørkegrøn, har en skarp 
adstringerende Sm ag og kommer i Handelen 
i Baller paa 2 à 300 Pund. Sumak fra Ro

don bestaar af Bladene og de unge Grene af 
Garverbusken (s. d.) eller Garvermyr ten,  
C o r i a r i a  n i y r l i f o l i a ,  og  vurderes mindre h ø it ; 
denne Plante dyrkes under Navn af Redoul 
i Dep. Lot, Tarn etc. — Span sk  eller Ma

laga-Sum ak er af jevn Godhed, men kommer 
sjelden til os; den danner et fint Pulver, 
som giver en ren gul Farve og er tem m elig 
rig t paa Garvesyre. —  Por t ugise r  Sumak,  
S u m a g r e ,  er m eget ringere end de foran
nævnte Sorter, men ogsaa m eget billigere; 
den kommer fra Oporto og  Lissabon. —  Den 
uægte Sumak,  ogsaa kaldet it aliensk eller 
venet iansk Sumak, er sædvanlig enten T y 

role r Sumak fra Etschdalen eller Tr ie st e r  
Sumak fra Istrien og  Krain; disse ere lig e 
ledes ordinaire Sorter, som erholdes af Pa 

rykt ræet  eller Ruj abuske n, R h u s  c o t i n u s ,  
som voxer i Levanten, Italien, Frankrig, de 
sydlige østerrigske Provinser, Ungarn, Sie
benbürgen e tc ., og  som ogsaa undertiden 
dyrkes hos os som Prydplante i Anlæg. Dens 
tørrede Grene og Blade søndertrædes af Heste 
og Varen bringes da i Handelen i denne T il
stand, imedens den dog ogsaa flere Steder 
bliver malet. T il forskjelligt Brug skal den 
godt kunne erstatte den ægte. —  God Su
mak maa have en livlig  grøn lig  Farve, en 
kraftig, krydret Lu gt og en stærkt adstrin
gerende Sm ag; en hvid lig eller graagrøn 
Farve tyder enten paa en simpel Vare eller 
paa Iblandinger a f Gips, Kridt, Sand o. dsl. 
Den maa derhos være fuldkommen tør, fin 
og ren og ikke have Spor af muggen Lugt, 
da dette er et Tegn paa, at den er begyndt 
at gaa i Forraadnelse, hvilket yderligere giver 
sig  tilkjende ved en brunlig Farve. Foruden 
et grøn liggu lt Farvestof, Qucrcitrin, som med 
en A lunopløsning giver et gult Bundfald, 
indeholder den Gallussyre samt et adstrin
gerende Garvestof, som er identisk med Gal- 
æblegarvesyren, og  som g jør den skikket til 

 ̂ Garvning og Tøifarvning, idet det fæstner 
Beitserne og  forhindrer Farverne fra at tage 
fat paa de utrykte Steder af Tøiet. Den 
farver gult, naar T øiet er beitset med eddi
kesur Lerjord, men graat, naar der er brugt
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en Jernmordants ; i Forbindelse med Blaatræ 
farver den sort og- med Krap rødt.

S u m b u l r o d  (R ad ix Sumbuli) ogsaa 
kaldet Moskusrod,  er Koden af den i Ost
indien voxende E u r y a n g i u m  Sumbul eller Sum- 
b ti ! ti s  i n o s c h a t u s ,  en i Buchariet hjem me
hørende Skjærmplante. Den har en lang
agtig, roelignende Form , da de over Peters
borg kommende omtrent 2— 4 Ctm. tykke 
Skiver deraf have et Gjennemsnit af fra 10 
til 3 Ctm .; den forekommer dog kun sjelden 
i Handelen. Udvendig er den sm udsig graa- 
brnn og  ringet, indvendig smudsig hvid eller 
graaliggul; den har en stærk moskusagtig 
L u gt og en skarp krydret Smag. Den an
vendes i Medicinen og til Parfumerier. Ved 
Destillation udvinder man af Roden en blaa- 
lig  Olie, som bringes i Handelen under Navn 
af Moskusrodolie  eller Sumbulrodolie.

S n m m i t o t e s ,  Spidser, kaldes i Dro- 
guerihandelen og i Apothekerne de øverste, 
med unge Blade, Knopper og Blomster be
satte Dele a f Smaabuske og  P lanter; Benæv
nelsen bruges dog sjeldnere, idet disse D ro
guer sædvanlig betegnes som Herba.

S u m p b æ v e r s k i n d ,  T. Sumpfbiber
felle, Wassermausfelle, Coajafelle, ere Skin
dene af M y o p o l a i n u s  c o y p u s ,  som lever i H u 
ler ved Flodbredderne i Sydamerika; de ere 
besatte med lange, graa Overhaar, meget 
bløde og tætsiddende Underhaar og  udføres 
mest fra Buenos-Ayres.

S u m p e s c h e l  s. Smalte .  
S u u f i h e t f s p a p i r  s. Begpapir .

S u n d e m a v e r  kaldes paa Island og i 
N orge Torskens Svømmeblære, som benyttes 
til Lim kogning.

S n n u b a u i p ,  ogsaa kaldet Madrashamp,

er Basttrævlerne af C r o t a l a r i a  j u n c e a ,  en i 
Indien, paa Java og Borneo dels vildtvoxende 
og  dels dyrket sivagtig Plante, som kan blive 
c . 2 Meter høi og  hvoraf der haves to Arter, 
nemlig Phool,  som er den bedste, stærkeste 
og  hvideste, og Boggy,  der er grovere og 
mørkere. Hampen vindes af Planten ved 
Rødning og  H eg lin g; i Indien gives den for- 
sk jellige Benævnelser, saasom Chore sun, 
Meesta pat. Kenna, Janapam, Brown hemp 
etc. Den bestaar af temmelig korte Trævler 
af forskjellig  Finhed og ofte forvirret sam
menslyngede, saa at den har nogen Lighed 
med Blaar. I England forarbeides den til 
Tougværk, Snore, Sække etc., ligesom den 
ogsaa anvendes som Materiale til Papir. En 
lignende Sort Hamp er den saakaldte Bom-  
bayhamp eller Hibiscus (s. d.).

S n p e r p l i o s p l i a t  s. Gjødning.
S u r k l ø v e r s y r e  er Oxalsyre  (s. d.).
S u r t u r b r a n d  er Navnet paa en Slags 

træagtige Brunkul, som findes paa Island i 
Lag af ringe M ægtighed, hvorfor de ikke 
benyttes meget.

S v a l e r e d e r  s. Fuglereder ,  indiske.  .

S v a l e u r t  ( Chelidonium m ajus) ,  T. 
Schellkraut, er en t il Valmuefamilien hen
hørende, i Haver, ved Gjærder, Veikanter etc. 
hyppig  voxende Giftplante, med en flerhove- 
det, forneden grenet, udvendig rødbrun, ind
vendig orangegul, med Melkesaft fyldt Rod,

store, bløde, fjerede, paa Undersiden haarede, 
graagrønne Blade og gule, firbladede Blom
ster i tobladede Bægere. Man samler Urten, 
Herba Chelidonii, tilligem ed Roden; i  frisk 
Tilstand indeholde de en skarp, orangegul 
Melkesaft af en ubehagelig Lu gt og en bræn
dende bitter Smag. Den benyttes frisk i 
Medicinen. Hele Planten, men især Roden, 
indeholder flere eiendommelige Stoffer, navn
lig  Chelidonin,  en Plantebase, som krystalli
serer i farveløse, tavleformede Krystaller, 
Pyrrhopin,  Chle leryfhrin eller Sanguinari!!,  
et svagt gult, krystalliserende Alkaloid af en 
brændende skarp Smag. Desuden indeholder 
den endnu Chelidoxanthin.  et gult Farvestof, 
som krystalliserer, og Chelidcnsyre ,  naale- 
formede, farveløse, silkeglinsende Krystaller.

S v a m p e  kaldes dels forskjellige til 
Planteriget og  navnlig til Løvsporeplanterne 
henhørende Legemer, . som adskille sig fra 
Laver og  Alger ved deres Cellers fuldstæn
dige Mangel paa Bladgrønt og  Stivelse, og 
dels nogle i Dyrerigets laveste Afdelinger 
indordnede Legemer, som findes i alle Have, 
sædvanlig' fæstede til Gjenstande paa Hav
bunden, og som forplante sig ved Æ g. Den 
førstnævnte a f disse to Klasser bestaar af en 
stor Mængde Arter, af hvilke nogle ere spise
lig e , imedens andre anvendes i Medicinen 
eller paa anden Maade ; som nogle af de vig
tigste skulle vi her kun nævne: Bovist,  
Champignoner,  Fyrsvam p,  Jomfrusvamp,  
Lærkesvamp,  Meldrøie,  Morkier,  Stensvamp,  
Trøfle r  etc., hvilke Svamparter alle ville fin
des omhandlede i særlige Artikler. —  Den 
til D yreriget henhørende Klasse Svampe ind
deles ligeledes i forskjellige Alter, saasom 
Kalksvampe,  Kiselsvampe,  Hornsvampe etc., 
af hvilke dog kun de til den sidstnævnte 
Klasse henhørende Badesvampe have Betyd
ning som Handelsgjenstande, hvorfor de her 
skulle blive nøiere omtalte.

Badesvampe ,  Vaske svam pe  eller Hav

svampe (Spongiæ officinales  eller marina), 
T. Badeschwämme, Fr. Eponges, E. Sponges, 
ere Boligerne for en Art Plantedyr, som 
sidde fast paa Stene og  Klipper i Havet i 
en Dybde af fra 2 til 600 Meter, og som 
navnlig findes i Middelhavet ved Nordkysten 
af Afrika, ved Syrien, ved de græske og jo- 
niske Øer, ved Østkysten af Istrien, ligesom 
ogsaa i det røde Hav, ved Kysterne af Nord
amerika, Brasilien etc. De have en meget 
forskjellig Form, idet de enten kunne være 
kugleform ige eller flade, kegleform ige, stjerne- 
form ige etc., og  de bestaa af en Mængde 
større eller mindre Rør, som staa i indbyrdes 
Forbindelse med hverandre og som ere Aar- 
sagen til deres Blødhed og  Elasticitet. Det 
netformige, tæt sammenfiltede og  seige Tæv 
er snart finere og  snart grovere; i frisk Til
stand er det om givet af en grønlig Slim, 
som snart gaar i Forraadnelse og da udbre
der en Lugt, der vidner om dens animalske 
Oprindelse. Vaskesvampene fiskes enten med 
Hager eller med Slæbenet eller ogsaa hentes 
de op fra Havbunden af Dykkere. Med Ha
ger drives Fiskeriet i 6— 15 Meters Dybde ved 
Kysten af Dalmatien, ved Kysten fra Tripo-
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lis til A lgier og  ved Bahamaøerne ; med Slæ
benet i en Dybde af 150— 200 Meter ved 
Samos og  Cesme, og  ved Dykkere ved Spo- 
raderne, Candia, Cypern, ved de syriske og 
ægyptiske Kyster og ved Tripolis. Yed de 
joniske Øer, ved Nauplia, Saloniki og i Mar- 
morahavet fikes Svampene dels med Hager 
og dels ved Dykkere, som ofte gaa ned i 
Havet til en Dybde af 25— 30, ja  endogsaa 
40 Meter. —  Naar Svampene ere bragte iland, 
have de et sortegrønt Udseende og  ere fyldte 
med Slim samt kalk- eller kiselagtige Con- 
crementer, hvorfra de befries dels ved Stamp
ning eller Bankning og  dels ved Hjælp af 
fortyndet Saltsyre, og  de antage da en lysere, 
brunliggul Farve; senere blive de blegede 
ved at nedlægges i svagt Chlorvand eller 
ondnu bedre ved at behandles med Svovl
syrling.

De bedste og fineste Badesvampe ere de 
syriske eller Soriasvampene,  som fiskes i 
det tyrkiske Archipel, især ved Kysterne af 
Calymnes, Candia, Berberiet og  Syrien, og 
sona mest komme i Handelen over Genua, 
Triest, Livorno og  Marseille. Efter disse 
følge de græske,  som kaldes Kalidi eller Ka

liernes, og  derefter Svampene fra Ist r ie n og 
Dalmatien, af hvilke de sidste ere kjendelige 
ved den rødlige Bod, hvorved de have været 
fastvoxede til K lipperne; de ere i Regelen 
sniaa med H uller a f forskiellig  Størrelse og 
have en temmelig stiv, mørktfarvet og ikke 
glat Yæv. Den ordinaireste Sort er Tr ipo-  
lissvampene,  som have en m eget grov og 
storhullet Væv. I den nyere T id  kommer 
der ogsaa Badesvampe i Handelen fra Am e
rika under Navn af am er ikanske  eller Ba-  
namasvampe; de ere meget bløde, tem melig 
løse og svulme stærkt op i Vand, men de 
øve kun lidet holdbare og  vurderes derfor 
ikke høit. De komme i pressede Baller fra 
Newyork over Ham borg. —  I Handelen skjel- 
Qer man sædvanlig imellem 3 Sorter Svampe, 
jiemlig 1) Fine Badesvampe,  ogsaa kaldet 
hßvant iner Badesvasnpe,  som med Hensyn 
id Blødhed, Elasticitet, smuk Farve og  Form 
°vergaa de andre Sorter. De ere enten hæ- 
pragtig  tragtformede med glatte eller ryn
kede Sidevægge og  kaldes da Champignons,  
eUer regelmæssig runde og  fulde og  benæv- 
p s da Dame- eller Toiletsvampe.  De bedste 
hskes først i en Dybde a f omtrent 60 Meter 
p d er Havets Overflade, have en tæ t , fin 
pvuctur, smaa ensartede Porer, der sidde 
p t  sammen, og  en gullighvid  indtil lyse
p ia  Farve; de bør være næsten ganske fri 
jØv at indeholde kalkagtige Concrementer. 
d) Zimoccasvampene eve mere haarde, have 
p .fa s t  Structur, en mørk, brun eller gu llig - 
lvid Farve og  flere, men ikke større Porer 
»S Huller end de forannævnte. Smukke, 
ulde Former ere kun sjeldno; sædvanlig ere 

p  flade, tynde ved Bandene og  ofte g jen - 
ii'öidragno af Kanaler ved Siderne. 3) Hest e-  
Syampe ere mest flade eller kageformede, dog 
Øgsaa knoldede, have m eget store og  talrige 

°rer og Huller, en ringe Fasthed og  en 
fullig indtil lysebrun Farve. — Badesvampe 
k°aime i Handelen i Baller paa c. 150 Pd.,

som oftest løse, undertiden ogsaa trukne paa 
Snore. De smaa, som kun veie 3— 4 Gram, 
kaldes Tavle svam pe; de endnu mindre be
nævnes Kropsvampe,  fordi man brænder dem 
(tilligem ed Svampeaffald) og  anvender dem i 
Medicinen imod Krop under Navn af Spon-  
gia u st a eller Carbo Spongiæ paa Grund af 
deres Indhold af Jod o g  Brom. A f de fine 
Badesvampe tilbereder man endvidere Vox-  
eller Pressesvam p,  S p o n g i a  c e r a t a ,  idet man 
udvasker dem om hyggelig, renser dem for al 
Kalk eller Sten og  tørrer dem, hvorefter de 
mættes med smeltet Vox og  sammenpresses 
imellem Tinplader. Naar de efter at være 
rensede imprægneres med en Gum miopløs
ning og  omvikles m eget tæt og  fast med 
Seilgarn, imedens de endnu ere fugtige, 
og derpaa tørres samt tilfiles til Bougier, 
kaldes de Gummi-Svampe, S p o n g i æ  g u m i n o s æ ;  
begge disse Arter anvendes i Chirurgien. —  
Yed Indkjøb af Svampe maa man paasé, at 
de ere saa tørre som m uligt og  at de ikke 
forsætlig ere overstrøede med Sand for at 
give dem en større V æ gt; de bør opbevares 
paa et noget fugtigt Sted for ikke at tabe 
form eget i Vægt. —  I den nyere T id  har 
man forsøgt paa at dyrke Vaskesvampe ved 
at skære Smaastykker a f en Modersvamp 
under Vandet og  sætte dem fast i Sandbund, 
hvor de da voxe hurtig, og disse Forsøg ere 
lykkedes saa godt, at man fornylig  har g jort 
saadanne Forsøg  i det Store i det adriatiske 
Hav og  ved Pine K ey paa Kysten af Florida. 
Efter det amerikanske Blad. »New Rem edies« 
forhandles der paa flere Steder i Newyork 
Svampe, der saaledes ere avlede ved Kunst.

T il Danm ark indførtes i Aaret 1880 c. 
11,844 Pund Vaskesva.upe, hovedsagelig over 
Tyskland, hvoraf Indførselstolden udgjorde 
c. 7,879 Kr. —  Norge s Indførsel i 1879 var 
1,950 Pund til en Værdi af 19,500 Kr. og  en 
Indførselstold af 2,600 Kr., imedens der til 
Sve r ig i 1878 indførtes 8,539 Pund til en 
Værdi af c. 38,400 Kr. og  en Indførselstold 
af 1,366 Kr.

S v a n e k a y  er et sædvanlig ufarvet, 
tykt, kipret uldent Stof, som er let valket, 
ruet og  overskaaret, altsaa en Art tykt F lo 
nel. Under samme Navn forekommer ogsaa 
et tykt, langhaaret Bomulds Stof, som bru
ges til Sengetæpper, Skjørter, Natkjoler e tc.; 
det er som oftest hvidt, men ogsaa broget 
stribet, mønstret, trykket eller farvet. Man 
har to Sorter, nemlig enkelt ,  som kun er 
opkradset paa den ene Side, og  dobbelt ,  som 
er opkradset paa begge Sider.

S v a n e s k i n d ,  de tilberedte, med de 
fine hvide Dunfjer bedækkede Skind af Sva
nen, benyttes til Kantninger paa Dameklæ- 
der, Muffer etc. og  komme især fra Sibérien 
og  Nordamerika.

S v a r t s i d e  s. Sælhund.

S v e d s k e r  s. Blommer.

S v e n s k  T r æ l a s t  inddeles nu hoved
sagelig  i nordlandsk og  sydsve nsk  Last, 
men den benævnes dog ogsaa ofte efter de 
forskjellige Afskibningssteder som Gothen- 
borg- Halm st ad- Malmo- Calm ar -  Oscar s-  
hamn- W e st e rvik-Last  etc. Den bestaar a f
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Fyr og Gran, af hvilke Træsorter Fyr er 
den hedste, ledeste og stærkeste, imedens 
Gran er magrere, lysere og i Kegelen 10 à 
15 pCt. billigere.

Fra Gothenborg afskibes navnlig Planker 
og  Bræder, hvoraf især i de senere Aar en 
M ængde udføres i høvlet og  pløiet Tilstand. 
Bræderne og Plankerne sælges dels pr. Cu- 
bikfod og dels i hele Laster pr. Standard 
(s. d.). Bjelker og Sparrer ere firhuggede.

Halm st ads Lasten bestaar ligeledes af Bræ
der, Planker, Sparrer og  Bjelker. Tømm eret 
holder fra 4 til 1 2 ", men Dimensioner af 
over 10" forekomme dog kun sjelden. Bræ
derne faas saavel i l "  som 5/4 " Tykkelse og le
veres i alle Bredder fra 5 til 13 à 1 4 ", hoved
sagelig  i Længder paa 6 Alen svensk Maal, 
hvilket Maal er 6 pCt. mindre end det danske. 
Bræderne og Plankerne søges dog kun sjeld- 
nere paa Grund af Yedets haarde, vredne og 
knastrige Charakter. Tømm eret er lirhugget 
og  af god Kvalitet, men er dog i de senere 
Aar for Kjøbenhavns Vedkom mende tildels 
fortrængt af Malmø og Landskrona Afskib
ning. Halmstad exporterer nu hovedsagelig 
sit Tømm er til Jylland og nogle enkelte 
fyenske og sjællandske Kjøbstæder, imedens 
der dog ogsaa kommer noget til K jøben
havn.

Malmø og Landskrona udføre Tømm er i 
stor Maalestok, og navnlig har Malmø i de 
sidste 18 Aar exporteret store Mængder T øm 
mer i Tykkelser fra 4 til 1 2 ". Kjøbenhavn 
faar Størstedelen af sit Forbrug fra Malmø, 
hvortil Tømm eret føres ad de forskjellige 
svenske Banelinier. Tømmerets Kvalitet an- 
sés for at være fuldt saa god som Halm
stadstøm merets, og  for Granens Vedkom 
mende samt for Dimensioner af over 7 " 
regnes det endogsaa som bedre. Træet maa- 
les med svensk Maal for Tykkelse og  Bredde 
og  dansk Maal for Længden. —  Foruden 
Tømm er udfører Malmø ogsaa større Partier 
Bræder og  Planker, hvoraf Størstedelen er 
a f haard og  kjærnefuld Beskaffenhed og  iøv - 
r igt af god Kvalitet. Endvidere udfører 
Malmø til Tyskland og Danmark store Par
tier Tagspaan, saavel skaarne 4 X  19 ", som 
høvlede (s. Spaan).

Calm ar  Last af god Kvalitet er meget søgt 
og  bestaar ligeledes af Bræder, Planker, 
Sparrer og Bjelker. Bræderne ere dels fir- 
skaarne og dels barkkantede, hovedsagelig af 
5/4" Tykkelse og  fra 5 til 13 à 14 " brede. 
B jelker og  Sparrer leveres dels i almindelig 
Calmar H ugning, som falder noget rund ud 
og  holder svensk Maal i Tykkelse, Længde 
og  Bredde, og dels i firliugget Vare ligesom 
Malmø og  Halmstads Afskibning og  med 
Tykkelse i svensk Maal, men Længde i dansk 
Maal.

Oscarsham ns-  og W e st e r vik s-Last ,  som
begge sælges under Navn af W esterviks- 
Last, bestaar mest af vankantede Bræder og  
Planker fra 3/4 til 3 "  tykke og  fra 3 til 13 
à 1 4 "brede. Træet er af udmærket kjærne
fuld  og fin Bonitet, og  det er som Følge 
deraf ogsaa dyrere end anden svensk Last.

Nordlandsk Last udskibes fraLuleä, Piteå,

Sundswall og flere andre Byer nord for Stock
holm ; det er smukt, men blødt Træ uden 
egentlig  Kjærne. Afskibningen bestaar dels 
af firhuggede Sparrer og  Bjelker fra 5 til 
12 à 13 ", og  dels af Bræder fra 1 til 11jt " 
samt 2 1/, og 3 "  Planker.

Sverigs Udførsel a f de v igtigste Sorter 
uforarbeidet, kun sauget eller tilhugget Fyrre- 
og Grantræ udgjorde i Aaret 1878:

Stk. eller Mill. Cbfd.
A f Tøm m er, Master,

Bugspryd af 8,3 "
Diameter eller der
over i Topenden. 376,222 » 3,9

» Pitprops (G rube
stolper) .............. 9,5 Mill. » 8,8

» Bjelker og Sparrer 
6 ,6 " T. paa Midten
eller s t ø r r e ........  348,971 » 6,6

» mindre Dim ensio
ner ....................... 837,844 » 4,5

» Bræder og
Planker . 5,2 Mill: Tylter » 91,8

» Bræde- og Plankstumper . » 3,9
Tilsammen c. 120 Mill. Cbfd. til en Værdi 
af c. 67 M ill. Kroner.

A f svensk  Tøm m er og Træ indførtes der 
til Danmar k i Aaret 1880:

a. uforarbeidet:
E g ......................................... 79,686 Cbfd.
Bræ ndeved........................... 27,500 Favne.
Bjelker, Sparrer, Planker, Bræder etc.

a fP y reU OTG r a a { ® . ^ — Ï '

b. helt eller tildels forarbeidet:
Tildannet Hus- og  Skibstøm 

mer etc................................  6,084 Cbfd-
P ibestaver.............................  9,844 Pund.
Tagspaan, Aarer, grovt Bød-

kerarbeide etc ..................... 6,1 M. —•
Tændstikker og fint Sned-

kerarbeide............................  69,020 —■
Simplere Snedker- og  Drei- 

erarbeide, Finerer etc. . . .  84,210 —

Imedens Danmarks H ovedindførsel af Tøn1' 
mer og  Træ foregaar fra S verig, indføres der 
dog ogsaa endel hertil fra andre Lande og 
navnlig fra N orge, Preussen og Rusland, f 
1880 udgjorde saaledes Indførselen af ufor' 
arbeidet Tøm m er og Træ, hovedsagelig 
F yr og  Gran:

fra Norge ,
32,488 Com. Læster og  c. 115,000 Cbfd- 

» Preussen
2,518 —  og  c. 519,000 -

» Rusland
1,353 —  og  c. 137,000 "

Indførselstolden for uforarbeidet TønUB6* 
og Træ, som indførtes til Danmark i AaX 
1880 fra alle Lande (med Undtagelse af F111' 
land) udgjorde 809,464 Kroner. ,

Idet vi med Hensyn til Indførselen h 
N orge forøvrigt henvise til Artiklen »Nois 
Trælast«, skulle vi her endnu kun kortene 
omtale den fra r u ssi sk  Finland kommen0
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Trælast. Finsk  Træ last  deles sædvanlig i 
to Sorter, nem lig Bondelast  og  f i r skaar en
Last .  Bondelasten afskibes hovedsagelig fra 
Nystad og  bestaar kun af simple Bræder, der 
mest anvendes til Forskaling og Indskud, 
samt slethuggede Sparrer fra 4 til 6 " tykke. 
Den fi rskaarnc Last bestaar a f Bræder fra 1 
til 1 % “  tykke og  fra 5 til 1 2 "  brede; den 
udskibes navnlig fra Satsmola, Bjørneborg, 
Jacobstad, Brahestad, W ib org , H elsingfors 
og nogle flere finske 'Byer. —  A f finske Træ
varer indførtes der i Aai et 1880 til Danmark 
18,851 Com. Læster, hvoraf' Indførselstolden 
udgjorde c. 89,900 Kroner.

S v i n e t  (Sus scrovha), det bekjendte, i 
uforædlet Tilstand tykhudede Pattedyr, fore
kommer i to Arter, det vi lde og  det sand
synligvis fra dette nedstammende t amme 
Svin.  Vi ldsvinet ,  som oprindelig har levet i 
alle tætte og sum pige Skove i Mellemeuropa, 
alle Middelhavslandene og  en stor Del af 
Asien, fandtes ogsaa tidligere i England, 
Tyskland, Sverig og Danmark, men er efter- 
liaanden blevet udryddet i disse Lande; dets 
uære Slægtskab med det tamme Svin aaben- 
barer sig især ved den L eth ed , hvormed 
tegge disse Arter parre sig  med hinanden. 
Vildsvinets K jød benyttes som Fødemiddel, 
dets tykke, med sorte Børster besatte Hud 
anvendes til Fodtæpper i Vogne og  foran 
Stuedøre, til Kuffertbetræk etc. og dets store 
Hugtænder bruger man som Glittetænder. — 
Det t amme Svin,  som oprindelig kun har 
hørt hjemme i den gamle Verden, er nu ud
bredt over Størstedelen af Jorden og er over
alt et v igtig t Husdyr, hvis K jød er en al
mindelig yndet Spise, saavel i frisk som i 
saltet eller røget Tilstand, og hvis F edt be
nyttes paa mange Maader, imedens dets B ør
ster anvendes til Pensler etc ., Blodet til 
Følser, Huden som Læder, Blæren til -Over- 
binding over Kar, hvoraf Luften skal holdes 
ude, og til Dialysatorer, Tarmene til Pølser 
etc. Det saltede og det røgede K jød og  
navnlig Skinkerne, Spækket, Fedtet og  B ør
sterne, men ogsaa de levende Svin ere der
for i mange Egne betydelige Handelsartikler, 
især hvor Svineavlen drives i stor Udstræk
ning, hvilket fortrinsvis er Tilfæ ldet i de 
Lande, som have store E ge- og  Bøgeskove, 
idet disse Træers Frugter afgive et fortrin 
ligt Næringsmiddel for Svinene. Der avles 
og fedes saaledes en stor Mængde Svin i 
Irland, navnlig i York og  Suffolk, endvidere 
i Rumænien, Bosnien, Ungarn, Slavonien og 
Polen, fra hvilke Lande Udførselen er meget 
betydelig til England, Østerrig, Schlesien, 
Preussen, Norditalien etc. I  Tyskland komme 
Mange Svin fra Bøhmen til Sachsen, Baiern 
etc., og desuden er navnlig W estphalen be- 
kjendt for sin Svineavl og den Mængde rø
gede Skinker, som derfra forsendes vidt om 
kring. I  England ere de ældre Svineracer 
især bievne forædlede ved Indførselen af 
chinesiske A vlsdyr, hvorved der er frem
kommet forskj ellige Arter, saasom den hvide, 
Meget finhudede, ikke store Yor ksh i r e -  eller 
Lincoln-Race;  den sorte Esses-Race,  som 
ogsaa er lille, finhudet og tyndhaaret og som

er bekjendt for sit fortrinlige K jød ; den rød
lig e , brunplettede, meget frugtbare Ber k -  
sh i r e-Race;  endvidere den store hvide Su f 
f olk-  og den brogede Ham pshire - Race.
Igjennem  de engelske Svineracer ere senere 
de fleste europæiske Svinestammer bievne 
mere og  mere forædlede, hvortil ogsaa en 
mere om hyggelig  Pleie end tidligere samt 
en i flere Lande stedse tiltagende Melkeri- 

I drift har bidraget betydeligt. —  I størst U d
strækning drives im idlertid Svineavlen i de 
indre Stater i Nordamerika, saasom i Ken
tucky, Tennessee, M issisippi, Arkansas, M is
souri, Illinois og  især i Ohio. Byerne Cin
cinnati og Chicago ere Hovedpladserne for 
Handelen med og  Forsendelsen af disse Pro- 
ducter, som udgjøre en af de vigtigste Er
hvervsgrene og  Udførselsartikler i de oven
nævnte Egne. De forenede nordamerikanske 
Fristaters Production af Svinekjød og Svine
fedt er overordentlig stor og tiltager Aar for 
Aar; Udførselen i 1880 udgjorde 'a f Spæk og 
Skinker c. 815 M illioner Pund- til en Yærdi 
af c. 60 Mill. £., og  af Flesk c. 97 Mill. Pd., 
værd henved 7 M ill. £. Gjennemsnitsvægten 
af de slagtede Svin var i Aarene 1878/79 220 
Pd., og  Prisen var omtrent 12 Kroner pr. 
100 Pd. Alene i Chicago slagtes gjennem - 
sn itlig  om Sommeren omtrent 10,000 og  om 
Vinteren 20,000 Svin daglig, og ofte forsen
des indtil 2,000 Tons Svinekjød daglig ad 
Jernbanerne. E t a f de derværende Slagterier 
indtager et Areal af c. 25 Tdr. Land og be
skæftiger om Som meren c. 2,000 og  om 
Vinteren 3,500 Mennesker, som lønnes med 
6 à 10 Kroner for 10 Tim ers dagligt Ar- 
beide. Svinene kjøbes sædvanlig i en Alder 
af fra 26 til 28 Maaneder og  veie imellem 
100 og  300 Pund; de tungeste ere de, der 
ere fedede om Vinteren. For nogle Aar 
siden slagtede man kun Svin om Vinteren; 
men efterat det er blevet lettere og  billigere 
at tilveiebringe Is, slagtes der i dette Eta
blissement i Tiden fra 1. Marts til 1. Novbr.
c. 5 M illioner Svin. En fortrinlig  amerikansk 
Race er det saakaldte »Poland-China-Svin«, 
som stammer fra nogle for c. 60 Aar siden 
til Ohio fra China indførte Avlsdyr.

I  Danmark har Svineholdet først naaet en 
større U dvikling i den nyere Tid, efterat 
den gamle danske Race var bleven forædlet 
dels ved K rydsning med engelske og  m eck- 
lenborgske Svin og  dels ved Dyrenes bedre 
Pleie og  Fodring med Affaldet fra den stedse 
tiltagende Melkeridrift her i Landet. Da 
dernæst de lettere Transportm idler havde sat 
Øerne i hurtig Forbindelse med Ham borg, 
hvis store Slagterier vare gode K jøbere af de 
forædlede Svin, der kunde afgive passende 
Flesk til det engelske Marked, begyndte U d
førselen af denne Artikel snart at faa Betyd
ning og  er senere stadig tiltagen Aar for 
Aar. Imedens Overskudsudførselen saaledes 
i Aarene fra 1864 til 1871 gjennem snitlig 
kun udgjorde c. 25,000 Svin aarlig, steg den 
efter »Tidsskrift for Landøconom i« i Land- 
brugsaaret 1871/72 til c. 103,500 Stk., i 
1875/76 til c. 158,000, i 1878/79 til c. 193,000 
og  i 1880/81 til c. 229,000 Stk. Svin. F or-
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uden denne betydelige Udførsel af fede le
vende Svin har der ogsaa været en temme
lig  stor Overskudsudførsel af Flesk, som var 
størst i Aaret 1871, da den udgjorde e. 15 
M illioner Pund, imedens den senere er af
tagen, saa at den nu kun udgjør 5 à 6 Mill. 
Pd. aarlig. —  Svineholdet i Danmark har i 
det sidste Decennium udviklet sig  til en 
saadan Betydning i øconom isk Henseende, at 
Overskudsudførselen derfra giver en. Indtæ gt 
for Landet, der anslaas til c. 20 Mill. K ro
ner og  saaledes nærmer sig  stærkt til Land
brugets største Indtægtsposter. Der har 
efterhaanden her i Landet dannet sig  to sær
lige Systemer for Svineavl og  Svinefedning, 
som have havt til Følge, at de danske Svin 
af Opkjøberne stedse deles i to Klasser, hver 
med sin særlige Bestemmelse og  Afsætnings
kilde. D et ene System, som omfatter Største
delen a f Melkerigaardenes Svinehold, gaar ud 
paa at producere de saakaldte »Sengsvin«, 
som ere af middelstore, forædlede Racer og 
som i en Alder af 7 à 9 Maaneder og  med 
en levende Y æ gt a f 180— 200 Pund hoved
sagelig  finde Afsætning dels til de foran
nævnte Slagterier i Ham borg og dels til de 
her i Landet i den nyere T id  oprettede 
Slagterier af samme Art, hvorefter Flesket 
da i Regelen forsendes til Londons Marked, 
mest til Brug for de bedre stillede Klasser 
a f Befolkningen. D et andet System , som 
synes at være det almindeligste udenfor 
Melkerigaardenes Omraade, gaar ud paa Pro- 
ductionen af større og  federe Svin med en 
Y æ gt af 250 Pd. og derover; disse afsættes 
ligeledes hovedsagelig til Hamborg, mest til 
Brug i de tyske Fabrikegne, imedens der dog 
ogsaa i de senere Aar forsendes endel til 
England, navnlig over Newcastle, sandsyn
ligvis ogsaa til Forsyning af de engelske 
Fabrikdistricter. Sengsvineno betales i R e
gelen nogle Øre høiere pr. Pund, især i den 
varme T id  af Aaret, imedens dog »bedste 
Fedesvin« i den kolde Aarstid ofte betales 
ligesaa høit eller høiere. (Sé ogsaa under 
Artiklen »K jød«.)

Danmark indførte i Aaret 1880 13,119 Stk. 
Svin, hvoraf 12,712 fra Sverig, 388 fra H er
tugdømmerne og 19 fra England samt des
uden 1,702 Stk. Grise, næsten alle fra Sverig. 
I  1881 udgjorde Indførselen 15,498 Svin og 
1,940 Grise. I  Trienniet 1877/79 var den aar- 
lige Indførsel g jennem snitlig 8,895 Stk. Svin, 
o g  i 1879/gi 11,798 Stk., hvorefter Indførse
len i de sidste 5 Aar er tiltagen 33 pCt. —  
Der udførtes i 1880 244,279 Svin, hvoraf c.
230.000 til Tyskland, 10,000 til England og
4.000 til Holland, samt 7,180 Grise, hvoraf 
c. 5,000 til Norge. Udførselen i 1881 var 
247,689 Svin og 5,605 Grise. Efter en lig 
nende Sammenstilling som ovenfor er Ud
førselen af Svin i de sidste 5 Aar tiltagen 
15 pCt.

Norge indførte i 1879 13,083 Svin og  Grise 
til en Værdi af 312,900 Kroner, og udførte 
in gen ; Sver ig indførte i 1878 4,650 Stk., v. 
c. 139,400 Kr. og  udførte 20,760 Stk., v. c. 
581,400 Kr.

England indførte i 1876 43,558 Svin til en

Værdi af 172,727 £.. hvoraf c. 20,000 Stk. 
fra Frankrig, 14,607 fra Holland og  6,454 
fra Danmark. Udførselen i samme Aar ud
gjorde kun 449 Stk.

S v i n e l w r s t e r , T . Schweinsborsten, 
Fr. Soies de porc, E. Bristles, ere de lange, 
stive Haar af Ryggen , Halsen og  Nakken 
saavel a f det tamme som af det vilde Svin; 
de anvendes hovedsagelig t il Forfærdigelse 
af Børster og  Pensler, men desuden ogsaa 
af Skomagere og Sadelmagere til Syning, 
ligesom  de ogsaa undertiden benyttes som 
Udpolstringsmateriale. De bløde Børster fra 
andre Dele af Svinet, saavelsom Børster af 
unge Svin, anvendes ligesom Gedehaar til 
de fine F løils- og  M eubelbørster. Svinebør
ster komme i Handelen i stor Mængde især 
fra Rusland over Petersborg, R iga og Ar
changel, samt fra Polen, Belgien, Østpreus- 
sen, Rumænien etc., og de ere navnlig en 
v igtig  Handelsartikel i K ønigsberg og Kra
kau, ligesom ogsaa i Danzig, Stettin, Frank
furt a. d. Oder, Breslau, W ien, Hamborg etc. 
Børsterne af det vilde Svin. ere bedre end 
de a f det tamme, idet de ere tykkere og fa
stere. Man erholder Børsterne enten ved at 
udrykke dem directe af det dræbte D yr eller 
ved først at skolde dette og  derpaa udrykke 
dem, eller ogsaa ved at afbeitse dem med 
Kalk; de udrykkede ere de bedste, og de af- 
beitsede, som kaldes Kalkbørst er ,  de slette
ste. Endvidere ere Vint erbørst erne bedre 
end do svagere, mere skjøre og kraftløse 
Som m erbørst er ;  ligeledes have de saakaldte 
levende Børster af de slagtede .Svin en større 
Værdi end de døde, som erholdes af Dyr, der 
ere døde af Sygdom. Fra Productionslan- 
dene komme Børsterne dels raa,  dels alle
rede t i l ret t ede og  sor t erede;  ofte blive de 
dog ogsaa først behandlede og  sorterede i 
Handelsbyerne. De raa ere enten nedpak- 
kede saaledes som de tages lige fra Svinene og 
kunne da sædvanlig kun benyttes til Polstring, 
eller de ere kæmmede med Kamme og sam
lede i Bundtep, og de kaldes da i Tyskland 
»Rauhborsten« eller »Rauhhaare«. T il fiere 
Slags Børstenbinderarbeide blive de ogsaa 
farvede, efter at være blegede, idet - man 
først læ gger dem i en varm Beitse af en 
A lun- eller Jernopløsning, og  derpaa i et 
ligeledes varmt Farvebad af Blaatræ, Fer- 
nambuk, Indigo o. dsl. For at Farven skal 
blive smuk, maa Børsterne oprindelig være 
ufarvede ; de røde, brune, graa eller melerede 
egne sig  ialfald kun til at farves sorte. Sorte
ringen sker efter Børsternes Farve, Længde, 
Stivhed og Tykkelse ; derpaa bindes do i srnaa 
Bundter, og af disse samles ig jen  flere i et 
større Bundt. De hvide ere de dyreste, dels 
fordi de benyttes til finere Arbeider og dels 
fordi den hvide Farve ikke kan skaffes til- 
veie ved Farvning, imedens de hvide Børster 
derimod kunne gives andre Farver. Derefter 
følge de sorte, af hvilke dog de længste og 
bedste sædvanlig staa i samme Pris som de 
hvide ; de billigste ere de brune, røde, graa 
og  de melerede. Førend Børsterne benyttes, 
vaskes de først i en varm A l u n  opløsning» 
hvorefter de skylles i rent Vand og udsæ t t es
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for Solen og  Luften for at bleges, under 
hvilken Proces de stedse holdes fugtige. 
Blegningen sker ogsaa ved at læ gge de i 
varm Sæbelud rensede Børster en eller to 
page i Svovlsyrling-Vand; de vaskes derefter 
i Sæbevand, skylles i rent Yand og  udsættes 
under Glas for Sollyset, hvorved de blive 
nvide og silkeglinsende. Yed Blegningen op- 
naar man, at alle Børsterne blive ensartet 
hvide, hvilket Maal det ofte er vanskeligt at 
Uaa ved den blotte Sortering. De længste, 
tykkeste og  dyreste bindes i smaa Bundter
og pakkes i lange, smalle Æsker, som ved 
Balget medtages i Vægten uden Tharagodt- 
gjørelse. Man kalder dem Æskeb ør st er  
(Schachtelborsten) til Adskillelse fra de noget 
kortere og  svagere Bundt bør st er  (Packet
horsten), hvoraf de smaa Bundter ere samlede 
til større Bundter. De efter Sorteringen til- 
hageblivende korte, svage og kun lidet brug
hare Haar kaldes Zw i gst oss eller Zw ingst oss.  
tindertiden sorterer man ogsaa Børsterne 
öfter det Brug, hvortil de ere bestemte, som 
Skomager- Børst enbinder - eller Penselsbør -  
ster;  de sidste ere de fineste og  af alle 
Barver eller ogsaa melerede, og  bundne i 
Bundter paa J/4 Pund. I Rusland kaldes den 
hedste Sort Akat ka,  derefter følge Prima,  
Buchoi og Secunda.  De Petersborgske ere 
hedre og sædvanlig ogsaa 10— 12 pCt. dyrere 
oud de Archangelske. I  K önigsberg kaldes 
Hovedsorterne efter deres Kvalitet Kr onbor 
gen,  Kronbrackborst en og  Brackborst en;  
j^an skjelner ogsaa imellem Groosband og 
t leinband,  af hvilke den første Sort bestaar 
&f lutter tykke og  stive Børster, der paa den 
?ederste Ende have smaa Hoveder. Foruden 
I de ovennævnte Byer drives der ogsaa en 
ptydelig Handel med Børster i Nürnberg, 
hvortil de indføres fra Rusland, Polen, Preus- 
8eu etc., og hvor de sorteres meget om hyg
geligt som Æ ske- Bundt og  Penselsbørster, 

desuden betegnes Sorterne med Numere 
°? efter de Lande, til hvilke de ere bestemte 
i°S særlig sorterede og  tilrettede, som hol- 
pUdske, engelske etc. —  T il Udpolstring, 
hvortil Børster dog  stedse kun afgive et 
'U'pelt Materiale, maa de befries fra deres 

(Ure Hinde, hvori der let vilde kunne frem- 
ouoine Orme, og  dette sker ved at lade dem 

l'ivre i Bunker, hvorved Hinderne raadne 
J/rt; de blive derpaa vaskede, tørrede, tær
e d e  med Pieile, op kradsede og  spundne til 
prikker, hvorefter de koges stærkt i Vand, 
Jhres i Ovne og  tilsidst blive de da ig jen  
jpsnoede og kradsede. De faa paa denne 

aade nogen Lighed med Hestehaar, men en 
ou Del af dem forblive dog  ukrusede og  

p ie derfor stikke igjennem  Betrækket a f de 
U(t!er’. Hynder etc., hvori de fyldes. 

^ V i n e f e d t ,  T. Schweineschmalz, det 
u ^ l t e d e  F edt af Svin, udgjør en ikke uvig- 

Handelsartikel og  kommer selvfølgelig 
jjh de Lande og  Egne, hvor der læ gges sær- 
yS Vind paa Svinehold. Det benyttes ho
hl som Næringsmiddel, men ogsaa
ir. fabrikation af Sæbe, Pom ade, Salver,if;

askin- og Vognsm ørelse etc. D et tilberedes 
først Mængde i Nordamerika, dels til F or

brug i Landet og dels til Forsendelse til de 
østlige Stater, Vestindien, Sydamerika og i 
den nyere T id  i stort Omfang ogsaa til Eu
ropa;, for en D el benyttes det ogsaa til Frem 
stilling af Fedtolie (Schmalzöl). Navnlig 
forsendes der betydelige Kvantiteter fra Cin
cinnati, hvor det tilberedes i stor Udstræk
ning. —  I ren Tilstand er Svinefedt hvidt 
og  næsten uden L u g t ; ved 26 à 31 ° C. 
smelter det til en farveløs \æ dske; i Luften 
bliver det efterhaanden gult og harsk og an
tager en stærk Lu gt og  en sur Reaction. 
D et indeholder 62 pCt. flydende og  38 pCt. 
fast Fedt; det flydende kommer i Handelen 
under Navn af Marvolie (T. Schmalzöl, E. 
lard-oil); det vindes ved at skille den fly 
dende Del af Svinefedtet fra den faste ved 
Presning. D et anvendes fortrinsvis ved Fa
brikationen af uldne Tøier, da det er bety
delig billigere end Olivenolie og  Sperm acet- 
olie. Det fremstilles ogsaa kunstigt af R o 
olie ved en vedholdende K ogning med Stivelse. 
—  Amerikansk Svinefedt er i de senere Aar 
blevet en betydelig  Handelsartikel ogsaa her 
i Landet, navnlig siden der nu er oprettet 
en directe Dampskibsforbindelse to Gange 
om Maaneden imellem Kjøbenhavn og  New- 
york. D et sælges til en overordentlig b illig  
Pris, nem lig sædvanlig til samme Pris som 
Flesket ; det kommer mest i Fade paa c. 300 
Pd. Netto.

S v in e m é l kaldes de m eget urene og  
klidholdige Mélsorter, der fremkomme dels 
ved Afskalning af Sæd og dels ved Melma
ling, idet man ikke ganske undgaar at male 
Kliden med.

S v i n e s k i n d  s. Huder.
S v in e tu n g e r  blive røgede ligesom  

Oxetungør og  have et endnu finere K jød end 
disse; de forsendes navnlig fra W estphalen, 
Brunsvig, Gotha etc.

S v o v l  {Sulphur), T . Schwefel, E. Sul
phur, Brimstone, Fr. Soufre, er et Metalloid 
og  et af de faa Grundstoffer, der finde? i fri 
Tilstand i Jorden, men det forekommer endnu 
oftere i Forbindelse med andre Stoffer, saa- 
som med Metaller, som Svov l k i s (Svovljern), 
Blyglans (Svovlbly),- Kobberk is (Svovlkobber 
og  Svovljern), Zinkblende (Svovlzink), eller 
med I lt  som Sulphater etc. Det fri, gedigne 
Svovl Andes dog i M ineralriget fortrinsvis i 
Fløtsbjergene og  i de tertiære Form ationer, 
i Kalksten, Gips og  Mergel, undertiden ganske 
rent i regelm æssige Krystaller, undertiden 
blandet med jordagtige Masser. Som Dampe 
strømmer det ud a f de udbrændte Vulkaner, 
de saakaldte Sol f at ar e r ,  idet det danner 
Krystaller og  Skorper i disses Revner, o g  
det afsætter sig  a f de bekjendte Svovlkilder, 
der som Sundhedskilder søges meget af R ei
sende. Ogsaa i D yreriget forekommer Svovl 
som Bestanddel a f Albuminstofferne, Musk
lerne, Haaret, Galdestofferne etc., og det er 
ligeledes udbredt i Planteriget i Planternes 
æghvideagtige Legem er, i visse flygtige, 
stærkt lugtende eg blæretrækkende Olier, 
saasom Sennepsolie, H vidløgolie, Dyvelsdræk- 
olie etc. —  Hovedfindestederne for det kry
stalliserede Svovl ere ved Urbino og  R eggio
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i Italien, G irgenti og  Catania paa Sicilien, 
Radobog i Kroatien; jordagtigt Svovl fore
kommer ligeledes i Italien, samt i Mähren 
og  Polen. Paa Island findes ogsaa udstrakte og 
tem m elig righoldige Svovlleier, men de blive 
næsten ikke udbyttede paa Grund af de store 
Transportomkostninger. Det er dog navnlig Si
cilien, som leverer næsten alt det i Handelen 
forekommende Svovl, og  Productionen er dér i 
den nyere T id  tiltagen betydeligt; imedens Ud
førselen saaledes i 1856 kun var lidt over 
200 M illioner Pund, udgjorde den i 1876 c. 
392, i 1879 c. 546 og i 1881 c. 600 Mill. Pd., 
og  en større Udvikling fremdeles kan med 
Bestemthed forudsiges. Hovedudførselsplad
sen er Catania, og Svovlet forsendes hoved- j 
sagelig  til Amerika, Frankrig og  England. | 
Svovlet vindes ved en Rensning af det na
turlig forekommende Svovl paa forskjellige j  
Maader; har man et meget svovlrigt Raa- j 
materiale, sker dette ved en Udsm eltning i ! 
Støbejerns K jedler; naar Materialet er mindre 
rigt paa Svovl, fi -retages Rensningen i Schacht- 
ovne, hvor Massen holdes saalænge flydende 
vod en Temperatur af 130— 140° C., indtil 
de jordagtige Iblandinger ere sunkne t il
bunds, hvorpaa den øses op eller aftappes i 
Forme. Mest fuldstændigt, navnlig af svovl
fattigt Materiale, udskiller man Svovlet ved 
D estillation ; paa denne Maade erholder man 
det i Handelen gaaende Raasvovl .  Saavel 
det ved Udsm eltning som det ved en enkelt 
Destillation udvundne graalige Raasvovl inde
holder endnu 8— 10 pCt. fremmede Iblan
dinger; for at befries herfra, undergives det 
en gjentagen Destillation eller Raffinering i 
særegne Ovne. —  A f de i Haturen forekom
mende Svovlmetaller udvindes ligeledes en- 
del Svovl, navnlig a f Svovlkis, et Svovljern, 
som indeholder 53 %  pCt. Svovl, hvoraf næ
sten Halvdelen kan vindes ved Ophedning, 
selvfølgelig  uden Luftens Adgang, da Svov
let ellers vilde brænde. I  Praxis uddriver 
man dog kun 13— 14 pCt. deraf, fordi der 
ellers vilde udkræves en saa stærk Hede, at 
Resten (Svovljern) vilde smelte og i denne 
Tilstand gjennem trænge og ødelægge de Lér- 
rctorter, hvori Destillationen foregaar. Denne 
Maade benyttes navnlig i Bøhmen, Galicien, 
ved Harzen (Goslar), i S verig, England etc. 
Det bøhmiske, som bestaar af tynde Stæn
ger af en orangegul F arve , er en af de 
bedste og  reneste af disse Sorter; Goslar- 
svovlet fra Harzen er a f en grønliggul Farve 
og  mindre rent; det forsendes i Tønder paa 
c. 300 Pd. Netto. Store Mængder renset 
Svovl komme fra Frankrig af en smuk, ren 
gul Farve i Kister paa c. 115 K ilogram ; 
navnlig renses der m eget raat siciliansk 
Svovl i Marseille, hvor Svovlet destilleres i 
Støbejerns Retorter, der ligesom  Gasretorter 
opvarmes fra et nedenunder liggende Ildsted, 
imedens Svovldampene undvige i et stort 
muret Kammer, hver de ved A fkøling enten 
ved en langsom Destillation fortættes til 
Svovlb lom st er ,  der falde paa Kammerets Gulv 
som en tæt Sne, eller ved en hurtig  D estil
lation samle sig paa Gulvet som et flydende 
Lag Svovl, som tappes i cylindriske Træ

forme, ved hvilken sidste Proces man erhol- 
der St angsvovl .  Ved Destillationen iltes 
stedse lidt Svovl, til Svovlsyre og  Svovlsyr
ling, saa at Handelens Svovlblomster sæd
vanlig indeholde en ringe Mængde Svovlsyre> 
der dog  kan fjernes ved Yaskning med Vand.
—  D et engelske Svovl, som forsendes i Fade 
paa c. 3 Centner, er omtrent af samme God
hed som det franske. Belgien producerer 
ogsaa m eget og godt Svovl, som især udføres 
over Antwerpen. —  I  Handelen skjelner man 
imellem de ovennævnte to Sorter, nemlig: 
1) Svovlb l om st er  eller subl imeret  Svovl ,  
F l o r e s  s u l p h u r i s ,  S u l p h u r  s u b l i i u a t u i i i  (s. Svovl
blomster), og St angsvovl ,  S u l p h u r  c i t r i u u i«  
eller S u l p h u r  in  b a c u l i s ,  cylindriske, indtil 
4 Ctm. tykke Stykker af krystallinsk Stnic- 
tur. Sjeldnere kommer Svovl i Handelen 
som et medicinsk Præparat i Form  af Svovl- 
melk (s. d.) eller præcipiteret Svovl. De 
jordagtige Bestanddele, som blive tilbage ved 
Destillationen af det raa Svovl forekomme 
ligeledes i Handelen som gr aat  Svov l  eller 
Hest esvovl ,  S u l p h u r  g r l s e u m  eller caball li iuiu-
—  I d en . nyere T id  vindes der en ikke ube- 

! tydelig Mængde Svovl af de ved Sodafabri- 
I kationen fremkommende uopløselige Rester.

Svovl er ved almindelig Temperatur et 
fast, men skjørt Legeme af en eiendommelig 
bleggul Farve, uden Lugt eller Smag og 
uopløseligt i Vand, kun lidet opløseligt i 
Alkohol og Æ ther, men i stor Mængde op
løseligt i Svovlkulstof og  Chlorsvovl; dets 
Brudflade viser, at det er krystallinsk, og det 
er en slet Leder for Varme og  Elektricitet. 
Ved at gnides bliver det negativ elektrisk 
og  udvikler da en eiendomm elig Lugt. Stang
svovl giver en knittrende Lyd, naar det op
varmes eller blot holdes i den varme Haand, 
og det springer da ofte i flere Stykker; det 
har en mere eller mindre ren gul Farve, 
men jo  renere svovlgul den er, desto bedre 
og  renere er det i Regelen. Den bedste 
Prøve paa dets Renhed er im idlertid Destil
lationen, ved hvilken det ikke maa efterlade 
nogen Rest, eller ialfald kun en ubetydelig- 
Stængerne ere undertiden paa enkelte Steder 
hule og i Hulhederne fyldte med tydelig od
dannede prismatiske Krystaller. Opheder man 
Svovl til 111° C., smelter det til en tyndt
flydende, gul Vædske; men ved stærkere Op' 
hedning indtræder der en Forandring baade 
i Farve og  Consistents. Ved 160° begynder 
det at blive tyktflydende og  pomerantsgnlb 
og  ved 220— 260° bliver det rødbrunt og 
aldeles seigt, saa at man kan vende Skaalen, 
hvori det findes, uden at det løber ud. ^ . 
køler man det i denne Tilstand pludselig 1 
koldt Vand, bliver det aldeles seigt og P1*' 
stisk, saa at man kan tage Aftryk af Medan- 
1er og  andre ophøiede Gjenstande ved 
trykke dem ned i Massen, og  da Svovlet yet 
nogen Tids Henstand faar sin oprindehg 
Haardhcd tilbage, kunne disse Aftryk atte 
benyttes til derover at tage Afstøbninger 
Gips. Opvarmes Svovl over 300° bliver de 
ig jen  tyndtflydende, og  ved 448° C. k°Se 
den rødbrune Vædske og  danner en rødbro 
Dam p; afkøles denne under Svovlets Snieln
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punct, fortættes den til et meget fint Pul
ver, idet de enkelte Damppartikler hver for 
sig blive faste, og  man erholder da de oven
nævnte Svovlblomster, imedens man ved at 
holde Afsvalingstemperaturen paa 111 0 eller 
derover, faar det flydende Svovl, som ud- 
støbes i Forme til Stangsvovl. Svovlet for 
brænder i Luften med blaa Flamme til Svovl
syrling, og da dets Antændelsestemperatur 
ligger ved c. 250° C., maa man, hvis det 
skal opvarmes saa stærkt, udelukke Luften 
for at forebygge Forbrænding. Luftform igt 
Svovl indtager et 500 Gange saa stort Rum 
som fast Svovl. Naar smeltet Svovl hurtig 
afkøles, forbliver det i flere Dage saa blødt, 
at det kan æltes, og  gjennem sigtig  brunt; 
man kalder det da amorpht  i M odsætning til 
kryst al l iseret  Svovl; ved længere H enliggen 
1 Luften gaar det da ig jen  over til det sæd- 
en lig e  gule Svovl. Svovl krystalliserer i to 
forskjellige Krystalformer. De naturlige 
Svovlkrystaller ere Rhombeoct aëdre;  man 
kan erholde dem kunstig, naar man lader en 
Opløsning,' af Svovl fordampe i Svovlkulstof. 
De Krystaller derimod, som erholdes af smel
tet Svovl, ere aflange Pr ism er .  I  den viden- 
skabelige Chemi skjelner man derfor imellem 
tre Arter Svovl, nem lig 1) octaëdrisk Svovl 
eller a Svovl med en Væ gtfylde =  2,07,
2) prismatisk Svovl eller y  Svovl, Væ gtfylde 

1,98, og 3) am orpht Svovl eller y Svovl, 
Ÿf. =  1^ 6 . _  Da Svovl har en m eget stor 
Affinitet til andre Grundstoffer, indgaar det 
mange Forbindelser, a f hvilke de vigtigste 
Olle findes omtalte nedenfor.

Svovl er en m eget v igtig  Handelsartikel, 
det finder Anvendelse paa mangfoldige 

Maader ; det benyttes saaledes til Fabrikation 
®f Svovlsyre, Krudt, Tændstikker, Cinnober, 
flussivguld , Auripigm ent, Realgar, mange 
medicinske Præparater, til Frem stilling af 
Svovlsyrling, ved Blegningen af Faareuld, 
Silke, Badesvampe, Straafletninger, Tarm- 
drenge etc., til A ftryk af M ynter o. dsl., 
01 Ultramarinfabrikation, til Vulkanisering 

Kautschuk, til Svovling af Vinfade, som 
"liddel imod Druesygdom , som K it imellem 
Jern og Sten, til Svovling a f Humle, til Fa
brikation a f Svovlkulstof etc.

Danmark indførte i Aaret 1880 337,228 Pd. 
Svovl, hvoraf c. 180,800 Pd. fra Tyskland, 
Ufi,500 Pd. fra Frankrig, 121,362 Pd. fra 
Belgien, 7,342 Pd. fra H olland og  2,163 Pd. 
Oa Sverig. Der udførtes i samme Aar 
147,581 Pd., som næsten A lt gik til S verig. 

Norges Indførsel a f Svovl i 1879 var 
°8,880 Pd. til en Værdi a f 15,900 Kr., im e- 

mrns der i samme Aar udførtes 1,980 Pd. —  
SVerig indførte i 1878 715,227 Pd. Svovl, værd 
' 7j218 Kr., og  udførte 21,509 Pd.
 ̂ England indførte i 1876 876,490 Cwts. 

RJovl til en Værdi af 282,079 £ ., hvoraf 
46,210 Cwts. fra Italien, 22,850 fra Belgien 

ß  5)000 fra Tyrkiet. Der udførtes i samme 
39.91  ft f!w t.a  ftv n v l V iv n ra f n m fr p r if  TIn.lv-

<iel,
39,918 Cwts. Svovl, hvoraf omtrent Halv- 

til Nordamerika og  Australien. 
S v o v la lk o h o l  s. Svovl kulst of ,  
“ v o v la m m o n in m , f lydende eller 

v° vlbr int esur  Am m oniak (Solutio Sulpho-

hydratis am moniti, L iqu or Am m onii sul- 
phurati) tilberedes ved at indlede Svovl
brinte i Ammoniakvand; frisk tilberedt er 
det en vandklar Vædske, som snart antager 
en gul Farve og som har en ubehagelig Lugt 
af raadne Æ g  og  Ammoniak, og en ætsende 
Smag. Den decomponeres let i Luften og 
maa derfor opbevares i godt lukkede Kar. 
Den finder udstrakt Anvendelse i den ana- 

I lytiske Chemi til at adskille forskjellige 
M etalgrupper fra hverandre, ligesom  den o g 
saa benyttes i Techniken til at give Metaller 

i et Overtræk af Svovlmetal.
S v o v la n t im o n  s. Spydglans.
S v o v la r s e n ik , gul s. Auripigment .
S v o v la r s e n ik , rød s. Realgar .
S v o v lb a ls a in  eller svovl et  Linol ie 

(Balsam um  Sulphurìs, Oleum L in i sulphu- 
ratum ) tilberedes ved at opløse pulveriseret 
Svovl i kogende Linolic. Det er en seig, 
tyk, rødbrun Vædske af en m eget ubehagelig 
Lugt, og den anvendes til Frem stilling af 
Terpent in-Svovlbal sam  eller Haar lemer Bal 
sam,  som anvendes af Dyrlæger.

S v o v lb a r y u m  erholdes ved Reduction 
af svovlsurt Baryt med Kul ; det benyttes til 
Frem stilling af Æ tsbaryt, salpetersurt Baryt 
og  Chlorbaryum.

S v o v lb lo m s t e r , renset  eller sub l i 
meret  Svovl  ( F lores Sulphur is, Sulphur su
blimatum  eller depuratum) er et fint Pulver 
uden L ugt og af en smuk gul Farve; af 
vedhængende Svovlsyre har det en syrlig 
Smag. Det vindes ved Rensningen af Svovl 
ved Destillation, idet man holder Fortæ t
ningskamrene saa kolde, at det tilbunds syn
kende Svovl ikke igjen  smelter. T il medi
cinsk Brug maa Svovlblomster ved Vaskning 
med Vand renses for Svovlsyren, saa at de 
ikke farve fugtigt Lakmospapir rødt. De 
kaldes da vaskede Svovlb lom st er ,  F l o r e s  
S u l p h t i r i s  l o i i .  De erholdes hovedsagelig fra 
Marseille, men de forfærdiges desuden ogsaa 
i Rouen, Venedig. Holland, England etc. I)e 
forekomme undertiden forfalskede med pulve
riseret Gips, Lerjord, Mel etc., hvilket kan 
kj endes paa, at disse Legem er blive tilbage; 
naar man opløser Svovlblomster i Svovl
kulstof.

S v o v lb ly  findes i Naturen som B ly 
glans (s. d.) i Krystaller a f blygraa Farve. 
Ved Kunst erholdes det ved Sammensmelt
n ing a f B ly  med Svovl, eller ved Fælding 
a f et B lysalt med Svovlbrinte. Svovlbly 
danner sig  stedse, naar metallisk B ly eller 
Blysalte komme sammen med Svovlbrinte; 
de blive derved sorte paa Overfladen.

S v o v lb r in t , Svovl b r in t esyr e  eller Hy- 
drot hionsyre {Sulphuretum hydrogenii, B y -  
drogenium sulphuratum ) er en farveløs Luft
art a f en liøist ubehagelig, stinkende Lu gt 
som af raadne Æ g ; den er brændbar og vir
ker allerede ved at indaandes i ringe Mængde 
g iftig t paa Organismen. I Vand opløser det 
sig  og  danner da Svovlbr int evand,  A q u a  
h y d r o s u l p b u r a t a ,  som har den samme L u gt 
og Smag som Svovlbrinte. Bringer man Op
løsninger af Metalilter enten i sur eller 
alkalisk Opløsning sammen med Svovl-
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brintevand, saa danner der sig som Bundfald 
Svovl metaller, der ofte liave charakteristiske 
Farver; Svovlarsenik samt Tin og Kadmium 
er saaledes citrongulfc, Svovlbly samt Kobber, 
Kviksølv, Sølv og  Vism uth sort, Svovlzink 
hvidt, Svovlantimon rødt, Svovlmangan kjød- 
farvet etc. A f denne Egenskab hos Svovl
brinten g jør man udstrakt Brug i den ana
lytiske Chemi, dels for at kjende enkelte 
M etaller og  dels for at dele dem i forskj ellige 
Grupper. Svovlbrintevand fremstilles ved 
D ecom ponering af et Svovlmetal med en 
Syre; sædvanlig benytter man dertil Svovl
jern og  Salt- eller Svovlsyre. Det maa an
vendes frisk, da Svovlbrinten deri ved L u f
tens Adgang meget let iltes til Yand og 
Svovl.

S v o  v i  c a d m i u m  eller Cadmiumgult er
en m eget smuk gul Farve, som har fundet 
Anvendelse til Oliemaling og  til Gulfarvning 
a f Sæber.

S v o v l c a l c i u m ,  Svovlkalk eller Kalk
svovl lever (Sulphuretum calcium , Calcium  
sulphuratum , Calcaria sulphurata, H epar  
sulphuris calcareum ) erholder man ved at 
gløde Gips (svovlsur Kalk) med Kul, eller 
ved Glødning a f kulsur Kalk med Svovl
brinte; det er et brunligt eller graalighvidt, 
jordagtigt, usmelteligt Pulver, som har en 
sammensnærpendo, hepatisk Smag (s. ogsaa 
under Svovllever). Det anvendes til indvor
tes Brug som Pulver, eller opløst i Vand 
udvortes til Bade. Det har den mærkelige 
Egenskab at angribe Haarene saaledes, at de 
let kunne stryges af Huden, og det danner 
derfor Hovedbestanddelen af det orientalske 
Afhaaringsm iddel Rhusma (s. d.).

S v o v l c y a n - A m m o n i u m ,  Rhodan- 
Ammonium ( Sulphocyanetum ammortici, A m 
monium sulpho-cyanatum  eller rhodanatum ) 
erholdes ved M ætning af Rhodanbrint med 
Ammoniak og paafølgende Fordam pning; det 
danner vandklare Tavler, som flyde hen i 
Luften og ogsaa let opløse sig i Yinaand. 
D et anvendes til Frem stilling af Sennepsolie 
og  andre organiske Svovlforbindelser, ligesom 
ogsaa i den .analytiske Chemi.

S v o v l c y a n k a l i u m , Rhodankalium, 
erholdes ved at ophede en Blanding af gult 
Blodludsalt, Potaske og  Svovl, samt U dkog- 
ning a f den smeltede Masse med Yinaand; 
ved dpnnes Fordam pning bliver det da t il 
bage som vandklare, stribede Søiler, som 
henflyde i Luften og  let opløse sig  i Vand. 
D et anvendes i den analytiske Chemi som 
Reagens paa Jerniltesalte.

S v o v l c y a n k v i k s o l v ,  Rhodankvik- 
Sølv (Sulphocyanetum hydrargyrici, H yd rar-

f
yrum  sulplio-cyanatum  eller rhodanatum). 
In Opløsning af salpetersurt Kviksølvilte 

fældes med Rhodankalium og Bundfaldet ud
vaskes og tørres; det er et amorpht, hvidt, 
tungt og  i Vand uopløseligt Pulver, som 
lader sig  antænde ved en Flamme og ved 
Forbrændingen blærer op til en m eget volu 
minøs, slangeformig, af graphitlignende og 
gullige Smaablade bestaaende Masse. Det 
benyttedes for nogle Aar siden m eget til 
Frem stilling af de saakaldte Pharaoslanger,

et Slags Legetøi, som er m eget forkasteligt 
paa Grund af de m eget g iftige  Kviksølv- 
dampe, som det udvikler ved Forbrændingen-

S v o v l d u g  (Pannum sulphuratum ), T- 
Schwefeltuch, Schwefeleinschlag, ere omtrent 
6 Ctm. brede og  25 Ctm. lange Strimler af 
Papir eller Lærred, som ere gjennemtrukne 
af smeltet Svovl og  undertiden ogsaa be
strøede med et grovt Pulver a f Roser, Cori
ander, Canél, Nelliker etc., og som anvendes 
til Svovling a f 01- og Vinfustager. A f Vig
tighed er det, at man i den- nyere T id  frem
stiller det arsenikfrit; i  Tyskland komme 
disse Strimler i Handelen under Navn af 
»arsenikfreie Schw efelschnitte«; de ere at 
foretrække for de andre og ogsaa forholdsvis 
billige.

S v o v l  j e r n ,  enkel t  (Sulphuretum fri"  
rosum, Ferrum  sulphuratum) er en sorte- 
graa, metalglinsende, i Vand uopløselig  Massø) 
som bruges i den analytiske Chemi til Ud
vikling af Svovlbrinte. Det findes i ring6 
Mængde i M eteorjern; kunstig erholdes det 
ved Glødning af metallisk Jern med Svovl, 
eller ved at dyppe glødende Stangjern i smel
tet Svovl, paa vaad Vei ved Fælding af ^  
Jernsalt med Svovlammonium. Desuden ha
ves der endnu to Forbindelser af Jern med 
Svovl, nem lig halvandet  Svovl j ern,  en graa- 
gul Masse, som indeholdes i Kobberkis, °8 
dobbelt  Svovl j ern,  som findes i Naturen som 
Jernkis eller Svovkis og  som Straalkis; det 
anvendes især til Fabrikation af Svovlsyre 
og  da det har den Egenskab at forvittre i 
Luften og gaa over til svovlsurt Jernforilt6) 
benyttes det til fabrikmæssig Indvinding a‘ 
Jernvitriol.

S v o v l k a l i u m  s. Svovl lever .
S v o v l k a l k  s. Svovlcalc ium .
S v o v l k i s  (P yrites) forekommer meget 

hyppig i Naturen i messinggule, metalgH11' 
sende, regulaire Tærninger eller som en t®t 
Masse; det bestaar af 53 pCt. Svovl og 
pCt. Jern og har en Haardhed =  6,5, saf  
at det kan ridse Glas og give Ild  for Staalet- 
Det benyttes til Udvinding a f Svovl, JeTli) 
vitriol og Brunrødt. En Varietet i Krystal!®* 
af det rhombiske System kaldes St r aal k i s ' 
i Danmark findes denne ikke sj elden som 
nyredannede Knolde i Skrivekridtet og Ruh®' 
stensleret, og  naar de forvittre ved PaaviU' 
ning a f Vand og Luft, omdannes de til Jer11' 
okker. Da denne Iltn in g  er forbunden me 
en stærk Varmeudvikling, ere Stenkulslem > 
som indeholde m eget Staalkis, let udsatte D 
Selvantændelse. Straalkis anvendes til I a 
brikation a f Jernvitriol og  rygende Svovlsyre: 
En anden Svovlforbindelse med Jern findes 
Naturen under Navn af Magnet k is eller Le 
ve r k i s;  den krystalliserer i det hexagon3. 
System, er a f broncegul Farve, har Meta 
glans og  er magnetisk.

S v o v l k u l  s. St enkul .  . Ai.
S v o v l k u l s t o f  eller Svovlalkohol  .

cohol sulphuris, Carbonum sulphuratum ^  
en vandklar, stærkt lysbrydende, flygtig 
m eget let antændelig Vædske, der i ren 
stand lugter ætherisk, i uren høist modby - 
l ig t ; den er tungere end Vand, opløsellD
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Æther, Vinaand, fede og' ætheriske Olier, 
men ikke i Vand, har en Væ gtfylde =  1,268 
og koger ved 46 ,5° C. Den tilberedes ved 
at man opheder et med frisk udglødede Træ
kul fyldt, glaseret Lérrør til klar R ødg lød - 
uede i en særegen Ovn, og derpaa leder 
Svovldampe derigjennem. Retortens Hals er 
lufttæt forbunden med et rum m eligt rørdan
net F orlag , hvori det uforandret over
r e n d e  Svovl condenserer s ig ; det gjennem - 
gaaende Svovlkulstof condenseres i et K øle
apparat. Raaproductet indeholder Svovl etc. 
og maa renses ved en gjentagen Destillation 
med Chlorkalk. Svovlkulstof antændes ved 
170° C. og  brænder med en blaalig Flamme 
til Svovlsyrling og K ulsyre; naar Dampen 
klandes med Luft og  kommer i Berøring med 
et brændende Legeme, exploderer den med 
stor Heftighed, hvorfor man ved Overgyd- 
ningen etc. maa være forsig tig  og ikke lade 
noget Lys komme i Nærheden deraf. Blan
det med Kvæ lstoftveilte giver Dampen ved 
Antændelse et blændende Lys, der anvendes 
1 Photographien. For at opbevare den for
deler man den i flere mindre Beholdere og 
hedækker den med et Lag Yand. Fabrika
tionen af denne Artikel har i den nyere T id  
mitaget m eget store Dimensioner, hvorved 
den er sunken saameget i Pris, at et Cent
ner nu kun koster c. 15— 18 Kroner. Den 
anvendes til mange techniske Ø iem ed, idet 
den er et Opløsningsm iddel for mange for
skellige Stoffer, saasom Jod, Svovl, P h os
phor, Kautschuk, Harpixer, fede og  ætheriske 
Olier etc., og den benyttes derfor til at ud
trække Olier og  Fedtstoffer a f Rapsfrø, H ør
frø, Valmuefrø og  andre Frøsorter, ligesom  
ogsaa af Knokler, til at fjerne Fedtstoffet af 
Uld, til Im præ gnering af Kautschuk med 
ijfrovl, til Rensning af Paraffin, o g  ogsaa til 
Pletvand, hvortil den især tidligere blev 
krugt meget i Frankrig under Navn af Car 
burine. Den benyttes fremdeles til Frem 
stilling af Salte, der anvendes til Udryddelse 
af Druelusen, og  virker i høi Grad antisep
tisk og forebygger G jæring og Forraadnelse 
t- Ex. af K jød. I  M edicinen benyttes den

et udvortes Indgnidningsm iddel imod 
Eheumatisme, Lam hed etc. Indaandet i ringe 
Mængde med L uft fremkalder den Bedøvelse 
Ugesom Chloroform ; i større Mængde virker 
^ u  giftigt. Med Baser giver den Salte, 
s°m kaldes Su lphocarbonater, og  den be
nyttes ogsaa til Frem stilling af Xanthogen- 
syre.

S v © v l k v f k s » l v ,  rødt s. Cinnober.
S v o v l k v i k s o l v , sort s. Kviksølv, 

sort.

S v o v l l e v e r ,  Kalisvovllever, Svovlka-
uum (H epar sulphuris kalinum, K a li sul
phur atum), erholdes ved Samm ensmeltning 
at 2 Dele Potaske med 1 Del Svovl; det er 
eu leverbrun eller gul Masse, som pulveri- 
seres og strax maa bringes i godt lukkede 
Eui', da den henflyder i Luften under Udvik- 
frng af Svovlbrinte. Den er næsten ganske 
°Pløselig i Vand, har en svag L ugt som 
raadne Æ g  og  en m odbydelig hepatisk og 
bidagtig Smag. Den benyttes hovedsagelig

H j o r t h :  Varelexikon.

til kunstige Svovlbade, undertiden ogsaa til 
indvortes Brug. —  Natron- eller Sodasvovl- 
lever (Sulphuretum natricum , N atrum  sul- 
phuratum ) fremstilles ved K ogning af en 
fortyndet Æ tsnatronopløsning med Svovl. 
Der danner sig da gullige, gjennem sigtige 
Krystaller af en kølende, bitter Smag, uden 
Lugt, opløselige i Vand, men ikke i Alkohol. 
Ogsaa af læsket Kalk og  Svovl tilberedes ved 
K ogning med Vand en Svovllever, den saa- 
kaldte Kalksvovllever, der navnlig benyttes 
til Frem stilling af Svovlmelk (s. d.). —  
Magnesiasvovllever fremstilles sædvanlig i 
flydende Form  ved at blande en Bittersalt
opløsning med en Opløsning a f Kalksvovl
lever; derved bundfældes Gips, medens Mag- 
nesiasvovlleveren bliver i O pløsning. Den er 
af gul Farve og har en mildere Lu gt og  
Smag end de øvrige i Vand opløselige Svovl
levere. Ved T ilsæ tning af fortyndede Syrer 
til Svovllever udskilles Svovlmelk (s. d.).

S v o v l l i n o l i e  s. Svovlbalsam.
S v o v l m e l k  (Sulphur prcecipitatum  

eller L a c Sulphuris) er et endnu finere søn
derdelt Svovl end Svovlblomster og  frem 
stilles ved D ecom ponering af alkaliske Svovl
metaller ved Syrer, hvorved Svovlet da af
sætter s ig  som Bundfald. D et danner et 
fint, gullighvidt, i Luften uforanderligt P u l
ver uden L u gt og  Smag, som brænder i 
Hede ligesom  almindeligt Svovl og  som an
vendes i M edicinen; det benyttes ogsaa til 
Vulkanisering a f Kautschuk og  i Straahatte- 
fabrikationen. Naar det rystes med Vand, 
maa dette ikke vise noget Spor a f Syre, og 
ved Ophedning maa Svovlmelk fordampe uden 
at efterlade nogen Rest. Sædvanlig frem 
stilles det ved at fælde en Opløsning a f Kalk
svovllever med Saltsyre.

S v o v l m o l y b t l æ n  s. Vandbiy.
S v o v l r u b i n  s. Realgar.
S v o v l s t i k k e r  s. Tændstikker.
S v o v l s y r e  (Acidum  sulphuricum ), T . 

Schwefelsäure, Fr. A cide sulfurique, E. Sul
phuric acid, er den vigtigste af alle Svovlets 
Iltsyrer. I  vandfri Tilstand er den en hvid, 
snelignende Masse, som i Luften udstøder 
tykke hvide D am pe; den tiltrækker med den 
største Begjæ rlighed Vand og  danner der
med under betydelig  Varm eudvikling Svovl
syrehydrat eller den sædvanlige Svovlsyre. 
I  Fabrikerne fremstiller man først Svovlsyr
linglu ft ved Forbrænding af Svovl eller Svovl
metaller og  blander den med Vanddampe, 
atmosphærisk Luft og  høiere Kvælstofilter 
eller Kvælstofsyrer. Svovlsyrlingluften ilter 
sig paa disse Ilters Bekostning, optager sam
tid ig  Vand og  omdannes derved til Svovl
syre, og da denne er flydende, im edens de 
andre virkende Stoffer ere tilstede i L u ft
eller Dampform, udskiller den sig som en 
Taage eller fin Regn, der samler sig til et 
Vædskelag. V ed denne Proces ere de nævnte 
K væ lstofilter bievne afiltede til Kvælstoftve
ilte ; men da dette har den Egenskab at gaa 
directe i Forbindelse med Ilt, gjendannes de 
høiere Ilter  ved Ilten i den tilstedeværende 
atmosphæriske Luft, hvorved en ny M ængde 
Svovlsyrling kan iltes til Svovlsyre og  saa-

52
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ledes fremdeles. D et er saaledes den atmos- 
pbæriske Lufts Ilt, der med Kvælstoftveiltet 
som Mellemled ilter Svovlsyrlingen til Svovl
syre. I  Fabrikerne bruger man sædvanlig 
som Iltningsm iddel flydende eller dam pformig 
Salpetersyre, som først bliver omdannet til 
Kvæ lstoftveilte og  da kan benyttes til at 
omdanne en ubegrænset Mængde Svovlsyr
lin g  til Svovlsyre, naar kun Ilt og  Vand
dampe ere tilstede i rette Mængde og  Blan
dingen boldes paa en passende Temperatur 
af c. 4 0 °  C.

I  Handelen skjelner man imellem tre Sor
ter Svovlsyre, nem lig: 1) Rygende,  sach si sk  
eller Nor dhauser  Svovlsyre, som er den egent
lige Vit r iolol ie ; 2) Concent r erei  eller engel sk  
Svovlsyre, og  3) Ren eller rect i f iceret  Svovl
syre.

Nordhauser  eller rygende Svovlsyre (A c i 
dum sulphuricum fu m an s)  udvindes ved at 
udgløde calcineret Jernvitriol i  Lérretorter, 
som hver indeholder 2,5 Pund, og  opfange 
de deraf udviklede sure Dampe i Forlag. 
F ørst overgaar Svovlsyrling og vandholdig 
Svovlsyre, som ikke opfanges, men naar de 
hvide Dampe af vandfri Svovlsyre begynde 
at vise sig, læ gges Forlaget, som  indeholder 
c. 30 Gram Vand, for. E fter 24— 36 Tim er er 
Destillationen tilendebragt; Kolberne fyldes 
da paany og  ved begyndende Destillation 
læ gges samme F orlag for ig jen  med den alle 
rede overgaaede Syre. E fter 4  Afdrivninger 
har Syren den forønskede Concentration. 
U dbyttet er mellem 45 til 50 pCt. af den 
anvendte calcinerede Jernvitriol. D et bestaar 
a f en Blanding af vandf r i  Svov l syr e  (Svovl- 
syreankydrid) og  Svov l syr ehyd r at  (alminde
lig  Svovlsyre). I  Betörten bliver rødt Jern
ilte  tilbage, som da kommer i Handelen under 
Navn af Engelskrødt ,  Brunrødt ,  Dodenkopf  
eller Caput  mort uum (s. disse). I den nyere 
T id  udvindes den ogsaa ved D estillation af 
Natronbisulphat, som man erholder som  Bi- 
product ved Fabrikationen af Salpetersyre af 
Chilisalpeter ; ligeledes har man i den senere 
T id  i Frankrig begyndt at vinde den som 
Biproduct ved Boraxfabrikationen, idet man 
destillerer en B landing af calcineret Glau- 
bersalt og  Borsyre og  leder de udviklede 
Dam pe af vandfri Svovlsyre i engelsk Svovl
syre. —  Bygende Svovlsyre danner en brun
liggu l indtil brun, olieagtig  Yædske a f en 
Væ gtfylde af 1,86— 1,90, som stivner ved en 
Temperatur af under 0 °  til en krystallinsk 
M asse; den ryger i Luften og  har en stik 
kende L u gt af Svovlsyrling; ved Ophedning 
udvikler den en kvælende hvid B øg , der be
staar a f vandfri Svovlsyre. Den er i høieste 
Grad ætsende og  sværter organiske Sub- 
stantser, og  ved at bringes sammen med 
Vand ophedes den m eget stærkt. T idligere 
blev denne A rt Svovlsyre næsten kun tilbe
redt i Nordhausen i D istrictet Erfurt samt i 
de sachsiske Erzgebirge, hvorfra Benævnel
serne Nordhauser  eller sach si sk  Svovlsyre 
hidrøre. Nu frem stilles den neppe længere 
i de nævnte Egne, men derimod i Bøhm en 
(i Bras, Krasnau og  Davidsthal), Schlesien 
(Monau) og  flere Steder. I  A lm indelighed

har den de samme Egenskaber som  den en
gelske Svovlsyre (sé nedenfor), men kun i 
forhøiet Grad. Den kommer i Handelen i 
hele og  halve Stentøis Dunke med et Ind
hold af resp. c. 60— 70 og  40  Pd. Netto, 
som ere nedpakkede i K ister paa 2 eller 4 
Dunke. De tyske Jernbaner befordre ikke 
Kister, som veie over 150 Pd. Brutto. I 
Chemien benytter man den til Frem stilling 
af vandfri Svovlsyre; i  Techniken anvendes 
den hovedsagelig af Farvere til Opløsning af 
Indigo, til hvilket Brug den virker langt 
kraftigere end sædvanlig Syre, idet 4 Dele 
rygende Svovlsyre opløser 1 D el Indigo, 
medens den samme M ængde først opløses af 
8 D ele engelsk Svovlsyre. I de fleste andre 
Tilfælde kan den billigere engelske Svovl
syre benyttes i dens Sted.

Den sædvanl ige eller engelske Svovlsyre 
fremstilles n u .i Fabrikerne i uhyre Kvanti
teter, da den er bleven en uundværlig Ar
tikel for Techniken. Den tilberedes ved 
Forbrænding af Svovl under Medvirkning af 
salpetersure Dampe, idet man enten antænder 
Svovl i et Bum, hvortil Luften har Adgang 
og  hvor der sam tidig henstaar Skaale med 
Salpeter og  Svovlsyre, som ved den ved Svov
lets Forbrænding udviklede Varme afgiver 
Salpetersyredampe, der sammen med Svovl
syrlingen ledes op i Blykamrene, hvor de i 
Forbindelse med atmosphærisk Luft og  Vand
dampe omdannes til Svovlsyre. Den over- 
veiende Mængde Svovlsyre fabrikeres nu af 
Svovlkis, der brændes i murede Ovne paa 
Biste, ligesom  Trækul og  Cokes, idet de kun 
gløde, uden at vise synderlig  Flamme. Med 
Anvendelsen af Svovlkis er im idlertid den 
Ulempe forbunden, at Syren komm er til at 
indeholde Arsenik, idet Svovlkis altid inde
holder noget af dette Stof, som i iltet Til
stand gaar over i Syren. Naar denne derfor 
skal bruges til Fabrikation af Lægemidler 
eller andre Stoffer, der gaa over i det menne
skelige Legem e, maa den først renses f°r 
dette g iftige S tof; endnu bedre er det dog 
til saadant Brug at benytte Syre, der er 
frem stillet af Svovl. —  V ed Brændingen om
dannes Svovlkisen til Svovlsyrlingluft, der 
ledes ind i store Beholdere, og til Jerntve- 
ilte, der fjernes ligesom  Aske og  Slagge 1 
vore almindelige Ovne. De nævnte Behol
dere, de saakaldte Blykam re,  ere forfærdigede 
af sammenloddede Blyplader og  bæres af et 
Bjelkevæ rk; sædvanlig anvender man et l®11' 
gere System af saadanne Kamre fo r  at g}ve 
Luftarterne Leilighed til at komme saa in
derlig som m uligt i B erøring med hverandre» 
og den hele Bække Kamre udgjør derfor 0 
lufttæt Bum, som kun igjennem  Ovnene W “ 
den ene Side og  Skorstenen paa den ånde 
Side staar i Forbindelse med den ydre ljUl ' 
I  samme B etning bevæge ogsaa Luftartern 
sig, idet paa Veien al Svovlsyrlingen oVl 
dannes til Svovlsyre. Kamrene ere sædraI 
lig  m eget store; i flere engelske Svovls)'1"  ̂
fabriker findes der saaledes 5 Blykamre, hv®. 
paa 20 Fods Høide, 20 Fods Bredde og 1 g 
Fods Længde, altsaa med et samlet BuinD £ 
af 320,000 Cubikfod. Paa Bunden af “  -
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kamrene samler der sig  en Syre, den saa- 
kaldte K am m er syr e,  som er tem m elig svag 
og har en Væ gtfylde a f 1 ,5 ; den inddampes 
derfor til en Vf. af 1,7 i store, flade B ly 

ander, som opvarmes fra et Ildsted og som 
vile paa tykke Jernplader for ikke at smelte. 

Her concentreres Syren kun indtil den inde
holder c. 22 pCt. Vand, idet en stærkere 
Syre vilde angribe Blyet, og  den yderligere 
Afdampning maa derfor foretages i K jedler 
af Platin, et Metal, som kan modstaa selv 
den stærkeste kogende Svovlsyre. Istedetfor 
Platinretorter bruges ogsaa store Glasretor
ter; men dels ere disse vanskelige at fabri
kere og  dels ere de let udsatte for at springe, 
saa at man sædvanlig benytter de først
nævnte, navnlig naar Platinet ikke staar i 
altfor høi Pris. Syren er nu inddampet til 
en Vægtfylde af 1,8, men den er dog ikke 
ren, idet den endnu indeholder en Mængde 
Hemmede Iblandinger, saasom Blyilte, Arse
niksyre, Svovlsyrling, Selen, Salpetersyre etc., 
fra hvilke Stoffer den renses ved Destillation, 
hvorved man erholder den saakaldte r en e  

Svovl syr e (A d d . sulph. purum ) som en 
ufarvet, vandklar, men olieagtig flydende 
Vædske, som koger ved 33 8° C., kan have 
pn Vægtfylde af 1,857 og  indeholder c. 18,46 
PCt. Vand.

Den alm indelige engelske Svovlsyre er en 
klar, tem m elig tyktflydende, ikke rygende 
Vædske med en Væ gtfylde af 1,845— 1,850 
ag enten farveløs eller ofte farvet brunlig af 
organiske Substantser, hvilket sidste dog til 
he fleste Anvendelser er uden B etydning; den 
krystalliserer ved en Temperatur af under 
0°. En fremtrædende Egenskab hos den er 
hens store Tiltrækning til Vand, og  den be
røver endogsaa Luften dens Vand, hvoraf 
man g jør en udstrakt Anvendelse i Chemien 
frr fuldkommen at tørre forskjellige L u ft
arter. Organiske Stoffer decomponeres ved 
Svovlsyre ved ligeledes at berøves Vandets 
Bestanddele, imedens deres K ulstof udskilles ; 
hette er Grunden til, at Kork, Træ, Papir 
o. dsl. faa et forkullet Udseende ved at komme 
i Berøring dermed. Med Vand lader den sig 
blande i alle Forhold , og der udvikler sig 
ha en Varme, som kan stige til K ogning, 
üaar Syren er stærk nok. Ved Sammenblan
ding af Svovlsyre og  Vand maa man derfor 
være meget forsigtig , da den pludselige Op- 
hedning let kan sprænge det Kar, hvori Blan
dingen foretages, og  Syren maa derfor b e i
des i Vandet i en tynd Stranie og  ikke om 
vendt V andet i Syren. U agtet Svovlsyren 
saaledes viser sin Tiltrækning til Vandet 
under Varm eudvikling, har man dog benyttet 
dette Forhold til at fremkalde Kulde ved at 
sammenblande Sne eller knust Is  med con- 
eentreret Svovlsyre. Den gjensidige Tiltræ k
ning imellem de to Stoffer bevirker Isens 
Smeltning, men den derved opstaaede A fkø- 
hng vil kunne mere end opveie den ved 
stoffernes Forening fremtrædende Varme, 
naar Forholdet imellem Syren og Isen er 
fruffet rigtigt. Blandes saaledes 1 Væ gtdel 
^yre med 4 Vægtdele Is, synker Varm egra
den til henim od —  20 0 C., imedens 4  Dele
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Syre og  1 Del Is give en Varme af omtrent 
100 °.

Svovlsyre er en a f de stærkeste Syrer; den 
er et Opløsningsm iddel for Metaller, og  for 
nogle, saasom Jern og Zink, foregaar O pløs
ningen under Udvikling af Brintluft, naar 
den fortyndede Syre heldes paa M etallet; paa 
denne Maade skaffer Luftskipperen sig Brint, 
som egner sig bedre end Gas til F y ld in g  af 
Luftballoner, da den i ren Tilstand er 141/2 
Gange saa let som den atmosphæriske Luft. 
Andre Metaller angribes af Svovlsyre under 
andre Phænomener, navnlig af varm og  stærk 
Syre, og den benyttes saaledes til at skille 
Guld fra Sølv og  Kobber. Den uddriver næ
sten alle andre Syrer a f deres Forbindelser, 
og den benyttes derfor hyppig til Frem stil
lin g  af andre Syrer, saasom Salpetersyre af 
Natronsalpeter, Saltsyre af K ogsalt etc,, i 
hvilket sidste Tilfæ lde dog Saltsyren er et B i- 
product, imedens H ovedproductet er svovlsurt 
Natron, som omdannes til Soda (s. d.). F rem 
deles anvendes den til Frem stilling af Svovl
syrling, Vinsyre og  Citronsyre, Stearinsyre 
og  Palm itinsyre, Chlor, Superphosphater, 
Alun, V itriol, svovlsur Ammoniak, Barythvidt, 
Skydebomuld, N itrobenzol etc., til Baffinering 
a f Boolie  og  andre fede og flygtige Olier, til 
Bensning af Paraffin, Solarolie, Petroleum, 
til sur Forsæ bning af Fedtstofferne, til A d
skillelse af Guld og  Sølv, til O pløsning af 
Indigo, til Frem stilling af kunstig Alizarin 
a f Anthracen, og  a f Garancin samt andre 
Krappræparater, til Fabrikation af Perga
mentpapir, til T ørring af Luften i Tørrerum  
(f. Ex. for Lim ), til B legning og D esin fec
tion, til Kulsyreudvikling i Mineralvandsfa
brikerne, i Farve- og  Papirfabrikationen, til 
Fyldning a f galvaniske Batterier, til Sko
sværte etc. e tc ., saa at den næsten finder 
Anvendelse i alle Grene a f Industrien eller 
Haand værket.' Forbruget af Svovlsyre er saa 
betydeligt, at der alene i England ugentlig 
fabrikeres over 32 M illioner Pund, og  des
uden tilvirkes den i Mængde dels i større 
Fabriker o g  dels i de chemiske Fabriker i 
de fleste andre Lande. Den forsendes sæd
vanlig i Glas-Balloner eller Demijahner med 
150— 250 Punds Indhold, som ere nedpak- 
kede i Vidiekurve og Halm og  hvis Ler
propper ere overgydte med Gips eller Svovl 
og  derpaa overbundne med Paklærred.

S v o v ls y r l in g  ( Acidum  sulphurosum ) 
er ved almindelig Temperatur og Lufttryk 
en farveløs og  altsaa usynlig Luftart a f den 
bekj endte kvælende L u gt som af brændende 
Svovl; den dannes ved Forbrænding a f Svovl 
i L u ft eller Ilt, eller ved at berøve Svovl
syre Vand og  Ilt. Den har en ubehagelig 
Smag og  virker m eget skadeligt paa Bespi- 
rationsorganerne, bevirker en stærk H osto og 
kan endogsaa foranledige Kvælning. Ved 
■—  1 0 0 C. fortættes den til en farveløs 
Vædske, og  den samme Forandring opnaas 
ved O 0, naar den sammentrykkes til sit halve 
Bum fang; ved denne Vædskes Fordam pning 
bindes der saamegen Varme, at der frem
kommer en Kulde af -F  50— 60 0 C. Ved en 
A fkøling  til G- 7 5 °  C. størkner den flydende
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Svovlsyrling til en fast Masse ligesom  Is, og 
dens Frysepunct ligger saaledes ved -y -7 5 ° C. 
og  dens Kogepunct ved —  10° C. Svovl
syrling absorberes i stor M ængde af Vand 
og danner dermed Svovlsyrlingvand, som har 
samme L u gt og  Smag og  som m eget let op 
tager Ilt af Luften og  danner med den Svovl
syre. Saavel den luftform ige som den van
dige Svovlsyrling bar den Egenskab at ind
virke blegende paa mange farvede Plante- og 
Dyrestoffor, og  den anvendes derfor til B leg 
ning af Straafletninger, Silke, U ld , Bade
svampe, Ejer, Lim, Tarm strænge, Gummi, 
Husblas etc. Som  Blegningsm iddel virker 
den dels afiltende paa Farvestofferne, og  dels 
forener den sig med dem til ufarvede F or
bindelser. E t Rosenblad affarves saaledes, 
naar man holder en brændende Svovlstik der
under, men dyppes det derpaa i en Syre, der 
kan uddrive Svovlsyrlingen uden at beska
dige Bladet, t. Ex. med Vand fortyndot 
Svovlsyre, fremtræder Farven ig jen , idet 
Farvestoffet i Rosenbladet ikke er forstyrret, 
men kun har forenet s ig  med Svovlsyrlingen 
til en ufarvet Forbindelse. Andre Farve
stoffer blive derimod fuldstændigt forstyrrede 
af Svovlsyrlingen, som ilter sig paa deres 
Bekostning. Chlorluften er ogsaa et B leg 
ningsm iddel, men dyriske Stoffer angribes og  
fordærves af denne Luftart, imedens Svovl
syrlingen derimod affarver dem uden at ind
virke skadeligt paa dem. Skulle Uld- eller 
Silketøier bleges, gjennem fugtes de fuldstæn
digt og  ophænges uden Folder i et lukket 
Rum, hvori man brænder Svovl eller hvor 
man leder Svovlsyrling ind, Paa en lig 
nende Maade aftager man Frugtpletter af 
Dækketøi, idet man befugter Pletten og 
brænder lid t Svovl under den. Efter Affarv
ningen maa Gjenstanden vaskes om hyggeligt, 
da Farven ellers kan fremkomme paany. —  
Svovlsyrling har dernæst den Egenskab at 
bevare Gjenstande im od Forraadnelse eller 
Gjæring. og  den anvendes derfor til Svov
lin g  a f 01- og Yinfade, til Conservering af 
K jød, Blod, Humle, Grøntsager etc. Ved at 
kaste Svovl paa et Ildsted kan man stanse 
eller aldeles slukke Ild, som er udbrudt i 
tilhørende Kakkelovnsrør eller Skorsten, naar 
man sam tidig lukker for Spjældaabningen i 
Kakkelovnsdøren med et fu gtig t Klæde. 
Svovlet bem ægtiger sig nem lig ved sin F or
brænding Luftens Ilt og kvæler derved Ilden. 
Desuden benyttes Svovlsyrling i Brændevins
brænderierne for at forhindre M elkesyregj se- 
ring i M æsken, i Papirfabrikationen som 
Antichlor, og navnlig er den af stor V ig t ig 
hed i Techniken som Grundlag for Svovl
syrefabrikationen (s. Svovlsyre). I Naturen 
findes denne Luftart i Uddunstningerne af 
mange Vulkaner. Kunstigt erholder man 
den ved Forbrænding af Svovl i Luften, ved 
Ophedning a f Brunsten med Svovl, eller ved 
Reduction af stærk Svovlsyre ved Metaller, 
saasoin Kobber og Kviksølv, eller ogsaa med 
Kul, men ogsaa simpelthen ved stærk O p
hedning af Svovlsyre eller svovlsure Salte.

S v o v l t i n ,  dobbelt er Musivguld (s. 
Broncepulver).

I S v o v I v a n d  s. Svovlbrinte.
S v o v l  v a n d s t o f  er det norske Navn 

paa Svovlbrinte.
S v o v l v o x  eller Svovlbeg er en Blan

ding at lyst Svovl og  hvidt Vox, som  benyt
tes a f Skomagerne til fine Arbeider istedet- 
for alm indeligt Skom agerbeg.

S vovlæ tliei* s. Æther.
S v æ r d fis k  (X ivias Gladius) er en i 

den nordlige tempererede Zones Have le
vende, til Makrelfamilien henhørende Fisk, 
som kan blive indtil 10 Meter lang og som 
udmærker sig ved den sværdformige, %  til 
2 Meter lange og  til begge Sider skarpe 
Forlængelse af Overkjæben, i hvilken den 
besidder en stor Kraft. I N ord- og  Øster
søen findes den sjelden længere end 1 */4 
Meter, men i M iddelhavet forekommer den 
ikke sjelden af 6 x/2 Meters Længde. Den 
har et fedt, velsmagende K jød, som spises, 
og  paa Sicilien  blive dens Finner saltede og 
solgte under Navn af Callo.

S w a g a h  s. Borax.
S y e n it  er en haard, kornet, med Granit 

beslægtet B jergart, som  er opkaldt efter 
Byen Syene i Øvreægypten og  som  bestaar 
a f sort H ornblende som Grundmasse med 
Iblanding af som oftest hvide eller røde 
Krystaller a f Feldspath og  undertiden tillige 
indeholdende lidt Kvarts, Glim mer etc. Den 
er ligesaa haard som Granit og Porphyr og 
ligesaa m odtagelig for Politur, og  den an
vendes derfor ligesom  disse Stenarter ikke 
alene som alm indelige Bygningssten, men 
ogsaa til polerede Stenhuggerarbeider, saa- 
som Søiler, Plader, Sokler etc. Den smukke
ste Syenit findes ved Sinai i Æ gypten, og 
mange ægyptiske Tem pler og  Obelisker be- 
staa deraf. Desuden forekommer den flere 
Steder i Tyskland, saasom i Odenwald, Thü
ringerwald, ved Dresden, Meissen etc., samt 
i N orge ved Laurvig  og Fredriksværn, hvor 
dens Feldspath ofte er labradoriserende og 
hvor Zirkon ofte findes indvoxet deri. I 
Sverig findes der i Nærheden af Upsala fiere 
Syenitbrud, der have afgivet Sten til mange 
af do nye Bygninger, som ere opførte der 
i de senere Aar. Syenit findes ligeledes i 
Grønland.

S y lv e s t e r  s. Cochenille
S y lv in  kaldes det naturlige Chlorka- 

lium (s. d.).
S y m a s k in e n  blev allerede opfunden i 

Begyndelsen af vort Aarhundrede, og  fra den 
T id  knytter der sig  dertil forskjellige Navne, 
saasom Englænderne Stone og  Henderson, 
den W ienske Skræddermester Madersperger, 
Franskmanden Thim onnier og Amerikaneren 
Hunt, men in gen  af de af dem opfundne 
Maskiner viste sig  praktiske, idet de dels 
kun præsterede Arbeider i specielle Retnin
ger og af kun lidet holdbar Beskaffenhed, og 
dels vare for com plicerede til at kunne 
haandteres med Lethed. Først i Aaret 18^ 
fik Sagen praktisk Betydning, da Amerikane
ren Elias H ow e i Boston oplandt den én- 
spidsede, lige Naal med et Øie nærved Spid' 
sen, samt G jennem føringen af en anden Tran« 
igjennem  en af Naaletraaden under TØiet
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dannet Sløife ved Hjælp a f en Skytte. I 
Aaret 1846 erholdt H owe Patent paa sin 
Opfindelse i Am erika, men da Folk  vare 
bievne mistroiske som en F ølge a f flere tid 
ligere mislykkede F orsøg  i samme Retning, 
vandt den ingen Udbredelse, og Howe maatte 
af M angel paa Kapital sælge sit Patent. En 
Reise, som han derefter foretog t il England 
for der at g jøre sin Opfindelse frugtbrin 
gende, mislykkedes fuldstændig, saa at han 
paa Tilbagereisen til Amerika maatte arbeide 
ombord paa Skibet som Matros for at komme 
hjem. I 1855 erholdt han im idlertid et nyt 
Patent i Amerika, og tildels ved at vinde 
flere Processer, som han anlagde im od ube
rettigede E fterlignere af hans Maskiner, 
lykkedes det ham at oprette en større F a
brik og  efterhaanden at skaffe sine Sym a
skiner en saadan Udbredelse, at han efter 
Forløbet a f en halv Snes Aar havde en aar- 
lig Indtæ gt af c. 50,000 £. D et varede im id
lertid ikke længe, førend der i Amerika af 
Andre toges en stor Mængde Patenter paa 
forskjellige Forbedringer i Fabrikationen af 
Symaskiner, som dog alle vare construerede 
med Howes Opfindelse som Grundlag, saa at 
Fabrikanterne ifølge den amerikanske Pa
tentlov maatte erlægge en A fg ift  til ham af 
\  Dollar for hver Symaskine, som de for 
færdigede. Iblandt Andre erholdt Isaac M e
rit Singer i 1851 Patent paa nogle væsent
lige Forbedringer i Fabrikationen, og  denne 
med stor Energie og Handelsaand begavede 
Mand forstod nu at skaffe sine Maskiner en 
saa hurtig Udbredelse, at de vare bekjendte 
i England, Frankrig og  Tyskland førend 
Howes Symaskiner endnu vare komne til 
disse Lande. E fter at have overført sin Virk
somhed fra Boston til Newyork, oprettede 
Singer i denne B y  en storartet Fabrik, som 
i kort T id  gjorde ham til en hovedrig Mand. 
En lang Proces med H ow e faldt ud til F or 
del for denne; men neppe var Singer bleven 
dømt til at svare A fg ift  af sine Maskiner til 
Howe som den første Opfinder af Systemet, 
førend tvende andre Symaskinefabrikanter, 
Wheeler & W ilson  o g  Grover & Baker, som 
ligeledes svarede A fg ift til Howe af deres 
Maskiner, optraadte im od Singer, hvilke S tri
digheder im idlertid bleve heldig bilagte paa 
den Maade, at de 4  største Symaskinefabri
kanter i Am erika, nemlig H ow e, Singer, 
WTheeler & W ilson  og Grover & Baker, slut
tede en Overenskomst, der blev til stor F or 
del for dem alle, idet den amerikanske S y 
maskinefabrikation senere hovedsagelig har 
været con cen tren t til deres Fabriker. Først 
efterat Howes Patent var udløbet i Aaret 
1872, bleve de andre Symaskinefabrikanter 
fri for at erlægge den ovennævnte A fg ift  til 
ham. —  Efterat den Singerske Fabrik var 
gaaet over til et Actieselskab, udvidede den 
sin Virksomhed til en saadan Betydning, at 
den allerede i Aaret 1874 afsatte ikke mindre 
end 241,679 Symaskiner, hvilket Antal i 1880 
steg til over \  Million. En anden Fabrik t il
hørende W ilcox  & Gibbs i Philadelphia, O p
finderne af den éntraadede Kjedestingsm a-

skine, leverede i 1874 næsten 14,000 af disse 
Maskiner, som i lang T id  vare m eget efter
spurgte, hovedsagelig paa Grund af deres 
Billighed, imedens de senere ere bievne mere 
og  mere fortrængte af Stikkestingsmaskinerne. 
De mest bekjendte Symaskinefabrikanter i 
Amerika ere foruden Singer F ølgende: W hee
ler & W ilson i Newyork med en aarlig P ro 
duction af c. 175,000 Maskiner, Elias Howe 
i Bridgeport med c. 170,000 og  Grover & 
Baker i Boston med c. 60,000 Stk. Im edens 
der i 1870 kun blev forfæ rdiget c. 465,000 
Symaskiner i Amerika, var Antallet i 1880 
steget til næsten 4 Millioner. —  Men selv
fø lg e lig  varede det ikke længe, førend Fa
brikationen ogsaa udbredte sig  til Europa, 
navnlig til Tyskland og  England, i hvilke 
Lande der nu forfæ rdiges ligesaa gode Ma
skiner som i Amerika, imedens rigtignok o g 
saa Hovedmængden af de simple Godtkjøbs- 
varer, som nu jevn lig  komme i Handelen, ere 
tilvirkede i Tyskland. —  Efterhaanden kom 
Fabrikationen til de fleste andre Lande, saa 
at der nu findes Symaskinefabriker næsten i 
alle større Byer i Europa. I Kjøbenhavn 
fandtes der allerede i 1866 flere mindre Fa
briker; men Antallet af disse er senere af
taget. Endvidere findes der Sym askinefabri
ker i nogle a f de danske Provinsbyer, saasom 
i Aarhus, Odense, Horsens etc. I  Sverig  
forfærdiges der ogsaa endel Sym askiner fa
brikmæssigt, imedens N orge ikke synes at 
drive denne Industri i noget Omfang af B e
tydning.

Efter Syningens Beskaffenhed inddeler man 
de almindelige Symaskiner i to H ovedgrup- 

: per, nem lig Kj edest ingsm askiner ,  som ig jen 
deles i enkelttraadede og  dobbelttraadede, og 
St i kkest i ngsm ask iner ,  som deles i Skytte- 
maskiner og Gribermaskiner.

De enkel t t raadede Kj edest ingsmaskiner ,  
som særlig ere fabrikerede af det forannævnte 
Firm a Wi lcox &  Gibbs i Philadelphia, ere 
construerede med en under Sypladen lig 
gende Hovedaxe, som ved H jæ lp af en paa 
dens ene Ende siddende Excentrik og  en 
Trækstang overfører Bevægelsen til den 
korte Arm af en ovenfor Sypiaden anbragt 
toarm et Vægtstang, hvis modsatte lange Arm 
er befæstet til Naalestangen og fører denne 
med Naalen op og ned. Hovedaxens anden 
Ende er dreiet excentrisk og  tjener til at 
bevæge Tøiflytteren, som imellem hver af 
Naalens Bevægelser fører T øiet et Stings 
Længde frem. I  Enden af Hovedaxen ved 
Siden af Tøiflytteren sidder en lille Krog, 
den saakaldte Griber, som dreies rundt sam
tid ig  med Axen, og  hvis Function det er, 
naar Naalen er gaaet ned igjennem Sy tøiet, 
da at gribe Naalens Traad og fastholde denne 
i en Løkke, medens Naalen gaar op igjen, 
og  derpaa, naar Naalen ved det næste Sting 
paany komm er ned igjennem  Tøiet, at gribe 
den næste Løkke og  trække denne igjennem  
Løkken fra det forrige Sting, hvilken sidste 
den nu slipper, medens den fastholder den 
nye Løkke indtil Naalen næste Gang kommer 
ned, og  saaledes fremdeles ; paa denne Maade
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darmes K jedesyningen af lutter i hinanden 
slyngede Løkker.

De dobbeit t raadede Kj edest ingsm askiner
have foruden den igjennem  Naalen førte 
Traad tillige en U ndertraad, der ligesom  
Overtraaden tages fra en almindelig Garn
rulle og  trædes igjennem  et Øie i Griberen. 
De mest bekjendte af denne Slags Maskiner 
ere Grover  &  Bake r s,  som ligeledes ere 
eonstruerede med en under Sypladen lig 
gende kort Hovedaxe, der ved Hjælp af en 
Skive med en excentrisk Tap overfører B e
vægelsen til Naalearm en, en lang krum 
S tan g, hvis under Sypladen liggende D el 
føres af den nævnte Tap, medens den m od
satte Ende uden andet M ellemled fører Naa
len, som paa Grund af Armens Buebevægelse 
maa være krum. Tøiflytteren paa denne Ma
skine bevæges paa en noget lignende Maade 
som den foran omtalte enkelttraadede Ma
skine, medens Griberens Form  og  S tilling  
afviger endel derfra; dens Virkemaade er dog 
omtrent den samme, kun med den Forskjel, 
at det ved denne Maskine er den igjennem  
Griberens Øie førte Undertraad, som slynget 
i Løkker igjennem  Naalens Traad, sammen 
m ed denne danner K jedesyningen paa Tøiets 
Underside. Paa Grund af den Omstændighed 
ved K jedesyningen, at en enkelt Løkke ved 
at briste kan foranledige, at hele den paa- 
gjældende Syning løber op, er denne Art 
Maskinsyning ikke solid, og  har i Symaski
nens første T id  ofte fremkaldt den urigtige 
M ening, at Maskinsyning i det H ele taget 
skulde være fuldkommen saa stærk som 
H aandsyning; dette kan dog kun gjælde om 
K jedestingssyning, som derfor ogsaa omtrent 
ganske er gaaet af Brug, og nu næsten kun 
anvendes til Syning af Forsiringer, hvortil 
den tykke K jedefletning g jør  den særlig an
vendelig.

A f St i kkest i ngsm ask ine r ,  som arbeide med 
Griber ,  er Wheeier  &  Wi l sons den mest be- 
kjendte. Paa denne Maskine forplantes B e
vægelsen fra Hovedaxen, der ligger under 
Sypladen, til Naalearmen ved H jæ lp af en 
paa Hovedaxen siddende Excentrik og  en i 
Forbindelse dermed staaende Trækstang, som 
driver Naalearmen op og  n ed ; Naalen er 
krum og  sidder ligesom paa den foran om 
talte Grover & Bakerske Maskine umiddel
bart i Enden af Naalearmen; en anden paa 
Hovedaxen siddende Excentrik driver T øi- 
flytteren og  i Enden af Hovedaxen sidder 
Griberen. Denne er betydeligt større i Om
fang end paa Kjedestingsmaskinerne, og  i 
dens M idte sidder i en Fordybning den runde 
Spole med Undertraaden. Spolen bestaar af 
to tynde Staalskiver, som sidde paa en meget 
kort Axe, hvorom Undertraaden er vunden; 
Skivernes Kanter ere bøiede ind m od hin 
anden, saa at der kun er en smal Spalte 
im ellem dem , hvorigjennem  Undertraaden 
løber ud. Spolen holdes paa sin Plads i 
Griberen ved Hjælp af en Brille, som  fast
skrues umiddelbart ved Siden af Griberen. 
Syningen foregaar paa den Maade, at Naalen 
gaar ned med Overtraaden og  af den danner

en Løkke, som  Griberen fanger og  fører 
rundt om Spolen med den deri værende Un
dertraad, og  først slipper, naar Naalen ved 
næste Sting kommer ned ig jen  og  danner 
en ny Løkke, der altsaa paany fanges af 
Griberen, medens Naalen ved at gaa op igjen 
strammer det foregaaende Sting t il ; paa 
denne Maade knyttes de to Traade sammen 
og  danne det saakaldte dobbelte Stikkesting, 
som  er ens paa begge Sider.

A f St i kkest i ngsm ask ine r  med Skyt t e  er 
den af t he Si nge r  Manuf act ur i ng Company 
eonstruerede og  fabrikerede Maskine den 
mest udbredte. Paa denne ligger Hovedaxen 
ovenover Sypladen, og  paa Enden af Axen 
sidder en Skive med en excentrisk stillet 
Rulle, der løber i en hjerteform et Ramme 
og  fører denne med Naalestangen op og  ned. 
Naalen er lige og  sidder i Enden af den 
nævnte Naales-tang; vod Hjælp a f et Par 
coniske Tandhjul overføres Bevægelsen fra 
den liggende Hovedaxe til en igjennem  Sy- 
pladen gaaende opretstaaende Axe, som i den 
nederste Ende bærer en Krumtap, der ved 
Hjælp af en Trækstang fører Skyttekurven 
med Skytten frem og tilbage langs Skytte
banen ; indeni den baadformede Skytte ligger 
Spolen med Undertraaden; Tøiflytteren føres 
ved Hjælp af en dobbelt Excentrik, som  sid
der paa den opretstaaende Axe umiddelbart 
over den forannævnte Krumtap, og  Syningen 
foregaar paa den Maade, at Naalen gaar ned 
og danner en Løkke, hvorigjennem  Skytten 
med Undertraaden passerer, hvorefter Løkken 
ig jen  strammes til, og  de to Traade danne 
da det dobbelte Stikkesting.

Efter at Kjedestingsmaskinerne som foran 
bemærket næsten helt ere gaaede a f Brug, 
have de to Systemer af Stikkestingsmaskiner, 
nem lig Griber- og  Skyttesystemet, kæmpet 
om Forrangen i Publicum s Gunst. Griber
maskinerne ere im idlertid paa Grund af deres 
sensible Natur og begrænsede Anvendelighed 
trængte stærkt tilbage af de mere letbe
handlelige og alsidige Skyttemaskiner, der 
nu fabrikeres baade som Haandmaskiner og 
som Trædemaskiner, og  iblandt hvilke Sin
gers System indtager den aldeles domine
rende Plads. Dette System  er som foran 
bemærket construeret af the Singer Manu
facturing Company, den største existerende 
Sym askinefabrik, som ved sit fortrinlige Fa
brikat og  sin enorme Production indtager 
den første Plads paa dette Omraade. Sing®1' 
Com pagniet har Agenturer i alle Lande (f°r 
Danmark hos Bendix & Co. i  Kjøbenhavn) 
og  ingen anden Fabrik har blot tilnærmel
sesvis saa stor en Afsætning som denne. M 
de forskjellige europæiske Fabrikanter, soin 
sæ rlig ere stærkt repræsenterede i Tyskland 
og  England, tilvirke de fleste hovedsagelig 
mere eller mindre vellykkede Efterligning®1 
efter Singers System , idet de enkelte ofl' 
ginale Constru etioner, som til forskj ellig1; 
T ider ere forsøgte indførte, ikke have vundet 
synderlig Indgang. I  Danmark er Sy m a sk i n e -  

fabrikationen nu mindre end den har vffij6 
tid ligere; men ogsaa her er det mest M®*
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skiner efter Singers System som tilvirkes, 
ligesom dette ogsaa er Tilfæ ldet i Sverig.

A f Maskiner til mere specielle Brug kan 
nævnes Handskesym askinen,  som har m od
taget m eget væsentlige Forbedringer i Dan
mark, navnlig ved Mekanikus H. P. Henrik
sen, der har høstet stor Anerkjendelse derfor 
saavel herhjemme som i Udlandet. Den til
virkes nu i ikke ringe Maalestok i K jøben 
havn, hvor Firm aet Bergmann & Hüttemeyer 
har opnaaet en forholdsvis stor Afsætning 
af disse Maskiner til Udlandet, navnlig til 
Frankrig. Ogsaa i Tyskland fabrikeres mange 
Handskesymaskiner. —  Endvidere maa mær
kes Cylindermaskiner og  Søilemaskiner til 
Skomagerbrug,  som særlig ere construerede 
med Hensyn til Reparation af gammelt Fod- 
tøi; a f disse ere Cylindermaskinerne af en 
gelsk Fabrikat de mest benyttede; St r aa-  
f i at t esym askiner , som navnlig tilvirkes i 
Tyskland og  ere m eget praktiske: Knaphuls-  
Maskiner  tilvirkes navnlig i Amerika og  an
vendes m eget paa de derværende store Skræ- 
derværksteder, men synes ikke at være ganske 
Praktiske under mindre Forhold ; Sadelm ager -  
Maskiner ,  hvoraf de af Singer Com pagniet 
indførte store Begtraadsmaskiner til Syning 
af Seletøi, saavelsom de tyske Maskiner til 
samme Brug sæ rlig benyttes; Hat t emager- 
symaskiner  og Bogbinderhef t em askiner ,  som 
hgeledes hovedsagelig leveres af Singer Com - 
Pagniet; Brodérm ask iner  efter Bonnaz’s 
System, som navnlig tilvirkes i Frankrig og 
Tyskland og benyttes m eget i disse Lande.

S y n a a l e  forfærdiges dels af Staaltraad 
°g dels af Jerntraad, som da under Arbeidets 
9 ang forvandles til Staal. Traaden haspes 
dørst op paa en stor Cylinder eller paa Hasper 
ftf 16— 20 Fods Omkreds, og man faar der- 
Ved en stor Traadring med 50— 100 Vindin
ger, som ved Hjælp af en stor Maskinsax 
klippes over i Stykker af Længde som to 
Haale. Disse Smaastykker (T . Schachte eller 
Schafte) maa derpaa rettes for at blive lige, 
hvilket sker paa en simpel Rettemaskine, 
1(let man læ gger 5,000— 6,000 Stykker tæt 
*ammen i to stærke Jernringe. Efterat Me- 
hallet først er g jort blødere ved en svag 
Hlødning, anbringes Bundterne i Rettem a
skinen, hvor de rulles frem og  tilbage im el
lem to Staalplader under en stærk Beläst
i g .  Traadstykkerne blive derpaa slebne 
®Pidse paa begge Ender, idet Sliberen tager 
"O à 30 Stykker i Haanden og  holder dem 
üttod en med stor Hastighed roterende Slibe
ren  af finkornet Sandsten, imedens han 
samtidig dreier dem frem og  tilbage imellem 
Tommelfingeren og  de andre Fingro, for at 
Hø paa alle Sider kunne komme i Berøring 
jûed Stenen. Denne Slibning maa foregaa 
tøU, for at der ikke skal danne sig Rust, og  
i  Sten- og  M etalstøv, som fremkommer 
herved, g jør dette Arbeide m eget skadeligt 
tøv Arbeiderens Helbred, og  man har derfor 
1 den nyere T id  begyndt at benytte Maski
e r  dertil, som ere om givne af et beskyttende 
Hylster. Da en Arbeider vil kunne passe 
here af disse Maskiner samtidig, kan der paa 
henne Maade i en Tim e om trent slibes det

samme Antal Traade, til hvis T ilspidsning 
der ved Haandkraft tidligere medgik en hel 
Dag. De saaledes tilspidsede Traadstykker 
overklippes nu med en Maskinsax, saa at de 
afgive det dobbelte Antal Naale, hvis af
stumpede Ender derpaa slaas lid t flade eller 
brede paa en lille Jernambolt med en til
svarende Hammer. Dette sker paa fri Haand, 
idet Arbeideren med den venstre Haand 
tager et Par Dusin Naale ad Gangen ved 
deres spidse Ende, udbreder dem i en Række 
og giver dem med lette, hurtige Hammerslag 
den ønskede Form , idet han altid træffer 
et større Antal Naale med samme Slag. Da 
Enderne af Naalene derved blive for haarde 
til den videre Behandling, maa Naalene nu 
igjen glødes og  langsom t afkøles. Derefter 
følger Anbringelsen af Ø iet, hvilket sker 
enten ved Gjennemslaaning eller ved G jen- 
nemstikning, idet Naalen enten læ gges med 
den flade Ende paa en spids Staalstift og 
gives et let Slag med en Hammer, hvilket 
Arbeide sædvanlig udføres af B ørn , eller 
gjennem stikkes ved H jæ lp a f en med en fin 
Staalspids forsynet Maskine. Med en lille  
F il forsynes Naalene nu med de smaa F o r 
dybninger eller Render, som tjene til at lede 
Traaden ind i Øiet, og  tilrundes ogsaa ud
vendig omkring dette. De a f Staaltraad for
færdigede Synaale blive derefter umiddelbart 
hærdede, efterat de først ved at rystes i flade 
Blikkasser ere givne en ensartet Stilling, saa 
at Spidserne vende i samme Retning. De 
skydes nu paa Jernplader ind i en Ovn, un
dergives en svag Rødglødhede og  kastes 
derpaa hastigt i koldt Vand eller Olie. De 
ringere Sorter, som ere forfærdigede af Jern 
traad, nedpakkes i en Ler- eller Støbejerns 
D igel sammen med en Blanding a f Sod, 
raspede Oxeklove og  knuste Æ ggeskaller, 
hvorpaa D iglens Laag tilkittes og  det Hele 
glødes da i Ovnilden i 7— 8 Tim er, hvor
efter Indholdet kastes i koldt Vand. De 
tørrede Naale ere ved denne Behandling 
bievne m eget skjøre og de maa derfor blød- 
gjøres noget for atter at blive elastiske, hvil
ket sker ved at ophede dem paa Jernplader, 
indtil de blive violet anløbne. T ilsidst kom
mer Naalenes Skuring og  Polering, som er 
det v idtløftigste og  mest langvarige Arbeide 
ved hele Fabrikationen. Man læ gger Naalene 
paa grovt, fast Lærred i parallele Lag, hvori
mellem der strøs Sand eller Sm ergelpulver, 
overgyder det H ele med Roolie , ruller det 
fast sammen til et pølselignende Legem e, 
binder denne Rulle tæt sammen ved Enderne 
og  omsnører den derpaa, fast med en stærk 
Snor. Saadanne Pakker indeholde omtrent 
en halv M illion Naale og ere 18— 20 Tommer 
lange og  3— 4 Tom m er tykke. E t Antal af 
12— 30 Pakker bearbeides nu samtidig paa 
en af Yand dreven Maskine, til hvis B etje 
n ing der kun behøves ét Menneske. M aski
nen, den saakaldte Skurem ølle , bestaar af 
et stærkt Bord, paa hvilket Pakkerne rulles 
eller valses ved at en belastet Træplade 
trækkes frem og  tilbage hen over dem, og 
den har saaledes stor L ighed med en Rulle 
a f den ældre Form . Efter 10— 18 Tim ers
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Bearbeidning aabner man Pakkerne, renser 
Naalene ved at nedpakke dem med Saug- 
spaan i en roterende Tønde, skiller dem der- 
paa fra Saugspaanerne ved at svinge dem i 
et Trug og  bringer dem ved R ystn ing ig jen  
til at ligge parallelt. Alle disse Operationer 
gjentages 5— 10 Gange, saaledes at man hver 
Gang benytter finere Slibepulver og tilsidst 
kun tørt K lid , og  hele Skuringsprocessen 
varer saaledes mindst otte Dage. De pole
rede Naale blive derpaa enkeltvis aftørrede 
med Lærredsstykker eller blødt Skind, im e
dens de itubrukne samtidig udskydes, og  de 
bringes nu atter ved E ystn ing til at lig g e  
parallelt og  tillige saaledes, at Øinene be
finde s ig  ved Siden af hverandre. De bedre 
Naale blive endnu yderligere tilspidsede ved 
at holdes imod en roterende Slibesten eller 
en med Sm ergel og  Olie overstrøgen Læder
valse. Mange Naale ere blaat anløbne ved 
Øiet, idet de ere ophedede endnu engang paa 
dette Sted for dér at blive noget blødere og 
mindre skjøre. Fordelingen af Synaalene i 
hele eller kvart Hundreder og den derpaa 
følgende Indpakning i »Breve« kræve atter 
en Række Behandlinger, som i R egelen fore
tages a f Børn. Naalene blive ikke talte, men 
veiede paa en fin Væ gt, i  hvis ene Skaal 
man har lagt 100 talte Naale, eller ogsaa 
an ven der man en Jernlineal med 100 Rifler 
ved Siden af hverandre, a f hvilke enhver 
kan rumme en Naal ; man stryger da med en 
Haandfuld Naale hen over Linealen og  paa- 
sér, at alle Riflerne ere fyldte. Den her be 
skrevne Fabrikation af Synaale er den al
m indelige, men i nogle Fabriker finder der 
dog  nogle A fvigelser Sted; saaledes anbrin
ges Øinene undertiden førend Traadstykkerne 
halveres, og der slaas da midt i ethvert af 
disse to Øine tæt ved Siden af hinanden, 
hvorved der spares endel Bekostninger. E fter 
Ø inenes Anbringelse deles Traadstykkerne da 
i to Naale, som forarbeides videre som oven
for frem stillet. —  Man skjelner i Handelen 
im ellem  mange Sorter Synaale, dels efter 
Længden og Tykkelsen, dels efter Staalets 
Godhed, dels efter Øiets Form , hvorefter man 
har rundøiede, kortøiede og langøiede Naale 
etc. De engelske Synaale deles i 3 Sorter, 
som adskille sig  fra hverandre ved et for- 
sk jelligt Forhold im ellem deres Længde og 
Tykkelse; man kalder dem lange eller tynde 
(sharps), halvlange eller halvtykke (betweens) 
o g  korte eller tykke (blunts). Særlige Arter 
Naale ere: St oppenaal e,  af 6— 10 Ctm.
Længde og  m ed m eget lange Ø ine; Snør e-  
naale af samme Længde, med lange, vide 
Øine og  ikke tilspidsede, forfærdiges mest 
af Jerntraad, undertiden ogsaa af M essing; 
Paknaale,  store med to- eller treeggede bøi- 
ede Spidser og  ligeledes af hærdet Jerntraad; 
Bi l l ardnaale,  ligeledes med bøiede Spidser 
til Udbedring a f Klædet paa Billarder; t o- 
øiede og t reøiede Naale med to eller tre 
Øine under hverandre; Skom agernaale  med 
tre- eller fireggede Spidser og  et lige eller 
lid t krumt Ø ie; Hat t emagernaale med rund 
Spids, to - eller treeggede; Sadel m agernaale

med rund E g  istedetfor Spids etc. Den 
nyeste Sort er de i Sammenligning med andre 
Naale m eget dyre Sym askinenaale med Øiet 
tæt ved Spidsen. —  De engelske Synaale 
ansés endnu for at være de bedste, o g  navn
lig  er den lille  B y Radditch bekjendt for sit 
fortrinlige Fabrikat; men ogsaa i Tyskland 
har denne Fabrikation naaet en saa h øi Grad 
af Fuldkommenhed, at de tyske Synaale ikke 
staa tilbage for de engelske. De største Fa
briker findes i den preussiske Rhinprovins i 
Aachen og  Burtscheid ; endvidere i Mellem- 
franken i Schwabach og  Nürnberg, samt i 
W estphalen i Iserlohn. A f disse Fabriker er 
der flere, der arbeide med Maskiner af 60 
Hestes Kraft og  over 500 Arbeidere, og  som 
aarlig forfærdige B à 4 M illioner Synaale. 
Aachener og Burtscheider Fabrikanterne have 
hidtil sædvanlig forsynet deres Naale med 
engelske Etiketter, og  af alle de Synaale, 
der sælges i Tyskland som engelske, er ikke 
\ o  Del virkelig forfærdigede i England. Den 
ældste og  største Fabrik i Tyskland er Beis- 
se l s i Aachen; den har bestaaet siden 1730 
og  har i mange A ar forsynet Størstedelen af 
Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien, Rus
land og  Amerika med Synaale. Den erholdt
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'remfor de bedste engelske, og  den forsender 
sine Naale under egen Etiket, hvilket Exem pt 
ogsaa flere af de andre tyske Fabriker i de 
senere Aar have fulgt. Schwabacher ug 
Nürnberger Naalene ere ligeledes m eget gode 
og  finde ogsaa betydelig  Afsætning til Ud' 
landet, endogsaa til Asien.

S y r e r  (A cida) ere enten flydende, luft' 
form ige eller faste, dels krystallinske og dels 
ikke krystallinske L egem er, som have en 
mere eller mindre stærk, sur Smag og som 
med Alkalier, Jordarter og  Metaller danne 
nye Forbindelser, som man kalder Salte. De 
ere dannede enten ved Ilt eller ved Brint 
og  man skjelner derfor imellem Iltsyrer og 
Brintsyrer. Eftersom  deres Radikal er m 
M etal eller et M etalloid, eller det bestaar m 
organiske Stoffer, inddeler man dem i not' 
ganiske og  organiske Syrer; efter deres Virk
som hed og  Kraft derimod i stærke og  svag0 
Syrer. D et viser sig  nu, at en svag Syr0 
ved en stærkere Syre kan uddrives af dero» 
Forbindelse. I  Syrerne findes der Vand, °| 
naar dette berøves dem, miste de endel * 
deres væsentlige Egenskaber og  optræde L  
som vandfri Syrer eller Anhydrider. Aroma
tiske Syrer, som selv ere uden Lugt, f ,  
saadanne, hvis Aldehyder lugte behagelig ̂  
De farve de fleste blaa Plantestoffer, 
navnlig Lakmos, røde, og  man kan derm 
paavise deres Tilstedeværelse i en Vædsiy 
ved at et deri dyppet Stykke Lakmospap ̂  
antager en rød Farve; mange andre FaU 
forstyrre de ganske. D o fleste Syrer ere °P 
løselige i Vand og have en sur Smag, 10 
dog ikke alle, t. Ex. Kiselsyre, som der 
ikke smager surt. De forbinde sig  med P 
ser til Salte. De forskjellige Syrer» 8 
finde Anvendelse i Techniken og  derfor 
Handelsartikler, ville findes omtalte i d0
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Værk under deres særlige Navne, ligesom 
deres latinske Benævnelser ville findes sam
menstillede under Artiklen Acidum.

S y r e sa l t ,  dobbelt surt  oxalsurt  Kali
(Bioxalas kalicus, Oxalium, Sal acetosellae, 
Kali bioxalicum ), T. Sauerkleesalz, Fr. Sel 
d’oseille, E. Sorrel-salt, er et i farveløse, 
gjennem skinnende, skjævt rhombiske Søiler 
krystalliserende Salt af en m eget sur Smag, 
opløseligt i varmt og koldt Vand, men ikke 
i Vinaand, luftbestandigt og  g iftig t. T id 
ligere frem stillede man dette Salt ved U d
presning af den i de skovrige Egne i Tysk
land, Elsas, Schweiz, Thüringen etc. hyppig  
voxende O x a i is  a c e t o s e l l a ,  og ved derpaa fø l
gende Klaring af Saften med Æ ghvide og 
Inddampning til Krystallisation; det skyder 
da ud i brune Krystaller, som man rensede 
ved Omkrystallisering. Nu tilbereder man 
det stedse a f den ved Behandling af Sukker
affald med Salpetersyre udvundne Oxalsyre 
(s. d.) og  Potaske, idet man mætter den 
sidste, hvorpaa man tilsætter en lige Mængde 
Oxalsyre for at erholde et surt Salt, og  for
damper til Krystallisation. Syresalt decom- 
poneres i Glødhede under U dvikling . af en 
sur B øg, og  efterlader da en lysegraa Best 
af kulsurt Kali, som kun indeholder meget 
lidt Kul. D et erholdtes tidligere mest fra 
England, men tilvirkes nu ogsaa i Mængde 
i Tyskland. D et anvendes i Techniken, 
ßavnlig i Kattun- U ld- og  Silketrykkerierne, 
til Fjernelse af Blæ kpletter, B legning af 
Straahatte samt i Chemien. Det i Handelen 
forekommende Syresalt indeholder ofte fir
dobbelt surt oxalsurt Kali.

S y r i s k e  V i n e  ere rød e , gule eller 
kvide. De to første Arter ere m eget søde, 
fordi Mosten til de fleste bliver indkogt ; 
dette sker dog ikke med den saakaldte Vin 
d’or, en af de fortrinligste Sorter af en smuk 
guldgul Farve. En af de bedste røde Yine 
Voxer ved Libanon, men udføres kun sjelden. 
De hvide, som sædvanlig have en lidt bitter 
Smag, ere dog  de sjeldneste og  kostbareste.

Sæbe (Sapo), T. Seife, Fr. Savon, E. 
Soap, er et Salt, hvis Syre stammer fra det 
dertil benyttede Fedtstof, imedens Basen er 
Kali- eller Natronhydrat,- alle Fedtstoffer og 
Olier ere nem lig Blandinger af eiendomme- 
Hge Syrer, t. Ex. Stearinsyre, Palm itinsyre, 
Oliesyre etc ., som have den Egenskab at 
danne virkelige Salte med Alkalierne. Efter 
den ydre Beskaffenhed skjelner man imellem 
haarde og  bløde Sæber. Anvender man til 
Eabrikationen Natronforbindelser, erholder 
tøan haarde Sæber, som blive endnu haardere 
yed Indtørring i Luften; benytter man der- 
itøod Kaliforbindelser, faar man ved K ogn ing 
tilsvarende Kalisæber, der udmærke sig  ved 
deres Blødhed, idet de tiltrække Fugtighed 
saa begjærligt, at de selv efter fuldstændig 
fudtørring blive bløde ved at henligge i L u f
ten ; de opløses ogsaa langt lettere, nem lig i 
tøindre Yand end Natronsæberne og  skumme 
stærkere med Vand. Efter de til Fabrika
tionen benyttede Fedtstoffer skjelner man 
dernæst imellem Talgsæbe,  Transæbe,  Co- 
Cosnødoliesæbe, Palmesæbe etc. I  technisk

Henseende inddeler man Natronsæberne i 
Kjærnesæbe,  sleben Sæbe og  fyldt Sæbe. 
Tidligere fabrikerede man Natronsæberne ad 
en Omvei, idet man først kogte en Kalisæbe, 
som derefter omdannedes til Natronsæbe ved 
den saakaldte Udsaltning,  der bestaar i en 
Tilsætning a f en vis Mængde Kogsalt, (Chlor- 
natrium) til Sæ beopløsningen, hvorved Chlor- 
natriumet samtidig omdannedes til Chlor- 
kalium. Nutildags fremstiller man Natron
sæber directe ved K ogning med Natronlud, 
og  kun enkelte Sorter Sæbe, t. Ex. Barbér- 
sæbe, fabrikeres paa den gamle Maade, fordi 
de da skumme bedre. K ogningen foretages 
i m eget dybeK jedler, hvis nederste Del, som 
kommer i Berøring med Ilden, er af Jern 
eller Kobber, imedens dens øverste Del, som 
maa være m eget rum melig for at der skal 
være Plads nok til den stærkt opkogende 
Masse, kan være af Træ eller Murværk. De 
større Fabriker anvende ogsaa Ophedning 
ved Vanddampe, saa at Massen ikke kommer 
i directe Berøring med Ildstedets Varme. 
Benytter man Talg som Materiale, hælder 
man først endel svag Lud i Kjedlen, opvar
mer til K ogning og  tilsætter Talgen. Den 
smeltede Talg giver da først med Luden en 
melkelignende Blanding, idet Fedtstoffet for
deler sig  i Luden som Smaakugler ligesom  
Fløden i Melk. Ved fortsat K ogning bliver 
Vædsken efterhaanden mere gjennem sigtig  
og  forvandler sig  tils idst til en fuldstændig 
klar O pløsning, som kaldes Sæbelim paa 
Grund af dens L ighed med Lim opløsning. 
Under stadig Ophedning og  Omrøren skrider 
man da til Udsaltningen ved at kaste fast 
Salt i Kjedlen, hvilket da vil opløse sig  i 
Vandet, imedens Sæben ikke er opløselig 
deri, og  den udskiller sig  derfor som hvid
lige F n ug , der samle sig paa Overfladen. 
D et er her af V igtighed at afpasse Salt- 
mængden nøiagtigt, da form eget eller forlidt 
vil forringe Sæbens Kvalitet. Denne Kens- 
ning gjentages flere G ange, idet Kjedlen 
tøm mes og  Sæben paany opløses deri i en 
svag alkalisk Lud, og man koger nu, indtil 
der har dannet sig  Sæbelim, som da udsaltes 
paany. Naar derefter Saltopløsningen paa 
Bunden, den saakaldte Underlud,  er fjernet 
igjennem  et Kør, tilsættes atter alkalisk Lud 
under fortsat K ogning, Klar- eller Efterkog-  
ning,  og  der danner sig  da større og større 
Skumblærer paa Overfladen, som tilsidst faar 
Udseende af en seig Flade, som Dampen kun 
med Vanskelighed kan trænge igjennem. 
Massen øses derpaa op og fyldes i Forme, 
store, aabne, firkantede Kasser, hvis Sider 
ere løse og kunne skrues tæ t sammen. Bun
den i disse Forme er gjennem hullet og be 
dækket med Lærred, saa at den Lud, som 
Sæbemassen endnu indeholder, kan løbe ig jen 
nem. Ved at henstaa i 8— 10 Dage bliver 
Massen fast, men den er dog ikke ensartet 
helt igjennem , idet man kan skjelne en kry
stallinsk Del, som dannes af Stearinsyre- og 
Palmitinsyresæbe, og  en ukrystallinsk, mere 
gjennem sigtig  D el, som er Oliesyresæbe. 
Herved faar Sæben det bekj endte marmo
rerede Udseende, som man dog tildels kan
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modificere nogenlunde efter Ønske ved Om- 
røren med en Jernstang. Aarernes mere 
eller mindre mørke Farve hidrører hyppigst 
fra mindre rene Eaamaterialier ; men man 
kan ogsaa eftergjøre denne M armorering ved 
Kunst ved at lade to forskjelligt farvede 
Sæbemasser i flydende Tilstand blandes sam
men under stadig Omrøren med en Jern
stang. Naar Sæben er størknet fuldstændig 
i Kasserne, borttages disses Sidevægge, og 
den store, faste Sæbeblok skæres da i regel
mæssige Stykker enten med en med to Haand- 
tag forsynet Messingtraad, som trækkes der
igenn em , eller paa en særegen Maskine.

Den paa den ovenfor beskrevne Maado 
fremstillede Sæbe er Kjærnesæbe,  hvilken 
Benævnelse hidrører fra, at den ved K og 
ningen udskiller sig  fra Underluden som 
rundagtige Klumper eller Kjærner. Paa 
Grund af den stedfundne Udsaltning inde
holder den ingen uvedkommende opløselige 
Bestanddele, t. Ex. G lycerin , og som en 
F ølge  af K ogningen kun lidet Vand, som 
ved den friskkogte Sæbe udgjør c. 25 pCt., 
men ved Lagring paa et tørt Sted kan gaa 
ned til 14 pCt. eller endogsaa derunder. Den 
kan im idlertid optage mere Vand uden at 
tabe betydeligt i Fasthed, hvilket hyppig be
nyttes a f Fabrikanterne til at skaffe et større 
Udbytte a f Sæbe, rigtignok paa Godhedens 
Bekostning. I  dette Øiemed fortyndes den 
fæ rdig  kogte Sæbe i K jedlen med svag Lud 
eller Vand, hvorved Massen bliver saa tyndt
flydende, at den taber Evnen til at krystal
lisere. imedens samtidig de tilstedeværende 
uopløste farvende Stoffer bundfældes, saa at 
Sæben bliver ensfarvet og  lysere, men ikke 
marmoreret. Hele denne Operation kaldes 
S libning og  Productet sleben Sæbe.

Fyldt  Sæbe,  som er den, der bruges mest, 
er den sletteste a f alle Sæbesorter, idet den 
kan indeholde indtil 75 pCt. Vand. Den 
saltes ikke ved Tilberedningen eller ialfald 
ikkun saa svagt, at Underluden ikke skilles 
fra den rene Sæbe. Ved Afkøling  lader man 
hele Kjedlens Indhold med Vand, Lud, G ly 
cerin  og  Salt størkne til en fast Masse, der 
bringes i Handelen som Sæbe, og  man kan 
paa denne Maade af 100 Pd. Fedt faa 200- 
300 Pd. tem m elig haard og  tilsyneladende 
god  Sæbe, imedens man af det samme Kvan
tum Fedt sædvanlig kun faar omtrent 150 
Pd. Kjærnesæbe. Saavel den slebne som  don 
fyldte Sæbe ere derfor m eget billigere end 
Kjærnesæben, der ogsaa nu kun sjelden frem
stilles a f Fabrikanterne, fordi Publicum  for
langer b illig  Sæbe og  mere ser paa M æng
den end paa Varens Kvalitet. D et er navn
lig  siden man har begyndt at benytte 
Cocosnødolie (s. d.) som Materiale til Frem 
stilling af Sæbe, at det er blevet m uligt for 
Fabrikanterne at tilsætte Vand efter en h id 
til ukjendt Maalestok, idet det nævnte F edt
stof ikke alene selv afgiver en Sæbe, der 
holder sig  fast og  haard, selv om der t il
sættes m eget Vand, men ogsaa ved selv i 
ringe Mængde at blandes med Talg eller 
andre Fedtstoffer meddeler de a f disse frem 
stillede Sæber den samme Egenskab.

T il Fabrikation a f Sæbe anvendes de mest 
forskjellige Fedtstoffer og  Olier. Med Talg
som navnlig erholdes af Oxen ogFaaret, til
virker man under forresten lige Omstændig
heder haardere Sæbe end med andre Fedt
stoffer. En m eget god Sæbe tilberedes i 
Mængde, navnlig i England, a f Palmeolie 
(s. d.) og  Sodalud ; man benytter dertil enten 
ubleget eller bleget Olie. Den første er 
gul og  har en stærk, men behagelig Lugt; 
den sidste er hvid og  lugter kun svagt. Ho
vedsagelig benyttes dog  Palm eolien som Til
sætning til Harpixsæbe.  Den dertil anvendte 
Harpix er sædvanlig Colophonium , som i 
sm eltet Tilstand let forbinder sig  med Kali- 
og  Natronlud, men kun giver en blød og 
fedtagtig Sæbe, som  man derfor blander med 
Palmeoliesæbe, hvorved man erholder en fast, 
gjennem skinnende, stærkt skummende og 
dertil b illig  Sæbe. Dens brune Farve og 
ubehagelige Lugt, som tidligere kun gjorde 
den brugbar til grov Linnedvask, forstaar 
man nu næsten ganske at betage den, og 
den fremstilles nu flere Steder i England og 
Tyskland af affarvet Harpix og  næsten ganske 
hvid og lugtfri og  sælges til en Pris af c. 
13 Kroner pr. Centner inch Fustagen. Der 
kan deraf tages 150— 170 Pd. til 100 Pd. 
Fedttilsætning for at forfærdige almindelig 
god Harpixsæbe. —  Cocosnødolie giver en 
meget hvid, noget gjennemskinnende og  godt 
skummende Sæbe, Cocosnødolie-Sodasæbe 
som  dog af Olien har en ubehagelig Lugt, 
der er vanskelig at fjerne. Denne Olie kræ
ver i M odsætning til de andre Fedtstoffer 
en stærk Lud, og  da den er opløselig i en 
K ogsaltopløsning, kan man ikke udsalte den 
som anden Sæbe. Forsæ bningen indtræder 

ludselig  og  forplanter sig  hurtig igjennem 
eie Massen, som bliver saa fast, at den 

neppe kan skæres med en Træspade, og 
Sæbedannelsen foregaar saa let, at man kun 
behøver at sammenrøre Lud med smeltet 
Cocosnødolie, idet man med m eget stærk 
Lud kun holder Varmen paa Oliens Smelte- 
punot, som er lid t ovor 2 0 °  C., imedens man 
med mindre stærk Lud opvarmer til c. 8 0 0 C- 
Paa Grund af denne Fremstillingsm aade kal
des Sæben rørt  Sæbe.  V i have allerede 
ovenfor bemærket, at Cocosolien ved at blan
des med andre Fedtstoffer meddeler disse sin 
Evne til at kunne optage en stor Mængde 
Vand, som kan beløbe sig  til 75 pCt., og &t 
Nutidens Sæbefabrikanter benytte sig herat 
i stor Udstrækning. —  T il de haarde Ha- 
tronsæber henhører ogsaa den i Italien, 
Frankrig, Spanien etc. af ordinair Olivenolie 
og  Æ tsnatronlud i Mængde tilberedte Mal"' 
seillesæbe,  ogsaa kaldet venetiansk,  spansk  
eller Alicantesæbe,  som dog ofte er tilsat 
V alm ueolie, Sesamolie eller Jordnødofle- 
Denne Sæbe er fast og  udmærker sig ve« 
sin Kenhed og  Mildhed, men den indeholder 
sædvanlig c. 30 pCt. Vand.

Kalisæberne eller de bløde Sæber tilbe
redes ved K ogn ing a f Fedtstofferne med Kali- 
lud, men da Udsaltning ikke kan foret age»' 
fordi der da vilde dannes Natronsæbe, kunne 
G lycerinet og  de iblandede Urenheder ikke
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udskilles, og  det overflødige Vand maa fjer
nes ved Kogning. Som Fedtstof benyttes 
Linolie, Hampolie, Eoeolie, Tran og  O lie
syre, og  de af disse Fedtstoffer, som give de 
mindst bløde Sæber, bruges til Sæber, der 
skulle anvendes om Sommeren, ligesom  der 
Paa denne Aarstid tilsættes noget Natronlud 
ved Forsæbningen for at gjøre dem stivere, 
farmen g jør  nem lig Sæben blødere, og  Fast
heden maa ialfald være en saadan, at Sæben 
ikke flyder ud paa Papir. Den bekjendte 
flronne Sæbe ( Sapo viridis) er saaledes en 
Kalisæbe, der tidligere næsten altid kogtes 
af Hampolie, og  den er da af grøn Farve. 
■Men megen grøn Sæbe tilvirkes ogsaa af L in- 
Mier Rapsolie, Tran eller af Oliesyre fra Stea- 
tinfabrikerne, og  da disse Sæber ere gule, 
faives de med en blaa Farve, som man frem
stiller ved at opløse Indigo i Svovlsyre og 
følde Opløsningen med Kalkm elk; det blaa 
Lundfald vil da vod at udrøres i den gule 
L®be farve denne grøn. Sort farves Sæben 
v«d Tilsætning a f et Galæbleudtræk og  Jern- 
Mtriol. De grønne Sæber blandes i den 
ayere T id  hyppig ved Yandglasopløsning, 
■som skal have en rensende Virkning ligesom  
‘̂ b en , men de forfalskes endnu hyppigere 
Med Kartoffelstivelse, en Forfalskning, som 
er dobbelt forkastelig, dels fordi Stivelsen 

uvirksom og  dels fordi den binder en stor 
Mængde Vand, der forøger Sæbens Vægt. —  
mainsæbe er ligeledes en blødere Sæbe, som 
tilberedes a f den som Biproduct ved Stearin- 
mbrikationen erholdte Oliesyro og som især 
^nyttes til Degumm ering af Silke. —  Let  
Sfcbe eller Skumsæbe fremstilles ved at 
^Uelte Oliesæbe under Tilsætning a f */s— */$ 
volumen Vand og  uafbrudt om røre Massen 
Med et med Vinger forsynet Apparat, indtil 
(|en indtager det dobbelte Volumen, hvorpaa 
jjen tømmes i Forme. —  Glycerinsæbe er
o d e r  man ved at opløse almindelig Sæbe i 
jjeus iige Væ gt Glycerin  og  derpaa bringe 
Massen i Form e; opløses Sæben i et Over
hud af G lycerin faar man flydende Glyce- 
r||l8æbe. B egge disse Sorter forekomme og - 

parfumerede. Mandelsæbe tilberedes af 
Svinefedt under Tilsæ tning af Bittermandel
öle. —  Dels for at forøge den almindelige 
"askesæbes rensende Virkning, og  dels for 
M gjøre den mere væ gtfyldig og  billig , giver 
Man den undertiden en Tilsætning af fint 
Pulveriseret Pim psten, F lint eller fintK varts- 
sand og bringer den da i Handelen under 
Mavn af Pimpstenssæbe,  Sandsæbe eller 
• 'Melsæbe.

Toiletsæberne adskille sig  fra de ordinaire 
.®ber ved deres større Renhed, regelm æs

sige Former og  ofte ved deres Farve og 
.ellugt. Form ningen sker enten ved Pres- 

Mpg eller Støbning i todelte, mere eller 
Mindre forsirede M essingform e, imedens de 
jMkjendte Sæbekugler mest dannes paa fri 
Laand ved Rulning. Den af vellugtende 
'Mier bestaaende Parfume tilsættes til Mas- 
pMi, naar denne har antaget en deigagtig 
beskaffenhed o g  æltes da om hyggeligt ind 
êri. De fineste og  kostbareste Parfumer,

' °ui kun tilsættes i ringe Mængde, vilde til

dels forflygtiges i Varmen og  æltes derfor 
sammen med den kolde Sæbe, som i dette 
Øiemed skæres eller høvles til tynde Strim 
ler, som derefter tørres. Sammenæltningen 
foregaar paa en Granitmølle eller im ellem  
Granitvalser, og  Massen formes derpaa til 
Stænger, som skæres i mindre Stykker, der 
egne sig  til at presses i Formene. Farven 
æltes ind i den færdige Sæbemasse; R ødt 
faar man saaledes ved Cinnober, Blaat ved 
Ultramarin, Gult ved Svovlcadmium, Grønt 
ved Chromilte eller ved at sætte Ultramarin 
til gul Sæbe, Brunt ved Caramel eller ved 
fmmalet Cacao. En af de almindeligste T o i
letsæber er den uægte Mandelsæbe, som til
beredes af Talgsæbe og  Palmeolie med en 
Parfume, bestaaende a f en større Mængde 
Bittermandelolie og  mindre Mængder N ellike
olie og  Komm enolie ; istedetfor Bitterm andel
olie benytter man ofte Mirbanolie (s. N itro
benzol). T il Toiletsæberne hører ogsaa den 
saakaldte Transparent - eller Krystalsæbe.  
som man fremstiller ved at opløse godt tør
ret almindelig Sæbe i den mindst mulige 
Mængde varm Vinaand, lade Opløsningen 
klare sig, støbe den i Form e og  lade den 
afkøles paa et varmt Sted i flere Uger; under 
disse Omstændigheder krystalliserer Sæben 
ikke, men stivner som en fast, halvt g jen - 
nem sigtig  Masse.

Medicinsk Sæbe (Sapo medicatus) for 
færdiges i Apothekerne a f 72 Dele frisk t il
beredt,- ætsende Natronlud og  100 Dele frisk 
Provenceolie ved simpel Blanding og  Omrø- 
ren i tempereret Varme, hvorpaa den opløses 

I i 300 Dele Vand og  udsaltes ved Hjælp af 
i 25 Dele Kogsalt, opløst i 75 Dele Vand;
J Sæben udvaskes, opløses ved K ogning i 60 

Dele Vand og  gydes i Træforme. Endvidere 
har man Guaj aksæbe (s. Guajakharpix), Ja- 
lapesæbe (s. Jalapeharpix), Spydglanssæbe  
og  Dippels chemiske Sæbe,  en rødbrun 
Vædske a f en spirituøs, torpentinagtig L ugt 
og  en ludagtig Smag, som bestaar a f Svovl
spydglans, kulsurt Kali, Terpentinolie, V in 
aand, venetiansk Sæbe og  peruviansk Balsam. 
og  som anvendes i Medicinen.

Sæbe anvendes som bekjendt til Rensning 
a f Huden, til Tøivask, til B legning a f Lær
red og  Silke, til Rensning af Klæde for de 
Fedtstoffer, hvormed man har gjennem trængt 
Ulden før Kartningen og Vævningen, i Farve
rierne, som Sm øremiddel etc. Dens rensende 
Virkning beror paa, at den med m eget Vand 
spaltes i sure fedtsure Salte og  frit Alkali, 
som opløser s ig  i Vandet og  løsner Smudset, 
imedens de suro Salte og  Skummet indhylle 
dette og  hindrer det fra atter at sætte sig 
fast paa det rensede Stof. Sæbens Bestand
dele gjenfindes altsaa i det urene Vaskevand 
og  kunne efter en Rensning atter benyttes i 
forskjellige Øiemed. Naar alm indelig Sæbe 
bringes i Berøring med saakaldet haardt 
Vand o : Vand, som indeholder opløste Kalk
salte, dannes uopløselig  Kalksæbe,  hvorved 
en større eller mindre M ængde af Sæben 
bliver uvirksom. Man maa derfor til Vask 
anvende kalkfrit eller b lødt Vand, saasom 
Regnvand, der ikke indeholder Kalksalte, og
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hvor saadant ikke kan erholdes, maa Kalk
saltene først udfældes med Soda.

I Danmark drives Sæbefabrikationen i A l
mindelighed sammen med Oliefabrikationen, 
da den navnlig benytter Olie som Raamate- 
riale. Den har i den nyere T id  g jort gode 
Frem skridt, og  der indføres mest kun de 
bedre Sorter, imedens der af de grovere Sor
ter finder en ikke ringe Udførsel Sted. I 
Aaret 1880 indførtes der her til Landet af 
vellugtende Sæber 6,518 Pd., hvoraf 2,487 
Pd. kom fra England, og  af anden Sæbe 
220,612 Pd., hvoraf 66,570 Pd. fra Tyskland, 
60,378 Pd. fra England, 42,806 Pd. fra H ol
land, 82,269 Pd. fra Frankrig, 11,346 Pd. fra 
Belgien etc. Der udførtes i samme A ar. af 
vellugtende Sæbe 4,087 Pd., hvoraf 1,522 Pd. 
til N orge og 1,205 Pd. til Island, og  af 
anden Sæbe 85,614 Pd. hvoraf 73,629 Pd. til 
Island og Færøerne, 8,727 Pd. til N orge og
I , 437 Pd. til Sverig.

Norge indførte i 1879 af grøn Sæbe og 
anden blød Sæbe 12,978 Pd. tii en Værdi af 
2,600 Kr., og  af anden Sæbe 404,180 P d . v. 
145,500 Kr. Udførselen udgjorde kun af grøn 
Sæbe 19,820 Pd. og  af anden Sæbe 5,224 
Pd., A lt fabrikeret i N orge. A f den indførte 
Sæbe kom 272,766 Pd. fra England, 79,400 
Pd. fra Sverig, 35,450 Pd. fra Ham borg,
I I ,  336 Pd. fra Rusland, 8,034 Pd. fra Dan
mark etc.

Sverig indførte i 1878 af vellugtende Sæbe 
c. 16,000 Pd. og  af anden Sæbe c. 89,000 
Pd., imedens Udførselen udgjorde c. 50,000 
Pd. vellugtende og  27,000 Pd. anden Sæbe.

England indførte i 1876 ingen Sæbe, men 
udførte derimod 254,853 Cwts. til en Værdi 
af 313,208 hvoraf Hovedm ængden gik til 
oversøiske Lande.

Sæ bebark s. Quillaj abark.

Sæbebær s. Sæbetræet.

Sæbelog; forekommer i Californien og 
er Roden af P h a lo n g i u m  p o m e r i d i a n u i n ; den
indeholder ligesom Sæbeurten (s. d.) m eget 
Saponin og benyttes paa samme Maade som 
denne.

Sæberoci s. Sæbeurt.

Sæbespiritns (Spiritus Saponis cam
p h or atus) er en lysegul Vædske, som tilbe
redes ved at opløse hvid Sæbe i fortyndet 
Vinaand og  tilsætte Campher, Rosmarinolie 
og  Tim ianolie; den benyttes i M edicinen ud
vortes til Indgnidning etc.

S æ b e s t e n  s. Fedtsten. Benævnelsen 
bruges ogsaa undertiden om det Æ tsnatron, 
der erholdes fra Sodafabrikerne.

Sæbesyderlnd er en O pløsning a f 
Natronhydrat eller Kalihydrat og anvendes 
til Sæbefabrikation. Den tilberedes i Sæbe- 
syderierne ved at blande Træaske eller kul
sure Alkalier med Kalkmél og  derpaa udlude 
Massen med Vand, eller ogsaa ved K ogn ing 
af kulsure Alkalier med Vand og Kalk.

Sæbetræet eller Sæbebærtræet  (Sa-
pindus Saponaria )  er et i den varme Zone,

navnlig i Amerika og  Vestindien hjemme' 
hørende Træ af 6— 10 Meters H øide me“ 
fjerede Blade, hvide, drueformige Blomster 
og  nødagtige Frugter af et Galæbles Stør* 
reise, hvis ydre, k jødagtige H ylster indehov 
der et sæbeagtigt Stof, hvorfor de benyttes 
til Vask istedetfor Sæbe. Den sorte Nød 
som indeholder en hvid Kjærne med rødM 
Overhud, kommer i Handelen under Navn m 
Sæbebær,  E. Soap berry eller Bermuda 
berry, og anvendes til smaa Dreierarbeider.

Sæbeurt ( Saponaria officinalis), f  
Seifenkraut, Speichelkraut, er en ved Flo“' 
bredder, Veie, Gjærder etc. i  hele Europa 
vildtvoxende og ogsaa dyrket Plante me“ 
glatte, ægrunde, lancetformede, modstaaendei 
ustilkede, med 3 Ribber forsynede Blade og 
hvide eller rødlige Blomster. Roden, rø“ 
Sæberod,  anvendes som Sæbe til Vask m 
uægte farvede Tøier og  af Kniplinger og 
andre fine Stoffer, som ikke kunne taale en 
Rensning med Sæbe. Den røde Sæbero“ 
(R a d ix  Saponario?, rubræ) bestaar af en run“ 
H ovedrod med mange Siderødder og  24--dl; 
Ctm. lange, cylindriske Udløbere. Den el 
udvendig rødliggul, tørret lysebrun, indven
dig hvid, er uden L u gt og  har en i Beg}’“ ' 
delsen sød lig  og  senere bitter og  kradsen““ 
Smag. De unge Hovedrødder ere at for“' 
trække saavel for de gamle som for Birødder 
og Udløbere. D et hedste Product er Hoved' 
rødderne af 1 og 2aarige Planter; de hav° 
en Tykkelse a f 4— 9 Mm. og  adskille sig 
Udløberne ved at være uden Marv. M“0 
skjelner imellem den dyrkede og  den vilm' 
voxende; den første, som benyttes hyppig®“ 
er dybt furet og  rynket efter Længden, u“ ’ 
vendig hrunligrød og  indvendig hvid , 
kommer i Handelen i flere Gange ombøie“e 
Bundter. Den vildtvoxende har en mere gr““' 
brun Farve og mangler sædvanlig de lang“' 
tynde Udløbere, hvorim od Siderødderne h“ ' 
des derpaa. Den kommer i 24— 35 C-tn“ 
lange Bundter, som ikke ere ombøiede, “ , 
den let brækker over. —  Desuden forekom“1“  ̂
ogsaa den tyrkiske,  levant iske eller æøyP' 
t iske Sæberod af Gysophila Struthium p'  
fast igiata fra Sydeuropa og  Nordafrika, i5“', 
fra Omegnen af Sm yrna, hvor der aarh» 
produceres henved 1,000 Centner deraf; r“e, 
benyttes ligesom  den ovennævnte til 
især af Uld, men er noget skarpere o g .“\ 
udvendig en okkeragtig Farve. Den er i“ “ 
til 4 Ctm. tyk, udvendig lysegraa eller glli 
ligbrun, har en 2— 5 Mm. tyk, paalangs 
paatværs furet o g  rynket Bark og en g’V 
træagtig, straalet Kjærne, og  kommer s®, 
vanlig i Handelen over Triest helt eller h  ̂
dels af barket og  i skjævt afskaarne Skiver , 
1— 3 Ctm. Gjennemsnit eller i Stykker 
indtil 60 Ctm. Længde og  4— 5 Ctm. T} 
kelse. —  I  Rødderne af S a p o n a r ia  officin “ ^  
og  G y s o p h i la  S t r u t b iu m  forekommer der 
Extractivstof, Saponin eller Struthiin,  s 
ved Rensning bliver ganske hvidt; det “  . 
ner en lugtfri, amorph Masse, som skum1“ 
i en vandig O pløsning ligesom Sæbe og ®° 
kan benyttes til Tøivask. D et har en sk
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^mag og pulveriseret bevirker det Nysen. 
Ked Behandling med Syrer og  Alkalier er
holder man deraf et hvidt Pulver, Sapogenin; 
endvidere indeholder Roden Gummi, Basso- 
jjß, blød Harpix og  Extractivstof. —  Den 
hvide Sæberod (Ra d i x  Saponariæ albæ), 
dammer fra den flere Steder i Tyskland 
voxende L y c h n i s  d i o i c a ;  den er tynd og lyse
gul, indeholder kun lidet Sæbestof og  be
nyttes derfor kun sj elden.

S æ k  H vede- og  Rugm él i Preussen er 
Vægt =  200 d. Pund.

S æ k k e ,  fæ rdigsyede, udgjøre en vigtig  
Handelsartikel og  tilvirkes fortrinsvis i uhyre 
Kvantiteter i Skotland, hvor der findes en 
-fængde Fabriker, som udelukkende beskæf
tige sig med Syning a f Sække. D et M ato
naie, som anvendes dertil, er af m eget for
skiellig Beskaffenhed og  afpasses efter de 
Karer, hvortil Sækkene skulle tjene som  Ma
teriale. Der forfæ rdiges Sække af 10 Porter 
9 Ounces Hessians af 40 Inches Bredde (sé 
Sækkelærred) til lette Frøsorter og  andre 
%nende Varer,- af 12, 14, 16 og  18 Porter, 
10, 11 og  12 Ounces Væ gt og  40 Inches 
bredde til Mél, Kaffe, Kornvarer og  lignende 
sværere Varer; af Tarpauling og  Sackings 
til Ris, G jødning og  lignende svære Varer, 
°g af Hessians og Baggings til Bom ulds
ug Uldballer af m eget forskiellig  Størrelse. 
Oe skotske Fabriker forfæ rdige Sækkene ved 
Hjælp af Maskiner, som i Regelen drives 
Ved Gas motorer, der sætte en M ængde Sy
maskiner i Virksom hed, og  disse betjenes 
sædvanlig af Smaapiger paa 12— 14 Aar, to ved 
hver Symaskine, imedens voxne Mænd og  
Kvinder befatte sig  med Tilskæringen, Kræ ng
ningen efter Syningen og Ordningen af 
Sækkene i Bundter paa 10 Stykker. Den 
ugentlige Pakning i Baller paa 1,000 à 1,200 
Sække foregaar derefter ved H jæ lp af hy 
drauliske Presser. T il Syningen benyttes 
Symaskiner af sædvanlig Construction, naar 
Sækkene skulle forsynes med dobbelt Søm, 
men til at frem bringe enkelt Søm eller saa- 
haldet Rundsøm  har man særegne Maskiner, 
hvor en Spiralnaal bevæger sig  omkring en 
Jernstang. Betalingen for Syningen beregnes 
med et vist Beløb for 10,000 Inches, og den 
Trierer m eget i Forhold  til det større eller 
mindre Begjæ r efter Sække; sædvanlig be
r g e r  den sig  im ellem  2 sh. 6 d. og  3 sh. 
Knuden Pakningen , der som oftest er en 
Korretning for sig  selv. Sække af bedste 
Kvalitet sys ogsaa med Haanden, som  oftest 
Paa Arbeids- og Straffeanstalter; de ere syede 
med større Accuratesse, men ogsaa til for
holdsvis høiere Syløn. Endvidere har man 
°gsaa Sække, som ere vævede paa Rundvæve 
mien Søm, og  a f hvilke navnlig de bedre 
Kvaliteter benyttes a f Postvæ senet for at 
mgen Opskæring af Post-Brevsækkene skal 
kunne foretages; disse ere i Regelen vævede 
H Liunedgarn og  forsynede med Striber, 
særegne for hvert Lands Postvæsen. D isse 
Kostsække væves navnlig i Nærheden af 
Coburg, imedens sædvanlige Sække uden

Søm  mest væves a f Jutegarn i Omegnen af 
Dundee.

Sækkelæ rred, Sackings,  er en af
Jutegarn i flertraadet Væ vning hovedsagelig 
i Omegnen af Dundee i Skotland fabrikeret 
Vare. D et væves i Bredder fra 21 til 45 
Inches, men den hyppigst benyttede Sort, 
som sys til Sække og  som er Gjenstand for 
en betydelig  Fabrikvirksomhed, er a f 29— 30 
Inches Bredde. Kvaliteten bedømmes dels 
efter Antallet af Traadene, som tælles i et 
saakaldet »Porterglas«, der er 15'16 af en 
engelsk Inch  i Kvadrat og sædvanlig benyt
tes i Handelen med linnede Varer i Skotland, 
og  dels efter Vægten pr. Yard. Kvaliteten 
varierer fra 6 til 20 Porter og  Vægten fra 
10 til 16 Ounces pr. Yard af 30 Inches 
Bredde. Varerne ere i Regelen kiper vævede, 
ofte i Sildebens M ønster og  med forskj elligt 
farvede Striber i Midten af Bredden som 
Mærker paa Sækkene. —  De simpleste Sor
ter Sækkelærred anvendes meget her i N or
den til deraf at sy Dækkener til Køerne for 
at beskytte dem im od Kulden og  for at hindre 
A fgang i M elkeudbyttet, naar Landmanden 
tid lig  maa sende sine Kreaturer paa Græs. 
Hovedanvendelsen er dog  til Syning a f Sække 
(s. d.), som navnlig tilvirkes fabrikmæssig i 
stor Mængde i Skotland. D et er især de 
kornproducerende Lande, saasom Amerika, 
Rusland etc., som ere de største Opkjøbere 
saavel af Lærredet som af de færdige Sække, 
af hvilke sidste flere M illioner Stykker aarlig 
forsendes fra Skotland tilN ew york  og  Odessa 
saavelsom til de russiske Østersøhavne. Da 
Stoffet er m eget billigt, nem lig fra 2 til 5 
Pence pr. Yard af 30 Inches Bredde, er
statter dette dets mindre varige Kvalitet. 
Sækkelærreder af Hamp væves ogsaa flere 
Steder i Rusland, Holland, Belgien og  N orge; 
men om ogsaa disse ere stærkere og  mere 
varige, kunne de dog ikke optage Concur- 
rencen med de langt billigere Jutelærreder 
og  have derfor ikke stor Betydning for det 
almindelige Forbrug.

S æ l e r  eller Sælhunde (Phocæ ), T . See
hunde, Robben, Fr. Chiens de mer, Marins, 
E. Seals, ere en Art i Havet levende Patte
dyr med valseform et Krop, kort Hals, rundt 
Hoved, store Øine og  Næsebor, lange Var- 
børster og  k orte , finneform ige F ø d d e r , af 
hvilke Bagfødderne i Regelen ere sammen- 
voxede med H alen; Haarklædningen er kort, 
tæt, glat og  vandskydende, og under Huden 
er der sædvanlig et tykt Fedtlag. N ogle 
Sælhunde tilhøre mest det aabne Hav, im e
dens andre mere ere Kystdyr, der holde sig 
til Fjorde, Skjærgaarde, Render i Isen etc.; 
men der træffes ogsaa Sælhunde i de store 
Salt- og  Ferskvandssøer i Rusland og  Asien, 
saasom i det caspiske Hav, Aralsøen etc. De 
leve a f Fisk, Krebs og  andre Sødyr, svømme 
og  dykke m eget godt, men gaa ogsaa op paa 
Land for at udhvile og for at føde og  die 
deres Unger. De jages for Skindets og 
Spækkets Skyld, og flere Arter, t. Ex. S ølø 
verne, ere derved bievne m eget formindskede 
i Antal. F or Polarfolkene ere Sælhundene



af overordentlig V igtighed og næsten en 
Livsbetingelse. Fangsten af dem er t. Ex. 
for Grønlænderne et H ovederhverv, da de 
benytte A lt af disse D yr ; K jødet er saaledes 
Grønlændernes væsentligste og  kj æres te dag
lige F ød e ; Spækket, anbragt i store Lam per 
med Væger af Mos, bruges til B elysning og  
Varme og tillige som K ogem iddel; Skindet, 
beredt med Haarene, benyttes til K læ dnings
stykker for Mænd og Kvinder og  til T elt
overtræk, ligesom  der ogsaa a f Remmesælens 
Skind udskæres de eiendom m elige, m eget 
stærke Remme, der anvendes som Tougværk 
til Fangeredskaberne og  ved Slædekjørselen ; 
desuden beredes af Skindene de saakaldte 
Vandskind (s. d.) t il Kajak- og Konebaade- 
betræk, til Støvlesaaler samt til den under 
Kajakfangsten nødvendige vandtætte Pels. 
De farvede, for Haarene befriede Skind ud
skæres i smalle Strim ler og benyttes til den 
Udsmykning af Kvindedragter o. dsl., hvori 
Grænlænderinderne have en næsten enestaa- 
ende Færdighed. Sælens Mave benyttes op 
pustet som Fangeblære under Kajakfangsten, 
og endelig tjener alt Affaldet ved Dyrenes 
F lensning til Føde for Hundene paa de Ste
der, hvor disse kunne benyttes til Slæde- 
kjørsel. —  Under hele den grønlandske Kyst 
og  i dennes mange Fjorde og  Bugter fore
komme til visse Aarstider en Mængde af de 
forskjellige Arter Sælhunde; af disse maa 
navniig mærkes følgende : Sortsiden (Phoca  
groenlandica ), den spraglede Sæl (P . vitu- 
lina), Remmesælen (P . barbata), Fjordsælen 
eller Netsiden (P . hispida), Klapmydsen (P . 
eristata ) etc. A f disse JD'ter fanges Sort
siden, Remmesælen og Klapmydsen i R ege
len med Harpun og Blære, men de blive dog 
ogsaa skudte med R iffel; navnlig skydes 
Sortsiden ofte om Foraaret fra Kajak, men 
saaledes, at den ikke saares dødelig, da den 
isaafald vilde synke. Fjordsælen fanges dels 
paa samme Maade som de forannævnte og 
dels i Garn, som sættes under Isen. Ved 
Uttokfangsten, naar Sælerne ligge  ovenpaa 
Isen, lister Fangeren sig  nær til dem, idet 
han skyder en lille Slæde, hvorpaa der er 
udspændt et hvidt Seil, foran s ig ; naar han 
da er nær nok ved Sælen, skyder han den 
med Riffel, men han maa da passe, at Skud
det strax rammer dræbende, da Sælen ellers 
lader sig  glide ned i Vandet. Den spraglede 
Sæl fanges fra Kajak, dels med Harpun og 
dels med Riffel. Disse Fangstmaader anven
des navnlig i Nordgrønland; i Sydgrønland 
drives Fangsten kun undtagelsesvis med Garn, 
men i Regelen fra Kajak med Harpun eller 
Riffel, hvorim od de derværende Isforhold  ikke 
tillade den Fangst paa Isen, som i N ord
grønland drives en stor Del af Aaret og  
hvortil Hundeslæden hyppig  anvendes.

Foruden at Sælfangsten, som ovenfor be
mærket, er af største V igtighed for selve 
Grønlændernes H usholdning og hele L ivs
ophold, afgive disse Dju's Spæk og Skind en 
værdifuld Handelsvare, ved hvis Omsætning 
igjennem  den kongelige grønlandske H andel 
de Indfødte forskaffe sig de fleste af deres 
andre Fornødenheder. Ved de af den nævnte

Handel i K jøbenhavn holdte Auctioner sæl
ges det saaledes tilhandlede Spæk udeluk
kende som Tran (s. d.), imedens Skindene, 
der stedse ere tørrede og  udspilede, sælges 
sorterede i :  sortsidede.  blaasidede,  spraø- 
lede og  gemene (ordinaire), og  hver af disse 
Sorter ig jen  i 1ste, 2den og  3die Sort. Til
førselen af Sælskind fra de grønlandske Ko
lonier udgjorde i Aarene 1871, 1876 og 
1881 henholdsvis ialt c. 29,000, 22,000 og
28,000 Stk.

De ovenomtalte Arter af Sæler findes ho
vedsagelig i de nordlige Have, hvor ogsaa 
Hvalrossen (s. d.) hører hjemm e, imedens de 
saakaldte Øresæler eller Luffesæler (Otaria), 
hvortil Søelefanten, Søløven og  Søbjørnen 
henhøre, leve i de sydlige Polarhave. De 
Sæler, som hovedsagelig fanges paa Polar
isen (Spitsbergen etc.) fra de paa Robbe- 
fangst fra Amerika, England etc. udgaaende 
Skibe, som hjem bringe Skindene i saltet Til
stand, ere den treaarige Sortside og  den én- 
aarige spraglede Sæ l; de fanges dels med 
Harpuner og  dels jages de i hele Flokke 
med Skrig og Stenkast, indtil de tabe Vei- 
ret, hvorpaa de slaas ih jel med Køller. Ogsaa 
fra Norge drives en betydelig  Sælfangst i 
Ishavet med større Fartøier, der mest høre 
hjemme i Byerne vsd Christianiafjorden; i 
1874 udrustedes hertil 16 Dampskibe og 19 
Seilskibe af ialt c. 9,000 Tons Drægtighed 
og med en Besætning af 1,600 Mand. }  
Aarene 1870/74 var U dbyttet gjennemsnitlig’
87,700 Sæler aarlig til en Værdi af omtrent 
1 M illion Kroner.

I Tyskland skjelner man imellem følgende 
Sorter Sæ lskind: Blaam æ nd,  blaalige med 
mørkegraa P letter og  Striber; Klapmydseh 
store, af smuk Farve, mørkegraat og hvidt 
plettede; Englændere,  noget mindre, blaalig6 
og hvide under Bugen. Sat t ie r skind af Ham 
sæler have en stor, sadelformig, sort Ple7 
paa Ryggen , imedens Hunnerne a f den samme 
Art fattes denne, hvorfor deres Farve er fflere 
ensartet graalig. Tem m elig lig  disse, me0 
noget mindre, ere de saakaldte VindtlinøC- 
Endvidere har man unge Skind (Seehunds- 
puppen), af hvilke der gives baade graa og 
sorte, og desuden skjelner man ogsaa imm' 
lem brogede, blaa, graa, blanke, ru, halvr*j 
etc. I  England ansés de grønlandske Ski»® 
for at være de bedste; mindre høit vurder®7 
man de nyfoundlandske, og endnu mindre de 
fra Sydhavet. En af de smukkeste Artel 
Robbeskind erholdes af Søbj ørnen og  komm® 
i Handelen under Navn af Bæversælhund®' 
skind (s. d. ).  ,

Skindene af de forskjellige Arter Sælhuim ' 
udgjøre en v igtig  Handelsartikel, især * 
Sortsiden, den spraglede Sæl og  Klapmjm' 
sen; de benyttes til Overtræk paa Kuffert® ’ 
til H uer, Tornistre, Fodposer, Jagttaske^ 
Tobakspunge, Dækkener, Reisestøvler o.
I  de senere Aar skal der være gjort hem}# 
F orsøg  dels med at garve Sælskind til 
magerbrug, og  dels med at spalte dem e 
anvende dem t. Ex. til Svederemme i Hat J  
ligesom  ogsaa de svære sortsidede Skind 6 
benyttede til lakerede H jelm e, der be
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modstaa Solvarmen end de blanke M etal
hjelme.

S o b o m u ld  s. Adenos.
S o b jo r n  s. Bæversælhundeskind.
S o b o n n e i*  (Fabæ marince eller Umbi

lici m arini), T . Meerbohnen, Meernabel, kal
des Skaldækket af den især i Middelhavet 
Wende Maanemusling, T u r b o  r u g o s u s .  Det 
er P /2 Ctm. store og  ogsaa mindre, rund- 
agtige eller noget ovale Skiver med ujevne 
Kande og i M idten forsynede med en navle- 
formig Fordybning, paa Undersiden glatte 
°g af marmoreret gul eller brunrød Farve, 
pe bestaa af kulsur Kalk og  bleve tidligere 
indsamlede og anvendte im od flere S yg 
domme; nu benyttes de kun til Sm ykke-
Sager.

S o e l e f a n t  (Cy stophor a proboscoidea ) 
er en i det sydlige Polarhav forekom mende 
Wt af Sæler, som nu kun findes i ringe 
læ ngde, da den er bleven saa stærkt efter
stræbt paa Grund af det betydelige Kvantum 
®Pæk, som den afgiver. Den kan naa en 
Længde af c. 10 M eter, og  Hannen er for
enet med en lang, trom petlignende Snabel.

S o g r æ s  s. Tang.
. t ø o k v a r t m i l  er et Længdemaal tilsøs 
1 Danmark, N orge og  S verig =  Ve o M iddel- 
Wridiangrad =  5.9001/2 danske Fod. 
p S o l v  (Argentum ), T. Silber, Fr. Argent, 
f- Silver, er et i Naturen m eget udbredt

Tidi
som allerede var kjendt i de ældste 

or. D et forekommer m eget ofte gedigent 
1 mindre eller større Masser, men dog aldrig 
§anske rent og hyppig  g u ld h old igt, eller 
l°m Krystaller, som Korn, Blade, Blik, fine 
W ade eller tykke Snore, som Pulver etc., 
Waa blandet med Kobber, Spydglans, Kvik- 
W , Tellur, Arsen, Svovl, Chlor, Jod, Brom  
W  endnu hyppigere findes det dog for
m et i Malme, hvoraf det udvindes paa for- 

UJellige Maader. V ed  K ongsberg i Norge 
W  man fundet Klumper paa 50— 700 Pd., i 
W erika fandt man i Slutningen af forrige 
tohundrede flere lignende paa 200 til 400 
Ond, og ved Johann-Georgenstadt i Bøhmen 
W' man fundet Masser a f flere tusinde Punds 
gv®gt. I  1857 fandt man i Freiberg i Sach- 
Iq11 mest Sølvplader og  Sølvklumper paa 2-

d. > Ken største Plade veiede 60 Pd. Yed 
j.chueeberg i Erzgebirge har man fundet 
0 aar- og Traadsølv a f flere Meters Længde 
3  af over 20 Punds Y æ gt og  tykke Sølv- 
j W e  af over */2 Meters Længde. —  Næsten 
j aKe Lande, hvor der er B jergdrift, findes 
er ogsaa Sølvm alm e; til disse henregner 
O  dog ikke alene de Malme, hvori Sølvet 

da Ør H °veKbestanddelen, men ogsaa saa- 
pW e, som kun indeholde en ringe Mængde, 
Y m det paa Grund af dette Metals liøie 
O rd ì endnu lønner sig at behandle, t. Ex. 
Ugglans, Kobbererts etc. Hovedlandene for 
Ohr r°ductionen ere M exico, Nevada, Peru, 
p di, Bolivia, Spanien, Busland, Østerrig, 
p missen (H arzen ), Sachsen (Erzgebirge), 
Ka s d °£  N orge. Iblandt de europæiske 
ïi» e W a r  Spanien øverst og  derefter Øster

s’ °g  Sachsen.

De v igtigste Sølvmalme ere følgende : 
Sølvglans,  Argentit eller Glaserts har Lighed 
med B ly  med H ensyn til Farve, Haardhed 
og  Bøielighed, og  hestaar af 84— 86 pCt. 
Sølv og 14— 16 pCt. Svovl; denne Malm fin
des i de fleste Sølvgruber og  forekommer 
navnlig i m eget store og  rene Stykker i 
Freiberg, Joachimsthal etc. Pyrargyr it ,  
Antimonsølvhlende eller mørk Bødgylden- 
erts bestaar af 58— 59 pCt. Sølv og  41— 42 
pCt. Svovl og Antimon. Proustit ,  Arsenik- 
sølvblende eller lys Bødgyldenerts indeholder
65,4 pCt. Sølv og  34,6 pCt. Svovl og  A rse
nik. Ste fanit  eller Sortgyldenerts ligner 
Sølvglans og  forekommer ofte sammen med 
denne; den bestaar af 70,4 pCt. Sølv og 
29,6 pCt. Svovl og  Antimon. Polybasit  l ig 
ner den foregaaende Malm og  indeholder 
64— 72 pCt. Sølv samt Arsenik , Antimon, 
Kobber og Svovl. Hvidgyldenerts indeholder 
30— 32 pCt. Sølv og  dernæst Kobber, Jern, 
Zink, Antim on og  Svovl. Falert s ligner den 
sidstnævnte og indeholder 5— 10 pCt. Sølv, 
men mere Kobber, hvorfor den ogsaa regnes 
til Kobbermalmene, Strohmeyerit,  Kobber- 
sølvglans, som navnlig ofte findes i Sibérien, 
indeholder 53 pCt Sølv foruden Kobber og  
Svovl. —  Andre Sølvmalme, som især fore
komme i Gruberne i M exico v»g Chili, ere 
Embolit (67 pCt. Sølv, 20 pCt. Brom, 13 pCt. 
C h lor); Bromit (57,6 pCt. Sølv , 42,4 pCt. 
B rom ); Jodit (46 pCt. Sølv, 54 pCt. Jod), og  
Arguer it  (86 pCt. Sølv, 13,3 pCt. Kviksølv). 
—  En stor Del a f det Sølv, som bringes for 
Dagen, udvindes af Blyglans,  der dog ikke 
henregnes til Sølvmalmene i streng Forstand 
paa Grund af dets ringe Sølvindhold, som 
kan variere fra 0,01 til 0,33 pCt.

Udvindingen af Sølv sker paa forskjellige 
Maader efter de sølvholdige Malmes Beskaf
fenhed. De Malme, som indeholde gedigent 
Sølv i større Mængde, smeltes kun sammen 
med Tilslag, som forvandler de indblandede 
Materialier til en Slagge, der samler sig for
oven, imedens Sølvet smelter sammen til en 
Klump, der paa Grund af sin større V æ gt
fylde samler sig  forneden og let kan fra
skilles efter Størkningen. A f Malme, som 
indeholde Sølv i mindre Mængde, udvindes 
dette enten ved en Smelteproces under T il
sætning af B ly, eller ved den saakaldte Amal-  
gameringsmethode ved Hjælp af Kviksølv, 
eller ved Rist ning af Malmene og  Udfælding 
af Sølvet med Kobber.

Ved Smelteprocessen søger man først at 
forbinde det i Malmene indeholdte Sølv med 
Bly, idet man sammensmelter Sølvmalme med 
Blymalme i Schachtovne. D et Sølv, som 
t. Ex. findes i Blyglans, vil da samle sig i 
metallisk Tilstand i den udsmeltede Masse, 
som kaldes Væ rkbly og  kan betragtes som 
en Legering af B ly  med lidt Sølv. B ly 
har i det H ele taget stor Tilbøielighed til 
at legere sig  med S ø lv , og  man vinder 
derfor ogsaa Sølvet af de sølvholdige Kobber
malme ved at smelte dem sammen med B ly 
og  udstøbe Massen i Skiver. Opvarmes disse 
ved en svag Ild, vil sølvholdigt B ly  sive ud,
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imedens Kobberet legeret med lidt B ly bli
ver usmeltet tilbage, saa at Skiverne om 
trent bevare deres Form ; denne Proces lyk 
kes des bedre, jo  kobberfattigere Ertserne 
ere. Herved erholdes ligeledes Værkbly. Den 
ringe Mængde af andre uædle Metaller, som 
indeholdes heri, fjernes ved den saakaldte 
Afdr ivningsproces,  idet Værkblyet smeltes i 
en skaalformet Fordybning i en vandret 
Flammeovn ved den henover Overfladen stry
gende Flamme, imedens der blæses L uft ned 
fraoven. B lyet og  de andre uædle Metaller 
blive derved iltede, og ved Varmen smelte 
da disse Ilter til en Hinde, som bedækker 
det flydende Metal, og  for at dette stadig 
skal blive paavirket af Luften, ledes Ilterne 
bort igjennem  en Aabning paa Ovnens ene 
Side, hvor man ser dem løbe bort som en 
glødende Strøm, der størkner ved Ovnens 
Fod og  danner Sølverglød (s. d.); endel af Ilterne 
indsuges ogsaa af Ovnens porøse Masse. 
Im od Slutningen aabner Hinden over Metal
let sig  paa talrige Puncter og  danner lig e 
som et Net, der tilsidst sprænges og trækker 
sig  tilbage, saa at det saakaldte Bliksølv 
kommer frem. Afdrivningsprocessen kan ikke 
betale sig, naar B lyet kun indeholder m eget 
lid t Sølv eller mindre end 0,12 pCt.; da 
im idlertid Blyglans i England ofte giver et 
Værkbly, som kun indeholder 0,03— 0,05 pCt. 
Sølv og altsaa ikke kan afdrives, har Patti- 
son i Newcastle i 1833 opfundet den efter 
ham opkaldte Krystalliseringsproces, hvorved 
det er m uligt at concentrerò Sølvindholdet af 
sølvholdigt Værkbly (indtil 0,009 pCt. Sølv) 
saa vidt, at man ved Siden af sølvfattigt 
Værkbly erholder sølvholdigt B ly af en saa- 
dan Styrke, at Afdrivningen kan betale sig. 
Den Patt isonske Methode grunder sig  paa, 
at der af smeltet sølvholdigt B ly ved lang
som Afkøling udkrystalliserer næsten rent 
Bly. Man fjerner disse Blykrystaller og 
concentrerer paa denne Maade ved en flere 
Gange gjentagen Sm eltning og  A fkøling 
Sølvindholdet i Massen, hvorfra da tilsidst 
alt B lyet fjernes ved Afdrivning. Eller man 
smelter det sølvholdige B ly efter den af 
Parkes opfundne og senere af Roswag og  
Cordurié fu ldstændiggjorte Methode sammen 
med Zink. Denne M ethode, som synes fuld
stændig at skulle fortrænge den Pattisonske, 
grunder sig  paa, at Zink og  B ly ikke danne 
nogen Legering med hinanden, og  at Sølvet 
lettere optages a f Zink end af Bly. Efter 
den ældre Methode afdestilleredes Zinken og 
det tilbageblivende Sølv afdreves efter T il
sætning a f noget Bly. E fter Cordurié skil
ler man Zinken fra Sølvet ved at lede ophe
dede Vanddampe henover det glødende Metal, 
hvorved dor dannes Zinkilte og  Sølv. Flachs 
Modification, som nu er indført mange Ste
der i Tyskland, Frankrig og  England, er en 
yderligere Forbedring og bestaar i at ophede 
det zinkholdige B ly med P uddelslagger i 
Schachtovne til Forslagning og Forflvgtigelse 
af Blyet. Denne Methode er saaledes indført 
i M. Guiellem & Comp.s store B lyhytte i 
Marseille (som  aarlig producerer c. 300,000 Ctr. 
B ly og  14,000 K ilo Sølv) og  i Locke, Bla-

chett & Comp.s store Blyhytte ved Newcastle 
i England.

Amalgameringsmethoden til Udvinding af 
Sølv grunder sig  paa, at Kviksølv har dea 
Egenskab at opløse metallisk Sølv. Den be
nyttes endnu i Am erika omtrent paa samme 
Maade som for flere Aarhundreder siden og 
leverer omtrent 5/7 af Mexicos og  hele Syd' 
amerikas Sølvproduction. De fra Gruberne 
kommende Sølvmalme blive først sorterede 
efter deres Indhold, hvorved de Stykker, der 
indeholde over 1 pCt. Sølv, læ gges tilside 
for at smeltes, imedens Besten amalgameres 
efter først at være om hyggelig  findelt ved 
at stampes i Pokværker og  derpaa males 
imellem Granitstene under Tilsætning af lidt 
Vand, indtil det Hele danner en tynd, ens
artet Vælling. Denne tørres i Solen, indtil 
den er bleven nogenlunde fast, og  den læg
ges da i store, runde, men lave Bunker, som 
bestrøs med Kogsalt, der ved Trædning af 
Muldyr sammenæltes med Malmen. Efter 
nogle Dages Forløb tilsættes under en lig
nende Bearbeidning den saakaldte Magistral,  
en Masse, som bestaar a f ristet Kobber- og 
Svovlkis, og der foregaar nu under Solens 
Paa virkning en chem isk Proces i den fugtige 
Masse, idet alt det i denne indeholdte Svovl
sølv eller gedigne Sølv ved Vexelvirkningen 
imellem M agistralens svovlsure Salte og Kog
saltet omdannes til Chlorsølv, samtidig med 
at der dannes Svovljern og Svovlkobber. Hele 
Bunken overdrysses nu med Kviksølv, som 
man i fine Straaler presser igjennem  en Sæk 
af grovt T ø i og  som man ligeledes ved Træd
ning af M uldyr bringer til at forene sig med 
Massen. Den hele Behandling varer om 
Som meren 12— 15 og  om Vinteren 20— 3̂ 
Dage. Den saaledes fuldstændig amalgame
rede Masse styrtes derpaa i store murede 
Beholdere, som ere fyldte med Vand og i 
hvilke den omrøres ved H jæ lp af et paa en 
lodret Axe anbragt Apparat; det plumrede 
Vand lader man løbe bort og  gjentager denne 
Behandling, indtil alle fremmede Dele ere 
slemmede bort. Man skiller derefter Kvik
sølvet fra det faste Amalgam ved at presse 
Massen i Sække af Seildug eller F ilt, hvor
ved Kviksølvet undslipper, imedens Sølvamal
gamet bliver tilbage i Sækken. Tilsidst ud
glødes Am algam et i et eller andet Apparat, 
t. Ex. en Jern-Gasretort, som g jør det mu
lig t at fortætte og  opsamle det fordampede 
Kviksølv, som da benyttes paany tilligemed 
det udpressede Kviksølv, og  det resterende 
Sølv bliver nu omsmeltet og støbt i Barrer. 
Paa denne Maade kan man indvinde Sølv af 
Malme, som kun indeholde c. \  pCt., meu 
Forbruget af Kviksølv er meget stort, over 
8 Gange Sølvets Vægt, og  heraf gaar en be
tydelig  Del tabt. I  Sydamerika er Kviksøl
vet im idlertid forholdsvis b illig t , imedens 
B lyet er dyrt og  Brændsel mange Steder 
ganske savnes, hvorfor dehne Methode passer 
bedst for de derværende Forhold. — 
europæiske eller Freibergske Amalgam®' 
ringsmethode, som navnlig har været benyt
tet tidligere i Freiberg i Sachsen, medføre 
et langt ringere Tab af Kviksølv, nemlig ku
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nogle faa Kvint for hvert Pund Sølv, imedens 
Tabet i Amerika anslaas til c. 2 Pd. pr. Pd. 
Sølv; dette Resultat opnaas ved Anvendelse 
af metallisk Jern. Man rister de pulverise- 
serede Malme, der maa være saa fri for B ly 
som muligt, i Flammeovne under Tilsætning 
af c. 10 pCt. Kogsalt, hvorved Sølvet om 
dannes til Chlorsølv, og den ristede Masse 
tilligemed Yand, smaa Jernstykker og Kvik
sølv fyldes da i Tønder, der holdes i en ro
terende Bevægelse i c. 24 Timer. Herved 
udskilles alt Sølvet af Malmene og  træder i 
Forbindelse med Kviksølvet, hvorfra man da 
udskiller det ved U dglødning i Jernskaale 
under en Støbejernsklokke eller i Jernretor
ter. D et Kviksølv, som fordamper ved Var
men, bliver atter flydende i et Fortæ tnings- 
apparat, hvor det opsamles under Vand, og 
i Skaalen bliver der nu tilbage en Kage af 
urent Sølv, som derpaa renses ved A fdriv 
ning med Bly.

Ristning af Malmene og  Udfælding af Søl
vet med Kobber benyttes især for at udvinde 
Sølv a f sølvholdige Kobbermalme og  deres 
Svovlforbindelser. Den af Metallurgen Au- 
QUstin opfundne Methode hertil grunder sig 
Paa Chlorsølvets Egenskab at opløses i en 
Kogsaltopløsning, og Ristningsmassen t il
sættes derfor Kogsalt, som omdanner Sølvet 
til Chlorsølv; dette uddrages med en con- 
uentreret Saltopløsning, og  den derved er
holdte Sølvlud fyldes da paa Fade, der inde
holde metallisk Kobber, hvoraf Sølvet udfæl
des. E fter Ziervogels Methode ristes den 
fintmalede Kobbermalm først, hvorved Svovl
sølvet omdannes til svovlsurt Sølvilte; af 
Blandingen udtrækkes derpaa Sølvsaltet med 
kogende Vand, og Sølvet udfældes da ved 
metallisk Kobber, hvorved man erholder Kob- 
hervitriol som Biproduct. Som O pløsnings
middel istedetfor K ogsaltopløsningen har 
man ogsaa anvendt svovlundersyrlet Natron.

D et paa den ene e ller den anden a f de 
ovenfor beskrevne Frem gangsm aader vundne 
Sølv er d og  ikke ren t nok t i l  at kunne g jæ lde 
for fint Sølv, da. det endnu in deh older n og le  
Procent frem m ede M etaller, o g  disse maa 
derfor bortskaffes, h v ilket sker ved den saa- 
kaldte Finbrænding,  der kun bestaar i en 
fortsat A fdriv n in g , o fte  under T ilsæ tn in g  a f 
Bly.

Det rene Sølv har af alle Metallerne den 
smukkeste hvide Farve og udmærker sig  ved 
sin stærke Glans og  store M odtagelighed 
for Politur; det har en Væ gtfylde =  10,478 
(hamret 10,6), er blødere end Kobber, haar- 
dere end Guld, m eget strækkeligt og bøie- 
ligt og giver en smuk Klang, naar det an
slaas. Det lader sig udhamre til meget 
tynde Blade (Bladsølv), hvoraf de tyndeste 
ikke ere tykkere, end at 120,000 saadanne 
Blade, stablede ovenpaa hverandre og sam
menpressede, kun vilde faa en Tykkelse af 1 
Tomme, imedons der til den samme Tykkelse 
for det endnu mere strækkelige Gulds V ed
kommende vilde medgaa over 300,000 Blade. 
Sølvet kan ligeledes udtrækkes til saa fine 
Traade, at 6 Ctgr. deraf kan give en Traad 
af 125 Meters Længde. Det smelter ved

916° C. og  optager da Iltlu ft, som det ved 
A fkøling  ig jen  pludselig afgiver med en 
knittrende Lyd, idet smaa Sølvdele sprøite 
om kring; men tilsættes Sølvet kun 1 à 2 pCt. 
Kobber, optager det ikke længere Luftens 
Ilt. Ved en m eget høi Temperatur kan 
Sølv destilleres; det angribes ikke af 
Saltsyre, men det opløses af Salpeter
syre (Skedevand) og  danner salpetersurt  
Sølvilte,  der ved Afdam pning bliver tilbage 
som et fast Legeme, der kan smeltes og 
støbes i Stænger til Helvedessten (s. d.). 
Svovlsyre omdanner i concentreret Tilstand 
Sølv til svovlsurt Sølvilte under Udvikling 
af Svovlsyrling. Sølv anløber let med brun 
og  sort Farve, naar det udsættes for svovl
eller ‘ chlorholdige Dampe eller kun for L u f
tens Paavirkning, idet denne stedse inde
holder en ringe Mængde Svovlbrinte. D et 
Samme er Tilfæ ldet, naar Sølv kommer i 
Berøring med svovlbrinteholdige Spisevarer, 
saasom Æ g  etc. ; det kan da blive hvidt 
ig jen , naar man fugter det med Ammoniak
vand og  polerer det efter med et Stykke 
Skind eller en Klud.

I ren Tilstand benytter man kun Sølvet 
til chem isk Brug eller til Indfatning af D ia
manter, da det er for blødt til at forarbeides 
alene, og  det forekommer derfor næsten altid 
i Form  af Legeringer, af hvilke det danner 

i en Mængde med de fleste andre Metaller,
I saasom B ly, Zink, T in , Vismuth, Kobber,
! Guld etc. Hvorledes Sølvet udskilles af sølv- 
! holdigt Guld enten ved Affinering eller ved 

Kvartation. vil findes omtalt under Artiklen 
! »Guld«. H yppigst bliver Sølv legeret med 
i Kobber, hvorved det bliver haardere og  let- 
i tere lader sig  polere, og  det taber ikke der

ved kj endeligt i sin Evne til at kunne ud- 
hamres, valses, trækkes til Traad etc. For 
at gjøre Legeringen af Sølv og  Kobber fuld 
kommen ensartet, tilsættes der desuden ofte 
en m eget ringe Mængde Zink. Sølvets Ren 
hed bestem tes tidligere næsten overalt efter 
Lødighed,  som angiver, hvormeget Sølv der 

: findes i 16 Dele Metal, saa at t. Ex. 141ødigt 
i Sølv indeholder 14 D ele Sølv og 2 Dele 

Kobber, og til større N øiagtighed deles hvert 
; Lod ig jen  i 18 Gren. Nu er i de fleste 
; Lande det franske System antaget, hvorefter 

Finheden angives i Tusindedele. A f de 
skandinaviske Sølvm ynter indeholde 2- og  1- 
Kronerne 4/6 Sølv og  have saaledes en F in 
hed =  800 (200 Dele Kobber); de skulle 
veie resp. 15 og 7,5 Gram (1 Pund =  500 
Gram). M ynterne paa 50 og 25 Øre have 
en Finhed —  600 og skulle veie resp. 5 og 
2,42 Gram, og  10 Ørernes Finhed er =  400 
og deres Væ gt 1,4 Gram. Finhedsgraden for 
de mest bekjendte udenlandske Skillemynter 
er for Tiden følgende: Holland 945, Eng- 

I land 925, Portugal 916,7, M exico 902,8, Tysk
land og  de nordamerikanske Fristater 900, 
Frankrig, Belgien, Spanien, Italien og Græ
kenland 835, Tyrkiet 830, Schweiz 800,

; dansk Vestindien 625, Rusland 500. —  I 
: mange Lande er der sat en vis Grænse med 
i Hensyn til Tilsætningen af Kobber, og  hvad 
! der svarer til denne Grænse kaldes Prøve-
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sølv: Kjøbenhavns Prøvesølv skal egentlig
indeholde 13 73 Lod, roen maa ialfald ikke 
indeholde under 1374 Lod i Marken, hvilket 
svarer henholdsvis til 8B3 og 828 Tusinde
dele. Ved Udm yntning har man ogsaa en 
anden Maade at angive Finheden paa, idet 
man fastsætter det Antal Mynter, der skal 
udmyntes a f 1 Mark kølnsk M ynt, som er 
l ig  233,855 danske Pund.

Sølvmængden i en Legering bestemmes 
nøiagtigt ved den saakaldte Cupeliation,  der 
bestaar i at afdrive en ubetydelig Prøve paa 
en lille, af Benaske forfæ rdiget Skaal, som 
kaldes Capei.  Iforveien prøver man det om 
trentlige Sølvindhold ved at stryge med L e
geringen paa en Probérsten (Basalt, Kisel
sbifer) og  sammenligne Stregens Farve med 
andre Streger, som man har frem bragt med 
for8kjellige Probérnaale af bekjendt Sammen
sæ tning; dette maa først gjøres, fordi den 
Prøve, hvormed Afdrivningen foretages, skal 
sammensmeltes med rent B ly i et til Sølv
mængden svarende Forhold. Skaalen gjøres 
først glødende, derpaa tilsættes Blyet, og 
naar dett. er sm eltet, Sølvprøven. Sm elt
ningen foretages i Capelskaalen i en Muffel- 
ovn, hvor Stofferne ere udsatte for en stadig 
Strøm af varm atmosphærisk Luft, som ilter 
B lyet til Sølverglød ; dette smelter og op
løser det samtidig dannede Kobberilte og  
trækker ind i Skaalens Porer, hvorpaa der 
tilsidst bliver et lille  blankt Sølvkorn til
bage, hvis Væ gt i Forhold til Vægten af den 
anvendte Legering da vil angive Finheden. 
Endnu større Sikkerhed yder dog den af 
Gay-Lussac opfundne Prøvemethode paa vaad 
Vei, hvorved Sølvindholdet kan angives n øi
agtigt indtil 72000 Del. Denne Frem gangs- 
maade, som er indført ved Lov ved M ynt- 
prægningen i Frankrig og  Tyskland, beror 
paa den Egenskab hos Kogsalt, at det fælder 
Sølvet af dets Opløsning i Salpetersyre som 
Chlorsølv. A f det til den fuldstændige Ud- 
fæ lding nødvendige Volum en af en K ogsalt
opløsning af bestem t Gehalt slutter man sig 
til det opløste Sølvs Gehalt. 5,4274 Gram 
rent Kogsalt fælde nøiagtig  1 Gram Sølv af 
dets Opløsninger. Man tilbereder da en 
Kogsaltopløsning, hvoraf 1000 Maaldele t. Ex. 
fælde Vi o Cub. Centim., nøiagtig  1 Gram 
d. e. 1000 M illigram Sølv. Enhver Maaldel, 
som har været nødvendig til Udfælding a f 
Sølvet af 1 Gram af en Legering svarer til 
en Tusindedel Sølv.

Forsølvning af forskjellige Stoffer, saavel 
metalliske som andre, sker paa flere Maader; 
til lettere Stoffer, saasom Træ, Læder, Pa
p ir etc., benyttes i Alm indelighed Bladsølv, 
imedens man giver uædle Metaller, saasom 
Kobber, Messing, N ysølv  etc., en varigere 
Belægning med Sølv enten 1) ved Plette
ring,  2) ved Smeltning i Ilden, 3) paa kold,  
4) paa vaad,  eller 5) paa galvanisk Vei.

F or at plettere eller overtrække t. Ex. et 
Stykke Kobberblik med et Lag rent Sølv 
læ gger man den om hyggelig  rensede Kobber
plade i en Opløsning a f salpetersurt Sølv, 
hvorved der afsætter sig  en tynd metallisk

Sølvhinde derpaa. Ovenpaa denne lægges 
et ligeledes fuldstændig rent Sølvblad; begge 
Pladerne ombindes med en udglødet Jern- 
traad og  udsættes derpaa for en stærk Kød- 
glødhede, hvorefter man lader dem flere 
Gange passere et Valseværk, hvor Valserne 
hver Gang stilles tættere sammen. Herved 
blive de to Metaller bragte til at holde saa 
fast sammen, at de senere kunne udvalses 
yderligere i kold Tilstand uden at skilles ad. 
Kobbertraad kan man forsølve paa denne 
Maade ved at læ gge et Stykke Sølvblik der
paa og  lade den varm gaa igjennem  canel- 
lerede yalser.

Forsølvning ved Ild sker ved Hjælp af'et 
Sølvamalgam eller en Blanding a f 1 Del 
fældet Sølv, 4 D ele Salmiak, 4 Dele Kogsalt 
og  1li Del Kviksølvchlorid, som man ind- 
gnider paa det om hyggelig  rensede Metals 
Overflade; Am algam et fæster s ig  da paa 
Metallet og  Kviksølvet fjernes ved Glødning- 
T il Forsølvning a f  Knapper paa denne Maade 
anbefales en D eig  af 48 Dele Kogsalt, 48 
Dele Zinkvitriol, Ì  D el Kviksølvchlorid og 2 
Dele Chlorsølv.

Ved Forsølvning paa kold Vei bliver den 
rensede Overflade af Metallet indgnedet med 
en med Vand fugtet Blanding af lige Dele 

Chlorsølv og Kogsalt, %  K ridt o g  2  Dele 

Potaske ved Hjælp af en Korkprop, indtil 
Sølvfarven er kommen tilstrækkelig frem- 
Ligeledes han hertil anvendes en Blanding 
af 1 Del salpetersurt Sølv, 3 D ele Cyan- 
kalium og  saameget Vand, at det danner en 
tynd Deig. F or at forsølve Jern maa dette 
først overtrækkes med et Lag Kobber.

Forsølvning paa vaad Vei sker ved at 
man nedlægger Metallet i en kogende Op' 
løsning af lige D ele Vinsten og  Kogsalt 
med 74 D ei Chlorsølv, indtil Forsølvning80 
er tilstrækkelig.

Den galvaniske  Forsølvning, som kan ud
føres directe paa Kobber, Klokkemetal, Me®' 
sing, Tombak, Kaa- og  Stangjern, imedens 
Tin  og  poleret Staal først maa forkobbres, 
sker ved at opløse godt udvasket, frisk f®*' 
det Chlorsølv i en Opløsning a f Cyankalium 
(100 Gram i 1 Liter destilleret Vand), saa' 
m eget som der kan opløse sig deri, og bel' 
til tilsætte ligesaam eget Cyankaliumoptø8'  
ning. Gjenstandene nedsænkes derpaa i denn® 
Opløsning, efterat de paa sædvanlig Ma»“6 
ere forbundne med et ikke for stærkt galvai 
nisk Apparat. Man har for Tiden nieget 
yndede Gjenstande a f N ysølv  og  Britanni' 
metal, som ere galvanisk forsølvede og 80111 
komme i Handelen under Navn af Alf t 1* , 
(Chinasølv). I  England giver man under' 
tiden galvanisk forsølvede Gjenstande 0 
m eget tyndt Overtræk af Palladium f°r ? 
beskytte dem im od at blive sorte ved sv°v 
holdige Uddunstninger.

Man bruger undertiden at farve SøDgF® 
stande mørke eller sorte ved den saakæ. 
Oxydering eller Galvaniser ing.  Dette bpŸl 
kes ved Svovl eller Chlor; det første glV), 
en blaasort, det sidste en brun Farveton 
Farvningen ved Svovl sker ved at n e dd j p f



Sølvbromid. 835 Sølvt raad.

Gjenstandene i en Svovlkalium opløsning, med 
Chlor ved at dyppe dem i en Opløsning af 
Kobbervitriol og Salmiak. —  0ølvgj en stande, 
der tildels ere forgy ld te , saasom Daaser, 
Bægere, Saltkarete, kaldes Verm eilarbeide.

Productionen af Sølv bar i den nyere Tid 
været i stadigt T iltagende ; imedens den saa
ledes i Femaaret 1851/55 gjennem snitlig kun 
Udgjorde c. 1,8 Mill. Pund aarlig, steg den 
i 1861/65 til 2,2 Mill. Pd. og  i 1876/s0 til c. 
ô Mill. Pd. aarlig. I  Aaret 1879 udgjorde 
hele Jordens Sølvproduction 5,114,000 Pund 
til en Værdi af c. 409 M illioner Kroner, for
delt saaledes paa følgende Lande:

Tus. Pd. Værdi M ill. Kr.
Be nordamerikanske

F rista ter .............. 1,964 157,0
M exico...................... 1,432 114,6
Bolivia, Peru, Chili. 700 56,0
fysW and................... 356 28,3
Østerrig-Ungarn . . . 96 8,0
Busland.................... 20 1,5
Øvrige E u rop a ........ 430 34,4
Japan........................ 56 4,5
Colombia.................. 40 3,2
Porskjellige S ted er. 20 1,5

Værdiforholdet imellem Guld og  Sølv har 
i de senere Aar stillet sig  saaledes, at man 
®fter de i London noterede Salgspriser for 
1 Pd. Guld gjennem snitlig tik følgende A n 
tal af Pund Sølv: i 1878 17,94, i 1879 18,40 
°g i 1880 18,05. I den sidste halve Snes 
Kar er im idlertid Prisen paa Sølv dalet be
tydeligt; i London var Gjennemsnitsprisen 
tor 1 Unse Standard saaledes i 1870 c. 60 
Bence, i 1877 54 og  i 1881 kun 51 Pence. 
Grunden til dette betydelige Prisfald, som 
dog ikke synes at have havt nogen kjendelig 
Indflydelse paa det stedse stigende Sølvfor- 
orug, maa for en Del søges i den betydelige 
Udførsel af Sølv til Orienten, hvortil der 
Sjennemsnitlig i de sidste 80 Aar er udført 
over 2 Mill. Pd. Sølv aarlig. H eraf falder 
halvdelen paa England, som ubetinget er 
det vigtigste Udførselsland. Fra Holland, 
Middelhavslandene og  San Francisco udføres 
der ogsaa betydelige, men stærkt fiuctu- 
erende Mængder.

Norges bekjendte Sølvværk ved Kongs- 
®6rg, som beskæftiger henved 200 Arbeidere 
°g som i de senere Aar skal have givet et 
farligt Nettoudbytte af c. 150,000 Kroner, 
leverer aarlig 8 à 9,000 Pd. Sølv til en 
Bærdi af c. 560,000 Kroner. Sverigs aar- 
lge Sølvproduction har i den nyere T id  
v®ret c. 2,800 P d .; Landets v igtigste Sølv- 
v®rk er Sala.

S » l v b r o m i d  s. Brom sølv.
S e l v b r o n c e  s. Broncepulver.
S ø l v c h l o r i d ,  C hlorsølv, Hornsølv

'Chloretum argenticum , Argentum  m uriati- 
forekommer naturlig som et Mineral, 

hølvhornerts, men dog kun sjélden,’ i Peru 
°g Mexico, ogsaa i Sibérien og  Sachsen i 
§raa, grønne eller brunlige Masser. D et har 
ea Haardhed af kun 1,5 ; det lader sig  skære 
Uied en Kniv og  strække og  besidder en

Vægtfylde af 5,5— 6,6. Kunstig faar man 
det af alle Sølvsalte, undtagen det svovl- 
undersyrlede Salt, naar de behandles med 
Saltsyre eller Chlorider, hvorved Chlorsølv 
udskilles som et hvidt, osteagtigt, tungt 
Bundfald, som man udvasker og tørrer. Ved 
at opvarmes til svag Glødhede smelter Chlor
sølv til en gul, gjennem sigtig  Vædske, der 
ved A fkøling  stivner til en farveløs, horn
agtig  Masse (H ornsølv). Chlorsølv er uop
løseligt i Vand og fortyndede Syrer. Con- 
centreret Saltsyre og  concentrerede Kogsalt- 
Chlorkalium- og  Salmiakopløsninger opløse 
det noget i Varmen, men det udskilles atter 
deraf ved Fortynding med Vand; det er let
opløseligt i Ammoniakvand, Cyankalium og 
svovlundersyrligt Natron. Udsat for Lyset 
bliver det først violet, derefter brunliggraat 
og tilsidst sort. Det reduceres let til Sølv 
ved i fortyndet Saltsyre at bringes i Berø
ring med Jern, Zink etc., ligesom ogsaa ved 
K ogning med Kali- eller Natronlud og  Suk
ker, eller ved Sm eltning med kulsurt Natron 
eller Kali. Paa en af disse Maader frem
stiller man chem isk rent Sølv af Legeringer, 
idet man først opløser disse i Salpetersyre, 
udfælder Chlorsølvet og reducerer det. Chlor
sølv anvendes desuden ogsaa i Chemien samt 
til Farvning af Perlemor.

S e l v c y a n i d  s. Cyansølv.
i S a i v g l a n s  s. Glaserts.
S a l v e r g l e d  s. B lyglød.
S a l v g a « e  s. Gaze.
S a l v i l t e  (O xydum  argenticum , A rgen 

tum oxydatum ) tilberedes ved D ecom pone- 
ring  af det salpetersure Sølv med Kalilud 
eller Kalkvand. Naar Præparatet er rent, 
har det en klar brunliggrøn eller olivenbrun 
Farve; det decomponeres let ved Paa virk
ning af Luft og  Lys og  er m eget lidet op
løseligt i Vand; med Syrer danner det Sølv
salte.

S e l v i l t e ,  knaldsurt s. Knaldsølv.
S e l v i l t e ,  sa lpetersurt s. H elvedes

sten.
S e l v j o d i d  s. Jodsølv.
S e l v i i m s l i n g  s. Irismusling.
S e l v r æ v  s, Ræveskind.
S e l v s t a a l  s. Staat.
S e l v t r a a d  kan kun forfærdiges af Sølv, 

som enten slet ikke eller kun i meget ringe 
Grad er legeret med Kobber. Sølvet smedes 
først til Stænger, som poleres førend de 
blive trukne paa samme Maade som Jem - 
traad (s. d .); lint Sølv lader sig udtrække 
til de fineste Traade og maa ofte gaa igjen- 
nem 100 eller flere stedse mindre og mindre 
H uller i Trækkemaskinen. Sorterne betegnes 
sædvanlig med Numere fra Nr. 1, som er 
den sværeste, og  til Nr. 11 med Vedføining 
af Brøker, saasom 3 % , 4 %  etc. Uægte 
Sølvtraad trækkes a f forsølvede Kobberstæn
ger og  betegnes ligeledes med Numere, men 
ogsaa med forskjellige Navne, saasom Sværd- 
fegertraad, Flittertraad, Lahntraad, Bouillon- 
traad, Tressetraad etc. I Ø sterrig kalder 
man uægte Sølvtraad i Kinge »Paternoster- 
traad«, og naar den er opvnnden paa Ruller 
»trukket Sølv«. Den saakaldte æ gte Guld-
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t raad bestaar i Regelen af forgyldt Sølv; 
kun den, som Guldarbeidem e bruge til F or
fæ rdigede af Naale etc., er af massivt Guld 
og forfærdiges i forskj ellige Finhedsgrader i 
Berlin, Prag, W ien etc. Den forgyldte Sølv- 
traad benyttes hovedsagelig til Fabrikation 
af Tresser o. dsl., hvortil Guld dels vilde 
være for kostbart o g  dels ikke stærkt nok. 
Den forfærdiges paa den Maade, at en Sølv
stang først trækkes nogle Gange igjennem 
de større Huller i Trækstaalet for at gjøre 
den ganske glat og jev n ; derpaa bliver den 
g jort lidt ru med en lin F il, ophedet og lagt 
paa tykt Bladguld (D obbeltguld), som vikles 
derom fra én til fem Gange, hvorefter Traa- 
den benævnes énringet, toringet etc. Derpaa 
bliver Stangen poleret, overstrøget med Vox 
og  trukken til den forønskede Finhed. Den 
uægte Guldtraad forfæ rdiges derimod af for
sølvet og  derefter svagt forgyldt Kobbertraad. 
Paa forgyldt Sølvtraad, som er 1je<e, Linie 
tyk, har Guldbelægningen kun en Tykkelse 
af V 2 5 0 0 0  Linie. Æ gte  Guld- og Sølvtraad 
forfærdiges i Berlin, L eipzig, Augsburg, 
Prag, W ien, Genf, Lyon etc.; uægte eller 
leonisk Traad mest i de samme Fabriker, 
ligesom  ogsaa i Freiberg, N ürnberg, Schwa
bach etc. Den leoniske blanke betegnes fra 
den tykkeste til den lineste Sort med 1 ind
til 7 P, den matte paa samme Maade med S. 
Undertiden bliver Guld- og  Sølvtraad »kor
deret«, hvorved den kommer til at se ud, 
som om den var sam menslynget af flere tyn 
dere Traade; dette sker paa en lille, med et 
Staalhjul forsynet Maskine, som skærer en 
svag Skruegang i Traaden, der samtidig faar 
et mat Udseende.

S o l v t r i p p e l a s e  s. Polérskifer.
S ø l a v e r  (Otaria ju bata ) henhøre til 

de saakaldte Øresæler, som forekomme i de 
sydlige Polarhave og paa Grund af deres 
smukke bløde og fløilsagtige Skind ere bievne 
saa stærkt efterstræbte, at deres Antal er 
aftaget betydeligt. Hannerne have en lang, 
mankeagtig Haarklædning og ere meget 
større end Hunnerne, de mere langhaarede 
Søbj ørne; de fanges navnlig ved Pribyloff 
Øerne i det tidligere russiske Amerika.

S ø m ,  T. N ä gel, Fr. Clous, E. Nails, 
forekom me, som bekjendt, i m angfoldige 
Sorter, dels efter det Materiale, hvoraf de 
bestaa, og  dels efter deres Form. Frem stil- 
lingsmaade og  det Brug, hvortil de ere be
stem te; de forfærdiges mest af Smedejern, 
men ogsaa af Støbejern, Kobber. Messing, 
Zink, Sølv eller Guld. De almindelige Jern
søm ere enten smedede med Haandkraft, 
skaarne paa Maskiner, støbte eller tilvirkede 
af Traad. De smedede Jernsøm ere Haand- 
arbeide og forfærdiges af Sømsmedene af fir
kantet Stangjern: de forekomme i mange 
Sorter og gives paa de forskj ellige Fabrika
tionssteder tildels afvigende Navne. For- 
skjellen imellem dem ligger dels i deres 
Længde og Størrelse, dels i deres Form, som 
kan være kvadratisk, fladt firkantet etc., og 
dels i Hovedets Form, som enten er fladt, 
tilspidset, rundt etc. De smedede Søm ere 
i enhver Henseende de bedste og mest fu ld-

i komne, idet det vilde være forbundet med 
I for store Vanskeligheder at tilvirke ligesaa 
i gode Søm paa M askine, og desuden have 
i Sømsmedene en saa stor Færdighed i Fabri

kationen, at navnlig de smaa Søm kunne 
leveres til overordentlig billige Priser. Ma- 
skinsømmene, som kunne fremstilles endnu 
billigere, kunne derfor ogsaa ikkun concur- 
rere med de smedede for saadanne Sorters 
Vedkommende, hvor der ikke gjøres store 
Fordringer hverken med H ensyn til Form 
eller K valitet; men i den nyere T id  have de 
dog vundet mere og mere Udbredelse og 
have til forskj elligt Brug tildels fortrængt 
de smedede Søm. Disse sidste tilvirkes som 
ovennævnt a f tynde, firkantede Jernstænger, 
som ophedes til Hvidg lødhede, hvorpaa Ar- 
beideren anbringer den ene Ende af den 
glødende Stang paa Am bolten og  danner 
Spidsen af Søm met med et Par kraftige 
Slag. Den tilspidsede Ende læ gges nu uden- 

; for Am bolten i et Søms Længde, og med 
; Hammeren dannes der da en Ansats, bagved 

hvilken Stangen næsten overhugges ved 
Hjælp af en i Am bolten siddende Meisel, og 
naar Søm met derefter er afbrækket helt i et 
saakaldet N ageljern , tildannes Hovedet af 
den nævnte Ansats ved et Par Slag med en 
Hammer. Ved et let Slag im od Spidsen af 
Søm met kastes dette ud af Nageldornen og 
er nu færdigt, og  Jernstangen lægges da 
ig jen  ind i Ilden for at glødes: af korte Søm 
kan en dygtig  Arbeider danne to efter hin
anden, førend han behøver at gløde Jern- 

I stangen paany. En øvet Sømsmeds Færdig- 
! hed er saa stor, at han i 12 Tim er kan fa- 
j brikere 2 à 3,000 smaa Skomagersøm af c.
! 2 Punds Væ gt eller 500— 000 større Søm af 
; 9 à 10 Punds Vægt. Der findes Sømsmede 
; i de fleste større Byer. men i nogle Egne er 

dette Haandværk særlig udbredt; i England 
drives det navnlig i Derbyshire og i og om
kring Birm ingham , hvor i en Omkreds af c. 

i 30 engelske M ile over 20,000 Mennesker ere 
! beskæftigede dermed. I  Tyskland findes de 
! fleste Søm smederier i Westphalen. Thiirin- 
I gen, sachsiske Erzgebirge og i Baiern, og 

desuden findes der mange lignende i Øster- 
r ig  og  Steiermark, ligesom  ogsaa i Sverigi 
Rusland og Amerika. —  Mask i n søm n i e n f  
forfærdiges paa to forskjellige Maader. idet 
man enten behandler Jernet varmt ei 1er 
koldt, i hvilket sidste Tilfælde det enten har 
B lik- eller Traadform. De valsede Blikplader 
skæres ved Hjælp af en stor Sax, som sæt
tes i Bevægelse enten ved Vand eller Dampi 
i Strimler, hvis Længde og Bredde svarer 
til de Sømsorter, man vil fremstille. Disse 
Strimler blive da i kold Tilstand skaarue 1 

enkelte Søm  paa en Skæremaskine, som g)ør 
t»5— 70 Snit i et Minut, og  Skæringen af e*j 
Strimmel sker i en Art Zigzaghnie ®e 
m eget spidse Vinkler, for at Sømmene kunne 
blive kileformede og  erholde en tykkere End0 
til H ovedet og en tyndere til Spidsen. 
den nævnte Maskine blive Sømmene baade 
afklippede og  paasatte H oveder, det En 
umiddelbart efter det Andet, og de saalede 
helt færdige Søm  undergives derefter el
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Glødning. —  Ved den varme Behandling 
lader man en glødende Jernstang passere 
imellem to Staalvalser, hvori Sømmenes Form
7-  Halvdelen i hver Valse —  er nøiagtig 
indgraveret, og  da hele Overfladen af Val
serne er bedækket med saadanne Furer, saa 
gjøres der paa éngang en stor Mængde Søm 
færdige, som vel sædvanlig endnu hænge 
sammen ved et tyndt Jernblad, men som let 
kunne skilles fra hverandre. I  Alm indelighed 1 

have Maskinsøm den mindre gode Egenskab, i 
at Hovederne ere noget ufuldkomne, og  de 
ere i Regelen ikke saa seige og bøielige som ; 
de sm edede; de lade sig im idlertid godt slaa 
ind i Træ og holde fast deri, og  naar de 
bestaa af nogenlunde godt Materiale, lade de 
sig ogsaa nitte. De klippede Søm  holde nok 
saa godt fast som andre Søm  paa Grund af ; 
deres ru Sideflader, og de benyttes derfor 
meget til Gulve og større Pakkasser. Det 
er hovedsagelig de mindre Søm, som for- ; 
færdiges paa Maskiner, men der tilvirkes dog 
ogsaa paa denne Maade større Søm ; af store j 
klippede Søm  omsættes der betydelige M æng- ; 
der fra 16 Ctm. Længde og  nedefter. Man i 
har nu Maskiner, som fremstille c. 150 H alv- i 
tommesøm i et Secund og af større Søm  ( 
indtil 40 Centner om Dagen. Fra Amerika, i 
hvor denne Fabrikation drives i stort Om- 1 

fang, kommer der undertiden Maskinsøm til ! 
Europa af meget god Kvalitet. En ganske 
ny Fabrikation er fremkommen i de senere 
Aar efter en amerikansk Opfindelse, idet der 
flere Steder er opstaaet Fabriker for T ilvirk- 
uing af pressede Hesteskosøm; i Christi
ania findes der en saadan Fabrik, der alene 
skal beskæftige henved 100 Arbeidere. — 
Støbte Søm forfærdiges i flere Størrelser, 
især i Sverig, England og Frankrig ; man 
har saaledes de smaa Skomagersøm uden 
Hoveder, men ogsaa 9— 12 Ctm. lange Bræde- 
og Lægtesøm, som betages deres Skjørhed 
°g gjøres bøielige ved at glødes i pulveri
seret Rødjernsten. Man former dem i sæd
vanlige todelte Støbejerns Formflasker i Sand,
°g der støbes stedse et meget stort Antal 
ad Gangen. —  Traadsøm eller Traadst ifter  
fremstilles af haardt trukken, ikke giødet 
Jerntraad, sjeldnere af Messingtraad og endnu 
sjeldnere af Kobbertraad. Man klipper Traa
den med en stor Sax i Stykker af den til
hørlige Længde, retter dem lige, tilspidser 
flem paa den ene Ende paa en Slibesten og 
flanner Hovedet paa den anden Ende med et 
Hammerslag. Spidserne dannes ogsaa ved 
Presning, idet man klipper Traaden i S tyk 
ker af Stifternes dobbelte Længde og  lægger 
flem i en lille  Maskine, hvor fire Staalstykker 
bevæge sig saaledes im od hverandre og  imod 
Traaden, at denne deles i to firkantede Stif
ter; disse anbringes derpaa i en Art Skrue
stik, og den fremstaaende Ende slaas da flad 
jued en Hammer for at danne Hovedet. Man 
kan paa denne Maade ved at benytte for- 
skjellige Stempler ogsaa frem stille baade 
convexe og  concave Hoveder. Man har nu 
ogsaa Traadstiftmaskiner, som besørge A f- 
klipningen, Tilspidsningen og  Hoveddannel

sen i umiddelbar Følge. —  Tapetsøm,  Sadel
magersøm,  Kuffertsøm etc. med runde, 
blanke, paa Undersiden hule Hoveder for 
færdiges i Mængde, især i Frankrig; tid 
ligere bleve de støbte helt af Messing og 
afdreiede paa Oversiden af Hovederne, ofte 
ogsaa overtrukne med Guldfernis, hvidkogte 
med T in  eller vaadt forsølvede. Nu forfæ r
diges sædvanlig Hovederne særskilt ved Pres
ning af Kobberblik, hvorefter de forsynes 
med Traadstifter enten i en Prægemaskine 
eller ved Lodning. —  Kobbersøm benyttes 
hovedsagelig ved Skibsbygning til at befæste 
Kobberpladerne udenpaa Skibe; de blive dels 
støbte i Sandforme, dels smedede paa samme 
Maade som Jernsøm, og dels ogsaa klippede 
paa Maskine, af hvilke sidste der navnlig 
forbruges en del. —  Zinksøm finde Anvendelse 
ved Tagbelægning med Zinkblik og lignende 
Zinkarbeider, fordi Zink hurtig iltes og  øde
lægges, naar det kommer i Berøring med 
andre Metaller. Zinksøm blive sædvanlig 
varmt smedede af Strimler, der ere udskaarne 
af valsede Plader, eller ogsaa af tyk Zink- 
traad, og de forsynes da med Hoveder paa 
sædvanlig Maade i et Søm jern; de ere stedse 
smaa og  have flade Hoveder. Man har og 
saa galvaniserede (forzinkede) Søm, saavel 
smedede som maskinklippede.

I Danmark findes der kun én Søm fabrik i 
Kjøbenhavn for klippede Søm, som blev op
rettet i Aaret 1840 af Fabrikant C. A. Ramos 
og Mechanikus J. F . Hansen, og som endnu 
virker under den Førstnævntes Firmanavn.

A f Jernsøm indførtes der i Aaret 1880 til 
Danmark 5,602,186 Pund, hvoraf næsten 8  

M ill. Pd. fra Tyskland, 1 1/2 M. Pd. fra H ol
land, 514,588 Pd. fra England, 223,750 Pd. 
fra Sverig, 167,866 Pd. fra Norge, 161,242 
Pd. fra Belgien og  3,367 Pd. fra Frankrig. 
Der udførtes i samme Aar 87,871 Pd., hoved
sagelig  til Island. —  I 1881 udgjorde Ind
førselen næsten 6  M ill. Pd. og  Udførselen 
148,728 Pd.

Norge indførte i 1879 af Søm, Spiger og 
Skruer a f Jern 1,781,280 Pd. til en Værdi 
af 320,600 Kroner, af hvilke Tusinder Pd. 
c. 953 kom fra Sverig, 481 fra Holland, 262 
fra England, 60 fra Tyskland, 23 fra B el
gien etc. Der udførtes i samme Aar af 
Landets Fabrikata c. 1,150,000 Pd. Søm, v.
287,300 Kr., hvoraf over Halvdelen gik til 
Sverig.

Sverig indførte i 1878 c. 1 %  Mill. Pd. 
Jernsøm, værd c. 241,000 Kr., og  udførte c.
2 Vs M ill. Pd. v. c. 350,000 Kr.

England udførte i 1876 af Jernsøm og  
Skruer 15,799 Tons til en Værdi af 472,230 £.

S o m i l ,  Længdemaal tilsøs, i Danmark, 
Norge og Sverig =  Vi 5 Meridiangrad =  
23,602 danske F od ; i England: 1 League =
3 Miles =  17,701,47, 1 Mile =  5,900 ,49 d. 
F od ; i Frankrig : Lieue marine =  den en
gelske League og  M ille marin =  den en
gelske Mile. I Østerrig, Spanien, Italien etc. 
er en Søm il =  5,900,49 d. F od ; i China =  
84,967 d. Fod.

S a m o s  s. Koralmos.



Søulv. T  agdækningsmateriale .

Soulv (Anarrhichas lupus) er en 1 ‘ /4—  
2 %  Meter lang og 12— 18 Ctm. tyk, fladt 
sammentrykt, m eget graadig Eovfisk, som 
lever i Nordsøen, Østersøen, det atlantiske 
og  det stille Hav. Den har megen Lighed

med Aalekvabben og  har et m odbydeligt Ud- 
seende; dens K jød tjener som Næringsmiddel 
og  forsendes saltet eller tørret, og  dens 
Skind benyttes som Chagrin og til Fodtøi.

S ø ø r e  s. Irismusling.

T.
T a l i a s c l i i r  eller Tabax s. Bam busrør.
T a b a s c o p e b e r  s. Piment.
T a c a m a l i a c g u m n s i  forekommer i 

flere Sorter; den am erikanske, som flyder ud 
af Barken af den i Sydamerika og Vestindien 
voxende E la p h r iu in  t o in c n t o s n i i i ,  er tør, gjen- 
nemskinnende, brunlig og  hyppig forsynet 
med gule eller lød lige P letter; den har en 
svag lavendel- eller ambralignende Lugt, en 
bitteragtig krydret Sm ag, og opløser sig 
ikke fuldstændig i Vinaand. —  Den alminde
lige eller ostindiske erholdes af C a lo p h y llu m  
I n o p h y lli iiu , der hører hjemme i Ostindien 
og  Cochinchina. Den kommer oftest i Han
delen i Græskarskaller. Den er en gulbrun, 
halvt gjennem sigtig , fedtglinsende, blød og 
klæbrig Harpix af lavendelagtig Lugt og 
krydret bitter Smag. Bourbon Tacam ahac, 
ogsaa kaldet Mariebalsam, som faas af C a lo -  
p h y llu m  T a c a m a h a c a , der voxer paa Madagas
car, er en blød, mørk blaagrøn Harpix, som 
lugter som Bukkehornsfrø og bliver haardere 
med Tiden. T. anvendtes tidligere til K ø
gelso og  undertiden ogsaa i M edicinen som 
Bestanddel a f Plastre; nu er den næsten 
gaaet af Brug.

T a c k e  er Navnet paa en af de bedste 
røde Burgundervine af 1ste Klasse fra Om
egnen af Vosne ved Nuits i Dep. Côte d ’or. 
Den er fin og mild, men dog fyrig , har en 
smuk Farve, Velsmag o g  en behagelig 
Bouket.

T a f t ' e l b o u i l l o n  s. Gelatine.
T a f f e l o l i e r  eller Spiseolier kalder man 

de fede Olier, som nydes til forskjellige Ge
m yser, navnlig god  Olivenolie, Sesamolie, 
Valmueolie og  N ødolie, til Forskjel fra Fa
brik- og Belysningsolier.

T a f t e l s t e n  s. Diamant.
T a f t e l t r y k  (Tavletryk) kaldes Bom 

ulds Indienner, paa hvilke M ønsteret er tryk
ket, efterat Stoffet først er præpareret eller 
beitset, hvilken Beitse derefter igjen  er af
vasket, saa at kun M ønsteret er blevet staa- 
ende; denne Fremgangsmaade benyttes navn
lig  af Kattuntrykkerierne i Schweiz og Tysk
land.

T a f i a  s. Rum.
T a f t ,  Fr. Taffetas, s. S ilketøier, glatte.

T a f t p a p i r  kaldes en Sort fint. glittet, 
sædvanlig paa begge Sider farvet Papir, som 
især benyttes til Fabrikation af kunstige 
Blomster.

T a f f l e t  er en A rt fint Maroquin, som 
forfærdiges i Byen af samme Navn i Ma
rocco.

T a g a l i n d i g o  er en Art ostingisk In
digo fra Java.

T a g d æ k i i i n g s m a t e r i a t e  er soni 
bekjendt af m eget forskiellig Beskaffenhed 
og  bestaar enten af Tagsten, Skifer, Metal, 
Træ, Pap, F ilt, Straa, Tagrør eller Asphalt.

1) Tagsten haves af forskjellig Form og 
Kvalitet; hos os ere de røde Tagsten de 
hyppigst benyttede, hovedsagelig dog til 
B ygninger i Byerne og enkelte Steder ogsaa 
paa Landet. De erholdes i prima Kvalitet 
fra Fgernsund i F lensborg F jord; men der 
tilvirkes ogsaa mange af god Kvalitet i de 
over hele Landet spredte Teglværker, som 
ere nærmere omtalte under Artiklen »Mur
sten«. —  Sorte og brune g laserede Tagsten, 
som i ældre Tider særlig hieve anvendte til 
Slotte og  herskabelige Bygninger paa Grund 
af deres Varighed og  smukke Udseende, be
nyttes endnu i mindre Partier, dels til Re
parationer paa gamle Tag, dels til Indheg
ningsmure og  dels til Tagskjæg i 2  à 3 
Skifter paa forresten straadækkede Landbyg
ninger. De tilvirkes ligeledes i Egernsund 
i F lensborg Fjord. —  Blaa Tagsten ere et 
belgisk Fabrikat, som benyttes endel her i 
Landet; de ere i Regeien billigere end prima 
røde danske Tagsten, men ikke saa stærke 
af den Grund, at de presses paa Maskine og 
derfor ikke besidde den Styrke som haand- 
slaaede Tegl.

2) Sk ifer er det Tagdækningsmateriale, 
som i Nutiden har vundet størst Udbredelse, 
og  Erfaringen synes ogsaa at have godtgjort 
dets Hensigtsmæssighed. De bedste blaa 
Skifer erholdes fra Port Madoc i England, 
men der kommer ogsaa endel fra Nord
amerika fra Pensylvaniens Skiferbrud; den 
hedste Kvalitet af de amerikanske Tagskifer 
er godt anvendelig, hvorim od Secunda-Ski- 
feren, som falder lidt i det Rødlige, ikke er 
at anbefale, om den ogsaa er temmelig billig';
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da den giver betydelig  Breccage. Man har 
ogsaa Tilbud her paa Skifer fra Belgien, 
Frankrig (Sedan), Italien og  Sverig; disse 
Sorter Skifer ere alle rødlige, meget vægt
fulde og  benyttes kun sjeldnere her i N or
den, hvor man i Begelen foretrækker Port 
Madoc-Skiferen. Pladerne holde i Begelen 
26 X  16, 26 X  15, 24 X  14, 24 X  12 og
20 X  1 0 " ;  fra Belgien leveres de ogsaa i 
Tagspaansform og  med afrundede Kanter. 
Skiferpladerne fastgjøres paa Lægterne med 
galvaniserede Jernsøm , hvilket udføres af 
enhver Blikkenslager, og  naar Taget er lagt, 
understryges det med en Slags K it og  for
drer da ikke de sædvanlige aarlige Under
strygninger som Tegltage. Tagrygningerne 
dækkes dels med Skiferrygningssten, dels 
Died Zink, der er tildannet i Bygningsform , 
eg dels med en Sort Eygsten, som tilvirkes 
paa enkelte Teglværker og  som kaldes M ønt
sten. Angaaende Tagskifer henvise vi for- 
øvrigt til Artiklen »Skifer«.

3) Metaltage vare i ældre Tider hyppigere 
oud nu; i Middelalderen dækkedes mest med 
Fly eller Kobber, imedens man nu under
tiden benytter Zink eller Jernblik, som nag
les paa en Brædebeklædning, eller galvani
serede, bølgeform ede (kannelerede) Jernplader, 
der danne et let, stærkt og  tæt T ag og 
kunne hvile alene paa Spærene, uden Lægter 
eg Tagforskaling. Endvidere har man i den 
uyere Tid de saakaldte corrugerede Jern- 
tagpiader (Shingles),  som have vundet stor 
Udbredelse og Anerkjendelse, navnlig i E n g 
land og Amerika, og som leveres enten ma
lede, calaminerede eller emaillerede,  hvilke 
sidste ere de bedste. Prisen paa disse 3 
Sorter er i K jøbenhavn resp. 30, 36 og  44*^ 
Kroner pr. 100 eng. □  Fod (c. 94,3 d. □  
Fod). De danne et smukt, ildfast og  varigt 
Tag og ere m eget lette, idet de kun veie c. 
5 Pd. pr. □  Alen, imedens Skifer veier c.
21 Pd. pr. □  Alen, og  de fordre derfor ikke 
ot saa stærkt Læ gtelag som denne. De fast
gøres med Nagler, som leveres calaminerede 
fra Fabriken, og  B ygningen dækkes ligeledes 
Died calaminerede Kapper; et saadant Tag 
behøver ikke at understryges og  angribes 
ikke af Bust.

4) Tr æ  anvendes i Form af Bræder kun 
til provisoriske Bygninger ; Bræderne lægges 
da enten parallelt med M ønningen eller med 
Spærene, og  Fugerne blive sædvanlig kal
fatrede og  tjærede. En anden Slags T ag
dækning af Træ udføres med Tagspaan,  som 
ville findes omtalte under Artiklen »Spaan«. 
Tagspaan var for en halv Snes Aar siden en 
(neget søgt Artikel for Landboerne, som 
iuiidlertid i de senere Aar synes at have tabt 
Tilliden til den, saa at Forbruget deraf nu 
kun er ubetydeligt. Naar Materialet er godt 
og Lægningen udføres om hyggeligt, kan 
Spaan dog danne et fortrinligt Tag, som 
dog mindre godt egner sig  til Kvægstalde, 
da det ikke taaler den varme Fugtighed, som 
udvikles i disse.

5) Tagpap vil lindes tidligere omhandlet 
under Artiklen »Papir«. D et benyttes oftere 
til mindre Bygningsdele eller Udhuse, men

egner sig  heller ikke til Belægning af Stalde 
a f samme Grund som Tagspaan.

6) Tagfilt  af grovere Uldsorter og  gjen- 
nemtrængt med Tjære eller Asphalt anvendes 
sjeldnere; det er mere porøst end det sidst
nævnte og modstaar derfor ikke Yeirligets 
Indflydelse saa godt.

7) Straatage,  hvortil sædvanlig anvendes 
pleiltærsket B ughalm , ere omtalte i dette 
Værk under Artiklen »Straa«.

8) Tag rør (Phragmites communis), som er 
vor største Græsart og som voxer almindelig 
ved Bredden af Aaer og Søer, i Tørvegrave 
etc ., afgiver for Landboerne et fortrinligt 
Tag, som skal kunne vare 3 Gange saa længe 
som et almindeligt Straatag. Denne Plante 
benyttes desuden til Gipsning, Yæverspoler 
og  i ung Tilstand som Kvægfoder, og  den 
kan dyrkes med Fordel i kalkholdig eller 
leret, fugtig  Jordbund.

9) Asphalt  egner sig  bedst til Belægning 
af flade Tage og  benyttes derfor kun sjelden 
her i Norden. Den anbringes paa en tæt 
Læ gtning eller paa Bræder; nederst lægges 
et Lag Kalkm ørtel for at forøge Brandsikker
heden , og  dette dækkes da med Seildug, 
hvorpaa Asphalten udsmeltes.

T a g u a i u t d c l e r  s. Elfenbensnødder.
T a i s s y  eller Taizy er en rød Cham

pagnevin af 2den Klasse fra Omegnen af 
Bheims.

T a k a l  er det ostindiske Navn paa 
Bis (s. d.).

T a l e ,  Tael eller Liang,  Væ gt i China 
=  37,8 fr. Gram, som M ynténhed i China 
=  5 Kr. 24 Øre.

Talente, Væ gt i Grækenland =  300 
d. Pund.

T a l g -  eller Tælle ( Sevum ), T. Talg, Un- 
schlitt, luselt, Fr. Suif, E. Tallow, er det 
udsmeltede faste F edtstof af flere plante
ædende D yr, men erholdes fortrinsvis af 
Oxen ogF aaret; foruden som Næringsmiddel 
benyttes den hovedsagelig til Fabrikation af 
Sæbe, Stearinsyre, Lys, til Smørelser, i M e
dicinen etc. Yed sædvanlig Temperatur er 
Talgen fast, ved Haandens Varme bliver den 
blød og den smelter ved c. 37 ° C. Den in 
deholder Stearin, Palmitin og  Olein ; af disse 
Fedtstoffer udgjøre de to første , som ere 
faste, omtrent 3/4 af Massen, imedens den 
ene Fjerdedel er det flydende Olein. I denne 
Henseende kan der dog vise sig  en Forskjel 
med en og  samme Slags Talg, alt efter den 
Maade, hvorpaa Dyrene ere fodrede ; saaledes 
giver tørt Foder, t. Ex. Steppeplanter, en haard 
Talg, hvorfor ogsaa den russiske Talg sæd
vanlig er meget haard, imedens Fodring med 
Bærme g jør  Dyrenes Talg blød. Som en 
Handelsartikel af Betydning kommer kun 
Oxe- Bede- og  Faaretalg i Betragtning. Oxe- 
talgen foretrækkes i A lm indelighed for Faare- 
talgen, især til Fabrikation af L ys; dog 
blandes disse to Arter hyppig sammen og 
komme i Handelen efter at være sammen
smeltede. Bedetalg er hvidere og  haardere 
end Oxetalgen, hvis Farve er bleggul; dog 
bliver den førstnævnte ligeledes gul med 
Tiden og faar en m eget ubehagelig, harsk
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Lugt, som er langt svagere hos Oxetalgen. 
I  Handelen skjelner man hovedsagelig im el
lem Lyse salg og  Sæ be t alg;  den første er 
hvidere, renere, fastere og mere frisk end 
den sidste, som er mere smudsig, plettet, 
gammel og  fedtet. Man skjelner endvidere 
imellem raa Talg, som kommer i Handelen i 
Form  af Blokke eller Kager, men som er 
temmelig uren, og rense t  Talg, som erhol
des ved en gj enta gen Udsmeltning og Sie- 
n ing a f den raa. I frisk Tilstand har den 
raa Talg  ingen ubehagelig Lugt, men en 
saadan indtræder snart ved nogen Henstand, 
idet Cellevæggenes kvæ lstofholdige Bestand
dele gaa i Forraadnelse. Talgen maa derfor 
udsmsltes saa snart som m uligt, og  den 
skæres i dette Øiem ed først i mindre Styk
ker, hvorefter den tørres og  opvarmes i en 
Kjedel over aaben Ild  ; derved skrumper Celle
væggene sammen, imedens Indholdet udvider 
sig  og Vandet tildels fordamper, saa at Celle
væggen sprænges og de enkelte Fedtkugler 
frigjøres. Naar Varmegraden stiger, kommer 
Kj edlens Indhold til at koge, det vil sige, 
det tilstedeværende Vand koger bort, og 
imedens man i Begyndelsen har en mælke
agtig  Vædske, som er en Blanding a f F edt
kugler, der svømme i Vand, klarer den sig 
efterhaanden ved Vandets Fordam pning og 
bliver tilsidst gjennem sigtig  og  blank. Ved 
Siening eller F iltrering skilles Cellemassen 
(Greverne) fra det ' flydende Fedt, men da 
disse endnu indeholde endel Fedtstof, under
kastes de en Presning, hvorved man vinder 
noget mere Talg. Under K ogningen udvik
ler der sig ved Varmens Indvirkning paa de 
i Talgen indeholdte Stoffer ildelugteude 
Dampe, som frit kunne brede sig, idet man 
ikke kan forsyne Kjedlen med Laag, fordi 
Arbeiderne maa røre i Massen for at hindre 
Paabrænding. Det er derfor bedre at ud
smelte Talgen under Tilsætning af stærkt 
fortyndet Svovlsyre, idet der da kun kræves 
en Opyarmning til Vandets K ogepunct. fordi 
Syren indvirker chem isk paa Cellehinden og 
saaledes tildels erstatter Varmen. Der ud
vikler sig  paa denne Maade ikke saam egen 
Stank, og  opvarmer man tillige, istedetfor 
over aaben Ild, ved Damp, som ledes directe 
ned i Talgen eller passerer ig jennem  e th ik 
ket Spiralrør, som lig g er  i denne, er der 
ingen Fare for Paabrænding, og  man kan 
isaafald anbringe et Laag og  lede Dampen 
til en Skorsten. Ved Anvendelse af Damp 
kan man ogsaa istedetfor en Metalkjedol be
nytte et Trækar. —  Talgen fra de nordlige 
Lande og  navnlig a f Dyr, som ere slagtede 
om Vinteren, er bedre end den fra de var
mere Lande. Hovedproductionslandene for 
den i den større Handel forekommende Talg 
ere Rusland, P olen , H olland, Amerika og  
Danmark. Rusland producerer især i sine 
sydlige Provinser enorme Kvantiteter af 
denne Artikel og  udfører den over Peters
borg, Odessa, Taganrog, Archangel etc. i 
Fade eller K ybeler; Sæbetalgen gaar mest 
til Tyskland, Lysetalgen hovedsagelig til 
England og Frankrig, I  Rusland skjelner 
man imellem tre Hovedarter, nem lig: Gul

Lyse t alg,  som er ren Oxetalg eller ialfald 
kun tilsat en lille Mængde Bedetalg, har 
næsten ingen eller dog kun en svag ube
hagelig L ugt; hvid Lyse t alg af russiske 
Faar er den dyreste, og  Sæbetalg,  som mest 
stammer fra kalmukiske og  tartariske Faar, 
men som ogsaa bestaar af andre ordinaire og 
urene Sorter. Talgkogeriet blev længe i 
Rusland drevet paa en m eget ufuldkommen 
Maade, men i den nyere T id  anvender man 
paa mange Steder, især i Ukraine, en for
bedret Fremgangsmaade ved Anvendelse af 
Damp og i det Hele taget efter rationelle 
Principer. hvorfor ogsaa Ukraine-Talgen i 
Petersborg stedse vurderes høiest. Ved ar- 
change lsk T alg forstaar man i Almindelig
hed al den Talg, som forsendes fra denne 
B y og som i Regelen er af god Kvalitet, 
imedens derimod den Talg, som udsmeltes i 
selve Byen og  mest benyttes paa Stedet, er 
en ordinai]' Sort, da den hovedsagelig erhol
des af det i Løbet af Sommeren til Skibs
proviantering slagtede Kvæg. Morkelt alg er 
en renset Sort, som kommer i Handelen 1 
Stykker, der have samme Form  som Morkier- 
Schalosnoe  kaldes i Rusland en meget sim
pel Sort af rød lig  Farve. Den russiske Talg 
kommer mest i Fade paa BO— 40 Pud, den 
hvide ogsaa i mindre K ybeler eller Bøtten 
hvorfor den ogsaa benævnes Kybe lt alg.  Un
dertiden forsendes Talgen ogsaa i runde 
Klumper, som man i Rusland kalder Syre.2’ 
i Tyskland Wampentalg; den er sædvanlig 
fastere end den, som kommer i Fade. U 
Polsk T alg  er i Reglen af fortrinlig  Kvali
tet og  vurderes høiere end den russisk6’ 
den forsendes over Østersøhavnene i større 
Fade paa 2,500— 3,500 Pund. —  Islandsk  

T alg kommer i Handelen i Klumper af f°r' 
skjellig  Form  efter den Beholder, hvori Pro
ducenterne have ladet den smeltede Tafe 
størkne; dens Godhed beror paa, hvorlede® 
den or behandlet ved Smeltningen, som Pj 
lænderne ofte først foretage længere H 
efterat Faarene ere slagtede, hvoraf FølgeIJ 
er, at Talgen let faar en m uggen Lugt. 
Faaretalg maa være fast, hvid og  ren. °? 
naar den brækkes i Stykker, maa den ikk 
vise sig  porøs eller g u llig ; hvid Talg kf1* 
im idlertid ogsaa undertiden være harsk, hvdj 
ket bedst opdages af dens Lugt. —  Den 
T yskland producerede Talg kommer ikke , 
den større Handel, da den mest sælges a 
Slagterne directe til Sæbefabrikanterne. "U 
Sydam e r ikansk Oxetalg udføres i Mæng0 
fra Buenos Ayres, M ontevideo, Laplatasm 
terne etc. og  gaar mest til England, hv°̂  
den anvendes til Sæbe; den forsendes i 
roner og  er tem m elig billig , men kun 
ringe Kvalitet. Dette kan ogsaa siges 0 
den nyhollandske  Faaretalg, hvoraf der lig^ 
ledes udføres m eget til England. — 
har ogsaa bleget  Talg, som erholdes ved 
sm elte almindelig Talg og hælde den s°ie 
tet i Yand, hvorved den deler sig iSpaane^ 
som opsamles og  paa et Klæde udsættes I 
Solens Paavirkning; B legningen kan ogsa‘ 
foretages ved Hjælp af Chlor, men Talg 
bliver da skjør. —  Hj orte talg anven L"
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undertiden i Medicinen til Indgnidning af 
Huden im od Betændelse. —  Vegetabilsk  
Talg er tidligere omtalt under Artiklen »Shea- 
smør« (s. d.).

Danmark indførte i Aaret 1880 af alminde
lig Talg 322,216 Pund, hvoraf 317,117 Pd. 
Ira Island, 3,277 Pd. fra Sverig, 850 Pd. fra 
Færøerne etc., og  udførte 131,521 Pd., som 
mest gik  til Tyskland. A f andre Talg- eller 
Fedtstoffer, saasom Margarin, Stearin, Pal- 
metin, Paraffin etc., hvorfra Elainet er ud
skilt, udgjorde Indførselen i samme Aar 
177,274 Pd., hvoraf c. 97,000 Pd. kom fra 
Fngland, og  Udførselen 94,489 P d . , som 
næsten A lt gik til Norge.

Norge indførte i 1879 584,800 Pd. Talg 
til en Værdi a f 160,800 Kroner, hvoraf c.
562.000 Pd. fra Sverig, 10,000 Pd. fra E ng
land og c. 9,500 Pd. fra Island. Der ud
artes i samme Aar af norsk Talg c. 305,000 
Fd., v. 91,400 Kr., og af fremmed Talg c. 
9,500 Pd.

Sve r ig indførte i 1878 c. 3,3 Mill. Pd. 
Talg til en Væ rdi af over 1 Mill. Kr., og 
ndførte c. 590,000 Pd.

England indførte i 1876 af Talg og Stea
rin c. 1,3 Mill. Cwts. til en Værdi af c. 2,9 
Hili. £., mest fra Amerika og Australien, og  | 
ndførte a f fremmed Talg og  Stearin c. j
71.000 Cwts., mest til H olland og Belgien.

T a l g l y s  s. Lys.
Talk., ’  alminde lig eller blade t  (Talcum  

Gnetum), er et af vandfrit Magnesiasilicat 
bestaaende, grønlighvidt Mineral af fintskjæl- 
pt Structur, saa at det lader sig  spalte i 
tine Lameller; i tynde Blade er det bøieligt og  j 
gennem skinnende, perlemorsglinsende paa 
^Paltningsfladerne og  fedtet at føle paa; 
dets Haardhed er =  1 og  dets Væ gtfylde 
9,70. Det findes i Mængde i Alperne i T y - 
r° l , Salzburg, Steiermark etc. og  desuden 
°gsaa i Baiern, Bøhm en og  England. Den | 
p øn lige  Talk fra Tyrol, som dog ogsaa fore- j 
kommer i England, benævnes i Handelen 
^ædvanlig venet iansk.  Talk anvendes til 
Fremstilling af Glanstapeter, i Speilglas- 
mbrikerne, til Polering af Alabast, til Glit- 
Jdng af fint Handskelæder, til Smørelse for 
Haskiner og til Grundlag for de fleste hvide 
?g røde Sminker, hvortil den egner sig  godt, 
1(let den g jør  Huden sm idig, er aldeles uska- 
delig og godt lader, sig  farve. Pulveriseret 
oruges den ogsaa til at strø i Handsker og 
kodtøi for at lette Paatrækningen, og de 
m8te Talkstykker benyttes af Skræddere, 
Hattemagere etc. istedetfor K ridt til at 
pegne Mønstre paa Klæde, F ilt, Voxlærred, 
“ apir o. dsl., hvortil den egner sig bedre 
end dette. —  T alk sk ife r  er et skifret, 
Ppmitivt Mineral, som hovedsagelig bestaar 
f  Talk med iblandet Glim mer og Chlorit; 
p n kaldes ogsaa Vegsten, Klebersten eller 
Hrydesten og  lader sig  let skære og  tildanne 
d forskjelligt Brug, saasom til Kakkelovne, 
idsteder, Bygningssten, Monumenter, Pan- 

• er> pryder etc. Denne B jergart optræder 
sær i de ældre Formationer i Schweiz, F in 
aud, Grønland etc., ligesom ogsaa flere' Ste

der i N orge, saasom i Sell, paa Dovrefjeld, 
Tônsæt etc. Den anvendes ofte i N orge til 
alle Slags Bygningsarbeider og afgav t. Ex. 
Materiale til Restaurationen af Trondhjem s 
Domkirke, hvis Ornamenter, Statuer og mæg
tige Søiler bestaa af en smuk blaagrøn, t i l 
dels hvidaaret Varietet af denne Bjergart. I 
Sverig er der et bekjendt Talkskiferbrud ved 
Löddby i Upland, hvorfra Materialet stammer 
til mange af Ornamenterne i Upsala D om 
kirke. — T alkspat h eller Magnesit spat h be
staar af kulsur Talkjord eller Magnesia, kry
stalliserer i Rhom boèdre, har en Haardhed 
=  4, en Væ gtfylde =  3, har som oftest 
lyse Farver og  Glasglans og  kan være gjen- 
nem sigtig. I N orge forekommer den som 
Krystaller indvoxet i Grydesten i Guld
brandsdalen, i Chloritskifer ved Røvaas og  i 
tætte Masser i Tônsæt og  i Snarum. Kalk-  
t alkspat h s. Dolomit .  (Sé ogsaa Fedtsten. )

Talm ignld er en guldlignende L ege
ring, som anvendes til Uhrkjeder og andre 

! Smykkegjenstande, der i Regelen yderligere 
: f orgy Ides, saa at de ganske have Guldets 

Udseende. Legeringen bestaar af 86,4 Dele 
Kobber, 12,2 1). Zink, 1,1 1). Tin  og 0,3 D. 
Jern, hvilket sidste dog  maa anses som en 
tilfæ ldig Iblanding.

Tam arin «lei* {F rue tus Tamarindorum), 
T. Tamarinden, Sauerdatteln, kalder man i 
Handelen K jødet tilligem ed Kjærnerne a f 
Frugterne af det til Cæsalpiniernes Fam ilie 
henhørende og i Asiens, Afrikas og  Amerikas 
Tropeegne baade vildtvoxende og  dyrkede 
T am ar i n d et r æ, Tamarinilus indica. Dette 
Træ kan naa en ret betydelig  Høide, har en 
tyk, brun, opreven Bark, tykke Grene, fin
nede Blade og hvidlige Blomster. Dets 
sammentrykte, indtil 1.3 Ctm. lange, 3 Ctm. 
brede og  1 1/2 Ctm. tykke, tværrummede 
Bælge indeholde 3— 12 Frø og en kjødagtig, 
klæbrig, blød og brunlig Marv, hvorpaa ligge 
endel stærke grenede Karbundter, og  som 
omslutter de rundagtig kantede, gulbrune, 
sammentrykte, haarde, glatte og  glinsende 
Frø, som ligge enkelte i hver sit Rum og 
ere omgivne af en fin Hinde. Frugterne 
have en vinsyrlig Lugt og en behagelig sur- 
sødlig  Smag og komme i Liandelen befriede 
for den ydre brune, barkagtige og skjøre 
Skal. 1 de Lande, hvor Tamarinderne voxe, 
benyttes de i frisk Tilstand som N ærings
middel eller som Tilsætning til andre Spise
varer eller kølende Drikke, og  de medbringes 
ofte til dette B rug af Karavanerne paa deres 
Reise igjennem  øde Egne. I Europa an
vendes de ligeledes undertiden som Tilsæt
ning til Spisevarer, men hovedsagelig til 
Tobakssaucer, hvortil de røde foretrækkes. 
Desuden anvendes de ogsaa i Medicinen som 
et kølende, fortyndende og  m ildt afførende 
M iddel paa Grund af den Vinsten, Vinsyre 
og  Citronsyre, som de indeholde; sædvanlig 
blive de da først rensede ved K ogning med. 
Vand og  Filtrering, saa at Kjærnerne fra- 
skilJes, hvorpaa det vandige Udtræk indkoges 
til en Most med Sukker, og  de føres saaledes 
i Apothekerne under Navn af Pulpa Tam a-
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rindorum eller Tamar indemoos.  M anskjelner 
i Handelen imellem flere Sorter, af hvilke 
dog  i Medicinen kun benyttes de ost indiske  
Tamarinder ( Fructus Tamarindi), som ere 
berøvede den ydre Frugtskål og  danne mørke
brune, mere eller mindre bløde, seige, med 
Karbundter og  Frø blandede, sammenhæn
gende Masser a f en behagelig vinsur Lugt 
og  en sød lig  sur, noget ram Smag. De maa 
ikke være for fugtige og  ikke indeholde alt
for mange Kjærner. H ertil høre navnlig 
Java-Tamarinderne,  som anses for at være 
de bedste og som forsendes i store, med 
Jernbaand forsynede Fade paa 7 à 800 P d .; 
endvidere Ceylon-Tamarinder,  som ere meget 
sure, men sædvanlig fulde a f Urenligheder, 
hvilket ligeledes er Tilfæ ldet med de ben

galsk e ,  som ogsaa undertiden kaldes en
gelske og  som det koster meget Besvær at 
rense, hvorfor de ogsaa vurderes mindre høit. ' 
De vest indiske  Tam arinder, hvoraf mange 
forsendes til Frankrig og  England, ere mere 
lysebrune, blødere og mindre sammenhæn
gende og  have en mere sammensnærpende 
Smag, men ere tillige mere sode a f tilsat 
Puddersukker, og have en fedtet Consistents. 
I)e plukkes modne i Juli og  August, befris 
for Hylstrene og pakkes i Fade, som derpaa 
opfyldes med kogende Sirup; de ere temme
lig  bløde og gaa let i Gjæring. Levant iske  
og  æ gypt iske  Tamarinder forekomme kun 
sjeldnere i Handelen; de ere formede i faste, 
tunge, rundagtige Kager af x/4 til 1 Punds 
Vægt. De komme mest til Marseille over 
Kairo og- Alexandria i Baller a f Palmeblade 
i grovt Lærred af en Væ gt fra 500 til 650 
P d .; de ere sædvanlig urene og  stundom 
forfalskede. —  Tamarinder maa opbevares i 
tæt lukkede Beholdere og  paa et tørt, køligt 
Sted. De skulle undertiden indeholde kob- 
beragtige Dele som en F ølge  af, at de flere 
Steder i Indien knuses i Kobberkjedler; dette 
kan let opdages ved at holde et blankt 
Knivsblad deri eller ved andre Reagensm idler 
for Kobber.

T a i i i a i ' i s k e b a i ' k  ( C ortex Tamarisci) 
stammer fra den i det sydlige Europa, især 
i Frankrig voxende Tamariske, T am ar ix  
Gallica,  et Træ af Middelhøide med gullig- 
grønne, tynde Blade, som ogsaa undertiden 
dyrkes hos os i Haver. Barken er tynd, 
sammenrullet, udvendig brun, indvendig hvid 
eller rødlig, ofte med netformige, sexkantede 
A ftegninger; den har en bitter, lidt sammen
snærpende Smag og  er undertiden bleven 
anvendt i Medicinen som et fortyndende, 
aabnende og styrkende Middel, hvilket lige
ledes er Tilfæ ldet med en deraf i det sydlige 
Frankrig destilleret Olie. A f den franske og 
tyske Tamariske vindes der ogsaa undertiden 
en Art Sumak (s. d.).

Tam bourin-liroderi er et Slags 
Udsyning paa et i en Ramme udspændt S tof 
og foretages med de dertil i Synaalefabri
kerne forfærdigede Tam bourér- eller Hækle- 
naale, som ere forsynede med en Modhage 
ved Spidsen og  befæstede i et Skaft a f Træ, 
Elfenben, Metal etc. ved Hjælp af en lille 
Skrue. Denne Slags Brodering er en yndet

Dainebeskæftigelse og  anvendes mest paa 
kostbare Gardintøier. Kanenet etc.

T a m i s  s. Etamine.
T a m p i n g ,  Væ gt for Sago paa Borneo 

=  48,3 d. Pund.
T a n d p e r l e r  s. Gigtrose.
T a n g  s. Alger.
T a n g i b s  er et meget tyndt Bomulds

stof eller Jaconnet, som enten er hvidt eller 
farvet graat eller sort; det anvendes mest 
som Foerstof i Silkekjoler eller lette uldne 
Damekjoler. D et fabrikeres især i Manche
ster i ublegede eller blegede Varer, men 
farves i Regelen paa Continentet. Stykkerne 
ere sædvanlig paa 20 Yard af 38 Inches 
Bredde og  holde fra 10 X  10 til 14 X  14 
Traade pr. 1/4 Inch, i □ .

T a n n a s  c h in i c i » ! *  s. Chinin.
T a n k ,  Handelsvægt i Bom bay == 0,353 

d. Pund.
T a n n i n  s. Garvestof.
T a n n i n b l y  eller Egebarksalve erhol

des, naar man fælder et A fkog af Egebark 
med eddikesurt B lyilte og  samler det udskilte 
Bundfald paa et Colatorinm ; det laas da som 
en grødagtig  Masse, der benyttes i Medicinen 
mod Hudløsheder, fremkaldte ved længere 
Tids Sengeliggen.

T a n t a l  er et m eget sjeldent Metal, der 
forekommer som Tantalsyre, sædvanlig sam
men med N iobsyre (s. N iobium ) i Tantalit 
og  Columbit, mest som Jern- og  Mangan
salte; det findes ved Bodeumais i Baiern, 
ligesom  ogsaa i S verig og Nordamerika.

T a p e s t r y - T æ p p e r  s. Gulvtæpper.
T a p e t e r  til Beklædning af Vægge be

stod i ældre Tider enten af vævede Stoffer 
af Uld, Silke eller Lærred, eller a f Læder. 
De vævede Tapeter, som nu kun sjelden be
nyttes, stamme fra Orienten, hvorfra de ved 
Araberne og Maurerne, bleve bragte til Eu
ropa, hvor navnlig Italien, Belgien og  Frank
r ig  i Middelalderen excellerede i denne In
dustri; til disse henhøre de saakaldte Gobe
linstapeter,  som ville findes omhandlede i 
en særlig Artikel under Bogstavet G. Læder- 
tapeterne siges at stamme fra Spanien, hvor 
de fremkom i det 16de Aarhundrede og is®1' 
tilvirkedes i Cordo va, hvorfor de ofte be
nne vntes Cordo vatapeter; fra Spanien udbredte 
denne Fabrikation sig  efterhaanden til andre 
Lande og  kom i det 17de Aarhundrede til 
Skandinavien, hvor de betegnedes som Gyl
denlæder,  fordi der blev paamalet dem For
siringer ar Guld, Sølv og  forskjellige Farver; 
de fremstilles endnu om trent paa samme 
Maade i flere Lande, dog  med betydelige 
Lettelser i Fabrikationen, ligesom  man ogsaa 
i den nyere T id  af presset Papir eller Lærred 
frem stiller imiteret Gyldenlæder,  der vil 
findes nøiere omtalt under Artiklen »Læder«- 
—  De vævede Tapeter ere imidlertid nu tu 
almindeligt Brug ganske fortrængte, hvor
im od Lædertapeter atter have begyndt at 
tinde Indgang i elegant udstyrede Lokaler- 
Hovedmassen af de nu anvendte Tapeter be- 
staar i de langt billigere Papirstapeter G 1- 
Papiers peints, Papier de tenture, E. Paper- 
hangings). I England fandtes der allerede
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i Midten af forrige Aarlmndrede flere Fabri
ker for Tilvirkningen af Papir stapeter, og 
det varede ikke længe, førend denne Industri 
udbredte sig  til Frankrig og  senere ogsaa 
til de øvrige Lande i Europa. I Begyndelsen 
anbragte man de forskjelligt farvede Mønstre 
paa Papiret ved Hjælp af Skabeloner af Pap 
eUer M etal, i hvilke Mønstrene vare ud- 
skaarne; men denne Fremgangsmaade tog  
lang T id  og var temmelig kostbar, og  det 
varede derfor ikke længe førend man lærte 
at trykke Mønstrene paa Papiret med gra
verede Stempler, de saakaldte Forme, om 
trent paa samme Maade, som man benytter i 
Tøitrykkerierne. En Ulempe ved den tid 
ligere Tapetfabrikation var ogsaa, at man 
t°r at fremstille længere Stykker maatte 
sammenklistre mange mindre Papirark, idet 
Papirmaskinen, hvormed der kan tilvirkes 
Papir i uendelig Længde, først blev opfun
den i Begyndelsen af dette Aarh undrede, 
hvilken Opfindelse snart blev af stor B etyd
ning for Tapetfabrikationen og  gav denne et j 
Utydeligt Opsving.

Man fremstiller nu i Alm indelighed Pa- 
Pifstapeter i Stykker eller Buller af indtil 
b Meters Længde og 0,5— 0,6 Meters Bredde,
°g man benytter dertil det nævnte Maskin- 
Papir, som ikke just behøver at være meget' ! 
antog hvidt, men som dog maa være stærkt, 
p d t  limet, glat og uden X nopper eller B yn- ; 
k0r. I Begelen taget bestaar Tapetfabrika- ; 
ti°nen af to Arbeider, nem lig Paaføringen af 
grundfarven, den saakaldte Gruntiing.  og ; 
påtrykningen af de én- eller flerfarvede 
% nstre; til de billige Sorter benytter man 
i °g ofte i Massen farvet Papir, som ikke j 
behøver at grundes, men kun paatrykkes S 
alønstrene. A lie  til Male: brug anvendelige 
karver anvendes ogsaa i Tapetfabrikationen,
°g som Bindemiddel benyttes Lim, der maa 
v*re af fineste og  klareste Kvalitet. I  E ng
end anvendes ogsaa Gummi og  Dextrin som 
Pindemiddel, hvilket dog  giver et mindre 
söuikt Product. Ved Grundingen læ gger 
!Qan Papiret i hele den Længde, der hører 
PJ en Tapetrulle, paa et m eget glat Bord a f 
î p  varende Længde ; en Arbeider, som i hver 
kkaand har en stor, rund, i Farve dyppet og 
b|ed bløde Haar forsynet Børste, gaar langs
a d  Bordet og  stryger Farven paa Papiret; 
?len da de derved fremkommende Farvestri- 
,er strax maa fordeles jevnt over hele Fla- 
<en, udføres dette a f to andre Arbeidere, 
|0,n følge bagefter den Første, og som sprede 
arven med Pensler eller Børster, der ikke 

j fe dyppede i Farve, hvorefter det saaledes 
jaed Grundfarven forsynede Papir ophænges 

Tørring i opvarmede Bum. I  de større 
tapetfabriker udføres Grundingen ofte ved j 
P-iadp af en Maskine, idet Papiret føres hen 
Uder en over to Cylindre løbende Flonels- > 

jbg, der stadig forsynes med Farve fra en j 
arvevalse, og saavel Farvens Spredning som I 

papirets Tørring, G latning og  Sammenrul- | 
besørges da ligeledes af Maskinen. I 

tte bliver Papiret sat ineret  for at give det | 
t  glinsende Udseende; dette sker ved An- i 
eUdelse af fint pulveriseret Talk, der strøs

paa Betsiden af det tørrede Papir, som da 
strax børstes blankt enten ved Haandkraft 
med taffelformige Børster eller paa Maskine 
ved valseformige Børster. Naar man vil 
fremstille Tapeter med forskjelligtfarvede 
Længdestriber, anvender man en Frem gangs
maade, der har Lighed med Liniering af 
Nodepapir, idet man fører Papiret hen under 
en i flere Bum delt Blikkasse, som er lige- 
saa lang som Papiret er bredt og  som i hvert 
af Bummene indeholder en Farve, der da 
flyder ud igjennem  fine Aabninger, der kunne 
aabnes eller lukkes til samme Tid. —  T r yk 
ningen af Mønstrene har megen Lighed med 
Haandtrykningen paa Kattun; den foretages 
i Begelen med ophøiet udskaarne Træforme, 
som strække sig over hele Bredden af Pa
piret og  hvori de finere Partier af Mønsteret 
ere anbragte a f Metal. Til hver af de for- 
skjellige Farver udfordres der i Alm indelig
hed en særlig Form ; im edens der saaledes 
til Frem stilling af simplere Tapeter ofte kun 
behøves 1 à 2 Forme, benytter man til finere 
Tapeter ikke sjelden indtil 20 Forme, og 
man har endogsaa rigt mønstrede Tapeter, 
til hvis Frem stilling et endnu langt større 
Antal Forme ere nødvendige. —  En særegen 
Art af Tapeter er de saakaldte velouterede 
Tapeter, som  ogsaa benævnes Uld- eller 
Fløielstapeter ; i disse er enten Grunden eller 
Mønstret eller enkelte Dele af dette bedæk
kede med fastklæbende, yderst korte Uldhaar, 
saaledes at disse Steder fremvise en tæt, 
ensartet ulden Overflade. Materialet hertil 
bestaar af eie fine, korte Uldhaar, der frem
komme som Affald ved Overskæringen i 
Klædefabriker og  som i Tyskland kaldes 
»Scherw olle«; dette Affald bliver først malet 
til en Slags Støv. som derpaa enten bleges 
eller gives forskjellige smukke Farver. Dette 
Støv udgjør en Handelsvare, som tidligere 
kun erholdtes ira Paris, men som nu ogsaa 
tilberedes flere Steder i Tyskland, navnlig i 
W urzen i Sachsen, hvor der findes en Tapet- 
fabrik, som tilvirker det i Mængde og som 
forsyner mange andre Fabriker med deres 
Forbrug af denne Vare. Ved Anbringelsen 
af velouterede Mønstre blive først de Steder, 
som' skulle bestøves, med Forme paatrykkede 
en Linoliefernis, hvorpaa Papiret lægges i 
en Kasse, i hvilken en bankende Mechanisme 
holder det deri indbragte Uldstøv i en sta
dig svævende Bevægelse, hvorved det klæber 
sig fast til den friske Fernis; tilsidst af- 
rystes det Støv, som har samlet sig paa de 
ikke ferniserede Steiler af Papiret og  dette 
ophænges til Tørring. —  Forgyldte eller 
forsølvede Tapeter fremstilles enten ved at 
paatrykke de paagjældende Steder en tyk 
Linoliefernis, som man næsten lader blive 
tør, hvorpaa man belægger dem med ægte 
eller uægte Bladguld eller Bladsølv, eller ved 
derpaa at strø fint pulveriseret Bladguld eller 
Broncepulver, hvilket sidste ogsaa undertiden 
trykkes directe paa Papiret ligesom andre 
Farver. —  Ved Decorationstape.ter forstaar 
man saadanne Tapeter, som ved en Sammen
sætning a f dertil hørende Friser, Borter, 
Søiler, H jørner, Agraffer, Medaillons m. m.
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i de paagjældende Lokaler danne en til disses 
Øiemed passende Decoration. I tidligere T id  be
tegnedes saaledes ogsaa Tapeter, der forestillede 
Landskaber, Batailler, historiske Emner o. dsl., 
men slige Tapeter ere nu gaaede helt a f 
Brug. — Tapeter, der ere en Gj engivelse a f  
de forskj elfige Træsorter,  Porcellain og 
Voxdug,  overstryges med en mat eller g lin 
sende Lakfernis, hvorved de erholde samme 
Egenskab som Oliefarve i Retning af at 
kunne aftørres og  vaskes med koldt Yand. 
A f  alle Sorter Tapeter ere disse de mest 
varige. —  Tapeter, der gjengive de forskjel
lige Sorter Marmor samt glit tede Tøistoffer,  
blive glittede ganske paa samme Maade som 
Tøier.

Omtrent i Midten af nærværende Aarhun- 
drede indførtes i England Tapett rykkema
skinen,  construeret efter samme Princip som 
Maskinen til Trykning af Tøier. Denne 
Maskine undergik snart saadanne Forbedrin 
ger, at det blev en Nødvendighed for enhver 
Fabrik, der vilde følge med Tiden, at an
skaffe en saadan. Paa denne Maskine kan 
daglig  trykkes omtrent 1,000 Stykker Tape- | 
ter, og  medens Trykningen med Haandforme j 
i Regelen kun kan finde Sted med 1 Farve 
ad Gangen, bliver paa Maskinen samtlige I 
Farver trykkede paa éngang. D og  bliver 
Produktet ikke saa elegant som ved Tryk
n ing med Haandforme, og  det er derfor og 
saa ikkun ordinaire og  middel Tapeter, som 
kunne fabrikeres paa Maskinen, hvorim od de 
fineste Artikler nu som før fabrikeres med 
Haandforme.

Tapetfabrikationen drives nu, som foran
nævnt, næsten i alle Lande, men Frankrig 
er dog det Land, hvor den staar høiest, og 
navnlig findes der alene i Paris over 100 
Tapetfabriker, af hvilke flere arbeide med 
store Dampmaskiner og beskæftige over 500 
Arbeidere. En af de betydeligste tilhører 
Firmaet Gillou Fils &  Thorailler; den blev 
anlagt iA aret 1814 og arbeider hovedsagelig 
med Maskintryk. Andre bekjendte franske 
Tapetfabrikanter ere Leroy og Bézault,  hvis 
Virksom hed navnlig gaar ud paa Tilvirk
ningen af finere og kunstnerisk tidførte Ta
peter. I Rixheim  i Elsas findes J. Zuber &  
Comp.s allerede i Slutningen af forrige Aar- 
hundrede grundlagte Fabrik, som var den 
første, som i Aaret 1827 benyttede i Metal 
graverede Valser, hvorved Aftrykket kommer 
til at ligne Kobbertryk. Frankrigs Udførsel 
af Tapeter er meget betydelig  og  navnlig 
forsendes der en Mængde til Amerika, E n g 
land, Rusland, Spanien, Tyskland, Tyrkiet, 
Scandinavien etc. —  Ogsaa den engelske 
Udførsel af Papirstapeter er betydelig, navnlig 
til Australien og  Indien, hvor Forbruget af 
denne Vare er overordentlig stort. De engelske 
Tapeter ere m eget billige, men tillige fabri
kerede paa slet Papir og  høre i det Hele 
taget til de simpleste Varer, der fabrikeres 
i Europa; tilm ed indeholde deres Farver som 
oftest Arsenik og  andre for Sundheden skade
lige Stoffer, saa at de engelske Tapeter ikke 
have noget stort Marked i Europa. Den be
tydeligste engelske Fabrik for Maskintryk-

! n ing er Potters i Lancashire, som  tillige er 
i en af de største i Europa; den arbeider med 
I 16 Maskiner og tilvirker daglig c. 35,000 

Ruller Papirstapeter. Englands Indførsel al 
Papirstapeter udgjorde i 1876 10,807 Cwts. 
til en Værdi af 69,535 £. ; heraf kom 9,207 
Cwts. fra Frankrig. Der udførtes i samme 
Aar a f Landets egne Fabricata 56.387 Cwts. 
v. 166,499 £., af hvilke Tusinder Cwts. c. 20 
gik  til Australien, 12 til britisk Nordamerika, 
6 til Frankrig, 3 til Tyskland, 2 til Italien 
etc. —  I Aaret 1867 beløb Indførselen sig til 
7,753 Cwts. og  Udførselen 43,411 Cwts. — 1 
Tyskland er Fabrikationen spredt o ver hele Lan
det, men den drives dog mest i Rhinlandene, 
hvor der findes henved 100 Fabriker, der saa 
godt som udelukkende levere ordinaire og 
middel Varer. En af de betydeligste tyske 
Maskinfabriker tilhører Flammersheim i Køln; 
den kan daglig  levere c. 10,000 Ruller. — 1 
Østerr ig er Firm aet Spørlin & Zimmer- 
manns Fabrik i Wien den betydeligste; den 
blev anlagt i 1808 og forfæ rdiger foruden 
Papirstapeter ogsaa andet farvet Papir samt 
de dertil fornødne Farver. —  A f russiske 
Tapetfabriker maa navnlig mærkes Riks i 
Helsingfors, som blev anlagt 1858 og  er den 
største i Norden, idet den med c. 150 Ar
beidere tilvirker over 800,000 Ruller aarlig, 
samt Lepesckins i Moskou, som blev grund
lagt 1872 og nu tilvirker over 300,000 Rul
ler aarlig. — Sver ig har flere Tapetfabriker, 
af hvilke Kåbergs i Stockholm  er den be- 

; tydeligste ; den blev anlagt 1854 og  tilvirker 
' med henved 100 Arbeidere c. 340,000 Ruller 
i aarlig ; den leverer gode og  billige Tapeter, 

men ogsaa finere, hvortil Mønstrene og For
mene forskrives fra Paris. IA a ret 1878 ind
førte Sverig 211,015 Pund Papirstapeter til 
en Værdi af 337,624 Kr., og udførte 106,373 
Pd. v. 170,197 Kr. —  I  Norge findes kun én 
Tapetfabrik, nem lig Frølichs i Christiania, 
som hovedsagelig kun tilvirker billige Ta
peter. N orge udførte i 1879 af Landets 
egne Fabricata 18,820 Pd. Papirstapeter v. 
22,600 Kr.

Danmark har 6 Tapetfabriker, hvoraf 3 i 
K jøbenhavn; den betydeligste af disse er L. 
Fraenckels Fabrik, som grundlagdes i Aaret 
1825 og  som tilvirker c. 300,000 Ruller aar
lig  med 6 forskjelligo Maskiner ved Damp
kraft og  circa 70 Arbeidere og  Haandtryk- 
kere. I  M odsætning til det sædvanlige For
hold arbeider denne Fabrik i alle Finheder 
og  Genrer. Den indtager ubestridelig den 
første Rang iblandt Tapetfabrikerne i Norden 
og har altid vidst at hævde dette Stand
punkt ved sine aarlige Udstillinger, der ud
vise, at den formaar at præstere de mest 
elegante og smagfulde Artikler i de forskjel- 
lige Retninger. I Fabriken anvendes ingen 
Farve eller anden Ingredients, før den bar 
været undersøgt i Universitetets chemiske 
Laboratorium og  dér er erklæret for ikke at 
indeholde Arsenik eller andre skadelige Stof
fer. Flere af de anvendte Farver tilvirkes i 
den med Tapetfabriken forenede Farvefabrik. 
—  Tapetfabrikationen i Danmark drives nu 
i et saadant Omfang, at den kan tilfreds-
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stille mere end Landets Behov, hvorfor der 
navnlig fra Fraenckels Fabrik udføres endel 
til Udlandet. I)e udenlandske Tapeter, som 
Indføres her til Landet, bestaa hovedsagelig 
enten i saadanne, der ere Specialiteter for 
enkelte udenlandske Fabriker af første Bang, 
siler i Varer, som paa Grund af deres M id- 
delmaadighed sælges til ualmindelig lave 
Priser af Fabrikanterne.

Tapiocca s. Cassavabusken og Sago.
Tapisserier s. Broderede Tøier.
T a r a x a c u m  s. Løvetand.
Tari er en Art Palm ebræ ndevin, som 

tilberedes i Ostindien.
Tarlatan kaldtes oprindelig en Art 

l'lor, hvori Kjeden bestod af Silke og Islæt
tin af Bom uld; nu bruges Benævnelsen i 
Almindelighed om en fin, meget aaben Bom - 
lddsgaze, som kun er vævet toskaftet, saa at 
Traadene let kunne forskyde s ig , hvorfor 
Stoffet i Kegelen er forsynet med en stærk 
Appretur. D et benyttes til Dametoiletter, 
især til Balkjoler, forekommer saavel hvidt 
som lyst ensfarvet og er en tem m elig billig  
Vare, som im idlertid ikke taaler at vaskes, 
tiet kommer mest fra Frankrig, men væves 
°gsaa flere Steder i Tyskland, navnlig i Om
egnen afA nnaberg i Sachsen; Stykkerne ere 
i Kegelen l \  Meter brede og  c. 12 Meter 
länge. Det grønne Tarlatan er ofte farvet 
tøed Arsenikkobberfarver, som kunne være 
tneget skadelige saavel for dem , som sy 
tiamekjoler deraf, som for dem, der skulle 
bære disse.

Tarm strenge s. Strenge.
Tarnowircer Budt er en jernilte- 

Itoldig rød Jordfarve, som findes ved Tarno- 
wiz i Schlesien.

Tarpauling er Navnet paa en engelsk 
Manufacturvare, som tidligere "bestod af 
Hampegarn oversmurt med T jæ re, hvorfra 
Kenævnelsen stam mer; Varen fremstilles nu 
udelukkende af Jutegarn med dobbelttraadet 
Ivjede og  enkelttraadet Islæt. Prisen og 
Vægten opgives pr. 45 Inches Bredde, og 
de mest benyttede Kvaliteter ere 10, 11 og 
12 Porter (sé under Sækkelærred) og i V æ gt 
16, 17 og  18 Ounces pr. Yard og af 29— 30 
Inches Bredde. Dette Stof benyttes meget 
til Presenninger og bliver da overtjæret, 
Gier ogsaa som Emballagelærred eller til 
Sække (s. d.). Det tilvirkes navnlig i Dun
dee og O m egn , ligesom ogsaa i Barrow, 
ti umess etc.

Tartan er et ordinairt, broget tærnet 
uldent S to f, som oprindelig tilvirkedes i 
Skotland i alle de Mønstre, der fra ældgam
mel Tid vare antagne af de liøilandske Glaner, 
som hver havde sit eget særlige Mønster, 
nvorpaa Clanen kunde kjendes. Dette Stof, 
8om tidligere blev vævet af Cheviotfaarets 
stride Uld eller andre simple Uldsorter, fore
kommer nu neppe mere, da det er blevet 
lortrængt af mange andre blødere og  mere 
lolderige Tøier. Clanernes specielle Mønstre 
væves vel endnu i Skotland i de traditio
nelle Farvesammenstillinger; men de benyttes 
mere i Shawler (s. d.) end i Kjolestoffer, 
tinder Navnet »Tartans« forfærdiges der nu

i flere Byer i Tyskland, navnlig i Berlin, 
Brandenburg, Langensalza etc., nogle tykke, 
uldne Stoffer, som anvendes til Foer i V in 
terfrakker, Kaaber etc. og som undertiden 
ere blandede med Bomuld.

T a r t a n - S l i a w l e r  s. Shawler.
T a r t a r u s  s. Vinsten. —  T .  boraxatns

s. Boraxvinsten. —  T . depuratus s. Vinsten. 
T . emeticus s. Brækvinsten. —  T . natroiiatus 
s. Seignettesalt. —  T .  stildatus s. Brækvin
sten. —  T . tartarlsatus s. Vinsten. —  T .  
vitriolatus s. Kali, svovlsurt.

T a r t  r a s  f e r r o s o  - f e r r i c o  - I t a l i 
e n s  s. Staalkugler. —  T . kaffens s. Vinsten. 
—  T . kalico-natricus s. Seignettesalt. —  T . 
stlhico-kalicus s. Brækvinsten.

T a s m a n i a - l J l d  er en udmærket fin 
og langstaplet Uldsort fra den engelske 0  
Tasmanien (tidligere kaldet Van Diemens 
Land) ved Sydspidsen af Australien; den er 
tilveiebragt ved Krydsning af forskjellige 
fine Faareracer og egner sig  især til Fabri
kation a f tykke, bløde Shawler.

T a v l e r  s. Skifertavler.
T a x  eller Barlind ( Taxus boccata ), T. 

Taxus, Eisenbaum, er en stedsegrøn, meget 
langsom t voxende, træagtig Busk, som hører 
hjemme i M ellem- og Sydeuropa, men som 
ogsaa dyrkes i vore Haver, hvor den især 
plantes som Hæk. da den let kan tildannes 
i alle Former ved K lipn ing; den kan naa 
en Høide af 13 à 14 Meter, men kan faa en 
m eget tyk Stamme og opnaa en overordent- 

i lig  liøi Alder. Man har her i Landet maalt 
Taxtræer med et Stam meomfang af 3 Meter. 
1 Danmark skal den være opdaget vildtvox- 
ende ved Veilefjord i Aaret 1865. Frugten 
er en blaalig Bærkogle af Størrelse sum en 

I Sukkerært og  omgiven af en tyk og saftig 
! rød Frøkappe. Det rød e , seige, haarde, 
j  tunge og med en hvid liggul Splint forsynede 
I Ved er oftere flammet eller fint stribet a f de 
i smalle Aarringe og  kan gives en smuk P oli- 
i tur, hvorfor det benyttes baade til Finerer 
I og  til fint Dreier- og  Snedkerarbeide. De 
! grønne Grene med Bladene, som ere giftige, 

anvendtes tidligere i Medicinen i flere S y g 
domme.

T c h e u s e  eller Tcheutse er en A rt
overordentlig blødt og bøieligt chinesisk 
Silketaft, som kan vaskes, uden at det taber 
sin Glans, hvorfor det i Asien ofte anvendes 
til Benklæder, Underklæder etc.

T e a k t r æ e t  eller Tekatræet (Tectonia  
grandis  eller T. Theca), ogsaa kaldet indisk 
Egetræ, er et i F or- og  Bagindien, paa de 
ostindiske Øer etc. i store Skove voxende 
Træ af den med de Læbeblomstrede beslæ g
tede Familie Verbaiiacex: det kan naa en 
H øide af 16 Meter og  en Tykkelse af 60 
Ctm. og  har aflangt ægrunde, paa Oversiden 
hvidprikkede og paa Undersiden sølvhvide 
Blade af */2 Meters Længde og c. 16 Ctm. 
Bredde. Dets meget haarde, kiselholdige. 
harpixagtige, graabrune Ved, som har L ighed 

I med Egetræ, er m eget varigt, taaler godt 
I baade Fugtighed og  Varme og lader sig og - 
! saa let forarbeide. D et afgiver et fortrinligt 

Skibsbygningsm ateriale og anvendes næsten
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udelukkende som saadant i hele Ostindien, 
hvor det ogsaa flere Steder dyrkes til dette 
Brug. Det Andes endnu tem m elig rigeligt 
paa Malabarkysten, paa Ceylon' og  Java, i 
Pegu, Assam og  Tenasserim, imedens Teak- 
skovene i de tilgrænsende Egne ere stærkt 
fortyndede. I)et er at foretrække for E ge
træ, fordi det indeholder en Harpix, der be
skytter det imod at raadne, og  ingen Gal- 
æblesyre, der angriber Jern og  fremkalder 
Orme, og  det er heller ikke udsat for at 
raadne tørt.

Teclilenlmrgei* Lærreder ere
forskjellige dels ordinaire og  dels middelfine 
H ør- og Hampelærreder, som forfærdiges i 
Omegnen af Tecklenburg, Ibbenbühren, Len- 
gerich  etc. i den preussiske Regeringskreds 
Münster. I  Handelen skjelner man imellem 
Oberband,  Unterband og  Einband ligesom 
ved Lauentlærred (s. d.).

T e ff i k kaldes i Orienten de persiske 
Cede- og  Kamélhaar.

T e g l r e r  eller Drainrør,  til Afledning 
a f Yand fra den dyrkede Jord, ere hule, cy 
linderform ede, brændte Sten, som forfærdiges 
paa dertil construerede Maskiner, som paa 
større Teglværk drives med Dampkraft, men 
ellers med Haandkraft. Sædvanlig bliver den 
Lermasse, hvoraf de tilvirkes, først slemmet 
og  renset og  bringes derpaa i Maskinen, 
hvoraf Rørene da udpresses i større Læng
der, som derpaa ved en simpel Mechanisme 
afskæres i mindre Stykker ; naar disse da ere 
tørrede til en vis Grad, rulles de paa et 
Bord over en indvendig anbragt Stok for at 
gives en glat indre Flade, og  de bringes 
derefter til. Teglovnen, hvor de underkastes 
en Brænding, der tilligem ed Afkølingen varer 
omtrent en Uge. Alm indelige Drainrør have 
en Længde af 1 Eod og en L ysn ing a f 1 
eller flere, dog  ikke gjerne over 9 Tommer, 
da de ellers let blive for kostbare og vanske
lige at forarbeide. Gode Drainrør maa have 
en god Klang, naar de stødes imod hinanden, 
og  en glat indvendig Elade, hvorimod deres 
Farve, som kan være hvid, gul eller rød, 
ingen sikker Oplysning giver om deres God
hed. A f 1 Cubikfavn Lér kan der forarbei- 
des 13,000 Stk. 1 " R ør eller 6,175 Stk. 2 ", 
2,425 Stk. 4 "  eller 1,300 Stk. 6 "  R ør etc.

T e g l s t e n  s. F liser, Mursten og  Tag
dækningsm ateriale.

Teglstensthé s. Thé.
T egneknl, T. Reisskohle, Zeichen

kohle, ere smaa tynde Stænger af fint Kul, 
hvortil man især benytter Vedet af Pil, 
Lind, Valbirk, Vinstokken etc. De bruges 
a f Tegnere og  Malere til at tegne Conturer 
og  Skizzer paa Lærred og forfærdiges i Mün
chen, Berlin, W ien, Prag etc.

Teilten kalder man Dreil i Westphalen.
Tellur er et i Naturen sj olden og  stedse 

gedigent forekommende Metal, som blev op
daget i 1783 af Mueller von Reichenstein, 
og  som Andes i Virginien, ledsaget af Guld, 
men ogsaa blandet med Sølv, Kobber, Bly, 
Vismuth og  Selen i Norge, Siebenbürgen, 
Ungarn og  Altai. Det er i ren Tilstand 
sølvhvidt, stærkt glinsende med bladet Brud

flade, er krystallinsk og  meget sprødt, næsten 
ikke strækkeligt, forandrer sig  hverken i 
Luften eller i Vandet, lader sig  kun opløse 
a f Salpetersyre, Kongevand og  concentrerà 
Svovlsyre og  har en Væ gtfylde af 6,115— 
6,257. Det smelter ved mørk Rødglødhede 
og kan destilleres ved høiere Temperatur; 
naar det da langsom t afkøles, antager det en 
stærkt glinsende, bladet Structur. Ophedet 
i Luften brænder det med enblaalig  Flamme 
til Tellursyrling,  et fast og flygtig t Legeme, 
og  det udvikler da en eiendomm elig, ube
hagelig L u g t ; ved stærke Iltningsm idler kan 
det danne Tellursyre,  hvis Salte som oftest ere 
tungtopløselige. I  Udseende ligner det mest 
Antimon, men i sine chemiske Forhold  nær
mer det sig  til Svovlet og  Selenet. Af 
mange Chemikere henregnes det dog ikke til 
M etallerne, men stilles i Grundstoffernes 
Række imellem Svovl og  Phosphor. Nogen 
technisk Anvendelse har det endnu ikke 
fundet.

Tem plinolie s. Krumholtolie.
Teneriffavine, hvide Vine fra den 

canariske 0  Teneriffa, a f gul, i det Brunlige 
spillende Farve; de have nogen L ighed med 
Madeiravinene, istedetfor hvilke de ogsaa ofte 
sælges. De fleste ere kraftige og  tørre lige
som Dry-Madeira, men have noget mindre 
Korpus og Arom a; de øvrige ere søde. fine 
og  vellugtende Malvasiervine, men ligeledes 
noget ringere end de fra Madeira. Begge 
de nævnte Arter ere m eget holdbare, taale 
godt at transporteres langt og  vinde end- 
ogsaa derved.

Ternanxgarn er Navnet paa en Sort 
fint og  blødt Uldgarn, som er spundet af 
Cachemirgedens Uld.

Terpentin (Terebinthina), Fr. There- 
benthine, E. Turpentine, er den tyktflydende, 
med ætherisk Olie (Terpentinolie) blandede 
Harpix, som enten af s ig  selv eller som of
test ved Indsnit flyder ud af flere Arter f 
Naaletræer, især af Fyrren, Granen og 
Lærketræet. D et er sædvanlig tykke, seige, 
undertiden kornede og  mere eller mindre 
gjennem sigtige Vædsker af Consistents som 
H onning, af særegen Lugt og  Smag, uop
løselige i Vand, men opløselige i Vinaand, 
Æ ther og  æthoriske Olier. I Varmen bliver 
Terpentin tyndtflydende; ved Destillation 
med Vand eller Vanddampe gaar Terpentin
olie over tilligem ed Vandet, hvorfra den ved 
Henstand kan skilles, og  der bliver en haard, 
graagul, sprød Harpix tilbage, som kaldes 
kogt  Terpentin; af denne fremstilles ved 
Sm eltning Colophonium (s. d.). Terpentin 
er som oftest i Begyndelsen klar, men flere 
Arter blive dog  snart uklare, navnlig ved. 
koldt Veirlig, idet endel af deres Bestand
dele bliver krystallinsk og  udskiller sig som 
et mere consistent, kornet, uklart, smudsig- 
hvidt Lag, og  man skjelner derefter imellem 
almindelig og  fin Terpentin , hvoraf den f 
første bliver uklar, imedens den sidste ved
bliver at være klar.

Den almindelige eller tykke Terpentin 
(Balsam um  Terebinthina communis) er den, 
som finder mest Anvendelse; de forskjellige



Terpent in. 847 Terpent inolie.

Arter ligne hverandre, ere bløde indtil hon- 
ningagtige, kornede og  uklare, men blive 
igjen klare ved at opvarmes. Efter deres 
Oprindelse, Indvindingsmaade og  efter den 
Tid, hvori de ere bievne opbevarede, udvise 
de Forskelligheder med Hensyn til Farve, 
Lugt og Consistents. De v igtigste Handels
sorter ere følgende: 1) Fransk Terpentin 
stammer fra F i n n s  P i n a s t e r  og  P . m a r it im a  
og vindes navnlig i Omegnen af Bordeaux, 
idet man fra Februar til O ctober i 30— 40 
Aar gamle Stammer lidt efter lidt g jør 8 
Ctm. brede og  3 Gtm. høie Indsnit, og hver 
8de D ag gjentager disse paa et høiere Sted. 
Terpentinen samler sig  da i Oruber, som 
ere anlagte ved Foden af Træet, og  som 
man tøm mer én Gang om Maaneden. Det 
næste Aar g jør  man Indsnit paa den m od
satte Side af Stammen, og  i det tredie og 
fjerde Aar paa de to hidtil uberørte Sider; 
Terpentinen renses ved Straafiltrering. Den 
anses som den bedste Terpentin ; den tørrer 
lettere end den tyske og  afgiver ved D estil
lation indtil 25 pCt. Terpentinolie ; den kom 
mer i Fade med 2 à 3 Centners Indhold, hvor
ved Tharagodtgjørelsen af 14 pCt. altid 
giver et tem m elig betydeligt Tab. —  Por
tugal producerer ogsaa endel Terpentin, som 
i alle Henseender ligner den franske. 2) Al

mindelig eller hvid amerikansk Terpentin 
vindes af P i n u s  p a lu s t r i s  og  P . T a e d a , idet 
man g jør en Indhuling omtrent 10 Ctm. 
,°ver Stammens Basis og  fjerner Barken oven- 
°ver; den paa dette blottede Sted udflydende 
Terpentin samler sig  da i H ulingen. Den 
ligner den forrige, men er noget mere tykt
flydende og  giver kun c. 17 pCt. Olie, som 
e* af en noget anden Beskaffenhed end den, 
fler erholdes af den franske. Den bedste Sort 
heraf kaldes virginsk Terpentin. Den for- 
bruges dels i Amerika, og  dels kommer den 
meget i Handelen over England. 3) Tysk  
Terpentin stammer fra P i n u s  s y l v e s t r i s ,  r o 
ton d ata , A u s t r i a c a ,  P i c e a  e x c e l s a :  den samles 
paa lignende Maade som den ameriksnske 
Terpentin. Den er sm udsig hvid, uklar og 
hornet. Den lugter eiendom melig m odbyde
ligt, har en ubehagelig Smag, opløser sig 
fuldstændigt i absolut Alkohol og  giver ved 
Instillation indtil 32 pCt. ætherisk Olie.

Fin Terpentin er og vedbliver at være 
hiar, men finder kun en indskrænket Anven- 
flelse; heraf forekommer der som Handels- 
Wörter: 1) Venetiansk Terpentin (Balsam um  
j'erebinthina veneta  eller laricin a ) stammer 
toa L a r is  d e c id u a  og  indvindes navnlig ved 
mohl i det sydlige Tyrol, idet man borer et 
indtil Centrum naaende, 2— 3 Ctm. vidt Hul 
*. Stammen omtrent 30 Ctm. over Jorden, 
fillukker dette tæt med en Prop og  derpaa 
jjm Efteraaret udtager den Terpentin, som 
har samlet sig deri i Løbet af Sommeren; 
florpaa lukker man ig jen  H ullet godt og  er- 
holder da næste Aar et nyt Udbytte a l det 
ramme H ul; et Træ leverer paa denne Maade ! 
farlig 100— 300 Gram. I det Piem ontesiske j 
florer man ligeledes Stammerne paa forskjel- j 
hge Steder nedenfra opad og indpasser i j 
dullerne Trærender, som i den ene Ende '

ere lukkede med en gjennem boret Prop, 
under hvilken man stiller Kar til Indsamling 
af den udflydende Terpentin. Paa denne 
Maade kunne Træerne aarlig i 40— 50 Aar 
give 3— 4 Kilo Terpentin hvert. Den vene
tianske Terpentin er i Begyndelsen melke- 
agtig  uklar, men efter nogen T id  bliver den 
klar og  gjennemskinnende; den er gul eller 
grøn lig  gul, tykflydende og  seig, kan ud
trækkes i lange Sølvtraade, har en bitter 
Smag og en behagelig, harpixagtig krydret 
Lugt, og  giver ved Destillation 18— 25 pCt. 
Terpentinolie. Den forsendes i saakaldte 
Legeler, lange, smalle Smaafade, som ere 
flade paa den ene Side; Tharagodtgjørelsen 
af 14 pCt. er ikke tilstrækkelig, da Fadene 
have meget tykke Bunde og  ofte 30 Ctm. 
lange, armtykke Propper istedetfor korte 
Spundse. I  Tyrol kalder man den Glori- 
harpix eller Lærkeglorie,  i Kärnthen Loriet.  
—  2) Ungarsk Terpentin erholdes af P i n u s  
P u in il io  og flyder ud af de afskaarne Spidser 
af Grenene; den er fin , klar, b leggu l og  
tyndtflydende, lugter og smager aromatisk 
o g  indeholder Krumholtolie (s. d.). —  3) Kar- 
pathisk Terpentin eller Cedrobalsam vindes 
af P i n u s  C e m b r a  ( s .  Cem berfyr); den er farve
løs, klar, tyndtflydende og har en bitter, 
enebæragtig L ugt og  Smag. —  4) St r as-  
burger Terpentin flyder ud, naar man aab- 
ner de H arpixknolde, som danne sig  paa 
Stammen af A b i e s  a lb a  og  opsamles i F la
sker med spids M unding; den er i B egyn 
delsen m elkeagtig uklar, men bliver ved H en
stand og  F iltrering let klar; den er mere 
tyndtflydende end den venetianske, af gu llig  
indtil brunlig Farve, tørrer let ind, har en 
behagelig, citronagtig Lugt, en skarp, meget 
bitter Smag og  opløser sig  ikke ganske i 
Alkohol —  5) Canadisk Terpentin s. Hem - 
lockharpix og  Balsam, canadisk. —  6) Cy- 
prisk eller Chioterpentin vindes af P i s f a c i a  
T e r e b i n t b u s  paa Øerne i det græske A rch i
pel, navnlig paa Chios, ligesom  ogsaa af P„ 
v e r a  i Syrien; den er sædvanlig klar, men 
undertiden ogsaa uklar, har Consistents som 
stivnet Honning, er grønliggul, har en terpen
tin- eller fennikelagtig Lugt og  en m astixlig- 
nende, krydret Smag. —  7) IVIekkabalsam s. 
Mekkabalsam.

Terpentin benyttes til Udvinding af Ter
pentinolie, til Harpixsæber, Segllak; Fernis
ser. Kit, som Tilsætning til V ox og  i M edi
cinen til udvortes B rug enten alene eller som 
Bestanddel a f Plastere, Salver etc.

Terpentinolie (Æ theroleum  Terebin- 
thinæ ), Fr. Essence de Therebinthine, E. 
Oil o f Turpentine, er den ved Destillation af 
Terpentin med Vand udvundne ætheriske 
O lie ; naar den er om hyggelig  tilberedt, er 
den vandklar, tyndtflydende, af en gjennem - 
trængende, terpentinagtig L ugt og  en skarp 
Smag, koger ved 158° C., har en Væ gtfylde 
=  0,86, er uopløselig  i Vand, som dog an
tager dens Lugt, men opløser sig  i alle F or
hold  i absolut Alkohol, Linolie og  Valmue
olie, ligesom den ogsaa selv opløser Har- 
pixer, Svovl, Phosphor etc .; ved at henstaa 
i Luften, optager den ilt  og  bliver gulagtig
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og  harpixholdig, men den kan ved Destilla- ! 
tion ig jen  befris fra den indeholdte Harpix 
o g  anvendes da, blandet med andre brænd
bare Yædsker, til Belysningsvædske, Cam
pim i (s. d.), Gasspiritus etc. Yed Paavirk- 
n ipg af forskjellige Syrer eller af Yarme,
t. Ex. ved Destillation uden Anvendelse, af 
Vand, omdannes den til andre Varieteter med 
andre Egenskaber, uden at der dog foregaar ; 
nogen Forandring i dens Bestanddeles F or- ' 
hold. Den Olie, som oprindelig er tilstede ! 
i Træerne er forskiellig  fra den, som udvin
des af den tykke Terpentin ; ved at destil
lere Grenene af Naaletræerne med Vand, 
erholder man nemlig en ganske anden, næ
sten vellugtende O lie, som im idlertid ved 
Behandling med Kalihydrat omdannes til 
sædvanlig Terpentinolie. Y ed Tilsæ tning af ; 
lid t Salpetersyre og Yinaand, eller blot ved 
at henstaa i længere T id  med Vand, om 
dannes Terpentinolie til et ufarvet, smukt 
krystalliserende Hydrat, Terpin,  som er uden 
Lugt. —  Man skj elner hovedsagelig i Hande
len imellem fransk,  amerikansk og polsk 
eller t ysk Terpentinolie: men ogsaa Galizien 
o g  Sjdrusland levere disse Olier, som tid - * 
ligere næsten udelukkende erlioldtes fra j 
Ø sterrig og Frankrig, imedens nu den arne- ! 
rikanske er den dominerende paa alle Han
delspladser; alene fra Newyork forsendes der 
aarlig directe til Europa mange tusinde 
Centner i m eget hensigtsm æssige Embal- | 
lager, nemlig i Fade med Jernbaand paa c. ! 
1 2 5  Kilo, hvis Bunde ere overstrøgne med ! 
en rød Oliefernis, som forhindrer Olien fra j 
at sive igjennem . Store Tilførsler af ameri
kansk Terpentinolie komme dog ogsaa fra i 
England, hvor den bliver destilleret af ame
rikansk Terpentin. Den franske er den 
bedste og erholdes mest fra Bordeaux i Fade 
paa 5 0 0  K ilo: endel kommer ogsaa fra Bay
onne. Den er ganske vandklar og renere end 
den amerikanske. Fra Portugal kommer og 
saa en udmærket Terpentinolie i Handelen; 
den ligner i alle Henseender den franske, 
som den maaske endog overgaar i Godhed. 
Den tyske,  østerr igske og  polske vindes 
mest af den almindelige Terpentin ved D e
stillation med Vand. Den er sædvanlig gu l
lig  og harpixholdig og af forskiellig  Kvalitet 
og  Lugt. Ofte har den en branket, noget 
tjæreagtig Lugt. Den raa eller gamle Ter
pentinolie kan renses ved gjentagen D estil
lation med Vand og danner da en klar, 
farveløs Vædske og  kaldes da rect ificeret  
Terpentinolie (Æ theroleum  Terebinthinæ 
r edificatim i), som finder Anvendelse i Medi
cinen. —  Frisk Terpentinolie er farveløs 
eller lidt gullig, m eget bevægelig og tyndt
flydende, fordamper hurtigt i Luften og b li
ver harpixagtig, idet den optager Ilt: til at 
opløse den behøves der da 8 — 1 0  Dele A lko
hol af 0 , 8 5  specif. Vægt. Ved Bedømmelsen 
af dens Kvalitet kommer det navnlig an paa, 
at den er farveløs og  tyndtflydende ; ved at 
gnides imellem Fingrene maa den fordampe 
hurtigt uden at gjøre. Fingrene klæbrige, 
og  ved Fordam pning maa den ikke have 
nogen ilde eller branket L ugt eller efterlade

nogen Best. Den opbevares bedst i dobbelte 
Træfade, imellem hvilke der er fy ldt Vand. 
Man anvender Terpentinolie dels raa og dels 
rectificeret ved gjentagen Destillation over 
Kalk eller Chlorkalk, som Tilsætning til 
Oliefarver, for at de hurtig  skulle tørres, til 
Fernisser, til at blødgjøre Kautschuk og til 
at opløse Harpixeç, til Fabrikation af Sko- , 
sværte og  Gulvfernis, til Fjernelse af Plet
ter, til Dækgrund i Kobberstikkeriet, til 
Glas og Porcellainsm aling, til Fyrværkeri
sager, som et godt Blegem iddel, til Frem
stilling af Camphin, til at fordrive Vægge- 
tøi, til Forfalskning af andre kostbare æthe- 
riske Olier etc., samt i M edicinen som et 
pirrende og  fordelende Indgnidningsmiddel, 
ligesom  ogsaa undertiden til indvortes Brug-
—  I N orge og navnlig i S verig har man i 
de senere Aar gjentagne Gange produceret 
Terpentinolie, som im idlertid kun har været 
af ringe Kvalitet.

Terpentinolie, kunstig s. Jordolie.  
Terpentin - Svovlbalsam  (Bal- 

samum Sulphuris terebinthinatum ) er en 
sortebrun, ildelugtende Vædske, som man 
tilbereder ved at opløse Svovl i  kogende 
Linolie og  den derved erholdte Masse i Ter
pentinolie. Den anvendes i Medicinen til 
udvortes Brug.

Terra er Jord. —  T . C a t e c h u  s. Catechu-
—  T . c it r in a  s. Okker. —  T . de S ie n a  s. 
Bolus, rød. —  T . l'o lia ta  T a r t a r i  s. Kali, ed- 
dikesurt. —  T . i n f u s o r i a  s. Infusoriejord. -"  
T . ja p o n i c a  s. Catechu. —  T . o c h r a  s. Okker-

—  T .  s i g i l la t a  s. Bolus, rød. —  T . T r i ' 
p o lit a m i s. Trippelse. —  ! .  v ir id is  s. Grø11

Terracotta betyder egentlig  brændt 
Lér, men sædvanlig forstaar man ved Terra' 
cottavarer kunstnerisk udførte Artikler ,a 
fint, jernholdigt, brændt, men uglaseret Lel’'
som dels benyttes som B y gn in gsorn a m en te l'

og dels fremstille selvstændige Figurer elle1 
hele Grupper, Vaser, Kandelabre, Basrelief 
etc. Farven er som oftest gul, men ogsaa 
undertiden rødlig, hvid eller sort. Til Gje,r 
stande, som skulle opstilles i fri Luft, ån' 

i vender man ildfaste Lerblandinger for at de 
; bedre skulle kunne modstaa Veirligets Iuc '
; flydelse. Da Terracottavarer ikke ere g’a'
I serede, tabe de let deres friske Farve, s0ĵ
! ikke ganske kan gjengives dem ved Vask'
I ning. I Tyskland leveres der fortrinlig 
j Fabricata af denne A rt af Porcellainfabrik6*
1 i N ym phenburg ved M ünchen, af den T01, 

nerske Fabrik i Berlin, af March i Charl°  ̂
tenburg etc. I Danmark staar denne Ino1;1' 
stri ligeledes paa et h øit Standpunct; navnh| 
udmærker Ipsens Fabrik i Kjøbenhavn sl*

! ved sine smukke antike Vaser. Statue j 
Skaale etc., hvoraf en Mængde udføres 

! Udlandet. Paa Bornholm  findes der ogsa< 
i et Par mindre Fabriker. o

Terraille  eller Terre du S a i n t -E s jF  
! er Navnet paa en Slags fint, fransk P°tx 
! magerarbeide af graa eller gu llig  Farve. 

Terralith  s. Siderolith.
Textile V arer kaldes alle spun0 

1 vævede, syede eller strikkede Artikler.
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Thallium er et af Crookes i 1861 ved 
Hjælp af Spectralanalyse opdaget Metal, som 
med tem m elig stort Besvær kan fremstilles 
af nogle Svovlkiser, Kobberkiser, af Soda- 
ffloderlud samt af Slammet fra Svovlsyre
fabrikerne. Det er oftere forbundet med 
Selen, t. Ex. i Crookesit, en i Smaaland fore
kommende Forbindelse af jSelen, Sølv, K ob
ber og Thallium ; endvidere forekommer det 
i Berzelianit, Lepidolitk og Glimmer. Det 
er et hvidt, blødt, glinsende Metal, som er 
tungere end Bly, idet det har en Væ gtfylde 
=  11,9; med Luftens Ilt forbinder det sig 
dog m eget let til Thalliumilte. Det smelter 
Ved 29 0° C. og er flygtigt ved høiere Tem 
peratur; paa Papir affarver det med en gullig  
Farvetone, og  det er magnetisk i samme 
Urad som Vismuth. Dets Anvendelse er 
Oieget begrænset, dels paa Grund af dets 
Sjeldenhed og  Vanskeligheden ved at frem
stille det, og  dels fordi det iltes saa hurtigt.

Thè, Fr. Thè, E. Tea, Chinesisk Tscha, 
ei' de sammenrullede og tørrede Blade af 
den stedsegrønne chinesiske Thébusk, T h e a  
S i n e n s i s ,  som voxer i det østlige Asien, 
navnlig i China, Japan og  den nordlige Del 
af B agindien . og  som især dyrkes med 
Omhu i de to førstnævnte Lande; i den 
nyere T id  har man dog ogsaa begyndt at 
dyrke den med Held i andre Dele a f Ost
indien, navnlig i Assam, paa Skraaningerne 
af Himmalaya, paa Sumatra, Java, Ceylon, i 
Hengalen etc., imedens derimod andre Dyrk
ningsforsøg, som ere gjorte i Brasilien og  i 
Caplandet, ikke ere lykkedes. Alene i China 
skal det aarlige Forbrug af Thé udgjøre 
benved 20 Mill. Centner, imedens det med Thé 
dyrkede Areal anslaas til c. 25 Mill. Acres 
(à 0,73 d. Td. Land). Omendskjøndt Theen 
først blev bekjendt i Europa ved Hollæn
derne i Slutningen af det 17de Aarhundrede, 
er Forbruget deraf dog  i Nutiden saa bety
deligt, at der aarlig kommer over 150 Mill. 
Hund til Europa ad Søveien, imedens der 
iandværts over Rusland tilføres c. 15 M ill. 
Hd. af den saakaldte Karavanthé,  som anses 
før at være af bedre Kvalitet end den først
nævnte. Grunden hertil har man tidligere 
antaget at være, at de tilsøs kommende Sor
ter tabte m eget i Godhed ved den langvarige 
Transport over H avet; men dette er dog 
ingenlunde Tilfældet, idet Søtransporten i 
vore Dage foregaar m eget hurtigere end 
Landtransporten, og Forskjellen  ligger i 
Ynkeligheden deri, at man kun forsender de 
bnere Sorter overland paa Grund af de der- 
nied forbundne betydelige Omkostninger, 
ligesom ogsaa den bedste Thé ofte paa selve 
Broduetionsstederne strax opkjøbes af der 
boende russiske Kjøbmænd, som ere fortro
lige med Landets Sprog og øvrige Forhold. 
Endel af den saakaldte Karavanthé forsendes 
nu ogsaa tilsøs over Odessa. —  De vigtigste 
théconsumerende Lande i Europa ere E ng
land, Holland, Rusland og Scandinavien. I 
Nordamerika skal det aarlige Forbrug af Thé 
udgjøre over 35 M ill. P d .; Indførselstolden i 
Eristaterne er 25 Cents ( =  93 ]/4 Øre) pr. Pd. 
Da Englænderne i Aaret 1773 bragte nogle

I Ladninger Thé til Amerika og man der neg- 
tede at erlægge den deraf fordrede A fgift, 
gav dette Anledning til Uroligheder; en hel 
Skibsladning Thé blev kastet i Søen, hvilket 
havde tilfølge den nordamerikanske Friheds- 

j krig og Amerikas Løsrivelse fra England i 
i Aaret 1783.

Man skjelner imellem to Arter a f Thé- 
planten, nem lig grøn Thé {Thea viridis), 
hvis Blomster ere sexbladede, og sort  Tbé 
( Thea Bohea ) med nibladede Blomster, hvilke 
Arter desuden adskille sig fra hinanden der
ved, at den sidste er meget grenet, skyder 
mange Rodskud og har læderagtige, m ørke
grønne Blade, imedens den første har færre, 
mere spredte Grene og længere og  spidsere, 
bleggrønne Blade. Man henførte tidligere 
Farven af de til Europa kommende Thésorter 
til disse Benævnelser, hvilket imidlertid er 
feilagtigt, idet man i China tilbereder baade 
grøn og sort Thé af begge Arter; i de nord
lige Provinser nemlig, som levere den meste 
Thé i Handelen, saavel grøn som sort af 
T h e a  v ir id is , og i de sydlige, navnlig i Pro
vinsen Canton, begge Sorter a f T h e a  B o h e a .

S Forøvrigt ere Bladene stive, glatte, g lin - 
! sende grønne og  have en saugformig takket 
j  Rand; af Bladhjørnerne udspringe enkeltvis,
! sjeldnere parvis, de kortstilkede, hvide, ro- 
I senformige Blomster, af hvilke der fremkom- 
; mer den af 3 rundagtige, to - eller énfrøede 
i Kapsler bestaaende Frugt med runde, glatte,
I brune Frø, der kunne blive saa store som 
! Hasselnødder og  indeholde en olieagtig, lidt 
! bittert smagende Kjærne. Thébusken ligner 
I i Udseende meget den hos os dyrkede Ka- 
: melia, med hvilken den ogsaa er nær be- 
; slæ gtet; overladt til sig selv kan den naa 
S en H øide af '5  à 6 Meter, men man lader 
! den sjelden voxe saa høit, fordi Indsamlingen 
! a f Bladene da vilde blive for besværlig, og 
1 man holder den derfor ved Beskæring sæd- 
I vanlig paa en Høide af l l/s— 2 Meter. I  
i China og Japan plantes den ogsaa som Hegn 
! omkring Haver og Marker, imedens dog den 

Thé. som er bestemt til Handelsvare, sæd
vanlig dyrkes i terrasseformige Plantager, 
der ligge paa Skraaninger; i China, hvor 
Planten dyrkes imellem 25 og 3 1 0 nordlig 
Bredde, de bedste Sorter i Omegnen af 27°, 
foretrækker man en rolig  og tør Beliggen 
hed, som vender im od Syd. Thébusken af
giver brugelige Blade fra det tredie til det 
syvende Aar, hvorefter de gamle Buske maa 
graves op og  erstattes med nye, dels efter 

j Udsæd af Frø og dels ved Stiklinger. Høsten 
I foregaar tre Gange om Aaret, nemlig i April, 

Juni og August, og hver Gang blive de af- 
! plukkede Blade om hyggelig sorterede; den 

første H øst giver den bedste, den sidste de 
; ordinaire Sorter, ligesom ogsaa Bladene af 
! yngre Buske ere bedre end dem af ældre.
I Der høstes hver Dag kun saamange Blade, 

som kunne forarbeides den samme Dag, da 
I det ikke er m uligt at opbevare dem i frisk 

Tilstand. Naar man tygger de friske Thé- 
blade. have de ingen Aroma, men en svagt 
bitter, men neppe adstringerende Smag, og 

i de have i China en aftørende Virkning paa
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Udlændinge; disse Egenskaber tabe de im id
lertid ved at tørres. Behandlingen a f Bla
dene er forskjellig, eftersom man vil have 
sort eller grøn Thé, men det er af V ig tig 
hed, at de indsamles, tørres og  sorteres med 
megen Omhu.

De almindelige sorte Thésorter undergaa 
før Tørringen en frivillig  Ophedning eller 
langsom  Gjæring, indtil de udvikle en eien- 
dom m elig L u gt, og  Bladene blive derved 
skjøre og bløde eller, som man kalder det, 
de visne og  svede. Er dette Punct ind- 
traadt, komme de paa Eistningspanden, og 
naar de ere ristede og rullede nogle Gange, 
tørres de i en a f Vidier flettet Cylinder, som 
er aaben til begge Sider og  udvendig over- 
trukken med Papir. Denne Cylinder stilles 
over en svag Kulild, og  omtrent 35 Ctm. 
ovenover denne er der paatværs i Cylinderen 
anbragt Træpinde, som ere bestemte til at 
bære en aaben Sigte, hvorpaa Bladene ere 
udbredte. I  M idten af denne Sigte befrir 
man et Sted af 4— 5 Ctm. i Gjennemsnit med 
Haanden for den derpaa liggende Thé, saa 
at den opstigende Luftstrøm  og  Forbræn- 
dingsproducterne kunne trænge igjennem  og  
hen over Bladene. Cylinderens øvre Aab- 
n ing er delvis tildækket, for at man skal. 
kunne regulere Lufttrækket og for at Vand
dampene og  Forbrændingsproducterne kunne 
trække bort. Naar Bladene have været en 
halv Tim e i Tørrerummet, blive de vendte 
og  udsættes da atter en halv Tim e for Var
mens Paavirkning; derpaa tager man dem 
ud, gnider og  krammer dem, sigter Affaldet 
fra og anbringer dem ig jen  paa Tørresigten. 
Bladene have nu begyndt at antage en sort
agtig  Farve, og  man dæmper da Ilden eller 
kvæler den med Aske. Disse Operationer 
gjentages flere G ange, indtil Bladene ere 
bievne ganske sorte og  fuldkomm en tørre og  
krusede, hvorpaa de efter en Sigtning atter 
bringes i den nu tillukkede Cylinder og  ud
sættes for en svag Ild  i Løbet a f et Par 
Timer. —  Ved Tilberedningen af den grønne 
Thé blive de frisk plukkede Blade uden Op
hold strax ristede paa flade Pander under en 
høi Temperatur, og  under Kistningen blive 
de jevn lig  krammede og  om rørte med Hæn
derne, for at Fugtigheden lettere skal for
dampe. De rystes derpaa ud paa en Maatte, 
og  imedens de endnu ere varme, blive de 
rullede med Fladen af Haanden under et 
sagte Tryk, hvorpaa de tilsidst tørres fuld 
stændig først i fri Luft paa en Kurveflet
n ing og  derefter i Ovnen. —  Den grønne 
Thé bliver ogsaa undertiden farvet, naar man 
vil tilberede den saakaldte glaserede Thé, 
der er bestem t for den udenlandske H andel; 
dette kan man let opdage ved at ryste den 
farvede Thé med Vand, hvorved Farvestoffet 
gaar over i Vandet og  kan nøiere analyseres. 
Saavel de sorte som de grønne Thésorter 
blive tilsidst sorterede, idet Bladene under 
Bearbeidningen antage forskjellige Form er; 
Sorteringen foregaar dels ved at ordne Bla
dene med Haanden, dels ved at benytte S ig 
ter af forskjellig Finhed og  Form , og  dels 
ved Hjælp af Blæsemaskiner, som fjerne A f

faldet og Støvet. Der fremkommer derved 
efter Størrelsen fire forskjellige Sorter, som 
Chineserne betegne saaledes: Pha-ho,  Pou- 
chong,  Su-chong og  Toy-chong; af disse er 
den første den mindste og  den sidste den 
største Sort. D et Støv og  Affald, der er
holdes ved Sigtningen, opkjøbes mest af 
russiske Kjøbm ænd, som strax ved Presning 
og  under Tilsæ tning af Fedt og  B lod deraf 
tilberede den saakaldte Br icktea eller Mur- 
stensthé; denne kommer næsten aldrig til 
Europa, men forbruges mest i det indre 
China og  i M ongoliet, imedens endel dog og
saa forsendes til Kusland i Kister, som inde
holde 30 Kager. For det udenlandske Mar
ked bliver Theen ikke sjelden par f um eret ,  
hvortil man anvender de friske, vellugtende 
Blom ster a f flere i China voxende Planter, 
navnlig a f A g l u j a  o d o r a t a , J a s m in u m  Sainbæ, 
C h lo r a n t h u s , G a r d e n i a ,  O le a  f r a g r a n s  etc.; 
man lader da Blomsterne ligge sammen med 
den tørrede Thé i 12— 24 T im er, og da 
denne derved optager Fugtighed, maa den 
senere atter tørres i Kurvecylindre og 
sigtes. E fter Intensiteten af den Lugt, 
som den har antaget, lader man den enten 
forblive ublandet, eller man benytter den 
stærkt parfumerede Thé til at blande imel
lem  anden Thé, som ikke er vellugtende. 
Den m eget om hyggelig  og  ensartet rullede 
Thé bestaar som oftest af mere eller mindre 
ordinaire, forfalskede eller ved Kunst parfu
merede Blade, i hvis Tilberedelsesmaade de 
snu Chinesere ikke tillade Europæerne noget 
Indblik. Navnlig ere de stærkt rullede Thé
sorter hyppig farvede med et af Berliner- 
blaat (eller Indigo), Gurgemeie og  Gips be- 
staaende Pulver, hvilket saaledes sædvanlig 
er T ilfæ ldet med de i den engelske Handel 
med Betegnelsen »Canton made« forekom
mende Sorter. Indvendig  ere disse Thékorn 
som oftest brune eller graalig sorte og 
smulre hen imellem Fingrene, som om de 
vare forfæ rdigede a f Lér. Forfalskninger af 
Thé finde undertiden Sted ved at den blan
des enten med Bladene a f den saakaldte Due
urt ( Epilobium ), Slaaen, forskjellige Pile* 
arter etc., ligesom  man ogsaa tidligere har 
fundet simple Thesorter blandede med alle
rede engang benyttede Theblade; saadanne 
Forfalskninger forekomme dog nu kun sjel
den. Den bedste og  næsten eneste Sikker
hed derimod maa im idlertid søges i de større 
Thehandleres Charakter og Bespectabilitet, 
idet en saadan bedragerisk Fremgangsmaade, 
som i Længden ikke vil kunne benyttes uden 
at blive opdaget, snart vilde berøve* dem For
brugernes T illid  og  være til Skade for 
dem selv.

Alle de sorte Thesorter, som udføres fra 
China (med Undtagelse af endel af Bohea- 

theen, der voxer i W oping, et til Canton 

hørende D istrict) ere voxede i Fokien, en 
b jerg fu ld , stærkt befolket, ved Havet Ug' 
gende Provins, som imod Nordost grænser 
til Canton. Paa Grund af de chinesiske 

Arveloves særegne Natur o g  tildels ogsaa 
som en F ølgo  af de despotiske Principe^ 
som gjøres gjældende a f Eegeringen, er  Lan-
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det udstykket i høi Grad over hele R iget, 
saa at Theplanten i Alm indelighed kun dyr
kes i Haver eller Plantager af ringe U d
strækning. Bladene indsamles af Besidderens 
Familie og  bringes strax til de Opkjøbere, 
som udelukkende drive denne Forretning, og 
som samle dem i større Partier samt give 
dem en foreløbig Behandling ved at tørre 
dem i en Lade. En anden Klasse Personer, 
som ere almindelig kjendte paa Canton-Mar- 
kedet under Navn af »the tea merchants«, 
indfinde sig  i de Districter, hvor Theen dyr
kes og kjøbe den saaledes halvt tilberedt til 
videre Forarbeidelse som ovenfor beskrevet. 
Efter den sidste Tørring pakkes Theen da i 
Kister, som sorteres efter Varens Kvalitet i 
større Partier, der indeholde fra 100 til 600 
Kister; disse stemples da efter de fremmede 
Kjøberes Ordre umiddelbart førend de ind
lades i Havnestederne med de forskjellige 
Districters og  Producenters Navne, ganske 
paa samme Maade som Tilfæ ldet er med 
Bordeaux- og  Burgundervine, belgalsk Indigo 
og mange andre Artikler, og  de kaldes paa 
Erund heraf »Chops«, som er det chinesiske 
Navn for et Signet. De nævnte Thé-Ind- 
kjøbere m odtage i Regelen Forskud af de 
større Handlende eller andre Kapitalister i 
Canton, men ere forresten aldeles uafhængige 
af dem , ligesom  disse Sidste heller ikke 
kunne gjøre Fordring paa nogen Forkjøbs- 
ret. A f Thé-Indkjøbere, som staa i Forbin 
delse med de Districter, som producere den 
grønne Thé og  a f hvilke de v igtigste ligge 
omtrent 700 engelske M il fra Canton, findes 
der omtrent 400, imedens Antallet af In d 
køberne a f den sorte Thé, som mest til
keredes i de c. 200 eng. M il fra Canton be
liggende bjergfulde Egne, er noget mindre. 
Størstedelen a f Theen føres til Canton enten 
ad de hele Landet gjennemskærende Kanaler 
eUer overlands og  transporteres da af Last
dragere tilfods, da Veienes Tilstand i Chinas 
tydlige Provinser ikke tillader Brugen af 
vogne, og Træk- eller Bæredyr næsten ikke 
ere til at erholde. Afskibningerne fra Can
ton finde hovedsagelig Sted fra Mai til Sep
tember eller October, fra hvilken T id  der 
kun afskibes mindre Partier.

De vigtigste i den europæiske Handel fore
kommende Thesorter ore følgende:

1. Sor t  Thè: a) Pecco eller Pekoe,  den 
fineste Sort, bestaar af unge, fine, smukt 
j’Ullede, korte, graaligsorte Blade eller Blad
knopper, blandede med sølvhvide eller orange
gule, bohaarede Bladspidser og  ofte ogsaa 
jned enkelte Blom ster af en i China hjem me
hørende Olivenart, O le a  { 'r a g r a n s , som til
sættes for at give Theen en større Aroma. 
Jo yngre de Blade ere, hvoraf den bestaar, 
'josto større er dens Aroma og  som en Følge 
deraf ogsaa dens Væ rdi; den fineste ublan
dede Sort kaldes Orange-Flowery-Pekoe,  og 
derefter følger efter Kvaliteten Flowery- 
vekoe, Pekoe,  Broken Pekoe og  Pekoe- 
“ Ust. Smaa Kvantiteter a f denne Thé blan
des undertiden imellem de nedenfor anførte, 
diindre fine Thesorter, navnlig Congo og  
Souchong, og  herfra stammer det, at The-

handlerne i London adskille de sidstnævnte 
Sorter i »alm indelige« og  »med Pekoe-fla- 
vour«. Ren Pekoe bør have en fin Aroma; 
ved Benyttelsen maa den ikke forblive i B e
røring med kogende Vand (trække) længere 
end V2— 1 Minut, da den ellers taber sin 
A rom a, hvilket ligeledes bliver Tilfæ ldet, 
naar man blander den med Spirituosa eller 
tilsætter form eget Melk og Sukker. En Sort 
»O range-Pekoe« som i den nyere T id  er be
gyndt at komme fra Java, Himmalaya og  Assam, 
er a f en mindre fin Kvalitet. —  b) Souchong 
er ligeledes en fin og vellugtende Sort; den 
har en ren, brun, lidt i det Violette spil
lende Farve, bestaar a f kraftigt udviklede, 
ikke stærkt rullede, melonagtig lugtende 
B lade, der som  oftest mangle de yderste 
Bladspidser. Den bedste Sort, som har en 
m eget fin L u gt og  Smag og  er ganske fri 
for Støv, kaldes Padre-Souchong eller Part -  
chaon; den har en mindre stærk, men meget 
behagelig Sm ag og afgiver et grønligt U d
træk. En stor D el af den ovenfor omtalte 
Karavanthé,  som forsendes overland over 
K iächta til Petersborg, bestaar af de bedre 
Sorter Souchong. —  c ) Congo er en især 
tidligere m eget yndet Sort, som  bestaar af 
fine, svagt rullede, graasorte Blade, der ikke 
ere m eget blandede med Stilke og  Affald: 
den giver et kraftigt, tem m elig mørkt, men 
vellugtende Udtræk. —  d) Bohea eller The- 
buh er den simpleste sorte Thesort og  be
staar dels a f Bladene fra den sidste aarlige 
H øst i Fokien, som ikke ere bievne solgte 
paa Markedet i Canton i Løbet af Saisonen, 
og  dels a f Blade, der ere høstede i Districted 
W oping  i Nærheden af Canton ; Bladene ere 
mest grove, skarpt tørrede, mørkebrune, ikke 
stærkt rullede, men m eget holdbare. Den 
giver et mørkegult, vellugtende Udtræk og 
forbruges navnlig m eget i England, hvortil 
den ofte indføres istedetfor Congo, som tid 
ligere var den m est efterspurgte Sort.

2. Grøn Thé: a) Imperial eller Gunpowder,  
ogsaa kaldet Perlethé er den fineste og  bedste 
af de i Handelen forekommende grønne Sor
ter og  bestaar hovedsagelig a f de ikke ud- 
sprungne Bladknopper fra den første aarlige 
H øst. De danne smaa runde, m eget regel
mæssig rullede, graalig grønne Thekorn af 
Størrelse som grove K rudtkorn; den giver 
et grøn liggu lt Udtræk a f en m eget behage
lig , aromatisk Lugt, men kommer ikke ofte 
til Europa. Den bedste Sort har en sølv
agtig  Glans ; men under Benævnelsen Gun
powder forekommer der dog  ogsaa i Handelen 
tem m elig ordinaire og  undertiden ogsaa for
falskede Sorter, der dog mest gaa til Amerika 
og Australien. —  b) Haysan eller Hyson er 
den i Handelen hyppigst forekommende 
grønne Thé og  bestaar af smalle, aflange, 
grønlige Blade, som ere temmelig fast rul
lede paalangs og  fr i for Støv og Bladstum
per; den giver et klart, gu lt Udtræk, som 
har en lidt h ø a g t ig , men dog aromatisk 
L u gt og  en noget ram, men behagelig Smag. 
Den bedste Sort, som kaldes Young Hyson,  
har lancetform ige, m eget smaa Blade fra den 
2den aarlige Indhøstn ing; den er m eget af-
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holdt i Amerika, men bliver ofte forfalsket. 
De lette, mere ordinaire Blade, som skilles 
fra Hysontheen ved Hjælp af en Rense
maskine, kaldes Hyson skin,  en Artikel, der 
ligeledes mest forsendes til Amerika; den er 
sædvanlig stærkt ristet, uregelm æssig rullet, 
og  de korte, smalle Blade ere af forskiellig 
Fanæ. Udtrækket deraf er mørkt, har en 
ram Smag og en høagtig Lugt. —  c) Tong- 
kai eller Twang key er en slet rullet, gu l
grøn  Sort, som ofte er blandet med Støv og 
andet Affald og  som giver et mørkegult, 
tem m elig tykt Udtræk af en skarp, lidt 
bitter Sm ag og uden egentlig Aroma; den 
stammer fra den sidste aarlige Høst. En 
lignende Sort er Sulong,  som dog ogsaa un
dertiden forekommer som Karavan thé.

Enhver af de ovennævnte H ovedsorter saa- 
vel a f den sorte, som af den grønne Thé 
kan ig jen  inddeles i en Mængde Varieteter 
af m eget forskiellig  Kvalitet, som det neppe 
vil være m uligt at klassificere og  beskrive; 
alene Chineserne skulle skjelne imellem flere 
hundrede specielle Sorter. —  Udførselen af 
Thè fra China i Saisonen 1882/83 har udgjort 
144 M illioner Pund imod 149 M ill. Pund i 
1881/s2 ; Udskibningerne fra Hankow og  Shang
hai androg 70 M ill. Pd., fra Foochow  55 og 
fra Canton 19 Mill. Pd. Den landværts U d
førsel fra China til Rusland udgjør aarlig 
omtrent 15 M ill. Pd. Fra Japan anslaas den 
aarlige U dførsel a f Thé til c. 15 M. Pd., fra 
britisk Indien til c. 18 M. Pd. og  fra Java 
til henved 3 M. Pd. ; føies hertil Exporten 
fra andre ikke asiatiske Productionssteder, 
kan den M ængde T h é, hvorover Verdens
handelen aarlig disponerer, anslaas til over 
250 M illioner Pund. Hvor stort de asiatiske 
Landes eget Forbrug er, vil vanskelig kunne 
opg ives; men som tidligere nævnt i denne 
Artikel, anslaas det aarlige Forbrug alene i 
China efter Mc. Culloch til ikke mindre end 
2,000 Millioner Pund. —  Iblandt de euro
pæiske Lande consumerer Storbritanien uden 
Samm enligning den største M ængde Thé, 
idet det aarlige Forbrug udgjør over 4 Pd. 
pr. Individ ; derefter kommer Holland med 
0,9 og  Rusland og Danmark med 0,3 Pd. pr. 
Individ, imedens de øvrige europæiske Lan
des Forbrug er betydelig  ringere. I de 
nordamerikanske Fristater er det aarlige F o r 
brug lidt over 1 Pd. pr. Individ. —  De af 
Hollænderne paa Java dyrkede Thesorter 
have stor Lighed med den chinesiske T h é; 
Dyrkningen drives med stor Omhu, saa at 
hver enkelt af Øens Plantager leverer næsten 
alle de almindelige, baade grønne og sorte The
sorter. Assam og Himmalaya producere ligele
des alle Thesorter og  af m eget god Kvalitet, 
navnlig m eget fin Bohea og  Pekoe. —  I de senere 
Aar er der g jort flere Forsøg  paa at for
plante Thebusken til Sydeuropa; saaledes 
anlagde en italiensk Godsbesidder, Grev Ar- 
nago, for et Par Aar siden tem m elig be
tydelige Theplantager paa sine Eiendomme 
i Nærheden af Messina; Planterne skulle der 
trives fortrinligt, og  efter Sagkyndiges Me
ning staa Bladene ikke m eget tilbage for de 
chinesiske Theblade.

A t være en god Thekjender er en meget  
i vanskelig Sag og  opnaas kun ved et stadigt,
! fleraarigt Studium. I London uddannes unge 

Mænd specielt til denne Forretning og blive 
derefter udsendte til de forskjellige Markeds
pladser for at gjøre Indkjøb. Ved Bedøm
melsen maa saavel Bladenes Udseende som 
deres L u gt og navnlig deres Sm ag tages i 
Betragtning, hvilket Sidste især fordrer lang 
Øvelse og megen Erfaring, ligesom  det og
saa er en anstrængende Beskæftigelse, idet 
Udtrækket a f en Mængde forskj eilige Sorter 
maa smages ad Gangen i næsten umærke
lige Sm agsnuancer; i Løbet af Saisonen maa 
saaledes en Enkelt af disse Theprøvere næ
sten daglig smage og derefter klassificere 
flere hundrede forskj ellige Partier Thè. I 
London, som er Hovedmarkedspladsen i Eu
ropa, gjentages den samme Undersøgelse og 
maaske endnu mere omstændeligt, idet Ho- 
vedmængden fra de fleste theproducerende 
Lande strømmer til denne By. og  det gjæl- 
der nu for Mæglerne og de større Thehand- 

! lende, som hver have deres specielle The- 
; smager, at skjelne imellem, hvad der egner 

sig til H jem meconsum  og  hvad der er tjen
lig t til Export til de forskjellige Lande, idet 
nogle a f disse hovedsagelig kun forbruge 
chinesisk Thé, andre indisk og dermed be- 

! slægtede Arter og  atter andre disse Sorter 
i sammenblandede. Forbruget i Danmark be- 
I staar næsten udelukkende af Thè fra China. 

Thé-Firm aerne her paa Pladsen, ligesom og
saa i andre Lande, faa Prøver sendte fra 
disse Huse og  maa da bestræbe sig  for at 

; udfinde de Sorter, som ig jen  egne sig fol 
: deres specielle Publicum. D et foretrækkes 

hvert Aar at bibeholde tilnærmelsesvis den 
i samme Smag, forsaavidt dette lader sig for- 
; ene med Udfaldet af Thehøsten. der natur

ligvis varierer ligesom i de kornproducerende 
! Lande; men dette er ofte vanskeligt og kræ

ver megen Øvelse og Erfaring.
T il Forsendelse nedpakkes Theen i bele. 

j halve, % . %  Vi e og  V32 Kister (de hele til 
! en Vægt a f  400 Pd.), som ere forede med 
! B ly eller med Bladene af P h a m s  of f icinal is 

en i China voxende risagtig  Plante, og som 
udvendig ere overtruknc med Papir, der er 
bemalet med Zirater, hvis Antal er desto 
større, jo  finere Theen er. T il Europa 
komme (log i Regelen ingen større end Vi 
Kister. De fineste Sorter pakkes ogsaa of t e 

i Staniolpakker, som ere omgivne af f o r g y l d t  

i og  bemalet Papir, eller i Porcellainskrukker.
Den chinesiske Thé kommer til os især fra 

I Canton over England (London) og Hamborg, 
som ere de vigtigste Markedspladser for  Ver; 
denshandelen : en udstrakt Handel med The 
drives dernæst ogsaa i Petersborg, Bremen- 
Amsterdam, Havre og  Bordeaux. —  Thé maa 
opbevares i tætte Kister eller Blikdaaser, 

1 der ikke maa henstaa paa fugtige Steder elle’ 
i Nærheden af stærktlugtende Sager.

Thé indeholder det samme Alkaloid som 
Kaffe, nemlig Kaffei'n eller Coffeïn (s. dj  
som man derfor ogsaa, benævner Thein; des- 

I uden indeholder den Garvesyre, en æthens 
1 Olie. Æ ghvidestoffer, Harpix etc. Theen
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girrende Virkning paa Nervesystem et er be
tinget a f dens Indhold a f Thein og  ætherisk 
Olie. N ydt med Maade er Thé en sund og 
oplivende D rik; nydes den derimod i for 
store Mængder eller for h yppig, kan den 
have en m eget skadelig Indvirkning paa 
Sundheden, idet den da bevirker en Over- 
ineitation a f Nerverne, der kan medføre Søvn
løshed, Uro i Legem et, Aandedrætsbesvær- 
ligheder og endogsaa Krampetilfælde. Ved 
Tilsætning af lidt dobbeltkulsurt Natron skal 
Theudtrækket blive stærkere og  bedre i sa- i 
nitair Henseende, navnlig ved Benyttelsen af 
haardt Vand.

Vi have allerede ovenfor omtalt, hvorledes | 
Theen farves og  parfumeres, og  hvorledes j 
den undertiden forfalskes ved at blandes en- j 
ten med allerede udkogte Theblade eller med > 
værdiløse Blade a f andre P lanter; men der 
hndes ogsaa i flere Egne paa Jorden Plan- i 
ter, hvis Blade benyttes som et alm indeligt ! 
Erstatningsmiddel for den ægte Thé. Om
trent den samme Betydning, som denne 
sidste har for Chineserne, har saaledes Pa- 
• "aguaytheen og  Cocatheen for en stor Del i 
af Sydamerikas Befolkning; begge disse The- ! 
surrogater ville findes nøiere omtalte i dette : 
Værk under deres respective Begyndelses
bogstaver. I  de nordlige Egne af N ord- i 
ajnerika anvender man Bladene a f Gaulthe- j 
dabusken (s. d.) istedetfor Thé under Navn i 
af Labradorthé eller St.  Jamesthé,  og  flere 
Steder i Nordeuropa tilbereder man en Slags 
Thé af Porsbuskens Blade. I Australien har 
>uan den saakaldte tasmaniske Thé,  som er 
et Afkog af flere der voxende Planter, saa- 
som L e p t h o s p e r m u m , C o r r e a  a lb a  o. il.; paa 
Mauritius tilbereder man under Navn af 
Tahamthé en velsmagende Thé af en Or
k id é , A n g r æ c u i n  f ra gra ns,  og  paa Sumatra 
aydes et A fkog  a f Kaffetræets Blade som 
Thè. I  Capstaden anvendes i de senere Aar 
iorskjellige Buske af Bælleplanternes Fa- 
ufilie som Surrogater for Thé under Navn

Capthé,  Honningtbé eller Buskthé; Stam- 
Planten hertil, som skal henhøre til Slægten 
Tyclopia , er en Busk med læ deragtige Blade, 
hvori der findes endel Celler, der indeholde 
?t rødt Farvestof, im edens Stengelens Celler 
Uuleholde Stivelse, en rød, kornet Substants 
°g Krystaller. Saavel Bladene som Steng- 
jurne benyttes ; men en Analyse af Indholdet 
har g od tg jort, at de mangle T hem , men 
Uadeholde flere nærende Bestanddele.

Danmark indførte i Aaret 1880 738,874 
Ed. Thé, som næsten A lt bestod af sorte 
Thesorter og hvoraf 664,726 Pd. kom fra 
England, 47,216 Pd. fra H am borg, 11,910 
Td. fra Lübeck, 12,806 Pd. fra H ertugdøm 
merne, 1,070 Pd. fra Sverig etc. Der ud
førtes i samme Aar 65,825 Pd., af hvilke 
Tusinder c. 17 gik til Sverig, 14 til N orge, 
h til Tyskland, 5 til England, 4 til Bilan
dene og  3 til Busland. —  I  1881 udgjorde 
udførselen 761,509 Pd., hvoraf 642,472 Pd. 

fra England, 74,241 Pd. fra H am borg, 26,821 
Tuf. fra Hertugdøm m erne, 15,439 Pd. fra 
Thibeck etc., og  Udførselen 58,885 Pd., af 
hvilke Tusinder c. 20 gik  til Sverig, 16 til

N orge, 4 til Tyskland etc. I  de sidst for
løbne 8 Aar har Ind- og  Udførselen været 
følgende :

'
jj Indførsel.

Il

Udførsel.

1 8 7 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 1 , 1 6 4  P d . 1 7 8 , 0 9 4  P d
1 8 7 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 1 3 , 9 8 9  — 7 4 , 7 1 4  —
1 8 7 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7 1 , 6 1 9  — 6 3 , 9 5 4  —
1 8 7 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 1 7 0 , 7 3 4  — 6 8 ,4 7 7  -
1 8 7 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 4 , 6 3 2  — 5 5 , 3 3 6  —
1 8 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9 4  0 6 3  — 7 1 , 7 2 7  —
1 8 8 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 8 , 8 7 4  — 6 5 , 8 2 5  —
1 8 8 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 6 1 , 5 0 9  — 5 8 , 8 8 5  —

Norge indførte i 1879 141,962 Pd. Thé til 
en Værdi af 166,800 Kroner, hvoraf 72,748 
Pd. fra Ham borg, 48,000 Pd. fra England og 
15,358 Pd. fra Danmark. Der udførtes i 
samme Aar kun 412 Pd.

Sve r ig indførte i 1878 115,852 Pd. Thé 
til en Værdi af 133,230 Kr., hvoraf 44,617 
Pd. fra England, 27,375 Pd. fra Danmark, 
21,372 Pd. fra H am borg, 20,914 Pd. fra L ü 
beck etc.

Englands Indførsel a f Thé i Aaret 1876 
udgjorde næsten 186 M illioner Pd. til en 
Værdi af henved 13 M ill. £, ; heraf kom c. 
156 M ill. Pd. fra China, 27 M. Pd. fra Ben
galen og  Birma, 1,5 M. Pd. fra Holland, 
0,3 fra Bombay, 0,1 fra Nordamerika, 0,1 fra 
Madras, 0,09 fra Ceylon, 0,08 fra Japan etc. 
—  Udførselen i samme Aar var lidt over 29 
M ill. Pd. til en Værdi a f c. 2 %  M ill. £. ; 
heraf gik  12,2 M. Pd. til Tyskland, 5,5 til 
britisk Nordamerika, 2,4 til Eusland, 2,1 til 
de nordamerikanske Fristater, 1,9 til H ol
land, 0,8 til Danmark etc. —  I  Aaret 1867 
indførte England c. 128 Mill. Pd., hvoraf 
om trent 113 M ill. Pd. sort og  15 M. Pd. 
grøn Thé. Med H ensyn til de specielle 
Sorter bestod det i 1867 indførte Kvantum 
a f c. 89 M ill. Pd. Congo, 8 M. Pd. fra A s
sam og  Japan, 6 Souchong og  O olong, 5,1 
Y oung Hyson, 5 Orange Pekoe, heraf endel 
parfumeret, 4,3 Gunpowder, 3,8 parfumeret 
Caper, 1,5 Imperial, 1,1 Hyson, 0,6 Tonkay, 
0,4 Pekoe black leaf og  Pekoe flowery etc. 
A f de i 1867 indførte 128 M ill. Pd. udfør
tes ig jen  om trent 31 M. Pd.

Theater-L^ærred kaldes i Alm inde
lighed nogle brede, ublegede Ham p- eller 
Blaarlærreder, der ere vævede specielt i 
Bredder, passende til Kulisser og  Bagtæpper 
til Theatre. De væves navnlig i Omegnen 
af Eeichenbach i Bøhmen, men der fabri
keres ogsaa i Frankrig og Belgien en lig 
nende Vare med Jutegarns Islæ t, der er 
m eget lettere og billigere og derfor bedre 
anvendelig til mindre Theatre, hvor Maskine
riet er indskrænket. De ere im idlertid ikke 
saa m odtagelige for Farve og tem m elig 
brandfarlige, hvorfor de ogsaa i den senere 
T id  ere komne m eget i Miscredit.
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Thebain, er et i Opium forekommende 
Alkaloid.

Tlieïn s. Coffein.

Thém yrthe (Leptosperm um scopari- 
um ) er et paa Nyseeland hjemmehørende og  
ogsaa i Europa undertiden i Drivhuse dyrket 
Træ, hvis kryderagtig smagende Blade be
nyttes som The og  skulle være et godt M id
del im od Skjørbug.

Thénards li  laat s. Koboltblaat.

Theohrom in er et i Cacaobønner 
forekommende fast og  flygtigt Alkaloid, der 
danner et bittert smagende, krystallinsk og 
kun lidet opløseligt Pulver, som er m eget 
r ig t paa K væ lstof; ved en simpel chemisk 
Proces lader det sig  omdanne til Coffein 
(s. d.). D et er fornylig  ogsaa fundet i en 
ved Himmalayabjergene dyrket Thesort.

Thé, pensylvansk s. Monarde.

Theriak. ( Theriaca  eller Electuarium, 
Theriaca) er en latværgeagtig Blanding, som 
tidligere stod i liøit R y  dels som en M od
g ift  imod Bid a f giftige D yr og  dels ogsaa 
som et Universallægemiddel. Man tillagde 
det i ældre Tider en saa stor Værdi, at T il
beredelsen deraf, navnlig i Ita lien , skete 
under O psigt af dertil a f Øvrigheden ud
nævnte Personer, som om h yggelig  prøvede 
den Mængde Ingredientser, hvoraf det be
stod. D et blev derpaa fy ldt i smaa Blik - 
daaser, der indsvøbtes i Papir, hvorpaa der 
var afbildet et forgyldt Hoved (testa d’ oro), 
der oprindelig skulde forestille et Billede af 
Androm achus, Neros Livlæge, hvem Opfin
delsen deraf tilskrives; senere anbragte man 
istedetfor dette et Madonnabillede. D et be
stod tidligere a f over 60 forskjellige vegeta
bilske Ingredientser foruden flere dyriske 
Stoffer, t. Ex. K jødet a f Hugorm e, og  mest 
berøm t var det venetianske, som forsendtes 
vidt omkring. D et erholdes endnu fra V e
nedig  og Triest i Daaser paa 30, 60 eller 90 
Gram og  anvendes undertiden i M edicinen 
som et M iddel im od Mavesygdomme. Ogsaa 
andre Steder i Europa, saaledes i Danmark, 
foregik  Tilberedningen deraf i gamle Dage 
under Øvrighedens Tilsyn og  var m eget 
com bineret; men det tilberedes nu i A po- 
thekerne efter en langt simplere Recept, 
sædvanlig af Canél, Cardemome, Zedoarrod 
og  andre Kryderier og som  en særlig v igtig  
Bestanddel Opium, af hvilke Stoffer der da 
med H onning tilberedes en Latværge.

Therm om eter eller Varmemaaler er
et Instrum ent, hvormed man kan maale 
Varmegraden og  hvis Indretning beror paa, 
at alle Legem er udvide sig  ved Varme. Det 
bestaar i Regelen af et snevert Glasrør, som 
forneden er udblæst til en Kugle og  hvori 
enten Kviksølv eller farvet Vinaand stiger 
opad i Varmen og  synker nedad i Kulden; 
paa en ved Siden af Røret anbragt, i Grader 
inddelt Scala ser man da, hvorm eget Væ d- 
sken stiger eller falder og  altsaa hvorm eget 
Varmen tiltager eller aftager. De til Maaling

af m eget høie Varmegrader bestemte Instru
m enter, som ere construerede anderledes, 
kalder man Py rom et re. Dyppes Kuglen af 
et med Kviksølv fy ldt Therm ometer i smel
tende Sné, vil Overfladen af Kviksølvsøilen 
stille sig ved Frysepunctet, men den for
skydes til K ogepunctet, naar Kuglen an
bringes i et dækket Kar i Dampene af ko
gende Vand. Afstanden imellem disse to 
Puncter paa Thermometret, hvis R ør helt 
igjennem  maa have nøiagtigt den samme 
Vidde, har man delt i ligestore D ele. Grader, 
som man benytter til Maal for Varmens In
tensitet. Man gaar nemlig ud fra, at Væd- 
sken udvider sig ensform igt imellem de 
nævnte Varmegrader, og at altsaa Udvidel
sen , som maales ved Kviksølvsøilens For
skydning, altid staar i Forhold  til den 
Varmemængde, som Kviksølvet optager, hvil
ket ogsaa noget nær er Tilfældet. Deles 
Afstanden imellem Fryse- og  Kogepunctet i 
100 D ele,, har man Grader efter Celsius,  i 
80 Dele derimod Grader efter Réaumur,  saa 
at altsaa 100 0 C. =  8 0 0 R. eller 5 0 C. =  
4 ° R . Ved Frysepunctet sættes 0, og  neden
for samme afsættes ligeledes Grader, som 
regnes negative og  fra Frysepunctet. Fah
renheit inddelte den ovennævnte Afstand i 
180 Grader, saa at 9 af hans Gradelængder 
ere lige med 5 af Celsius’ eller 4 a f Réau- 
murs; men han sætter sit Nulpunet under 
Frysepunctet og  saa langt nede, at der paa 
Frysepunctet kommer t i l at staa +  32 0 og 
altsaa ved K ogepunctet 32 +  180 eller 212- 
T il N ulpunet valgte Fahrenheit nem lig ikke 
Isens T øpu n ct, men den Temperaturgrad. 
som han tilveiebragte ved Hjælp a f en Blan
ding af Is, Vand og Salmiak, o g  som er 
lavere end Temperaturgraden for den smel
tende Sne, hvorfra Afstanden til Kviksølvets 
K ogepunct er delt i  600 Grader. Den 32te 
af disse Grader er altsaa N ulpunctet paa de 
2de forannævnte Therm omètre og  den 212te 
Grad er Vandets Kogepunct. V il man om
skrive en Angivelse f ra Fahrenheit, maa man 
først fradrage 32 , førend man reducerer 
Læ ngderne; vil man derimod omskrive til 
Fahrenheit, maa man først reducere Læng
derne o g  derpaa læ gge 32 til, t. Ex. 68°
F. =  68 -f-  32 X  4/9 =  16° R .; 45° 
C. =  45 X  9/5 +  32 =  113° F . Det vil 
indses. at Graderne paa et Thermometer 
blive desto længere, jo  større Kuglen er (j° 
større Vædskemængde der altsaa anvendes) 
og  jo  mindre Rørets indvendige Vidde er; 
men paa den anden Side er en større Kugle 
længere om at skifte Varmegrad, saa at to 
fuldkommen gode Thermomètre af denne 
Grund kunne vise forskjelligt i nogle Øie- 
blikke. Selvfølgelig  kan et Thermometer 
kun benyttes ved de Temperaturer, som ligge 
im ellem  Thermometervædskens Frysepunct 
og Kogepunct, som  for Kviksølv er -f- 4 0 0 C. 
og +  350 0 C. I  meget kolde Lande hænder 
det derfor ofte om Vinteren, at Kviksølvet 
stivner i Kuglen. Vinaanden, som man endnu 
ikke har kunnet bringe til at fryse, kan der
im od benyttes til Maaling selv af den største
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hidtil kjendte Kuldegrad (-4- 140° C.), men 
over Frysepunctet kun til henim od 7 8 0 C., 
som er dens K ogepunct. Yed Inddeling af 
»inaan dsthermometret kan man derfor ikke 
gaa ud fra Vandets K ogepunct (100° C.), 
tøen Graderne maa bestemmes ved Sammen
ligning med et K viksølvterm om eter. Ved 
Angivelse a f Temperaturgrader antyder man 
sædvanlig ved at tilføie Begyndelsesbog
staverne R ,  C. eller F . , om man mener 
Béaumurske, Celsiusske eller Fahrenlieitske 
Grader, og Graderne over Nulpunctet beteg
ner man med +  (plus) og de under N ul
punctet med G- (minus). T il alm indeligt 
Brug anvendes i Danmark og Tyskland sæd- 
vanlig Réaumurs Therm om eter, til viden
skabeligt B rug mest Celsius’ , som ogsaa kal
des Centesimalthermomctret ; i  England be
nytter man i Regelen Fahrenheits Inddeling. 
Ÿed de sædvanlige Therm om ètre, hvorved 
navnlig Luftens Temperatur maales, er R ø- 
tøt fastgjort paa en linealagtig Plade a f Træ, 
Messing, Porcellain  etc., hvorpaa Scalaen er 
nitegnet ; ved saadanne derimod, som skulle 
neddyppes i Vædsker for at maale disses 
Varmegrad, er Therm om eterrøret fastgjort 
til et andet videre, foroven og  forneden 
tilsmeltet Glasrør, i hvis Indre den paa en 
Bapirstrimmel tegnede Scala er anbragt. 
Maximums- og  Minimumsthermometre an
give den høieste og  den laveste Varmegrad, 
Ger har hersket i et hvilketsomhelst T ids- 
rutø. De bestaa sædvanlig af to Therm o
mètre, der ere anbragte paa en horizontal 
Blade, af hvilke det ene er fy ldt med Kvik
sølv og det andet med Vinaand. I  det først
nævnte findes en lille Staalstang, som K vik 
sølvet skyder foran sig, naar det udvides af 
»armen, men som bliver tilbage, naar K vik
sølvet ig jen  trækker sig  tilbage ; iV inaands- 
thermometret findes der derimod en lille 
Glascylinder, som bliver liggende paa samme 
°ted, saalænge den er helt om given af V in 
fa d ,  men som  føres med af denne, naar 
’ inaandssøilen trækker sig  tilbage ved ind- 
Gædende Formindskelse af Varmen. T il 
Brug i Fabriker, hvor en m eget høi Tem 
peratur skal maales, har man Metalthermo- 
^etre, hvis Construction grunder sig  paa 
tøtø Omstændighed, at de forskjellige Me
taller ikke udvide og sammentrække sig  lige- 
meget under Paavirkning a f samme Varme
d e r  Kuldegrad. Naar man derfor sammen- 
)°dder to Stænger af lorskjellige Metaller, 
t; Ex. Zink og  K obber, vil den samlede 
Stang bøie s ig  enten til den ene eller den 
tøiden Side, naar Temperaturen forandres. 
Saadanne Thermomètre ere forsynede med 
(tø Viser, som sædvanlig angiver Tempera
tu r e n  for hver 5 Grader; de ere im idlertid 
temmelig kostbare og ikke saa nøiagtige som 

godt Kviksølvthermometer. —  Følgende 
jabel giver en Sam m enligning imellem Gra
derne paa de 3 Slags Thermometre, der i 
Almindelighed benyttes :

Celsius. Réaumur. Fahrenheit.

-f- 20 ° -f- 16 5 4 °
10° - y  8 ° +  14°
0 ° 0 ° +  32°

+  10° +  8 ° +  50°
+  20° +  16° +  68°
+  30° +  24° +  86°
+  40° +  32° +  104°
+  50° +  40° +  122°
+  60 * +  48 ° +  140°
+  70° +  56° +  158°
+  80° +  64° +  176°
+  90° +  72° +  194°
+  100° +  80° +  212°

Thibet eller Tibet er egentlig  Navnet 
paa et fint, blødt, kipervævet uldent Stof, 
hvortil der benyttes den m eget fine og bløde 
Uld af Thibetfaarene fra det østasiatiske 
H øiland; dette S tof bruges m eget i Indien 
og  Persien til kostbare M ands- og  Kvinde
dragter, Turbaner, Burnusser etc,, men det 
kommer kun m eget sjelden til Europa, hvor 
Benævnelsen Thibet im idlertid bruges om et 
noget lignende, tyndt uldent Stof, en A rt 
Merino af fint Kamgarn, uden blank Appre
tur og  derfor blødt at føle  paa; det har 
næsten ganske fortræ ngt det almindelige 
M erino, hvorfra det hovedsagelig adskiller 
sig  ved finere Garn, tættere Vævning og  en 
mere ophøiet og  fin Kiper. D et er vævet 
firskaftet, saaledes at to Kjedetraade gaa over 
og  to under Islætten, saa at det er ens paa 
begge Sider i Modsætning til Cachemir, hvor 
Islæ tten ligger mere paa Ydersiden, fordi 
der gaar to Kjedetraade under og  kun én 
over Islætten. Den Side, som læ gges udad 
paa Thibet, bliver sviet, hvorved det bliver 
mere glat paa Overfladen end den indven
dige Side, hvor den under Gnidningen ved 
Fabrikationen fremkomne Laaddenhed er 
bleven siddende. D et blev først tilvirket i 
Sachsen, hvor ogsaa endnu de fleste og 
smukkeste Thibets fabrikeres og  finde A f
sætning næsten til alle Lande paa Jorden. 
De ere ensfarvede, og  man har dem i alle 
Farver. Ved Tilsætning a f Bomuld er der 
ogsaa opkommet flere billigere Im itationer 
deraf under forskjellige Benævnelser; iblandt 
andre tilvirker man i Glauchau under Navn 
af Cachemir et lignende Stof med Bomulds 
Kjede og  Kamgarns Islæt, som er henim od 
30 pCt. billigere end det uldne Thibet og  i 
Udseende neppe kan skjelnes derfra. I  E ng
land fabrikeres der lignende Imitationer af 
Stoftét af Bomuld og  blødt Kamgarn af au
stralsk Uld under forskjellige Navne, saasom 
Paramattas, Princettas, V ictorias, Coburgs 
o. dsl. Ogsaa i Frankrig forfærdiger man 
gode uldne Thibets, som næsten kunne maale 
s ig  med de sachsiske; det saakaldte franske 
Merino er saaledes en Im itation af de ægtø 
Thibets.

Thickset» s. Ticksets.
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T h i m o t l i é  s. Timothé.
T h o r i u m  or et af Berzelius i 1828 op

daget Metal, der forekommer i nogle meget 
sjeldne M ineralier, saasom E uxenit, P yro
chlor e tc .; det er et graat Pulver af Væ gt
fylde 7,7.

T h r i d a c i n m  s. Lactucarium.

T h u j h .  }  8- Livstræet .

T h n m e r s t e n  s. Axinit.
T h u n f i s k e n  (Scomber Thynnus eller 

Thynnus vulgaris) er en i de europæiske, 
asiatiske og nordamerikanske Have, men især 
hyppig i Middelhavet og det sorte Hav le
vende, laxeagtig Rovfisk, som er meget tyk, 
paa R yggen  staalblaa, under Bugen sølvhvid 
og sædvanlig over 1 Meter lang, imedens den 
dog ogsaa kan naa en Længde af 2 à 8 Me
ter og en V æ gt a f over 1000 Pund. I Løbet 
af Vinteren holder den sig  i Dybden af Ha
vet, men kommer om Foraaret i store Stimer 
paa flere hundrede Stykker ind til Kysten 
for at kaste Rogn, hyppigst i Nærheden af 
Flodmundingerne, og den fanges da i stor 
Mængde især ved Kysterne af Provence, 
Sardinien og Sicilien, hvor den erstatter Sil
den, Torsken og Laxen, som ikke træffes i 
Middelhavet, og  hvor den lige fra Oldtiden 
har havt stor Betydning for Kystbeboem e. 
Den fanges i Regelen med store Bundgarn, 
som ere delte i sex eller syv Kamre; naar 
Fiskene ved Stenkast ere drevne ind i det 
sidste a f disse, heises Garnet op, og  de dræ
bes da med en Slags Spyd. Thunfisken fore
kommer ogsaa i de nordligere Have, t. Ex. 
ved Norges Vestkyst, og den indfinder sig  
aarlig i den nordlige D el a f Øresund, hvor 
den forfølger Hornfiskene. Den har et rød 
ligt, fast, nærende og m eget velsmagende 
K jød, som i marineret eller saltet Tilstand 
især benyttes til Proviantering af Skibe. A f 
dens Hoved og  Indvolde koger man Tran, 
og af dens Rogn, som har L ighed med S tø 
rens, tilbereder man en A rt Caviar, som kal
des Botarga (s. d.). Bugstykkerne, som af
give det bedste K jød, kalder man i Italien 
Sorra,  det tykke K jød  Carne netta,  og den 
simpleste Sort Busignaiia; i den større Han
del sælges altid 1 Tønde af den første, 3 af 
den anden og 1 af den trodie Sort sammen.

T h u s  s. Virak.

KEST}s T™>"
T i c k  kaldes nogle russiske, blaa og  hvide 

Lærreder, som bruges til Madrasser, Senge
tæpper, Foerstof etc. eg som udføres over 
Petersborg.

T i c k s e t s  eller T h icksets kaldes nogle 
m anchesteragtig vævede, stribede eller riflede 
Bom uldstøier med paatrykte brogede Mønstre 
og tildels med opskaaren Overflade; men og 
saa med afvexlende opskaarne og  uopskaarne 
Striber. T idligere forfærdigedes de kun i E ng
land, men de væves nu ogsaa i Tyskland i 
flere bøhmiske og  sachsiske Fabriker.

T i d l ø s  (Colchicum) er en til Colchica- 
ceernes Fam ilie henhørende Planteslægt, som 
forekom mer i flere Arter, af hvilke Høstt id
løs (G. autumnale) er den mest bekjendte.

D et er en paa fugtige Enge næsten i hele 
Europa vildtvoxende og  undertiden ogsaa i 
Haver dyrket Giftplante, som om Efteraaret 
bærer lilla-blegrøde Blomster og  først næste 
Foraar Blade og  F rø ; den har en ægrund, 
indvendig hvid og udvendig med en brun 
Skal omgiven Løgknold , som føres i Apothe- 
kerne skrællet og  enten hel eller skaaren i 
Skiver, under Navn af Bulbus eller Radix 
Colchici.  Den er indvendig hvid, kjødagtig, 
har frisk en modbydelig Lu gt og  en ube
hagelig, først sødlig og derefter skarp og 
kradsende Smag, og  indeholder Stivelse og 
ligesom  Frøene et m eget g iftig  virkende 
Alkaloid, Colchicin.  Colchicin  danner farve
løse Prismer og Naale, er uden L u gt og har 
en m eget bitter og  kradsende, men ikke 
brændende skarp Smag. I Planten findes 
der desuden Fedt, Gummi og  et gu lt Farve
stof. Det gulbrunlige, med en hvid Ophøi- 
n ing forsynede, noget klæ brige, hirsestore 
Frø, Semen Colchici,  benyttes ligesom  Knol
dene i Medicinen, især mod Gigt. Man til
bereder navnlig a f Frøene en Tine tur ved 
Hjælp af Spiritus, og  med Y in  den saakaldte 
Tidløsvin.  A f Knoldene tilberedes med Ed
dike den saakaldte Tidløseddike (Acetuni 
Colchici), som virker urindrivende, stærkt 
afførende og  som et Brækmiddel. Knoldene 
maa opgraves i Blomstringstiden, da de i 
dem indeholdte Stoffer ere mest virksomme 
paa denne T id  af Aaret.

T i e r c e ,  Maal for flydende Varer:
England, den nuværende T. 197,5 d. Potter.

den gamle T ..................  164,6 —
Ham borg, for franske V ine. 150 —
Holland, —  —  150,6 —

Som Maal for tørre Varer:
England: 1 Tierce salt Oxe-

kjød, Mess B eef og Navy 275,7 d. Pund-
I n d ia ...............................  804,8 —

Guyana, britisk, for Sukker 164,6 d. Potter. 
Nordam er.Fristater, for Olie

frø ...................................  255,3 —
F is k .................................  2 7 2 ,2  d . Pund.
Salt K jød og  Flesk . . .  275,8 —

Tierçon, Vinmaal i Frankrig =  94,5 
d. P otter; i Bordeaux =  157,3 d. Potter.

Tigeragat eller Tigererts kaldes en 
med Glaserts og  Hvidgyldenerts gjennem- 
voxet Hornsten, som forekommer i de sach
siske Erzgebirge og  som anvendes til To- 
baksdaaser o. dsl.

Tigerskind, de smukke, korthaarede 
Skind af den i Bagindien, Centralasien, 
China, Thibet, Persien, det sydlige Sibérien 
etc. levende K ongetiger (F ilis  tigris), ere 
fra 2— 3 Meter lange med en c. IMeter lang 
H ale, brungule med sorte, uregelmæssige 
Striber eller m eget langstrakte Ringpletter, 
som løbe ned ad Siderne fra Midten af Ryg' 

i gen, og  med hvide Bugstykker. I Regelen 
faar man dem med korte, glatliggende Haar 
og med et tykt Skind, der er gjennemboret 
a f Kugler eller paa anden Maade beskadiget 
ved Fangsten, og  de ere da kun af ringe 
Værdi. Undertiden forekommer der dog j  
Handelen finere og næsten feil fri Skind med 
tætte, indtil 1 Tomme lange Haar og af en
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smuk Farve og T egn in g ; saadanne Skind 
betales paa de tyske Messer med over 100 
Thaler pr. Stk., men de komme kun sjelden 
til Europa, da især Chineserne beholde dem ! 
til eget Brug. —  Af r i kanske  Tiger sk ind  eller 
Jaguarskind (a f Fel is onza) ere betydelig  
mindre end de forannævnte, af gul Grund
farve og  sortplettede; af disse kommer der 
aarlig c. 300 Stk. i Handelen paa de tyske 
Messer, hvor de betales med 15— 40 Thaler 
pr. Stk. De benyttes mest i Østerrig og  
England til Hesteskaberakker for høiere M i
litaire. —  Tigerkat t e-  eller Ozelot kind (af 
Felis t i gr ina) ere af graaliggul Grundfarve 
og have aflange sorte Pletter, der paa R yggen  
danne flere lige L in ier; de ere smukt tegnede 
og anvendes ligeledes til Skaberakker og 
smaa Fodtæpper.

T i g e r t r æ ,  Col let epie- eller It i k i r r i -  
bourrat ræ er en Art smukt, haardt Ved, 
som er plettet som et Tigerskind og  vanske
ligt at bearbeide, og  som benyttes i Kunst
snedkeriet; det kommer undertiden fra Vest
indien og Guyana og  skal være beslægtet 
med det saakaldte Bogstavtræ (s. d.).

T i l i a  s. Lind.
T i m i a n  ( Thymus vulgaris)  er en i det 

sydlige Europa hjem mehørende og  hos os i 
Haverne dyrket, meget grenet Halvbusk af 
\  til 1 Fods Høide, med smaa, aflangt æ g- 
formige, i Randen tilbagerullede, kirtlet- 
Prikkede og graat bestøvede Blade, blegrøde 
olier hvide Kroner og  i alle sine Dele af en 
stærkt krydret L u gt og  Smag. Den er haard- 
før, stedsegrøn og  anvendes i H usholdningen 
som Kryderurt saavel i den daglige Madlav- 
lavning til Æ rter, Pølser etc., som i den 
finere Kogekunst, t. Ex. i ægte Skildpadde. 
He blomstrende Stengier, Herba Thymi,  an
vendes undertiden i Medicinen, og  i Frank
rig komme ogsaa Bladene alene i Handelen.
I Provence og  Languedoc destillerer man en 
«therisk Olie deraf, Æt heroleum Thymi,  som 
er rødliggul, men ved gjentagen Destillation 
bliver hvid, og som ofte anvendes til Par
fumerier. En Bestanddel af Tim ianolien er 
Thymol  eller Timiancampher ,  som erholdes 
ved at udryste Olien med Natronlud, for
tynde med Vand og  til den saaledes er
holdte vandige Opløsning af Natronforbin- 
fielsen tilsætte Saltsyre. D et danner skjæve, 
rhombiske, farveløse Krystaller, som smelte 
ved 44° C. og  destillere ved 23 0° C. Det 
har en tim iansagtig Lugt og  anvendes i den 
nyere T id  til Tandtincturer, Mundvand etc., 
ligesom ogsaa i M edicinen paa Grund af dets 
antiseptiske Virkning istedetfor Carbolsyre, 
fremfor hvilken det skal have flere Fortrin. 
Olien indeholder indtil 50 pCt. deraf. A f 
Thymol dannes ig jen  Thymoyl ,  som opløser 
Mg med rød Farve i Alkalier og  i stærk 
Svovl- eller Salpetersyre.

T im ia n , vi ld (H erba Serpylli), T. Feld- 
jriimmel, wilder Quendel, er de blomstrende 
Stengier af Thym us Serpyl lum ,  en paa tørre 
°g sandige Enge, ved Veie og  B jerge vox- 
ende lav Plante med kortstilkode, rundag- 
rige, gjennem sigtig prikkede, stedsegrønne, ; 
stumpe Blade og smaa røde Blomster. Begge 1

Dele have en behagelig stærk, krydret, c i
tronagtig L ugt og  en bitteragtig aromatisk 
Smag. Den voxer alm indelig hos os i magre 
og  sandede Egne, men mangler ganske i de 
mere lerede; den kaldes iblandt Almuen ofte 
»Maries Sengehalm«. Den finder Anvendelse 
i M edicinen til Bade, im od Lamhed, Nerve
svækkelse, Brystsygdom m e etc., ligesom og 
saa den ved Destillation deraf udvundne 
ætheriske Olie, Æt heroleum Serpyl l i .

T i m o t l i é  eller Eng-Rot t ehale (Phleum  
pratense) er en langsom t voxende, sild ig  
blomstrende, m eget haardfør Græsart, som 
findes v ildvoxen de i hele Europa, N ord
afrika og  det vestlige Asien, men som ogsaa 
mange Steder dyrkes som Foderplante. Den 
er oprindelig indført til Amerika, hvorfra der 
bragtes Frø til England og  derfra igjen til 
de andre Lande i Europa; i N orge og  Sverig 
dyrkes hovedsagelig kun denne ene Græsart 
i Blanding med Kløver. Den har 1— 4 Fod 
høie, stive Straa, brede, glatte Blade og en 
valseformig, 1— fi Tom . lang Blom sterstand; 
de smaa, glatte, ovalt tilspidsede og  gullig- 
graa Frø ere en gangbar Artikel i Frøhan
delen og  udføres hyppig fra Østersøhavnene. 
Frøet er sædvanlig om givet af de hindcag- 
tige Inderavner, som dog undertiden ere til
dels fjernede ved Rensning, og det kaldes 
da afskallet. Prisen paa godt Frø har hos 
os i de senere Aar været gjennem snitlig c. 
40 Øre pr. Pd., og  da en Udsæd af 10 Pd. 
pr. Td. Land under normale Forhold  vil 
være tilstrækkelig, vil Besaaningen af 1 Td. 
Land med Tim othé altsaa kun koste c. 4 
Kr., hvoraf paa god, m uldrig Jord kan ven
tes en aarlig A fgrøde a f henved 10,000 Pd. 
H ø. I  flere Egne af Tyskland, saasom i Øst- 
preussen, Pommern, Schlesien etc., dyrkes 
denne Græsart hovedsagelig for Frøets Skyld, 
som tørres og  stampes og derpaa tillaves til 
Timot hégrød,  der nydes af Landbefolk
ningen.

T i n  {Stannum), T. Zinn, Fr. Etain, E. 
Tin, er et Metal af sølvhvid Farve med et 
svagt blaaligt Skjær og stærk sølvlignende 
G lans; det er strækkeligt og  let smelteligt, 
lader sig hamre og  udvalse til Plader af 
Viooo Tom mes Tykkelse og trække til Traad, 
som dog kun har en ringe Fasthed og Seig- 
hed, idet en 2 M illimeter tyk Traad allerede 
brister ved en Væ gt af 48 Pund. D et lader 
sig  skrabe og skære, og naar man opvarmer 
det i Haanden eller gnider det, faar det en 
eiendom m elig, ubehagelig L u gt; det har 
krystallinsk Structur og  kan ogsaa erholdes 
i Krystaller. Naar det bøies, knirker eller 
»skriget« det, hvilket anses som et Togn paa 
dets Renhed, da det ikke finder Sted, naar 
Tinnet er blandet med et andet Metal. Støbt 
har det en Væ gtfylde af 7,28, i hamret og  
valset Tilstand 7,29; dets Haardhed er im el
lem  Guldets og Blyets, det smelter ved 2 2 8 0 
C. og overdrages da under Luftens Paavirk- 
n ing med en graa Hinde, der lidt efter lidt 
gaar over til et gulhvidt Pulver, Tinaske 
(s. d.), og ved en meget stærk Hede for
damper det rene Tin langsomt. IH v id g lød - 
hede brænder Tin i Luften med en blæn-



T in . 858 T in .

dende hvid Flamme til Tinsyreanhydrid. 
Saltsyre oplöser Tin  til T in forch lorid; Sal
petersyre ilter det under heftig Paavirkning 
til T insyr e  uden at opløse det.

T in  var allerede kjendt i Oldtiden og  blev 
a f Phønicierne hentet fra Spanien og E n g 
land; af Grækerne blev det kaldt Kassiteros, 
a f Romerne Plumbum candidimi (hvidt B ly) 
og  senere i det fjerde Aarhundrede f. Chr. 
Stannum. De Gamles Bronce, som erstattede 
Jernet før Opdagelsen af dette Metal, bestod 
a f T in  og  Kobber, idet disse to Metaller i 
Forening udrettede, hvad intet af dem hvert 
for sig  vilde have kunnet yde, hvilket har 
sin naturlige Forklaring deri, at Tinnet uag
tet dets Blødhed i Alm indelighed med de 
andre Metaller (undtagen B ly) danner haarde 
Legeringer, en Egenskab, som forekom M id
delalderens Alchym ister for at være saa stri
dende imod Naturens Orden, at de gav T in  
Navnet »Diabolus metallorum«, imedens de 
dog hyppigere benævnte det Jupiter. Den 
eneste Malm, hvoraf Tin udvindes, er Tin 
st en,  et Tveilte, som bestaar a f 78,67 pCt. 
T in  og 21,33 pCt. Ilt. Tinstenen findes dels 
i Jordens Indre som et haardt og  tungt M i
neral af en graa, gulligrød eller mørkebrun 
Farve og  hyppigst som Aarer, de saakaldte 
»T ingange«, eller indsprængt i Granit, Gneis 
eller andre ældre Bjergarter, ofte sammen 
med Kobber eller Svovlkis, og  dels secun- 
dairt som afrundede, løse Stykker eller Korn 
i de saakaldte Vaskebjerge, hvorved forstaas 
de Afleiringer af Sand, Grus og  Rullesten, 
som ere fremkomne ved en successiv Forvit- 
tring af tidligere faste Bjergarter; dette saa
kaldte Vasket in er den bedste Sort. Træt in 
er en særegen Art af trævlet Textur, som 
findes saavel i Cornwall som i M exico i op
skyllet Land. Man kalder ogsaa saadant op
skyllet Land, hvori der findes Tinsten, Sæ be
væ rker ;  Tinsæbeertsen er m eget ren og 
g iver 65— 75 pCt. rent Tin. Tinstenen bli
ver først ved mechaniske M idler skilt fra de 
M ineralier og  Ertser, hvormed den er blan
det; derefter bliver den stampet eller pukket, 
slemmet og  røstet for at faa de iblandede 
tungere fremmede Mineralier saaledes for
andrede, at de for Størstedelen kunne fjernes 
ved on gjentagen Vaskning, og  naar Massen 
derpaa er tørret, smeltes den imellem Træ
kul i 4 à 5 Meter høie Schachtovne eller i 
Flammeovne, blandet med pulveriserede Sten
kul, som optage Tinnets Ilt, hvilken sidste 
Fremgangsmaade stedse benyttes i England. 
Ren Tinmalm  fra Vaskebjerge kræver til sin 
Sm eltning ug til Indvinding af Tinnet kun 
Kul, hvorimod Bjergm almene maa gives flere 
slaggedanncnde Tilsæ tninger, saasom Kvarts 
for at binde det indeholdte iltede Jern, Kalk
sten imod W olfram  etc. Ved at holdes 
sm eltet i nogen Tid, idet Massen omrøres 
med grønne Grene, hvorved den skummer, 
renser det smeltede Tin  sig  tildels selv, idet 
de tilstedeværende Iblandinger a f Jern, W ol
fram, Arsenik etc. med Tinnet danne mere 
tungtsm eltelige Legeringer, som synke til
bunds. I England borttager man derpaa 
Skummet og lader Metalbadet henstaa roligt

i nogen Tid, hvorved det skiller s ig  i 3 Lag, 
hvoraf det øverste er renest, det nederste 
urenest. Dette sidste maa atter underkastes 
en Rensning, imedens de to øverste udstøbes 
i Blokke, det saakaldte Blokt in (block tin); 
det øverste L ag giver det fineste Produkt, 
Ref ined block t in,  medens det mellemste Lag 
giver almindel igt  Blokt in (common tin). Op
hedes Blokkene af det rene T in  saa vidt, at 
Metallet bliver skjørt og  man fra høie Taarne 
lader det falde ned paa flade Stene, deles 
det i smaa rundagtige Stykker, som komme 
i Handelen som Kornt in (grain  tin), der er 
næsten fuldstændig rent og  neppe indeholder 
Vi o pCt. Jern. De engelske Tinsorter ere 
de, som hyppigst gaa i Handelen hos os, 
dog  navnlig kun de bedre Sorter. D et bed
ste er Korn tinnet, derpaa følger Pyramide
t innet ,  støbt i 3/4 Pd. tunge, afstumpede 
Pyramider. Dernæst det saakaldte Lamme- 
t in i  30— 40 Punds Blokke og  St angt in i 
tynde Stænger. —  I  Tyskland renses Tinnet 
ved den saakaldte Pauschning, idet Raatinnet 
ikke er rent nok til at bringes i Handelen, 
da det indeholder endel fremmede Metaller, 
og  det maa derfor undergives en Om
sm eltning eller Raffinering. Da de iblan
dede fremmede Metaller ere mere tungt
sm eltelige end Tinnet, hælder man det 
smeltede, urene Tin paa en skraatliggende, 
med glødende Trækul bedækket Flade, fra 
hvis laveste Parti en Rende leder ned til en 
lille Grube (Pauschgrube). D et rene, let 
sm eltelige Tin  løber nu langsom t ned igjen- 
nem Kullene og  samler sig  i Pauschgruben. De 
mere tungtsm eltelige fremmede Metaller blive 
i halvt flydende Tilstand hængende ved Kul
lene, hvormed de danne større og  mindre 
Klum per, som dog indeholde en ringe 
Mængde Tin , der senere udvindes ved at 
banke dem med Trækøller. Denne Pausch- 
ningsproces gjentages flere Gange til Tinnet 
er tilstrækkelig rent, og  det kommer da 
navnlig fra Bøhmen og  Sachsen i Handelen 
i Stænger eller i tynde Blade som St angt in 
eller Bul let in.

D et i Handelen forekommende Tin  kan 
være forurenset med smaa Mængder Jern, 
Kobber, W olfram  eller andre M etaller og med 
Arsenik, hvilket navnlig er Tilfæ ldet med 
det tyske Tin . Naar Tinnet har en graalig 
Farve og  et kornet Brud, er dette ofte et 
Tegn  paa, at det indeholder Kobber, Bly 
eller Antim on og Jern; er det mere end al
m indelig haardt. tyder denne Egenskab paa 
en Iblanding af Arsenik. Den bedste Sort 
T in  er dog i Regelen kun forurenset med 
neppe Vi o pCt. Jern uden at indeholde andre 
fremmede Iblandinger, imedens de sædvan
lige Sorter gjerne indeholde Vs P ^ ' 
Jern, Vi o pCt. Arsenik og indtil 1 pCt. Kob
ber. Jo mere urent Tinnet er, desto svagere 
er den skrigende Lyd, som det giver ved at 
bøies. For at undersøge dets Kvalitet, be
tjener man sig  sædvanlig af den saakaldte 
St enprøve.  Man hælder nem lig en Prøve 
a f det smeltede T in  ud paa en flad Sten, og 

I dersom Tinnet da er rent, vil det efter At'
I køling vise en hvid, glinsende og  ligesom
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poleret Overflade, imedens denne for urent 
Tin vil vise sig  mat og ligesom  anløben. 1 
Del B ly im od 4 Dele Tin  giver sig tilkjende 
ved en tæt Dannelse af naaleform ige K ry
staller, og  1 Del B ly imod 2 Dele Tin  frem
bringer store, runde, glinsende Pletter paa 
Overfladen. Ogsaa Tinnets Væ gtfylde kan 
tjene som Kjendetegn paa dets Benhed; jo  
ringere denne er, desto renere er Tinnet. 
Dettes chemiske Beskaffenhed kan man prøve 
ved at opløse det i Saltsyre ved Hjælp af 
Varme; saafremt der da afsætter sig sorte
brune Knug, indeholder det Arsenik. Por at 
opdage Iblandinger af andre Metaller, be
handler man det med Salpetersyre, først uden 
og senere med Anvendelse af Varm e; man 
balder derpaa Vædsken af Tiniltehydratet 
°g afskyller dette nogle Gange med salpeter
surt Vand, hvorefter det gjøres flydende og  
ooncentreres ved Afdam pning for at fjerne 
ben overflødige Salpetersyre. Tilsæ tter man 
Uu Vand, og  der da viser sig  et hvidt N ed
slag, saa indeholder Tinnet W ism uth; til
sætter man den filtrerede Vædske svovlsur 
Ammoniak, saa erholder man et hvidt Bund
fald, saafremt der er B ly tilstede. Over
sættes Vædsken dernæst med Ammoniak
vand i Overskud, vil den flydende Del, som 
Vod Henstand staar over Bundfaldet, vise 
sig blaa, hvis Kobber indeholdes i Tinnet.

Tin forarbeides kun sjelden i ren Tilstand, 
°g da navnlig kun til Destillérkolber, K jed- 
ær og andre Kar til pharmaceutisk Brug, 
samt til forskjellige chemiske Præparater, 
af hvilke de vigtigste ville findes anførte i 
bo følgende Artikler. Desuden anvendes det 
} Mængde til at overtrække andre Metaller, 
j?ær Jernplader, hvilken Portinning er tid 
rigere omtalt under Artiklen »Jernblik«, 
jobber og  M essing fortinnes ligeledes enten 
hgefrem ved N eddypning i sm eltet Tin eller 
baa vaad Vei ved den saakaldte Hvidkogning,  
s°m især benyttes til mindre M essinggjen- 
sfanri0) saasom Uhrkjeder, Binge, Naale etc. 

Fortinning sker i et fortinnet Kob* 
i en koghed, vandig Opløsning af 

. - Vinsten, Alun og Kogsalt med Tilsæ t-
^Ug af lidt findelt metallisk Tin. T il al- 
*Mùdeligt Brug legeres Tinnet næsten altid 
Uied B ly , hvorved det bliver haardere og 
pbre modstaar Afbenyttelsen, lettere srnel- 
e% t  og derfor bedre egnet til Støbning, 
Uou hvorved det ogsaa taber i Udseende. 
Allerede en Tilsætning a f 1 pCt. B ly for
a g e r  dets Glans og  sølvhvide Parve, og  jo  
mere Blyindholdet forøges, desto blødere og 
Ujore mørkf'arvet bliver Legeringen, hvorfor 

ogsaa giver stærkt blyholdigt T in  en 
% rre Haardhed ved smaa Tilsætninger af 
^utimon, Kobber, Zink etc. Tinnets Anven- 

.me til Kogekar og  andre H usholdnings- 
sJenstande er ikke saa almindelig som tid- 
ugere, idet man nu hyppigere benytter Por- 
Mlain, Stentøi, Glas eller andet Materiale 
d dette Brug, hvortil Grunden maaske og- 

>aa tildels ligger i Frygten  for den skadelige 
Udvirkning, som  en for stor Blytilsæ tning 

iu saadanne af T in  forarbeidede Kar kan 
ave paa Sundheden. I  flere Lande er der

fenile 
lerkar 
lin  i

derfor ogsaa g ivet Lovbestemmelser desau- 
gaaende; i Østerrig er t. Ex. kun V10 B ly 
tilsæ tning tilladt, i Danzig kun 1I20, imedens 
man i England tilsætter indtil x/6 Bly- T il andet 
Brug er Legeringernes Gehalt meget for- 
sk jellig ; man skjelner saaledes imellem f i r 
st emplet  Tin, som bestaar af 32 Tin og 1 
Bly og  som t. Ex. benyttes til Orgelpiber; 
t rest emplet  Tin (5 T. og  1 B .) ;  t ost emplet  
eller t repundigt  (2 T. og 1 B.), f empundigt  
(4 T. og  1 B .), f i rpundigt  (3 T. og 1 B., 
Væ gtfylde 7,994). Legeringer' a f 2 Tin  og  
1 B ly  (Væ gtf. 8,226), ligesom  ogsaa af 1 
Tin  og 1 B ly  (Vf. 8,864) give de forskjellige 
Arter a f Blikkenslagernes Slaglod. Den i 
England under Navn af Pew t er  især til 
Kjøkkenkar og  01- og Vinmaal benyttede 
L eg erin g , som haves i 3 Sorter, nem lig 
plate, trifle og  leypewter, bestaar a f 4 Tin  
og  1 Bly, eller af 6 Tin og 1 Antimon, eller 
a f 50 Tin, 4 Antimon, 1 Vismuth og  1 K ob
ber. Desuden benyttes Tin  til Bronce, til 
Kanon- og Klokkemetal, til Plader til N ode
trykning, til Stanniol, til Belægning af 
Speile, til uægte Bladsølv og Musivsølv, 
som en Bestanddel a f en Mængde under for
skjellige Navne forekommende Metalblan
dinger, saasom Britannia Metal, Queens Me
tal, Argentin, Metal d ’A lger etc., af hvilke 
de fleste ville findes omtalte i særlige Artik 
ler. Den saakaldte Nürnberger Legering, 
som udmærker sig  ved sin Haardhed, inde
holder 4 pCt. Kobber og  lidt A ntim on; til 
Theater- og  Maskeradesmykker benyttes en 
af 29 Tin  og  19 B ly bestaaende Legering, 
som  kaldes Fahluner Brillantmasse, og en 
Blanding a f 95 T in  og  5 Argentan, som har 
mere Haardhed og  Glans end rent T in  og  
derfor ogsaa kaldes Glanst in,  anvender man 
til Støbning a f forskjellige Artikler, som 
kunne gives en smuk Politur. Ved en T il
sætning a f 1 Pd. Kviksølv til 99 Pd. Tin 
erholder man Hvidt in,  som er aldeles hvidt 
og  har en udmærket Glans, men som ikke 
kan anvendes til Kjøkkenkar.

Det bedste og reneste Tin  er det ost
indiske, som komm er i Handelen under Navn 
af Bancat in og  Malakkat in.  D et forekommer 
i flere af Chinas Provinser, men det mest 
udstrakte og vistnok ogsaa rigeste Tindi- 
strict i Verden findes i de malayiske Lande, 
som omfatte hele Halvøen Malakka og  endel 
mindre Øer, som ligge imellem denne og 
Java, navnlig de hollandske Øer Banca og 
Bi l l i t on,  der levere det bedste T in  i saa stor 
Mængde, at Hollænderne aarlig bringe over
100,000 Centner Bancatin til Europa og  saa
ledes tildels kunne beherske den europæiske 
Tinhandel. Bancas Tinminer bleve først 
opdagede i Begyndelsen af forrige Aarhun- 
drede, og  endnu henligge Størstedelen af 
dem ubearbeidede, idet alt Tinnet fra de 
malayiske Lande er Vasketin eller, som det 
i Cornwall kaldes, »Streamwork«, og  da M al
mene erholdes rigelig  kun ved en Udvask
ning a f Jordbunden, har man endnu ikke 
paabegyndt nogen regelmæssig Bjergvæ rks
drift i disse Egne. Det malayiske T in  er 
saaledes Korntin (grain tin) og  sædvanlig af
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en m eget ren Beskaffenhed; i godt Bancatin 
liar man saaledes fundet 99,96 pCt. rent Tin, 
imedens de 0,04 pCt. fremmede Iblandin
ger bestod af lidt Jern og  Bly. Banca- 
tinnet kommer til Europa over Amsterdam 
og  Rotterdam i mindre Blokke paa 40— 50 
eller i større paa 120— 130 Pund; støbt i 
tynde Stænger kan det bøies en Snes Gange 
frem og  tilbage, førend det brækker over. 
Paa Markedet i Canton kaldes det »old  tin« 
i Modsætning .til Tinnet fra de andre ma- 
layiske Lande, som kaldes »new tin«, og  i 
Godhed anses det for at staa 10— 12 pCt. 
over dette paa Grund af en om hyggeligere 
Behandling ved Smeltningen. D et forsendes 
hovedsagelig fra Batavia, hvorfra der aarlig 
udføres imellem 4 og  5000 Tons. T il R ot
terdam og Amsterdam indførtes der i Aaret 
1873 183,660 Blokke Bancatin, og  desuden til 
den førstnævnte af disse Byer 75,587 Blokke 
B ilitontin fra Batavia. —  Malakkat innet ,  som i 
England kaldes »Straits tin« eller »new tin«, 
komm er i Handelen i Form  af firsidede, af
stumpede Pyramider a f \ — 1 Pds. V æ gt; en 
stor Del deraf gaar til China, hvor det 
næsten har fortræ ngt det engelske Tin, og  
hvor Productionen af T in  skal være aftagen 
m eget i den nyere Tid . D et chinesiske 
Tin staar 10 pCt. under Bancatinnet og er 
Bloktin, der udvindes ved Bjergvæ rksdrift. 
—  Ogsaa i Am er ika udvinder man endel 
Tin, navnlig i Bolivia, Peru, Chili og  Mex
ico, ligesom  ogsaa i Kalifornien, hvor man i 
den nyere T id  har fundet righoldige Leier 
af Tinmalme. A f  amerikansk T in  er der 
dog endnu ikke kommet m eget til Europa, 
hvorimod der fra Aust ral i en i de senere 
Aar er indført til England over 120,000 Cent
ner aarlig.

I  Europa er det kun England,  som pro
ducerer Tin  i større M æ ngde, navnlig i 
Cornwall og  Devonshire, hvor der t. Ex. i 
Aaret 1867 udvandtes c. 13,000 Tons T in 
malme og 8,385 Tons metallisk Tin  til eu 
Værdi af næsten 1 x/2 M ill. £., imedens P ro 
ductionen i Begyndelsen af dette Aarhun- 
drede kun udgjorde ialt c. 3,000 Tons aar
lig. Uagtet Englands Udførsel af T in  til 
China, som tidligere beløb over 1,000 Tons 
aarlig, ganske er ophørt siden Opdagelsen 
af Bancaminerne i Ostindien, og  uagtet der 
fra disse nu indføres T in  i Mængde til E ng
land, er Landets Production og  Udførsel af 
Tin dog tiltagen betydeligt i den nyere Tid. 
D et engelske T in  kommer i Handelen i flere 
Sorter. D et ordinaire Blokt in,  som fore
kommer i store Blokke paa 2— 3 Centner, 
indeholder 0 ,3— 5 pCt. fremmede Metaller, 
især Kobber og  Bly, og  er a f bedre Kvalitet 
end det nedenfor omtalte tyske T in ; B lok
kene ere stemplede med en Rose, et Lam 
eller andre Mærker, og  den ringeste Sort 
benævnes i Alm indelighed »com m on« og  de 
bedre Sorter »refined block tin«. Common- 
Tin  i smaa Blokke paa \ — 1 Ctr. komme 
ogsaa i Handelen under Navn af »japanesisk 
T in .« Det kommer ogsaa i fingertykke Stæn
ger af c. 18 Tommers L æ ngde, som ere ned- 
pakkede i Fade o g  som kun lade sig bøie 3 eller

4 Gange uden at brække over. Den fineste 
Sort a f det engelske Tin  er det saakaldte 
Kornt in (grain  tin ), som kan sættes lige 
med Malakkatinnet i K valitet; det indehol
der kun et Spor af Jern, men det kommer 
ikke ofte i den udenlandske Handel. Corn- 
walls Vaskemalme, som i Alm indelighed ikke 
anses for at være righoldige, afgive dog 
65— 75 pCt. Tin, imedens man paa Grund 
af en mindre om hyggelig  Behandling af 
Malmene i Ostindien kun udvinder 55— 60 
pCt. Bancatin. —  I  Tysk l and  findes der Tin i 
Erzgebirge i Sachsen, hvis Gruber man alle
rede begyndte at bearbeide i det 12te Aar- 
hundrede; det er tildels a f ret god  Kvalitet, 
med Undtagelse af det saakaldte »Bjergtin«, 
som er m eget urent. D et forsendes i store 
Stykker eller i Stænger, ligesom  ogsaa i 
brede, oprullede Plader, der ere nedpakkede 
i Fustager (Balletin). Sachsen producerer 
aarlig c. 3,000 Centner. —  I  Øst er r ig findes 
der kun Tin  i Bøhmen ved Schlaggenwau, 
Joachim sthal etc. ; det er renere ond det 
sachsiske og  forsendes dels i tynde, blad- 
agtige, stemplede Stykker (Zinngroschen), 
dels i smaa Blokke og  dels oprullet som 
Balletin; det er i Regelen stemplet med en 
udsprungen Rose og  kaldes derfor ogsaa 
Rosentin (Röselzinn). Bøhmens aarlige Pro
duction af T in  udgjør kun c. 1,200 Centner- 
—  Desuden vindes der ogsaa Tin  i Peru 
af god Beskaffenhed, som betales næsten lige* 
saa høit, som de siettere Sorter engelsk Tin; 
men ofte er det m eget urent og  maa først 
renses. Endvidere findes der T in  enkelte 
Steder i Spanien, Frankrig og  Finland, men 
kun i m eget ringe Mængde.

Der er i de sidste Aar foregaaet et mærke- 
lig t Omsving med Artiklen Tin. Skjøndt 
Forbruget nem lig er tiltaget stærkt, ere 
Tinpriserne dalede betydeligt, og  Forskjellen 
imod 1872 udgjør næsten 50 pCt. Som be- 
kjendt er det det engelske Marked, der er 
det toneangivende, da der udføres store 
Mængder af denne Artikel derfra til all® 
Verdensdelene. Amerika indførte i 18®'
1,06 M ill. Centner, i 1877 2,13 M ill. Ctr. og 
i  1882 4,29 Mill. Ctr. Canada indførte 
England i 1882 173,000 Centner Tin, imedens 
de europæiske Lande indførte 0,86 Million^ 
Centner. Englands Tinudførsel udgjorde 1 
1882 ialt 5,31 Mill. Ctr. imod 1,58 M. Ctr- 
i  1867, og  Udførselen er saaledes i de sidste 
15 Aar stegen til henved det Fi rdobbelte- 
Men tiltrods for dette stigende Forbrug hav 
Tinpriserne dog været i stadig Nedgang 
imedens saaledes Tin  i 1867 gjennemsnitbtj 
noteredes til 261/!,, £. pr. Ton, var Prisen^ 
1882 dalet til 17 V* f .  pr. Ton. Som Aarsfe 
til denne N edgang angives, at Antallet 
T inproducenterne, navnlig de mindre, 
voxet m eget betydeligt, hvorved der er ska 
en Concurrence, der ikke kunde Andet e 
have en saadan Prisnedgang tilfølge.

Norge indførte i 1879 af raat Tin 
Pd. til en Værdi a f 1,000 Kr. og af J »  
Ruller, Plader samt raspet 62,740 Pd-
75,300 Kr. —  Sve r i gs Indførsel af utora
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beidet Tin  var i 1878 826,500 Pd. v. 195,900 
Kroner.

England udførte i 1876 af uforarbeidet 
Tin 99,217 Cwts. til en Værdi af  392,700 £., 
af hvilke Tusinder Cwts. c. 26 gik til Frank
rig, 14 til Amerika, 14 til Rusland, 10 til 
Tysk l an d , 7 til Tyrkiet etc.

T i n a s k e ,  Tint vei l t e,  T i nkal k  eller Tin 
syre (Oxydum stannicum, Stannum ox y -  
datum , Cineres eller Cerussa Jovis eller 
Stanni) er et gullighvidt, i Vand uopløse
ligt Pulver uden Smag eller Lugt, som be 
nyttes i Farveriet og Kattuntrykkeriet, til 
I'orfærdigelse af E m aille, til Glasmaling, 
Tajenceglasur, til Polering af Glas og  farve
løse eller hvide Stene etc. T idligere tilbe 
redtes det enten ved Glødning a f Tin under 
Luftens Adgang og paafølgende Slemning, 
eUer ved at opløse Tin  i Salpetersyre, lig e 
som ogsaa ved at fælde T inchlorid  med A l
kalier; men det erholdes nu bedre ved at 
gløde oxalsurt Tinforilte. Naar det er af 
graal i g Farve, indeholder det endnu metal
lisk Tin.

T i n c h l o r i d  s. Tini l t e,  sal t sur t .
T i n c h l o r i d .  salm iakholdigt ,  Pinksal t  

Gier Rosasal t .  er en Forbindelse af Tintve- 
Gilorid med Salmiak og fremstilles som et 
krystallinsk, snehvidt, løst, lugtfrit Pulver, 
der har en sammensnærpende, salmiakagtig j 
&mag og let opløser sig i rent Vand og uden 
hest allerede i Kulden. D et tilberedes fa- 
brikmæssig i det Store og  anvendes i Farve
riet og  Tøitrykkeriet især til at forhøie de 
røde Farver.

T i n c h l o r ü r  s. Tinsal t .
T i n c o m p o s i t i o n  s. Tini l t e,  sal t sur t .
T i n e t u r  s. Tinkt ur .
T i n f i g u r e r ,  saasom Soldater, Dyr, 

Træer etc. som L egetø i for Børn, forfærdiges 
af en Legering a f 4 Dele Tin  og  3 B ly  eller 
ogsaa lige Dele af hvert og fabrikeres i stor 
Gængde navnlig i Nürnberg og  Leipzig.

T i n f i l s p a a n  (L im atura Stanni, Stan
num limatum) tilvirkes af det fineste Tin 
med de fineste Raspe og  anvendes i M edi- i 
einen især som et Middel imod Bændelorm.

T i n f o l i o  s. St anniol .  —  I England 
forfærdiger man nu Blyfolie, som er pletteret j 
med Tin og  som tildels kan erstatte det | 
virkelige T in folie, hvorfor det ligesom  dette j 
benyttes til Indpakning af alle Slags Varer. ! 
Af Bladene gaar der 10, 20 og 40 Blade paa 
G Pund, og  de blive ogsaa undertiden far
vede og fernisserede med Guld- Kobber- eller 
anden Farve, ogsaa trykkede med Oliefarve, 
krusede etc. Man forfærdiger endogsaa ud
mærket smukke Tapeter deraf, idet man 
klæber dem paa Papir og  derpaa trykker og 
ferniserer dem eller bestrør dem med Uld
støv etc.

T i n f o r i l t e  (Stannum oxydulatum ) er 
ot sortagtigt, i Vand uopløseligt Pulver uden 
Lugt og Smag, som fremstilles af det salt
sure Tinforilte ved Fælding med kulsur Kali 
og paafølgende Ophedning i en Strøm K ul
syre og som anvendes i Farveriet og  Kattun
trykkeriet. I Luften ilter det sig let til 
Tintveilte.

T i n f o r i l t e ,  sal t su r t  s. Tinsal t .
T i n f o r i l t e ,  svovl sal t sur t ,  Skar l agen-  

composi t ion eller Bancr of t s Bei t semiddel ,
er en klar Vædske, som man tilbereder ved 
at digerere 1 Del Tinfilspaan med 3 Dele 
Saltsyre og  1 Del Svovlsyre; det fremstilles 
ogsaa i Krystaller og bruges i Farveriet. —  
Desuden har man ogsaa ci t rongul t ,  eddike
su r t  og vinst ensur t  Tinforilte, der ligeledes 
anvendes til Frem stilling af en smuk rød 
Farve, det sidste ogsaa til Fortinning af 
Knappenaale.

T i n i l t e  s. Tinaske.
T i n i l t e n a t r o n , Præ parérsal t ,  Na

t r ium st annat ,  Fr. Stannate de Soude, E. 
Stannate of Sodium, er et Salt, som lige
ledes hyppig anvendes i Farveriet og T ø i
trykkeriet; det fremstilles ved Sammensmelt
ning af Æ tsnatron og  Tinilte, eller i flydende 
Form  ved at opløse Tiniltehydrat, istedetfor 
hvilket man for Billighedens Skyld ogsaa 
tager Tinsalt, i overskydende Æ tskali- eller 
Natronlud. I tør Tilstand kommer det i 
Handelen som et hvidt, perlemorglinsende, i 
Vand let opløseligt Pulver.

T i n i l t e ,  sal t sur t ,  Tint vechlor id.  dob
belt  Chlor t in,  Tincom posi t ion,  Rosasyre,  
Tinsm ør  (Chloretum stannicum , Stannum  
bichloratum , Spiritus fum ans Libami) ei
en vandklar, m eget flygtig, ætsende, i Luften 
stærkt rygende Vædske af en kvælende Lugt. 
som erholdes ved Destillation a f en Blanding 
af 4 Dele Kviksølvchlorid og 1 Del Tinfil- 
spaan. Man bruger den i Farverierne til 
Skarlagenfarvning samt til de saakaldte P h y 
sikbade. En Forbindelse af Tintvechlorid 
med Salmiak er det saakaldte Pinksal t  (s. d.).

T  in k  a l  s. Borax.
T i n k a l k  s. Tinaske.
T i n k a p s l e r  til lufttæt Lukning af 

Vinflasker, især Champagneflasker, presses af 
fint T in  og forfærdiges mange Steder i Tysk 
land, Frankrig, England etc.

T i n k t u r  (Tinctura ) kalder man i Phar
macien et ved Digestion eller Maceration 
med Vinaand, undertiden ogsaa med Æ ther 
eller Ammoniakvand tilberedt, mere eller 
mindre farvet Udtræk af et medicinsk Stof, 
ligesom  ogsaa flere Opløsninger af Metaller 
og andre Salte. I Droguerihandelen fore
komme iblandt andre følgende : T in c tu r a  B e n -  
zoes c o m p o s ita  s. Commandeurbalsam. —  T . 
D ig i t a l i s  s. Fingerbølurt. —  T . f e r r i  a c e t ic i  
s. Jerntinktur, eddikesur. —  T . .lo d i s. J od 
tinktur. — T . k a iin a  s. Kali, kaustisk. —  T . 
S p i la n t h is  s. Paraguay-Roux. —  T  v e n e r is  
v o la t i l i s  s. Kobberilteammoniak, flygtig.

T in s a lt .  sal t sur t  Tinf or i l t e eller Tinf or -  
chlor id.  enkel t  Chlor t in (Chloretum stanno= 

i sum. Stannum muriatieum), hvide, gjennem - 
i sigtige Krystaller af en b itte r , metallisk 
i Smag, som blive fugtige i Luften og  derfor 
j maa beskyttes derimod. Det tilberedes ved 
! at opløse metallisk Tin i Saltsyre og  lade 
I Opløsningen krystallisere ved Afdampning.
! I Vand decomponeres det og opløser sig kun 

da fuldstændigt, naar der endnu tilsættes 
Saltsyre: det er g iftig t og kommer hyppig i 

1 Handelen i forskjellige Styrkegrader under
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Navn af T i nopløsning,  Tinsolut ion eller Ti n 
sal t syre.  D et benyttes i Farverierne som 
Reduktionsm iddel for In d igo , Jernilte og  
Kobberilte, og  som Beitsemiddel, navnlig til 
Frem stilling a f røde Farver med Cochenille 
samt i Krap- og  Tyrkiskrødtfarveriet t i lA v i-  
vering og  Rosering.

T i n s u l p h i d ,  Tint vesvovl  eller dobbelt  
Svovl t i n  er M usivguld (s. d.).

T i n s y r e  s. Tinaske.
T i n t e v i n ,  Tint o,  Vino t int o,  kaldes 

flere m eget mørkerøde, søde spanske Vine. 
En af de fortrinligste er Tint o f r a Al icant e,  
a f en god, lidt m edicinagtig Smag og aro
matisk B ouket; den afsætter sig  stærkt paa 
Flaskerne, men beholder i flere Aar sin mørke 
Farve, holder sig  meget længe og bliver 
stedse bedre ved at lagres. Endvidere maa 
mærkes Tint o de los mont anos fra Kata
lonien, Tint o f r a Malaga,  Tint o de Rot a fra 
Omegnen af Sevilla etc. En Y in fra Om
egnen af Olivenza i Estremadura, som ikke 
er sød, men fin, fyrig  og  dog mild, og  som 
ligner de røde Burgundervine, kaldes lige 
ledes Tint o.

T i n t i l l a  er en velsmagende, sød, spansk 
Rødvin, som ikke er saa mørk som Tinto 
fra A licante; den avles i Omegnen af San 
Lucar de Barameda, Sevilla og  Xeres de la 
Frontera.

T i r d s  kalder man i England den Uld, 
som erholdes a f Faarenes Bryst og  Bug.

T i r e t a i n s  ere nogle franske og  en
gelske Tøier, dels belt af Faareuld og  dels 
med Kjede a f H ør- eller Ham pegarn og  Islæt 
a f Uld, med eller uden K iper; de benyttes 
m est af Landboerne til Klædningsstykker.

T i v o l i s t e n  s. Travertin.
T j n r e n  ( Tetrao Urogallus) er en i det 

nordlige Europas Naaleskove levende plump, 
tungtflyvende og  i Regelen sky Fugl, som i 
Forening med Aarfuglen, Rypen og  Hjerpen 
i mange Egne afgive en v igtig  Indtæ gts
kilde for Beboerne. Hannen er sortagtig 
metalglinsende og  m egot større ond den 
brunspættede Hun, Røien.  A f de i Tørve
moser og K jøkkenm øddinger fundne Knokler 
fremgaar det, at Tjuren i ældre Tider har 
levet i Danmark, hvor den nu ikke findes 
længere, imedens derimod Urfuglen endnu 
træffes i Jyllands Hedeegne. Fra Urhanen 
kjendes Tjuren let ved sin betydelige Stør
relse og  Væ gt (indtil 10 Pd.) og sin afrun
dede Hale. I Norge og  Sverig fanges den 
mest i Snarer, men skydes ogsaa ofte navn
lig  i Parringstiden, da man med Lethed kan 
nærme sig disse ellers sky Fugle. En Ba
stard a f T jurhønen og  Urhanen kaldes 
i N orge Rakelhane.  —  I Kjøbenhavn er 
Prisen for T jurer for Tiden 4 ]/2 à 5 Kr. pr. 
Stk., for Urhøns 4 ’ /4 Kr. Parret og  fo rH jer- 
per 2 Y* Kr. Parret.

T j æ r e  (P ix  liquida), T . T hoer, Fr. 
Goudron, E. Tar, er en sortebrun, tyktfly 
dende Masse a f en stærk, gjennemtrængende, 
branket L u gt og  en skarp og  bitter Sm ag; 
den bestaar af Brandharpixer, faste og fly
dende Kulbrinter etc. og  vindes ved tør 
Destillation af Stenkul, Træ, Tørv, Brunkul

etc., hvorefter den fortættes ved Afkøling. 
Yed den tørre Destillation af Træ fremkom
mer der herved foruden brændbare, ikke for- 
tæ ttelige Luftarter ogsaa flygtige Legemer, 
som i Forlagene lade sig fortætte til Væd- 
sker og  ere af dobbelt Beskaffenhed, nemlig 
a f vandig og  olieagtig  Natur, af hvilke den 
første, Træeddiken, faas foroven, imedens den 
sidste, Tjæren, synker tilbunds som en tyk, 
sort Olie. E fter det Stofs N atur, hvoraf 
man tilbereder Tjæren, benævnes denne en
ten Stenkuls- Træ - Tørve- eller Brunkuls
tjære. Disse ere stedse Blandinger af et 
stort Antal forskjellige Legemer, af hvilke 
enkelte optræde constant og  regelmæssig i 
bestemte Tjærearter; der findes saaledes i 
Destillationsproducterne af Stenkul altid 
Napht al in og  Ant hracen,  imedens de øvrige 
Tjærearter indeholde Paraffin istedetfor. 
Stenkulstjæren afgiver Benzol ,  de andre der
im od Phot ogen.  Paa Forarbeidelsen af de 
forskjellige Arter af Tjæ re er der i den 
nyere T id  baseret en Mængde Industrigrene 
for at udskille de i samme indeholdte Lege
mer i mere eller mindre ren Tilstand, og 
ogsaa for at forarbeide dem videre. —  Træ- 
t j æren vindes dels som B iproduct ved Til
virkning af Trækul og  Træeddike, og dels 
drives ogsaa Tjærevindingen paa mange Ste
der som en Hovedfabrikation i saakaldte Beg
eller T jæ reovne; ved Drammen i N orge til
virker man Tjæ re af Saugspaaner fra Saug- 
møllerne, og  andre Steder, t. Ex. i  Finland, 
hvor Træet ikke har stor Værdi, fabrikeres 
den af de der i Mængde voxende Naaletræer. 
Man fylder Ovnen med harpixrigt Yed eller 
Trærødder, som man lader forbrænde lang
somt, og  man opsamler da Destillationspro
ducterne. Først gaar der noget surt Vand 
over, blandet mod Terpentinolie og  Harpix, 
der svømme ovenpaa som en gul, blød Masse 
og  kaldes hvid Tj ære;  ved yderligere Op- 
hedning blive Producterne mørkere og sei
gere, og  tilsidst næsten sorte. Forbruget af 
Trætjære er aftaget meget paa Grund af den 
nu saa hyppige Anvendelse af Stenkulstjære 
(s. d.), som tildels kan erstatte den, hvilket 
im idlertid ikke kan siges om det af Træ
tjæren udvundne Beg, da dette ikke kan er
stattes ganske a f noget Product af Stenkul. 
—  Ved Destillation af den hvide Tjære er
holder man en med noget sveden Olie blan
det Terpentinolie (polsk Terpentinolie, Kienöl), 
imedens det Tilbageblivende er hvid Beg. 
Destillerer man den sorte Tjære med Vand, 
faar man Begol ie,  en Blanding af Terpen
tinolie med megen Brandolie og  Brandharpix, 
der ved Rectification kan erholdes farveløs. 
Yed at indkoge Tjæren i aabne Jernkar med 
eller uden Tilsæ tning af Vand, vinder man 
sor t  Beg eller Sk ib sb eg (s. Beg). —  Iste
detfor at anvende den ovennævnte primitive, 
allerede af de gamle Grækere benyttede De
stillation til Udvinding a f Tjære, har man 
flere Steder forsøgt ved noget mere 
sammensatte D estillations- og  Fortætnings
apparater at samle de tungeste flygtige Be" 
standdele for sig  som Tjæ re, de mindr® 
flygtige som Tj æreol ie og  den saak al d t e
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Perma (stærkt branket Træsyre) for sig, 
imedens de flygtigste fortættes ved Svale
apparater til Træol ie,  der ved Destillation 
med Yand kan renses og  til forskjelligt 
Brug erstatte Terpentinolie, og  en brun, 
tyktflydende Rest, Varnish,  der anvendes til 
Bestrygning af Træ. —  Tjæ re anvendes som 
bekjendt til O ver strygning af Skibe, B y g 
ningstømm er, Plankeværker, Tagmateriale, 
Tougværk etc., til Yognsm ørelse, til Fabri
kation af Tjæreolie og  Beg, som Conserva- 
tionsmiddel paa Grund af den deri inde
holdte Eddikosyre, Kreosot og  flygtige Olie, 
samt ligeledes i Medicinen til Frem stilling 
af Tj ærevand,  der erholdes ved at ryste 
Tjære med Yand, som efter nogen Henstand 
filtreres fra det U opløste; det benyttes ind
vortes imod chroniske Hudsygdom me etc. 
Endvidere benyttes Tjæ re til Plastre og  til 
Udvikling a f balsamiske Dampe til Indaan- 
ding i Lungesygdom m e. —  I Handelen skjei
ner man sædvanlig imellem nordisk,  am er i 
kansk,  t h i i r i ngsk  og  f r an sk  Tjære, a f hvilke 
Sorter den førstnævnte anses for at være 
den bedste. A f  nordisk Tjæ re har m anigjen  
svensk, finlandsk, russisk og  norsk; heraf er 
den finske den hyppigst i Handelen fore 
kommende. Den kommer i Tønder paa c. 
140 Potter fra Uleaborg, Brahestad, Gamle 
Karleby, Christinestad etc. Sve n sk  Tjære 
kommer især fra Umeå og Luleå over Cal
mar, W estervik  og  Stockholm  og  kaldes med 
et Fællesnavn Calmartjære; Tønden holder 
112 Potter. Ru ssi sk  Tjære forsendes over 
Betersborg, Riga, Archangel etc. i  Tønder 
paa 8 Pud =  262 d. Pund. Ad Floden 
Dnieper føres ogsaa endel i Handelen over 
det sorte Hav. Am er ikansk  Tjæ re produ
ceres især i Syd- og Nordcarolina (1 Td. =  

Gallons), V irgin ien og Maryland; den kan 
i Godhed langtfra maale sig  med den finske 
Tjære. Nor sk  Tjæ re kommer ikke ofte i 
den større Handel, da den mest forbruges i 
Landet. Thür inger  Tjære kommer fra Thii- 
Ungerwald etc. i ikke ringe Mængde. Fr ansk  
Tjære brændes især i Omegnen af Bordeaux, 
men langtfra i saa stor Mængde, at den kan 
tilfredsstille Landets Forbrug, hvorfor Frank
rig indfører store Partier nordisk og  ameri
kansk Tjære. —  God Tjæ re bør være ren, 
®n og blank, ikke for tyktflydende og  have 
et grønligt, men ikke et rødligt Skj ær, og  
vmre fri for Jord og  Vand. Om Sommeren 
konserveres den bedst paa et skyggefuldt 
sted, og i varmt Veir bør Tønderne ikke 
j’mre ganske fu lde; om Vinteren lagres den 
bedst i et lunt Pakhus. —  Birket j æ re og 
St enkulst j ære ville findes nøiere omtalte i 
særlige Artikler under deres Begyndelses
bogstaver.
^  Danm ar k  indførte i Aaret 1881 ialt 17,057 
Ldr. Tjære, hvoraf 8,084 Tdr. fra Rusland, 
,V l l  fra Lübeck, 1,300 fra det øvrige Tysk- 
mnd, 529 fra Sverig, 126 fra N orge og  118 
•[dr. fra England. Der udførtes i samme 
Kar, 9,645 Tdr., hvoraf 3,496 Tdr. g ik  til 
Logland, 1,800 til Rusland, 1,521 til Sverig, 
L454 til Tyskland, 769 til Norge og  605 til

Bilandene. —  I Femaaret 1877/si var Ind- 
og  Udførselen følgende:

jlndf. Td.
Værdi

Kr.
Udf. Td.

Værdi
Kr.

1877 . . 13,422 335,550 9,463 188,313
1 8 7 8 .. 9,750 214,500 7,507 133,624
1 8 7 9 .. I  11,944 262,768 6,431 114,472
1 8 8 0 .. 15,110 299,200 8,545 140,138
1881 . . 17,057 341,140 9,645 161,071

Norge indførte i 1879 c. 1,3 M ill. Pund 
eller 6,010 H ektoliter Trætjære til en Værdi 
af 84,200 Kroner, og c. 2,3 Mill. Pd. eller 
10,726 Hektol. Stenkulstjære, værd 85,800 
K r.; af det førstnævnte Kvantum kom 4,632 
Hektol. fra Sverig, 678 fra Danmark, 396 
fra Rusland og  299 fra England, Øg af Sten
kulstjæren kom 7,404 Hektol. fra England, 
2,927 fra Sverig, 127 fra Danmark etc. —  
Udførselen a f norsk Trætjære udgjorde i 
samme Aar 1,021 Hektol. til en Værdi af
12,300 Kr.

Sver ig indførte i 1878 af Trætjære 24,959 
Centner til en Værdi a f 99,836 Kr., og  a f 
Stenkulstjære 43,709 Centn, værd 87,418 Kr. 
—  Udførselen i samme Aar udgjorde a f Træ
tjære 148,558 Centner til en Værdi a f 668,511 
Kr., og  af Stenkulstjære 1,123 Centner v. 
1,797 Kr.

England indførte i 1876 ialt 170,037 Tdr. 
Tjære til en Værdi af 152,969 £., af hvilke 
Tusinder Tdr. 120 kom fra Rusland, 23 fra 
Nordamerika, 10 fra Tyskland og  8 fra Sve
rig. Udførselen i samme Aar bestod kun af 
8,883 Tdr. fremmed Tjære, som mest gik  til 
oversøiske Lande.

T j æ r e f a r v e r  kaldes med et Fælles
navn et stort Antal Farvestoffer, som i den 
nyere T id  tilberedes ved forskjellige, tildels 
tem m elig complicerede chemiske Processer 
a f Anil in,  Carbolsyre,  Napht al in,  Ant hracen 
(s. disse Artikler) og  andre Bestanddele af 
Stenkulstjære. A lle  disse Farver udmærke 
sig ved deres Skjønhed, og  da de m eget let 
fæste sig  paa Silke og  Uld og  delvis ogsaa 
paa Bom uld, benyttes de, trods deres ikke 
meget store Holdbarhed i Sollys, i stor 
Mængde som Erstatningsmiddel for de tid 
ligere benyttede Plantefarver. De ere alle 
opløselige i Alkohol, men kun delvis i Vand. 
De komme mest i Handelen i krystalliseret 
Tilstand i Form  af et tørt Pulver, sjeldnere 
i D eigform  (en pâte) eller i Opløsning. H o 
vedfabrikationsstederne i Tyskland ere B ie 
brich  ved Rhinen, Barmen, Crefeld, Stutt
gart, Berlin, Frankfurt am Main og  Leipzig.

T j æ r e o l i e  s. St enkulst j ære.
T o b a k ,  T. Tpbak, Fr. Tabac, E. T o 

bacco, en af Verdenshandelens betydeligste 
Artikler, bestaar af de tørrede og  paa for- 
skj ellig Maade enten til R øg -, Snus- eller 
Skraatobak tilberedte Blade af den i Amerika,
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O st- og  Vestindien, Asien og Afrika hjemme
hørende og  nu i alle varme og  tempererede 
Klimaer over hele Jorden dyrkede Tobaks
plante, Nicot iana.  Denne Planteslægt hen
hører til Natskyggefam ilien (Solaneerne) og 
indbefatter store, énaarige, i de varmere K li
maer ogsaa tildels perennerende, urteagtige 
Planter med store, udelte, klæbrig behaarede 
Blade og regelmæssige Femtalsblomster, der 
have store, tragtformede Kroner; Frugten er 
en torumm et Kapsel, der indeholder en stor 
Mængde fine, ægform ige Frø. Tobaksplanten 
forekommer i mange Arter, som dog tildels 
først ere opstaaede ved dens Dyrkning og 
Forplantning til andre Egne. Tobaksforbruget 
er i vore Dage overordentligt stort og  stræk
ker sig endogsaa til de mest uciviliserede 
Folkeslag: i Handelssamkvemmet med Here 
a f disse udgjør Tobak endogsaa et meget 
v igtigt Tuskmiddel. Den samlede aarlige 
Production af Tobak anslaas for hele Jorden 
til over 1000 Millioner Pund, af hvilket Kvan
tum Asien skal afgive hen ved 400 M. Pd., 
im edens Produktionen i Amerika anslaas til 
300 og  i Europa ligeledes til 300 Mill. Pd.
—  De vigtigste dyrkede Arter af Tobaks
planten ere følgende: 1) Vi r gi nsk  Tobak (Ni- 
e o tia n a  Tali a ru in ) stammer fra Sydamerika, 
men dyrkes nu ogsaa saavel i Nordamerika, 
som  i de Heste europæiske Lande. Den har 
1 V+ à 2 Meter høie Stengler og lancetfor- 
in ige , aflangt tilspidsede, noget hængende 
Blade, som ere indtil 1I2 Meter lange og  30 
Ctm. brede og  som have talrige R ibber, der 
løbe ud fra Hovedribben under spidse Vink
ler; den har store, smukke, rosenrøde Kronel
og  spidse Kapsler. 2) Bredbladet  Tobak 
(N . m a c r o p h y  I la )  ligner den forrige m eget, 
men har større og  bredere, mere oprette 
Blade, hvis Sideribber næsten udgaa under 
en ret V inkel; hertil hører Varinas- og Ma
rylands Tobak. Denne A rt dyrkes hyppig  i 
Pfalz under Navn af »Putentabak“ , da dens 
brede Bladafsnit egne sig  fortrinlig  til Cigar- 
Dækblade. 3) Bonde Tobak (N. rustica) er 
lavere end de foregaaende, idet den kun naar 
en Høide fra 60 Ctm. indtil l.1/* M eter; den 
har stilkede, ægrunde, butte, ofte bulede 
Blade, mindre fra Grunden udvidede, grøn 
gule K roner, afrundede Kapsler og grovere 
Frø. Den kaldes ogsaa Br asi l t obak  eller 
Viol t obak,  fordi Bladene give en lidt viol- 
agtig  L u gt, naar de ryges. Den blev tid 
ligere dyrket i Mængde i Tyskland, navnlig 
ved Nürnberg og  i Pfalz, og  forarbeidedes mest i 
til ordinair Røgtobak, men den er nu næsten : 
opgivet overalt, hvorimod den skal van-e den | 
vigtigste Kulturplante i Asien. Den tyrkiske : 
Tobak, med smaa, tynde, haandstore Blade, 
synes ogsaa at være en Varietet af denne A rt, 
hvilket ligeledes er Tilfæ ldet med den un
garske. Alle de asiatiske Tobakker have on 
for os noget uvant, sødlig L u gt og  falde 
mindre paa Tungen end ̂ vor sædvanlige T o 
bak. For China have mange Botanikere an
taget en særegen, dér hjem mehørende Art 
under Navn af N. chinensis. Foruden de 
forannævnte, mere bekjendte Arter kan endnu 
nævnes: Nicot i ana loxensis.  som afgiver Co-

; lum bia-Tobak; N. andicola,  chilensisk og pe
ruansk Tobak ; N. repanda,  Cuba- og  Ha- 
vanna-Tobak; N. per sica,  Schiras-Tobak, N. 
quadr ivalvis,  M issouri-T ob a k , N. asiat ica,
orientalsk Tobak etc .; alle disse Arter ere 

I dog sandsynligvis kun Varieteter, der ere op
staaede ved D yrkning af de andre Arter i 
anden Jordbund og  under forskjelligt Klima.

Tobakken er en a f de Kulturplanter, som 
lettett lader sig  acclimatisere, og  den dyrkes 
ogsaa nu i det Store i alle Verdensdele. Da 
Columbus i Aaret 1492 landede paa Øen 
Guanahani, saa lian Indianerne ryge Tobak 
af Maisbladruller, som de kaldte Tabacos,  
hvilket Navn Spanierne senere overførte paa 
Planten. Ogsaa Beboerne af Hispaniola, 
M exico og Nordamerika røg  Tobak, da disse 
Lande bleve opdagede af Europæerne, og Ryg
ning af P iber var allerede dengang en æld
gammel Skik hos de nordamerikanske India
nere. Brugen af Tobak har udbredt sig over 

j Europa fra Spanien og  Portugal, hvortil de 
! første Frø bleve bragte fra Amerika i Aaret 

1555 af Philip den 2dens L iv læ ge, Gonzalo 
Hernandez de Oviedo. 1 Begyndelsen dyr
kede man kun Planten i Haver for dens 
smukke røde Blomsters Skyld, men man be
gyndte ogsaa snart at benytte Bladene som 
et kraftigt Lægemiddel. Den franske Ge
sandt i Lissabon, Jean N icot, medbragte det 
følgende A ar Aflæggere og Frø a f Tobaks
planten til Paris som en Foræ ring til Dron
ningen, Catharina af M edicis, og  til Ære for 
hende kaldtes Planten en T idlang Herbe de 
la reine,  imedens den af Botanikerne blev 
benævnt Herba Nicot iana efter Overbringe
ren, hvilket latinske Navn den senere har 
beholdt. Endnu blev den dog kun betragtet 
dels som Prydplante og  dels som Lægeurt,

I men det varede ikke læ nge, førend maa 
s  i Spanien, P ortugal, Frankrig og Italien be

gyndte at anvende Bladene til R ygning. TÜ 
England blev denne Skik først indført af de 
Kolonister, som under Sir W alter Raleigh 
havde forsøgt paa at grundlæ gge en engelsk 
K oloni i Virginia, hvor de havde lært at ryge 
Bladene af Lerpiber paa samme Maade soin 

j de indfødte Indianere. Efterat Raleigh og 
hans Venner havde g jort det til en Modesag' 
at ryge Tobak i de høiere Kredse i London,

; spredte denne Skik sig snart videre, navnlig 
efter Grundlæggelsen i A aret 1607 af Kolo
nien St. James i V irgin ien, hvor Jordbunden 
fandtes særlig godt egnet til Tobaksavl 
Store Kvantiteter bleve derfor producerede 
her og sendte hjem til England, hvor den 
M ængde Personer, som vare interesserede i 
Kolonien, .paa enhver Maade bestræbte sig 
for at g jøre Brugen af Tobak mere og mere 
alm indelig, og  dette lykkedes ogsaa snart tu 
Trods for det Forbud, som James den Først® 
allerede i A aret 1604 havde ladet udgaa dei" 
imod, saa at denne Artikel i Løbet af 
Snes Aar vandt saa almindelig Indgang 
saa iblandt de lavere Stænder, at Plantens 
Dyrkning, som allerede var paabegyndt i Hö 
land i Aaret 1616. kort efter ogsaa blev in( ' 
ført i England, hvor Jordbunden egnede mg 
m eget godt dertil. Ogsaa herimod udko"
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der im idlertid tiere Forbud, men ikke desto 
mindre tiltog  Forbruget af Tobak efterhaan- 
den i en saadan Grad, at Regeringen blev 
opmærksom paa, at der vilde kunne indvin
des en betydelig  Statsindtægt ved at kræve 
en T oldafgift af al in dført Tobak og  sam
tidig beskatte den indenlandske Tobaks
dyrkning saa høit, at den ikke vilde kunne 
svare Regning. Den Lethed, hvormed det 
sidstnævnte Afgiftspaabud paa forskjellige 
Maader blev omgaaet, bragte im idlertid snart 
Regeringen t il at indse, at der maatte tages 
kraftigere Forholdsregler for at stanse den 
indenlandske Tobaksdyrkning og  derved gjøre 
Indførselen af Tobak til en Indtæ gtskilde af 
nogen B etydning for Statskassen. Allerede 
i 1652 blev derfor al Tobaksdyrkning forbudt 
i selve England, imedens dette Forbud dog 
ikke omfattede Irland, hvor D yrkningen der
for i en lang Aarrække tiltog  i en overor
dentlig Grad, indtil der omsider i 1880 o g 
saa udkom et strengt Forbud derimod for 
Irlands Vedkommende. —  T il Rusland og 
Tyrkiet blev Tobaksplanten ligeledes indført 
i den første Fjerdedel af det 17de Aarhun- 
drede, og  i Tyskland blev den først dyrket 
i 1659 i W asungen og  kort efter ogsaa i 
Ressen, Rhinpfalz etc. I  Asien og  navnlig 
i China var den allerede kjendt længe før
end den kom til Europa, og  der gives nu 
kun faa af den varme og  tempererede Zones 
Lande, hvor der ikke dyrkes Tobak, som dog 
selvfølgelig er a f meget forskjellig  Kvalitet 
efter K lim aet, Jordbunden og  D yrknings- 
Diaaden. Den trives bedst i do varme Lande ; 
i koldere Egne maa Planterne saavidt m uligt 
især beskyttes im od Norden- og  Østenvin
den. Paa fed , leret Jordbund, som ikke 
indeholder m eget Sand, bliver Tobakken 
kraftigere og  stærkere end paa en mere 
sandholdig, og  den første er derfor bedre 
egnet til Snustobak og  den sidste til R ø g 
tobak. En væsentlig Indbydelse paa Tobakkens 
Rodhed har den G jødning, som benyttes til 
dyrkningen; i Orienten vurderes den Tobak 
høiest, som erholdes af Planter, der ere be
handlede med G edegjødning. Paa Cuba og 
navnlig i Omegnen af Havana har man i de 
sidste 15 Aar af M angel paa naturlig G jød- 
jdng hyppig  benyttet Guano istedetfor denne, 
hvilket for en stor D el skal være Grunden 
Ü1, at Havana-Tobakkon i den nyere T id  ikke 
°r af den samme fortrinlige Kvalitet som 
tidligere.

Tobaksbladene indeholde, foruden et bittert 
Lxtractivstof, som væsentlige Bestanddele 
Nicot ianin og  Nicot in ,  hvilke 2de Stoffer 
betinge Bladenes Finhed og  Styrke, idet det 
tørstnævnte, som ogsaa kaldes Tobakseam - 
Pher og som er en fast, ikke g iftig  Sub- 
^ n ts  af on bitter Smag, navnlig har Be
tydning med H ensyn til Bladenes Smag og 
Lugt, imedens N icotinet hovedsagelig kun 
Udøver narkotiske Virkningor, saa at dette 
b>tofs Tilstedeværelse i større eller mindre 
Rængde har en væsentlig  Indflydelse paa 
tobakkens Styrke. 1 ren Tilstand er N ico 
tin en farveløs, g jonnem sigtig , olieagtig  
v ædske af en ubehagelig Tobakslugt og  en

J. H j o r t h :  Varelexikon.

brændende skarp, længe vedholdende Smag. 
Udsat for Luften bliver den først gul og 
derefter brun og  tyktflydende; den bestaar 
af Ilt, Brint og Kvæ lstof, er flygtig  i Varme 
og undviger derfor med Tobaksrøgen. N ico 
tinet findes i m eget forskjellig Mængde i de 
forskjellige Tobakssorter ; i de amerikanske 
lettere Tobakker findes der saaledes i R ege
len kun c. 2 pCt deraf, imedens de stærkere 
franske og  tyske sædvanlig indeholde 6— 8p C t.;
1 god Snustobak findes der sædvanlig endnu
2 pCt. N icotin. Dette Stof siges at staa i 
et omvendt Forhold  til N icotianinet, der som 
ofte findes i mindst M ængde i den nicotin - 
rigeste Tobak. N icotin  har den Egenskab 
at kunne forbinde sig med Syrer til salt
lignende Stoffer og  er en stærk G ift; 
men dog opsuges der af den menneske
lige Organisme aarlig flere M illioner Pund 
af dette G iftstof, en Mængde, som nydt paa 
éngang vilde være tilstræ kkelig til at dræbe 
hele Jordens Befolkning, selv om den var 
dobbelt saa stor som  den nu er. Men hel
digvis er det dog kun en m eget ringe Del, 
maaské neppe 1 pCt., a f al denne ved Tobaks
rygning  opsugede N icotin , der optages af 
Spyttet og  gaar over i Blodet, og alle Con- 
stitutioner ere heller ikke lige m odtagelige 
for dette G iftstof. A t enkelte Cigarfabri
kanter skulle have forsøgt paa at anbefale 
deres Varer ved at falbyde dem som n ico- 
tinfri, er uden al Betydning, idet Cigarer 
uden Indhold a f N icotin  vilde være et aldeles 
værdiløst Fabrikat.

Tobaksplanten dyrkes nu sædvanlig paa 
fri Mark og  omtrent paa den samme Maade 
i alle europæiske Lande med de ModifiGa
tioner, som  ere en F ølge  a f disses forskjel
lige Klim a og  Jordbund. Angaaende Dyrk- 
ningsmaaden her i Landet give vi efter 
»Landbrugsordbog« følgende Frem stilling. 
Tobakken kræver en dybt muldet, frugtbar 
Jord, hvor Vandet er godt afledet og  som er 
godt bearbejdet og  g jødet med ikke altfor 
frisk G jødn in g; ofte anvendes ogsaa kunstig 
G jødning. Den dyrkes enten i Brakmarken 
eller bedre paa samme Sted i en Række Aar, 
hvilket ved passende G jødning, helst med 
Faarem øg, skal give det bedste Product. For 
at Tobakken hos os kan faa T id  til at ud
vikle sig, maa den saas paa Drivbed i den 
første Halvdel a f April. T il Udplantning paa 
1 Td. Land regnes 6— 7 K vint F rø , som 
saas paa 20— 25 □  Alen. Frøet maa ud
blødes og  derved forberedes til Spiring før 
Udsæden, og  for at foretage denne ensartet 
blandes Frøet helst med Sand, hvorpaa det 
nedhakkes m eget lidt eller dækkes med lidt 
fin M uldjord. I  de første Dage og i kolde 
Nætter dækkes Bedet med Maatter, men iøv- 
rigt bør de unge Planter have saamegen Sol 
og  L uft som m uligt for at blive kraftige. 
Naar Planterne sidst i Mai ere 2— 3 Tom 
mer h ø ie , udplantes de i Rader med 1 
Alens Afstand imellem disse og  3/4 Alen 
imellem Planterne i Rækken; i god Jord vil 
det ialfald ikke nytte at sætte dem nærmere. 
Naar Blomsterknopperne begynde at vise sig, 
sædvanlig m idt i A u gust, afbrækkes eller
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afhugges Toppen, saa at hver Plante kun 
beholder en halv Snes Blade, og  senere af
knibes ogsaa de efterhaanden i B ladhjør
nerne fremkomne Sideskud, alt for at frem
skynde de tilbageblevne Blades Udvikling. 
Disse Arbeider maa helst foretages midt paa 
Dagen og  i Solskin, da Bladene paa denne 
T id  ere mindre stive, og det gjælder om at 
beskadige disse saa lidt som muligt. Ind- 
høstningen af Bladene foretages sædvanlig i 
første Halvdel a f September, helst i to eller 
tre Gange og  efterhaanden som de modnes 
nedenfra; men her i Landet afbrækkes de 
sædvanlig paa éngang, naar de nederste Blade 
begynde at gulne, hvorefter de sorteres, idet 
de nederste og  de beskadigede Blade høre til 
ringeste Sort. E fter at være bragte i Hus 
trækkes Bladene paa Snore eller tynde Stæn
ger og  ophænges til Tørring en Maanedstid 
i særegne aabne, men med Tag dækkede 
Skur, indtil de ere saa tørre, at man kan 
rulle dem om  Fingeren, uden at M idtribben 
brækker eller flyder med Saft. Im od stærk 
Blæst og  Begn bør de beskyttes ved at op
hænge Maatter eller anbringe Bræder i V ind
siden, og  man maa jevn lig  efterse de op
hængte Blade for at fjerne de henraadnende. 
De tørrede Blade blive derefter henlagte i 
store Bunker paa et L ag Halm for at gjære 
eller »svede«, som det kaldes, hvilket er en 
m eget v igtig  Sag, men vanskelig at faa ud
ført paa rette Maade. Bunkerne maa stadig 
omlægges, naar de blive varme, for at Gjæ- 
ringen ikke skal drives for vidt, og bedær
vede Blade maa stadig bortskaffes. Efter 
Svedningen bliver Tobakken pakket enten 
ved at lade Bladene blive paa Snorene og 
binde disse sammen, eller ved at trække dem 
af og  læ gge dem regelm æssig ovenpaa hver
andre i passende Pakker, som sammenbindes 
med et Siv- eller Bastbaand. Disse mindre 
Pakker eller »Popper« sammenbindes atter 
til større Bundter paa omtrent 16 Pd., i 
hvilken Tilstand de da gaa i Handelen som 
Raatobak til en gjennem snitlig Pris af c. 20 
Kr. pr. Centner. Man har Exempler her i 
Landet paa en Avl af 3,000 Pd. pr. Td. Land, 
men gjennem snitlig vil U dbyttet dog neppe 
kunne anslaas til stort mere end det Halve. 
Skjøndt Driften er tem m elig kostbar og den 
hos os avlede Tobak er altfor skarp og 
ganske fattes den fine Sm ag og  Lugt, der 
udvikler sig  i varmere Egne, synes Tobaks
avlen dog i Regelen at kunne betale sig, 
især naar man tager i Betragtning, at den 
forbereder og renser Jorden godt til den 
efterfølgende Sæd. Fornylig  (1883) har imid
lertid Regeringen i Forbindelse med F or
slaget til en ny Toldlov, hvorefter Indfør
selstolden for fremm ed Tobak agtes forhøiet, 
forelagt R igsdagen et andet Lovforslag, som 
gaar ud paa at forbyde al Tobaksavl i Dan
mark. I  flere Lande or Tobaksavlen og  T o 
bakshandelen et Statsmonopol, hvilket den og 
saa var her i Landet i Slutningen af forrige Aar- 
hundrede; i de fleste andre Lande er Indførsels
tolden for fremmed Tobak m eget høiere end 
hos os. Imedens den saaledes i Danmark for

Tiden for de 3 K ategorier: 1) Tobaksblade 
og  Stilke, 2) Cigarer og 3) R øg - Skraa- og 
Snustobak kun andrager henholdsvis 147/i2> 
83Vg og  205/6 Øre pr. Pd., er Toldbeskat
ningen i N orge resp. 6 2 1/2, 125 og  75 Øre, i 
Sverig 50, 150 og 60 Øre og i Tyskland 38, 
120 og  80 Øre pr. Pd.

Den Omhu, som der anvendes ved Dyrk
ningen og  den første Behandling og  Sorte
ring  a f Tobakken har en betydelig  Indflydelse 
paa Varens Kvalitet, og i den nyere Tid har 
man ogsaa erkjendt dette i de fleste euro
pæiske Lande, saa at der nu i mange Egne 
erholdes et langt bedre Product end tid
ligere. I  den store Handel kommer Tobakken 
mest som Blade og  bliver derefter i Tobaks
fabrikerne ved en yderligere Behandling for- 
arbeidet enten til R øg - Snus- Skraatobak eller 
Cigarer. N ogle Sorter blive dog ogsaa spundne 
til Ruller (t. Ex. Varinas), idet man snor 
Bladene sammen til en Art Strikke, saa at 
de bedste Blade danne det ydre Dække. Fede 
Tobakssorter give stedse et kraftigere og 
mørkere Blad efter Tørringen; de ere altid 
stærkere end de lysere Tobakker, men kunne 
gjøres svagere ved Udludning med Vand, 
hvorved de im idlertid tabe endel a f deres 
Aroma. Ved flere finere Tobakssorter, navn
lig  i Nordamerika, blive Bladene før  Tørrin
gen befriede fra den tykkeste Del a f Hoved
ribben, og  disse Ribber komme da i Handelen 
under Navn af Tobaksst i l ke og anvendes 
dels til Fabrikation af Snustobak og  dels og
saa til ordinair Røgtobak, efterat de først 
ere valsede flade. H os flere amerikanske og 
vestindiske, og  ogsaa undertiden hos nogle 
europæiske Tobakker findes der ofte i Bladene 
smaa runde, gullige Pletter, som ere meget 
tyndere end Resten af Bladet og  om hvis 
Oprindelse man endnu ikke véd noget be
stemt, th i at de skulde hidrøre fra Hagl, er 
ikke sandsynligt. Man kalder saadanne Blade 
t ig rede og  de benyttes især til Dæksblade 
om Cigarer, navnlig i Sverig og nogle Egne 
af Sydtyskland, fordi Mange sætte Pris paa 
saadanne plettede Cigarer, skjøndt Pletterne 
ingenlunde ere Tegn paa Tobakkens gode 
Kvalitet.

Efter Productionslandene skj einer man 
imellem følgende Hovedsorter af Tobak:

I. Nordam er ikanske Tobakker .
De forenede Fristater levere den meste 

Tobak i den europæiske Handel, og om og
saa endel deraf kun er a f Middelkvalitet) 
saa egner den sig  dog  fortrinlig til de mest 
gangbare Sorter Cigarer, R øg - og  Snustobak. 
Alene Scandinavien, Tyskland og  Holland 
forbruge aarlig c. 50,000 Fade deraf. DeD 
meste avles i Virginien, Maryland og Ken
tucky, men desuden produceres der ogsaa 
meget i Ohio, Tennessee, Missouri, Louisi* 
ana, Indiana etc, Den bedste er den vir- 
gi nske eller Vi r gin ia-Tobak,  især den fra 
Richm ond ved Jamesriver, hvor de ældste og 
største Plantager ere beliggende, hvis Pr0' 
ducter forsendes over hele Jorden. De store> 
tunge, fede, mørkebrune og undertiden sorte 
Blade ere særlig anvendelige til Skraa- og
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Snustobak og  forsendes i Mængde, især til 
England, i Fade paa 12 à 1,600 Pd. Der 
betales navnlig en høi Pris for de meget 
tunge og  ganske sorte Sorter, som ogsaa be
nævnes Su i cent ;  men af disse kommer der 
langtfra saamange i Handelen, som Fabri
kanterne forlange, hvorfor man ofte i Am e
rika hjælper derpaa ved at give brune Blade 
det sorte, begede Udseende og  en stærk Lugt 
ved at behandle dem med en Sauce, hvilke 
Egenskaber de imidlertid sædvanlig igjen 
Oliste ved at forarbeides. De til R øg 
tobak bestemte lettere Blade kaldes Skæ r e
f lods og  produceres især i den sydlige 
Del af Virginia ved Grænsen af Sydcarolina; 
de afgive en tem melig stærk, men vellug
tende Røgtobak, der sælges i Mængde især 
i Søstæderne, undertiden blandet med den 
følgende Sort. —  Maryland-Tobak har et 
smukt, bredt og  holdbart, som oftest lyse
brunt Blad og  er i Regelen le t , hvorfor 
den bedst egner sig  til R øgtobak, hvor
til den ogsaa forbruges i stor Mængde. 
Til lettere Røgtobak benyttes meget den 
saakaldte Maryland-Scr ubs,  som bestaar af 
de nederste, først afplukkede Blade. Man 
tørrer ofte Bladene over Ild under fugtige 
Teirforhold, hvorved de faa en mørkere Farve 
?g komme til at lugte a f R øg , imedens de 
i Luften tørrede Blade have en mere sød lig  
Lugt. De fineste og dyreste Sorter Mary- 
land-Tobak bestaa af tynde, glinsende, næsten 
guldgule Blade og  dyrkes i de vestlige Egne 
i Omegnen af Prince-G eorge, M ontgom ery 
etc. ; de forsendes i Mængde til Europa under 
Navn af Bay-Tobak og  anvendes til R øg 
tobak. —  Kent ucky er en svær, tem melig fed 
Tobak, hvoraf de kraftigste Sorter forarbeides 
tjl Skraa og Snus, de lettere derimod mest 
til Røgtobak og  i Østerrig, Schweiz og Italien 
ogsaa til Fabrikation af de under Navn af 
Queues de r at s eller Rat t enschw änze be
kendte Cigarer, hvortil de saakaldte »Vevey- 
Ligarer« henhøre. En bedre, let Sort Ken
tucky-Tobak af sm uk, lysebrun Farve er 
Naysvi l le,  der tidligere benyttedes m eget til 
Læksblade om ordinaire Cigarer, hvilket lige- 
jodes var Tilfæ ldet med Missour i ,  hvoraf den 
bedste er Mason-Count y;  de sidste 2de Sor
ter ere dog i de senere Aar ikke forekomne 
|?eget i Handelen. Sorterne Georgia,  Caro-  
■ina og Tennessee,  som bestaa a f brede, fine 

tynde Biade, ere bedst tjenlige til R ø g 
tobak og komme i Handelen under Navn af 
Bast ard - Vi r gin ia eller Bast ar d  - Kent ucky,  
°ien Productionen deraf er i den nyere Tid 
Etagen betydeligt, idet Jorden i disse Egne 
bu mere benyttes til Dyrkning af Bomuld.
, De ovennævnte amerikanske Tobakssorter 
bomme i Handelen i Bundter, der ere pres
s e  fast i Fade, som efter Indholdets for- 
|bjellige Væ gtfylde veie fra 800 indtil 2,000 
» u., Serubsfadene sædvanlig kun c. 600 Pd.

flere Egne i Nordamerika, navnlig i Con
necticut, Ohio og  Pensylvanien, dyrkes der 
1 Erø, der er indført fra Cuba, en finere 

r? mere ædel Tobakssort, som  kommer i 
Randelen i Kister paa 800— 400 Pd. under

Navn af Seedleaf  og  som hovedsagelig b e 
nyttes til Cigarfabrikation. D et Samme er 
Tilfæ ldet med Flor ida,  som giver et fortrin
ligt, ofte smukt plettet Dæksblad, men som 
nu kun kommer sjelden til Europa. I Mexico 
er Productionen ikke meget betydelig , og 
næsten al den avlede Tobak forbruges i selve 
Landet; den ligner meget den vestindiske 
Tobak, men dyrkes ikke med den samme 
Omhu som denne. —  I  de vigtigste Udskib
ningshavne i Nordamerika er der ansat sag
kyndige , edsvorne Mænd (Experters), som 
tage Prøver af ethvert Fad eller Kiste T o 
bak, der bringes i Handelen af Planterne; 
naar Tobakken da findes at være god Han
delsvare, forsyne de Prøverne med en stemp
let Etikette, hvorpaa Varens Væ gt og  Kva
litet nøiagtig  angives. Fadene eller Kisterne 
henlægges derpaa i store offentlige Pakhuse, 
hvor de forblive indtil de skulle afskibes, 
imedens Tobakken dog ofte kan have skiftet 
Eier flere Gange i denne Mellemtid, idet den 
kun sælges efter de ovennævnte Experting- 
Prøver. De Fade, som indeholde Tohak af 
tvivlsom eller m eget ordinair Kvalitet, blive 
mærkede med Ordet »Refused« (tilbagevist).

E fter Opgivende fra det statistiske Bureau 
i W ashington var der i de nordamerikanske 
Fristater i Aaret 1880 beplantet 610,000 
Acres med Tobak, hvoraf Udbyttet i det 
nævnte Aar var 460 Millioner Pund (à 453,59 
fr. Gram) til en Værdi af c. 5 0 ]/2 Millioner 
Dollars. De forenede Staters Tobaksudførsel 
udgjorde i Finantsaaret 1880— 81 henved 238 
M ill. Pund. I Tidsrum met 1871— 1880 gav 
efter Værdien Aaret 1880 det største Ud
bytte med c. 83 Dollars pr. Acre (à 0,73 d. 
Tdr. Land), Aaret 1876 derimod det laveste 
med c. 54 Dollars; tages Bladhøsten derimod 
som Maalestok, gav 1872 det rigeste Udbytte 
med 821 Pund pr. Acre, og 1874 det mindste 
med 630 Pund. Salgsprisen pr. Pund vari
erede hos Producenterne imellem 7 Cents 
(à 3,73 d. Øre) og  11 Cents i 1874 og 1880. 
De angivne Kvanta staa dog af nærliggende 
Grunde vistnok endel under det virkelige 
Udbytte.

2. Vest ind iske Tobakker .
Den bedste Tobak, som der i det H ele 

taget gives, navnlig i Henseende til Vellugt 
og  fy ld ig  Smag, produceres paa Øen Cuba,  
hvor den fineste ig jen  dyrkes i Nærheden af 
Byen Havana og navnlig i de 9— 12 Mil 
vestlig  for samme beliggende frugtbare Dal
strøg , der ere bekjendte under Navn af 
Vuelto de Abajo. Det er hovedsagelig kun dette 
Product, som kommer i Handelen under Be
nævnelsen »Havana-Tobak«, imedens den T o 
bak , som produceres i de andre Egne af 
Øen og navnlig i den sydøstlige Del i Om
egnen af Sanct Jago de Cuba, sædvanlig 
kaldes »Cubatobak«. Havana - Tobakken er 
vel i Alm indelighed tem m elig stærk, men 
den har som bekjendt en fortræffelig L u gt 
og Smag, og  de fine lyse Blade, som im id
lertid ere tem melig sjeldne og  betales høit, 
kunne dog ogsaa kaldes forholdsvis lette. 
Den forarbeides udelukkende til Cigarer, saa-

55*
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vel i  selve Byen Havana, som ogsaa i Eu
ropa. De større, hele Blade, som ofte staa 
i m eget høi Pris, anvendes som Dæksblade, 
og  de mindre eller beskadigede benyttes til 
Indlæ g i Cigarer. Om Cuba-Tobakken gjæ l- 
der i Alm indelighed det Samme som der er 
sagt om Havana-Tobakken, men den er i 
Regelen af betydelig  ringere Kvalitet og  en- 
del billigere. Tobaksplantagerne, som kaldes 
Vegas,  ligge  alle i Floddale, og  i Som mer- 
maanederne blive de ofte satte under Vand 
af de heftige Regnskyl. Efter den første 
Maaned af den tørre Aarstid, der begynder 
med September, flyttes de unge Tobaksplan
ter herned fra Planteskolerne, Sem il leros,  
der ligge  høiere oppe. I  Januar Maaned ere 
Planterne allerede delvis modne til at af- 
plukkes, men Høsten er ofte først sluttet i 
Marts. Havana-Tobakken kommer i Hande
len i Bundter eller saakaldte »Malotter« paa 
1 à 2 Pd., som ere omvundne med tynd Bast 
og  pakkede i Seroner af Bast eller Siv paa 
100— 120 P d .; den fineste Sort erholdes kun 
fra Vuelta de A bajo; ringere, men dog fine 
o g  tem m elig kraftige Sorter ere Rem edio, 
Matanza etc. —  Cuba - Tobakken forsendes 
paa samme Maade, men Malotterne ere fa
stere omviklede med Bast, veie 1 à 3 Pd. 
og  løbe foroven ud i en lang Spids; Under
arter deraf ere Yara, Siguani, Sanct Jago, 
Principe, Sagua, Gibara o. fl. A f de svære 
Havana- og Cubablade forsendes der mange 
t il Sevilla, hvor de forarbeides til den be- 
k.jendte stærke og  fine Snustobak, som kaldes 
Spaniol .  —  I Havana findes der en stor 
Mængde Fabriker, som forarbeide og  forsende 
Størstedelen af den i Omegnen producerede 
Tobak til Cigarer (ægte eller importerede 
Havana-Cigarer). En stor Del af de saa
kaldte Havana-Cigarer, som forbruges i Eu
ropa, komme dog ikke derfra, men fabrikeres 
i de fleste europæiske Lande af dertil indført 
Tobak og  udbydes ofte i Handelen som im 
porterede Havana-Cigarer; de have im idlertid 
ikke den samme fine Lu gt og  bløde Velsmag 
som disse. —  I  Aaret 1867 udførtes der 
alene fra Havana 7,716,800 Pd. Tobak og  c.
200,000 M illioner Cigarer.

Domingo - Tobak har tidligere været af 
m eget god  Kvalitet, men i de sidste 10 à 15 
Aar er dens Kvalitet forringet betydeligt, 
saa at den nu mest kun benyttes til sim p
lere Cigarer. Den er gul eller lysebrun og 
bestaar a f m eget lange og tem m elig tykke 
Blade med stærkt fremtrædende H ovedribber; 
i  Alm indelighed er den kraftig uden dog at 
være virkelig  stærk. Den bedste er den fra 
den nordlige og  vestlige Del af Øen St. 
D om ingo eller H aiti og fra de nærliggende 
smaa Øer Tortuga og Sumene. Den forar
beides hovedsagelig  til Cigarer, hvortil den 
afgiver m eget holdbare Dæksblade. Den for
sendes i Bundter paa 2— 3 Pd., som ere sam- 
menbundne med Bast og  nedpakkede i Siv
kurve paa 70— 80 Pund.

Por t or i co fra Øen af samme Navn bestaar 
af smaa, tynde og  ofte tigrede Blade, der 
have svage Ribber og ere bløde at føle  paa;

den er tem m elig let og  næsten gjennem- 
gaaende af lys Farve. Omendskjøndt den 
oprindelig stammer fra Varinasfrø, staar den 
dog tilbage for Varinas i Godhed, men For
bruget deraf er dog betydeligt. Den kommer 
mest i Handelen som Blade i let pressede 
Lærredsballer paa 100, 180 eller 200 Pd. og 
anvendes hovedsagelig til Røgtobak, imedens 
der dog  ogsaa fabrikeres end ei Cigarer deraf. 
Den bedste Sort er Cabeza eller Guiana,  som 
bestaar af de største, lysebrune, sød lig  lug
tende Blade. Guiani l la er ligeledes en fin 
Sort og  bestaar af Bladene af anden Rang, 
der ere noget længere, men smallere. Agua* 
di l la og  Ponce ere Middelsorter med lyse
brune, undertiden ogsaa grønlige Blade. Den 
simpleste Sort, som bestaar a f de nederste 
Blade, der ofte ere skimlede og  urene, kaldes 
Cabo-Roxa.

Mar t inique-Tobak fra den franske 0  af 
samme Navn har smukke, brune, temmelig 
store Blade, men vurderes ikke saa høit 
som  P ortorico ; den bedste er Macubat o- 
bakken.

3. Sydam er i kansk  Tobak.
De bedste Sorter til Røgtobak produceres 

i Fristaten Venezuela, navnlig i Provinsen 
Varinas, som leverer en udmærket fin og let 
R øgtobak under Navn af Var i nas eller Ca
nast er .  Den kom tidligere stedse i Hande
len spunden i Ruller paa 16— 18 P d ., af 
hvilke 6 vare nedpakkede i en Sivkurv, s aa
le de s at 2 af disse Ruller vare af fineste, 2 
af middel og  2 af ordinair K valitet; naar de 
førstnævnte to Ruller solgtes særskilt, g $  
de i Handelen under Navn af Muf f -Canast er.  
Nu er dette kun sjeldnere Tilfældet, idef 
Størstedelen a f denne Tobak i de senere Aar 
forsendes i lignende Kurve i løse Bladbund' 
ter, der ere sammenbundne med et Blad' 
Var inast obakken er blød, kastaniebrun, bræn
der ikke paa Tungen og har en behagelig 
sød lig  Lugt, naar man gnider den med Haan- 
den; de simplere Sorter deraf ere smudsig' 
brune og  noget haardere at føle paa. Cana
st er ,  som har faaet dette Navn efter de 
Sivkurve (Canastras), hvori den forsendes, er 
i  Regelen lysere, grovere, i Ruller mørke
brun, og af ringere Kvalitet end Varinas; 
men ofte kaldes begge disse specielle Sorter 
med et Fællesnavn Varinascanaster. p e 
finere Sorter ere overordentlig lette, milde 
og vellugtende, i hvilken sidste Henseende 
de kun overtræffes a f den fine Havanatobak, 
som im idlertid er m eget stærkere; de i»®' 
tage endnu stedse den første Rang ibland 
Røgtobakkerne, men egne sig  mindre g0“ 
til Cigarer. D yrkningen af disse Sorter er 
i den nyere T id  aftagen betydeligt Pa!l 
Grund af de hyppige Borgerkrige i disse 
Egne.

Orinoco-Tobak er en Slags Canaster, soia 
ligeledes dyrkes i Venezuela ved Bredder» 
af F loden O rinoco; dens mørkebrune Bla~. 
have en mere narkotisk Virkning end Van 
nas, men have omtrent samme Lugt. V 
forsendes dels i løse Blade, der ere » e
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pakkede i Seroner af Læder eller Lærred af 
40— 50 Pds. Vægt, og  dels i Ruller, hvoraf
6—8 ere pakkede i Kurve ligesom Yarinas. 
De anvendes hovedsagelig til Røgtobak, de 
federe Blade ogsaa undertiden til Snustobak. 
■— A f en anden Kvalitet ere de columbiske 
Tobakker, som stamme fra Republiken N y- 
Granada og  de tilgrænsende Provinser, lig e 
som ogsaa den saakaldte Esm eralda fra R e
publiken Ecuador, og den over Yera-Cruz til j 
Udførsel kommende mexicanske Tobak. Disse 
Sorter betegnes dog i Alm indelighed som 
gode og  anvendes mest til Fabrikation af 
Cigarer. I  Peru og  Bolivia dyrkes ligeledes 
tøegen Tobak, men hovedsagelig kun til F or
brug i Productionslandene. Den columbiske 
Tohak forekommer i flere Sorter og  forsendes 
tøest i Seroner af raat Læder, undertiden 
°gsaa i Lærreds Pakker: den bestaar dels af 
store, bredt lagte Blade (Palmyra),  og dels 
af smaa (Giron,  Am bal ema og  Carmen),  
bvilkc 2de sidste Sorter ere de hyppigst 
tørekommende. De benyttes næsten udeluk
kende til Cigarer, hvilket ligeledes er T il
fældet med Cumana,  som bestaar af lette, 
tynde, lysebrune Blade, der forsendes i smaa 
‘uvballer, men kun i ringe Mængde. —  En 
Ggtig sydamerikansk Sort er den b r asi l i 
anske eller Br asi It obak,  som har en god, 
kraftig L u gt og  tildels er a f meget god 
Kvalitet. N avnlig maa mærkes de under 
f avnet  St .  Fel ix forekommende Sorter, af 
hvilke de bedste staa Havana-Tobakken meget 
^ r ,  om de ogsaa have en noget mindre fin 

kraftig L u gt; de store Blade, som ikke 
kUnne erholdes i tilstræ kkelig Mængde til at 
Ulfredsstille Efterspørgselen, afgive et for 
trinligt Dæksblad til Cigarer, men de staa 
Jpaa i tem m elig høi Pris. F orøvrigt ere 
^ladene a f Brasiltobakken mest smaa og 
tynkede, hvilket tildels hidrører fra en mindre 
r,Thyggelig D yrkning og Behandling, og  i 
Cigarfabrikationen benyttes de derfor for
trinsvis til Indlæg. Brasiltobakken kommer 
Gavnlig fra de nordlige Provinser og udføres 
pUtø Bahia og  R io Janeiro i Baller paa 100- 
j bO Pd. Der gives ogsaa Brasiltobak i Rul- 
6r> som er mørkebrun, fugtig , sædvanlig op
æden paa Træruller og  bestemt til Stern

e'S Snustobak.

Gen aldeles overveiende D el a f den til de 
,.°rannævnte 3 Sorter hørende Tobak, som 
°rbruges i Europa (dog  med Undtagelse af 
 ̂ enkelte Lande, hvor Tobaksforretningen 

J  et Regeringsm onopol), importeres til Bre-  
ftøn og forhandles derfra til de øvrige Lande, 
ftøtøborg indfører vel ogsaa endel Tobak di- 
ecte, men dog langtfra i samme Omfang 
°tø Bremen.

L ^ remens Indførsel af nord-  og  sydam er i -
J l sk e  samt vest ind iske Tobakker og  Stilke 
^gjorde i Aaret 1882 ialt 21,017 Fade og 
y.5>620 Seroner, Pakker, Kurve og  Kister, 
. t  anføre her de vigtigste specielle Sorter 
} vedføiet Salgspris for samme i Bremen 
vJärtier ultim o D ecem ber 1882, i R eichs- 
Lüninge pr. Pd. (1 P f. =  0,89 Ø re):

Maryland, Scrubs, Ohio og  Bay 6,259 Fade.
Pin.................................. 60—100 Pf.
Ordinair.........................  25—35 —

V irg in ia ............................................  3,210 —
Pin.................................. 75—95 Pf.
Ordinair......................... 30—35 —

K e n tu c k y ........................................  5,477 —
Pin...................................... 65—75 Pf.
Ordinair........................  30—35 —

S tilk e ................................................  6,071 —
Virginia..............................10—20 Pf.
Kentucky............ .. 7—11 —

S eed lea f 7,170 Kister.
Pine Dæksblade..............  110—200 Pf.
Ord. do.......................  60— 75 —
Omblade og A ndlæ g.......  35— 50 —
Skæretobak.......................  45— 50 —

(I  1881 udgjorde Indførselen af Seedleaf 
25,770 Kister og  i 1880 15,920 Kiser). 
Varinas i Blade 1,610 Kurve 45— 75 Pf. 
Columbia 8,000 Seroner (imod c. 45,000 i 

hvert a f de 2de foregaaende A ar):
Ambalema..........................  50—200 Pf.
Oarmen...............................  40—120 —
Palmyrablade.....................  90—130 —

Brasil og  St. Felix i Blade 145,160 Pakker:
Brasil i Blade f in ........... 45—120 Pf.

ord...........  25— 45 —
St. Felix Superior........... 120—200 —

Prima................ 70—110 —
Secunda........... 55— 65 —
Tßrtiä 4.5 5 5  -

Rio Grande 2,600 Pakker, 40— 50 Pf.
Havana 11,100 Seroner (imod 32 à 40,000 i 

hvert a f de 2de foregaaende A ar):
Dækblade................ ___  300—1800 Pf.
Indlæ g.....................
Dæk og Indlæg

blandet. . . .
Cuba 13,980 Seroner:

Dækblade.................
Indlæ g.....................
Dæk og Indlæg

blandet . . . .
Tara..........................

Jam aica 220 Seroner, 80— 150 Pf.
Domingo 33,030 Seroner:

Dækblade..........................  70—100 Pf.
Omblade.............................. 60— 70 —
Skæregods..........................  30— 40 —

Port or ico,  Blade 3,250 Pakker, 35— 60 Pf. 
Esm eralda 590 Pakker; Dækblade 120- 

200 Pf.
T y r k i sk  og  gr æ sk 11,620 Pakker; 22- 

200 Pf.
Par aguay 1370 Pakker; 30— 45 Pf.

4.  Asi a t i sk  Tobak
er mest af gul Farve, ofte m eget aromatisk 
kraftig, med en eiendomm elig sødlig Bilugt, 
og er i Regelen skaaren fint til R øgtobak 
og  Papircigaretter. Paa det ostindiske F ast
land dyrkes der flere m eget gode Sorter, a f 
hvilke im idlertid kun den bengalske komm er 
til Europa; den er udmærket fin og  avles 
navnlig paa Halvøen Guzerate. Størstedelen 
forbruges dog i selve Landet, hvor Hinduerne 
og Mulatterne ofte blande den med Rosen
blade, Opium eller Moskus og ryge denne 
Blanding under Navn af »Schillum «.

I  den nyere T id  kommer der store Kvan
titeter Sum at ra-  og  Java-Tobak til Europa, 
især over Amsterdam og  Rotterdam , i Pakker 
paa 120— 180 Pd. Den anvendes mest til 
Cigarer og bestaar a f flere Sorter, saasom 
B litar, M alang, Bezoeki, Loemadjang etc. 
Java-Tobakken har en behagelig L u g t , et
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smukt, som oftest lysebrunt Blad af M iddel
størrelse med tynde Ribber, er let og  pakkes 
i Bundter. Java- og  Sumatra-Tobakkerne, 
hvoraf Europa erholder saa godt som hele 
sin Forsyning over Rotterdam og  Am ster
dam, spille i Nutiden en m eget betydelig 
Rolle, især i Cigarfabrikationen, imedens dog 
ogsaa endel benyttes til Røgtobak, navnlig 
kun de sinaa Blade, som kaldes S cru b s ; til 
Snus og  Skraa egne disse Sorter sig derimod 
ikke paa Grund af deres lettere Kvalitet. A f 
Java-Tobak indførtes i Aaret 1882 til R ot
terdam og Amsterdam ialt 195,124 Pakker 
af det foregaaende Aars H øst; Indførselen 
bestod hovedsagelig af følgende specielle 
Sorter, ved hvilke Gjennemsnitsprisen i H ol
land vil findes vedføiet i Cents pr. Pund (1 
Cent =  1%  Ø re):
Kedirie-Blitar Bladetobak 20,286 P L  (35 2/3 Cts.)

Do. Scrubs . . .  38,761 —  (11 — ).
Malang Bladetobak .........  5,105 —  (26 — ).

Do. S c r u b s ................  18,265 —  (1 6 2/3 — ).
Loemadjang Bladetobak. 19,724 — (43 — ).

Do. Scrubs . . . .  23,840 —  (12  — ).
B ezoek i ...............................  28,908 —  (44 — ).
Vorstenlanden ..................  18,673 —  (37 V2 — ).
B anjoem aas ....................... 6,202 —  (262/3 — ).
Rembang ............................. 10,521 —  (22 3/4 — ).

Den gjennemsnitlige Salgspris for al Java- 
Tobakken af Høsten fra 1881 var i Holland 
kun 27 Cents, imedens den for Høsten fra 
1880 var 4 0 %  Cts. og fra 1879, da hele 
Høsten kun udgjorde c. 50,000 Pakker, 6 6 %  
Cts. Grunden til dette Prisfald i 1882 var 
dels en ringere Kvalitet end tidligere, og 
dels den Omstændighed, at Java-Tobakken i 
den nyere Tid er bleven meget fortrængt af 
Sumatra-Tobakken, som nu anses for at le
vere det bedste og smukkeste Cigar-Dæks
blad af alle Tobakker med Undtagelse af
Havana og St. Felix.

A f Su m a t r a - T o b a k  udgjorde Indførselen i 
1882 til Rotterdam og Amsterdam af det 
foregaaende Aars Høst 82,354 Pakker, 
nemlig :
De li .....................  60,722 Pk........... (117 Cents).
L a n g k a t .............  18,773 —  . . . .  (114%  — ).
Se r d a n g .............  2,859 — _____ ( 8 7  — ).

D en fineste ostindiske Sort er M an i l l a-  

t o b ak k en  fra P hilippinerne, hvoraf S tørste 
delen paa Productionsstederne forarbeides til 
de bekj endte, i  b eg g e  E nder fladt afskaarne 
og  i den ene Ende tykkere M anillacigarer, 
im edens Resten gaar til Europa i Baller paa 
c . 300 Pd., navnlig  til Spanien, E ngland og  
H olland. Paa Philippinerne var D yrkningen, 
Fabrikationen o g  Forhandlingen af Tobak og  
Cigarer tid ligere den spanske R egerings M o
nopol, indtil dette blev ophævet fra den 1ste 
Jan. d. A. (1883), o g  som en F ølg e  heraf har der 
allerede nu dannet s ig  et paa betydelige K a
pitaler støttet spansk-fransk Consortium , som  
vil drive Tobaksculturen og  Cigarfabrika
tionen efter en storartet Maalestok, ligesom  
ogsaa mange Private ville læ gge sig  derefter. 
D er er derfor al Sandsynlighed for, at Ma- 
nilla-Tobakken frem tidig  v il blive dyrket og  
behandlet m ed langt større Omhu end tid 

ligere, saa at baade Productionen deraf vi 

blive større og Kvaliteten bedre.
Undertiden kommer der ogsaa Calcutta, 

Arakan eller Akyab og ch inesisk  Tobak paa 
de hollandske Markeder, men dog kun i smaa 
Partier. —  Ceylon-Tobakken bestaar af store, 
mørkebrune Blade af ringere Kvalitet o g  

egner sig  bedst til Skraatobak. —  Persisk 
Tobak, som er bekjendt under N avnet »Da- 
rabschird«, kommer kun m eget sjelden til 
Europa, men forbruges m est i Landet eller 
forsendes til Æ g yp ten . —  A f  de i det asia
tiske Tyrki avlede Tobakssorter, som regnes 
med til de tyrkiske Tobakker, er navnlig 
»Latikea« eller »Latakia« fra Syrien bekjendt 
for sin Godhed, men den kommer kun sjel
den i den europæiske Handel. D e ikke store, 
lyse, bredt lagte Blade forsendes i fast pres
sede Smaaballer paa 20— 30 Pd. og snørede 
sammen imellem to L ag  Haard u g, og 4  saa- 
danne Baller ere da emballerede sammen i 
Lærred. —  Æ gyptisk Tobak er en simpel 
let Sort, som mest ryges i selve Landet af 
de lavere Klasser; den har ogsaa i tørret 
Tilstand en grønlig Farve.

5 . De europæiske Tobakker 
ere vel i  A lm in d e lig h ed  paa G ru n d  a f  det 
koldere K lim a sim plere end  de forannæ vnte 
S o rte r ; m en  m ange a f  dem  ere d o g  a f  ret 
g o d  K va lite t o g  g o d t  an ven delige , ligesom 
de ogsaa  i R eg e len  ere ikke lid e t  billigere. 
S om  tid lig ere  om talt dyrkes der nu  Tobak i 
de fleste L an de i  E uropa, o g  flere a f  disse 
Sorter ere ogsaa a f  stor  B e ty d n in g  fo r  den 
udenlandske H andel. Ib lan d t de bedste maa 
nævnes den hollandske, som  i R eg e len  ud
m æ rker s ig  ved fine B lade, a f hvilke de svæ
rere o g  federe især ere g o d t tjen lige  til 
Snustobak. D en  bedste kom m er fra Amers- 
foort, G eldern, O beryssel etc. o g  kaldes sæd
van lig  med et Fæ llesnavn Am er sf oor t er ;  
ringere  Sorter ere de fra N ym w egen , Nien- 
kirchen, W a gen in gen  etc. Am ersfoorter-To- 
bakken sorteres især o m h y g g e lig  i :  Best gods,  
de største, bedste og  ubeskadigede Blade; 
Udskuds-Bestgods, n oget ringere, mindre og 
tildels beskadigede Blade ; Jordgods, de oven
over Sandbladene voxende fire eller feB1 
m indre B lade, o g  Sandgods og  Zuygers» 
som  bestaar a f de nærm est ved Jorden 
siddende, først m odne B lade, der sædvan
lig  benyttes til ordinair R øgtobak , saint 
a f de fra T id  til anden afbrukne Sideskud- 
D en lette Am ersfoorter er m est a f smuk lyse' 
brun eller gu l Farve o g  g iver gode Dæks- 
blade til ordinaire C igarer, imedens den 
svære o g  fede, som ofte i K valitet nærmer 
sig  til V irgin , m est forarbeides til Snus og 
Skraa. D en belgiske Tobak staar i Kvalite 
tilbage for den hollandske.

I  T ysk lan d  spiller Tobaksavlen navnlig eü 
betydelig  R olle i P falz, hvor der i Aaren 
1871— 79 gjennem snitlig  blev avlet 39 P 
a f al den Tobak, der produceredes i Tys* 
land, im edens Elsas-Lothringen gav 14 
det badenske Oberland 13 pCt. og  Toke 
mark i Brandenburg ligeledes 13 pCt. P , 
zer-Tobakken dyrkes i et forholdsvis 1
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District imellem H eidelberg og  Mannheim og 
tildels ogsaa paa den anden Side a f Binnen 
i det baierske Pfalz, hvor Tobakken im id
lertid er af ringere Kvalitet og tem melig 
svær. Dyrkningen og  Behandlingen af P lan
ten er i den nyere T id  dreven med langt 
større Omhu end tidligere, hvorved Tobakkens 
Kvalitet har forbedret sig  betydeligt; den er 
endogsaa bleven en ikke uvigtig  Udførsels
artikel til Spanien og  England, idet Land
boerne have lært at glatte Bladene, saaledes 
som det forlanges i disse Lande. Den egner 
sig særlig godt til C igarfabrikation, idet 
Bladene ere store, holdbare, af smuk Farve 
og kun have svage Bibber. T il Cigarfabri
kation blive Bladene sædvanlig allerede af 
Producenterne sorterede i Dæksblade,  Qm- 
blade og  Indlæg,  hvilke sidste ogsaa 
anvendes til at skæres, i hvilket T il
fælde de kaldes »Schneidegut«. Der fore
kommer ogsaa hyppig Sandblade, der godt 
kunne benyttes som Skæregods, da de af
give en lys, m eget let Køgtobak og  i gun
stige Aar ogsaa ere tem m elig lange og hele. 
De ordinaireste og  korteste Sandblade kaldes 
»Sandgrumpen«. I nogle Egne, især paa den 
anden Side af Bhinen, avles der ogsaa en 
svær, mørkebrun, undertiden endogsaa fed 
Tobak, der mest forarbeides til Snus, hvor
for den ogsaa benævnes »Carottegods«. 
Pfalzer-Tobakken forsendes trukken paa T ørre
snorene i Lærreds Baller paa 4— 5 Centner, 
hovedsagelig fra Mannheim, H eidelberg og 
Schwetzingen. — En anden Sort tysk Tobak 
er Uckerm arker ,  navnlig fra Omegnen af 
Schwedt ved Oderfloden, og  af denne sættes 
igjen den saakaldte »Vierradener« høiest. 
Andre bekjendte Tobaksegne ere Baiern, 
Elsas, Storhertugdøm met H essen , Egnen 
omkring Osnabrück, Nordheim , Göttingen, 
Provinsen Pom mern, Schlesien, Posen etc. ; 
men alle disse Sorter komme dog ikke i den 
større, udenrigske Handel. Hovedmanglen 
ved næsten alle tyske Tobakker er deres ube
hagelige, fuselagtige L u gt og  Sm ag, naar 
de ryges, hvilke Egenskaber selv ved den 
omhyggeligste Behandling ikke ganske kan 
hetages dem. —  Efter den officielle Statistik 
for det tyske E ige var der i Aaret 1879 i 
hele det tyske Omraade beplantet 17,278 H ek
tarer (à l , 8i 3 d. Td. Land) med Tobak, im e
dens der i Gjennemsnit for Aarene 1871— 79 
var beplantet 22,372 Hektarer dermed, og  der 
har saaledes i 1879 været en ikke ringe T il 
bagegang i den tyske Tobaksavl. I det sidst
nævnte Aar var H østen m iddelgod og  ud
gjorde gjennem snitlig 20,800 Pd. tørre T o 
baksblade pr. Hektar, hvorfor Gjennem snits- 
Prisen var 3 7 1/2 Mark pr. 100 Pd. im od c. 
25 Mark i de foregaaende A ar; U dbyttet pr. 
Bektar blev anslaaet til 1,239 Mark. In d 
førselen til Tyskland i 1879 af udenlandsk 
•tobak var paa Grund af Toldforhøielsen og 
den store Indførsel, der fandt Sted umiddel
bart før den nye Toldtarifs Ikrafttræden, 
meget ringe, og  Udførselen a f Tobak og  Fa
brikater deraf til Udlandet var ubetydelig. 
Indførselens samlede Værdier beregnet til 2 1'/ 2 

mill. Mark og  Udførselens til 7 M ill. M. ;

men gjennem snitlig for Aarene 1871— 79 
havde Indførselen en Værdi af 83 M ill. M. 
og Udførselen af 2 3 1/2 M ill. M., og der viser 
sig  saaledes en i m eget betydelig  Nedgang i 
1879.

I  Ungarn og Siebenbürgen er Tobaksavlen 
af stor V igtighed, og der produceres ogsaa i 
disse Lande en af de bedste europæiske T o 
baksarter. Den stammer fra Levanten, har 
mest et stort, bredt, næsten rundt, tyndt og 
fint Blad med tynde Bibber og  for største 
Delen af en smuk gul eller lysebrun Farve, 
og  afgiver en let, men dog kraftig Tobak af 
en behagelig L u g t; nogle enkelte Sorter ere 
ogsaa mørkebrune o g  svære. Den egner sig 
m eget godt til Cigarfabrikation; men efter 
Localiteterne gives der ogsaa nogle Sorter, 
som ere bedre tjenlige til Snustobak. De 
vigtigste Egne for Tobaksdyrkningen ere be
liggende paa den venstre Bred af Floden 
Theiss, og  de forskjellige Sorter benævnes 
efter Hovedforsendelsesstederne i Dyrknings- 
districterne, som sædvanlig omfatte flere K o- 
mitater. De v igtigste ere: Szegediner  er 
mest mørkebrun og svær og egner sig  bedst 
til Snus; Debrecziner  er lysebrun, let og 
storbladet; Fünf k i r chner  er svær, egner sig 
ikke til Eøgtobak, men forarbeides til Snus 
og  Skraa; Debröer  er gul, let og bladrig, 
har store Blade og  benyttes m eget til fine 
Snustobakker. Foruden disse mere bekjendte 
Sorter kan endnu mærkes Waizener ,  Gart en- 
let t inger ,  Arader ,  Insulaner  eller Cserbl  (en 
simpel Sort), Cupavarer ,  Pest er  etc.; men 
dels produceres der ikke store Kvantiteter af 
disse Sorter, og  dels forbruges de mest i 
selve Landet. Den ungarske Tobak forsendes 
i med Seilgarn omvundne Bundter, som ere 
pakkede i Lærredsballer paa 4 — 5 Centner, 
og flere af Sorterne ere desuden under Lærredet 
omgivne af en Sivmaatte. Størstedelen deraf 
forarbeides i Østerrig, men der udføres dog 
ogsaa tem m elig store Kvantiteter. Den øster- 
rigske B egering anordner hvert Aar, hvor- 
m eget og  til hvilken Pris der skal leveres af 
de enkelte Kategorier til dens M onopolfor
retn ing, et Kvantum , som udgjør hen ved
800,000 Centner. Tobaksregien indbringer 
Staten aarlig c. 165 Mill. Gylden (à 1 Kr. 
78 Øre). I tysk Østerrig er Tobaksdyrkning 
forbudt.

Tyr k ie t  producerer Tobak i Mængde og 
tildels a f m eget god K valitet; den bestaar 
mest af smaa, hjerteform ige, fine, guldgule 
eller brunlig gule Blade a f en behagelig 
Lugt, men m eget stærke og narkotiske. Den 
meste og bedste avles i Macédonien, især i 
Omegnen a f Salonichi, hvor den fineste Sort 
kaldes Corada- eller Paschat obak.  Desuden 
er Dyrkningen ogsaa udbredt i W allachiet, 
i Grækenland, paa Øerne og i det asiatiske 
Tyrki (sé ovenfor). Den tyrkiske Tobak 
kommer ogsaa ofte til de andre europæiske 
Lande skaaren og tildels indpakket i Blærer, 
ligesom  ogsaa i Form  af Cigaretter, og  de 
finere Sorter betales m eget dyrt, men Ud
førselen deraf er ikke betydelig , da Forbruget 
i Tyrkiet er m eget stort. For at gjøre T o 
bakken mere vellugtende blande Tyrkerne
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undertiden Paradistræ eller Am brakugler 
deri.

I  Fr ank r ig blev Tobaksm onopolet allerede 
indført i Aaret 1811 som varig Institution, 
og  siden den T id  har det kun været tilladt 
et bestemt Antal Landboere at dyrke Tobak 
under T ilsyn af Staten, som afkjøber Tobaks
dyrkerne hele H østen og  selv overtager baade 
Fabrikationen og  Forhandlingen deraf. Den 
fastsætter de Priser, som Forbrugerne skulle 
betale derfor, og navnlig siden 1860 har den 
begyndt efterhaanden at forhøie disse. Im e
dens Salgsprisen indtil October 1860 i det 
indre Frankrig kun var 4 Francs pr. Pund, 
sattes den kort efter op til 5 Fr. og  er nu 
for ganske ordinair Tobak stegen til 6 a 7 
Fr. pr. Pund, imedens den dog i Grænse- 
districterne er endel lavere, ligesom  ogsaa 
den for Soldater og Matroser bestemte saa- 
kaldte Marketender-Tobak sælges betydelig  
billigere. De forannævnte Priser gjælde 
E øg - Skraa- og  Snustobak; for Cigarer ere 
Priserne stegne fra 5— 20 Centimer til 5— 50 
Centimer, og for Cigaretter svinger Prisen 
im ellem  7 og  22 Francs pr. Pund. Uagtet 
disse Prisstigninger er Tobaksforbruget dog 
tiltaget m eget stærkt i Frankrig i den nyere 
T id  ; imedens saaledes Landets Tobaksforbrug 
i Aaret 1815 kun var henved 18 M ill. Pd., 
udgjorde det i 1876 over 62 Mill. Pd., og . 
dette uagtet den franske Befolkning i dette 
Tidsrum  kun var tiltagen m ed omtrent en 
Fem tedel, nem lig fra 29 M illioner i det 
førstnævnte Aar til 36 */2 M ill, i  1876. A f 
de 62 Mill. Pd., der som ovennævnt consu- 
meredes i Frankrig, vare de 50 M ill. B øg - 
tobak og 12 M ill. Snustobak etc. For F i- 
nantsaaret 1881 ansloges den franske Stats
kasses Indtægter af Tobaksm onopolet til 335 
M illioner Francs, et Beløb, der er omtrent 
fem Gange saa stort som alle de danske 
Statsindtægter tilsammen. —  D en franske 
Tobaksfabrikation beskæftiger for Tiden 
1,649 Mænd og  20,576 Kvinder. I  Aaret 
i 881 blev der alene af Cigarer solgt c. 7 
Millioner Pund.

Rusland dyrker Tobak i stor Udstrækning, 
navnlig i Ukraine, Podolien , Yolhynien, 
H vide- og  Lille-Kusland etc., ligesom ogsaa 
i Gouvernementerne O rel, Charkow, Kiew, 
Bjäsan o. fl. ; men den forbruges mest i Lan
det. Bladene ere gule eller brune og  tem 
m elig skarpe og  narkotiske; de gule eller 
lysebrune Sorter, den lette Sarept a,  forar- 
beides mest til Bøgtobak, og den sortebrune, 
svære Sarat ow  hovedsagelig til Snus. Ukraine- 
tobakken, som er a f asiatisk Oprindelse, har 
en skarp Sm ag og  en ikke behagelig L u gt; i 
B iga  og  de andre russiske Østersøhavne, 
hvor H ovedoplagene deraf findes, sorteres 
den i Kron,  W r ack  og  Wr ack-Wr ack .  Den 
aarlige Production i Busland anslaas til c. 
100 M illioner Pund, hvoraf Størstedelen be- 
staar af simple Sorter.

Ligesom  i Østerrig og  Frankrig er T o - 
baksproductionen ogsaa et Regeringsm onopol 
i  Spanien og  Rumænien samt ligeledes i 
It al ien,  hvor der vel dyrkes endel Tobak,

men hovedsagelig kun til Landets eget 
Forbrug.

I  Danm ar k er Tobaksavlen kun af ringe 
Betydning, skjøndt dens Nordgrænse først 
findes h øit oppe i N orge. Den blev indført 
her til Landet i Aaret 1719, da Frederik den 
4de indkaldte c. 30 fattige franske Familier 
til Fredericia for at anlægge Tobaksplan
tager i Omegnen og derved forbedre Avls
bruget Efterhaanden udgik der herfra Fa
m ilier til andre Steder i Landet, saasom til 
Slagelse og  Eoeskilde, hvor de ligeledes ind
førte Dyrkningen, men hvor den snart blev 
opgiven ig jen, skjøndt den blev protegeret 
a f Begeringen, som t. Ex. ved en Forordning 
af 23de Marts 1778 paalagde Tobaksspin
derne at anlægge Tobaksplantager, i Kjøben
havn paa 50 Tdr. Land hver, og  i de andre 
K jøbstæ der paa 4 Tdr. Land, uden at der 
var Tale om at bebyrde dem med Told  eller 
Skat. Da endel af Tobaksdyrkerne ved Fre
dericia under K rigsforholdene i 1864 maatte 
flygte til Fyen, lærte de Beboerne omkring 
M iddelfart at dyrke og  behandle Tobaks
planten, som ogsaa endnu dyrkes der, men 
kun i ringe Mængde, da det næsten synes 
som om denne A vl ikke passer for de der
værende Forhold , og det er derfor egentlig 
kun i Omegnen af Fredericia og  maaske 
nogle enkelte andre Steder i  det østlige Jyl
land, at der her i Landet dyrkes Tobak af 
nogen Betydning. I Aarene om kring 1770 
avledes der ved Fredericia aarlig 180 à
200,000 Pd. Tobak, der omtrent er det sanarne 
Kvantum, som der endnu aarlig produceres i 
denne Egn. Prisen var i 1770 c. 4  Rdl. pr- 
100 Pd., imedens den nu er 15 a 20 Kroner' 
Dyrkningsmaaden her i Landet er allerede 
omtalt i Begyndelsen af denne Artikel.

For at anvendes til Snus-  eller Skraat obak 
og undertiden ogsaa til Røgt obak blive de 
raa Tobaksblade først tilberedte paa for" 
skj ellige Maader, idet man dels søger at for
bedre deres naturlige Egenskaber og dels 
bibringer dem en ny forandret Lugt og 
Smag, ligesom  Bladene ogsaa maa gives den 
til de forskj ellige Øiemed nødvendige Forra* 
D et Første, som Fabrikanten maa foretage 
sig, er at sortere Bladene efter deres Kvali
te t , Farve og andre Egenskaber; derefter 
blive de, efter at være befriede fra de tyk
keste Ribber, lagte i en af forskjellige salt" 
agtige eller sød lige Kryderistoffer tilberedt 
Sauce, som dels betager dem deres Skarphed) 
dels giver dem et bedre Udseende, og del3 
bibringer dem en mere behagelig, undertiden 
helt forandret L u gt og Smag. Saucens Tf*' 
beredning er i de fleste Fabriker en H em m e

lighed, men den bestaar sædvanlig af e11 

Blanding af en Mængde Stoffer, som maa 
tilsættes i et vist Forhold , saasom Kjøkke»" 
salt, Salmiak, Thé, Kaffe, A fkog af Tama
rinder, Bosiner eller Svedsker, sød Yin, Ene' 
bær, Anis, Storax, Benzoë, Nelliker, Yanifl® 
etc.; Sukker, H onning og  harpixagtige Stoftei 
maa kun anvendes i ringe Mængde. Efter a 
være saaledes behandlede med denne Saite 
eller Beitse, underkastes Bladene en Gj*rmg>
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hvorefter de tørres ved en jevn Yarme. Paa 
denne Maade, ligesom  ogsaa navnlig ved at 
blande forskjellige Tobakssorter sammen, til
virkes der en stor Mængde forskj ellige Sorter, 
som ofte gives aldeles vilkaarlige Navne. Røgt o
bakken bliver solgt dels i Form af Buller, 
der enten komme færdige fra Productions- 
landede eller spindes i Europa, dels skaaren 
og dels forarbeidet til Cigarer. Naar Bladene 
skulle spindes til Buller, blive de først fu g 
tede med Yand for at blive mere bøielige; 
de bele og  brede Blade benyttes til Dæks- 
blade om Bullen, imedens de smaa eller itu 
revne Blade udgjøre dennes Indre. B egyn 
delsen af en saadan Bulle snos med Haanden, 
Kien Besten udføres paa en lodret Omdrei- 
oingsmaskine, paa hvis M idte der sidder en 
Krog, hvortil den paabegyndte Tobaksrulle 
fæstes; denne Skive sættes nu i Bevægelse, 
°g Tobaksrullen bringes derved til at dreie 
sig om sin Længdeaxe. For at Bulningen 
han blive tæt og  glat, griber Spinderen Stren
gen med den venstre Haand og trykker med 
den liøire en lille Jern- eller Træplade im od den 
for at glatte den. Strengen opvindes efter- 
haanden paa en Valse, og naar denne er fyldt, 
aftages det Spundne, som da paa fri Haand 
sammenvikles til en større Bulle, der tilsidst 
endnu bringes under en Presse. Disse Buller 
vare endnu for 50 Aar siden den Form, hvori 
Røgtobakken sædvanlig kom i Handelen, idet 
Cigarrygning dengang endnu ikke havde 
Vundet Indgang i de fleste europæiske Lande.
7-7 Bladene skæ res paa Apparater, som have 
Lighed med Hakkelsemaskiner og  som i større 
fabriker drives ved Maskinkraft, i den nyere 
Lid ogsaa paa mere com plicerede Maskiner. De 
blive først fugtede og derefter tørrede enten i 
Luften under T ag eller ved kunstig Varme, 
hvilken sidste Fremgangsmaade sædvanlig 
benyttes i Tyskland med de ordinaire Land- 
tobakker, idet Bladene spredes paa en enten 
jæd Ild eller Vanddampe ophedet Jernplade, 
hvorved Tobakken tillige bliver bedre og mere 
holdbar, ligesom  den ogsaa derved bliver 
bruset eller krøllet. Den skaarne Tobak for
endes enten løs i Fustager eller Sække og 
^fveies da ved Nedpakningen, eller ogsaa i 
forskjelligt formede Pakker paa 1js , % , J/2 

olier 1 Pund, som sædvanlig ere forsynede 
*ned en Etikette og betegnede med forskjellige 
Ravne. Der fremkommer derved en stor 
"længde forskjellige Sorter, af hvilke im id- 
Jertid navnlig de simplere kun adskille sig 
L'a hverandre ved Benævnelserne og  ved 
Lakkernes Form  og  Etikette. —  D et fra T o
bakken sigtede Tobaksstøv kan benyttes, 
Efterat det ved Slemning er befriet for det 
heri indeholdte Sand, til ordinair Snustobak, 
hien anvendes mest til at fordrive Jordlopper, 
onegle, U tøi hos H usdyr etc.

Den meste Tobak forbruges nu i Form  af 
Ct f larer,  som først bleve bekjendte i det 
Nordlige Europa i Begyndelsen af dette Aar- 
hundrede, navnlig ved de franske Tropper, 
Soiu bragte dem til Tyskland fra Spanien. I  
hen nyere T id  har Brugen af Cigarer udbredt 
,Sl§  i de fleste Lande endogsaa iblandt de 
Aveste Samfundsklasser, men Consumtionen

af skaaren Tobak er dog ikke derfor aftagen i 
nogen væsentlig Grad, imedens dog hele 
Tobaksforretningen derved har taget en 
ny Betning. Men om man ogsaa nu for- 
færdiger m eget billige Cigarer af ordinair 
Tobak, saa er dog Brugen af samme stedse 
forbunden med en vis Ødselhed; thi dels 
blive Cigarer ikke lidet fordyrede ved Ar- 
beidslønnen, dels kan der til det ydre Om 
svøb kun benyttes udsøgt store og hele Blade, 
hvis Pris derved forhøies betydeligt, og dels 
maa ved B ygn ing af Cigarer næsten altid 
det sidste Stykke bortkastes som ubrugeligt. 
—  De til Cigarfabrikation bestemte Tobakker 
blive først stænkede med Vand, hvorpaa man 
lader dem henligge 24 Tim er for at de kunne 
blive tilstrækkelig blødgjorte, og da det er 
en H ovedfordring til en god Cigar, at den 
skal brænde jevnt, maa Bladene dernæst be
fris for deres Hovedribber. D et Indre af en 
Cigar, Indlægget ,  hvortil man dels benytter 
smaa, tynde eller iturevne Blade og dels 
Affaldet fra Tilskæringen af Dækbladene, fa
brikeres a f parallelt lagte Blade, som først 
maa tørres paa et lu ftigt Sted, da der ikke 
vilde blive Træk i en Cigar, som var forar
beidet af fugtige Indlægsblade. Indlæ gget 
bestaar ofte af flere forskj ellige Sorter Tobak, 
idet man t. Ex. giver en ellers let Cigar en 
stærkere og  behageligere L u gt ved at ind
blande lidt Cuba eller anden svær Tobak 
deri. Dette Indlæg indvikles i et større Blad, 
Ombiadet ,  og  kaldes derefter en Vikkel .  Ci
garens yderste Omsvøb, Dæksbladet ,  bestaar 
af en af et halvt Blad lodret paa Siderib
berne skaaren Strimmel. Paa denne læ gges 
Vikkelen, og ved Bulning frem og  tilbage 
paa et B ord dannes da Cigaren, hvis Spids 
bliver sammensnoet med Fingrene og  fast- 
klæbet med G um m i, imedens den anden 
stumpe Ende bliven afskaaren med en Kniv. 
Dækbladet anbringes spiralformigt omkring 
Vikkelen, saaledes at det overalt dækker 
denne, men dog tillige saaledes, at enhver 
Spiralgang ikke mere end netop dækker den 
forrige, saa at Luften ikke kan trænge ind 
imellem dem. T il at fabrikere Cigarer alene 
med Haanden udfordres der megen Øvelse, 
som først kan erhverves efter flere Aars F or
lø b , og  Arbeidslønnen for dette saakaldte 
»Haandarbeide« er derfor m eget høi. For at 
kunne tildanne Cigarerne med større Lethed 
har man derfor i den nyere T id  i Cigarfabri
kationen indført Brugen af de saakaldte 
»Vikkelforme« af Træ, hvori der sædvanlig 
er udhulet 20 efter de forskjellige Cigarers 
Form  og  Størrelse nøiagtig tildannede Bum, 
i hvilke de kun løselig sammenrullede Vikler 
ved en stærk Presning gives en ensartet 
Form ; naar de derefter ere tørrede for at 
erholde den fornødne Fasthed, kunne de uden 
Vanskelighed omvikles med Dæksblade af 
mindre øvede Arbeidere. I  M odsætning til 
det forannævnte Haandarbeide kaldes dette 
Fabrikat »Formarbeide« ; men de paa denne 
Maade tilvirkede Cigarer vurderes mindre 
høit end de førstnævnte, navnlig ogsaa fordi 
Tobakken forringes ved Tørringen. I  Havana 
fabrikeres derfor alle Cigarer ved Haandar-
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beide. T il Dækblade egne sig  overhovedet 
kun saadanne Tobakker, som have et stort, 
g lat og fast Blad med tynde Sideribber, og 
man benytter hertil et ganske andet Blad 
end til Indlæ gget, hvorfor man slet ikke kan 
bedømme en Cigars Kvalitet efter Dækbladet. 
Combinationer, som nu ofte anvendes, ere 
saaledes til bedre Sorter Cigarer: Havana 
Dæksblade med samme Omblad og Indlæg, 
St. Felix Dæk med Havana eller fin Cuba 
eller med St. Felix  blandet med Havana som 
Indlæg, Sumatra eller Java Dæk med Indlæ g 
af Havana, Cuba, Felix eller Brasil, disse 
sidste blandede efter Fabrikantens Skjøn, 
hvorpaa Cigarernes Godhed da hovedsagelig 
beror. T il r i ngere Cigarer benyttes hyppig 
som Dæksblade Seedleaf, Columbia, simplere 
Java eller D om ingo; til Omblade Seedleaf, 
Brasil, D om ingo, hollandske Sandblade, P fä l
zer- og  ungarsk Tobak, og til Indlæg Brasil 
i  forskjeilige Kvaliteter, Seedleaf samt alt 
Affaldet fra de anvendte Dæks- og  Omblade. 
T il de sim pl est e Cigarer benyttes ikke sjel- 
den her i Landet hollandske Dæksblade med 
Indlæ g af dansk eller lignende ordinair 
Tobak.

Naar Cigarerne ere færdigt tildannede som 
ovenfor beskrevet, sorteres de efter Kvali
teten i Flor,  Pr ima,  Secunda og  Ter t ia eller 
Udskud,  og derpaa efter Farven i Maduro,  
m ørke, Colorado maduro,  mindre mørke, 
Colorado,  Mellemfarve, og  Colorado d ar ò ,  
lyse. Cigarerne bundtes nu som oftesti Bundter 
paa 25, 50 eller 100 Stykker, som omvikles med 
Silkebaand og nedpakkes i Cedertræs Kasser, 
hvorefter de indbringes i Tørrestuen. T ør
ringen maa ikke foregaa for hurtigt eller ved 
for stærk Yarme, da Cigarerne derved faa en 
skarp og mindre behagelig Smag. Den bedste 
Tørringsmaade er at lagre Cigarerne i længere 
T id  under almindelige Temperaturforhold, 
hvorved de vinde m eget i Kvalitet; men denne 
Fremgangsmaade medtager en T id  af flere 
Maaneder, hvorfor den kun s jelden benyttes. 
—  Havana-Tobakken giver de fineste og  mest 
vellugtende C igarer, som im idlertid ogsaa 
fordyres derved, at Havana-Dækblade ere for
holdsvis sjeldne, hvorfor de betales med meget 
høie Priser. Fra Havana kommer der ogsaa 
mange færdige Cigarer til Europa, som til 
Adskillelse fra de i Europa fabrikerede kaldes 
ægt e eller impor t erede og  iblandt hvilke der 
findes mange m eget fine og  dyre Sorter. I  
selve Havana findes der omtrent 125 større 
Cigarfabriker, af hvilke flere beskæftige over 
600 Arbeidere. De ægte Havana-Cigarer staa 
i  Arom a og  behagelig Sm ag over ethvert 
europæisk Fabrikat, selv om dette er tilvir
ket a f im porteret Havana-Tobak. Grunden 
hertil ligger vel for en D el i den Omstæn
dighed, at Fabrikanterne i Havana have det 
første og rigeste Udvalg af Eaamateriale, 
ligesom  ogsaa i det fortrinlige Haandarbeide, 
som  præsteres i Havana, hvor Formarbeide 
slet ikke kjendes; men H ovedgrunden til de 
importerede Havana-Cigarers udmærket fine 
L u gt og bløde Velsm ag maa dog søges i den 
sætegne og kun i et tropisk Klima anvende
lige  Maade, hvorpaa man i Havana behandler

den til Cigarerne bestemte Indlægstobak. 
Saavel i Europa som i Havana bliver denne 
vel før Fabrikationens Begyndelse fugtet med 
Vand for at blødgjøres saameget, at Stilkene 
kunne borttages uden at Bladene beskadiges 
form eget; men imedens man i Europa for 
ig jen  at fjerne denne Fugtighed anvender 
enten L ufttørring eller kunstig Varme, sker 
dette i Havana ved at den for Stilkene be
friede fugtige Indlægstobak nedlægges i høie 
Træfade, hvor den undergaar en let Fermen
tation, som tørrer den tilstrækkeligt. Fabri
kanterne i Europa have ofte forsøgt paa at 
anvende den samme Fremgangsmaade, men 
uden noget heldigt Resultat. —  N ogle af de 
største og  mest bekjendte Fabriker i Havana 
ere: Cabannas, Upmann, F . Murias & Co., 
Partagas, Henry Clay, EI Aguila de Oro, La 
Africana, Carvajal, Garcia, R io Sella etc- 
Fabriken Cabanas1 aarlige Afsætning, som i 
Begyndelsen kun udgjorde en halv Million, 
var allerede iA a ret 1866 stegen til 16 Milli
oner Cigarer, hvoraf c. 2 %  Mill, forbleve paa 
Cuba, imedens 2V2 gik  til Spanien, 1 til 
Frankrig, 2 til det tidligere spanske Amerika, 
2 til Tyskland og 3 Mill, til England og de 
nordamerikanske Fristater. Denne Fabrik 
forarbeider kun de finere Blade, og  af disse 
skjeines der ig jen  imellem flere forskjeilige 
Kvaliteter af hvert enkelt Blad, idet de ydre 
D ele ere finere end de indre nærmest Sten
gelen. De af de fineste Blade fabrikerede 
Cigarer kaldes Vigueras og  anses som de 
bedste, men de forekomme kun sjelden i 
Handelen. De saakaldte Regalia Imperial ere 
20 Ctm. lange og koste paa Stedet fra 150 
til 500 Dollars pr. Tusinde; Regalia ere 
noget kortere, men ligesaa fine. Fabriks
prisen paa Stedet for de gangbareste Sorter 
Cabanas er fra 50— 300 Dollars pr. Tusinde; 
men Fabrikerne Upmann og  Murias, Partagas, 
Clay o. fi. holde deres Priser endnu høiere 
end Cabanas. Efter Kvaliteten sorteres Ha- 
vana-Cigarer i superf ino,  f ino,  super ior  og 
bueno,  efter Farven og Styrken i maduro,  de 
mørkeste og stærkeste, Colorado,  middel, og 
d ar ò ,  milde. Ogsaa med Hensyn til Formen 
skj einer man imellem forskjeilige Arter, saa- 
som Londres,  smaa Cigarer, som mest for
sendes til London; Trabucos,  spidse foroven 
og brede forneden, kaldte saaledes efter det 
spanske Skydevaaben af samme Navn; Tra- 
buci l los,  noget m indre; Prensados,  lange og 
fladtrykte; Cabaleros,  Ci l indrados etc. -* 
Indlæ gget i de ægte Havana-Cigarer bestaar 
i Regelen aflange, sammenrullede Blade, der 
ere oingivne af et helt Omblad, imedens der 
hertil ved andre Cigarer hyppig benyttes 
flere Bladstykker, og paa Grund af det glatte, 
fine Dækblad kunne Havana-Cigarerne derfor 
gives en smuk, ensartet Form . Dette er dog ikke 
Tilfæ ldet med de saakaldte Plant agecigarer ,  
som ofte ere slet rullede, fordi de forfær
diges paa Voxestederne; tidligere vare de 
m eget efterspurgte, fordi man til Fabrika
tionen af dem sædvanlig benyttede den finest0 
Tobak, men de eftergjøres nu ofte af ordi
nair Tobak og  have derfor tabt deres Re'  
nommée. —  I Aaret 1867 udførtes der aleno
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fra Havana 7,716,802 Pund Tobaksblade og 
199,027 M illioner Cigarer.

I  Europa findes der Cigarfabriker i alle 
større og  mange mindre Byer, og  desuden 
tilvirke næsten alle Tobaksfabriker ogsaa 
Cigarer. I  Tyskland forfærdiges de fleste 
Cigarer i Ham borg, og de derværende Fabri
kanter forsende Cigarer i Mængde ikke alene 
til de fleste Lande i Europa, men ogsaa til 
Nordamerika. Ligeledes findes der mange 
store Cigarfabriker i Hanau, som optage Con- 
curroncen med Fabrikerne i Ham borg og 
Bremen, idet de afsætte en stor Mængde 
Cigarer saa vel til Indlandet som til Udlandet. 
— I  Danmark fandtes der i Aaret 1870 af 
Cigarfabrikanter 180 Hovedpersoner med 900 
Medhjælpere, hvilket Antal dog er tiltaget 
betydeligt siden den Tid, og  desuden er C i
garrulning et tem m elig udbredt Erhverv for 
mange baade mandlige og kvindelige Per
soner, der ar beide i deres H jem  for de størrre 
Fabriker. A f Tobaksspindere fandtes der i 
det nævnte Aar her i Landet 251 H ovedper
soner med 286 Medhjælpere.

Snustobak forfærdiges i en stor Mængde 
forskjellige Sorter, og  denne Fabrikation or 
nu den mest lucrative for Tobaksfabrikerne, 
idet den Tobak, som anvendes dertil, lader 
sig forandre og  forbedre mere eller mindre 
varigt ved forskj ellige Saucer, saa at dens 
Nærdi ikke sjelden derved mere end fordob
les. Man kan inddele Snustobaksorterne i to 
Hovedklasser, nem lig grovkornet og fin mel
agtig. De ere ogsaa forskjellige ved deres 
Beaction, idet nogle ere sure paa Grund af 
Eddikesyre eller Mælkesyre, andre alkaliske 
af Am moniak, og andre ig jen  fuldstændig 
neutrale; dette hidrører fra de forskjellige 
Ingredientser, som anvendes til Saucerne. 
Man anvender i Alm indelighed til Snustobak 
svære Tobakker, og til de grovkornede Sorter 
fortrinsvis mørke, fede virginske Blade; men 
da Kvantiteten af disse langtfra kan tilfreds
stille Efterspørgselen og de derfor staa i en 
forholdsvis m eget høi Pris, er det navnlig 
ber Saucernes Tilberedning, som det kommer 
an paa. T il den grove Snustobak, især de 
bedre Sorter, former man af Bladene sæd
vanlig først de saakaldte K arotter eller Pup
per, idet man fast sammensnører 4 à 5 Pund 
saucede Blade, som først ere befriede for de 
tykkeste Dele af Hovedribberne, saa at de 
danne et omtrent %  Meter langt, spindel- 
formigt, til begge Ender spidst udløbende 
Legeme, som yderligere om vikles fast med 
Snore. K arotterne henligge nu i længere 
Tid, og der indtræder da en langsom Gjæring, 
som har til F ølge, at Tobakken forbedres 
væsentlig, idet F ugtighed og  forskjellige 
flygtige Stoffer gaa bort, og  da Karotterne 
fra T id  til anden vendes, fordeler Saucen sig 
efterhaanden lige lig  i hele Massen. Efter 
fl å 6 Ugers Forløb pakkes Karotterne i 
Kister og  hensættes i et mørkt Eum, der 
boldes jevnt fu gtigt og varmt, og  hvor de 
af og til ompakkes; paa denne Maade kunne 
de opbevares i flere A ar o g  blive derved 
stadig bedre. Den bedste Sort Karotter kal
des Mops eller Dobbelmops, fordi der paa

enhver af dem sædvanlig er fæstet en eller 
to smaa Sedler, hvorpaa der er trykt en 
gammel hollandsk Fabriks Firmamærke, nem
lig  to Mopper. De derpaa følgende Sorter 
benævnes sædvanlig St. Vincent og St. Omer, 
og  disses forskjellige Kvaliteter betegnes des
uden med Prim a og  Secunda. I  H olland og  
navnlig i Kotterdam findes der store og be
rømte Fabriker, som hovedsagelig beskæftige 
sig med Forfærdigelsen af Karotter, og i 
flere Byer i Tyskland, saasorn i Køln og 
Mannheim, findes der lignende Karottefabri- 
ker, af hvilke flere ere Filialer af de hol
landske. Desuden forfærdiges der ogsaa Ka
rotter i flere af de store Tobaksfabriker i 
Ham borg, Bremen etc. Sønderdelingen af 
Karotterne sker enten paa en med Knive 
forsynet Stampemølle eller ved Haandkraft 
med store V uggeknive; desuden blive Karot
terne ogsaa undertiden sønderrevne eller rap
perede ved Hjælp af et Slags Rivejern, som 
er befæstet paa Randen af en Træskive, der 
dreies lodret om sin Axe, hvorved Snusto
bakken mere kommer til at bestaa af træv
lede end af runde Korn. Den sorte kornede 
Snustobak kalder man ligeledes Dobbelm ops, 
St. V incent og St. Omer, de fine Sorter o g 
saa Kardinal eller Dunkerquer, og de mere 
ordinaire Naturel, Rappé etc. I Frankrig 
forfæ rdiger man lignende Sorter af lysebrun 
Farve, som bestaa a f en Blanding af virginske 
Blade og en i Landet selv produceret T o 
baksart og som tildels erholde deres eien- 
dom m elige, ammoniakagtige Lugt ved en 
Sauce. Lugten af den kornede Snustobak 
og  ligeledes af Karotterne er enten syrlig 
eller mere sød lig ; i  mange Egne foretrækker 
man den første Art, i andre den sidste. Un
dertiden giver man ogsaa Snustobakken en 
kunstig Lu gt ved Tilsæ tning af forskjellige 
skarpe og  vellugtende Stoffer, saasorn Tonka- 
bønner, Rosenolie etc., hvilket t. Ex. er T il
fældet med den saakaldte Macuba, og ofte 
farver man den ogsaa med Frankfurtersort 
o. dsl. —  T il de melagtige Snustobakker 
tørres Bladene fuldstændigt og  males derefter 
paa en særegen M ølle. H ertil anvender man 
ogsaa mange Stilke, og  disse Sorter Snus
tobak ere derfor i Regelen ikke sórte, men 
brune eller gule ; de haves ogsaa i langt flere 
Sorter end de sorte, og de gives hyppigere 
end disse en fremmed L u g t ved Tilsætning 
af Rosenolie, Violrod, Tonkabønner etc. A l
m indelig forekommende Sorter ere : M arocco, 
som først blev forfærdiget i Brødrene Ber
nards Fabriker i Offenbach og Regensburg 
og  som endnu mest erholdes derfra; Marino 
er ikke meget fin ; Spaniol forfærdiges i 
Spanien af svære, rødi'arvede Havanablade, 
men bruges næsten ikke mere i Europa; 
Brasil er enten fint malet o g a f  gullig  Farve 
eller ogsaa grov og sort; Holländer tilvirkes 
ligeledes i de ovennævnte Fabriker i Offen
bach ; Bolongaro fra Fabrikerne af samme 
Navn i W ürzburg, H öchst, Aschaffenburg etc. 
—  Alle disse Snustobakker komme i Hande
len fast pakkede i Papirsomslag med indven
digt Omsvøb af Stanniol; tidligere anvendte 
man B ly istedetfor Stanniol, hvilket im id-
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lertid nu er forbudt i de fleste Stater, fordi 
B lyet let opløser sig under Paavirkning af 
Tobakkens skarpe Stoffer og  g jør  denne saa 
blyhold ig , at Brugen deraf kan være meget 
skadelig for Sundheden. En Specialitet er 
den saakaldte Sch neeberger-S n ustobak  (s. d.). 
—  I  Danmark er Brugen af Snustobak i den 
nyere T id  aftagen betydeligt, hvorimod den 
i Sverig og Tyskland er en m eget søgt A r
tikel.

Skraatobak forfærdiges mest i Søstæderne 
og  Kystlandene og forbruges hovedsagelig af 
Søfolk, da den skal være et Middel imod 
Skjørbug, ligesom  ogsaa af Landbefolkningen. 
Man benytter dertil moget svæ re, mørke 
Blade, navnlig Kentucky (i N orge ogsaa 
V irgin ia), som først behandles med en stærk 
Sauce af Sukker, Sirup, Tamarinder etc. og 
derefter sammenspindes og oprulles til tynde, 
faste, noget klæbrige Kuller, som fugtes og 
atter tørres og  derefter gives en stærk Pres
ning. L igesom  ved Fabrikationen af Snus
tobak kommer det her navnlig an paa Saucens 
forskjellige Sammensætning, der ogsaa i Re
gelen holdes hem m elig af de fleste Fabri
kanter. H yppig  forekommende Sorter Skraa
tobak ere: Lady Tw ist, ism aa, tyndt spundne 
Kuller af c. 20 Grams V æ gt; Cavendish, 
som  hovedsagelig forfæ rdiges i Nordamerika 
i fast pressede Tavler saa store som smaa 
Chocoladekager; N egrohead, i  smaa Kuller 
paa c. 35 Gram, fabrikeres ligeledes i N ord
amerika, men forekommer nu kun sjelden i 
den europæiske H andel; Shippmans Garn 
eller Twist, spundet ikke tykkere end tyndt 
Seilgarn i smaa Ruller etc. —  Tobaksfabri
kerne i Danmark ere bekjendte for at levere 
en fortrinlig  Skraatobak, hvoraf der ogsaa 
forsendes endel til Udlandet, navnlig til B i
landene og til Tyskland.

Skjøndt Productionen af Tobak tiltager 
Aar for Aar, kan den dog neppe holde Skridt 
med det stedse voxende Forbrug, og  Følgen 
heraf er ogsaa, dels at Prisen paa Raamateri- 
alet er i stadigt Stigende, og ilels at navnlig 
Røgtobakken ikke sjelden forekommer for
falsket paa forskjellige Maader i flere Lande. 
Som et Surrogat for Tobak benyttes saaledes 
undertiden Kunkelroeblade og  tørrede Kirse
bærblade, som skæres til at blande imellem 
ordinaire Røgtobakker. Alene i Thüringen 
skal der aarlig bruges over 20,000 Centner 
Kunkelroeblade som Tobak, og  i Omegnen 
af M agdeburg anvender man desuden ogsaa 
Kartoffel- og  Cichorieblade paa samme Maade.
I  Danmark finde dog saadanne Forfalskninger 
a f Røgtobak neppe Sted. I Vogeserne ryge 
og  snuse Landboerne ogsaa Bladene af A r
nika eller Bjergvolverlei (s. d.), som derfor 
i Frankrig ogsaa kaldes » Tabac des Vosges«. 
Flere Steder blander man Rosenblade, M e
lisse, Stenkløver o. dsl. imellem R øgtobak 
for at g jøre den mere vellugtende. Ved en 
i London for et Par Aar siden foretagen 
mikroskopisk Undersøgelse af Prøver fra alle 
de større Forretninger viste det sig, at der 
neppe fandtes 20 af disse, som solgte ren, 
uforfalsket Tobak. Senere Undersøgelser af 
samme A rt i Berlin have vist et lignende

Resultat, idet der af 20 Prøver »Varinas- 
M elange«, som vare indkjøbte paa forskjellige 
Steder, kun fandtes 2, der udelukkende be
stod af Tobaksblade, imedens de øvrige vare 
en Blanding af Kunkelroeblade, Kartoffelaf- 
skrælning, Tang o. dsl. De i Sydtyskland 
m eget benyttede »Vevey-Cigarer«, der sælges 
til en overordentlig billig  Pris, viste sig  ved 
Undersøgelsen tildels at bestaa a f udvaskede 
Kaal- og  Roeblade, der vare gjennemtrukne 
med et Udtræk af Tobaksblade. I  Frankrig 
blev der ligeledes for nogle Aar siden ind- 
kjøbt over 300 Prøver af Tobak fra Paris og 
de større Byer for at underkastes en mikro
skopisk Prøve, og  omtrent 120 af disse viste 
sig da at være forfalskede ved Hjælp af La- 
kritsrod, Sukker, Gummi og  Jernchlorid. 
Dette Resultat vakte almindelig Forbauselse, 
navnlig fordi man antog, at Politim yndig ; 
hederne udøvede en om hyggelig  Control i 
denne Retning, da Staten paa Grund af Mo
nopolet har en betydelig  Indtæ gt deraf; og 
efter senere anstillede om hyggelige Under
søgelser viste det sig da ogsaa, at de fleste 
af de forfalskede Varer bleve indsmuglede, 
navnlig af Søfolk, som solgte dem til For
handlerne for en forholdsvis,ringe Pris. Kun. 
4 Fabriker havde selv forfalsket Tobakken.

V ed ln d k jøb  af Tobaksblade bør manpaasé, 
at Bladene ere fuldtmodne, have en smuk 
F’arve og  en frisk og  kraftig Lugt, og  at der 
ikke findes iblandet umodne, grønne, sorte, 
fordærvede eller iturevne Blade; Tobakken 
maa derhos være af ensartet Beskaffenhed 
ig jennem  hele Emballagen, hvorfor den maa 
undersøges paa flere Steder. A f den til R øg 
tobak eller Cigarer bestemte Tobak bør man 
antænde en Prøve a f flere Blade for at sé, 
om de brænde godt, udvikle en behagelig 
L u gt og  efterlade en lys Aske, hvilket sæd
vanlig er et Tegn paa deres Godhed. To
baksblade opbevares i Alm indelighed i de 
Emballager, hvori de indkomme, og  de kunne 
da i Regelen holde sig  godt i flere Aar, naar 
de henstaa paa et tørt Sted. —  D et aarlige 
Tobaksforbrug pr. Individ anslaas saaledes i 
følgende Lande: Nordamerika 6 P d ., Holland, 
Belgien og  Schweiz 5 Pd., Tyskland samt 
Østerrig-U ngarn næsten 4 P d ., Danmark lidt 
over 3 Pd., N orge 2 Pd., Sverig, Frankrig, 
England og  Rusland c. l 1̂  Pd. —  Under 
Navn af Folia Nicotianæ anvendes Tobaks
blade i Medicinen, men dog kun sjelden og 
næsten udelukkende t il udvortes Brug i Form 
af Infusion eller Afkog. E t saadant Afkog 
benyttes ogsaa til Vaskning af Kreaturer for 
Utøi. Tobaksrøg er et godt M iddel til at 
udrydde Bladlus og andre Insecter af Plan
terne, og  Drivhuse blive derfor hyppig  gjen- 
nemrøgede dermed for at dræbe disse øde
læ ggende Gjæster.

Danmarks Ind- og  U dførsel af Tobak var 
i Aaret 1881 følgende:

a) A f  Tobaksblade indførtes 6,866,433 Pd., 
hvorfor Indførselstolden +  Krigsskatten ud
gjorde 922.421 Kr. 64 Øre. A f  dette Kvan
tum kom 757,025 Pd. fra Ham borg, 1,924,610 
Pd. fra Lübeck, 699,727 Pd. fra Hertugdøm
merne, 2,451,138 Pd. fra det øvrige Tyskland,
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884,906 Pd. fra Holland, 87,813 Pd. fra Rus
land, 47,837 Pd. fra de nordamerikanske F ri
stater, 5,281 Pd. fra N orge, 4,163 Pd. fra 
Sverig, 4,106 Pd. fra Belgien etc. —  Der 
udførtes i samme Aar 100,594 Pd., a f hvilke 
Tusinder Pund c. 39 gik  til Sverig, 23 til 
Pusland, 15 til Lübeck, 6 til Ham borg, 5 til 
Bilandene etc.

b) A f  C igarer indførtes ialt 68,104 Pd., 
hvorfor Indførselstolden og  Krigsskatten be
løb 56,505 K roner; af disse Tusinder Pund 
horn c. 28 fra Hertugdømmerne, 9 fra H ol
land, 9 fra Ham borg, 7 fra Lübeck, 4 fra det 
Øvrige Tyskland, 0,9 fra England, 0,7 fra 
Nordamerika etc. —  Udførselen udgjorde 
16,235 Pd., af hvilke Tusinder Pund c. 9 
gik til Bilandene, 4 til Sverig, 1,4 til E n g 
land etc.

c) A f R øgtobak indførtes 163,737 Pd., 
hvoraf der blev klareret til Consum c. 159,000 
Pd., hvorfor Told og  Krigsskat udgjorde 33,124 
Kr.; af disse Tusinder Pd. kom c. 93 fra 
Holland, 18 fra Hertugdømmerne, 9 fra Ham
borg, 4  fra Lübeck, 5 fra det øvrige T ysk 
land, 1,5 fra Rusland, 0,8 fra Belgien, 0,7 fra 
England, 0,7 fra Sverig og over 31 tusinde Pd. 
fra andre, ikke særlig opgivne Steder. Ind
førselen a f Røgtobak fra England i 1881 er 
vel i den officielle Statistik kun opgiven til 
721 Pund; men det tør vistnok antages, at 
desuden omtrent hele det ovenanførte, fra ikke 
særlig opgivne Steder indkomne Kvantum af 
31,163 Pd. Røgtobak blev indført her t il 
Bandet fra England igjennem Frilageret 
i Kjøbenhavn. —  Der udførtes i 1881 
ialt 76,666 Pd. R øgtobak, a f hvilke T u 
sinder Pd. c. 33 gik  til Island, 16 til Fær
øerne, 12 til Grønland, 3,5 til Tyskland, 1,7 
til Sverig, 0,5 til N orge etc.

d) A f Skraatobak indførtes 16,638 Pd., 
hvoraf T old  og  Krigsskat beløb 2,348 K r.; 
af disse Tusinder Pd. kom 4,3 fra Ham borg,
2,9 fra Hertugdømmerne, 2 fra England, 1,5 
fra Nordamerika etc. —  Udførselen udgjorde 
173,172 Pd., af hvilke Tusinder Pd. 88,6 gik  
til Island, 47,5 til Tyskland, 9,8 til Fær
øerne, 5 til Grønland, 5,8 til N orge, 2,6 til 
Sverig etc.

e) A f Snustobak indførtes 3,810 Pund, 
hvoraf 2,465 Pd. fra Sverig, og  udførtes 
32,775 Pund, hvoraf 30,688 Pund gik  til 
Island.

I Femaaret 1877— 1881 har Danmarks T o 
baksomsætning med Udlandet stillet sig 
saaledes :

Ufabrikeret Tobak. Fabrikeret Tobak.

Indført
Pd.

U dført
Pd.

Indført
Pd.

U dført
Pd.

1877.
1878..
1879..
1880.. 
1881.

5,6 Mill. 
6,3 —  
6,8 —  
6,2 —  
6,9 —

129,005
106,223
142,516

69,219
100,594

231,632
224,237
255,618
250,963
252,289

284,898
298,309
290,049
314,762
335,740

N orges Ind- og Udførsel af Tobak var i 
Aaret 1881 følgende:

a) A f Tobaksblade indførtes 3,855,000 Pd. 
(Værdi 2,2 Mill. K r., Toldbeløb 2,4 M ill. 
Kr.), hvoraf 2,8 M ill. Pd. fra Bremen, 0,5 
fra Ham borg, 0,4 fra England, 0,07 fra Nord
amerika, 0,04 fra H olland, 0,03 fra tyske 
Havne ved Østersøen etc. —  Udførselen ud
gjorde 161,186 Pd. til en Værdi af 97,300 
Kroner, samt endvidere af Tobaksstilke 
(hvoraf ingen indførtes) 196,608 Pd. v. 31,000 
Kroner.

b) A f  C igarer indførtes 119,646 Pund 
(Værdi 598,300 K r., Told  149,602 Kroner), 
hvoraf 108,694 Pd. fra H am borg; der udfør
tes kun 506 Pd.

c) A f  Snustobak indførtes kun 350 Pd. og  
udførtes Intet.

d) A f Røgtobak og S k raa tob ak  indførtes 
26,674 Pd. (Værdi 28,000 Kr., Told 20,005 
Kr.), imedens der udførtes 2,446 Pd. fremmed 
og 29,706 norsk Fabrikat.

1 Femaaret 1877— 1881 var N orges In d 
førsel af Tobaksblade og  Cigarer følgende:

Tobaksblade
Pd.

Cigarer
Pd.

1877................ 4,5 Mill. 170.900
1878................ 3,9 — 118,600
1879................ 4,0 - 107,162
1880................ 4,9 - 122,360
1881................ 3,9 — 119,646

Sverig indførte i Aaret 1880 af uforarbei- 
det Tobak: 3,825,420 Pd. Blade (Værdi 2,2 
Mill. Kr., Told  1,6 Mill. Kr.) og  854,337 Pd. 
Stilke (Værdi 68,347 Kr., Told  358,810 Kr.). 
A f forarbeidet Tobak indførtes 140,405 Pd. 
Cigarer (V. 982,835 K., T . 182,526 K r.), og  
af anden forarbeidet Tobak 226,798 Pd. (V . 
272,158 Kr., T . 111,768 Kr.). —  Udførselen 
bestod kun af 1,151 Pd. Cigarer og  5,722 
P d  anden, ikke specificeret Tobak.

I  Femaaret 1876— 1880 var Sverigs In d 
førsel af Tobak følgende:

Blade Stilke Cigarer Andre
Pd. Pd. Pd. Slags,Pd.

18 76 .. 5,8 Mill. 2,0 Mill. 109,666 129,966
1877 .. 6,1 - 1,9 - 123.871 171,484
18 78 .. 5,9 - 1,9 - 106,874 270,833
18 79 .. 9,5 — 3,6 — 105,199 175,842
18 80 .. 3,9 — 0,9 - 140,405 226,798

England indførte i Aaret 1876 af uforar- 
beidet Tobak 76,814,974 Pund til en Værdi 
af 2,7 M illioner £., a f hvilke M illioner Pund 
61,6 kom fra de nordamerikanske Fristater, 
7,2 fra Holland, 1,5 fra Frankrig, 1,4 fra 
China, 0,8 fra Japan, 0,7 fra Tyrkiet, 0,7 fra 
Tyskland, 0,6 fra N y  Granada, 0,5 fra bri
tisk Indien etc. A f Cigarer indførtes 1,7
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Mill. Pd. værd 1,2 M ill. £ .; af Skraatobak 
(Cavendish) 2 Mill. Pd. v. 105,000 £., næsten 
A lt  fra Nordamerika; af Snustobak c. 3,000 
Pd., og  a f anden fabrikeret Tobak (inch Ci
garetter) 69,103 Pd. v. 14,730 £.

A f fremmed uforarbeidet Tobak udførte 
England i samme Aar 11,8 M ill. Pd., af ind
førte Cigarer 260,500 Pd. og  over 1 Mill. 
Pd. Skraatobak, samt desuden af Landets 
egne Fabricata 476,080 Pd. Snustobak og 
105,621 Pd. anden f'orarbeidet Tobak.

T o b a k ,  i n d i s k  s. Lobelia.
T o c u y  eller Tocouy er Navnet paa et 

ordinairt, ubleget Bom ulds- eller Linnedstof, 
som forfærdiges i Peru, Chili, Brasilien etc. 
og  som forsendes i Mængde til Nordamerika, 
navnlig til Vestkysten.

T o d d y  s. Cocospalme og  Palmesukker.
T o d d y v i n  s. Mammeitræet.
T o d t e n k o p f  s. Brunrødt og Jernilte.
T o i l e s  er den almindelige Benævnelse i 

den franske Handel for alle linnede Stoffer. 
Toiles écrues kalder man de raa og T. blan
ches de blegede Lærreder; men Toiles de 
coton kalder man i Alm indelighed de enten 
helt eller tildels a f Bom uld bestaaende, 
glatte, læ rredsagtige Stoffer. De specielle 
Sorter blive da desuden nærmere betegnede 
enten efter Fabrikationsstederne eller efter 
deres Bestemmelse, t. Ex. Toiles de meubles 
(s. G ros-fort), eller ogsaa giver man dem 
aldeles vilkaarlige Tillægsnavne. Ogsaa i 
Tyskland bruger man Ordet » Toiles« som 
Benævnelse for flere lærredsagtige Stoffer ; 
paa flere Steder i Sachsen, Bøhmen, Schweiz 
etc. forfæ rdiger man saaledes under Navn af 
Toile du Nord et Gingham lignende Bom - 
uldstøi. T. cremées kalder man Lærreder, 
som ere vævede af byget eller halvtbleget 
G arn; af disse kommer der navnlig mange 
fra England til W estphalen, hvor de da hel
bleges og  forsendes over hele Jorden.

T o i l e t t e s  kalder man i Frankrig de 
raa, ublegede, fine linnede Tøier, saasom Ba
tist, Linon, Cambray etc.

T o i l i n e t  er et a f haardt, glat Kamgarn 
forfæ rdiget uldent Stof, der især anvendes 
til Vestetøi. Man har det glat, stribet eller 
med forskjellige M ønstre, som oftest med 
mørk Grund, ogsaa undertiden med Silke
striber etc. De smukkeste forfærdiges i E n g 
land, men de væves ogsaa flere Steder i Sach
sen, Bøhmen, i W ien  etc.

T o i o l i e  presses i Japan af Frøene af 
Bignonia tom entosa; de finere Sorter, som 
kaldes Cok, anvendes til Lakfernisser, og de 
ordinaire, Jacko, til Appretur paa de af 
Barken af Papirmorbærtræet forfærdigede 
Tøier.

T o k a i e r  er en sød, fyrig , likøragtig 
Vin, som avles i Omegnen af Byen Tokai i 
Zem pliner-Com itatet; den indtager den første 
Plads iblandt de ungarske Vine, og  a f Mange 
anses den endogsaa for at være den ædleste 
af alle Vine paa Jorden. D et er a f V ig t ig 
hed at have nøie Kjendskab til denne Vin, 
da den eftergjøres næsten i alle Lande efter 
mange forskjellige R ecepter; men alle disse 
eftergjorte Vine have dog i Virkeligheden

ingen L ighed med den ægte Tokaier. Ime
dens alle andre Vine kun have en Vægtfylde 
a f 0,9 og derunder og altsaa ere lettere end 
Vand, har Tokaieren derimod en større Vægt
fylde end Vand, idet dens specif. V æ gt vari
erer im ellem  1,02 og  1,08, og den er saaledes 
den mest vægtfulde af alle hidtil bekjendte 
og  undersøgte Vine. I  naturligt Alkohol
indhold overgaar den ligeledes alle andre 
Vine, og  den afgiver den største Mængde 
Extractivstof ved Afdampning. I  dens Aske- 
bestanddele forefindes der betydelige Procent
dele af phosphorsure Forbindelser, som  ikke 
indeholdes i nogen anden Vin, o g  det er 
dette Phosphorindhold som Tokaieren hoved
sagelig  skylder de usædvanlig oplivende og 
styrkende Egenskaber, hvorved den udmærker 
sig. Dens Farve er k l a r  og  gu l l i ggr øn ;  
dersom Vinen har en anden Farve, kan man 
være sikker paa, at den er forfalsket. Alle 
disse Egenskaber um uliggjøre en skuffende 
Efterligning a f denne Vin. Den udmærker 
sig  ved sin Fyrighed, Sødme, M ildhed, kryd
rede Sm ag og  helbredende Kraft. Paa Fla
sker holder den sig  over 100 Aar o g  hiiver 
stedse bedre; med Alderen taber den vel 
noget a f sin Sødme, men vinder i Styrke og 
Fyrighed, idet det deri indeholdte Sukker 
omdannes til Alkohol. —  Tokaieren voxer 
paa det sydligste Forbjerg af Karpatlierne i 
det saakaldte H egyallja, som har en Over
flade af c. 15 Kvadratmil, hvoraf dog kun 5 
Kvadratmil ere beplantede med V in ; Plan
tagerne ligge  alle imod Syd og  ere fuldstæn
dig  beskyttede im od Norden- Ø sten- og 
Vestenvindene. Den saakaldte »Tokaier- 
Edel w ein« voxer paa et B jerg ved Tarczal; 
derefter fø lg e  : Tokai, Talja, Bodrog-Kisfalud 
med Slotsbjerget Varhegy, Liszka, Tolesva, 
Zambor, Zsadany, Kereszter, Madar, Olaszy 
e tc .; den ordinaireste Vin, som voxer paa 
Bjerget, hedder Szamorodnyi. I Hegyallja 
behandler man Druerne paa følgende Maade: 
De ikke i Rækker, men uregelm æssig piam 
tede Vinstokke tildækkes før V interen med 
Jord og  afdækkes ig jen  i Marts Maaned. 1 
Løbet af Sommeren blive Vinstokkene tre 
Gange beskaarne, og  paa Steder, hvor man 
trækker Druerne lavt, g jør  man ved den 
sidste Beskæring i August kjedelform ige For
dybninger omkring enhver Stok, for at Dru
erne ikke skulle komme til at hvile paa Jor
den. H østen begynder først den 28de Oc
tober, undertiden i Frostveir, men Druerne 
have dog i R egelen allerede naaet deres fuld
stændige M odenhed i Slutningen af Septem
ber, og  man lader dem derfor tørre paa 
Stokkene, saa at Druerne tilsidst have Lighed 
med Rosiner. De tørre Bær indsamles efter- 
haanden med stor Omhu og  opbevares i store 
Kar, indtil de alle ere høstede. A f de oven- 
paa hverandre kastede Druer udflyder der af 
s ig  selv en Saft, som kaldes T o k a i e r - Esse n t s.  
men som dog ikke kommer i Handelen. To* 
k a i e r - A u sb r u c h  tilbereder man paa følgende 
M aade: Bærrene udtrædes om hyggelig  til en 
D eig  og fyldes i et Kar; derpaa tilsætter 
man en Kvantitet M ost af andre Druer under 
stadig Omrøring, indtil det Hele danner en

i
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tynd Vædske. Yed den stærke Om røring 
skille Bærrenes Kj ærner sig  fra K jødet og 
stige op til Overfladen, hvor man fisker dem 
op med Sigter og  fjerner dem. Derpaa t il
dækker man Blandingen med en Rørmaatte 
og lader den henstaa 24— 36 Tim er, og  der 
indtræder da en G jæring i Massen, hvorved 
Skaller og  Kjødrester løsrives fra Yædsken og  
drives op tii Overfladen, hvor de danne en 
Skorpe, igjennem  hvilken Kulsyrens Blærer 
hørlig bane sig  Yei. Derefter bliver A lt ig jen  
dygtig omrørt, og  Blandingen fyldes nu i 
Sække og  udpresses langsom t paa en Presse. 
Fadene fyldes med den udpressede Saft ind
til 3 Tomm er fra Spundshullet, og  Yædsken 
overlades derpaa til en langsom  Gjæring, 
som varer 2— 3M aaneder, hvorpaa den klares 
°g  behandles videre paa sædvanlig Maade. —  
Fn tredie Sort, den saakaldte Maslas, til
beredes paa samme Maade som Ausbruch; 
hun tager man dertil en større M ængde Saft 
af ikke tørrede Druer. Denne Sort har mindre 
Sødme, men klarer s ig  hurtigere, modnes 
tidligere i K j ælderen og  udvikler i kort T id  
üiore Bouket og  Aroma. Saalænge H østen af 
Fruerne varer, er H egyallja  om ringet a f en 
Fordon af Opsynsmænd, for at der ikke skal 
blive indsm uglet Druer dertil fra de andre 
Fistricter.

T o ld in d tæ g te n  i Danmark (o : In d 
førselstolden +  Krigsskatforhøielsen) udgjorde 
i Aaret 1881 ialt 21,369,225 Kroner, hvoraf 
18,38 M ill, indkom for følgende 12 Artikler: 
Sukker 5,02, Manufacturvarer 4,96, Kaffe 1,28, 
Metaller 1.18, Tøm m er og  Træ 1,13, Olier 
1)10, Tobak 1,02, Drikkevarer 0.89, Stenkul 
^75, Ris 0,39, Salt 0,36 og  Glasvarer 0,30 
Mill. Kr. —  Derefter gav The 0,23, Skind 
°g Huder 0,20, Frugter 0,19, Farvestoffer 
F,16, Humle 0,14, Jord- og  Lervarer 0,14, 
Fapir 0,13, Klæder 0,13, Ost 0,13, Kryderier 
F,13, Skibe og  Baade 0,11 og Hatte og  Huer
J.10 Mill. Kr. —  Den øvrige Toldindtægt 
jalder i 1881 paa 50 forskjellige Varegrupper, 
hvoraf 14 indbragte hver imellem 100 og  40 
tusinde Kr., 4  imellem 40 og  20, 8 imellem 
■'b og 10 tusinde Kr. og  Resten hver under 
m,0O0 Kr. —  I  Femaaret 1877— 1881 ud
gjorde Toldindtægten gjennem snitlig 19,6 
Mill. Kr. aarlig.
, I Norge var den samlede Indførselstoldind- 
ÿ .8 t i Aaret 1881 c. 17,3 M ill. Kr., af hvilke 
Mill. 3,63 indkom for Sukker, 3,04 for Kaffe, 
*)58 for Tobak, 1,77 for Manufacturvarer, 
M 8 for Drikkevarer, 1,08 for Olier og  Fedt- 
Moffer, 0,80 for Kornvarer, 0,60 for Frugter, 

M8 for Salt etc. Desuden havde N orge i 
,°81 en U dførselstoldindtæ gt af 673,912 Kr., 
pvoraf c. 567,000 Kr. for uforarbeidede eller 
jjalvtforarbeidede Trævarer og  106,233 Kr. 
°5 Fiskevarer. —  I Femaaret 1877— 1881 
 ̂ .83 °rde Indførselstoldindtæ gten 

8niMig 16,3 M ill. Kr. aarlig.
I S v A i- in  1 m l T n rlf /ïv oA li

gjennem -

loo Sverifl beløb Indførselstolden i Aaret 
880 ialt 26,9 Mill. Kroner, hvoraf for Suk- 

c/j* 8,8 M. Kr., Manufacturvarer 5,3, Kaffe 
Ok Fobak 2,3, Brændevin o g  Sprit 1,3, V in 
i > Olier 0,8, Sirup 0,6 M. Kr. etc. —  I 

1871 udgjorde S verigs Indførselstold
A ’  V
•baret

18,4 M. Kr., og  i Femaaret 1876— 1880 beløb 
den gjennem snitlig 24,9 M. Kr. aarlig.

I  England indbragte Toldbeskatningen i 
Finantsaaret 1881— 82 over 19 M illioner £. 
eller c. 350 M ill. Kroner, hvilket var næsten 
en Fjerdedel af samtlige Statsindtægter, og 
omtrent det samme Beløb pr. Individ som 
Toldbeskatningen i Danmark, nem lig c. 10 
Kroner, imedens det tysk e  Riges Toldind
tæ gt, som for Finantsaaret 1882— 83 er bud
getteret til c. 166 M ill. Kr., kun vil udgjøre 
c. 3 !/2 Kr. pr. Individ. Englands foranførte T old 
indtæ gt i 1881— 82 indkom hovedsagelig af fø l
gende ti Artikler : Tobak 8,9 Mill. £., Spirituosa 
4,2, Thé 4,0, Y in  1,4, Korender 0,3, Rosiner 
0,14, Kaffe 0,19, Cichorie 0,07, Cacao 0,05 og 
Frugter 0,04 M. £. D et sammenlagte Beløb 
for disse ti Artikler udgjorde paa en U be
tydelighed nær hele den britiske Toldindtæ gt 
i det nævnte Aar. —  I Finantsaaret 1866— 67 
beløb Englands Toldindtægter 22,7 M ill. £., 
hvoraf 10,8 M. indkom i London, 3,0 i Liver
pool, 1,1 i Bristol, 2,2 i andre engelske Havne, 
3.5 i skotske og  2,1 i irske Havne.

T o lu b a ls a m  eller tolutansk Balsam 
(Baham um  de Tolu eller tolutanum, Opo- 
balsamum siccum ) erholdes efter Indsnit i 
Barken af M y r o x y lo n  to lu ife r u iii  eller T o i u i -  
f e r a  lla ls a in u n i, et til en Underafdeling af de 
Æ rteblom stredes Fam ilie henhørende Træ, 
som forekommer paa Bjergene a f Sydameri
kas nordlige K yster, især ved Magdalene- 
floden. I frisk Tilstand er den halvt flydende, 
af Consistents som Terpentin o g  brunligrød, 
krystalfri og i tynde Lag gjennem sigtig ; 
ved længere Opbevaring bliver den fast og 
danner da en gulbrunlig eller mere rødlig 
brun Masse, som i Kulden er sprød, men 
bliver blød ved 30 ° C. og  smelter ved 60- 
6 5 0 og som har en behagelig, Benzoë og 
Vanille lignende Lugt og  en skarp, aromatisk 
Smag. Den opløser sig  fuldstændig i A lko
hol, Chloroform, Æ tslu d , mindre i Æ ther, 
neppe i flygtige Olier, men ikke i Benzol og 
Svovlkulstof. En Forfalskning t. Ex. med 
Colophonium kan let paavises, idet dette er 
let opløseligt i Æ ther, flygtige Olier og 
Svovlkulstof. Den forekommer ogsaa under
tiden forfalsket med Mastix, Virak eller Ben
zoë, men har da en afvigende Lugt. Navnet 
Tolubalsam har den faaet efter T olu -B jer- 
gene, hvor Træerne forekomme m eget hyppig. 
Tolubalsamen udføres undertiden directe fra 
Carthagena, St. Martha og  Savanilla, men 
dog hyppigere over Jamaica eller New York. 
Den kommer sjelden i Handelen i flydende 
eller terpentinagtig Tilstand og  da sædvanlig 
i Blikbøsser den er da mørkere og mere 
gjennem sigtig  end den tørre Balsam og  inde
holder noget mere ætherisk Olie og  mindre 
Canél- og  Benzoësyre end denne. Den sæd
vanlige eller tørre Balsam udførtes tidligere 
i Kalebasser, men nu næsten udelukkende i 
Blikdaaser eller i Lerkrukker paa 5 Kilo. 
Tolubalsam indeholder Tolén, en fast Kulbrinte, 
Canélsyre, Benzoësyre og  nogle Harpixer. 
Den benyttes i Medicinen, men hovedsagelig 
til Parfumerier og  Røgelser.

T o lu id in , Amidotoluol, er den af Toluol

i
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(s. d.) udvundne organiske Base, som for sig 
ingen Anvendelse har, men som udgjør en 
Bestanddel af Anilinolien, idet Anilinfarve
stofferne kun lade sig frem stille a f toluidin- 
holdigt Anilin (s. d.).

T o l u o l ,  Met hylbenzol ,  er en Benzin 
lignende Olie, som vindes ved tør Destilla
tion af Tolubalsam, Drageblod og især af 
Stenkulstjære, Træ eller H arpix; den har en 
aromatisk, ætheragtig Lugt, en Vægtfylde af 
0,881, koger ved 108° C., har en klartbræn- 
dende, osende Flamme, er farveløs og  tyndt
flydende. Med Salpetersyre danner den to 
Forbindelser, nem lig Nit rot oluol ,  en sød, som 
bittre Mandler lugtende, gul Vædske af 1,8 
specif. V æ gt, og Bini t r ot ol uol , farveløse, 
smeltende Krystaller, som i en K aliopløs
n ing antage en smuk rød Farve. A f Toluol 
fremstilles desuden forskjellige v igtige che- 
miske Forbindelser.

T o m a t  (L ycop ersicu m  esculentum ) er 
en til N atskyggefam ilien henhørende énaarig 
Plante, som hører hjemme i Sydamerika, men 
som dyrkes almindelig i Haver i Europa. 
Den har gule Blomster i Klase, dobbelt fjer
snitdelte Blade og smukt farvede Bær, der 
anvendes i Kogekunsten paa mange Maader. 
A f de skarlagenrøde Varieteter kan nævnes 
den almindelige store Tomat samt don ribs- 
formede, der mest anvendes til P ick les; des
uden har man pæreformede, kirsebærformede 
etc. A f gule Varieteter haves de samme 
Former, der dog kun have Betydning til Pynt. 
Saaningen sker hos os af Frø af fuldtmodne 
Frugter i Marts eller April i Mistbænke, 
hvorfra Planterne udplantes i det Fri ved en 
Espaliermur i Begyndelsen af Juni; ved 
stærkt Sollys begynde de første Frugter at 
modnes i August og  Modningen fortsættes 
da indtil den første Nattefrost indtræder, 
hvorved denne Plante i Regelen vil ødelæ g
ges. I  Sydeuropa ere Tomaterne næsten 
uundværlige ved Madlavning hos alle Sam
fundsklasser. Frugterne kaldes ogsaa under
tiden Paradisæ bler  (s. d.).

T o m a n ,  persisk Guldm ynt —  7 Kr. 
20 Øre.

T o m a n d ,  Væ gt for Ris i Marokko =
169,8 d. Pund.

T o m b a k  er en guldlignende M etalle
gering, som  sammensættes i forskjellige F or
hold  af Kobber og Zink, undertiden ogsaa 
med Tilsætning af lid t Tin. Derved frem
kommer der ogsaa en Forskjel i Farven, og 
man har saaledes gult, halvrødt og  rødt T om 
bak. H yppig forekommende Legeringsforhold  
ere 5 x/2 Kobber og  1 Z ink; 26 Kobber, 25 
M essing og 1 Zink; 16 Kobber, 1 Zink og  1 
Tin. Guldslagertom bak, hvoraf det uægte 
Bladguld forfærdiges, bestaar af 100 Dele 
K obber og  25 Dele Zink. Tombak er m eget 
strækkeligt og sm idigt, og  det anvendes der
for til alle Slags smaa og fine Arbeider af 
B lik  og  Traad, især til uægte Sm ykkegjen- 
stando og Galanteriartikler, der skulle for- 
gyldes. I  visse techniske Fabrikationsgrene 
kaldes Tombak ogsaa rødt Messing.

T o m m e ,  dansk Længdem aal; den al
mindelige eller Duodecim altommen =  2 Fod

=  0,026 fr. Meter, Decimaltom men =  Vi o 
Fod  =  0,031 fr. Meter. I  Preussen er 1 
Tomm e (Zoll) lig  den danske, i Norge =  
0,999,6, i Sverig (Turn) =  1,14, i England 
(Inch) —  0,97, i Frankrig (Pouce usuel) =  
1,06, i [»Rusland (Duim ) =  0,97 danske 
Tomm er.

T o m p o n g ,  Væ gt i Natal paa Sumatra 
for Benzoë =  72,6 d. Pund.

T o n ' ,  Kornmaal i Holland =  1,438 d. 
K orntønder; i England som Handelsvægt =  
20 Cwts. =  2,032 d. Pund, i  N orge =  2,000 
d. Pd. og  i Rusland =  63 Pud =  2,064 d. 
Pund. —  Som Skibsmaal er den engelske 
Re gi st e r - Ton  ( =  100 engelske Cbfd. =  
91,59 danske Cbfd.) nu indført i Danmark, 
N orge, Sverig, Rusland, Finland, Tyskland, 
Frankrig, Spanien, Grækenland, Holland, 
Italien, Østerrig og  de nordamerikanske Fri
stater. —  Ton of sh ipping er i England, 
Nordamerika og  Nyholland for ikke specifi
ceret Skibslast i  Rum fang =  40 eng. Cbfd. 
=  36,64 d. Cbfd., og  i Væ gt i Regelen 2,000 
eng. Pund =  1814,37 d. Pund.

T o n e l a d a  som Kornmaal  i Buenos 
Ayres og  Uruguay =  7,4 d. Korntønder; 
som Handelsvægt  sammesteds c. 1,837 d. 
Pund, i Portugal =  1,728 Libras =  1,586
d. Pd., i Spanien, Peru, Paraguay og  Vene
zuela. =  2,000 Libras =  1,840 d. Pd. ; som 
M aal for f l ydendo Var e r  i Oporto til V in ;=  
1,103 d. Potter, i Barcellona =  998 og i 
Taragona =  1,148 d. Potter.

T o n g k a i  s. Thé.
T o n k a b a n n e i *  eller T onkobønner

(Fabæ  de Tonca  eller Sem en Tonco) ere de 
4— 5 Ctm. lange og 8— 10 Mm. brede, bønne
formede, netagtig rynkede Frø af et i det 
tropiske Amerika voxende Træ, Dip t e r i x  odo- 
rat a,  der bliver 20— 25 Meter høit og  bærer 
store, finnede Blade, violette, i Klaser sam
lede Blom ster og énfrøede, uopspringende, 
stenfrugtagtige Bælle. Frøene have en tynd, 
sort, fedtglinsende, skjør Skal, som omslutter 
en graabrunlig Kjærne; de have en stærk og 
behagelig Lugt, omtrent som frisk Hø, og 
en behagelig krydret Smag. Denne Sort 
kommer fra Guyana og er den, der sædvanlig 
kommer i Handelen, og  som tidligere beteg
nedes som hol landske Tonkabønner. E» 
anden Sort, som kaldtes engelske T., stam
mer fra Dip t e r i x  op posi t i f o l i a fra Cayenne og 
bestaar af mindre Kjærner, som ere hvidlige 
i Bruddet. T idligere erholdtes Bønnerne 

kun fra Guyana; nu finder man i Prislisterne 
Angost u r a som prima og  Par a som secundo 
Sorter. Deres L ugt hidrører fra deres Ind
hold af Cumar in eller Tonkacam pher ,  som 
ofte udkrystalliserer imellem Kjærnens to 
Halvdele. Pulveriserede benyttes de til Lugte- 
puder og til Parfumering af Snustobak; Ud
trækket anvender man til Tobakssauce og tn 
Parfumerier. Cumarinet indeholdes foruden 
i  Tonkabønner ogsaa i Stenkløver, Skovmærke 
forskjellige Græsarter etc. For at fremstille 
det destiïlerer man Tonkabønnerne med Vand, 

og efter 24 Timers Forløb udskiller Største
delen af Cumarinet sig  som farveløse, silke- 
glinsende, haarde, firsidede Søilekrystaller a
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en meget behagelig, aromatisk L ugt og  en 
brændende bitter Smag, som ere tungtopløse- 
% e  i koldt Yand, men letopløselige i kogende 
Vand, 'Vinaand og  Æ ther.

T o n k a g r æ s ,  vel lugt ende Gulax eller 
Lugte g ræs (Anthoxantum  odoratimi) er en 
i Europa, det nordlige Asien og  Am erika paa 
sandige Marker og  aabne Steder i. Skove 
voxende Græsart med blødtbehaarede Blade 
?g 4— 9 Ctm. lange, aflangt ægrunde Ax, der 
i tørret Tilstand have en behagelig L ugt 
som Tonkabønner, og  meddeler denne til det 
Hø, hvori den findes indblandet (H ølugt). 
Græsset afgiver et godt Foderstof.

T o n k a n r t  kaldes undertiden Sten
kløver.

T o n n e a u  som Vinmaal  i Bordeaux =  
944 og i Bayonne =  1,021 danske P otter; i 
Hamborg for franske Vine =  4 Oxhoft =  
900 d. P otter; som Væ gt énhed  i Frankrig 
== 2,000 d. Pd. og  som Bummaal =  46,6 
i  Cbfd.

T o n n e r e ,  en rød Champagnevin af 1ste 
og 2den K lasse, som produceres i Dep. 
Vonne.

T o p a s  er en yndet Æ delsten af gul 
Farve i forskjellige Nuancer, men ogsaa un
dertiden farveløs, sjeldnere lysegrøn , lyse- 
blaa, violblaa eller rødlig. Den danner rhom
biske Prism er og  er fuldkommen gjennem - 
sigtig, meget glinsende, har en Væ gtfylde 
== 8,4— 8,6 og en Haardhed =  8, saa at den 
ridser Bjergkrystallen, men derimod selv 
ridses af Saphiren og Diamanten ; den bestaar 
af kiselsur Lerjord og vexlende Mængder 
Fluoraluminium. Ved at gnides og opvarmes 
bliver Topasen m eget electrisk, hvorved den 
væsentlig adskiller sig  fra andre Stene af et 
jignende Udseende. Den findes dels indvoxet 
i Krystaller og  dels i løse Korn i Brasilien, 
éth iop ien , Sibérien, N y Holland, England 
°g ogsaa flere Steder i Tyskland, navnlig i 
Sachsen; den slibes til alle Slags Smykke
stene, og  de pulveriserede Brudstykker be
nyttes ogsaa til S libning af andre Æ delstene. 
Hen hører ikke til de kostbarere Æ delstene, 
idet Karaten i Alm indelighed kun betales 
tøed 6— 8 G ylden; den forvexles undertiden 
tøed Citrinen, en gul Bjergkrystal, hvorfra 
'len dog let kan skjeines ved sin smukkere 
Glans og  større Haardhed. Efter Finde
stederne og  Farven har Topasen forskjellige 
Havne, af hvilke de vigtigste ere følgende:
1) Br asi l i ansk  Topas er af guldgul, i det 
Kødlige spillende Farve og  findes i vel ud
dannede Krystaller, ofte af betydelig  Størrelse 
°g smukkest i V illa R icca  i Sydamerika. 2) 
Farveløse Topaser, som ogsaa kaldes Vand- 
draaber eller Slavediamanter, Fr. Gouttes 
d’eau, Portug. P ingos d ’agoa, forekomme i 
løs Grusbund i R io Belmonte i den brasili
anske Provins Minos Novas i klare Krystaller 
Øg_ udgives stundom falskelig for Diamanter, 
bvis Haardhed og  Spil de dog  ikke besidde. 
He findes ligeledes ved Ilmensee og Arga- 
gesehsøen i Sibérien, i Ny-Sydw ales, og  mindre 
smukke i Bøhmen, Mähren og  Siebenbürgen, 
f  det portugisiske Skatkammer opbevares en 
saakaldet Diamant paa 1,680 Karat, som

J. H j o r t h :  Varelexikoii.

sandsynligvis er en farveløs Topas. Blaa 
Topaser fra Brasilien sælges ogsaa under 
Navn af brasi l i anske Saphir er .  3) Sibe-  
r i sk  Topas er grøn eller blaa, i hvilket sidste 
Tilfæ lde den ogsaa kaldes Aquam ar in;  den 
udmærker sig  ved stærk Glans og Klarhed og 
findes i Mussinsk ved Katharinenburg, Adont- 
schilon ved Nortschinsk, og paa Kamschatka. 
4) Rød Topas,  b r asi l i ansk  Rubin,  blegrød 
indtil mørk carminrød og v iolet; de fore
komme røde i Kameno-Pawlowskeja ved Oren
burg i Sibérien, og violette ved Boa-Vista i 
Brasilien. 5) Sach si sk  Topas (Schnecken
topas) findes ved Auerbach i Sachsen i 
Mængde indvoxet i den derværende Topas
klippe, men ogsaa flere andre Steder i Sach
sen, Bøhmen, Mähren, i Cornwallis etc. Den 
er af gul Farve; naar den spiller i det 
Grønne, kaldes den ogsaa sachsisk Chrysolith. 
—  Undertiden bliver Topas forvexlet med 
Beryl og  Chrysolith, der im idlertid have en 
ringere Haardhed og Væ gtfylde; den efter
lignes ogsaa m eget godt ved Glasflusser, men 
disse ridses let af Bjergkrystal. Med Und
tagelse af enkelte udmærkede Exemplarer 
staar Topasen ikke i høi P ris; de dyreste ere 
de farveløse og  de lyserøde brasilianske, der
efter komme de gule og tilsidst de sachsiske. 
I Sachsen sælges de røde Topaser pundevis; 
de største og  reneste kaldes Ringst ene,  de 
simplere Spændest ene.  Gule Topaser kunne 
forvandles til røde, naar man nedpakker dem 
godt i D igler i et eller andet ildfast Pulver 
og derpaa rødgløder dem og  afkøler dem 
langsom t; de kaldes da brændte Topaser og 
betales høiere end de ubrændte. Brændingen 
mislykkes dog ofte, og  mange Stene blive 
derved fordærvede. De sachsiske Schnecken- 
topaser blive farveløse ved at behandles paa 
denne Maade. —  Røgt opas s. K rystal; or i en
t a l sk  Topas s. Saphir; bøhm isk eller occi-  
dent al sk Topas er Citrin s. Krystal.

T o p i n a m b u r ,  Jordskok eller Jordæble 
{H elianthus tuberosus) er en i Brasilien 
hjemmehørende og  hos os undertiden dyrket, 
fleraarig og  haardfør Plante med Rodknolde, 
der udvendig ere røde eller violette, indven
d ig  hvide, og  som ligne Kartofler og  anven
des i Husholdningen. De ere snoede og  
sædvanlig treleddede i den ene Ende, og i 
den anden forsynede med en Knop. I  M el
lemeuropa dyrkes denne Solsikke-Art hyppig 
som Foderplante baade til H ø og som Grøn
foder om Efteraaret; den ædes gjerne af 
Kvæ get og  giver et r ige lig t Udbytte, da det 
er en stor, indtil 2 Meter høi Plante med 
talrige Blade. A f  1 M orgen Land erholder 
man i Tyskland c. 10,000 Pd. Urt og henved
20,000 Knolde. Disse sidste afgive ligeledes 
et godt Foder, navnlig for Faar, og de an
vendes ogsaa paa samme Maade som Kartofler, 
men staa dog tilbage for disse i Værdi og 
Udbytte. Knoldene kunne holde sig  i Jorden 
Vinteren over, og Planten kan trives i alle 
Slags Jord, selv Sandjord, naar Grunden blot 
ikke er sumpet. (Sé ogsaa Solsikke. !

T o r a i l l e s  kaldes en Art røde Koraller, 
der især forsendes til Levanten.

56
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T o rm e n tili*© « ! (R a d ix  Tormentillæ ), 
T . Ruhr- B lut- eller Hühnerwurzel, stammer 
fra den i Skove og  paa tørre Enge hyppig 
voxende Pot ent ina Torment i l la,  en perenne- 
rende, 30— 40 Ctm. høi Plante med tynde, 
næsten oprette Stengier. 3— 5 koblede Blade 
og  gule Blomster. Rodstokken er knortet, 
fingertyk og indtil 8 Ctm. lang, sædvanlig 
grenet med knudret, rynket, rødbrun Over
flade, indvendig rød ; den er m eget tung, tæt 
og  fast, er uden Lugt, men af en sammen- 
snærpende Smag. Den indeholder Garvesyre, 
Chinovasyre, fillagsyre, Stivelse, Extractiv- 
stof etc. Den anvendes i M edicinen som et 
styrkende Middel imod Diarrhoe etc., og  som 
garvestof'holdig Substants benyttes den ogsaa 
til Blækpulver.

T o r n b la d  (TJlex europæus) er en til 
Æ rteblom sterne hørende, 1 à 2 Meter høi, 
perennerende Busk med svære, sylformede 
Blade, som ende i stikkende Torne, og gule 
Blomster. Den forekommer hos os i H egn 
og  i sandede Egne og anvendes som Foder
plante for Kvæg og  H este, idet de unge 
Grene afskæres og  gives som Grønfoder, lig e 
som den ogsaa dyrkes i Dyrehaver til Foder 
for V ildtet om Vinteren. Flere Steder, 
t. Ex. i Skotland, dyrkes den i større Om 
fang til Kvægfoder og blandes da ofte med 
Roer.

T o r r e  d e l  lirrec© er en velsmagende, 
lysegul Malvasiervin, som produceres ved en 
Landsby af samme Navn i Nærheden af 
Neapel.

T o r r in g t o n s  er Navnet paa en Sort 
engelske uldne Tæpper, opkaldte efter Fa
briksbyen af samme Navn.

T o r s  s. Blaar.
T o r s k  s. Kabliau.
T o r s k e m u n d  (L in a ria  vulgaris), T. 

Frauenflachs, gelbes Löwenmaul, er en ved 
Veikanter og  Gjærder, paa græsbevoxede Ste
der etc. hyppig voxende Plante med stilk 
løse, linieformede, spidse Blade og gule, i 
Svælget orangefarvede og med en Spore ved 
Grunden forsynede Blomster, som ere samlede 
i tætte endestillede Klaser. De 20— 30 Ctm. 
lange blomstrende Stengier føres i Apothe- 
kerne under Navn af Herba Linar iæ  og an
vendes som et fordelende M iddel til Omslag 
og  til Bade imod den saakaldte engelske 
Syge, ligesom  ogsaa en deraf tilberedt Salve 
benyttes im od Hæmorrhoider under Navn af 
Unguent um Linar iæ.  I  frisk Tilstand have 
de en ubehagelig Lugt, tørrede ere de næsten 
uden Lugt, og Smagen er skarp og  bitter. 
De holde sig  neppe et Aar uden at blive 
sorte.

T o r t i l is  ere en Sort ordinaire uldne 
Fodtæpper, som især forfærdiges i Elbeuf, 
Rouen, Toulouse og flere Steder i Frankrig.

T o n a n t e  kalder man i den franske Han
del en Sort chinesisk, blomstret Atlask.

T o u g v æ r k  og  Reb,  T. Tauwerk, Seile, 
Stricke, Fr. Cordages, Cordes, E. Cordage, 
Cords, R op e , kaldes som bekjendt Traade 
eller Trævler af forskjelligt Materiale, der 
ere sammensnoede til et Hele a f forskiellig

Tykkelse, efter hvilken det da gives særegne 
Benævnelser; det tyndeste kaldes Sei lgarn,  
det tykkere Snore,  Hyssing og  Reb,  og  det 
tykkeste Tougværk.  T il alm indeligt Brug 
forfærdiges Garn, Reb og  Snore mest ved 
Haandarbeide af Rebslagerne, im edens Toug- 
værk til Brug for Skibe etc. nu som  oftest 
tilvirkes paa Maskiner, der navnlig skyldes 
engelske Opfindere. Som Materiale til Toug
værk benyttes hyppigst Hamp, til ordinaire 
Reb Hamp blandet med Blaar eller dette 
sidste alene, og  til finere Snore H ø r ; men 
desuden forfærdiges der ogsaa m eget Toug
værk af Manillahamp, Cocostræ vler, Jute, 
Espartogræs, Sunnhamp etc., ligesom  ogsaa 
af Jerntraad, hvilke Sorter ville findes om
talte under de nævnte Artikler. F or at til
virke alm indeligt Tougværk spinder man først 
Hampen til Kabelgarn;  flere Kabelgarn sam
les derefter til en Dugt  og  tre D ugter til en 
Tr osse  af c. 100 Favnes Læ ngde; det saa- 
ledes forfærdigede Tougværk kaldes t rosse- 
slaaet .  En saadan Trosse, bestaaende af 3 
Dugter, har allerede en betydelig  Styrke; de 
sværeste Toug eller Kabler, det saakaldte 
kabelslaaede Tougværk, bestaar imidlertid 
af 3 saadanne Trosser, som ere samlede til 
et Kabel, idet Dugterne først ere forfærdigede 
i bestemte Længder og  slaaede sammen til 
Trosser, som i dette Tilfæ lde kaldes Kordeler 
og  som derefter ig jen  ere slaaede sammen 
eller kabelslaaede. Et Kabel indeholder saa- 
ledes 9 D ugter i 3 Grupper, og Antallet af 
Garnene i hele Kablet bestem mer dets Ka
liber. I  et Toug af 7 Tomm ers Omfang 
have de enkelte D ugter 37 Garn, og  i hele 
T ouget findes der altsaa 333. Undertiden 
slaar man ogsaa Trosser af 4 Dugter, og 
under forøvrigt lige Omstændigheder ere 
disse noget stærkere end de treslaaede, men 
de ere mere udsatte for at slides. T il Vant  
o g  St ag bruges undertiden 4  à 6 slaaet 
Tougværk, som altsaa bestaar af 4 à 6 enkelte 
Dugter, slaaede sammen omkring et saakaldet 
Hjerte, der enten bestaar af en tynd Trosse 
eller af en enkelt D ugt. E t Tougs Styrke er 
saameget desto større, jo  finere, renere, sfør- 
kere og længere Hampen eller Materialet er, 
hvoraf det er tilvirket, ligesom  ogsaa Heg' 
lingen og  Snoningsgraden har Indflydelse 
derpaa. E t nyt og  af godt Materiale forfør* 
diget T ou g  kan bære en V æ gt a f 60 til 80 
Pund for hvert Garn, det indeholder, og det 
springer først itu ved en Belastning af over 
100 Pd. E t Toug, som er slaaet af 3 Dug' 
ter, hver paa 21 Garn, vil saaledes kunne 
bære en Væ gt af 3,780 Pd. En mindre &st 
Snoning giver stærkere, men løsere Toug' 
værk; en fastere Snoning g jør  det derimod 
mere vandtæt. Som oftest snos Traaden1’ 
saaledes, at de tabe %  af deres Længde 
men det skal være bedre, naar de kun tato 
1/4 ; efter anstillede Forsøg bærer saaledes e 
Toug, som i Snoningen har tabt V* af  Dæng' 
den, 5,187 Pd., imedens et, som  har tabt Ir 
ikkun bærer 4,230 Pd. Man skal kunne be 
regne et Tougs Styrke ved at m u ltip li^  
dets Omfang i Tomm er med sig  selv og
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tage en Fem tedel a fP rod u ctet; denne Fem te
del betegner det Antal Tons (à  2000 Pd.), 
som det kan bære. Vægten af Touge af lige 
Længder o g  forfærdigede a f samme Materiale 
tiltager i Forhold  til deres Omfang, idet den 
forholder sig  som Kvadraterne af Gjennem- 
snittet; naar saaledes et Toug, der f. Ex. er 
1 Tomm e i Gjennemsnit, veier 30 Pd., vil et, 
som er 2 Tomm er tykt og af samme Længde, 
veie 120 P d ., naar Garnets Førlighed og 
Slaaningen er ens for begge. Ved forskjellig 
Længde forholder Vægten sig  som Gjennem- 
snittets Kvadrat, m ultipliceret med Længden. 
— Hovedegenskaberne ved ethvert T ou g  ere 
Varighed, Fasthed og den størst mulige 
Bøieliglied ; det bør derfor være saaledes for- 
færdiget, at dets Tæthed tildels forhindrer 
Fugtighed fra at trænge ind deri, uden at 
dog Eøieligheden bliver mindre end nødven
digt, hvorfor en vis Grad af Tæthed ikke 
bør overskrides. Fugtighed er meget skade
lig for alt Tougvæ rk; man antager saaledes, 
at et Toug, som i tør Tilstand kan bære 
5,400 Pd., neppe vil kunne bære 4,000 Pd., 
naar det er vaadt. Endnu mere lider det, 
naar de vegetabilske Trævler, hvoraf det be- 
staar, begynde at opløse sig  ved en i længere 
Tid virkende Fugtighed. A lt Tougværk, som 
skal benyttes i fri Luft, saasom til Skibe 
etc., bliver derfor tjæret, imedens man ikke 
tjærer det, der skal bruges under Tag, fordi 
det utjærede Tougværk er stærkere end det 
tjærede paa Grund af dette Sidstes mindre 
Bøieliglied. E t T ou g , som utjæret bærer
4,800 Pd., kan, naar det blev tjæret og  havde 
henligget nogen Tid, kun bære 3,258 Pd. j 

Et godt tjæret Toug bør, efter at have lig - ! 
get 6 Tim er i Vand, ikke have indsuget mere J 
end 23 pCt. af dets Vægt. T jæ ringen fore- 
gaar sædvanlig ved at føre Garnet, samlet i 
Fed af 150— 200 Garn, igjennem  en med 
varm Tjæ re fy ldt Beholder, hvorved M ateri
alets V æ gt sædvanlig forøges med en Fem te
del. —  I det paa den ældre Maade snoede 
Tougværk have de ydre Lag en større Sno
ning end de indre og  ere derved bievne noget 
kortere, saa at de enkelte Traade i et saadant 
Toug ved Brugen undergives en m eget for- 
skjellig Spænding, hvilket ssivfølgelig  for
ringer Tougets Styrke eller Bærekraft. T il 
he paa Maskiner forfærdigede saakaldte Pa- 
tent touge benytter man derimod Traade af 
'neget forskjellig Længde, idet de inderste 
ere de korteste, og  de yderste, som  ved Sno- j 
ningen have den længste Vei at tilbagelægge, ! 
he længste, hvorved Spændingen søges for- | 
helt ligelig  paa alle Garntraadene. —  Toug- ; 
v®rk bør opbevares i tørre Magasiner, som  j 
'naa holdes godt udluftede ; det læ gges enten I 
Ijna Træunderlag, eller ogsaa ophænges det, i 
nien dog ikke for nær ved Mure, for at ikke ; 
hisses mulige F ugtighed skal virke skadeligt. ' 
Af gammelt Tougværk, som ikke er altfor i 
s'iht, forfærdiges det saakaldte Værk,  idet j 
jnan opplukker de gamle Touge i deres en
kelte Trævler; dette Arbeide, sopì kaldes at 
Plydse Væ rk, udføres sædvanlig i Straffp- ; 
nnstalter og Arbeidshuse. Dot tjærede Værk

anvendes mest til K alfatring af Skibe, im e
dens det utjærede benyttes til Pudsnings- og 
Pakningsmateriale; det mere slidte gamle 
Tougværk, som ikke er gödt nok til at blive 
plydset til Værk, anvendes til Papirfabrika
tion og  er en ikke ubetydelig Handelsar
tikel. *

1 Danmark findes der et stort Dam preb
slageri, som tilhører Firmaet Jacob H olm  & 
Sønner i Kjøbenhavn, og  som er forsynet 
med Uddrivningsmaskiner, Slaamaskiner, 
Vindemaskiner, Spindemaskiner og  i det Hele 
taget med Alt, hvad der udfordres til en fa
brikmæssig Tilvirkning af denne Vare; her 
fabrikeres næsten hele den danske Orlogs- 
marines Forbrug af Rebslagerarbeide. Des
uden findes der her i Landet mange større 
og  mindre Reberbaner, som alle dog kun 
virke med Haandkraft, saavel i Kjøbenhavn 
som i de fleste Provinsbyer.

Danm ark indførte iA a r e t l8 8 1  ialt 710,018 
Pd. Tougværk, af hvilke Tusinder Pund c. 
387 kom fra Rusland, 109 fra England, 63 
fra Ham borg, 57 fra Hertugdømmerne, 19 
fra Lübeck, 28 fra det øvrige Tyskland, 14 
fra Holland, 6 fra Sverig, 5 fra Norge, 3 fra 
Belgien etc. —  Udførselen her fra Landet i 
samme Aar udgjorde 425,019 Pd., a f hvilke 
Tusinder Pund c. 158 gik  til Sverig, 60 til 
Island, 23 til dansk Vestindien, 10 til Fær
øerne, 10 til Hertugdøm merne, 8 til England 
etc. samt 135 til andre ikke særlig opgivne 
Steder. —  For Femaaret 1877— 1881 udgjorde 
Gjennem snitsindførselen 665,190 Pd. aarlig 
til en Værdi af 268,646 Kroner, og Gjennem- 
snitsudførsclen 408,369 Pund v. 174,939 Kr.

Norge indførte i Aaret 1881 af tjæret R eb
slagerarbeide 219,420 Pd. til en Værdi af
82,300 Kr., og  af utjæret 468,180 Pund v.
229,000 K r.; af disse 2 Kategorier tilsammen 
kom c. 259 tusinde Pd. fra Hamborg, 165 
fra England, 167 fra Rusland (hvoraf c. 119 
fra Havne ved Nordishavet), 63 fra Holland, 
16 fra Frankrig, 10 fra Belgien, 8 fra Sverig 
og  c. 5 tusinde Pd. fra Danmark. A f Lan
dets egne Fabrikata udførtes i samme Aar 
154,980 Pd. værd 77,500 Kr. —  I Femaaret 
1876— 1880 udgjorde den aarlige Gjennem- 
snitsindførsel til N orge af Rebslagerarbeide 
312,564 Pd.

Sve r i g indførte i Aaret 1880 af nyt T ou g 
værk 1,559,877 Pd. til en Værdi af 623,951 
Kr., og  udførte 10,848 Pd. v. 4,339 Kr.

Engl and indførte i 1876 Tougværk til en 
Værdi af 558,374 £., hvoraf henved Halvdelen 
kom fra britisk Indien og næsten ligesaa- 
m eget fra Rusland. A f Landets Fabrikata 
udførtes i samme Aar 96,766 Cwts. T ou g 
værk til en Værdi af 266,460 £., a f hvilke 
Tusinder Cwts. c. 30 gik  til britisk N ord 
amerika, 16 til Australien, 13 til Sydamerika, 
4 til Afrika, 3 til Tyskland, 3 til N orge og  
Sverig etc. Desuden udførtes endel fremmed 
Tougværk til en Værdi af 82,015 £.

T o u r i l lo n  kalder man i Frankrig den 
af de mindste og  fineste Fisk bestaaende Sort 
Kabliau.

T o u r n a n t o l ie , Fr. H uile d’ olive tour- 
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nante, er en tyktflydende, ildelugtende, uklar 
og  sur Olie, som vindes af de gjærede Pres
rester a f O liven; den er næsten uundværlig 
som Beitsemiddel i Tyrkiskrødtfarverierne.

T o n r n a y - A s k e  s. Cendre de Tournay.

T o n r n e s o l  s. Bezf f t t a.

T o w e l i n g  kaldes i England nogle saa- 
vel af Linnedgarn som af Bomuldsgarn vævede 
Haandklædestoifer ; de ere i Regelen dreils- 
vævet stribede eller bygkornvævede, vaffel- 
tærnede, ligesom  ogsaa fint mønstrede og 
kaldes da Mummy-cl ot h efter det bløde, ejen
dom melig vævede Stof, hvori de ægyptiske 
Mumier findes indsvøbte. De væves i R ege
len a f 16— 24 Tomm ers Bredde og bruges 
mest her i Norden i linnede Varer, imedens 
de i England benyttes meget vævede helt af 
Bom uldsgarn, hvilket S tof paa Grund af dets 
større Blødhed er bedre istand til at indsuge 
Vandet. De linnede forfærdiges i det syd
lige Skotland, og  de a f Bom uld vævede 
komme hovedsagelig fra Omegnen af Man
chester. En Sort »Bading Tow els« ere i den 
senere Tid komne i Handelen plydsvævede 
saavel af Linned som af Bom uld, af hvilke 
de første især anvendes til Frottering, im e
dens de sidste, som have noget a f Svampens 
Egenskaber, særlig benyttes af Damer og 
Børn.

T o w g a r n  kaldes i England linned Garn 
af Blaar.

T r a a d  s. Bom uldsgarn,  Hørgarn,  Uld
garn og Si l ke ;  Metaltraad s. Jernt raad,  Mes- 
singt raad,  Søl vt r aad,  Lahn,  St renge etc.

T r a a c l s t i f t e r  s. Søm.

T r a c h y t  er en krystallinsk kornet, som 
oftest graa, undertiden ogsaa hvid eller rød 
lig, mere eller mindre porøs, vulkansk og  ru 
Porphyr, hvis kornede Grundmasse indeholder 
Krystaller af glasagtig Feldspath (Sanidin) 
og som tilfæ ldige Iblandinger ofte enkelte 
Krystaller af andre Mineralier, saasom O ligo- 
klas, basaltagtig Hornblende, Glimmer, Kvarts, 
O liv in , Augit etc. Den forekommer som 
kegle- og kugleformede, ofte takkede Bjerge, 
Vulkaner, Gange og  gamle Lavastrømme i 
Andesbjergene, Ararat, Auvergne, Siebenge
birge ved Bonn, Baula-Toppene paa Island, 
paa Øen Ischia ved Neapel etc. Den lader 
sig  spalte i Flader og  kan let bearbeides med 
Saug og Meisel. Da den udmærket godt 
modstaar Veirligets Paavirkning, anvendes 
den ofte til Bygningsarbejder; de ældre Dele 
a f Domkirken i K øln  ere saaledes opførte af 
Trachyt. Den egent l ige Trachyt er graalig 
eller rødlig  uden Ib landing af Kvarts og  hal
en Vægtfylde =  2,6— 2,7 og bestaar sæd
vanlig af 60— 65 pCt. Kiseljord, 15— 20 Ler
jord, 4— 8 Jernilter, 7— 12 Alkalier, 1— 4 
Kalk og  Magnesia samt */2— 1 pCt. Vand.
Den saakaldte Kvar t st r achyt  indeholder fri 
Kvarts, er lys, m eget ru og  porøs og  afgiver 
et godt Materiale til M øllesten. Nær be
slægtet med Trachyt er Phonol i t b og  Obsi 
dian (s. disse).

T r a ga n t .

T r a g a n t ,  Tragacant  eller Adragant  
{Gummi Tragacanthæ), T. Traganth, Bocks
dorngummi, Fr. Gomme adragante, E. Traga- 
canth, bestaar af den af Stammerne af flere 
til Papilionaceernes Familie henhørende Astra- 
galu sarter enten frivillig  eller efter Indsnit 
i  Barken udflydende, gum m ilignende og  efter 
Størkningen indsamlede Saft; den erholdes 
navnlig af A s t r a g a lu s  v e r u s , A . g u in u iife r , A .  
s tr o b ili  fé r u s  og  A . c r e t ic u s ,  af hvilke de to 
første høre hjemme i Lilleasien og  det nord
lige Persien og  den sidste i Peloponnes og 
paa de græske Øer, imedens A . s tr o h il i fe r u s  
voxer i Syrien og  Kurdistan. Den forekom
mer i Handelen i følgende Sorter: Sm yr 
naer -  eller Bladet ragant ,  den bedste Sort, 
kommer i Handelen dels over Konstantinopel 
og  dels over Smyrna i Kister paa 100— 240 
Pd. og  danner store, flade, ofte baandfor- 
mede Stykker, der bestaa af eiendommeligt 
over hverandre liggende L ag af hornagtig 
Consistents og ere hvide eller gule indtil 
brunlige med et mat og  splintret B rud; den 
er uden Lugt og har en flau, slim et Smag. 
Den indsamles i Juli og  August i det Indre 
af Lilleasien ved Kaisariéh og  Jalobatsch 
samt i H am id-D istrictet af A . v e r u s .  Man 
renser først Stammens nedre Del for Jord og 
g jør  Indsnit deri, og  Saften flyder da snart 
ud og  tørrer efter nogle Dages Forløb. — 
Mor ea-Tragant  kommer af A .  c r e t ic u s  og be
staar af smalle, orm eagtig snoede, ofte ogsaa 
uregelm æssig knoldede Stykker med buede 
O phøininger; paa Grund af dens snoede Form 
kaldes den ogsaa Vermicel l i .  Den forekom
mer dels ganske hvid og  dels blandet med 
gule og brunlige Stykker; jo  hvidere den er, 
desto høiere betales den, og  i Triest udsøger 
man derfor de hvide Stykker og  sælger dem 
under Navn af elegeret  Tragant. Den hvide 
bliver dog med Tiden ogsaa gullig. —  En 
tredie Sort, som kaldes sy r i sk  eller persisk 
Tragant a f A .  g u in u iife r  og  s t r o b i l i f e r u s  kom
mer kun sjeldnere i H andelen; den bestaar 
enten af drypstensformede eller af flade, paa 
forskjellig  Maade snoede eller krummede 
Stykker a f en gullig, undertiden ogsaa brun
lig  Farve. Pe r si sk  Tr agant  eller Tragant on 
komm er sjelden i Handelen. Den danner 
kantede, hyppigst brune, stribede Stykker af 
forskjellig Størrelse. Den giver en langt 
mindre consistent Slim med Vand end de 
øvrige Sorter.

Tragant adskiller sig  væsentlig fra Gummi 
derved, at den ikke opløser sig  i koldt Vand, 
men kun svulmer op deri til en tyk, seig, 
slimet, men kun lidet klæbrig Gelée. Dens 
Hovedbestanddel er det meget tungtopløse- 
lige Basso r i n  (s. d.) eller Adragant in,  som 
ikke klæber, men binder m eget stærkt efter 
T ørrin g ; desuden indeholder den en let op
løselig  Gummi, Ar abin,  der udgjør omtrent 
50 pCt. af Massen og klæber som arabisk 
Gummi. Desuden indeholder den Stivelse og 
11— 17 pCt. Vand og  afgiver ved Forbrænding 
2— 3 pCt. Aske. Tragant kan med Lethed 
skæres til tynde Blade, men lader sig kun 
vanskelig pulverisere undtagen i opvarmede
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Mortere. Den anvendes navnlig som et Binde
middel, især i Conditorierne, endvidere til 
Appretur paaSilketøi og  Kniplinger, i Papir
farverierne, til at fortykke Farverne i T øi- 
trykkerierne, til Forfærdigelse a f Tuschfarver 
og undertiden ogsaa i M edicinen; de ringere 
Sorter anvendes a f Skomagerne til at give 
Saalelæder Glans. I  Aaret 1866 indførtes 
der til England 698 Cwts. Tragant.

T r a m a  eller T r am si l ke s. Si lke.

T r a n , T. Thran, Fr. H uile de poisson, 
Ë. W hale-oil, Train-oil, kaldes de olieagtige 
Fedtstoffer, som man vinder af forskj ellige 
Sødyr, saasom Hvaler, Sæler, Haifisk, Mar
svin, Sild, Torsk etc., og  som udsmeltes eller 
udkoges med Yand af disses Spæk, Lever, 
ludvolde og  andre fedtrige Dele. Den største 
Mængde Tran erholdes a f Hvaler  og Sæler ,  
som langs Siderne indenfor Huden til B e 
skyttelse im od Kulden have et, hos Hvalerne 
ofte fodtykt L ag Spæk, der ved Udsm eltning 
leverer Tran, gjennem snitlig omtrent 240 
Centner for hver Hval. Hvalfiskefangsten 
drives navnlig i Polarhavene a f amerikanske, 
eUgelske, franske, hollandske, danske, norske 
°g  tyske Skibe, og  man fanger hovedsagelig 
den almindelige Hval, B a læ n a  lu y s t ic e t u s , og 
den saakaldte Nordkaper, B . g la c ia i l s ,  som 
Uavnlig forekommer ved Amerikas Nordkyster, 
Ulen dernæst ogsaa Marsvin og Narhvaler, 
oudvidere i de sydamerikanske Farvande Hav- 
koen, M a n a ta  s a u s t r a l is ,  i de indiske Have 
Ougongen, H a lic o r e  D u g o n g , og  i det sydlige 
Ccean ligeledes Hvaler og  Sæler, navnlig 
^ e iu m a to | iu s  p r o b o s c id e a . Hvalfangerne be
nytte a f det store D yr kun Barderne, der 
levere Fiskeben, og  Spæksiderne, der afskræl- 
les saa rent som muligt, imedens den øvrige 
Cel af D yret overgives Havets Bovdyr til 
Føde. I Begelen udkoges Spækket ikke strax 
Pua Skibene, men efterat den ydre Hud er 
ukaaren bort, aftager man Spækket i lange 
^trimler, som nedlægges i Fade og hjem 
l i g e s .  Paa Grund af Cellernes Forraad- 
Uelse er en stor Del af Trannen allerede flydt 
ud ved Hjemkomsten, saa at man kun behøver 
Uf si den; Besten udsmeltes paa en lignende 
Maade som Talg, og  den saaledes vundne 
uydende Tran bliver da renset ved Opvarm
ning til c. 100° C., hvorved nogle Stoffer 
udskille sig, imedens der undviger flygtige 
 ̂°rraadnelsesproducter, der have en hæslig 

JfUgt, hvorfor ogsaa Trankogerier sædvanlig 
ikke lægges altfor nær ved beboede Steder. 
Cvaltran, baade grønlandsk og  Sydhavs Hval- 
.l'uu, er af brunlig Farve, næsten gjennem - 
^Stig, ikke m eget tyktflydende og har en 
u°get mindre ubehagelig L ugt end de andre 
jC'ter. De bedre Sorter, som vindes ved den 
Ørste Udkogning, kaldes hvid eller l ys Tran 

3  komme især i Handelen fra Ham borg, 
England, Island, Grønland etc., imedens den 
. b inai r e  brune Tran erholdes ved en g jen - 
^Ugen Udkogning af det tykke Bundfald, som 
,Isætter sig i de Kar, hvori Afkølingen af 
U.U først udkogte Tran foregaar; dette Bund- 
' u kaldes i Nordtyskland og  H olland Prutt,

og de efter den sidste U dkogning tilbage
blevne Bester, der benyttes som Hundefoder 
og  til Fabrikation af Lim  og  Salmiak eller 
som Gjødningsm iddel, kaldes Grieven eller 
Speckf inken.  —  Den saakaldte Robbet ran 
eller Sæ lt ran vindes a f de forskjellige Arter 
Sæler, Hvalrosser, Søbjørne etc., som fore
komme i Polarhavene. Disse D yr komme, 
navnlig paa den T id  de have Unger, skare
vis til Havbredden, saa at de ellers ubeboede 
Kyster til mange Tider ere bedækkede med 
en uhyre Mængde af dem, og de dræbes da 
dels paa Landet og  dels paa Isen. Sælerne 
fanges navnlig ved Newfoundland, hvor der 
paa Polar-Drivisen aarlig i den første H alv 
del af Marts Maaned ved Hjælp af 4 à 500 
Skibe med en Besætning af 12 à 14,000 af 
de mest haardføre Fiskere nedlægges over
400,000 Sæler. Efterat de ere flaaede, skæres 
Spækket om hyggeligt af for at behandles 
yderligere paa Land. D et pakkes i store, 
firkantede Trækasser, som ere omtrent 25 
F od  høie og  brede, og hvis Sider ere dannede 
a f Stænger, der kun ere adskilte ved et lille 
Mellemrum, hvorigjennem da Trannen siver 
ud paa Grund af den overliggende Masses 
Tryk for nedenunder Bunden at samle sig  i 
en stor, aldeles tæt Træbeholder. Dette er 
den bedste Tran, hvorim od en ringere Sort 
erholdes, naar Drypningen efter 2 til BMaa- 
neders Forløb er ophørt og  man derpaa om 
rører Besten, og  en endnu simplere Sort faar 
man dernæst ved at udkoge det derved T il
bageblivende. Den ubehagelige Tranlugt fin
des især ved Bobbetran, hvorfor denne ikke 
anvendes meget til Sæbe, men til andet Brug. 
foretrækkes den i Begelen for Hvaltran, hvor
med den dog ofte er blandet; den er g u llig 
brun, har en tykkere Consistants end H val
tran og fryser heller ikke saa let som denne. 
Den kommer mest i den større Handel fra 
Ham borg, Archangel og  Holland. A f  denne 
fremstilles den saakaldte Trekronet ran ved 
stærk K ogning, som g jør  den mørkere; den 
forsendes i Tønder, som ere indbrændte 3 
Kroner. —  Havkal vst r an fra Island er den 
vigtigste fra denne 0  og  tillige den bedste; 
den bliver ikke tyk i Kulden, men har en 
ubehagelig Lugt. —  Hait ran af den store 
nordiske Hai, S q u a lu s  g la c ia l i s ,  hvis Lever 
fylder omtrent 1/2 Tønde og  som giver c. 50 
pCt. Tran, kommer fra Grønland og  Archan
gel. —  Del phint ran af Grindehvalens Spæk 
er gul og  tyndtflydende, men har en ilde 
Lugt. —  Døgl ingt ran af Hvalen af dette Navn 
er snart hvid, snart mørkere, i frisk Tilstand 
næsten uden Lugt, men den bliver hurtig  
harsk og  stinkende. Den brænder godt og  
let, men egner sig ikke til Smørelse for 
Læder, da den trænger altfor stærkt igjennem  
dette. —  Kaske lot bvalens Tran findes om 
talt under Hvalrav (s. d.). —  Mar svinst r an ,  
som erholdes a f disse Dyrs Spæk, har, naar 
den er godt behandlet, en smuk klar Farve 
og afgiver et godt Belysningsmateriale, men 
har en ubehagelig L u gt; den paavirkes mindre 
af Kulden end de andre Transorter. —  Si l de 
t ran vindes enten af hele Silden eller af
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H ovedet og Indvoldene; naar den er godt 
behandlet, er den meget lys og tem melig 
lugtfri, hvorfor den ofte benyttes til B elys
ning. —  Rokket r an f'aar man af forskjellige 
Rokkearters Lever, navnlig R a ja  P a s t in a c a ,  
R . R a t is  og  R . c la v a t a . Den er gu l og  klar 
og  bliver i det nordlige Frankrig, Holland 
og  Belgien benyttet til medicinsk Brug iste- 
detfor Levertran. Den benyttes ogsaa til 
Garvning a f Læder i Frankrig, ligesom ogsaa 
Trannen af en Rokkeart, som findes i M iddel
havet, anvendes til Garveribrug i Italien. —  
Tor8ket r an vindes a f Leveren, Indvoldene, 
H ovedet og Affaldet a f forskjellige Gadusar- 
ter; den haves i fire forskjellige Kvaliteter, 
l ysegul  eller blank,  brunblånk,  brun og den 
saakaldte hvide eller dampraf f inerede.  Man 
udsætter sædvanlig Leveren etc. i store T øn 
der for Solens Varme, og  den først udfly
dende, bleggule Olie henregnes da til først
nævnte Kvalitet. Ved længere Paa virkning 
af Solen udflyder den mere mørkt farvede, 
brunblanke Tran, og  endelig erholder man 
ved Udkogning a f de tilbageblivende, allerede 
forraadnede Rester den ordinaire brune Tran, 
som kun kan benyttes til Tilberedning af 
Læder. Den i Medicinen benyttede Lever t ran 
tilberedes hovedsagelig paa de norske Kyster 
og  paa Lofotøerne a f Leveren af Kabliau og  
Torsk, sædvanlig ved at udsmelte den ved 
Solens Varme eller ved U dkogning med 
Vand, men i den nyere T id  tilvirkes ogsaa 
store Mængder ved Indvirkning af Damp paa 
de om hyggelig  rensede og  ituskaarne friske 
Levere. Det herved fremkommende første 
Produkt, af næsten hvid Farve, af en sardin
agtig  Sm ag og  næsten uden Lugt er den 
hvide eller dampraffinerede Torskelevertran; 
denne afkøles derpaa stærkt, hvorved der ud
skiller sig  et ta lgagtigt Fedt, fra hvilket den 
klare hvide Tran afhældes og  filtreres. Ved 
senere og stærkere Udlæ gninger og Udpres
ning vindes derpaa en simplere Tran. Den 
alm indel ige Medicint r an (Oleum Jecoris 
Aselli), der efter Farven sorteres i lyseblank, 
blank og  gul, forsendes næsten udelukkende 
fra Bergen i N orge i Tusinder af Tønder paa 
c. 200 P d .; der sættes mest Pris paa den 
lyseblanke eller vingule. Den hvide damp- 
raf f inerede Torskelever t r an udføres navnlig 
fra Christiania af det bekj endte Firma Peter 
M øller i med Blik forede Tønder paa 210 
Pund Brutto, eller fyldt paa flade Flasker af 
en Pægls Indhold, pakkede i Kasser, som 
indeholde 200 saadanne; denne sidste er en 
extra fin og  om hyggelig  behandlet Sort. En 
lignende og  lige saa godt behandlet hvid 
Tran forsendes ogsaa i samme Emballager af 
P. C. Hoel i Aalesund og  Tob. U. Borthen 
i Trondhjem . Fra London er der i den 
nyere T id  ogsaa komm et en hvid Newf ound
lænder-Tran i H andelen, som ligner den 
foregaaende og  har en m eget mild og be
hagelig Smag ; den benyttes dog navnlig kun 
i England, Frankrig og Belgien. Lys skotsk 
Levertran, den saakaldte Codoil ,  benyttes 
undertiden til Forfalskning a f Linolie. —  
Levertran indeholder en ringe Mængde Jod

og  Galdestoffer og  anvendes i Medicinen mod 
Brystsygdom m e og  Kjertelsvagheder samt til 
udvortes Brug.

Særlig maa mærkes den gr ønlandske Sæl 
t r an,  den saakaldte Compagni  - T r a n , som
kommer fra de danske Kolonier i Grønland 
og som udelukkende forhandles igjennem  den 
kongelige grønlandske Handel i  Kjøbenhavn, 
idet Handelen med Kolonierne er monopoli
seret. Trannen tilberedes a f Sælspækket ved 
Udkogning, der i Regelen foregaar ved Eta
blissementerne i Grønland ; men om fornødent 
omkoges den ogsaa ved Trankogeriet i Kjø
benhavn, hvor den da tillige renses ved 
Aflagring paa de derværende Beholdere. 
Trannen sælges ved Auction, der afholdes to 
Gange aarlig, Foraar og Efteraar. Den sæl
ges i to Sorter, nem lig l ysebrun og  brun 
Sæltran, der dog  begge ere a f samme Godhed 
og  derfor ogsaa i en Aarrække ere bievne 
betalte med samme Pris. K jøberne have 
Adgang til imod Erlæggelsen af 3 pCt. af 
Kjøbesummen at erholde den kjøbte Tran 
udleveret som Trekronet ran,  der tilberedes 
paa særlig Maade, navnlig ved Tilsætning al 
Hai t r an;  den kan paa Lugten let kjendes 
fra anden Trekronetran. De ovennævnte 
Transorter, der ere fri for vegetabilske og 
mineralske Olier, anvendes fortrinsvis i Garve
rierne, de to førstnævnte Sorter navnlig og' 
saa til Degrasgarvning. Den lysebrune og 
den brune Tran sælges pr. Tønde à 12Ö 
P otter, imedens Trekronetrannen udleveres 
pr. Tønde à 160 P otter; 3 Tdr. Trekronetran 
svare saaledes til 4  Tdr. Sæltran. Trannet1 
udleveres paa Handelens egne Tønder, der 
paa Forlangende forsynes med Handelens 
Segl. Ved særlig Auction  én Gang aarlté 
sælges Affaldet fra Trankogeriet, den saa
kaldte Pøl ,  der indeholder uklar og tyk Tra11, 
etc. og  navnlig anvendes til Fabrikation al 
Vognsm ørelse. Den kongelige grønlandsk6 
Handels aarlige Omsætning af Tran udgjØ1 
omtrent 10,000 Tdr. (2,100,000 P u nd); A«6' 
tionspriserne vare i 1881 50 og  60, o g i l ^  
65 og 70 Kroner pr. Tønde.

Tran anvendes paa mange Maader, saaso111 
til Indgnidning af Læder for at gjøre de 
bøieligt, i Semsgarverierne, som Belysning8' 
materiale, til Kalfatring a f Skibe, til Frej11' 
stilling  af Belysningsgas og til Fabrikat!06 
af Sæbe, da den af de ved Forsæbning Ylß' 
tige Stoffer indeholder Palm itin  og  OlelF 
Desuden indeholder den ofte lid t Spermie6 
og  forskjellige Urenligheder, hvorfor dfl 
renses ved Raffinering med Svovlsyre, 
vaskning etc. Dens ubehagelige Lugt ij1(l 
rører fra et Glycerid af Valeriansyre og kjj 
tildels fjernes ved Chlorkalk eller Kalkæel ' 
For at befri den fra Vand og  dertil gi0^ 
den mere seig og  tyktflydende, hvilket Fl 
være ønskeligt til forskjelligt Brug, saas° 
til Smørelser for Læder, indkoges den unne. 
tiden over aaben Ild til en passende C0118 
stents, hvorved den sædvanlig bliver en« 
mere ildelugtende. Tran holder sig lJj 
m eget længe uden at tabe i Godhed, og “  f 
friske foretrækkes derfor for en Vare, a
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har henligget i længere Tid. Naar den skal 
anvendes til Belysning, maa den være lys, 
klar, uden Bundfald og harsk L u gt; en Draabe 
deraf bør kunne staa paa N eglen som en 
Berle uden at løbe ud. Tran opbevares bedst 
paa et køligt, skyggefuldt Sted i ikke altfor 
fulde Tønder.

Med Hensyn til de forskjellige Transorters 
Anvendelse til Garver i brug kan mærkes F ø l
gende. A f den grønlandske Hvai t ran bruges 
fortrinsvis den ovenfor omtalte Trekronetran. 
Robbet ran foretrækkes for Hvaltran, fordi 
dens Vægtfylde er større, den er mere tykt
flydende og  slaar ikke saa letig jen n em ; des
uden tørrer den ikke ind i Luften som Hval- 
tran til en tør Masse. Ved Semsprocessen 
omdannes Hvaltrannen til en mørkebrun, tyk 
Olie (Moel lon,  ren fransk Degras), der ikke 
tørrer ind ved Henstand i Luften ; ogsaa paa 
andre Maader kan Hvaltrannen dog befris 
for denne mindre gode Egenskab. Den kun
stige Smørelse Balænein er omdannet H val
tran; den har adskillige af de gode Egen 
skaber, der udmærke den franske Degras, 
men den har ikke den samme charakteristiske 
Lugt og  giver desuden Læderet en lysere 
Larve. —  Del phint ran egner sig bedst til 
Semsgarveriet. — Kaskelot t ens Tran trænger 
fet ind i Læderet, men slaar ogsaa let igjen- 
nem, og  den maa derfor kun bruges i ringe 
Mængde og altid med Forsigtighed. —  A f 
Fisketran benyttes navnlig St okf i sket ran og 
Torsket ran,  især de mørkeste Sorter. Naar den 
skal anvendes som Smørelse til Læder, maa 
flen, ligesom  Hval- og Robbetran, først ud
koges. Der er iøvrigt ogsaa liere andre Fisk, 
hvis Lever giver Tran, der i Handelen gaar 
under Navn af Torsketran; Si l den for E x
empel leverer en ikke ringe Del af den Tran, 
fler benyttes i Garverierne. De Transorter, 
fler bruges i Garverierne, ere i Regelen brun
lig gule og m eget tyktflydende; ved Opbe
varing blive de tem melig snart harske og have 
fla en sur Reaction, hvilket iøvrigt ikke har 
’logen skadelig Indflydelse ved deres Anven
delse som Lædersmørelse.

Danm ark indførte i Aaret 1881 af Tran, 
Tranlud, D egra og Vognsm ørelse 3,898,121 
Pund, hvoraf Indførselstolden beløb 11,956 
Kroner; af disse Tusinder Pund kom 1,791 
La Grønland, 1,249 fra Island, 69 Ira Fær
øerne, 51 fra Norge, 17 fra Lübeck, 3 fra 
Hamborg, 3 fra Hertugdømmerne, 515 fra 
flet øvrige Tyskland, 66 fra Belgien, 22 fra 
Holland, 16 fra England, 4 fra Frankrig og 
h9 fra andre ikke særlig anførte Steder. —  
Her udf ør t es i  samme Aar her fra Landet
3)149,150 Pd., af hvilke Tusinder Pd. c. 893 gik 
tü Sverig, 13 til N orge, 231 til Hamborg, 77 
til Lübeck, 185 til Hertugdøm merne, 1,577 
til det øvrige Tyskland, 109 til Holland, 51 
til England, 7 til Rusland og 6 til Frankrig.

Norges Indførsel af de samme Artikler ud
gjorde i Aaret 1881 ialt 647,320 Pd. til en 
værdi af 161,800 K r , imedens Udførselen af 
Landets egne Producter var følgende:

Vægt 
i Pund.

Værdi 
i Kroner.

Damprenset M edicin
tran ............................. 1,764,582 '681,700

Anden M edicintran . . . 2,328,534 704,200
Blank Tran .................. 3,678,708 905,100
B ru n b la n k ..................... 5,797,434 1.208.400

1.582.400B r u n ............................... 8,009,904
Ikke særskilt opgiven . 1,655,214 356,500

Ialt a f T ran . . . 23,234,376 5,438,300

Rummaalet for ovenstaaende samlede V æ gt
kvantum var 124,916 Hektoliter fà 1031/2 d. 
Potter), af hvilke Tusinder Hektoi. c. 42 gik 
til Ham borg, 10 til det øvrige Tyskland, 32 
til England, 30 til Holland, 4 til Frankrig,
2 til Belgien, 0,8 til Danmark etc. —  H oved
udførselen fandt Sted fra Bergen, idet Væ r
dien for den herfra udførte Tran var næsten
3 Mill. K r.; derefter kom Vadsø med c. 826 
tusinde Kr., Hammerfest med 347, Aalesund 
190, Christiansund 189, Christiania 189, 
Trom sø 177, Trondhjem 157, Vardø 81, Sta
vanger 17 og  Christiansand 4 tusinde Kroner. 
—  Foruden det foranførte norske Product 
udførtes der tillige i 1881 af fremmed Tran 
2,290 Hektoi. eller 425,940 Pd. til en Værdi 
af 60,100 Kroner.

Sve r i g indførte i Aaret 1880 c. 2 Mill. Pd. 
Tran til en Værdi a f 600,794 Kr., og  udførte 
309,424 Pd. v. 77,356 Kr.

England indførte i 1876 13,466 Tdr. Tran 
til en Værdi af 445,262 £ .; heraf kom 6,689 
Tdr. fra britisk Nordamerika, 2,093 Tdr. fra 
det nordlige Hvalfiskeri, 1,772 Tdr fra Spa
nien, 979 Tdr. fra de forenede nordamer. Fri
stater, 961 Tdr. fra Norge etc. —  A f indført 
Tran udførtes der ig jen  fra England i 1876 
1,563 Tdr. værd 52,377 hovedsagelig til 
Tyskland og  Frankrig. —  I Aaret 1867 ud
gjorde Indførselen af Tran til England 11,901 
Tønder.

T r a n e b æ r , T. Moosbeeren, ere Frug 
terne a f en i de nordlige Lande i Tørvem oser 
etc. voxende, til Lyngfam ilien henhørende 
Halvbusk, V a c c in im i) O x y c o c c o s ;  den er kry
bende, har en traadformig Stengel, ægformige, 
helrandede Blade og smukke lyserøde Blom 
ster. Bærrene ere carmoisinrøde og  spises 
sædvanlig syltede med Sukker; tidligere an
vendtes de ogsaa som et Middel imod 
Skjørbug,

T r a p  eller Diabas kaldes forskjellige 
krystallinske, haarde og tunge, som oftest 
grønlige eller sortagtige, plutoniske B jerg 
arter, som hovedsagelig bestaa af Feldspath 
og Augit med Iblandinger af Chlorit, H orn
blende, Apatit, Svovlkis, Jernilter etc. Den 
optræder i Lag eller Gange i Silur og andre 
ældre Form ationer, ofte i terrasseformede 
Afsatser, saasom ved Venern i Sverig, paa 
Bornholm  og flere Steder i N orge etc. Den
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finder ikke m egen Anvendelse, da den sæd
vanlig er fuld a f Revner og  Sprækker, hvor
for den let forvittrer og  er vanskelig at be- 
arbeide. Den er nær beslægtet med D io- 
rit (s. d.).

T r a p a n ik o r a i le r  kalder man de i 
Trapani paa Sicilien halvt forarbeidede K o
raller, som sædvanlig sendes til Livorno for 
der at gjøres færdige.

T r a p p e f u g le n  (Otis) er en til Løbe- 
fuglene henhørende, høibenet, plump Fugl, 
som navnlig lever paa de store Sletter i 
Afrika, Asien og  det sydlige Europa, ligesom 
den ogsaa forekommer i Mellemrusland og 
Tyskland; den flyver ikke godt, men løber 
med Lethed med udbredte Vinger ligesom  
Strudsene. Den store Trappe (O. tarda) er 
i Kroppen ligesaa stor som en Kalkun, ime- 
den lille (O. tetrax) er mindre og flyver 
lettere.

T r a p p e t æ p p e r , ogsaa kaldet Nat- 
sækket øi ,  ere en Slags paatværs ribbede og  
som oftest stribede Tæppetøier, som bestaa 
a f en blød, tvunden Kamgarns Kjede, der 
staar m eget tæt i Væven, men ikke stærkt 
stramm et; den kommer da til at skjule den 
af 3— 4 ikke sammensnoede H ørgarn be- 
staaende Islæt. En paa den modsatte Maade 
vævet Sort Tæpper kaldes Tyroler t æp- 
per  (s. d.).

T r a s  s. Cement .
T r a u m a t ic iu  kaldes en a f 1 Del 

Guttapercha og  12 Dele Chloroform eller 
Benzol bestaaende O pløsn in g , der ligner 
Collodium og  har fundet Anvendelse i Chi
rurgien.

T r a v e  om Koste er 20 Stykker.
T r a v e r t i n s t e n ,  ogsaa kaldet Tivoli

sten, er en Kalksinter, som afsættes a f mange 
varm e, kalkholdige Kilder og  som ogsaa 
undertiden danner hele Klippemasser,, t. Ex. 
ved Teveronefaldet ved Tivoli i Nærheden af 
Rom , i hvilken B y  flere P ragtbygninger, saa- 
som  Poterskirken, Colosseum etc., ere opførte 
af denne Stenart. Ogsaa andre Steder i 
Italien benyttes den som en fortrinlig B y g 
ningssten, ligesom  man ogsaa forfæ rdiger 
Drikkekar, Fade etc. deraf. Den er i R ege
len m eget porøs og  viser i Tværgjennemsnit 
ofte hule Rum  og  Planteaftryk, der ere dan
nede a f Planter, som den har om sluttet og 
som  senere ere smuldrede hen, men den 
forekom mer ogsaa med tæt Structur, t. Ex. i 
de gamle romerske Vandledninger.

T r e h a lo s e  er en til Rørsukkergruppen 
henhørende Sukkerart, som erholdes af nogle 
a f et Insekt bevirkede, galæbleagtige Udvæx- 
ter, der fremkomme paa en Kugletidsel. Disse 
Udvæxter, som  kaldes Trehala,  ere saa store 
som  Oliven og  indeholde Stivelsem el, Suk
ker og  Gummi. Sukkeret udtrækkes med 
Alkohol og  krystalliserer i rhom biske Søiler. 
D et er noget mindre sødt end Rørsukker; 
ved Behandling med fortyndet Svovlsyre 
fremkomm er der et ukrystalliserbart Sukker. 
I  Orienten benyttes det oftere istedetfor R ør
sukker.

T r e i l l e s  eller Tr e i l l i s kalder man i 
Frankrig nogle ordinaire Hampedreiler, som

mest bruges til M elsække, men ogsaa til 
Benklæder, Jakker etc. Tr. à chapeau kaldes 
nogle broget farvede Glanslærreder. (Sé og
saa Cout i ls. )

T r e n t a in e s  eller Trent ecent s kaldes i 
Frankrig, især i de sydlige Departementer, 
nogle raa, middelfine uldne T ø ier , hvori 
K jeden bestaar af 3,000 Traade. Finere med 
flere Kjede traade komme i Handelen under 
Navn af Trent edeuxaines,  Trent equat r ins,  
Trent esixaines etc.

T r e p a n g  eller sp ise l ig Søpøl se (H olo- 
thuria.edulis), T .Trepang, F r .B iche deiner, E. 
Tripang, Sea-Slug, er en paa Bunden og  Koral
revene i de tropiske Have, især i den østlige 
Del a f det ostindiske Archipel og  ved de 
nordlige Kyster af N yholland, i Mængde 
levende, nøgen, blød og ringet Orm eller orm
dannet D yr af 12— 16 Ctm. Længde og  3—4 
Ctm. Tykkelse; undertiden findes der ogsaa 
enkelte af indtil 50 Ctm. Længde og til
svarende Tykkelse. Den er valseformet, lidt 
tykkere fortil, sm udsigbrun paa R yggen  og  rød
lig  under Bugen. Den vurderes høit af Chi- 
neserne som en stimulerende Délicatesse og 
er derfor en v igtig  Handels- og  Udførsels
artikel i  det ostindiske A rch ipel. Tusinder 
af malayiske, chinesiske, spanske, franske, 
engelske og  amerikanske Skibe ere stadig 
beskæftigede med denne Fangst, som  giver 
det bedste Udbytte ved Nordkysten af Ny
holland og  ved Aruøerne og  som forøvrigt 
drives lige fra Vestkysten af Ny-Guinea til 
Øen Ceylon; i den nyere T id  er Fiskeriet 
ogsaa drevet med H eld ved Kysterne af Mau
ritius. Naar Dyrene findes i en Dybde af 
kun omtrent 1 Meter, fanges de enten med 
Haanden eller med en med en Jernspids for
synet Stok, de dybere liggende med en til 
en Sten befæstet Krog, eller ogsaa hentes de 
op fra Havbunden af Dykkere. Paa den 
sidste Maade faar man den bedste Sort, thi 
jo  dybere i Havet Trepangen findes, desto 
bedre er den. Efter Fangsten tager man 
Indvoldene ud af Dyrene, som derpaa tørres 
i Solen, hvorefter de blive røgede over en 
Brændeild; heri bestaar hele deres Tilbered
ning. Hele Fangsten gaar til China, og 1 
Macassar paa Celebes, som er Hovedstapel- 
pladsen derfor, blive de sorterede med stor 
Omhu ; imedens Fiskerne kun skjelne imellem 
3 Hovedsorter, nem lig Bal l a Sekal i e,  Tali* 
pong og Gama,  blive de af de i Macassar 
boende Chinesere, som ganske have denne 
H andel i  deres Hænder, sorterede i ikke 
mindre end 30 Sorter med forskjellige Navne 
og  til en Pris, der efter Kvaliteten varierer 
fra 5 spanske Dollars pr. Pikul (c. 121 d- 
Pund) til over 100. Fiskenes Kvalitet og 
Værdi er aldeles ikke afhæ ngig  af deres 
Størrelse, men beror paa Eiendommeligkedei 
ved dem, som  det ikke er m uligt at forstø 
eller paa vise af N ogen, som ikke i lang Tm 
har været beskæftiget med denne Handel- 
Fra Macassar forsendes der aarlig til Chnm 
omtrent 7,000 Pikuls eller henved 850 ,0CHJ 
Pd. Trepang, hvorfor Prisen sædvanlig varm 
erer fra 8 til 110 Dollars pr. Pikul. Ogsa



Tresquilie.  889 Tr icotage .

fra Marnila udføres der en Mængde Trepang 
til Canton.

T r e s q u i l l e  kaldes i Marseille uvasket 
ï'aareuld.

T r e s s e r  kaldes væ vede , til Kantning 
bestemte Baand, hvori Kjeden bestaar af 
Silke, Bom ulds- eller Linnedgarn, ug Islætten 
af ægte, pletteret eller uægte Guld- eller 
Sølvspind, eller a f lignende Traad eller Lahn ; 
de forfærdiges i en stor Mængde Sorter af 
forskjellig Bredde og med forskjellige M ønstre 
etc. Tidligere var Kjeden i de ægte Tresser 
altid Silke og dette et K jendetegn paa 
deres Æ gth ed ; men nu forfæ rdiger man o g 
saa disse med K jede af Linned eller Bomuld, 
Undertiden blandet med Silke. De alminde
ligste ere de saakaldte Dobbel t resser ,  som 
benyttes til Uniformer og  Livréer, og  som 
bestaa af et Spind, der paa begge Sider har 
det samme Udseende og  M ønster; naar de 
istedetfor Spindet ere gjennemvævede med 
fin Traad, kaldes de Tr aad t r esser .  — Baand- 
^ esser ,  Hal vt r esser  eller Ligat u r t r esse r  ere 
bun bedækkede med Guld eller Sølv paa den 
ene Side, og  Mønsteret er ogsaa kun synligt 
Paa denne. Lahnt r esse r  ere saadanne, hvori 
Ilfønsteret er dannet med L ahn; de anvendes 
tttest til Kirkeornater, men ogsaa til Besæt
ning om H uer; de kaldes buede eller dobbelt
hede, naar de have Buer paa den ene eller 
Paa begge Kanter. Brede, med Buer vævede 
«e sse r  kaldes ogsaa Garn i t ur t r esser .  Gå- 
toner eller Gi t t erbordt er  ere lette, gjennem - 
®igtige Tresser, hvori Kjeden bestaar af 
h in d . Desuden gives der endnu liere andre 
borter; ogsaa Guld- og  Sølvkniplinger hen- 
regner man til Tresser. 1 Alm indelighed 
nuler man Tresser i ægt e og uægt e eller 
koniske,  og  ved ægte Guldtresser forstaar 
n^n da saadanne, hvortil Spindet, Lahnet 
nfc. er pletteret; disse sidste kaldes ogsaa 
balvægte eller plet t erede.  T il de uægte er 
h r  derimod slet ikke benyttet Guld eller 
h iv , mon kun en disse Metaller lignende 
^utalcomposition. De ægte og  ligeledes de 
Pletterede Tresser sælges i Regelen efter 
'  ®gt, de uægte derimod enten alenvis eller 
6fter Stykketal. Tresser forfærdiges af Guld
aler Sølvtrækkerne, som findes i alle større 
byer.
o T c e s t  eller V ergis er en Sort let fransk 
h ildug, som især forfærdiges i og omkring 
Vergis i Dep. Somme.
, 1 'i ‘i a g e  er det franske Udtryk for A lt, 
yvad der af en Vare udskydes og bortkastes; 
* Tyskland forstaar man derved særlig den 
jî  ^sorte og  itubrukne Bønner bestaaende

h T r i c o t  kaldte man tidligere kun et paa 
høinp0Vævestolen tilvirket elastisk S tof af 

p U Bomuld eller Silke, som undertiden 
.pdnu bruges til Benklæder og  desuden navn- 
h .  til Theaterdragter, imedens man nu ved 
/■h ot forstaar et uldent, klæ deagtigt Stof, 
,°ui er vævet paa en almindelig Væv med 
i°.Systemer af Traade. D ette T ø i er dob- 
Qelf) idet de to lige fine Kjeder vexle jevnlig  

i lige store Mellemrum im ellem R et og 
lailge, saa at T øiet faar smalle Tværribber,

imedens Islæ tterne, som  ligeledes ere af 
samme Finhed, ikke vexle; det har Lighed 
med Buckskin , men er mere elastisk og 
strækkeligt end dette, og anvendes paa 
samme Maade.

T r i c o t a g e  kaldes i Alm indelighed alle 
strikkede eller paa Strømpevæven forfæ r
digede Stoffer, som anvendes til forskj ellige 
Beklædningsgjenstande. De tilvirkes af for- 
skjellige Materialier, enkelte eller blandede, 
saasom U ld , Bom uld, Silke, H ørgarn etc. 
De st r i kkede Varer adskille sig fra paa sæd
vanlig Maade vævede Tøier derved, at im e
dens ved disse sidste stedse to Systemer af 
Traade blive sammenflettede under rette V ink
ler, bestaar Strikningen i en kunstig F le t
n ing af en eneste Traad ved Hjælp a f to 
eller flere Strikkepinde, saa at Traaden dan
ner sammenhængende Masker, af hvilke den 
ene griber ind i den anden. St rømpevævede 
Varer eller Tr i cot age ere derimod vævede 
Tøier, bestaaende af en Række af Masker 
eller R inge, som ere sammenslyngede og  som 
dannes ved Bevægelsen af en enkelt, ikke 
spændt Traad om et vist Antal i en hori
zontal Flade liggende Naale; der fremkommer 
derved Striber eller Stoffer uden Ende, efter
som Naalene ere anbragte i en lige Linie 
eller kredsfurmigt i en horizontal Flade. 
Maskedannelsen ved Strøm pevævning sker 
paa en anden Maade end ved Strikning; 
imedens Naalene nem lig ved Strikningen 
stedse vexle med hinanden i deres Virksom 
hed, udfordres der ved Vævningen til hver 
enkelt Maskerække en egen Naal, der ikke 
alene tjener til Maskens Dannelse, men o g 
saa fastholder den fremkomne Maske saa- 
længe, indtil en ny Maske har dannet sig. 
Ligesaa mange Masker, som der forekommer 
i Bredden af det Stof, der skal væves, lige
saa mange Naale behøves der til en Række. 
Strømpevævene ere forsynede med ubevæge
lige, elastiske Krognaale af Form  som en 
Fiskekrog, der er bøiet saa stærkt, at den 
kan lukkes ved et Tryk paa Enden. Disse 
Naale ere anbragte horizontalt med Krogene 
indad, og  ved Hjælp af smaa Blikplader, de 
saakaldte Platiner, skydes da Traaden ind 
imellem Naalene og  deres ombøiede Spidser; 
naar disse trykkes ned, drives de gamle Ma
sker ud over de nye, og Traaden, som er 
slaaet om Naalene under de med en nedad- 
gaaende H age forsynede Spidser, bliver da 
sam tidig knyttet til en ny Maske. Hver 
Naal i Stolen tjener derfor uafbrudt til Dan
nelsen af en Maskerække, som er fortløbende 
efter Tøiets Længde, imedens Naalen ved 
Haandstrikningen danner Maskerækkerne efter 
Bredden. Ved Strikning fremkommer hver 
enkelt Maske for sig, imedens der derimod 
ved Vævning dannes en hel Række Masker

S
aa éngang uafhængigt af Længden, og  ime- 
ens man ved almindelig Haandstrikning kun 
kan tilvirke c. 80 Masker i en Minut, har 
man nu Maskinvæve, som danne over 40,000 
Masker hver Minut. Paa de sædvanlige 
Strømpevævestole kan man dog kun tilvirke 
brede Flader, som derfor maa tilskæres og 

samm ensys, naar Stoffet skal anvendes til
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runde, hule Klædningsstykker; men i den 
nyere T id  har man ogsaa construeret Rund
stole med divergerende Naale, hvor Maskerne 
dannes enkeltvis, men ofte mange Steder 
paa éngang, saa at hver Omdreining a f Ma
skinen giver ligesaa mange Maskerækker, 
undertiden ogsaa med Garn af forskiellig  
Farve. Yed Hjælp af saadanne Rundstole 
tilvirkes Stoffet i Form  af cylindriske R ør af 
forskiellig  Længde, enten t il directe Brug 
eller til at sønderdeles og  sammensys til 
Strømper, Trøier etc. For henved en Snes 
Aar siden lykkedes det dernæst en Am eri
kaner, Lamb i Newyork, at construere en 
Strikkemaskine til H usbrug, hvormed der 
baade kan strikkes Strøm per og  andre T ri- 
cotagevarer med en H urtighed og  Accura- 
tesse, som ikke kan opitaas ved Haandstrik- 
ning.

Kunsten at strikke Strømper, saavelsom at 
væve dem, henhører til den nyere Tids Op
findelser. I Oldtiden kjendte man den ikke, 
idet Romerne og andre Folkeslag i den T id  
ikke brugte særlige Beklædningsstykker for 
den nedre D el af Legemet, og  da man i M id
delalderen begyndte hermed, bestod Bénbe- 
klædningen af Gamacher, der vare syede af 
Klæde. Strikkede Strøm per vare i B egyn
delsen m eget sjeldne og kostbare, og  Konger 
og Fyrster gjorde hinanden Foræringer der
med, som de satte megen Pris paa. Efter- 
haanden blev Haandstrikning im idlertid mere 
og mere alm indelig; men først i Aaret 1589 
blev Strømpevævestolen opfunden af en E ng
lænder, W illiam  Lee, som oprettede et 
Strømpevæveri i Calvington i Nærheden af 
Nottingham. Han havde im idlertid ikke Held 
med sig og  henvendte sig  derfor til D ron 
ning Elisabeth om H jæ lp; men denne blev 
ham negtet, og han m odtog derfor et Tilbud 
fra den franske Konge Henrik VI, som havde 
faaet Kundskab om hans Opfindelse, om at 
nedsætte sig  i Frankrig. Han anlagde da 
med denne Konges Hjælp et Strømpevæveri 
i Rouen, som begyndte sin Virksomhed under 
m eget heldige Auspicier; men efter Kongens 
pludselige D ød opstod der nye Vanskeligheder 
for ham, og  han døde kort efter i Fattigdom  
i Paris. Endel af hans fra England m ed
bragte Arbeidere vendte da tilbage til N ot
tingham og fortsatte deres Virksomhed, og 
de havde større H eld med sig end deres 
Læremester, idet Strømpevæveriet efterhaan- 
den udbredte sig  over hele Nottinghamshire, 
som endnu er Hovedsædet i England for 
denne Industri, og derfra videre til Derby, 
Leicester, Manchester, Exeter, Norfolk, Glas
gow, Aberdeen og  fiere Byer i det sydlige 
Skotland. Alene i Nottingham shire vare i 
Aaret 1867 henved 200,000 mandlige og 
kvindelige Arbeidere beskæftigede med 
Strømpevæveri; hele Englands Production af 
de dertil henhørende Artikler anslaas til en 
Værdi af c. 7 Mill. £. aarlig.

De engelske Silkestrømper udmærke sig  ved en 
god, blød Appretur og  ere saavel b illige som 
sælgelige, men i Regelen ikke meget holdbare ; de 
kunne ikke concurrere med de franske, som vel

ere dyrere, men langt bedre, idet Materialet til 
dem er ehinesisk prima Silke og  lignende 
Kvaliteter. I  Tilvirkningen af denne Artikel 
staar Frankrig endnu øverst; navnlig er 
Fabrikationen betydelig  i Paris, Lyon, Mon- 
tauban, Versailles, Nismes etc., hvor maa 
forfærd iger hvide, graa, sorte, glatte, møn
strede eller broderede Silkestrømper af en
hver Størrelse. Fabrikationen saavel af uldne 
som af Bom ulds- og M erino-Strøm per har i 
Fr ank r ig sit Hovedsæde i Tr oyes og Aube 
og i den store Omegn omkring disse Byer, 
og  for simplere Varer særlig i Nism es;  hvad 
der i andre franske Byer tilvirkes af disse 
Artikler er kun ubetydeligt og vedrører ikke 
den større Handel. I  Troyes og  Aube fa
brikeres der desuden mange andre Tricotage- 
varer af Uld, a f hvilke navnlig Herreveste 
spille en stor Rolle  og  forsendes hele Ver
den over ligesom de der tilvirkede Strømper.

I  Tysk l and  er Sachsen, og  navnlig Byen 
Chemnit z med alle de i dens vidtstrakte Om
egn beliggende Landsbyer, Hovedsædet for 
Fabrikationen, som hovedsagelig omfatter 
Bomulds Strøm per og Handsker. Udførselen 
herfra er overordentlig stor til alle Lande, 
men navnlig til Amerika, hvorfor flaue Tider 
i dette Land influere stærkt paa Priserne og 
ofte fremkalde megen N ød og  Elendighed i 
Sachsens overbefolkede Fabrikegne. Slange 
a f Landsbyerne i Omegnen af Chemnitz tællf 
5 à 6,000 Indbyggere, enkelte endogsaa 10 à
12,000, som hovedsagelig have deres Erhverv 
af Strømpefabrikationen. Som et Exempel 
paa den umaadelige Verdensforretning i denne 
Artikel kunne vi anføre, at en dansk Hand
lende for et Aarstid siden har set ophobet i 
Lager i en lille Landsby i Omegnen af Chem
nitz hos en enkelt Factor (Forretningsmand, 
som udleverer Garn til Bønderne og  igjen 
modtager deres færdige Varer) over 1 Mil
lion Dusin ublegede, upakkede Strømper, op
stablede i Pyramider langs Væggene i store 
Lokaler, ligesom  der ogsaa blev fremvist 
Efterbestillinger fra amerikanske Firmaer paa
10,000 Dusin Strøm per og  derover i et Par 
Numere af Sorter, hvoraf Hovedbestillingerne 
allerede tidligere vare afsendte. —  Hoved
sædet for uldne Phantasiartikler er Apolda 1 
Thüringen, hvor nogle enkelte store, gamle 
Firmaer stadig trods al Concurrence have 
forstaaet at hævde deres Stilling som de 
første og bedste i Faget. En gentil og hon
net Concurrence imellem disse store Firmaer 
indbyrdes angiver Tonen for hele Forholdet 
imellem de andre Fabrikanter paa denne 
Plads, som dog overalt ere henviste til at 
concurrere med hverandre. T il Exempel her- 
paa kan anføres, at der i Amsterdam i J*‘ 
nuar Maaned hvert Aar er repræsenteret nogle 
og tyve Apolda-Fabrikanter med Collectioner 
i samme Branche som Sælgere for det kom
mende Aar. —  Ber l i n har tabt betydeligt 
Terrain i Tricotagefabrikationen i de sidste 
10 à 20 Aar, og kun i de saakaldte »Com
fortables« (lange, uldne Herretørklæder) har 
Byen og  Omegnen (Rixdorf) kunnet hævde 
sin Plads overfor Apolda i nogle Sorter
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Haandstolsvarer. —  Øvr e-Schlesien har en
kelte gode Fabriker i Phantasiartikler, mest 
dog hvad Haandarbeide angaar, idet den 
fattige Befolkning her nøies med endnu rin 
gere Arbeidsløn end den allerede m eget lave, 
som gives i Sachsen. —  Bøhmen har i Bom 
ulds Tricotage enkelte gode Fabriker, som 
dog paa Grund af en høi Beskyttelse hoved
sagelig kun arheide for Indlandet. —  I Wii r -  
t emberg findes der i Stuttgart og i mange 
Landsbyer en betydelig  Industri i Bom ulds- 
Tricotage af almindelige, simple Varer, saa- 
som Benklæder, Strømper, Trøier etc., der 
komme i den større Handel, og Concurrencen 
med Sachsen og Frankrig i disse Artikler er 
betydelig. Skjøndt Fragten for disse simple 
og b illige Varer er tem m elig høi paa Grund 
af den lange Vei, kan det dog lønne sig hos os 
at føre nogle af de større Artikler derfra, og 
ihvorvel Toldbeskyttelsen i Danmark er b e 
tydelig (662/3 Øre pr. Pd. for Varer af t. Ex. 
6 Pds. Væ gt pr. Dusin og Værdi 7 Kr. pr. 
Dusin, altsaa c. 57 pCt. af Varens Værdi), 
kan det endda undertiden svare R egn ing at 
indforskrive disse Varer i Kvaliteter, der ikke 
falde svære, imedens enkelte svære Artikler, 
saasom Bomulds Benklæder, slet ikke kunne 
indføres hertil paa Grund af den høie T o ld 
beskyttelse.

Engl ands ovenfor omtalte Nottingham er- 
og Leicester-Fabrikation af Tricotage er vel 
meget betydelig , men i den practiske Vare 
for den store Verdenshandel staar den dog 
tilbage for Sachsen, som forstaar at indrette 
sine Varer specielt for hvert Marked, hvilket 
Englænderne som bekjendt hidtil ikke have 
vist synderlig  Tilbøielighed til, imedens de 
derimod paa den anden Side have deres store 
Stapelartikler at holde sig  til.

Schw eiz’s Tricotage Industri er ikke af 
Betydning imod de tre ovennævnte Landes, 
og kommer man ind paa de saakaldte uldne 
Phantasiartiklers Omraade, da vil man hyp
pig træffe mange E fterligninger af de andre 
Landes Varer og  Dessins, uden at Priserne 
dog ere lavere. D et Samme gjælder med 
Hensyn til uldne Phantasiartikler for Øst er-  
r igs Vedkommende.

I Danm ar k har Strikning af uldne Strøm 
per, Sokker, Vanter, Trøier og Underben
klæder været drevet i over 100 Aar som en 
Hjemmeindustri, navnlig i Jylland, hvor saa- 
vel den kvindelige som den mandlige L and
befolkning beskæftigede sig med denne Idræt 
i en saadan Udstrækning, at der blev tilvir
ket langt mere, end den nærmeste Omegn 
kunde forbruge. Beboerne i Hammerum og  
Lysgaards Herreder i Jylland erholdt derfor 
i Aaret 1741 en Tilladelse af Begeringen til 
at lade deres Husflidsproducter sælge hele 
Landet over ved de saakaldte Uldhandlere 
eller Hosekræmmere, og Flere af disse kom 
da til Kjøbenhavn, hvor de bosatte sig og 
virkede som Mellemhandlere imellem Produ
centerne i Jylland og  Forbrugerne i K jøben
havn. For om trent 50 Aar siden fik im id
lertid den nævnte Hjem meindustri en betyde
lig Concurrence i Valsevævene,  som kunde 
forarbeide saavel uldne som Bomuldsvarer,

og  som leverede et smukkere Fabrikat end 
Haandstrikningen. Kort efter begyndte og 
saa Anlæ gget af Uldgarnsspinderierne i Jy l
land til Tricotagefabrikationen ; men disse fik 
dog egentlig  først deres Betydning, da Rund
maskinerne bleve indførte her i Landet for 
omtrent 35 Aar siden. Uagtet der ved Hjælp 
af disse Maskiner i en Aarrække tilvirkedes 
for 1 à 2 M illioner Kroner aarlig af alle 
Slags baade uldne og  Bomulds-Underbeklæd- 
ningsgjenstande etc., indførtes der dog en 
betydelig  Mængde af disse Artikler fra Ud
landet, indtil St r ikkem ask inerne for henved 
en Snes Aar siden fandt Indgang her i Lan
det, hvor de senere have vundet saamegen 
Udbredelse, at Indførselen af Tricotagevarer 
fra Udlandet efterhaanden er aftagen endel 
og maaské snart hovedsagelig kun vil komme 
til at bestaa a f de saakaldte Phantasiartikler. 
Det maa dog bemærkes, at Strikkemaskinerne 
ingenlunde have fortræ ngt Eundvævene, men 
kun suppleret disse; med de Førstnævnte 
tilvirkes der nem lig de saakaldte »regulaire« 
eller »regulerede« Tarer, paa de Sidstnævnte 
derimod Stoffet i hele, cylinderform ede Styk
ker, som derefter tilklippes og  sammensys 
til de forskjellige Artikler. Anlæ gget af gode, 
ved Damp drevne Uldgarnsfarverier her i 
Landet for en halv Snes Aar siden har lige
ledes bidraget til at fremme Brugen af 
Strikkemaskiner og endvidere givet Impulsen 
til en ny Art Husflidsindustri, nem lig Strik
ning, Hækling, F ilering og Hakning af Dame- 
og Børne-Overtrøier, Tørklæder, Huer eet', 
baade af Bomuld og Uld, hvilken Virksom
hed nu afgiver et ikke uvigtigt Bierhverv 
for mange Familier, hvis yngre eller ældre 

S kvindelige Medlemmer arbeide for de større 
Magasiner. —  A f Tricotagefabriker findes der 

j i K jøbenhavn 6, som alle ere forsynede med 
den nyere Tids Opfindelser, saasom Valse
væve, mechaniske M askiner, Rundmaskiner 
og Strikkemaskiner, og desuden beskæftiges 
her ikke faa mindre Værksteder paa 4, 6 à 8 
Strikkemaskiner, af hvilke sidste ogsaa en 
Mængde, som ovennævnt, benyttes i private 
Fam ilier. 1 Odense findes ligeledes en større 
Tricotagefabrik ; i Aarhus 2 Fabriker med 
Rundvæve alene for Uldvarer; en lignende 
findes i Dollerup Mølle i Jylland, < »g i Ham
merum tilvirkes der en betydelig  Del baade 
Bom ulds- og U ld-Tricotage i flere med Rund
væve og  Strikkemaskiner forsynede Værk
steder, ligesom  desuden Strikkemaskinerne 
finde Beskæftigelse i de fleste Provinsbyer i 
hele Landet. — Paa Færøerne og Isl and t il
virkes der ogsaa ved Husflid mange T rico 
tagevarer, navnlig de bekjendte 1 Va Pds. °£  
2 Pds. Uldtrøier, der ere et meget godt, 
stærkt og  billigt Beklædningsstof især for 
Arbeiderbefolkningen; af disse Trøier samt 
af Vanter, Strømper og Sokker kommer der 
aarlig over 100,000 Pund til Kjøbenhavn. 
Den færøiske, practiske Uldtrøie har dog i 
de sidste Aar tabt m eget med Hensyn til 
Afsætningen her i Landet, idet den af Mange 
ansés for at have et for simpelt Udseende, 
hvilket har havt til Følge, at langt siettere, 
men mere moderne udseende, dels inden-
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landske og  dels tyske Varer liave skabt en 
stor Concurrence for den. Finere Uldgods, 
det saakaldte »Præ stegods«, som strikkes af 
den fineste og  blødeste Uld, der klippes af 
de islandske Faars Bryst, er meget efterspurgt 
i Strømper og  Sokker, men fremkommer kun 
sparsomt.

Danm ar ks aarlige Indførsel af Tricotage- 
varer kan ikke specielt opgives, da disse A r 
tikler i Statistiken ere sammendragne med 
andre ligebeskattede Manufacturstoffer, t. Ex. 
for Bomulds Tricotages Vedkommende med 
fløilsvævede og  trykkede Varer, under hvil
ken sidstnævnte Artikel den samlede Ind
førsel i 1881 a f disse 3 Kategorier vil findes 
anført.

Norge indførte i 1881 af uldne Strømper, 
-Undertrøier og  grove Vanter 72,848 Pd. til 
en Værdi af 255,000 Kr. (Toldbeløb 9,829 
Kr.), hvoraf 66,518 Pd. kom fra Danmark og 
5,444 Pd. fra Ham borg, og af anden Uld- 
tricotage, hvorunder Uldskjærf, 96,818 Pd. 
værd 580,900 Kr. (T old  48,497 Kr.), hvoraf 
52,954 Pd. kom fra Hamborg, 18,710 Pd. fra 
England, 13,000 Pd. fra Danmark etc. A f 
Bom ulds-Tricotage, farvet og  ufarvet, ind
førtes i samme Aar 17,192 Pd. til en Værdi 
a f 61,900 Kr. (Told  6,452 K r.), hvoraf 7,428 
Pd. fra Ham borg, 5,132 Pd. fra Sverig, 2,204 
Pd. fra England, 2,196 Pd. fra Danmark etc. 
—  A f norske Fabricata udf ør t es i 1881 
27,736 Pd. grov U ldtricotage værd 99,800 
Kr. og af anden Uldtricotage 694 Pd., samt 
desuden af de til Landet indførte Tricotage- 
varer 2,364 Pd.

T r ic o t  d e  la in e  kaldes i Frankrig en 
A rt ordinaire, stærke uldne Tøier for M ili
taire, Matroser etc.

T r ie  kaldes i de nordlige franske Sø- 
stæder den tredie Sort af den saltede F a 
bliau.

T r iè g e s  er Navnet paa nogle broget- 
stribede, af ægte farvet Hørgarn bestaaende 
Dreiler, som forfæ rdiges i Kanton Aargau i 
■Schweiz.

T r i g o n e l la  F o e n u m  g r æ c u m  s. 
Bukkehornf rø.

T r im e t h y la m in  er en organisk Base, 
som  findes i stor M ængde i Sildelage, des
uden ogsaa i Hummer, især halvraadne, i Tran, 
Urin, Menneskehaar og  i flere Planter, saa- 
som i Blomsterne af Pæretræer, H vidtjørn, i 
Meldrøie etc. A f  Sildelage vinder man det 
ved D estillation med Æ tskali, A fdam pning i 
et Vandbad af det med Saltsyre neutrali
serede Destillat, Behandling a f det T ilbage
blivende med Vinaand af 90 pCt., som lader 
m eget Salmiak blive uopløst, og  ved derpaa at 
afdampe det vinaandige Udtræk og  ophede det 
med Æ tskali i  en K etort; den overgaaende 
luftform ige Trime thylamin lader man da ab
sorberes af Vand. Det er en farveløs, meget 
flygtig  Vædske, som har en gjennem træn- 
gende Sildelugt, reagerer stærkt alkalisk og  
smager bitteragtigt. Det har fundet Anven
delse i M edicinen, navnlig im od Klieuma- 
tisme.

T r i n i t r i n  s. Ni t roglycer in.

T r in it r o k r e s y ls u r t  A m m o n ia k
(Jaune anglais, Victoriaorange, Safransurro- 
gat) tilberedes af Kresylsyre, som er homo
log  med Pikrinsyre, ved Hjælp a f Salpeter
syre og  U dlælding med Alkalisalte. Det er 
et rødt Pulver, der smelter ved 110 0 C., er 
letopløseligt i  Vand og  benyttes til Gul
farvning. D et indeholder næsten altid for
uden det trinitrokresylsure Salt vexlende 

I Mængder af binitrokresylsurt Ammoniak og' 
I K ali, hvad der neppe skader dets Anven- 
i delighed.

T r in it r o p h e n o l  s. Pik r insyr e .
T r ip  a  i l  g; s. Trepang.
T r ip h y lin  er et sjeldent Mineral, som 

er interessant ved sin Sammensætning, idet 
det nem lig indeholder Phosphorsyre med 
Jernforilte tilligem ed noget Mangan og Li* 
thion. Det kaldes ogsaa Jernapat i t  og fore
kommer ved Kåben stein i Baiern i grønlig* 
graa, undertiden blaalige, tætte, skjævrhom- 
bisk spaltelige Masser, med en Haardhed =  
5 og en Væ gtfylde =  3,6.

T r ip f lo i l  kalder man en Art P lyds med 
opskaaren P oil af fin Uld eller blandet med 
Bom uld, imedens Grunden bestaar a f Hør* 
Ham pe- eller Bom uldsgarn.

T r ip p e ls e  (Terra tripolitana), T. Tri" 
pelerde, Kottenstein, Fr. Tripoli, terre pourie, 
E. Tripoli, rotten stone, er et som oftest 
lyst gu lbrunt, undertiden ogsaa askegraat, 
hvidt, brunligt eller rødbrunt, jordagtigt Mi* 
neral af m eget løs Beskaffenhed. Den ægte 
Trippelse er en med noget Lér og  Jernilte 
blandet Kiselsyre, hvis Hovedmasse bestaar 
af utallige Skaller af Forverdenens Infusions
dyr. Ogsaa den m eget lette, paa Vand svøm* 
mende Pol ér sk i f e r  samt Klæbeski f eren,  on 
specifisk tungere A rt a f det samme Mi* 
neral, ere af samme Beskaffenhed; kun have 
de en mere tyndskifret Structur. I Handelen 
bruges Benævnelsen Trippelse forøvrigt og* 
saa om flere andre Mineralier, der benyttes 
som  Pudsem idler, saasom fint slemmet, mørk* 
farvet Pim psten, fin M ergel, pulveriserede 
gulbrændte Mursten etc. For at bruges maa 
Trippelse slemmes, hvorefter den formes til 
K ugler eller Kegler og tørres. Den fineste 
Trippelse kommer fra Corfu, men ogsaa Bøl1' 
men leverer god Trippelse fra Franzensbad 
ved Eger, fra B ilin  og  Kutschlin (hvor del 
navnlig findes Polérskifer), Erzgebirge, Hal* 
berstadt, K issingen etc. T idligere kom der 
megen Trippelse fra Levanten over Venedig 
under Navn af levant isk eller venet iansk 
Trippelse. Frankrig har Trippelsegruber ved 
P olign y  i Bretagne og  ved Kion i Auvergne! 
begge disse Sorter ere sorte. Fra Derbyshire 
og  Swansea i W ales kommer der under Nav» 
af engel sk  Jord en m eget fin og  let aske* 
graa eller brunliggraa Trippelse, som betales 
m eget dyrt. Desuden findes Trippelse i hel® 
Forasien, navnlig i Egnen omkring Tripoli i 
Syrien, hvoraf det har sit Navn, i Spaniern 
Schweiz, Østerrig, flere Steder i Tyskland og 
ligeledes i Danmark, saasom i Jylland, 
M øen etc. Indvendig viser den undertiden 
Aftryk af Planter eller a f Fisk, ligesom den
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ikke sjelden indeholder Forsteninger af 
Planteriget. Den anvendes hovedsagelig 
til at afpudse og polere Metaller og 
kaarde Stene, til Glasslibning, og under
tiden benyttes den ogsaa som Hvæssestene, 
som Tilsætning til Porcellainjord, til Forme 
%  fine Metalarbeider og  andre A fstøb 
ninger etc.

T r o in ik  er en russisk Handelsvægt =  
3 russ. Pund =  2,46 d. Pund.

T r o n a  s. Soda.
T r il  f e t t e  er Navnet paa en Sort fint 

Iransk hvidbleget Lærred, som navnlig for- 
førdiges i og omkring Beauvais i Dep. Oise, 
hvorfra det forsendes i rulleformede Stykker, 
før ere emballerede i brunt Papir.

T r y k k e d e  V a r e r  kaldes i Manufak
turhandelen fortrinsvis Kattuner eller Bom - 
nldstøier, men ogsaa Tøier a f Uld, Silke og 
Undertiden af Linned, som paa forskjellige 
■Maader ere farvede i bestemte Mønstre, der 
fremkomme derved, at man paa de tilsvarende 
Steder af Tøiet paatrykker Farven eller B eit
en  eller en Blanding heraf; i dette Øiemed 
olandes disse O pløsninger først med visse 
j’ortykkelsesmidler, saasom Stivelseklister, 
jføxtrin, Gum mi, Tragant, Salep o. dsl., 
hovedsagelig for at Vædsken ikke skal ud
brede sig  paa T øiet udover Tegningens Græn- 
før, men give skarpe og rene Conturer. Man 
tøjn t. Ex. paatrykke Beitsen i bestemte 
^ønstre og  udfarve bagefter, hvorved Farven 
hiin vil fæste sig paa de trykte Steder, im e- 
føns den let kan fjernes fra de øvrige Steder 
fød Vaskning eller blegende Bade. D et far
føde Mønster fremtræder da paa hvid Grund, 

naar man paatrykker flere Beitser efter 
hverandre, førend man udfarver, kan man 
fød en enkelt Udfarvning give T øiet et til
svarende Antal Farver. E fter Beitsernes 
jføskaffenhed kan man saaledes med Krap 
fremstille tem m elig mange forskjellige Far- 
før, t. Ex. ved Lerjordsbeitse rosenrødt indtil 
frserødt, med Jernbeitse lilla og violet indtil 
følt, og  med en Blanding af Ler- og  Jern- 
føitser brunt i alle Nuancer. En anden M e
tode er, at T øiet beitses over det Hele, og

man da paa de Steder, som ikke ønskes 
tirvede, paatrykker de saakaldte Æt sbei t ser ,  
jh e. Stoffer, som med Beitsen danne en op- 
Øselig Forbindelse, der senere bortvaskes, 
føa at Tøiet paa disse Steder ved den paa- 
!0lgende Udfarvning ikke vil modtage Farven, 
hvorved man altsaa faar et hvidt Mønster 
Paa farvet Grund. E t hvidt M ønster paa 
føligofarvet Grund faar man ved en tredie 
.lemgangsinaade, nem lig ved før Udfarv- 

Pføgen at paatrykke en Reservage,  saaledes 
kaldet, fordi den reserverer eller bevarer de 
Paagjældende Steder hvide. H ertil benyttes 
jføst Kobbertveiltesalte, som paa de Steder, 
j*Vor de ere paatrykte, ville ilte Indigohvid- 
3  inden det trænger ind til Tøiet, saaledes 
^  det uopløselige Indigoblaat vil afsætte sig  
føn et løst Pulver paa og  i Reservagen og 
iføsaa samtidig med denne kan fjernes ved 
pakning. Ved en noget forandret Methode 
pfø man faa f arvede Pletter paa indigofarvet 

Hind, idet man da i Reservagen blander

Beitser t. Ex. for en Krapfarve; naar man 
da efter Udfarvning i Indigo og  paafølgende 
Vaskning udfarver i Krap, ville Pletterne faa 
den til vedkommende Beitse svarende Krap
farve. Naar man i Reservagen blander et 
B lysalt (istedetfor Krapbeitse) og efter U d
farvning i Indigokypen og paafølgende Vask
ning trækker Tøiet igjennem en Opløsning 
af chromsurt Kali, faar man gule Pletter paa 
blaa Grund, som er et ofte benyttet M ønster 
i en Slags Bom uldstøi. For at opløse og 
bortfjerne Farven paa enkelte Steder af alle
rede farvede Tøier anvender man en Slags 
Æ tsbeitser, som kaldes Enlevager ;  vil man 
t. E. have hvide Mønstre paa rødt farvet 
Tøi, saa bliver det trykket med Vinsyre eller 
en fortykket Opløsning a f Zinkvitriol, trukket 
igjennem  et tyndt Chlorkalkbad og  derefter 
udvasket og tørret.

Tav l e f ar ve r  eller t op iske Farver ere saa- 
danne, som allerede færdig tillavede blive 
trykkede paa Tøierne, som ved derpaa fø l
gende Udvaskning blive befriede for de over
flødige Fortykningsm idler og  Beitser. Mange 
af disse Farver, og  navnlig Mineralfarverne, 
hefte dog ikke godt paa Tøiet ved en lige 
frem Paaføring og T ørring ; men i den nyere 
T id  har man fundet et Middel herimod ved 
Anvendelsen af Damp. Naar man nem lig 
i kort T id  udsætter saadanne Tøier for Dam
pens Paavirkning, opstaar der en fast F or
bindelse imellem Tøiet, Farvestoffet og B eit
sen, og  Farven faar desuden derved en saadan 
Glans og  Finhed, som neppe kan opnaas paa 
nogen anden Maade. Dam pt rykningen maa 
derfor ansés som en af den nyere T ids v ig 
tigste Forbedringer i Tøitrykkeriet, og  den 
anvendes ikke alene paa Bomuldsvarer, men og 
saa paa uldne Shawler og Tørklæder samt 
paa Silketøier.

Som forannævnt anvendes Tøitrykning mest 
paa lærredsvævede Bom uldstøier eller Kattu
ner, hvorfor den ogsaa kaldes Kattuntryk- 
n ing; men ogsaa Trykning af uldne Varer  
er almindelig udbredt, om end ikko i samme 
Udstrækning som den førstnævnte. Uldtryk 
afviger væsentlig fra Bom uldstryk, saavel i 
Fremgangsmaaden som i Valget a f Farve
stoffer, hvilket navnlig er begrundet i de 
forskjellige Traades større eller mindre T il- 
bøielighed til at optage og  befæste Farve
stofferne. Disses Befæstelse sker mest ved 
Dampning, og  Farverne paaføres enten med 
eller uden forudgaaende Grundering. Tryk
ning a f halvuldne Tøier med Kjede af Bom 
uld og  Islæt af Kamgarn er ofte forbunden 
med store Vanskeligheder, idet de Far veblan
dinger, som egne sig  for Bom uld, ikke egne 
sig for Uld, og  omvendt. Si l kest of f er  tryk
kes omtrent paa samme Maade som Bom ulds
tø ier, dog med sæ rligt Hensyn til Silke- 
traadenes Eiendommeligheder. Det Samme 
er Tilfæ ldet med Trykning af l innede Varer, 
som dog kun er af ringe Betydning, idet den 
kun indskrænker sig  til nogle simple og  
billige Artikler, saasom indigoblaa Lom m e
tørklæder, Sørgeartikler med sorte og hvide 
Mønstre, Forklæder med hvide og  blaa M øn
stre etc.
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T il Tøitrykning benyttedes oprindelig og 
benyttes tildels endnu Træklodser a f Ahorn
eller Pæretræ, der ere udskaarne saaledes, at 
M ønsteret dannes af den ophøiede Del og 
altsaa fremtræder i R elief; disse Klodser 
modtage Farve ved at trykkes imod et med 
Farve gjennem trængt uldent T øi, som er ud
spændt i en Ramme over et elastisk Under
lag. Naar Tegningen er meget com pliceret 
og  der forlanges et m eget tydeligt Aftryk, 
danner man den med smalle Striber af tynd 
Messingtraad eller ved at drive fine Metal
stifter ned i Træet og udfylde Mellemrum
mene med Filt. Naar Formens Overbade 
bestaar alene af Traadstifter og  Blikstrimler, 
kalder man den en Messingform . Denne A rt 
Trykning udføres med Haanden, idet Tøiet 
er udspændt paa Trykkebordet, som er for
synet med en Træ- eller Marmorplade, der 
er belagt med et dobbelt Uldklæde. Paa 
Continentet er im idlertid Haandtrykket nu 
næsten ganske fortrængt af en Maskine, som 
blev opfunden af Perrot i Rouen i Aaret 
1834 og  som efter Opfinderen blev kaldt 
Per rot ine.  I  England ere disse Maskiner 
ikke m eget i Brug, men desto mere paa Conti
nentet indtil ind i Rusland. Paa de sædvanlige, 
til fire Farver indrettede Perrotiner kunne 
tø Arbeidere daglig trykke 400— 600 Meter 
Tøi, imedens der hertil ved Haandtryk vilde 
behøves 30 à 40 Arbeidere. —  For at kunne 
paatrykke endnu finere Mønstre, end Træ
klodser tillod, graverede man dem i Kobber
plader, hvor M ønstret altsaa fremtraadte for
dybet, og  dette var Overgangen til Valse-  
t r ykm askinen,  hvor M ønstret findes fordybet 
paa Overfladen af en massiv eller hul, men 
dog tyk Kobbercylinder. Denne er anbragt 
liggende imellem en stor Valse, hvorover 
T ø iet føres, og  en Farvevalse, som dypper i 
et Farvetrug, hvorfra den under Omdreinin- 
gen tager Farve og  afgiver den til den gra
verede Kobbervalse, som atter, efter at det 
Overflødige er afskrabet med en Kniv, over
fører den i Fordybningerne siddende Farve 
paa det forbipasserende Tøi. Paa denne Maade 
blive Tøierne trykkede med én Farve; men 
man kan ogsaa paaføre Farveblandingerne 
eller Beitserne for 2, 3, ja  endogsaa for 8 
Farver paa engang, naar man anbringer lige- 
saa mange graverede Trykvalser med T ilbe
hør a f Farvetrug og  Afstrygeknive langsmed 
den halve Omkreds a f Tøivalsen. Der ud- 
fordres selvfølgelig  en høi Grad af N øiag- 
tighed for at alle Valserne trykke paa Tøiet 
paa de rette Steder; men naar de først ere 
tilbørlig  regulerede, afgiver hver Valse sin 
Farve eller Beitse paa T øiet aldeles sikkert 
og  regelm æssigt. 1 M anchester har man saa 
fortrinlige Tre- og  Firefarvemaskiner, at de 
trykke et Stykke paa 28 Yard i 1 Minut, og  
i en Tim e trykker man Tøier med smukke 
M ønstre indtil en Længde af en engelsk Mil. 
—  En egen A rt Valsetryk er den saakaldte 
Gui l l ocher ing,  som bestaar i, at den hule, 
med Damp ophedede Valse overdrages med 
en Fernis, hvori Mønsteret indridses med en 
spids Naal og  derefter ætses ind i Valsen

ved at denne neddyppes i fortyndet Salpeter
syre.

Tøitrykkeriet var allerede i de ældste Tider 
kjendt i Persien og  Ostindien, og  udøves dér 
endnu omtrent paa samme Maade som den
gan g; navnlig begyndte man tid lig  i Persien 
at paaføre de fine Caehemirstoffer Farver 
istedetfor at væve Mønstrene med forskjelligt 
farvet Garn, hvilken Imitationsm ethode baade 
var lettere og  billigere. Plinius beskriver 
meget nøiagtigt, hvorledes Æ gypterne præ
parerede hvide Tøier, ikke med Farver, men 
med Stoffer, som absorberede Farverne, og 
hvorledes Tøierne derefter ved Udfarvning } 
en Kjedel, der kun indeholdt ét Farvestof, 
dog  antoge forskj ellige Farver. I  Ostindien 
anbragte man Beitserne med en Pensel, og 
som Reservage paa de Steder, hvor Tøiet 
ikke skulde modtage Farve, brugtes Vox. 
Chineserne udførte derimod Trykningen med 
Træklodser. I  Europa fik Tøitrykkeriet først 
ret Fodfæste i Slutningen af det 17de Aar- 
hundrede og  bragte snart Orienten til at 
staa i Skygge, idet man efter haan den opfandt 
de ovenfor omtalte Maskiner, som trykkede 
smukt, hurtigt og billigt, og  idet man be
nyttede renere Materialier og  indførte nye 
Farver og  Fremgangsmaader. D et var fra 
Persien, at denne Industri først forplantede 
sig  til Tyrkiet, Itaiien og  Frankrig og  senere 
til England, som nu er Hovedsædet for Kat- 
tuutrykkeriet, der især florerer i Manchester 
og  Omegn samt i Glasgow. V el indtager 
Frankrig den første Plads i Tøitrykkeriet 
med Hensyn til sm agfuld M ønstertegning 
elegante og  righoldige Far vesammenstillinger I 
men hvad Billigheden og  Masseproductionei1 
angaar har England dog ubetinget Over
vægten.

1 Fr ankr ig har Mühlhausen siden Slut* 
ningen af forrige Aarhundrede været H oved 

sædet for Landets Tøitrykkeri, der ikke alene 
forsynede Frankrig og  navnlig Paris, meB 
ogsaa hele Verdensmarkedet med de smag' 
fuldeste Mønstre i trykkede Musseliner, Kat' 
tuner, Indienner og halvuldne Stoffer. Ma11 
beskæftigede sig  der tidligere hovedsagen 
med Trykning af Stoffer til Damekjoler, °r 
de franske Mønstre vare paa Grund af dere3 
sm agfulde Tegninger og smukke Farvesan1' 
m enstillinger et Forbillede for de and1® 
Lande og  endogsaa for Englands Industri1 
trykkede Kattuner. Som  en F ølge af d®, 
vexlende Moder er im idlertid Brugen 11 
trykkede Kattuner til Damekjoler aftagel| 
meget, og denne Industri har i de sener 
Aar været m eget trykket i Frankrig. Pe)' 
begynder dog  nu atter at hæve sig, men 1111 _ 
taget en noget anden Retning, idet Trykk®j 
rierne for on stor Del beskæftige sig lUt‘ 
Trykningen af svære Bomuldsstoffer til Ga _ 
diner og Meubelbetræk, de saakaldte Crete1® 
nes (s. d.). —  I Engl and ere Trykkerier^ 
tildels beskæftigede paa lignende Maade; m6 
da Industrien her forsyner det store Verde11 , 
marked, er der ogsaa samtidig en betyde/1» 
Virksom hed med T rykning a f de sæ dvanlig 

K jolem ønstre til Kvindedragter. —  I Ty8*
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Mnd findes der navnlig Tøitrykkerier i Ber
lin samt i flere Byer i Baiern og  Baden, hvor 
især Lörach med Held concurrerer i franske 
Mønstre, idet Fabrikanterne i Mühlhausen i 
sin Tid, førend Frankrig maatte afstaa Elsas 
pg Lothringen til Tyskland, anlagde Filialer 
1 denne B y  for at være indenfor det tyske 
Toldforbund. —  I Schw eiz er der en bety
delig Industri i trykkede Bomuldsvarer, især 
i Omegnen af Glam s og  W interthur samt 
Konstanz ved Bodensøen, hvor den bekjendte, 
saakaldte tyrkiske Rødfarvning af Bomulds- 
indienner foregaar. Begrundet paa visse
Eiendommeligheder hos Vandet fra Gletscherne 
er denne Farvning enestaaende for disse 
Egne og  kan ikke udføres til samme Fuld 
kommenhed noget andet Sted. Baade i Glas
gow, E lberfeldt og  Mühlhausen har man an
stillet Forsøg  i denne Retning ; men om man 
°gsaa er kommet Schweizerne tem m elig nær, 
saa ere dog de saakaldte Giarner tyrkisk
røde Stoffer stedse de mest søgte. Trykke
rierne benytte mest tyrkiske og persiske 
Mønstre som en Imitation a f de ægte Stoffer, 
lier anvendes til Slobrokke og  stukne Senge
tæpper; M ønstertegningerne ere rige og 
fremtræde ofte i fuld orientalsk Farvepragt. 
Markedet for disse Trykvarer er ogsaa hoved
sagelig Orienten samt Italien og  Kystlandene 
ved Middelhavet, men de forsendes ogsaa til 
iie fleste andre Lande. Der trykkes lige 
ledes mange Gardin- og Kjolem ønstre i 
Schweiz.

En betydelig  og vigtig  Gren af Tøitrykke- 
riet er ogsaa Trykningen af brogede Kattuns- 
Lommetørklæder samt Hals- og H ovedtør
klæder; den er ligeledes mest coneentroret 
til Kanton Glarus, hvor der i Enneda, 
Schwanden, Stachelberg, Linthai, Mollis og 
Bafels findes store Trykkerier, som baade 
krykke tyrkistrøde og brogede Tørklæder, der 
paa Grund af deres Billighed og  smukke 
Edførelse og  Farvoudstyring indtage den 
i Ørste Plads i Verdenshandelen. I Zürich og 
Winterthur findes der ligeledes Trykkerier, 
der fremstille de samme Artikler. — Mod 
Hensyn til den specielle Gren af Kattun- 
trykkeriet, som vedrører trykkede Tørklæder, 
æaa ligeledes nævnes Glasgow, Berlin og 
Eøln, hvor der findes betydelige Trykkerier, 
s?m udelukkende beskæftige sig  herm ed; af 
disse ere de skotske de, som staa Schweizerne 
Nærmest.

Trykningen af kiprede Stoffer, Satin, M ole
skin og ribsvævede Bomuldsstoffer til Mands- 
ik læ dn inger er ligeledes en m eget stor 
industri, der har sit vigtigste Sæde i Man
chester og Omegn, hvis Fabrikata dog med 
Hensyn til sm agfulde og  rene Mønstre og 
etl om hyggelig Trykning overgaas af Trykke
rierne i Mühlhausen og  Gladbach, hvor denne 
Hren af Bom uldstrykkeriet er stærkt repræ
senteret som en F ølge af, at man i Frankrig 
°g tildels ogsaa i det sydlige Tyskland hyp
pig benytter disse Stoffer til Herre-Sommer
dragter paa Grund af deres Lethed og ægte 
°g elegante Mønstre, sam tidig med at de ere 
tøeget billigere end uldne Stoffer.

Endnu maa nævnes en eiendominelig Art 
af trykkede Varer, som specielt forbruges 
m eget af Almuen i Tyskland, nem lig det 
saakaldte »Blaudruck«. Dette er en Sort 
svært Bonmldsstout af 24— 25 Tommers 
Bredde, der trykkes med en Indigofarve im el
lem to Valser, saaledes at to Stykker af 
Stoffet paa éngang passere disse og  paatryk
kes Farven kun paa den ene Side, imedens 
de to im od hinanden vendende Sider af T øiet 
ikke trykkes, hvilket sker for at spare paa 
den dyre Indigofarve og  gjøre Trykningen 
billigere. Bagefter ætses M ønsteret ind paa 
den farvede Grund og fremtræder da hvidt 
paa blaa Grund, og  ofte eftertrykkes Stoffet 
da med Grønt, Gult eller R ødt i det hvide 
Mønster. Disse trykkede Varer benyttes 
m eget af Landbefolkningen i Tyskland paa 
Grund af deres Varighed og ægte Farvning. 
Düsseldorf og Hagen ere Sædet for denne 
Industri, som tidligere ogsaa var repræsen
teret i Ham borg, Eutin og selv her i Landet 
i Kjøbenhavn og Fredericia ; hos os ere disse 
T øier dog nu næsten gaaede af Brug, idet 
Landboerne sædvanlig benytte bedre Stoffer 
til deres Beklædning. En trykket Vare, som 
ligeledes tidligere brugtes meget af Land
befolkningen som et varmt og  billigt Foer- 
stof til Mandsfrakker, er det saakaldte »Bea
ver« eller »Biber«, som trykkes saavel med 
Bloktryk som med Perrotine. Sædet for 
denne Industri er Rheydt, Gladbach og nogle 
andre Byer i Tyskland ; den har ogsaa været, 
og  er endnu svagt repræsenteret her i Lan
det, navnlig i Kjøbenhavn og Ribe, men F or
bruget af denne Vare er nu forsvindende 
imod tidligere.

Da Moden i den nyere T id  har været saa
m eget i Disfaveur a f trykkede Damekjole- 
stoffer, have de trykkede uldne Stoffer ikke 
stor Betydning og bestaa nu mest kun af 
Sko- og Skammelplader, Bordter til Læne
stole og  Portierer o. dsl. —  A f trykkede 
Si l ke var e r  kom især tidligere hyppig i H an
delen de saakaldte »Cohras«, der bleve tryk
kede i Madras med kraprøde eller gule Farver 
paa det af Naturen maisgule Silkestof; de 
brugtes navnlig meget til H erre-Lom m etør
klæder, der ogsaa imiteredes flere Steder i 
Frankrig og England, men de ere nu uden 
videre Betydning. I Lyon trykkes der endnu 
Silkestoffer til K joler og  Baand til Pynt, 
sædvanlig paa den Maade, at Mønsteret paa
trykkes Kjedegarnet før Vævningen, hvorved 
det viser sig  noget mat og utydeligt, men 
de saaledes trykkede Silkevarer (saakaldet 
»C hine«) faa derved et eiendomm eligt elegant 
Udseende. Ligeledes trykkes der i Lyon, 
ligesom ogsaa i Zürich, en Mængde lange, 
firkantede Silketørklæder til Brug for Damer 
og Børn.

I Am e r ika trykkes der ogsaa mange Kat
tuner, som dog ikke have nogen Betydning 
udenfor det indenlandske Forbrug; de staa 
meget tilbage for de engelske, men have dog 
undertiden fundet Vei til Europa, naar det 
amerikanske Marked har været bebyrdet med 
en Overproduction, som det har været ønske-
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lig t at blive af med for at holde Priserne 
oppe paa det indenlandske Marked.

I Belgien,  Øst er r ig-Ungarn og Rusland
findes der ogsaa endel Kattuntrykkerier, som 
dog kun have Betydning for det indenlandske 
Forbrug og  hidtil ikke ere fremtraadte paa 
Verdensmarkedet, dog med Undtagelse af de 
saakaldte russiske Slobrokke, der ere trykkede 
paa et krepvævet Bom uldsstof i firkantede 
Stykker ligesom  Bordtæpper og med meget 
barokke Mønstre og en Bordt rundtom, der 
fraklippes for at benyttes som Forsiring ved 
Æ rmeopslag, Lommer og  Garnering; de frem 
komme dog nu kun sjeldnere. Ogsaa i It al ien 
og  Spanien trykkes endel Bomuldsvarer, især 
Tørklæder, som ere eiendom melige for disse 
Nationer som Hals- og  Hovedbeklædnings
artikler og derfor ikke komme i den større 
Handel.

I Sve r i g findes der fiere Trykkerier for de 
saakaldte svenske M adapollam s, navnlig i 
Jönköping, Malmø og Eydboholm , paa hvilket 
sidste Sted der ogsaa trykkes Twills, M ole
skin og  Corderoys, som benyttes til H erre
dragter og  som komme de gode tyske Fabri
kata m eget nær; som en Følge af den høie 
Beskyttelse, som der i Sverig er tilstaaet 
denne Industri, er den istand til næsten at 
udelukke eller ialfald betydelig  indskrænke 
den udenlandske Concurrence.

I  Danm ark har der været og er vel tildels 
endnu Trykkerier for de forannævnte Bibers 
og  trykkede Stouter (B laatryk), navnlig i 
K jøbenhavn, Fredericia og  Ei be; men Pro- 
ductionen er m eget indskrænket og for Blaa- 
tryks Vedkommende saa godt som ophørt, 
idet Landalmuens Fordringer ikke længere 
tilfredsstilles med saa tarvelige Stoffer.

Ogsaa i Gulvtæppefabrikationen anvender 
man undertiden den ovennævnte Trykning af 
Mønstrene paa Kjedegarnet, navnlig ved T il
virkningen af de saakaldte »Tapestry-Tæ p- 
per«, som ville findes nøiere omtalte under 
Artiklen Gulvtæpper.

Trykkede Bom uldstøier og  Tørklæder for
sendes i stor Mængde til Sydamerika, V est
indien, Lilleasien, Æ gypten  og  Landene om 
kring Middelhavet, idet Sydboerne, Orien
talerne og  især Negrene ynde stærke og 
skrigende Farver og  benytte saaledes trykkede 
Stoffer til Turbaner, Hals- og  Lom m etør
klæder etc.

Danm ark indførte iA aret 1881 aftrykkede 
Varer samt Tricotage og  fløilsvævede Varer 
af vegetabilske Stoffer (hvilke tre Kategorier 
ere sammendragne i den officielle Statistik) 
ialt 538,850 Pd., hvoraf c. 300 tusinde Pd. 
kom fra Tyskland, 205 fra England og  10 
fra Holland. —  Udførselen af de nævnte A r
tikler udgjorde i samme Aar 32,405 Pd., 
hvoraf 15,537 Pd. gik  til Bilandene, hoved
sagelig  til Island, 11,333 Pd. til Sverig, 646 
Pd. til N orge etc.

Norge indførte i 1881 alene af trykkede 
Bom uldsvarer 385,760 Pd. til en Værdi af 
964,400 Kr., samt af trykkede linnede Varer 
1,012 Pd. —  Udførselen af Landets Fabri
kata var kun 460 Pd. og  af fremmede Varer 
914 Pd.

Sve r i gs Indførsel i 1880 af trykkede Bom- 
uldsvarer udgjorde 365,540 Pd. v. 1,370,775 
K r., imedens der i samme Aar udførtes 
178,729 Pd. til en Værdi af 670,234 Kr.

T r æ  er som bekjendt den almindelige i 
Benævnelse paa Stammerne, Grenene og  H øj
derne af Træer og  større buskagtige Planter. 
Stammerne og  Grenene bestaa a f Barken,  
Bast en,  Spl int en,  Vedet  og Marven.  Barken 
er den udvendige Skal, som bedækker Træet 
ellet Planten fra Eoden til Grenenes Spid
ser; indenfor denne findes Bast en,  og der
efter følger Spl int en,  som  er den yngre og 
endnu ikke ganske faste Del af det eg en t
lige Kj ærneved,  som den omslutter som en 
Eing. I  M idten af dette findes Marven,  en 
mere eller mindre svampet Substants, som 
indeholder en stor Mængde Celler og  som 
paa mange Steder strækker sig  straaleformigt 
ud til Barken som de saakaldte Marvst r aaler ;  
naar disse ere brede og glinsende, som t. Ex. 
hos Egen og  Bøgen, kaldes de Spei l t rævler- 
Den egentlige Vedmasse bestaar af over 
hverandre liggende Lag eller Aar r inge,  som 
danne concentriske Einge paa Tværgjennem- 
snittet af en Stamme og  hvis Antal angiver 
Træernes A lder; de yngre Aarringe ere den 
ovennævnte Splint, som  adskiller sig  fra det 
ældre Kjærneved ved en større Saftrigdom, 
Blødhed og  lysere Farve, og som paa Grund 
af denne K igdom  paa Saft er lettere udsat 
for at fordærves. En i E etning af en Stam
mes horizontale Tværsnit frem bragt Snit
flade kaldes Hj ernesni t ;  dette gaar lodret 
paa Vedtrævlernes Eetning, imedens et 
Længdesni t  løber parallelt med disse, hvor
for ogsaa de fleste Træsorter ere let spalte
lige i denne Eetning. Det efter Marvstraa- 
lernes Løb spaltede Ved fremviser ofte 
paa Grund af Marvstraalevævets Glans en 
saakaldet Spei lf lade,  saaledes som t. Ex. hos 
Bøgetræet. Naar Trævlerne af enkelte Ved
partier have et meget buet, flammet, ofte 
samm enslynget Løb, faar man det saakaldte 
masrede Træ, der paa Grund af sine smukke 
A ftegninger benyttes til mange Slags finere 
Snedker- og  Dreierarbeider. Vedet, som ud- 
g jø r  Størstedelen af de træagtige Planters 
Stammer og  Grene, behøver i Almindelighed 
en Tid  af mindst tre Maaneder for at modnes 
eller opnaa en tilstrækkelig høi Grad m 
Haardhed. I de Egne, hvor Temperaturen 
efter kortere Tids Forløb end disse tre Maa
neder synker ned under Frysepunctet, vl) 
ingen Trævæxt mere kunne trives, idet de 
saftfulde Skud, der endnu ikke ere modnede, 
ville fryse bort. En lignende H indring f°r 
Plantevæxt findes i Stepper og  Ørkener; naar 
der ikke er tilstræ kkelig F ugtighed tilstede, 
eller naar den ikke vedvarer længe nok ti 
at Vedet og  Knopperne til næste Væxt- 
periode kunne udvikle sig, vil ingen Sko' 
kunne trives. Foruden disse naturlige Gr®11' 
ser for de høistammede Skovvæxters alniinde' 
lige Udbredelse findes der ogsaa et for 
forskjellige Træsorter m eget forskjelligt Max
imum og  Minimum i Temperatur, hvis Over
skridelse vil dræbe dem, og desuden har o_ 
saa Jordbundens Beskaffenhed og  B eliggen'ie



stor Indflydelse paa Trækulturen. Indenfor 
begge Polarkredsene findes ingen egentlige 
Skove, og hvad der t. Ex. i Grønland kaldes 
Dræer, er kun hvad vi hos os benævne Buske. 
Den nordlige Grænse for Trævæxten kan 
omtrent betegnes ved en Linie, som gaar fra 

nordlig  Bredde i det nordvestlige Eu- 
r°pa igjennem  6 6 0 i Sibérien, 6 2 0 i Kam
tchatka, 6 1 0 i det nordvestlige Amerika og 
°7° i Labrador; kun enkelte Steder, hvor 
større Vandmasser i Søer og Eloder bevirke 

noget mildere Temperatur, og  hvor tillige 
omgivende Bjerge afgive Læ, strækker Skov
grænsen sig  lidt høiere im od Nord. Paa 
jjea sydlige Halvkugle af Jorden findes der 
kun sjelden nogen Skovvæxt paa Øerne, der 
ugge syd for den 50de Breddegrad. Den 
mmpererede Zone udmærker sig  ved sine 
Døvtræ- og Naaletræskove; den varmttempe- 
jærede Zone, i Europa t. Ex. Landene om
kring Middelhavet, fremviser en stor Mængde 
rrævæxter med læ deragtigt, glinsende og  
stedsegrønt Løv, saasom Laurbærtræet, Bux- 
J°m, Oranger etc. foruden flere Arter af F yr 
og stedsegrønne E g e ; men det er navnlig 
'uen. tropiske Zones Skove, som frembyde en 
umget stor B igdom  baade paa Arter og  P or
ger, saasom Palmer, Laurbærtræer, F igen 
træer , M yrther, Ibentræer, Cedertræer og 
Ulange andre, som ig jen  enkeltvis bestaa af 
ou M angfoldighed af særlige Arter. Ifølge 
Dutke ns »de danske Statsskove« kan Eu
ropas hele Skovareal med et rundt Tal an- 
siaas til 51,000 geographiske Kvadratmil, 
uvoraf Busland har c. 84,000, Østerrig 3,200, 
overig 2,800, N orge 2,200, Tyskland 2,200, 
Spanien 1,900, Frankrig 1,600, Tyrkiet 900, 
italien 700, England 400, Bumænien 400, 
^rbien 200, Portugal 190, Grækenland 140, 
Schweiz 130, Belgien 100, Holland 40 og 
Danmark kun 32 geogr. Kvadratmil.
> Danmark er saaledes et af de skovfattigste 
Dande i Europa, idet kun omtrent 4 %  pCt.

Landets Overflade ere bevoxede med Skov, 
Uemlig c. 320,000 Tdr. L an d , hvoraf c. 
N00,000 paa Øerne, og  det er kun England, 
sum i denne Henseende er endnu uheldigere 
pillet, idet kun omtrent pCt. af Landets 
Veal ere bevoxede med Skov. I  Henseende 

Skovenes Forhold  til Befolkningens 
'Jungde staa kun England og Holland paa 
?t lavere Standpunct end Danmark, som for 
JAert Individ af Befolkningen kun har 0,19 
] ur. Land Skov, imedens N orge har 12, Bus- 
jUul over 5, Tyskland omtrent 0,60, Frank- 
fp  0,41 og  Holland 0,12 Tdr. Land pr. In - 
uvid. Den langt overveiende D el af Dan
s k s  Skovareal indtages af B øgen , som 
jterhaanden mange Steder har fortrængt 
ÿ e n , der kun sjelden forekommer som hel 

men som oftest blandet ind i Bøge- 
/°Ven. Efter Bøgen  og  Egen er Asketræet
!?et nu i vore Skove hyppigst forekommende
J0vtræ, idet E llen , som tidligere var det 
Amme for vore Moser som  Bøgen for vore 
Vker, i den nyere Tid  er bleven mere

en. Naaletræskovene i Danmark ere alle
Ankom ne ved Saaning og  Plantning og : 
eU nyere T id  i større og større Udstræk-

L H j o r t h :  Varelexikon.

L

ning. Desuden findes der i vore Skove enten 
enkeltvis eller i mindre Partier mange andre 
Træsorter, saasom Birk, Lind, Ahorn, P op 
pel, P il etc., som alle ville findes omhand
lede under deres respective Benævnelser.

Saaledes som Træet forefindes i Naturen, 
kan det kun sjelden benyttes, og  det maa 
derfor først underkastes en eller anden T il
beredelse eller Forædling. Yel besidder 
Træets Hovedmasse en stor Modstands
kraft im od alle Paavirkninger ; men det er 
navnlig de deri indeholdte Safter, der for- 
aarsage Træets Ødelæggelse og bevirke, at 
det enten raadner, slaar Bevner eller an
gribes af Orm, idet disse Safter let gaa i 
Gjæring og angribe Træfibrene. Grundbe
tingelserne for Gjæringen og Destructionen 
af Træ ere dernæst L u ft, Fugtighed og 
Varm e; hvor en af disse Betingelser m ang
ler, undergaar Træ enten slet ingen eller 
kun en m eget langsom Forandring. Naar 
Træ befinder sig saa langt under Jordover
fladen, at det bestandig er om givet af F u g 
tighed, viser det sig  næsten som uforgænge
lig t; derom vidne de bekjendte Træstammer, 
som findes i stor Mængde i mange af vore 
Tørvem oser, ligesom ogsaa de talrige, fra 
Bom ertiden hidrørende Levninger af Egetræs 
Broer i Donau og Bhinen; et Exempel her- 
paa ere ogsaa de Pæle a f Elme- og Elletræ, 
hvorpaa Venedig er bygget for Aarlmndreder 
siden. Hvor Fugtighed mangler og Varmen 
ikke overstiger 4 0 °  C., indtræder Gjæringen 
heller ikke, og  Conserveringen af Træ beror 
saaledes hovedsagelig paa at formindske Virk
ningen af disse tre Grundbetingelser for O p
løsningen af Træorganismen. Naar Træerne 
ere fældede, hvilket bedst foretages om Vin
teren, da deres Vandindhold er mindst, un
derkastes de først en Tørring i Luften i 
længere T id ; men herved fjernes dog kun 
endel af de indeholdte Vanddele, imedens de 
gjæ ringsdygtige Stoffer i Saften, saasom 
Gum mi, H arpix , Sukker, Salte, Æ ghvide
stofter etc ., blive tilbage og  optage deres 
chemiske Virksom hed paany, naar Træet atter 
udsættes for Fugtighed. Træets Vandhol
dighed er meget betydelig  og kan hos de 
blødere Træsorter udgjøre indtil 60 pCt. af 
hele Vægten, hos de haardere 30— 40 pCt. 
Omtrent Halvdelen a f denne Fugtighed vil 
være fordampet, naar Træet har henligget i 
M agasiner med fri Adgang for Luften i 6— 12 
Maaneder efter Stammernes mindre eller 
større Tykkelse. Men selv det bedst lu ft
tørrede Træ indeholder endnu omtrent 10 
pCt. Vand, og dette kan kun fjernes enten 
ved Ovntørring eller ved at lade Træet hen
ligge  i længere Tid  i opvarmede Localer. 
D et ovntørrede Træ har til en vis Grad tabt 
Evnen til atter at optage F u gtighed , da 
Saftbestanddelene have skiftet Natur paa 
Grund af Varmen og navnlig Æ ghvidestof- 
ferne ere stivnede. Da Træets Omfang for
mindskes ved Tørringen, maa denne ikke 
foregaa for hurtigt, da Træet ellers let 
slaar Bevner, og imellem de forskjeilige 
Lag maa der lægges Pinde, for at Luften 
kan indvirke overalt. Afbarkede Stammer
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ere lettest udsatte for at revne, imedens 
Tørringen derimod foregaar altfor langsomt, 
naar Barken ikke fjernes, og man vælger 
derfor ofte en Middelvei, idet man kun af
skaller Barken hist og  her i ringformede 
eller spiralformede Stykker.

Foruden denne almindelige Frem gangs- 
maade har man endnu mange andre M ethoder 
til Conservering af Træ, hvorved Saften en
ten ganske fjernes eller undergaar en chem isk 
Forandring, som g jør den uskadelig. Allerede 
i Oldtiden forstod man baade at udkoge 
Træet med Vand og  at udlude det i rindende 
Yand, hvilken sidste Behandling im idlertid 
medtager saa lang Tid, at der udkræves flere 
Aar, førend Vandet kan trænge helt ind i 
Træ et, og  bringes dette senere i Luften, 
revnet det omtrent ligesaam eget som almin
delig  behandlet Træ. I  L øbet af forrige 
Aarhundrede begyndte man istedetfor K og 
ning at anvende Vanddampe og  opnaaede 
derved et bedre og  hurtigere Resultat, idet 
Træet ved denne Behandling bliver langt 
fastere, seigere og mere elastisk, ligesom  det 
heller ikke da bliver ormstukket; denne Frem - 
gangsmaade anvendtes allerede i 1740 af 
Skibsbyggerne i Holland. Træet lægges i 
dette Øiemed i vel tillukkede Rum, hvori 
Vanddampene indledes, og  udsættes for dis
ses Paavirkning i 50— 60 Tim er, hvorved 
Saftbestanddelene efterhaanden opløses og 
bortføres af Vandet. I de første 5 à 6 T i
mer bortflyder der igjennem  Afledningsrøret 
kun lunket Vand, men senere bliver dette 
varmere og  varmere og bliver mere og  mere 
uklart, slim et og  ildelugtende; Operationen 
fortsættes da, indtil Vandet bortflyder fuld
kommen klart, om ogsaa endnu lidt farvet. 
D et saaledes behandlede Træ opstables der- 
paa til Tørring i tørt Lufttræk, og vil man 
sikkre sig  imod, at det revner i Enderne, 
kan man overstryge disse med Lim  eller 
klæbe Papir derom. Træet kaster sig  kun 
sjelden, og  det vil efter et Par Maaneders 
F orløb være langt bedre tørret, end om det 
uden denne Dam pkogning havde henligget 
til Tørring i flere Aar. Det kan ogsaa tør
res i langt kortere T id  i Tørrestuer, men det 
er da mere udsat for at kaste sig. Efter 
Afdampningen har Træet antaget en mørkere 
Farvetone og  tiltrækker ikke Luftens F u g 
tigh ed ; det er derhos blevet betydelig  lettere 
(15— 40 pCt.) end almindeligt Træ, har en 
klar K lang og brækker først over ved x/4 
større Belastning end tidligere og  da med 
et m eget splintret Brud. Da Træet er ble
vet blødt ved at gjennemtrænges af Vand
dampene, kan man dernæst, imedens det endnu 
er vaadt og  varmt, bøie det og give det en- 
hversom helst Form, som senere ikke forandrer 
sig, naar Træet under Tørringen bar været 
fastspændt i denne Form . A lle disse E gen 
skaber hos det dampkogte Træ have navnlig 
stor Betydning for Skibsbyggere, Hjulm agere, 
Instrum entm agere, Snedkere etc. ; som et 
Exempel paa Meubler, der ere forfærdigede 
af saadant Træ , kan anføres de saakaldte 
W iener-Stole, som forsendes i M ængde til 
alle Lande.

T il Tørring af Træ har man ogsaa med 
H eld anvendt Luftpumpen i Forbindelse med 
et vel tillukket Tørrekammer, idet Luftfor- 
tyndelse og  Varme i Forening ere kraftige 
Midler til at fjerne Vandet i Træet. I  den 
nyere T id  har man ogsaa benyttet overhedede 
Vanddampe af en Temperatur a f c. 1 5 0 0 C.» 
men denne Behandling maa foretages med 
Forsigtighed, da Træet let forkuller ved en 
høiere Varmegrad. Tøm m er og  Gavntræ bør 
have en saadan Grad af Tørhed, at det ikke 
ved sin Fugtighed befordrer Safternes Gj®' 
ring og  Vedets derefter følgende Forraad- 
nelse, og at det er istand til at forhindre 
ydre Fugtighed fra at trænge ind deri. Naar 
Træet er udtørret paa behørig  Maade, kan 
dets T ilbøielighed til at optage Fugtighed 
af den atmosphæriske Luft tildels modvirkes 
ved at man overstryger det med Oliefarve, 
Tjære, Fernis o. dsl. Træ, som skal ned
rammes i Jorden eller anbringes saaledes, at 
det snart er tørt og snart vaadt, pleier man 
at brænde eller svide paa det Sted, hvor 
Fugtighed og Tørhed afvexlende kunne paa- 
virke det; men førend Træet benyttes, maa 
de svedne Steder først overstryges et Par 
Gange med Tjære og  bestrøs med Sand- 
F or at forebygge Forraadnelse hos Tømmer 
og  Træ, der skal anvendes til Jernbanesvel' 
1er, Telegraphstænger, ligesom  ogsaa i den 
nyeste T id  til Bro- Skibs- og Husbygning) 
har man imprægneret det med forskj ellig6 
chem iske Stoffer, saasom Kreosot, Kobber- 
vitriol eller andre metalliske Salte, som be
sidde den Egenskab at indgaa uopløselige 
Forbindelser med de kvælstofholdige orga
niske Stoffer i Træcellerne, hvorved de Ele
menter, som kunne gaa i Gjæring, gjøres 
uskadelige. Man har ogsaa hertil benyttet 
Sublim at eller K viksølvchlorid, men har atter 
opgivet denne Methode, fordi Sublimat er et 
m eget g iftig t Stof og  altsaa farligt for Ar' 
beiderne, ligesom  man ogsaa har ophørt at 
benytte Kreosot dertil, fordi Omkostningerne 
derved ere for store. Den nu mest anvendte 
Methode er den saakaldte Burnettske, so® 
bestaar i at imprægnere det dampkogte Tr$ 
med Chlorzink eller Zinkchlorid under et 
Tryk af 8 Atmosphærer, hvilken Operation 
kan fuldføres i 6 à 8 Tim er. Paa Grund al 
Chlorzinkens hygroskopiske Egenskaber givet 
den Træfibrene en vis Sm idighed, Elasticitet 
og  Seighed og hele Trælegem et en stør® 
Fasthed. Efter anstillede F orsøg  har det 
t. Ex. vist sig, at Middelvarigheden for Jern
banesveller af E g  i ikke imprægneret Til
stand har været 14— 16 Aar, i imprægneret 
Tilstand derimod 20— 25 Aar, for Sveller ® 
F yr 7— 8 im od 12— 14 Aar, af Gran 4"^  
im od 9— 10 Aar og  af B øg  2 x/2— 3 im°( 
12— 14 Aar. Det med Chlorzink saaledes 
behandlede Træ angribes ikke af Orm, Svamp 
eller Borem uslinger; skal det imidlertid hen
læ gges paa fugtige og  mørke Steder, bø̂  
det tørres i et Par Maaneder efter Impræg
neringen, da Chlorzinken derved fæstner sir 
i Trsøøt

Efter det Brug, hvortil Træ skal anvendes- 
skjelner man sædvanlig imellem Bygn|nØ
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t r æ ,  Gavn t r æ og  Br æn deved . Ved Byg

n i n gst r æ forstaar man egentlig  kun det Træ, 
som er bestem t til H usbygning, men hertil 
kan dog ogsaa medregnes Træ til Skibsbyg
ning. Gavn t r æ inddeles efter dets Bestem 
melse i Snedkertræ, Dreiertræ, H julm ager
træ, Bødkertræ etc. og kommer som bekjendt 
ligesom Bygningstræ  i Handelen i Form  af 
B jelker, Spirer, Planker, Bræder, Staver, 
Finerer etc. a f de mest forskjellige D im en
sioner.

Br æn d eved  bestaar af Stammerne og  de 
tykkere Grene, som afsauges efter Landets 
Maal i Stykker og  kløves, indtil de have den 
forønskede Størrelse. I  Danmark har Bøgens 
Ved ,mest Betydning som Brændsel; Stam
merne sauges sædvanlig i Stykker af 2 Fods 
Længde, og de tykkere Stykker kløves da i 
2, 4 eller flere Dele og  kaldes Kløvebrænde, 
imedens de tyndere Stykker af 3— 6 Tom. 
Diameter beholde deres runde Form  og sæl
ges under Navn af Fagotter. Brændevedet 
opstables sædvanlig paa Skovningspladsen i 
Favne af 12 Fods Længde, 3 Fod 2 Tom . 
Høide og  2 Fods Bredde; Topenderne, K vi
stene og  de tynde Grene under 3 Tom . Dia
meter læ gges i regelmæssige Bunker, bereg
nede paa at indeholde et Læs, og  A lt sælges 
da i Eegelen ved Auction. L igesom  man 
nu har Maskiner til Træernes Fælding, saa- 
ledes har man ogsaa til at sauge og kløve 
■Brændet flere Slags Maskiner, der sædvanlig 
bestaa a f en Rundsaug og  et Faldværk til 
Kløvningen. Da Brændet kun brænder paa 
Overfladen, har man størst N ytte deraf, naar 
det er g jort m eget smaat; det brænder da 
hurtigere og varmer mere, end naar det be
nyttes i større Stykker. Brændets større 
eller mindre Fugtighed har selvfølgelig  en 
stor Indflydelse paa dets Brændværdi, og  da 
Fugtigheden er størst paa den T id  af Aaret, 
da Saftløbet er liv ligst, bør Træet helst 
fældes om Vinteren. Paa denne T id  kan det 
dog endnu indeholde henved 50 pCt. Vand, 
men ved H enliggen  i Lufttræk i kløvet T il
stand kan Fugtigheden under gunstige F or
hold formindskes til 20— 25 pC t.; imedens 
saaledes frisk Bøgebrænde omtrent indeholder 
Halvdelen a f sin Væ gt Vand, kan Mængden 
ved god Tørring i Luften dale til omtrent 
en Femtedel a f Vægten. A t tørre Brændet 
fuldstændigt kan kun ske ved en høiere 
Varmegrad af 130— 150° C., men Træet er 
ha saa hygroskopisk eller vandbegj ærligt, at 
det alene ved H enliggen i Luften om V in 
teren kan optage omtrent en Femtedel af 
dets Væ gt Vand. Hvor man derfor i Fabri
ker for at faa en høiere Temperatur anvender 
stærkt tørret Træ, brænder man det strax 
efter Tørringen. —  A f stor Betydning er 
Brændets Evne til at udvikle megen Varme 
eher at det, som man kalder det, har en høi 
Brændværdi . Denne maales i Praxis ved 
den Mængde Varmeénheder, som det kan ud
vikle ved sin Forbrænding, naar vi tænke os, 
at det brænder fuldstændigt, altsaa uden at 
udvikle uforbrændt R ø g  eller efterlade Kul, 
ug at al Varme kommer til Nytte. Ved en

Varmeénhed forstaar man den Mængde Varme, 
som behøves for at opvarme 1 Vægtdel Vand 
1 Grad, og  naar altsaa t. Ex. Stenkullenes 
Brændværdi sættes til 8,000, vil man med 1 
Pund af samme kunne opvarme 80 Pund is
koldt Vand til 100° C., altsaa til K ogepune- 
tet. Ved Forsøg og Beregninger har man 
bestem t Brændværdien for Brænde til 3,400. 
Brænde sælges nu vel efter Favnemaal, men 
da Vægten af en Favn er forskj ellig efter 
Træets A rt og  Alder og efter den Maade, 
hvorpaa det favnsættes, og da Brændværdien 
bestemmes efter Vægten, maa der tages vel 
Hensyn hertil ved Værdiberegningen. For 
en Favn storslaaet, 25— 26 Tom . langt, lu ft
tørret Bøgebrænde varierer Vægten imellem 
2,600 og  2,700 Pund eller i Gjennemsnit 
104 Pd. pr. Tomm e af Brændets Længde; 2 
Fods Birkebrænde veier fra 1,900 til 2,300 
Pd., 3 Fods indtil 3,500 Pd. eller 90 Pd. pr. 
Tomm e, og  3 Fods stort Fyrrebrænde 2,700-
3,000 Pd. eller c. 80 Pd. pr. Tomme. 1 Favn 
Bøgebrænde vil i Brændværdi omtrent svare 
til 1 !/6 Favn Birk, 4/s Favn Fyr, 21 Tdr. 
god Tørv, 7,4 Tdr. Cinders, 5,6 Tdr. born
holmske Kul, 3,4 Tdr. skotske Kul og 3,2 
Tdr. Newcastle-Kul. —  Under Forbrændingen 
forholde de forskjellige Træarter sig for- 
skjelligt; Lærk, Gran, E g  og  Birk knitre 
stærkt paa Grund af den Mængde Luft, som 
de indeholde, Fyr g jør det i mindre Grad, 
imedens B øg  og  H vidbøg forbrænde ganske 
roligt og  stille. Hvad Løvtræerne angaar, 
da er Brændet af middelgamle Træer mere 
brandkraftigt end af meget gamle Træer, 
imedens det Modsatte er Tilfæ ldet for Naale- 
træernes Vedkommende. Brændkraften hos 
Ved, der er flaadet, er ikke fuldt saa stærk 
som hos Ved, der ikke er transporteret ved 
Flaadning, men Forskjellen er dog  kun ringe, 
naar Vedet er blevet godt tørret efter Flaad- 
ningen. —  Danmark indførte i Aaret 1881 af 
Brændeved 35,402 Favne og  i 1882 41,554 
Favne; i Femaaret 1877— 81 var den g jen - 
nemsnitlige Indførsel 39,519 Favne aarlig. 
I fø lg e  anstillede Beregninger er det aarlige 
Forbrug af Bøge-Favnebrænde alene i K jø 
benhavn c. 50,000 Favne.

Handelen med Tøm m er og Træ kan egent
lig  kun med Fordel drives i det Store i 
skovrige Egne ved at forsende det tilvands, 
idet Landtransporten vilde være for bekoste
l ig ;  i ikke altfor store Afstande benyttes dog 
ogsaa undertiden Jernbanerne dertil. Det 
nordlige og østlige Europa tilligemed Tysk
land besidde de skovrigeste Egne, hvorfra 
der udføres en stor Mængde Træ af alle 
Slags til Holland, Frankrig, England, Spa
nien etc., og for mange Egne ved Østersøen 
og  ligeledes i det Indre af Tyskland er Træ- 
handelen af stor Betydning. Paa Floderne 
bliver Træet som oftest flaadet, idet man 
enten kaster det løst i Vandet eller sammen
binder flere Træstammer til Flaader, der da 
styres af Mennesker ligesom  et Skib. Det 
første finder kun Sted paa de smaa Floder 
og  Aaer og mest med det i bestemte Læ ng
der overskaarne Brændeved; men der flaades
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dog ogsaa ofte paa Smaafloderne enkelte 
Stammer, hvoraf da flere sammenbindes med 
Y idier til et Tværtræ længere nede ad Strøm 
men, saasnart dennes Bredde tillader det, og 
jo  mere Vandløbet tiltager i Bredde og 
Dybde, desto flere af disse mindre Flaader 
blive da atter samlede til større, idet Stam
merne ikke alene læ gges ved Siden af hver
andre, men ogsaa i flere Lag ovenpaa hver
andre. De store Flaader styres ved Hjælp 
af flere Bor, der ere anbragte foran og bag
ved dem, og til selve Flaaderne tager man 
kun blødt Træ, for at de ikke skulle stikke 
for dybt i Vandet, imedens de haardere Træ 
sorter lægges ovenpaa tilligem ed Planker, 
B ræ der, Brænde etc. Flaadning af Træ 
drives stærkest paa Bhinen, Main og  deres 
Bifloder, paa hvilke uhyre Mængder B y g 
nings- og  Gavntømmer transporteres til H ol
land fra de skovrige Egne i det sydvestlige 
Tyskland, navnlig fra Schwarzwald, F ichtel
gebirge, Thüringerwald etc. Træhandelen er 
af stor V igtighed for disse Egne, idet den 
sætter betydelige Kapitaler i Omløb og  be
skæftiger en stor Mængde Mennesker med 
Fældingen, Tilhugningen og Flaadningen af 
Tøm m eret, ligesom  ogsaa mange hundrede 
Saugm øller. I  det Badenske kommer det 
meste Træ i Bhinen fra K inzig og Murg, 
hvor det allerede samles i større Flaader, 
som dog mest gaa til Træhandlerne i Mann
heim og  W orm s, som drive en betydelig  
Handel dermed. De største og  tykkeste 
Stammer kaldes H ol l æn der t r æ og ere mest 
af F yr eller Gran, men ogsaa undertiden af 
E g. A f  Bræderne ere de mest gangbare 4,8 
Meter lange og 30 Ctm. brede; efter Kvali
teten deles de sædvanlig i 5 Sorter. T il 
Floden Neckar kommer Træet ned fra 
Schwarzwald ad Bifloderne Nagold og Enz 
og  gaar da til Mannheim, hvor de mindre 
Flaader samles til større. Endnu stærkere 
drives im idlertid Flaadeforretningen ved Øvre- 
Main fra Fichtelgebirge og deres Forgrenin 
ger, navnlig i Egnene ovenfor Bam berg; men 
ogsaa i det W ürzburgske er Træhandelen af 
stor Betydning. Der gaar herfra en betyde
lig  Mængde baade haarde og  bløde Træstam
mer, Spirer, Lægter, Bræder (Mainborden). 
Staver og Brændeved nedad Mainfloden, ved 
hvis Munding, navnlig ved Kastel ligeover- 
for Mainz, ligesom  ogsaa ved Bingen, K ob
lenz, Neuwied og flere Steder, de store Hol- 

l æn d er f l aad er  eller K ap i t a l f l aad er  sammen
sættes, til hvilke der dog ogsaa tages det 
fra Lahn, M osel og andre af Bhinens B i 
floder kommende Træ. En saadan Flaade 
bestaar af 5— 6 ovenpaa hverandre lagte Lag 
af store Træstammer, saa den stikker 2—  
Meter dybt i Vandet, og den er desuden 
ladet med en stor Mængde Bræder, Lægter, 
Egetræ etc,, saa at den ofte kan repræsen
tere en Væ rdi af over en halv M illion K ro
ner. Den er sædvanlig sammensat af flere 
D ele , af hvilke Hovedflaaden, som kaldes 
»Stivstykket« er 160— 260 Meter lang og  
36— 39 Meter bred; foran denne er der ig jen  
befæstet to mindre F laader, som kaldes

»Knæ«, og som kunne dreies til begge Sider 
for at give Hovedflaaden den rigtige Betning 
i  Flodens mange Krumninger. Flaaden med
fører tillige  flere Baade og  et større Fartøi 
til Besætningens H jem reise; denne bestaar 
ofte af 4 à 500 Mand, som paa Beisen have 
B olig  i store Hytter, der ere byggede paa 
Flaaden. De staa under Commando af en 
F a ctor , og iblandt dem findes der baade 
Slagtere, Bagere, Kokke etc., da der med
bringes al den Proviant, som skal bruges paa 
Beisen. Disse Flaader gaa sædvanlig til Dor
trecht i Holland, hvor de tages fra hver
andre og  hvor Træet da sælges. Saadanne 
store Flaader forekomme dog nu paa Bhinen 
meget sjeldnere end tid ligere , dels fordi 
Træhandelen i disse Egne er aftagen og  dels 
fordi Antallet af de svære Træstammer i 
Skovene er formindsket betydeligt i  Aarenes 
L øb ; de store Hollænder stammer af 26— 39 
Meters Læ ngde, som for endel Aar siden 
ikke vare sjeldne, forekomme nu næsten al
drig. En medvirkende Grund til den for
mindskede Træudførsel fra Tyskland har og
saa været det store indenlandske Forbrug af 
Træ til Jernbanesveller, hvorved Træhandelen 
i det Hele har taget en anden Betning. 
Paa Floden W eser bliver der ligeledes flaadet 
en Mængde Træ fra Thüringerwald ned til 
Brem en; af ringere B etydning er denne For
retn ing paa Elben, Oder og Donau, til hvil
ken sidste F lod der dog  fra Baiern paa 
Floderne Iser, Iller og  Inn føres m eget Træ, 
som hovedsagelig er bestemt til Wien. 
Østerrig selv er m eget skovrigt i alle Kron- 
landene med Undtagelse a f Istrien og  Dal
matien; men der udføres ikke m eget Træ, 
hovedsagelig paa Grund af Vanskeligheder 
ved Transporten. —  M eget betydelig  er Træ- 
handelen fra de russiske og preussiske Øster
søhavne , hvorfra der forsendes en stor 
Mængde H us- og  Skibsbygningstøm m er til 
Danmark, H olland, England og Frankrig, 
ligesom  ogsaa Stavtræ til Frankrig, Italien 
og  Spanien. Fra Busland udføres der især 
meget Skibsbygningstræ samt Bjelker, Ege
træ og  Bræder over Archangel, Petersborg, 
Pernau, Narva og Biga, fra de to førstnævnte 
B yer især Planker og Bræder af alle Slags, 
imedens B iga g jør  den største Forretning 
med Egetøm m er og  Stavtræ, ligesom  denne 
B y i det Hele taget er Buslands v igtigst 
Træmarked. Denne Overvægt i Tømmer
handelen skylder B iga især de store Ud' 
førsler af Egetræ, som dog er indskrænket 
til Stammer og Blokke af en bestem t Stør
relse samt Vogntræ, Bødkertræ, hollandsk og 
fransk Tøm m er og Pibestaver; i de andre 
Havne maa Egetøm m eret afleveres til Bege' 
ringens Skibsværfter. De sværeste og sm uk 

keste Bjelker, ligesom  i det Hele taget det 
meste Tøm mer, der udføres over Biga, kom
mer fra det Indre af Ukraine, fra Lithauen 
og fra de tidligere polske Provinser. Efterat 
im idlertid Udførselen fra de private Skove 1 
det egentlige Busland er hieven tilladt, føres 
der ogsaa endel dertil fra Gouvernementerim
Orel, Kaluga og  flere andre, som ligge t°r
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langt fjernede fra Vandforbindelsen med P e
tersborg til at Tøm m eret kan leveres her til 
Regeringsværfterne. Tilførslerne lettes ved 
de i Dniper faldende Bifloder og  flaades 
videre til Dubrowna, hvorfra det transpor
teres overland til B abinow itsch , hvor det 
igjen udkastes i Düna. —  Pra Polens og 
Galiziens Skove gaar Tøm m eret paa W eich 
sel og  dens Bifloder, navnlig Bug, til Danzig, 
og ad Floderne Netze, Warthe og Oder føres 
det til Stettin. Danzig har dog den største 
Træhandel og udfører store Kvantiteter af 
Fyrre- og Ege-Bjelker, Krumholter, Planker, 
Bræder, Staver etc., navnlig til England, 
Frankrig, H olland, Spanien og Portugal. 
Tidligere blev alt Træ i Danzig undersøgt 
af edsvorne Vragere, som mærkede det enten 
som Krongut , Br a ck  eller Br a ck - B r a ck  (U d
skudstræ) ; men i den nyere T id  er dette 
ikke længere Tilfældet, idet enhver Kjøbm and 
üu selv sørger for Træets Sortering, og  kun 
i tvivlsomme eller retslige Spørgsm aal ud- 
øævnes der Besigtigelsesm ænd. Danziger- 
Tømmerets gode Kvalitet og  den T illid , som 
Jüan i Regelen kan have til dets Sortering, 
gjør det mere søgt i Handelen end det fra 
de andre Havne, skjøndt det staar i høiere 
Pris. Ogsaa til K ønigsberg og Memel kom- 
toer der paa Floderne Niemen, Pregel etc. 
lieget russisk Tømmer, som især udføres til 
Fngland, hvilket Land ligeledes erholder 
store T ilførsler af Træ fra Nordamerika, 
Gavnlig fra Canada. —  N orges og  Sverigs 
Pdførsel af Træ vil lindes omtalt nedenfor.

D an m ar k  er det af Europas Lande, der 
Næstefter England bruger det største Kvan
tum af fremmed Træ pr. Individ, nem lig lidt 
over 19 Kubikfod. Efter »Tidsskrift for Skov
brug« kan Landets samlede Forbrug af Træ 
uuslaas til c. 38 M ill. Kubikfod, hvoraf' c. 
-U /2 M ill. Kbfd. af egen Production og c. 
tU /j Mill. Kbfd. fremm ed Træ. Da dette 
sidste im idlertid indføres i halvt forarbeidet 
Tilstand, maa der til Indførselen læ gges det 
sandsynlige Svind, der fremkommer ved Op- 
h'beidningen, ligesom  der fra Angivelsen om 
(Jon indenlandske Production maa drages 
Fvassortimenterne, og paa denne Maade kan 
Banmarks aarlige Forbrug af Stammeved an- 
siaas til henved 34 Mill. Kbfd., hvoraf næsten 
*9 Mill, komme fra Udlandet. A f det ind
førte Træ udgjør Brændet kun c. l 2 1/2 pCt., 
g ed en s dette af det indenlandske Træ ud- 
FjØr c. 70 pCt., hvoraf det fremgaar, at Lån
e t s  Skovbrug hovedsagelig overlader Udlan
det at forsyne os med Gavntræ, imedens vi 
selv producere Størstedelen af det Brænde- 
v'ed, som vi forbruge. Udlandet forsyner os 
lrfed henved 4 Gange saameget Gavntræ, som 
U selv frem bringe. Angaaende Forbrugets 
hovedretninger giver »Landbrugsordbog« fø l
gende Oplysninger angaaende de vigtigste 
hasforbrugende Industrier. —  T il H usbygn i n g 

øvendes vistnok den overveiende D el a f vor 
haaletræ-Indførsel, der kan ansi aas til 10— 11 
Bll. Kbfd. aarlig, samt om trent Halvdelen 

h  den indenlandske Naaletræproduction, som 
ormenes at andrage c. 2V3 Mill. Kbfd.

Dansk Naaletræ bruges næsten udelukkende 
til simplere Bygninger paa Landet, men maa 
ogsaa kunne benyttes til K jøbstadsbygninger, 
hvor der stedse er Brug for en stor D el 
Naaletræ, der ikke behøver at være af bedste 
Kvalitet. T il alle bedre H use, offentlige 
Bygninger o. dsl. anvendes næsten udeluk
kende indført Fyrretræ. —  De dan sk e Sk i b s

b ygger i e r  maa antages at bruge ialt aarlig 
c. 1I2 M ill. Kbfd. Træ i opslinget og  sauget 
Tilstand, hvilket vil svare til c. 750,000 
Kbfd. i rundt Maal. Heraf er næsten 300,000 
Kbfd. Løvtræ og  5,000 Kbfd. finere over
søiske Træarter, imedens Resten er Naale
træ. B ygningen af Jernskibe kræver mindre 
Træ og  navnlig mindre Løvtræ end Træskibe, 
hvorfor den tiltagende B ygning af de først
nævnte vil mærkes føleligt a f vort Skovbrug. 
—  Jer n b an er n e bruge store Kvantiteter Træ 
til Sveller; ved Udgangen af Aaret 1880 
fandtes der saaledes her i Landet c. 236 Mile 
Jernbaner med over 5 Mill. Kbfd. Træ i 
Svellerne, og  alene Vedligeholdelsen af disse 
kræver et aarligt Forbrug af over */2 Mill. 
Kbfd. Tømm er, foruden hvad der medgaar 
til N ybygning. Svellerne ere næsten ude
lukkende fremmede Trævarer, for største 
Delen østersøisk Fyr. —  T e l egr ap h væsen et  

havde ved Udgangen af 1880 paa sine c. 600 
Mile lange Lin ier over 62,000 Stænger staaende 
med c. 435,000 Kbfd. Træ. Statstelegraphen 
bruger fortrinsvis Gran, men ogsaa lidt Fyr, 
der alt kommer fra Landets egne Skove. De 
andre Telegraphlinier bruge derimod ogsaa 
endel svensk og  tysk Fyr. Man kan antage, 
at Danmarks Telegraphvæsen aarlig kræver 
c. 33,000 Kbfd. Naaletræ, som vore egne 
Skove for største Delen levere. —  Bød k er -  

i n dust r i en  antages at forbruge hele Landet 
over c. 600,000 Kbfd. Eg. B øg bruges især 
til Smørtræer, hvortil der omtrent anvendes 
200,000 Kbfd. aarlig. —  T r æsk o m ager i e t  

forbruger rim eligvis en større Masse Løvtræ 
fra vore Skove, end nogen anden Forbrugs
gren, inaaské over 1 Mili. Kbfd. aarlig. H o
vedmassen a f dette Træ er Bøg, men i flere 
Egne af Landet benytter man ogsaa EI der
til. —  Desuden bruge Vogn bygn i n gsi n d u 

st r i en  og M eubel sn edk er i et  betydelige M æng
der Træ, hvoraf en stor Del kommer fra U d
landet: endvidere kunne Pak k a sse f a b r i k a -  

t i on en , T r aem asse fab r i k at i on en  til Papir
møllerne ogT æn d st i k k e fab r i k at i on en  nævnes 
som træforbrugende Industrier.

D an m ar k  erholder sin meste T ilførsel a f 
Tøm m er og  Træ fra Sverig, men som  oven
anført indføres der dog ogsaa endel fra andre 
Lande, navnlig fra Norge, Rusland og  Preus
sen. Idet vi med Hensyn til disse In d før
sler særlig henvise til Artiklerne: N o r sk  

T r æl ast  og  Sven sk  T r æl ast ,  under hvilke 
de forskjellige Sorter ville findes nøiere be 
skrevne, skulle vi her kun supplere de samme
steds givne statistiske Oplysninger med fø l
gende nyere D ata :

D an m ar k s Indførsel af Tøm m er og Træ 
var i Aaret 1881 følgende:
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A. Fi n sk e T r æv a r e r  20,714 Com. Læster à
90 Cbfd. (I  18 8 2  17 , 38 7  Com. L.)

B. An d et  u for ar b ei d et  T ø m m er  og T r æ :

a. E g  290,362 Cbfd., hvoraf c. 171 tusinde 
Cbfd. kom fra Tyskland, 59 fra Sverig, 
34 fra N orge, 20 fra Rusland (excl. F in 
land), 3 fra England etc. (I  18 8 2  

351, 6 8 6  Cbfd.)

b. Brændeved 35,402 Favne, hvoraf c. 25 
tusinde fra Sverig, 8 fra Tyskland og  
2 fra Norge. (I  18 8 2 4 1, 554  Favn e.)

c. Baandstager og  Enebærstager 913 Cbfd., 
A lt fra Tyskland. (I  18 8 2 2 , 30 2  

Cbfd.)

d. Uafbarkede Vidier, Buxbom, Ibenholt, 
Pokkenholt og  Flodholt 282,752 Pund, 
mest fra Tyskland. (I  18 8 2 18 3, 39 9  

Pund.)

e. Andre Træsorter:
103,702 Com. Læster, hvoraf c. 75 tu 
sinde fra Sverig, 24 fra N orge og  hen
ved 5 fra Tyskland. (I  18 8 2 10 9 , 324  

Com . Læst er ) ,  samt 
3,094,472 Cubikfod, hvoraf c. 2 Mill. 
Cbfd. fra Sverig, 423,587 Cbfd. fra 
Tyskland, 198,011 fra Rusland (excl. 
Finland), 164,309 fra Norge, 19,925 fra 
England, 9,638 fra Nordamerika, 241,497 
fra andre ikke særlig opgivne Steder 
etc. (I 18 8 2 c. 2,9  Mill . Cbfd.)

C. H el t  e l l er  t i l del s f o r a r b ej d et  T øm m er

og T r æ :

a. Tildannet H us- og Skibstømm er 119,738 
Cbfd., hvoraf c. 94 tusinde Cbfd. fra 
N orge, 18 fra Sverig, 5 fra Tyskland 
etc. ( I  18 8 2 16 4 , 222  Cbfd.)

b. Pibestaver 326,472 Pund, hvoraf c. 296 
tusinde Pund fra Sverig, 26 fra Tysk
land, 3 fra N orge etc.

c. Tagspaan, Aarer, grovt Bødkerarbeide 
etc. c. 9 Mill. Pd., hvoraf c. 7 Mill. 
Pd. fra Sverig.

d. Svovlstikker samt fint Snedkerarbeide 
151,030 Pd., hvoraf c. 89 tusinde Pd. 
fra Tyskland, 45 fra Sverig, 6 fra E ng
land, 2 fra N orge etc.

e. Simplere Snedkerarbeide, mindre grovt 
Bødkerarbeide, M ahogni- og  andre F i
nerer, Blokkedreierarbeide etc. 811,609 
Pd., hvoraf c. 664 tusinde Pd. fra Tysk
land, 86 fra Sverig, 24 fra England, 
15 fra N orge etc.

I  Decenniet 1872— 1881 var Im porten af 
Tøm m er, Planker og Bræder til Danmark 
(angiven i Petersborg-Standards à 165 en
gelske Cubikfod) følgende:

Ia lt :
H eraf til 

K jøbenhavn:

1872.............. 78,092 22,486
1873.............. 79.026 23,168
1874.............. 92,754 30,116
1875.............. 88,674 27,940
1876.............. 87,502 25,816
1877.............. 69,929 21,850
1878.............. 56,268 20,647
1879.............. 70,072 21,536
1880.............. 83,440 25,754
1881.............. 94,413 29,117

Indførselen her til Landet har derefter i 
disse 10 Aar gjennem snitlig udgjort 80,017 
Petersborg-Standards aarlig, hvoraf der i 
Gjennem snit er indført til Kjøbenhavn 24,843 
Petersborg-Standards aarlig. —  I Aaret 1880 
stillede Im porten sig  saaledes i følgende 
Tolddistricter: Aarhus 6,112, Aalborg 5,476, 
Randers 3,897, Odense 2,849, K olding 2,086, 
Korsør 2,003, Svendborg 1,975, Veile 1,608! 
og  Horsens 1,324 Petersborg-Standards. •— 
Den langt overveiende Del af Importen er 
hidført fra Sverig, og  da atter fortrinsvis 
fra Havne nord for Stockholm ; en Undtagelse 
i denne Henseende danne im idlertid de ved 
Lim fjorden  og  nord for samme beliggende 
Byer, hvor norsk Trælast er den overveiende- 
—  Naar Priserne i Treaaret 1880— 82, der 
vistnok kunne betragtes som Normalpriser, 
læ gges til Grund, kan GjennemsnitsværdieB 
for alle Sorter Trælast imellem hverandre 
omtrent ansættes til 100 Kroner pr. Standard 
frit ombord, og  Danmarks samlede Im port vil 
derefter repræsentere en Kapital af c.  ̂
M illioner Kroner foruden Told  og  Fragt, der 
vil udgjøre omtrent 20 à 25 pCt. af frit 
om bord-Værdien.

U dførsel en  af Tømm er og  Træ fra Daß' 
mark var i 1881 følgende:
A. Finske Trævarer: 1,393 Cbfd., næsten An 

til N orge. (I 18 8 2 2 , 2 2 5  Cb fd .)

B. A ndet uforarbeidet T ræ : E g  3,510 Cbfd-! 
Brændeved 563 Favne og  andre T r æso r t er  

c. 107,000 Cbfd. ( 118 8 2  r esp. 1,198 Cb fd ’ 

4 31 Favne og c. 115,0 0 0  Cbfd.)

C. H elt eller tildels forarbeidet Træ : Aarer, 

grovt Bødkerarbeide etc. 356,663 Pund, 
Tændstikker og  fint Snedkerarbeide c- }  
Mill. Pd. og  simplere Snedkerarbeide, Ï 1'  
nerer, Blokkedreierarbeide etc. c. 1,5 Mn" 
P d „ ialt benved 3 M ill. Pd. (I  1882 «• 

4 1/ , Mill . Pd.)

N o r ges Udførsel a f uforarbeidede eller hal '  
forarbeidede Trævarer var i Aaret 1881 10 
g en d e :
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Beg. Tons.

Omtrentlig 

Yærdi i 

Kroner.

Udførsels

told i 

Kroner.

A- Træ last  over  19 Decimet er :

a. H øvlet L a s t , alle S lags, saasom Planker,
16 V3 M ill.Bord, Lister etc..................................................

(hvoraf c. 130 tusinde Tons til England, 34 
til Holland, 28 til Frankrig, 17 til A ustra
lien, 7 til Afrika, 6 til Belgien, 2 til Spanien, 
2 til Danmark etc.)

227,088 181,670

b. Skaaren Last, Planker, Battens, B ord ...........
hvoraf c. 80 tusinde Tons til England, 57 til 
Frankrig, 25 til Danmark, 18 til Belgien, 16 
til Holland, 3 til Slesvig og Holsten, 3 til 
Ham borg, 7 til Bremen, 8 til andre tyske 
Havne ved Nordsøen, 4 til Spanien, 2 til 
Sverig, 2 til Island og Færøerne etc.).

225,607 112/s Mill. 163,486

Ellers, saasom Lægter, Yragbord etc .............
(hvoraf 2,083 Tons til Danmark).

3,344 100,300 2,675

c. S p irer ...................................................................
(hvoraf 11,616 T. til England og 1,885 T. 
til Holland).

14,798 466,900 11,838

Stik og T elegraphstolper.................................
(hvoraf 6,547 T. til England).

6,567 152,700 5,254

M in etøm m er.......................................................
(hvoraf 105,981 T. til England).

106,328 2 Vs M ill. 85,062

Pitprops ...............................................................
(hvoraf 56,161 T. til England).

56,725 1 Mill. 41,680

Juffers, Bickers, Stager og  S tør .....................
(hvoraf 6,601 T. til Holland).

7,966 168,300 6,373

d. Bj elker og anden huggen L a s t .......................
(hvoraf c. 28 tusinde Tons til England, 21 
til H olland, 11 til Tyskland, 2 til Frankrig, 
2 til Sverig, 1 til Danmark etc.).

65,937 l 4/5 Mill. 52,750

Balks, Poutrelles og  S le e p e rs ........................ 4,761 166,600 3,809

Dansk L a s t ..........................................................
(hvoraf c. 7,000 Tons til Danmark, 1,400 til 
H olland etc.).

Trælast  under  19 Decim et er :

9,318 205,000 7,454

a. Stav, skaaren af B i r k ....................................... 4,341 238,800 145

Stav, e l le r s .......................................................... 30,064 1 v 5 M ill. 1,002

b- P itp ro p s ............................................................... 88,045 1 Vs Mill. 2,736

c. Splitved, R ubber, Brænde e tc .........................
(næsten A lt til England).

31,102 Vs M ill. 1,037

Træ last  ial t  i 1881. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 881,991 374/5 Mill. 566,971

895,206 374/5 Mill. 589,379

°& i 1879....................................................................... 706,858 2 4 4/5 Mill. 463,457
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A f forarbeidede Trævarer udførtes der i 
1881 fra N orge lidt over 6 M ill. Pd. til en 
Værdi af 2,6 M ill. Kr., hvoraf c. 2,3 M. Kr. 
for Tændstikker.

Sve r i gs Udførsel af de vigtigste Sorter 
uforarbeidet, kun sauget eller tilhugget Fyrre- 
og  Grantræ udgjorde i Aaret 1880:

St y k k e r  ell. Mil l .  Cbfd.
A f Tøm m er, Master,

Bugspryd af 8,3 "
Diameter eller der
over i Topenden . 321,902 4,7

» mindre Dim ensio
ner ........................  378,081 1,2

» Pitprops (Grube
stolper) ................  16,7 Mill. 14,7

» Bj elker og Sparrer,
6,6 Tom. paa M id
ten eller større . . 506,634 7,8

» mindre Dim ensio
n e r ........................  1,5 Mill. 7,6

» Bræder og Planker 6 M ill. Tylter 104,4
» Bræde- og P lankestum per........  6,3

Endvidere udførtes:
A f  Brænde ved af B i r k ..................... 1,8

» —  - B øg  og E g ............  1,0
» —  - andet T ræ ..............  0,3
» S taver.............................................  31,5

A lt til en samlet Værdi af 89,7 Mill. Kroner. 
—  Desuden udførtes der i 1380 fra Sverig 
forarbeidede Trævarer til en Værdi a f c. 14 
M ill. Kr. (hvoraf Tændstikker 6,8 M. Kr., 
Snedker- og  Dreierarbeide 3,8 og  Træmasse
2,2 Mill. K r.).

T r æ a l k o l i o l  s. Træ spir i t us.
T r æ c e m e n t  eller Sci f Far in kaldes en 

A rt kunstig Træmasse, som tilvirkes ved 
Presning af Saugspaaner, Hampetrævl er, 
Stivelsemel og  nogle mineralske Substantser; 
den er fast og  elastisk, kan farves, poleres 
eller forgyldes, og anvendes til Kunstsned- 
kerarbeider, Smykkesager, Knivskafter etc., 
som forekomme i Handelen under Navn af 
Sci f Far in - Varer .  Benævnelsen Træcement 
bruges ogsaa om en a f Tjære, Asphalt, Sand 
etc. bestaaende Blanding, der benyttes til 
Anstrygning af Tage og grovere Trævarer.

T r æ e i i c l i k e  eller Tr æ syr e (Acidum  
pyrolignosum , Acetum  p y ro x y licu m ) , T. 
H olzessig, Fr. Vinaigre de bois, E. W ood 
vinegar, kalder man den sure, vandige Vædske, 
som man erholder ved tør Destillation af 
Træ og  andre vegetabilske Legemer. Man 
vinder den derfor allerede ved Brænding af 
Trækul og ved Tilberedning af Tjære ; men 
som oftest tilberedes den i det Store ved 
Forkulling af Træ i særegne Ovne. Den 
er rødligbrun og  har en ubehagelig sveden, 
syrlig  Lugt og  Smag. Den bestaar hoved
sagelig  af Eddikesyre, hvori findes opløst 
brankede Harpixer, mindre Mængder Kreosot, 
Myresyre, Propionsyre, Smørsyre, Valeriane
syre og andre Producter af den tørre D e
stillation; fremdeles indeholder den Træspi
ritus (en Blanding af Methylalkohol, Àceton 
og  eddikesurt M ethyl). I  denne raa Tilstand 
besidder den udmærkede antiseptiske E gen 
skaber og anvendes derfor som Tilsætning 
til Blæk, for at forhindre dette i at skim le;

endvidere benyttes den i M edicinen, dog 
mest kun udvortes som et rensende og  imod 
Forraadnelse virkende Middel, sjeldnere og
saa til indvortes Brug. Ved Destillation 
bliver den renset eller rectificeret, hvorved 
man vinder de først overgaaende c. 10 pCt. 
som T r æsp i r i t u s og  de næste c. 80 pCt. 
som Eddike; den taber derved for største 
Delen de svedne Iblandinger og  den ube
hagelige Smag og  antager en lysegul Farve, 
hvorefter den kaldes r ect i f i cer et  Træeddi k e.  

Endnu fuldstændigere kan man rense den 
ved at filtrere den igjennem  Trækul og der
efter igjennem  Benkul. A f  denne Eddike 
vinder man Eddikesyre ved at mætte den 
directe med Soda, og  der danner sig da ed
dikesurt N atron; men man kan ogsaa neu
tralisere Eddiken med Kalkhydrat og  decom- 
ponere det saaledes dannede Kalkacetat med 
svovlsurt Natron. De harpixagtige Stoffer 
danne da samtidig med Kalken tungtopløse- 
lige Forbindelser, som saaledes kunne fjernes. 
Paa begge Maader vinder man Natronacetat 
(eddikesurt Natron), som dog endnu stedse er 
farvet gult af de brankede Stoffer; ved Smelt
ning og  stærk Ophedning blive disse da de
struerede. A f det tilbageblevne rene Natron
acetat erholdes derpaa den rene Eddikesyi'e 
ved Destillation med Svovlsyre. Den rensede 
Træeddike anvendes især til Frem stilling af 
Beitser og  Farver i Kattuntrykkeriet og af 
eddikesure og  træeddikesure Salte, navnlig 
ed d i k esu r  Jer n t i n ct u r  (s. d.) eller t r æsur  

Jer n bei t se og t r æed d i k esu r t  N at r on  eller 
R ød sal t ,  ligesom  ogsaa til Fabrikation af 
Blysukker. Da den raa Træeddike paa Grund 
af sine antiseptiske Egenskaber beskytter 
dyriske Legem er im od Forraadnelse, bruger 
man den ogsaa til kunstig K øgn ing af Kjødi 
i hvilket Øiemed man kun har nødig  at be
stryge K jødet med Træeddike og derpaa lade 
det hænge i Luften, hvorved det bliver lige* 
saa udtørret og erholder den samme Lug'f 
og  Smag som ved virkelig  Røgning. End
videre anvendes den til Conservering af ana
tomiske Præparater og  til at beskytte Tr# 
im od Kaaddenhed og  Svamp.

T r æ k i r s e b æ r t r æ  s. Fugl ek i r sebær*  

t r æ.

T r æ k u l  s. Kul, veget ab i l sk e.

T r æ ,  k un st i gt ,  T r æp ast a ,  T r æst u k ,  Fr-
Bois durci, kaldes en a f fine Saugspaaner og' 
et Bindem iddel bestaaende Masse, som ved 
at presses i Staalforme leverer forskjeilig®, 
Gjenstande a f træagtig Beskaffenhed. Af 
Lary & Co. i Paris anvendes Blod som Binde
middel, af Andre L im , Garvestofopløsninger 
eller Terpentin. Massen lader sig bearbeide, 
sauge, lim e , polere , forgylde etc. ligesom 
Træ, og  anvendes mest til alle Slags For
siringer, navnlig paa Rammer, Syskrin etc.

T r æ m a s s e  til Papirfabrikation have vi 
allerede tidligere omhandlet under Artiklen 
»Papir«, og skulle vi derfor her endnu kun 
anføre følgende statistiske Data angaaende 
denne Y are:

D an m ar k  indførte i Aaret 1881 T r æm asse 

til en \ ærdi af 299,563 Kroner, hvoraf 
c. 157 tusinde Kr. fra Sverig og  for c. l 4^
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tusinde Kr. fra N orge , fra hvilket sidste 
Land der desuden indførtes hertil 16,000 
Pund Træmasse.

N or ges Udførsel af Træmasse udgjorde i 
Aaret 1879 c. 41,4 M ill. Pund til en Yærdi 
a f 1,9 Mill. Kr., i 1880 c. 52 Mill. Pd. v.
2.3 M ill. Kr., og  i 1881 c. 84,6 M ill. Pd. v.
4,8 Mill. Kr., af hvilket sidstnævnte Kvan
tum c. 67 Mill. Pd. gik  til England, 7,7 
Mill. Pd. til Frankrig, 3,7 til de russiske 
Havne ved Østersøen, 3,6 til Danmark, 2,6 
til Belgien, 0,6 til Holland etc.

Sv e r i g  udførte i Aaret 1880 af Træmasse
22.3 M ill. Pund til en Yærdi a f c. 2,2 Mill. 
Kr., hvoraf c. 8,8 M ill. Pd. til England, 4,6 
til Danmark, 4,1 til Frankrig, 2,9 til B el
gien etc.

T r æ  o lie  er en Art Terpentinolie, der 
vindes ved tør Destillation af harpixholdigt 
Træ; den anvendes dels som Belysningsm id
del og  dels paa samme Maade som Terpen
tinolie til M aling etc. T il det første Brug 
renses den raa Olie i et Destillationsapparat 
af Kobber, hvori der igjennem  et B ør ind
ledes en Strøm  af Vanddampe; naar disse 
gaa bort, følger Olien med, og begge ledes 
da gjennem et Svalerør, hvorved man faar en 
Blanding af Vand og Olie i to adskilte Lag. Da 
den destillerede Olie indeholder Stoffer, der 
optage I lt  af Luften og  give harpixagtige 
Legemer, lader man den staa et Par Dage i 
Luften, imedens man samtidig blander den 
Died læsket Kalk, som neutraliserer de sure 
Stoffer, der findes i Olien, og  denne destil
leres derefter med Natronlud. Træolien er 
lysegul, lugter som Terpentin og brænder 
med en klar og stærkt lysende Flamme, naar 
der er rigelig  Tilstrøm ning af L u ft; men den 
optager Luftens Ilt og bliver derved let har- 
pixagtig. Dens Væ gtfylde er 0,87 og den 
antændes ved 49° C .; dens Lysstyrke for
holder sig  til Photogens som l '/a  til 1, og  
til Belysning vilde den derfor egne sig  
bedre end denne, dersom ikke dens barpix- 
agtige D ele satte sig  fast i Vægen og  for 
mindskede dennes Evne til at opsuge Olien.

T ræ esp iritu s, ï r æa l k o h o i ,  M et h yl al k o

hol, Lignon eller X yl i t  (Spiritus p yr oxylicus, 
Sp. L ig  ni), T . H olzgeist, Fr. Esprit de bois, 
Esprit pyro-xylique, er en Blanding af for- 
skjellige flygtige Producter, som danne sig 
tilligemed Træeddike og Tjære ved den tørre 
Destillation a f Træ, og  som vindes ved D e
stillation af den raa Træeddike. D et er i 
ren Tilstand en tyndtflydende, farveløs Væd- 
ske af en.eiendom inelig ætheragtig og  tillige 
noget branket L u gt og en brændende Sm ag; 
den har en Væ gtfylde =  0,814, koger ved 
GO til 6 1 0 C. og har i det Hele taget megen 
Lighed med Alkohol, navnlig med Hensyn 
til opløsende K raft og Brændbarhed; kun 
ndvikler den ikke saamegen Varme, da den 
tordamper lettere og er fattigere paa brænd
bare Bestanddele end Alkohol. Den bestaar 
hovedsagelig af Methylalkohol, endvidere af 
Larbinol eller Aceton, eddikesurt M ethyl og  
m>gle flere Stoffer uden væsentlig Betydning. 
Den renses vod Kalkhydrat eller ved Kalk- 
hydrat og Soda. Den kan blandes med Vand,

Vinaand og  Æ ther i alle Forhold og  ligner 
i sine chemiske Forhold  meget Alkohol. Den 
blev opdaget 1812 af Taylor og blev længe 
brugt istedetfor Vinaand til Spirituslamper, 
og  i England benyttes den endnu hyppig 
istedetfor Alkohol til Frem stilling a f Lakfer
nisser, Politur etc. paa Grund af den liøie 
A fg ift ,  der hviler paa Brændevinstilvirk
n ingen; man har navnlig i England endogsaa 
forsøgt paa at bruge den i fortyndet Tilstand 
til at drikke istedetfor almindeligt Brænde
vin. I  den nyere T id  anvender man i stor 
M ængde Træspiritus til Frem stilling af Me- 
th y ljod id , M ethylbrom id og Methylanilin, 
som finde megen Anvendelse ved Fabrika
tionen af violette, blaa og grønne Anilin 
farver, saaledes at Træspiritus er bleven af 
stor V igtighed for Farveindustrien og derved 
et af de værdifuldeste Producter af Træde
stillationen. Den bruges fremdeles til Frem 
bringelse af kunstig Kulde og Is. I Skot
land vindes den i den sidste T id  som B i- 
product ved Forarbeidning af Tangarter for 
Tilvirkning af Jod efter Stanfords Patent.

T r æ s t e n  eller f o r st en et  T r æ,  E. L i- 
th oxyle , W oodstone, er Træ , hvis porøse 
Masse ved Paavirkningen af kiselsyreholdigt 
Vand er bleven udfyldt med Hornsten og 
derved forvandlet til virkelig  Sten, hvori 
Træstructuren dog ofte tydelig  kan sés. Den 
er sædvanlig af mørkebrun, lysebrun eller 
gu llig  Farve, kan gives en smuk Politur og 
forarbeides til Daaser, Stokkeknappe etc. Den 
findes i de fleste Bjerglande, navnlig i B øh
men, Sachsen, Ungarn, Sibérien etc. 

T r æ s t o f  s. Lignin  og T r æm asse .

T r æ  s u r t  J e r n  s. i er n b ei t se.  

T r æ s y r e  s. T r æedd i k e.

T r æ t jæ r e  s. T j ær e .

T r æ v a r e r  kan man vel kalde alle af 
Træ forfærdigede og  for Handelen bestemte 
Gjenstande; men sædvanlig forstaar man dog 
derved specielt en Mængde dreiede, skaarne 
eller af Træ sammensatte mindre Gjenstande, 
som ofte ere Besultatet af Husflid og  som 
forfærdiges i flere Lande, saasom i N orge og 
Finland, men i Særdeleshed i Tysklands skov
rige Bjergegne, hvor mange tusinde Menne
sker have deres Erhverv ved denne Industri, 
og  hvorfra de forsendes hele Jorden over. 
Med Udelukkelse af alt virkeligt Snedker- 
arbeide, Hjulmagerarbeide og  Bødkerarbeide 
kunne disse Artikler inddeles i :  a) saadanne, 
som benyttes i K jøkkenet eller som simple 
Meubler, t. Ex. Tallerkener, Skeer, Gafler, 
Havestole etc., samt A lt, hvad der hos os 
fører Navn af Finlappervarer, saasom Biver, 
Spande, Øsekar, Trug, Skovle, Saltkar, Skam
ler etc. ; b) simple Musik-Instrumenter, som 
ikke kunne benævnes Kunstsager; c ) A rtik 
ler, som tjene mere til Bekvemmelighed og 
Prydelse end til egentlig N y tte , saasom 
Kammer, Toiletkasser, Syskrin etc., og  ende
lig  d) L egetøi af alle mulige Slags. De 
Centralpuncter i Tyskland, hyorfra denne 
Handel fortrinsvis drives, ere de sachsiske 
Erzgebirge, Steinseiten og  Herm sdorf i Schle
sien, Sonnenberg i det Meiningske, Neustadt 
a. d. Haide i det Koburgske, Geislingen i
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"Wurtemberg, Berchtesgaden i Baiern, Gröde- 
ner-Dalen i Tyrol, Hohenelbe og Oberleu- 
tersdorf i Bøhm en etc. Forhandlerne paa 
disse Steder kjøbe enten Sagerne helt fær
dige af Omegnens Beboere, som forfæ rdige 
dem med Hjælp af deres Koner og  Børn, af 
hvilke Enhver dog altid leverer den samme 
bestemte Artikel eller kun en enkelt Del til 
en saadan og  derved opnaar den størst 
mulige Færdighed i Frem stillingen af samme ; 
eller de kjøbe dem af Arbeiderne i halvfær
d ig  Tilstand og lade dem derpaa gjøres fær
dige af Andre. Flere a f disse Forhandlere 
have store Oplag af disse Trævarer ikke alene 
i mange af de store Byer i Europa, men 
ogsaa i Amerika, og  desuden afsættes der 
ogsaa en Mængde paa Messerne og  Marke
derne. En v igtig  Mellemhandel dermed drive 
navnlig Nürnberg og  Fürth, som erholde 
deres Forsyning fra Fabrikationsegnene i 
Øvre-Baiern, W ürtem berg, Sachsen etc., og 
som stedse have store Forraad deraf paa 
Lager —  I England findes der en lignende 
Industri i Tunbridge (K ent), hvorfra hele 
Storbritanien forsynes med de mest forskjel- 
lige Gjenstande. —  I  Belgien leverer Byen 
Spaa og  Omegn mange smukt lakerede Træ
varer.

T r æ v le g ip s  (Lapis specularis) ,  T. 
Fasergips, Federweiss, Seidengips, kaldes en 
A rt naturlig Gips af trævlet Textur; den er 
som  oftest hvid, sjeldnere a f graa, gul eller 
rød Farve, gjennemskinnende, perlem ors-ind- 
til silkeglinsende og  har megen L ighed med 
Trævlekalk, men er m eget blødere end denne. 
Den findes i smalle Gange og  Snore i den 
tætte og  kornede Gips, særlig smuk i Nær
heden af Genf, men ogsaa i mange Egne af 
Tyskland, og forarbeides undertiden til mindre 
Pyntgjenstande, saasom Perler, Ørelokker 
etc., som dog hurtig slides. I  pulveriseret 
Tilstand bruges den af Guldslagerne til at 
bestrø Guldslagerhuderne. Den forvexles un
dertiden med Am iant (s. d.).

T r æ v l e k a l k  s. At l asst en .

T r ø f f e l  (Tuber), T . Trüffel, Fr. Truffe, 
E. Truffle, Ital. Tartufe, er en under Jorden 
voxende Svamp med et knoldform igt Spore
hus, i hvis Indre Sporeleiet er udbredt paa 
labyrintagtig  bugtede G an ge, hvorved den 
faar et marmoreret Udseende. Den fore
kommer i flere Arter i de forskjeilige Lande; 
men den i Handelen sædvanlig forekommende 
er den saakaldte sp i sel i ge eller sor t e Tr øf fel  

(Tuber cibarium  eller gululosum), som er 
udbredt i hele det sydlige Europa, navnlig i 
Frankrig og  Øvreitalien, og  som ogsaa voxer 
i Østerrig, Bøhm en og flere Steder i Tysk
land, hvor dog  Trøffelhøsten er uden B etyd 
ning. De findes fortrinsvis i skyggefulde 
Egeskove med en løs, humusrig Jordbund 
indtil V2 Meter dybt under Overfladen og 
ligge sædvanlig flere sammen, saa at de danne 
ligesom  en Slags K ede; naar de nærme sig 
til Overfladen, viser der sig  paa Stedet en 
svag Hævning af Jordbunden, hvorved et 
øvet Øie kan opdage deres Tilstedeværelse. 
Som  oftest betjene Trøffelsøgerne sig  dog af 
afrettede Hunde eller a f Svin, om hvis Tryne

man har lagt en R ing, for at de ikke skulle 
beskadige Trøflerne. Man indsamler dem om 
Efteraaret, aftørrer dem op byggeligt og dyp- 
per dem derpaa i Bom olie eller indsvøber 
dem i Yoxpapir, for at de ikke skulle ud
tørres, og  man opbevarer dem da i godt 
lukkede Glas og i kølige Rum. De nydes 
som en yndet Délicatesse, især i Saucer eller 
som F yld  i Posteier, men dog ogsaa alene 
enten kogte i Yand eller stegte i hed Aske. 
De ere sædvanlig saa store som Valnødder, 
sjelden større; men de forekomme ogsaa baade 
saa smaa som Æ rter og saa store som Ci
troner. I  helt moden Tilstand ere de sort- 
agtige eller jordfarvede og  udvendig bedæk
kede med en skjællet, vorteagtig Overhud, 
indvendig ere de tæt kjødagtige, næsten vox- 
agtige og graabrunt marm orerede; i frisk 
Tilstand have de en behagelig, eiendommelig 
bisam agtig, undertiden ogsaa hvidløgagtig 
L u g t og  en sødlig, krydret Smag. Unge, 
endnu ikke udviklede Trøfler ere hvidlige, 
blive derpaa graa og  tilsidst sorte og  have 
da først opnaaet deres fulde Arom a og  Vel
smag. De bedste komme fra Frankrig, hvor 
Per i gor d t r øf l er n e fra det nuværende Depar
tem ent Dordogne ere de mest berømte, men 
de findes ogsaa i Provence, i Omegnen af 
Avignon etc. F or at kunne tilfredsstille den 
stedse stigende E fterspørgsel har man alle
rede i længere T id  i Frankrig etableret en 
kunstig Trøffelkultur, som skal have været 
m eget indbringende. Trøffelen voxer dér i 
Egeskove paa kalkholdig Jord og  udsaas 
igjennem  de fra Træerne nedfaldende Agern, 
sammen med hvilke de usynlige Svampe
sporer trænge ned i Jorden. D et er især 
Agern fra den i P rovence voxende Eg, ( Juer- 
cus pubescens, og  den i Périgord voxende 
Eg, Que rcus i l ix,  der frem bringe Trøfler. I  
Jorden spire Trøffelsporerne sammen med 
Agernet, som de omgive med det saakaldte 
Trøffelhvidt (Blanc de la truffe), som udgjø1' 
et N et af unge Trøfler. I P rovence ere Trøf
lerne i L øbet af sex Aar efter at A grene ere 
faldne, fuldstændig udvoxede og  m odne; i de 
nordligere Egne varer det et Par Aar læn
gere. I  Alm indelighed følger Trøffelen Vin
stokken, men forekommer dog ogsaa i Bjerg" 
egne, hvor Vinstokkene ikke længere trives-. 
Trøffelavlen skal være ret lønnende trods 
den lange V oxetid ; ved Carpentras leverer 
en godt pleiet Trøffelskov aarlig et Ud
bytte af 2,fi00 Francs pr. Hektar (a 1,81® 
danske Tdr. Land). —  I  Handelen skjøl' 
ner man imellem hvide eller Sommer- 
trøfler, graa eller Efteraarstrøfler og sorte
eller Vintertrøfler, men disse B etegnelser ere
ikke correcte, th i der gives hele Aaret ig jeU' 
nem baade hvide, graa og  sorte Trøfler, °ë  
hver a f disse Kategorier bestaar igjen aI 
forskjeilige Arter. De sædvanlige og  bedste 
i Handelen hyppigst forekommende ere de 
so r t e ,  som udvikle sig  i Sommerens Løb 
ere udvoxede i September, men da endu 
hvidlige og vandede; i November ere d 
marmorerede og  i Decem ber eller efter de  ̂
første Frost blive de derpaa fuldtmodne og 
duftende. Foruden de forannævnte har ma



Tschandu. 907 Tulipantræ.

ogsaa de saakaldte hvide Trøfler af en hvid- 
liggraa, lid t gu lagtig  Farve og  med en glat 
Overflade, indvendig a f samme Farve og  med 
fine, rødgule Aarer, fint K jød og  en lidt 
hvidløgagtig Lugt. Italien leverer ogsaa 
mange Trøfler, af hvilke de saakaldte Bian-  
chet t is eller Hvid løgst røf l er  fra det Mai- 
landske ere de mest bekjendte; den samme 
Sort findes ogsaa nogle Steder i Provence. 
Onder Navn af Pat és aux t rut f es d’Angou-  
lème forsendes fra Frankrig en A rt P o- 
steier, ofte til fjerne Lande. T il England 
hiev der i Aaret 1867 indført 33,003 Pund 
Trøf ler  til en Yærdi af 18,565 £., imedens 
Udførselen fra Landet i samme Aar kun be 
løb 284 Pund.

T s c l i a n d u  s. Opium,  ost indisk.
T s c h a g ir is k  T h e  ere de toaarige, 

tørrede Blade af den i Sibérien hjemm ehørende 
°g ogsaa hos os i Haver dyrkede tykbladede 
St enbræk (S a x ifr a g a  c r a s s i fo l ia ) , hvilke 
Tlade flere Steder i Kusland benyttes lige 
som Thé.

T s c h e k m e n  ere nogle uldne, multum - 
fignende Tøier af hvid, graa eller sort Farve, 
som forfærdiges i Tscherkessien og  Tartariot, 
enten i Stykker eller som hele Klæ dnings
stykker, og  som mest forsendes til Tyrkiet, 
ölen ogsaa til Galizien, Polen og  Bøhmen.

T s c h e m b e r t s  eller Tschim berts ere 
mnge, livide eller farvede Musselins T ør
klæder, som forfærdiges i Konstantinopel i 
Hore Sorter af forskjellig Finhed og  forsen
des over Sortehavshavnene til Taurien, Tar- 
tariet og  andre asiatiske Lande, hvor de be
nyttes som H ovedpynt a f Kvinderne.

T s c h e r n o b u r y e  kaldes i den russiske S 
f  elshandel Ræveskind med mørk Grund og  1 
l8graa Haarspidser.
f T s c h e t w e r i k , russisk Kornmaal =  
*7,2 danske Potter =  1,5 Skjæ ppe; 1 T. har 
d Tsehetwerka.

T s c h e t w e r t , russisk Kornmaal =  
“117,3 d. Potter =  1,5 Tdr. —  I T .  Hvede 
!eier 380 russiske Pund eller c. 311 danske 
Tund, K ug ligeledes 354 og 290, B y g  290

237,5 og  udtørret Havre 240 russ. eller 
*»6,6 d. Pd
, T s c h e t w e r t a k , r u ssi sk  Søl vm y n t  =  

k Ru bel .

p T s c h i ,  Kornmaal i China =  106,7 d. 
Totter =  5,9 d. Skpr.; som Vægtmaal =  c. 
145 d. P d .; som Længdemaal =  c. 1 d. Fod.
, T s c h ik e lh u d e r  eller Zschigelhuder  
Jmlder man i Ø sterrig de fra Ungarn og  
lyrkiet kommende tørrede Huder af F øl og 
puge H este; de forarbeides med Haarene til 
Telsværk og  anvendes til Huer, Handsker, 
Overfrakker, Veste etc.

T s c h i n i h e r t M  s. T sch em berts .
* s c l i u r i  er det samme som Phulwara- 

Sm0r, s. Sheasm ør.
p T s u t u r a  kalder man i Siebenbürgen de 
flasker af Ahorntræ, som navnlig forfærdiges 
1 stor Mængde i Kronstadt og Omegn.

T u b a n  g i u i i n i i  baldes undertiden Gutta- 
Percha (s. d.).

T u b e r »  betyder Knolde. —  T. Aconiti

s. Stormhat. —  T . J a la p æ  s. Jalape. —  T ~  
S a le p  s. Salep.

T u b e r a s t e r  ( P o lyp oru s  T uberaster) 
er en spiselig Svamp med en rødbrun, flad,, 
smaaskjællet Hat og  en kort, indvendig b leg 
brun Stilk ; den spises især m eget i Nedre- 
Italien.

T u b e r o s o l i e  er en Parfume, som til
beredes af de meget fine og  vellugtende 
Blom ster a f Tuberosen eller Nat hyacint hen
( P olyan thes tu b erosa ), en Løgplante, som  
hører til Liliefam ilien, og hører hjemme i 
Ostindien, navnlig paa Java og  Ceylon, o g  
som dyrkes flere Steder i Europa, saasom 
ved Cannes og Nizza. Det er en ansélig, 
henved 1 Meter høi, lilieagtig  Plante, hvis 
hvide, indeni lidt rødlige Blomster sidde i 
en axform ig Blomsterstand, støttede af skjæl- 
agtige Dækblade. A f Blomsterne tilberedes, 
især i det sydlige Frankrig Pomade à la 
tubereuse, en Grundpomade (sé Pomade) af 
en overordentlig fin Vellugt, som benyttes, 
til Frem stilling af Parfumer.

T u f  kaldes i Alm indelighed en mere eller 
mindre løs Stenmasse, som er dannet af lin
delte vulkanske eller plutoniske Eruptions- 
producter, saasom Aske, Sand, Slagger etc., 
der som oftest ere afsatte i Vand; efter dens 
Bestanddele gives den forskjellige Benævnel
ser, saasom B a sa lt-T u f. T ra ch y t-T u f etc. 
Tuf kal k  er en Slags Kalksinter, som danner 
sig ved Incrustering af vegetabilske Rester,
t. Ex. G rene, Rødder etc. af kalkholdigt 
Vand, og  hører til den nyere Tids Frem 
bringelser. Den er tem m elig let og  benyttes 
derfor ofte til Bygning a f H vælvinger. Sta
den Pesti i Italien er for største Delen op 
ført af Tufsten. T il Kalktuf henregnes ogsaa 
Travertinsten og  Osteoeolla (s. d.). —  B e 
nævnelsen »T u f« bruges ogsaa om et grovt 
Manufacturstof, som har Kjede af stærkt 
Ham pegarn og Islæt a f Fæhaar eller H unde
haar, og  som benyttes i Klædefabrikerne til 
Overtræk af Overskæringsbordene, ligesom  
det ogsaa anvendes til ordinaire Fodtæpper 
o. dsl. Det forfærdiges i de sachsiske Erz
gebirge, i Lausiz og  i Beauvais i Frankrig.

T u l a m e t a l  s. Niel lo.
T u l i p a n ,  Havet ul ipan (T u lipa  G ess- 

n eria n a ), den bekjendte Prydplante, blev i 
Aaret 1559 bragt fra Konstantinopel til Augs
burg, hvorfra den snart udbredte sig over 
hele Europa i m angfoldige Varieteter. Dens. 
hvide, ægrunde, faste, kjødagtige og  med en 
ydre kastaniebrun Skal forsynede Løg vare 
og ere tildels endnu en betydelig  Handels
artikel i Holland, hvor enkelte Arter betales 
meget høit.

T u l i p a n t r æ ,  v i r gi nsk  (L ir io d en d ro n  
tu lip ife ra )  er et c. 30 Meter høit og 1 M e
ter tykt Træ, som findes vildtvoxende i Nord
amerika og som i Mellemeuropa hyppig plan
tes i Parkanlæg og  Alleer. Stammen er be
dækket med en graabrun, revnet Bark, de 
brede, trelappede Blade have en afstumpet 
M idtflig, de store, foroven gule og  forneden 
røde Blom ster ligne Tulipaner, og Træets, 
hvide, bløde Ved forarbeides i Italien til
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Fade, Skaale, Skeer o. dsl. Koden indeholder 
Li r iodendr in eller Tulipantræ bitter, som 
danner Krystaller af en m eget skarp og  bitter 
Smag.

T u l i  a n g l a i s  s. Bobinet .
T u lu p e r , russiske Faareskindspelse, s. 

Barankér .

T u n , engelsk Maal for flydende Varer: 
for 01 og  Ale ' =  216 Gallons =  1,016 d. 
Potter, for andre Varer =  252 Gallons =  
1,185 d. Potter. 1 Tun spansk Rødvin =  
210 Gall. =  c. 988 d. Potter.

T u n g e r  s. Flyndere.

T u n g jo r d , Bar y t  eller Baryum i l t e 
( T erra  p on d erosa ) er en af Metallet Baryum 
og  I lt  bestaaende Forbindelse, som bar faaet 
dette Navn paa Grund af dens Forekommen 
i Tungspat h.  Metallet Baryum findes ikke i 
Naturen i fri Tilstand, men derimod meget 
hyppig og  i store Masser bundet til andre 
Grundstoffer, saaledes navnlig som svov l su r  
Bar y t  eller Tungspat h,  og  som ku l su r  Bar y t  
eller Wit her i t .  I ren Tilstand erholder man 
Baryum ved D ecom ponering af Barythydrat 
(s. nedenfor) ved Hjælp af den galvaniske 
Strøm  som en gul, metalglinsende Masse, 
som ilter sig  ualmindelig hurtigt i Luften og 
som allerede decomponerer Vand ved sæd
vanlig Temperatur. Med I lt  danner Baryum 
to Forbindelser, nem lig Baryumilte og  Ba- 
ryumoverilte. —  Baryum i l t e eller den rene 
Tungjord forekommer ikke i Naturen, men 
fremstilles kunstig ved Glødning a f salpeter
surt B aryt; man erholder saaledes en graa- 
hvid, skjør, jordagtig Masse af ætsende Smag 
og alkalisk Reaction, som er usm eltelig i 
sædvanlig Hede og  fire Gange saa tung som 
Vand, hvormed den umiddelbart og  under 
stærk Ophedning forbinder sig  til Baryum- 
iltehydrat. I Handelen forekom mer denne 
Forbindelse under Navn af Æt sbar yt  (B a r y 
um  causticum  eller B a r y ta  ca u stica ), som 
man fremstiller ved at gløde en fint pulveri
seret Blanding af 8 Dele Tungspath og 1 
D el Stenkul. Den glødede Masse udludes 
med kogende Vand og  til Opløsningen ledes 
Kulsyre, som udskiller kulsurt B aryt, der 
samles, blandes med lOpCt. fint pulveriseret 
Trækul og ophedes til R ødglødning. Efter 
A fkøling  opbevares Pulveret strax i lukkede 
Kar eller opløses i Vand, inddampes og  kry
stalliseres. T il ehemisk Brug er dette ikke 
rent not, men det fremstilles dertil paa flere 
Maader, iblandt andre ved Glødning af sal
petersurt Baryt. Det danner bladede og 
prismatiske Krystaller, som ere let opløselige 
i Vand. Opløsningen fører Navn af Baryt -  
vand,  smager og  reagerer alkalisk og  over
drages i Luften af en hvid Hinde af kulsurt 
B aryt, idet den optager Kulsyre. Ved at 
lede Ilt over glødende Baryt, eller ved G lød
ning af en Blanding af 1 Del tør Æ tsbaryt 
og  4 Dele cblorsurt Kali erholder man Ba- 
ryumover i l t e,  en graa, jordagtig  Masse, som 
falder hen, naar den kommer i B erøring med 
Vand. — Med Syrer danner Baryt en Række 
Salte, af hvilke de vigtigste ere: Svo v l su r  
Baryt ,  Tungspat h (Sulphas baricus, B a r y ta

sulphurica), som findes krystalliseret i for- 
skjellige Bjergformationer. Tungspath bliver 
malet paa særegne M øller og  slemmet i Vand 
og bringes i Handelen i store Masser for 
dels at benyttes selvstændig som hvid Farve 
og dels som Tilsæ tning til ordinaire Bly- 
hvidtsorter. D et har en Væ gtfylde =  4,5 
og  en Haardhed =  3— 3,5. K unstig erhol
der man svovlsur Baryt ved at fælde Clilor- 
baryum med Svovlsyre, som et smukt hvidt, 
jordagtigt, m eget tungt Pulver uden Smag 
og  Lugt, som er uopløseligt i Vand og  Syrer 
og  som i den nyere T id  fremstilles i det 
Store, dels som B iproduct i chemiske Fa
briker, dels af W itherit og Svovlsyre. Den 
kommer i Handelen under Navn af Perma- 
ment hvidt ,  Baryt hvid t  eller Blanc f ixe (s. d.) 
i Form  af hvide, m eget skjøre Stykker og 
Klumper eller som et hvidt Pulver. Den 
benyttes til Fortynding af Farverne: den har 
kun ringe Dækkraft og  Korpus og  bliver paa 
Grund af sin Tyngde inest benyttet til For
falskning af B lyhvidt eller til Fremstilling 
af b illig t B lyhvidt og  andre Farver, som et 
Indhold deraf g jør tungere. Den er frem
deles benyttet som Tilsæ tning til Appretur 
for hvide Bomulds- og Lærredsstoffer, som 
F yldstof for Papirmasse, som Tilsæ tning til 
Stivelse for at gjøre dermed stivet Tøi 
mindre tilbøieligt til at fænge Ild etc. Den 
kommer ogsaa i Handelen som en stiv Deig 
med 30— 40 pCt. Vand, Blanc fixe en pate. 
Paa Grund af den svovlsure Baryts Uopløse
lighed kunne de mindste Mængder Svovlsyre 
i en Vædske paavises ved et opløseligt Ba- 
rytsalt, idet der herved danner sig  et Bund
fald af svovlsur Baryt, der er uopløselig i 
Salpetersyre, hvorfor ogsaa de opløselige Ba
rytsalte i den analytiske Chemi anvendes til 
Paavisning a f Svovlsyre og  omvendt Svovl
syre til at opdage Baryt. —  Den kulsure 
Bar y t  ( G arbonas ba ricu s , B a r y ta  carbonica)■ 
Baryum carbonat ,  findes i Naturen krystalli
seret og  i tætte Masser som Wit heri t .  Kun
stig fremstilles den ved Fæ lding af en Ba- 
rytsaltopløsning med kulsurt Alkali som et 
hvidt, jordagtigt Pulver uden L ugt og  Smag-: 
den anvendes til Frem stilling af flere Chemi- 
kalier. Kulsur Baryt er g iftig  og  benyttes 
som R otteg ift; W itheriten tjener i den store 
Industri som Materiale til Frem stilling af 
Barytsaltene, især Blanc fixe. —  Salpet ersur  
Baryt ,  Baryum ni t r at  (N itra s  baricus, B a 

r y ta  n itr ica ) erholdes ved at mætte kulsur 
Baryt med Salpetersyre, eller ved at decoin- 
ponere Svovlbaryutn med Salpetersyre og 
inddampe Opløsningen til Krystallisation: 
den danner farveløse, glinsende, octoedriskc 
Krystaller, som ere let opløselige i Vand. 

Den anvendes i Chemien som Reagens og 1 
Fyrværkerikunsten til blaa og  grønne Lys- 
—  Chrom sur  Bar y t  erholdes ved Fælding 
af en Chlorbaryum opløsning med neutralt 
chromsurt Kali; den danner et ved sin 
smukke gule Farve udmærket Pulver og 
kommer derfor i Handelen som en Malerfarve 
under Navn af gul t  Ul t r amar in,  Baryt gul t ,  
Jaune de St einbuhl ,  som har den gode Egen
skab, at den ikke paavirkes af Svovlbrint-
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dampe. —  Mangansur  Bar y t  fremkommer 
ved Glødning af Æ tsbaryt, salpetersur Baryt 
og M anganoverilte ; det er en smuk grøn 
Farve, som i den nyere T id  er kommen i 
Handelen under Navn af Mangangrønt  eller 
Casseler -Grønt  (s. Cinnober, grønt). —  Ed
dikesur  Bar y t  tilberedes ved Opløsning af 
kulsur Baryt i Eddikesyre og Afdampning 
til Krystallisation. Den er et farveløst Salt, 
som forvittrer i varm Luft og  har en m od
bydelig, stikkende Sm ag; den opløser sig  let 
i Vand, mindre let i Vinaand. Den virker 
giftigt, ligesom alle øvrige opløselige Baryt- 
frrbindelser, og  anvendes dels i Chemien og 
dels ogsaa i Kattuntrykkerierne til Frem stil
ting af Lerjordsbeitse istedetfor Blysukker. 
~~~ Chlor sur  Baryt  (Chloras baricus, B a r y ta  
C lorica ) tilberedes ved at mætte Æ tsbaryt 
Oled Chlorsyre og lade den krystallisere ; den 
danner farveløse, prismatiske Krystaller, har 
en bitter Smag, opløser sig let i Vand, van
skelig i Vinaand og  er luftbestandig. Den 
anvendes hovedsagelig i Fyrværkerikunsten 
til at frembringe et pragtfuldt grønt Lys. —  
Af V igtighed er endvidere Chlorbaryum  eller 
Sal t sur  Bar yt  ( C hloretum  baricum  eller B a -  
ryta m u ria tica ), som ikke maa forvexles med 
enlorsur Baryt, som er omtalt ovenfor; den 
fremstilles ved Opløsning af kulsur Baryt i 
Saltsyre og  Inddam pning, eller ved at smelte 
oungspath med Kul og  senere opløse Mas
sen i Saltsyre, filtrere og inddampe til K ry 
stallisation. Den danner luftbestandige, f'arve- 
tise, vandklare, rhombiske Tavler med afstum
pede Kanter, eller glinsende, skjælagtige 
krystaller, som have en bitter og skarp salt
agtig Sm ag, og som eie let opløselige i 
Fand. Den er i den nyere T id  bleven af 
Rigtighed i technisk Henseende som Ud- 
gangspunct for Frem stillingen af andre Ba- 
fytsalte og  som et Middel imod K jedelsten ; 
* Chemien benyttes den som Beagens, og  den 
under ogsaa undertiden Anvendelse i M edi
cinen. —  Svovlbaryum  erholder man ved 
gød n in g  af svovlsur Baryt med K u l; det 
'tinner et rødliggult Pulver af hepatisk Smag, 
s°m let fordærves i Luften, hvorfor det maa 
°phevares i godt lukkede Glas. Man frem
stiller deraf Æ tsbaryt, salpetersur Baryt, 
.tilorbaryum etc. —  Barytindustrien befinder 

l1?  i en stadig Udvikling, idet de mange 
tiarytforbindelser ere anvendelige i de mest 
.prskjellige Fabrikationsgrene, saaledes navn- 

til Fabrikation af Farver, Glas, Sukker, 
Becom ponering af Fedtstoffer, til Frem 

stilling af Salpeter etc.
T u n g s p a t h  s. Tungj ord.
T u n g ste n , ogsaa k al d et  Scheel i t ,  er  

et gr aal i g h v i d t , t em m el ig sj eld en  forek om 

mende M in er al , som  h o v ed sagel i g b est aar  af  

^ H r am su r  K al k .

k j u n g s t e n s y r e  s. W olfram syre. 
, fiT u r l > i t r o d  eller vegetabilsk Tur pith
V^adix Turpethi) stammer fra den paa Cey- 

Malabar etc. voxende C o n v o lv u lu s  T u r p e -
01,1,1 ; den benyttedes tidligere hyppig, men 

J? kun m eget sjelden som et drastisk Pur- 
P fr  og Ormemiddel. Den bestaar a f runde, 
0,ede eller snoede, indtil 18 Ctm. lange

Stykker med en 6— 8 Mm. tyk Bark, er ud
vendig graabrun eller sortebrun, furet paa- 
langs, indvendig hvidgraa, tæt tvævlet, ofte 
harpixagtig og  af en i Begyndelsen sødlig, 
senere skarp og  m odbydelig Smag.

T u r k is  s. Tyr k i s.
T u r m a l i n , ædel Schørl eller Skørl 

(s. d.) er et tem melig udbredt Mineral, som 
findes krystalliseret i stumpe Rhomboèdre 
eller sexsidede Prism er og som henregnes til 
Æ delstenene, da dens Haardhed er som B jerg 
krystallens =  7. Den er a f forskjellig Farve 
og Gjennem sigtighed og kan være baade 
blaa, sort, brun, rød og  grøn, sjelden hvid 
eller g u l; dog ere de mørkere Farver de 
hyppigste, og  ofte forekomme to eller flere 
af disse Farver skarpt sondrede i det samme 
Exemplar. Hovedsagelig efter dens forskjel- 
lige Farve fører den i Ædelstenshandelen 
m eget forskjellige Navne. Si b e r i sk  Tur m a
lin,  rød Schør l ,  Siber i t ,  Rubel l i t ,  Daour i t  
eller Apyr i t ,  er rød i alle Nuancer; de smuk
keste ere de saakaldte orientalske, som staa 
i tem melig høi Pris og  navnlig findes i Si
bérien ved Sarapul, Gouvernement Wiätka, 
Adontschelon ved Nertschinsk og ved Rhei- 
tomsk i Ural ; dernæst findes de ogsaa i Cey
lon, K ongeriget Ava, i Europa ved Koczna i 
Mähren og  St. Pietro paa Elba, og  i de for
enede Stater og  i Peru forekommer der lige
ledes smukke røde Turmaliner. —  Indigol i t h 
eller br asi l i ansk  Saph i r  er blaa i forskjellige 
Schatteringer og  findes i Sandet i flere F lo 
der i Brasilien, ligesom  ogsaa i Nordamerika 
(Massachusets), Madagascar, i  Koczna, ved 
Utho i Sverig i Sverig og vandblaa paa Øen 
Elba. —  Grøn Turm al in eller br asi l i ansk  
Sm aragd findes i flere Egne af Brasilien; 
gulbrun T., ogsaa kaldet ceylonsk Chrysol i t  
eller ceyl onsk Per idot ,  paa Ceylon, Mada
gascar, i Pegu etc. De røde siberiske og de 
smuktfarvede grønne og blaa slibes under
tiden t il K ing- og Smykkestene, hvilket ikke 
er Tilfæ ldet med de brune og sorte. —  Tur
malin er af en m eget com pliceret Sammen
sæ tning og  indeholder Kiselsyre, Borsyre, 
Lerjord, Kalk, Kali, Natron, Lithion, Man
ganilte og  Jernilte. Den findes mest ind- 
voxet i ældre Bjergarter, navnlig i Granit, 
Gneis og  Glimmerskifer; den forholder sig  
meget mærkværdigt i optisk Henseende og 
anvendes paa Grund af dens dobbelte Lys
brydning til Polarisationsapparater, og  dens 
K rystaller besidde tillige den mærkelige 
Egenskab, at de ved at opvarmes blive posi
tiv electriske i den ene Ende og negativ 
electriske i den anden, saa at de afvexlende 
tiltrække og frastøde lette Legemer. I  Tysk
land kaldes Turmalinen derfor ogsaa »Aschen- 
zieher«, fordi man der først opdagede dens 
electriske Egenskab ved Asken af den Ild , 
hvori man ophedede den, idet Asken først 
blev tiltrukken og derpaa frastødt af den 
varme Sten; paa denne Egenskab er Turma
lin em e let at kjende.

T u r m e r ic r o d  s. Gurgemeie.  
T u r n b u lls  B l a u t  s. Ber l i nerb laat .
T u r n e r s  b h i l t  s Casselergult. 
T u r n i p s  (B r a s s ic a  cam pestris s a tir a
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ram ifera) ofte simpelthen kun kaldet Roe,  
er Navnet paa en Gruppe Rybssorter, som 
udmærke sig  ved, at den øverste Del af R o 
den og  den nederste Del af Stammen ere 
opsvulmede roeagtigt. Den var allerede kjendt 
i Oldtiden og  er nu en af de mest udbredte 
Kulturplanter. I Scandinavien dyrkes den 
m eget almindelig, ligesom ogsaa i hele M el
lem og  Sydeuropa, i Asien, Am erika og 
Afrika. Den er en étaarig P lante, hvis 
Blom string kun ved Kulturen er tilbagetrængt 
det første Aar; den har smaa rødbrunlige 
Frø, hvis Tøndevæ gt er c. 196 Pd. Den 
forekommer i en stor Mængde Sorter, som 
adskille sig  fra hverandre ved Roernes Form, 
Størrelse og  K valitet samt Hudens og  K jø- 
dets Farve; de hvidkjødede Sorter have c i
trongule Blomster og  de gulkjødede orange
gule. Alle Sorterne kunne henføres til to 
Hovedgrupper, nemlig Mark-Turnips,  af hvilke 
de hvidkjødede ere mindre holdbare, men 
voxe hurtigere og  give større Udbytte end 
de gulkjødede, og  Have-  eller Dvæ r g-Tur 
nips,  som ere af finere Kvalitet og  som sæd
vanlig allerede benyttes førend de ere halvt 
udvoxede. En med Turnips beslægtet R od 
fru g t er Rut abaga (s. d.)

T u r s a n  kaldes nogle baade røde og 
hvide Vine fra det franske Dep. Les Landes; 
saalænge de ere unge, have de en ubehagelig 
jordagtig  Smag, komme let i Gjæring og 
blive syrlige, men efter 3— 4 Aars Forløb 
blive de meget bedre.

T u s c h  eller Tusk  kalder man fintrevne 
o g  ved Hjælp a f en Tilsætning af Gum mi
eller Lim vand i faste Tavler formede Lak
eller Jordfarver. De tilberedes i stor Mængde 
og  i forskjellige Kvaliteter i mange større 
Byer i Europa, saasom i Nürnberg, Fürth, 
Sehweinfurt, W ien, Augsburg etc. og sælges 
dels efter Væ gt eller Stykketal og  dels i 
flade Tuschkasser af Træ med fra 6 til 24 
Stykker i hver. Den hyppigst benyttede er 
den sor t e Tusch,  og af denne ig jen  er den 
ch inesiske den bedste, imedens den dog 
eftergjøres m eget godt flere Steder i Tysk
land af den fineste Sod, som man ved Per
gamentlim eller Husblas giver Fasthed og 
Sammenhold. Den chinesiske Tusch ( A tra - 
mentum indicum ), Fr. Encre de la Chine, 
E. Chinese or Indian ink, forekommer sæd
vanlig i aflange, firsidede Prism er af 6— 12 
Ctm. Længde, 3— 4 Ctm. Bredde og  c. 1 Ctm. 
Tykkelse, som  undertiden ere beklædte med 
Bladguld eller hyppigere forsynede med chi
nesiske Skrifttegn paa de to brede Sider, der 
dels ere forgyldte, dels bemalede med røde, 
blaa eller grønne Farver. Den fine Tusch 
har et glinsende, smukt sort Brud, og  naar 
man fugter dette, tørrer Stedet let ig jen  og  
antager en Kobberglans. Massen er overor
dentlig  fin, og  udreven med lidt Vand af
giver den en smuk, brunligsort Vædske, som 
man efter Behag kan fortynde med Vand til 
lettere Farver. Stryger man den med en 
Pensel paa Papir, saa lade Randene sig  bort
vaske fuldkommen ensartet med en Pensel 
fuld a f rent Vand, saalænge den endnu ikke

er tør ; men naar den først engang er tørret, 
kan den ikke mere bortvaskes, saa fast hef
ter den til Papiret; stryges den derimod paa 
Glas eller Porcellain, bliver den blød ved at 
befugtes med Vand og  fordeler sig  igjen 
fuldstændig deri. Tuschstykkerne have et 
glasagtigt Brud, synke langsom t i Vand, og 
naar Farven stryges paa H u den , springer 
den ikke af efter at være bleven tør, om man 
ogsaa rynker Huden. Selv en m eget mørk 
Tuschopløsning maa flyde let fra Pennen eller 
Penselen, og naar man river den ene Ende 
af et Stykke Tusch med lidt Vand paa en 
Glasflade og  lader Farven tørres saavel paa 
Stykket som paa Glasset, maa den vise sig 
ren, klar og  glinsende og  have et ensartet 
Skjær. Chineserne skulle tilberede den ved 
at g jøre et A fkog  a f tre forskjellige Planter, 
hertil føie noget Ingefærsaft og  derpaa ind
dampe Vædsken til Extractconsistents ; 10 
Dele heraf blive dernæst blandede med 4 
Dele Lim  af Æ selskind og  Blandingen æltes 
da sammen med 10 Dele af den fineste Lami®' 
sod, der er tilberedt af Sesamolie eller 01ie' 
ræddikeolie, og Massen bliver derefter for' 
met, tørret og  forsiret; undertiden tilsættes 
der ogsaa lidt Campher eller Moskus for at 
fjerne Lim lugten.

T u s i n d f r y d  s. G aaseblom st.
T u s i n d g y l d e n u r t  ( Erythræa Cer 

taurium), ogsaa kaldet r ød  Aur in,  Age r r u ®  
Jordgal le,  er en i hele Europa paa solrig6 
Enge og især i B jergegne hyppig  voxen<le 
énaarig Plante med firkantede, c. 36 Cti»> 
høie Stengier, ovalt æ gform ige, m odsat te 
udelte Blade og smaa røde, regelm æssig fe®' 
delte Blomster, der ere samlede i Kvaste 
Hele Planten er uden L u gt og  har en re® 
bitter Smag. Den anvendes i Medicinen, og 
man indsamler derfor sædvanlig de bio®' 
strende Stengier, som komme i Drogueri' 
handelen samlede i smaa Bundter under Na'® 
af Herba Cent aur ìi  mino r is.  Planten b®' 
nyttes ogsaa undertiden til at g jøre Likøi*er 
bittre samt istedetfor Humle til 01. 

T n s s i l a g o  F a r f a r a  s. Følhov.
T u t a n i a b l i k  fremstilles a f en Lege' 

ring, som ligner Britanniametal (s. d.) 0« 
som bestaar af 2,7 Dele Kobber, 80 Tin, l r  
Zink og  16 D. Vismuth. ,

T u t e n a g ;  eller Tut t anego kaldes en Art 
chinesisk Packfong (s. d.), som skal best®1 
af 2 D ele Zink og  1 D el Vism uth og so® 
ogsaa skal indeholde 2 — 2 1/2 pCt. Jern. ße' 
nævnelsen bruges ogsaa om en Sort Nysffiv' 
som bestaar af 45 Dele Kobber, 38 Dele Z®K 
og  17 Dele Nikkel; det er letsmeltelig^ 
haardt, vanskeligt at valse og anvendes deL 
for mest kun til støbte Gjenstande. iH oll® ^ 
gives den ostindiske Zink undertiden saffi®" 
Navn.

T u t i a  s. Ovnbrud.
T v i s t  s. Bom uldsgarn.  v  v
T y l  er Navnet paa flere Slags aaben * ® 

og  var oprindelig et let, notagtigt, gjeim® 
hullet, kniplet Silkestof, som først kom 
den franske B y Tulle, hvorefter det er jL  
kaldt og  hvor det endnu væves, ligesom



ogsaa nu tilvirkes i mange andre Byer i 
Frankrig og England, dels af Silke og dels 
af Bom uld, i hvilket sidste Tilfæ lde det efter 
en i England ved Vævningen anvendt lille 
Spole (the bobbin) sædvanlig benævnes »B o 
binet« (s. d.). Sædet for den engelske Fa
brikation af T y l og Bobinet er Nottingham. 
I Frankrig er Fabrikationen hovedsagelig 
rnechanisk Vævning ved Dampkraft og drives 
navnlig i Byerne Calais, Lyon, Lille, Saint 
Quentin, Candry etc. Efter anstillede Bereg
ninger beskæftiger den i Frankrig c. 31,500 
Arbeidere, hvoriblandt der findes mange Børn, 
og  til hvem der i Arbeidsløn betales c. 25 
Mill. Francs aar lig. Værdien af de Maskiner 
og det Materiel, som denne Industri benytter 
i Frankrig, anslaas til 37 Mill. Fr., og  Vær
dien af Productionen til c. 85 M ill. Fr. aar- 
dig, hvoraf der udføres for c. 28 M ill. Fr. 
Som Materiale benyttes saavel Bomuld som 
Uld og  Silke. E fter Aaret 1867 bar denne 
Industri taget et stærkt Opsving i Frankrig, 
saavel med Hensyn til Anskaffelsen af for 
bedrede Maskiner, som ogsaa hvad Smagens 
Forædling og  Productionens B illighed an- 
gaar.

T y p e r  s. B ogtrykkertyper.
T y r k i s ,  ogsaa kaldet Kalai't, Peganit, 

Agraphit, Fr. Turquoise, E. Turquoise eller 
Callaite, er en gjennemskinnende indtil 
nigjenneinsigtig Æ delsten af himmelblaa 
Farve, som dog ikke sjelden gaar over i det 
Æ blegrønne og  Pistaciegrønne. Man skjel- 
ner im idlertid imellem to forskjellige Sorter, 
nf hvilke den ene er et Mineral, imedens den 
anden bestaar af fossile Knokler, som ved 
lang Tids H enliggen i Jorden have antaget 
on blaa Farve. 1) Den orientalske, persiske 
eller ta rta r iske T yrk is , T . Steintürkis eller 
Türkis vom alten Stein, vom alten Felsen, 
findes smukkest i Persien og  navnlig i en 
Høi ved Byen Nischapur i Provinsen K hor- 
assan, ligesom  ogsaa i Thibet, Arabien og 
Mexico. Den er særlig i Persien en meget 
yndet Sm ykkesten, men vurderes ogsaa i 
andre Lande; den findes i nyreform ige, 
amorphe Stykker, som ofte indeholde je rn 
holdige Jordpartikler, har en Haardhed =  
fi, en V æ gtfylde =  2,8 og  slibes mest i Form  
af smaa Halvkugler, undertiden dog ogsaa 
som E ing- og  Taffelsten. Den har on svag 
Voxglans og  en himmelblaa, undertiden ogsaa 
mørkere blaa eller spanskgrøn Farve og  for
andrer sig  ikke ved kunstigt L ys; den er 
nigjennem sigtig, bestaar af vandholdig phos- 
phorsur Lerjord samt phosphorsurt K obber
ilte, hvilket sidste er Aarsagen til dens Farve. 
De persiske Tyrkiser bringes mest til Mesched, 
hvor man sliber dem og derefter bringer dem 
i Handelen, indfattede i T inringe; men B u
eharerne kjøbe dog ogsaa mange, som de selv 
slibe, men kun daarligt, og  de bringe dem 
da i Eegelen til Moskau, hvor man forarbei- 
der dem videre. Ogsaa i Schlesien og  Sach
sen har man fundet denne Sort Tyrkiser, 
|nen de have ingen Værdi som Smykkestene, 
imedens persiske Tyrkiser af en Æ rts Stør
relse betales med 15 à 20 Kroner. —  2) Den 
occidentaiske T y rk is , ogsaa kaldet Tand

eller Bentyrkis, T . Türkis vom neuen Felsen 
eller neuen Stein, Fr. Odontolithe, E. O cci
dental Turquoise, er fossilt, ved Kobber blaat 
eller grøn ligt farvet Elfenben (Mammuths- 
tænder) og kommer mest fra Sibérien; dens 
Farve er ikke holdbar, forandrer sig  med 
Tiden til sm udsiggrøn, og  ved kunstig Be
lysning viser den sig  uren og  graaligblaa. 
Den slibes undertiden som Smykkesten lige 
som den ægte Tyrkis, men har en langt rin 
gere Værdi end denne, fra hvilken den alle
rede adskiller sig ved sin knokkelagtige, 
stribede Struetur, men desuden ogsaa der
ved, at den er mindre haard og derfor ikke 
modtagelig for en saa god Politur, ligesom  
den ogsaa affarves og  opløses af Syrer, im e
dens derimod den ægte Tyrkis ved kunstig 
Belysning viser en uforandret smuk blaa 
Farve og  ikke bruser med Syrer, ligesom  den 
heller ikke ved at ophedes udvikler nogen 
ubehagelig sveden Lugt. Ved Gnidning bli
ver derhos Bentyrkisen electrisk, den ægte 
derimod ikke. —  I  Middelalderen blev T y r 
kisen vurderet m eget høit og tillagdes flere 
mærkelige Egenskaber. I Museet i Moskau 
opbevares en Tyrkis a f over 8 Ctm. Længde 
og  henved 3 Ctm. Bredde. —  Undertiden 
udgives blaa Kalksinter eller blaat Zinks path 
for Tyrkis, og den eftergjøres ogsaa af lyse- 
blaat farvet Melkeglas eller af i Luften g iø 
det Elfenben, som først i længere T id  har 
været nedlagt i en ammoniakalsk Kobber
opløsning.

T y r k i s k e  B æ k k e n e r  s. Cymbeler.
T y r k i s k  F lo n e l  s. Golgas.
T y r k i s k  G a r n  s. T yrk iskrødt Garn.
T y r k i s k e  l i n e i *  s. Fez.
T y r k i s k  H v e d e  s. Mais.
T y r k i s k  P a p ir  kalder man i Tysk

land det broget marmorerede og glittede P a
pir, som navnlig benyttes af Bogbindere.

T y r k i s k  P e b e r  s. Peber, spansk.
T y r k i s k r o d t ,  ogsaa kaldet Adriano- 

pelrødt eller Merinorødt, kaldes undertiden 
Kraplak (s. Lakfarver) og lignende af Krap 
tilberedte, smukke røde Farver, navnlig Pur
purin (s. d .); ved at lade Krap gjære frem 
kommer der en livlig tyrkiskrød Farve. De 
Stoffer, som skulle farves dermed, maa først 
behandles med harsk Olie, for at Farven skal 
blive livlig  og  holdbar (sé næste Artikel). 
Ved Tyrkiskrødt forstaar man ogsaa det af 
Harmalaplanten (s. d.) tilberedte rødbrune 
Pulver, som anvendes til Farvning.

T y r k i s k r o d t  G a r n  eller tyrkisk  
Garn er Bom uldsgarn, som ved en særegen 
Farveproces ved Hjælp af Krap etc. er g ivet 
en m eget livlig  og overordentlig holdbar rød 
Farve. Tidligere forstod man kun i Levan
ten at farve paa denne Maade, men allerede 
midt i forrige Aarhundrede blev den ogsaa 
bekjendt i Europa. Levanten er dog ikke 
det egentlige Hjem sted for denne Farvning, 
som oprindelig skal stamme fra Forindien, 
hvor man paa Malabar- og Koromandelkysten 
dertil benytter Chayaveroden (af Oldenlan- 
dia umbellata). Fra Indien kom Kunsten 
til Persien, Armenien, Syrien, Tyrkiet og  
Grækenland, fra hvilket sidste Land der i

a



T yrkiskrødt  Garn. 912 T yrk iskrødt  Garn.

Aaret 1747 blev forskrevet Farvere tilK ouen, 
hvor der da blev anlagt flere Fabriker til 
Farvning af Tyrkiskrødt, som snart ble ve 
efterfulgte af lignende i M arseille, W ien, 
Triest etc., og man farver nu tyrkiskrødt 
Bomuldsgarn i Frankrig, England og  Tysk
land ligesaa smukt som i Tyrkiet, imedens 
man samtidig paa Grund af Maskinspinderiets 
U dvikling kan levere det til en langt billigere 
Pris, hvorfor ogsaa Indførselen af det tyrkiske 
Garn er ganske ophørt. I  England oprette
des den første Fabrik af denne A rt i Glas
gow  i Aaret 1790. Farven er mest skarla
genrød, men falder ogsaa undertiden i Rosa, 
Carmoisin, Brunrødt e tc .; den taaler baade 
Luftens og Solens Paavirkning, bliver ved 
oftere gjentagen Vaskning eller B legning 
kun lidt lysere, men ligesaa smuk som tid
ligere, og  den angribes slet ikke af Vinaand 
og  kun lidet af Beitslud; med stærkt Skede
vand bliver den smukt gulrød, og  med meget 
fortyndet Svovlsyre lyserød eller rosenrød. 
Man farver nu ikke blot Bomuldsgarn med 
Tyrkiskrødt, men ogsaa de vævede Tøier, 
hvilket først blev opfundet a f Köchlin i 
Mühlhausen i Aaret 1810. Fremgangsmaaden 
ved Farvningen, og  især Garnets eller Tøiets 
Forberedelse dertil, er m eget com pliceret, 
idet Varerne maa gjennemgaa 16 à 20 for- 
skjellige Processer, som kunne indordnes i 
følgende H ovedafdelinger: Rensning, Oliering, 
A lunering, Gallering, Udfarvning, Avivering 
og Rosering. —  Rensningen tilsigter at fjerne 
alle de ved den tidligere Spinding eller Væv
ning fremkomne Urenligheder; i Frankrig 
og  England sker dette ved gjentagen B y g 
ning med Kalkmelk eller Æ tsnatron, Udvask
ning, Udblødning i fortyndet Svovl- eller 
Saltsyre, ny Udvaskning, derefter Vask med 
en Sodaopløsning og tilsidst med rent Vand. 
I  Schweiz blive Stofferne i flere Dage ud
blødte i lunket Vand, vaskede under Vaske
hammere og derefter tørrede. Alene Rens
ningen bestaar saaledes a f ,8 à 10 forskjellige 
Operationer. —  Ol ier ingen træder istedetfor 
Beitsningen ved andre Farvemethoder og ud
føres ikke med ren Olie, men med en sur 
Olie, som vindes af de gjærede Presserester 
af Oliven, den saakaldte Tournant oi ie,  som 
omrøres med Potaske, Faaregjødning og Vand, 
i hvilken Blanding Varerne gjennemarbeides. 
I  Elsas lader man dem da ligge  i en Bunke 
i 12— 24 Tim er (imedens man i Schweiz ud
breder dem i 3— 4 Dage i Luften), hvorefter 
de blive tørrede i et ophedet Rum, og alle 
disse Operationer maa gjentages flere Gange. 
En Del af Olien fæster sig til Traadene, 
imedens Resten af Olien fjernes ved en svag 
Sodaopløsning. —  Den tredie Række Opera
tioner bestaar i en M ordantsering to Gange, 
nem lig Al uner ing og  Gal ler ing.  I  Elsas sker 
dette i et A fkog af 20 Dele Galæbler og  32 
Dele Alun til 600 Dele varmt Vand, hvor
efter Varerne tørres, føres igjennem  et K ridt
bad og atter tørres. I Schweiz lader man 
Varerne passere to Gange igjennem  et A fkog 
af 4 Dele Galæbler og 8 D ele Sumak til 100 
Dele Vand, og  naar de derpaa ere tørrede, 
føres de atter to Gange gjennem en varm O pløs

ning af 9 Dele Alun og  J/2 Del Potaske med 100 
Dele Vand, hvorefter de tørres, behandles i 
et Kridtbad og  udvaskes. De gallerede og 
alunerede Stoffer have en ly s , brunliggul 
Farve, en eiendom melig Lugt og ere bievne 
mere faste, saa at de næsten ligne Nankin.
— Farvningen foretages i Regelen i 2 A f
snit, nem lig Forfarvning og  Udfarvning ; man 
bruger hertil Krap af den samme indtil den 
dobbelte Væ gt af Varen. Farvningen sker i 
et lunket Krapbad under Omhaspning i 3 
T im er; i det sidste Kvartér ophedes indtil 
K ogning. Efter Udvaskning og Tørring blive 
Varerne endnu engang alunerede og  gallerede, 
undertiden blot med Alun under Tilsætning 
af noget kulsurt K a li; efter et Par Dages 
Forløb føres de da igjennem  et Kridtbad 
og  undergives derefter den anden Udfarv- 
ning, undertiden under Tilsætning af lidt 
Sumak og Blod, men forøvrigt paa samme 
Maade som ved den første Farvning, og de 
blive derpaa udvaskede og  tørrede. —  Va
rerne have vel nu modtaget Krappets Farve
stof, men have en uklar, brunligrød Farve, 
og for at g jøre denne livligere og fjerne alle 
Forurensninger, skrider man til Aviver ingen,  
som bestaar i at man koger Varerne i 7—8 
Tim er i en Opløsning af Sæbe med Potaske 
i en lukket Kjedel og derefter udvasker dem.
—  Roser ingen er egentlig en gjentagen Avi
vering og  bestaar i en K ogning i Sæbeop
løsning, Tinsalt og  Salpetersyre, hvorved den 
fyrige, høirøde Farvetone fremkommer. Til 
Slutning blive Varerne vaskede og  naar Aars- 
tiden tillader det, udbredte i nogle Dage paa 
en Blegeplads.

I  det europæiske og asiatiske Tyrki, i Græ
kenland etc. farves der endnu stedse rødt 
Garn i Mængde, og  i mange Egne beskæf
tiger næsten hele Befolkningen sig  med denne 
Industri; man skal im idlertid dér anvende en 
endnu mere com pliceret Fremgangsmaade, 
end i Europa. I  Tyskland farves det meste 
tyrkiskrøde Garn i Elberfeld og gaar i Han
delen under Navn af Elber f elder  Barn;  de 
derværende store Farverier forsyne de fleste 
tyske Fabrikogne dermed og  holde ogsaa be
tydelige Oplag deraf i Leipzig, Chemnitz, 
Frankfurt a. M. etc. Desuden findes der og
saa saadanne Farverier i flere andre tyske 
Byer, saasom 'i Berlin, Augsburg, H of, Kanu- 
stadt etc. ; i Østerrig-Ungarn navnlig i Wien 
og  Budapest, ligesom  ogsaa flere Steder i 
Rusland, hvor man im idlertid anvender en 
fra den sædvanlige noget afvigende Frem
gangsmaade ved Farvningen. Frankrig har 
lignende Farverier i Paris, Marseille, Mont
pellier, Toulouse, Orleans, Troyes, Rouen etc., 
Schweiz i Omegnen af Glarus og Winterthur 
samt Constanz ved Bodensøen, hvor Garn og 
Tøier farves og trykkes sj elden smukt tyr
kiskrødt, tildels som en F ølge af visse Egen
skaber hos det dertil benyttede Vand fra 
Gletscherne.

Den nyeste Forbedring ved T yrk isk rød t -  

farvningen, som allerede mange Steder fuld
stændig h ar  fortrængt den ældre com pl icerede 

Farvemaade, idet den g jør  denne sim plere, 

hurtigere og  billigere, er Anvendelsen at
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Ricinusoliesulphosyren. Den udføres saa- 
ledes, at det rensede T øi eller Garn gjennem - 
vædes med ricinusoliesulphosurt Ammoniak 
samt beitses med et Lerjordsalt og  farves 
med Alizarin, hvorpaa T øiet underkastes en 
Dampning, hvorunder Farven fremkommer i 
stor Skjønhed.

T y r k i s k e  T æ p p e r  s. Gulvt æpper  
og Savonner i t æpper .

T y r k i s k e  V in e  kalder man ikke alene 
de i det europæiske og asiatiske Tyrki avlede 
Vine, men ogsaa Vinene fra Moldau og 
Wallachiet. De moldauiske og syr i sk e  Vine 
ville findes tidligere omtalte i særlige A r
tikler. De w al l achiske ligne i Alm indelig
hed de moldauiske, men ere dog sædvanlig 
af bedre K valitet; den bedste er en sød Vin 
fra Omegnen af Piatra, og  de fleste andre 
Sorter have Lighed med de lette ungarske 
Vine. I Serbien og  Bosnien dyrkes der kun 
lidet V in ; den er sædvanlig m eget spirituøs 
og bruges mest i selve Landene. I  Rumænien 
avles der navnlig megen Vin af god K valitet 
paa Høiderne imellem Adrianopel og  Philip- 
pooel. Ogsaa i Bulgarien produceres der 
megen rød Vin, mest af Middelkvalitet, og 
ligeledes i Albanien, navnlig ved Avlona og 
Dzidza. Macédonien har en fortrin lig  V in 
avl, især paa Bjerget Athos. I Thessalien 
vindes der meget gode Vine imellem Larissa 
°g Tempe, ligesom  ogsaa paa de fleste af 
Øerne, navnlig paa Cypern (s. Cypernvine), 
Kandia, R hodos, Samos, Stanchio og  T e
tedos.

T y r o le r  T æ p p e r  kaldes en A rt Tæp
per ined en ikke tæt, men stærkt udspændt 
Hampekjede, som skjules af en tæt slaaet, 
blød, ulden Islæ t og  danner stærke Ribber 
paalangs; de ere som oftest stribede paatværs 
°g ere med Hensyn til Vævningsmaaden en 
Modsætning til de saakaldte Trappetæp- 
per (s. d.).

T y t t e b æ r , T. Preisselbeeren, K raus- 
beeren, ere de ærtestore, purpurrøde Bær af 
'len til Lyngfam ilien henhørende, 16— 25 
Ctm. høie Tyttebærbusk, Vaccinimi! Vitis idæa, 
et stedsegrøn, perennerende, kun lidet for
grenet Plante med glinsende, omvendt æg
formede, i Randen ombøiede og fint sort- 
Prikkede Blade, klokkeform ede, hvide eller 
blegrøde Kroner og høirøde Bær, der hos os 
modnes i Septem ber. Den findes vildtvoxende 
1 hele Nord- og  Mellemeuropa, i Amerika etc. 
°g voxer helst og  bedst i  Lyngheder og  Krat
shove, hvorimod den ikke ynder de med 
større Træer bevoxede Skove, der skygge 
formeget. Bærrene sidde i Klaser paa Plan
ferne, 6 à 12 eller flere i hver Klase, og ind
samles i mange Egne af Landboerne, særlig 
tf Kvinder og  Børn, for hvem Plukningen 
ofte afgiver en ikke ubetydelig Biindtægt, 
hvilket saaledes t. Ex. er T ilfæ ldet i Jylland, 
tavnlig i Egnene omkring Nibe og  Horsens, 
hvor Bærrene i de senere Aar ere betalte 
med 8— 16 Øre pr. P ot og  hvor de i daglig 
Tale benævnes »Krusbær«. I  Hede- og B jerg 
egne benyttes ofte til Indsam lingen en saa- 
haldet Bærkam, et lille Redskab af Træ, 
hvormed Bærrene afkæmmes, saa at de samle

J. H j o r t b :  V are le x ik o n .

sig i et bagved Tænderne anbragt Rum 
tilligem ed nogle Kviste og  Blade, som efter- 
haanden maa fjernes. De spises enten raa 
eller tillavede med Sukker som en velsma
gende Kompot, ligesom  de ogsaa afgive en 
god Eddike og  Brændevin. Den indkogte 
Saft af Bærrene anvendes undertiden i M edi
cinen, og  navnlig i Amerika benyttes Bærrene 
i de senere Aar ofte som et Lægemiddel, idet 
de friske Bær ved at afkoges og blandes 
med Sukker, skulle være et godt Middel imod 
Halsbetændelser. Ogsaa ved Hudaffectioner, 
t. Ex. ved »røde Hunde« hos Børn, ere T ytte
bærrene bievne benyttede, idet de presses ud 
til en Grød og anvendes som Omslag, hvor
ved Smerten og Betændelsen hurtig skal 
aftage.

T æ n d s t ik k e r , T. Zündhölzchen, Fr. 
Allum ettes, E. Matches, bleve først fabrike
rede i W ien i Aaret 1812 under Navn af 
»Tauchzündhölzchen« og  vare egentlig kun 
de tidligere Svovlstikker, hvis svovlede Ende 
var overdragen med en Blanding a f chlorsurt 
K ali, Rørsukker og Cinnober som Farve ; ved 
at befugtes med eoncentreret Svovlsyre for
puffede de og  antændte det underliggende 
L ag  Svovl og  dette igjen Træet, hvilke Virk
ninger fremkom, naar man dyppede dem ned 
i smaa Glas eller Flasker, som indeholdt A s
best, der var mættet med eoncentreret Svovl
syre. De virkelige Frictions-Tændstikker op
kom først i Aaret 1832 under Navn af Con- 
greveske Tændstikker; de havde over Svovlet 
et Overtræk af 1 Del chlorsurt K ali og  2 
Dele Svovlantimon, som var paaført med et 
af L im  eller arabisk Gummi bestaaende Binde - 
middel. De antændtes ved at man trak dem 
hurtigt imellem to Flader af Sandpapir, som 
man pressede fast sammen med Fingrene. 
D et kan ikke med Bestemthed paavises, hvem 
der først faldt paa den heldige Idé at an
vende Phosphor istedetfor Svovlantimon (der 
angives som den første Opfinder Derosme i 
1816); man véd kun, at Phosphortændstik- 
kerne samtidig dukkede op i flere Lande i 
Aaret 1833 (Preshel i W ien, Fr. Moldenhauer 
i Darmstadt, John Walker i Stockton). Den 
dertil anvendte Tændmasse, som bestod af 
Phosphor og chlorsurt Kali, besad im idlertid 
en høi Grad af Antændelighed, ligesom der 
ogsaa var forbundet den uheldige Omstæn
dighed med Anvendelsen af samme, at den 
ved Antændelsen ofte forbrændte med en Art 
Explosion, hvorved den brændende Masse blev 
slynget omkring til alle Sider ; endvidere var 
saavel Frem stillingen som Transporten af 
dette Fabrikat forbunden med Fare, og  i 
flere Lande blev det derfor forbudt baade at 
fabrikere og  benytte denne Slags Tændstik
ker. Først da det chlorsure Kali blev er
stattet af andre I lt  afgivende Stoffer, saasom 
M ønnie, Brunsten, Blyo verilte, Blysalpeter 
o. dsl., antog Fabrikationen af Tændstikker 
en større Udstrækning; disse Iltningsm idler 
bevirke nemlig en forholdsvis ro lig  Forbræn
ding, imedens det chlorsure K ali altid de- 
componeres med en lille Explosion. I Tidens 
L øb  blev der dernæst indført flere andre 
Forbedringer; man undgik saaledes Anven-
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delsen af Svovl, idet man lod Enderne af 
Stikkerne gjennemtrænges af Y ox, Stearin 
eller Paraffin, og  de bedre saakaldte Salon- 
Tændstikker overdrog man med Lak for at 
beskytte dem imod Fugtighed og give dem 
et smukkere Udseende. Benyttelsen af det 
almindelige hvide eller gullige Phosphor til 
Tændstikker viste sig im idlertid at være 
m eget skadelig for Arbeidernes Sundhed, 
idet det er g iftig t og Giften paa Grund af 
Phosphorets Fordam pning let udbreder sig  i 
hele Fabrikloealet, saa at Arbeiderne komme 
til at lide af Sygdom me, idet Phosphordam- 
pene let iltes, og  de saaledes dannede Syrer 
angribe og ødelægge ikke blot Tænderne, 
men ogsaa Kjæbebenene. Dels af denne 
Grund og dels fordi phosphorholdige Tænd
stikker ofte bleve benyttede til F orgiftnings
forsøg og  antoges for at være brandfarlige, 
er saavel Anvendelsen af hvidt Phosphor til 
Tændstikker, som Indførselen fra Udlandet 
a f saadanne Tændstikker her i Landet 
forbudt, og  man anvender derfor nu det 
røde eller amorphe Phosphor (s. d.) til Fa
brikation af de saakaldte Ant iphosphor t æ nd- 
st i kker ,  Fr. Allum ettes hygiéniques eller 
androgynes, E . Safety-M atches, idet man 
tillige benytter den af B øttger i Frankfurt i 
Aaret 1848 opdagede Methode at anbringe 
det røde Phosphor, ikke paa selve Stryge
stikken, men paa den Plade, imod hvilken 
Stikken stryges for at tænde. Den yderste 
farvede Dup af Tændstikkerne indeholder da 
en Blanding af chlorsurt Kali (og  undertiden 
et andet iltende Salt, rødt chromsurt Kali) 
og  et brændbart Legem e i Form  af Svovl
kis, Svovlantimon, Kul, Svovl eller Blandin
ger deraf, hvortil endvidere kommer et K læ be
middel. I)et Hele er sammenrørt til en 
deigagtig Masse, hvori Træpindene dyppes, 
og Befæstelsen sker ved en paafølgende T ør
ring. Antændelsen indtræder da m eget let, 
naar Tændstikken stryges imod en Flade, der 
har et tyndt Overtræk af en Blanding af 
amorpht eller rødt Phosphor, Svovlantimon 
eller Svovlkis, fint pulveriseret Glas eller 
Sm ergel og  Gummi eller L im , h vorved ,lid t 
Phosphor brænder og forplanter Forbræn
dingen til Tændstikken. Disse Tændstikker 
kunne ganske vist ogsaa antændes im od andre 
Flader, saasom Glas, Papir, Træ etc., idet 
Satsen til sin Antændelse kun kræver en 
stærkere Opvarmning, som kan tilveiebringes 
ved et tilstrækkelig langt og fast Strøg imod 
de nævnte ikke præparerede F lader; men 
denne Antændelse er selvfølgelig  langt vanske
ligere.

Paa den ovemaævnte Maade fabrikeres 
Tændstikkerne her i Landet, hvor der findes 
flere større Fabriker saavel i  Kjøbenhavn 
som i nogle af Provinsbyerne, ligesom  ogsaa 
i S verig, hvor der navnlig i Jönköping fin
des Verdens største Tændstikfabrik, som an
lagdes i Aaret 1845 af J. E. Lundstrøm, o g  
som fra en ringe Begyndelse efterhaanden 
har udvidet sig saa betydeligt, at dens B yg 
ninger nu dække et Areal af over 15 Tdr. 
Land. Som Materiale saavel til Tændstik
kerne, som til de Æ sker, hvori disse sælges,

benyttes her Espetræ, men paa Grund af det 
stedse voxende Forbrug hertil er denne Træ
sort i de senere Aar steget betydeligt i Pri
sen og vil sandsynligvis snart blive saa 
vanskelig at erholde, at man vil blive nød
saget til at erstatte den med Gran eller Fyr. 
De tykke Espetræs Stammer deles først ved 
Hjælp af store Rundsauge i 6 eller 8 Blokke 
af c. Va Meters Læ ngde; naar de derefter 
ere afbarkede, udsættes de nogen T id  for 
Paavirkning afV and for at gj øre Træet mere 
sm idigt og  bøieligt-, og  hver Blok fæstes 
derpaa til en Axel, der dreier sig  rundt imod 
en skarp Kniv, saa at der ligesom  afskrælles 
et Træbaand af 2 Millimeters Tykkelse og 
53 Mm. Bredde, som er Tændstikkernes 
Længde. Omtrent 50 saadanne smalle Baand 
læ gges fast pressede ovenpaa hverandre og 5 
af disse Pakker sønderskæres derpaa paa én- 
gang til de enkelte Stikker af en Art Guil- 
lotinekniv, som i hvert M inut gaar op og 
ned 160 til 180 Gange, og  ved hvert Slag 
falde da Hundreder af Træpinde ned i en 
stor Kurv. Naar de derefter ere tørrede i 
en Ovn, der stadig gjennemstrømmes af hed 
Luft, bringes de ind i et stort Locale, hvor 
Hundreder af Arbeidersker aflægge Pindene 
i Rammer for at de kunne forsynes med 
Tændmasse. T il Aflægningen tjene Bræder 
af 1 Fods Længde og  10 Ctm. Bredde, hvis 
ene Side er furet med 50 rendeformede For
dybninger, af en Dybde, der svarer til Tri»' 
pindenes Tykkelse ; naar da et Bræt er fyldt, 
læ gges et andet derpaa, hvis nederste Sid» 
er paaklæbet 2 Strimler Flonel for at fast' 
holde Pindene, og hvis øverste Side er furet, 
som ovenfor beskrevet for at optage en ny 
Række Pinde osv. For at sammenholde de» 
derved dannede Stabel har hvert Bræt i 
begge Ender et Hul, hvorigjennem skydes 
Jernstænger, som foroven have Skruegænge» 
Den færdige Stabel skrues fast sammen, naar 
20— 30 ere lagte ovenpaa hverandre, efter at 
Pindenes forreste Ender først ere bragte 1 
Plan ved at støde dem lem pelig imod e» 
lige Flade. En øvet Arbeiderske kan dagli? 
sætte indtil 25— 30 saadanne Ram mer à 2,500 
Stk. Aflægningen er dog i den nyeste Ti® 
ved franske Maskiner til dette Brug bragt 
et stort Skridt fremad, saaledes at en Dreng 
nu ved Hjælp af disse skal være istand til 
at aflægge 500— 600,000 Pinde i én Da?' 
Rammerne bringes nu ind i et andet Locale- 

hvor Stikkerne forsynes med Tændmasse», 
hvis Tilberedning finder Sted i en ande» 
afsondret Bygning. Massen bestaar af ® 
Dele chlorsurt K a li, 2 Dele chroms»1.
K ali, 8 Dele Glaspulver og 2 Dele Gum»11, 
Efterat den ved Hjælp af Vand er ud
rørt til en hom ogen deigagtig Masse, » el ' 
dyppes Stikkernes ene Ende deri, hvorpå» 
Rammerne ophænges vertikalt i Tørreov»^ 
saaledes at Tændmassen vender nedad »? 
kan indtørre i Form  af en Draabe. Tæ»®j 
stikkerne pakkes derpaa i de bekj endte, D1®. 
to af amorpht Phosphor, Svovlkis, Svovlam j 
mon, lige  Dele af hver og et Bindemid® 
bestaaende Strygeflader forsynede Æsk0 ’ 
hvoraf der (laglig fyldes over 30 0 ,000.
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Aaret 1857 overtoges Fabriken af et Actie- 
selskab, som udvidede den betydeligt og an
lagde et vidtstrakt Jernveisnet igjennem  hele 
Terrainet, saa at Statens Jernbanevogne kunne 
kjøre derind og  indlade Tændstikkerne ved 
selve Magasinerne. Disse saakaldte »Sikker
hedstændstikker« forsendes nu over hele Jor
den; naar de ere bestemte til fjernere, navn
lig transatlantiske Havne, nedpakkes de om 
hyggeligt i Metalkasser af forskjellig Stør
relse. I Aaret 1879 afsatte Jönköping 
Tændstikfabrik for 2,806,700 Kroner Tænd
stikker til alle Verdensdele. I  sine egne 
Idealer beskæftigede Fabriken 1,468 mand
lige og  kvindelige Arbeidere, og desuden 
rare c. 900 Personer virksomme ved Forfær- 
digelsen af Æ sker til Tændstikkerne; i Ar- 
heidsløn blev der i samme Aar udbetalt 
^56,825 Kroner.

I  Schweiz benytter man i Alm indelighed 
følgende Sammensætning til Tændmassen 
Paa Stikkerne: 58,8 Dele chlorsurt Kali, 10 
arabisk Gummi, 3 Traganthgummi, 6 Brun
sten, 6 Jernilte, 12 Glaspulver, 5 dobbelt 
Grromsurt Kali, 8 Svovl og  1,2 Dele Kridt. 
Tørst opløses Gummiet i saa lid t Vand som 
Muligt, og  derpaa tilsættes det chlorsure 
•Kali ; den vællingagtige Masse lader man 
hernæst gaa igjennem  en M ølle, indtil den 
uar faaet en Consistents som Oliefarve. Der- 
Paa tilsættes de øvrige Stoffer, og det Hele 
tøales paany saa fint som muligt. Den paa- 
Ølgende D el af Fabrikationen er ganske som 

hen, der bruges ved Tilvirkningen af de 
svenske Tændstikker; Træet paraffineres for 
‘ettere at tændes ved Afrivningen. Tænd- 
tøassen kan ikke bringes til atexplodere ved 
Hammerslag og tænder kun ved Strygning 
Paa en jevn Flade, der tilberedes a f 5 Dele 
'hvovlantimon. 3 am orpht Phosphor, 1,5 Brun
sten og 4 Dele Lim . Denne sidste udbløder 
tøan i 10 à 12 Timer, varmer den i et Vand- 
uad og tilsætter nu de andre Bestanddele i 
jnt pulveriseret Tilstand. De saaledes fa- 
U'ikerede Tændstikker skulle kunne maale 
Slg i Godhed med de svenske.

I flere Lande, navnlig i Østerrig og  Schweiz, 
tøbrikerer man ogsaa Tændstikker uden at 
“Uvende Phosphor hverken til Tændstikkerne 
efler til Strygefladen, og  denne Slags Tænd
stikker synes ogsaa at have en ikke ringe 
fe m tid  for sig. L ignende Tændstikker, 
tøtøi dog med en ringe Mængde amorpht 
phosphor i Massen, og som  ikke behøve 
strygeflade, fabrikeres nu ogsaa i Mængde i 
"  ien og Darmstadt.
v f Frankrig og  Tyskland fabrikeres de saa- 
uuldte Allum ettes bougies eller Zündkerzen, 
:s,0tø bestaa af 4 snoede Bomuldstraade, der 
Tvppes i en Blanding a f 2 Dele Stearinsyre 

1 Del Vox eller Paraffin, hvorefter de, 
uhen de ere helt afkølede, trækkes igjennem 

Y Trækkejern, som fjerner det overflødige 
A°x, og de behandles derpaa som almindelige 
tændstikker.

Som nogle af de største Tændstikfabriker 
poulie vi nævne: Jönköping Aktie-Bolag, B. 
«Øttger i Frankfurt a. M., Fürth i Schütten

hofen, Coignet, de Villiers og  Dalemagne i 
Paris, Forster & Wawra i W ien etc.

Sverigs og Norges Udførsel a f Tændstik
ker i de senere Aar v il findes opgiven iblandt 
de under Artiklen »Træ « anførte statistiske 
Data.

T æ p p e r  s. Gulvtæpper.

T ø m m e r  s. Træ.
T ø n d e , Maal for K orn, Kalk, Fisk, 

Salt etc. :
d. Potter d. Korntdr.

Bremen, til S a lt . 
Danmark, til Korn

255,68 1,78

=  4 1/* C b fd .. . 144,00 1,00
til Sild =  3 1/, C bf. 112,00 »
Hamborg, til Kalk 170,67 1,19

til Salt 
Lübeck, til Bug, 

Hvede, B yg  og

170,57 1,18

Æ r te r .............. 143,64 1,00
H a v re .............. 163,60 1,14
S a lt ..................

N orge, t il Korn og 
alle tørre Varer

146,84 1,02

undtagen F isk. 143,85 1,00
til F is k ............ 119,87 »

Polen, til Korn . . 132,49 0.92
Beval, t il Korn . . 131,58 0.91

til Salt . . . 175,44 1,22
B iga  og  Libau, til

K o r n ................ 142,56 0,99
til S a lt ............ 140,00 0,97

Sverig, til Korn
=  36 Kappar . 170,67 1,19

T ø n d e , Maal for Stenkul:

Danmark =  5 1/2
d. Potter d. Kultdr.

Cbfd.................. 176,00 1,00
H a m b o r g ............ 231,73 1,32
L ü b e c k ................
Mecklenburg-

143,07 0,81

S ch w e r in ........ 239,33 1,36
Preussen..............
Busland: B iga og

227,56 1,29

Libau .............. 652,60 3,71
Sachsen .............. 214,94 1,22
Slesvig og Holsten 176,61 1,00
S v e r ig .................. 170,67 0,97

T ø n d e , Maal for flydende Varer:
d. Potter

Belgien, til 01 . . . 165,61
Bremen, - — = 4 5  Stübchen 175,67
Danmark, - —  = 4 1L Cbfd. 136,00

til Tran fra Island
og Grønland . . .  120,00

- Trekronetran . . .  160,00
Hamborg, til 01, Biertonne . 179,99

kleine Biertonne 149,99 
Sch m alton n e... 119,99

- E dd ik e..............  112,49
- T r a n ................  120,11

Holland, til T ra n ..................  120,50
N orge (den saakaldte Fiske

tønde ..................................  119,87
Preussen, til 0 1 ....................  118,52
Busland, B iga og  Libau, til 01 138,60 
S verig, til Tran og Tjære . .  130,03
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T e n d e ,  som Maal for enkelte tørre 
Tarer :

d. Pund
Danmark, 1 Td. Smør, Talg

Sæbe, K j ø d ........................  224,00
1 Td. M é l ..........................  192,00
1 —  Skibsbrød................  160,00

H am borg, 1 Tønde Smør
(Schm al-Band)....................  217,11
(Bucket-B and)....................  271,88

Slesvig og Holsten, 1 Td.
S m ø r ....................................  217,15

T e n d e  L a n d , Grundénheden for Mark- 
maalet (oprindelig det A real, hvori 1 Td. 
Sæd sædvanlig blev saaet), deles i 8 Skjæp- 
per à 4 Fjerdingkar à 8 Album. 1 Td. Land 
er i Danmark 14,000 Kvadratalen, i  N orge 
40,000 n. Kvadr. Fod  =  0,71 d. Td. Land, 
i  Sverig =  0,895 d. Td. L.

T ø r f is k  s. Kabliau.

T ø r s t e t r æ  s. Vrietorn.

T ø r v  er en løsere eller fastere, ofte helt 
filtret eller ogsaa jordagtig  Masse, som ho
vedsagelig bestaar af Plantelevninger, der i 
Moserne, hvori de findes afieirede, have un- 
dergaaet en eiendom melig chemisk Omdan
nelse, en Art Form uldning eller Gjæring 
under Tilstedeværelsen af en stor Mængde 
Fugtighed og under Medvirkning af D yre
livet i Moserne. Tørvens Farve er enten 
lysebrun, mørkebrun eller sort; efter Dan- 
nelsesmaaden og  Plantevæxten skjelner man 
imellem Mostørv, Kjærtørv, Lyngtørv  etc., 
og  efter Massens Beskaffenhed imellem Beg- 
tø rv , som er fast og  sort med glinsende 
S treg ; M artørv, dels Skov- dels L yngm ose- 
tørv, der er dækket af Flyvesand, sammen
trykket og omdannet til en brunkullignende 
M asse; Lyseklyne, en lysere eller mørkere 
brun, sammenfiltret, let Tørv, der stammer 
fra Fyrrevegetationen og  brænder med klar 
L u e: Hede- eller Fladtørv er ikke egentlig 
Tørv, men den afskrællede Lyng med det 
underliggende M uldlag; M ostørv, det øverste, 
næsten uformuldede, lyse, ofte 1 Meter tykke

Dække i mange Moser, og  flere Sorter. Efter 
Behandlingsmaaden gives Tørv  ligeledes for- 
skjellige Benævnelser; for at kunne benyttes 
som Brændsel behøver Massen kun at tørres, 
og  den simpleste og  billigste Maade at til
virke Tørv paa er derfor at grave eller skære 
den i regelmæssige Stykker og tørre disse i 
Luften, hvorved erholdes den saakaldte Skære- 
tørv  (K lodstørv). Naar Massen imidlertid 
kun er lidet sammenhængende, som t. Ex. 
den fra Kjærmoserne, erholder man paa denne 
Maade kun en daarlig Tørv, der let falder i 
Smuld, og man foretrækker derfor isaafald 
at ælte den opgravede Masse til ÆltetørV, 
der gives Form  enten ved Anvendelsen af 
Træforme, i hvilket Tilfælde den benævnes 
F orm tørv , eller ved at man udbreder den 
æltede Masse i Lag paa Jorden og  derefter 
skærer den i Stykker, naar den er bleven 
stiv nok dertil, hvorved man erholder Bænke- 
tørv og Træ detørv , som ogsaa kaldes hol
landsk Tørv. Æ ltningen kan enten foretages 
ved Trædning af Mennesker eller Dyr og 
kaldes da almindelige Æ ltetørv, eller paa 
Maskiner, hvorved man faar MaskinæltetørV) 
som ogsaa kun kaldes Maskintørv, naar den 
samtidig formes af Maskinen. Endelig kan 
man ogsaa tilvirke Tørv ved Presning paa 
Maskine enten af den friske raa Masse eller 
af et tørret Pulver deraf, hvorved den egent
lige P restørv  fremkommer. De almindelige 
Fremgangsmaader for Tilvirkning af Tørv ere 
im idlertid Skæring og  Æ ltning. Tørvens 
T ørring foregaar i Regelen i fri Luft, under
tiden ogsaa under Tag i Træ k; man kan 
ogsaa tørre den ved Anvendelsen af varm 
Luft, men dette sker dog  kun sjelden. 
Tørv danner m eget udbredte og, indtil 20 
eller flere Fod m ægtige Lag i de tempere
rede og kolde Egne, men findes ikke i de 
tropiske Lande, ligesom  heller ikke i tørre, 
ørkenagtige E gne; den forekommer navnlig 1 
Mængde i Tyskland, Irland, Rusland, Sibe' 
rien, Nordamerika og  Scandinavien ; Danmark 
er ret godt forsynet med Tørv, især i Jyl' 
land, men tem m elig knapt paa Lolland og 
Bornholm .
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U h r e , T. Uhren, Fr. Horloges, montres, 
E. Clocks, W atches, ere m eget forskjelligt 
construerede Instrumenter, som tjene til at 
•afmaale og angive Tiden. De ældste Uhre 
vare Soluhrene eller Solski verne,  som alle
rede vare kjendte af de gamle Æ gyptere og 
Chaldæere, og  som endnu undertiden findes 
anbragte paa den imod Solen vendende Side 
af K irker og  andre større B ygninger eller 
paa Piedestaler i Haver eller paa aabne 
Pladser. E t saadant Soluhr bestaar kun 
af en kredsform ig, med Tal forsynet 
Skive, som er stillet med Tallet 12 lige 
paa Meridianen; i Kredsens Centrum fin
des en lodret staaende Stift eller en tre
kantet Metalplade, hvis Skygge efter Solens 
Stilling falder under forskjellige Vinkler paa 
et af Skivens Tal og  derved angiver Dagens 
lim er. Man har dog ogsaa smaa, kreds- 
formige Soluhre, som kunne bæres i Lomm en 
og som ere indrettede efter samme Princip. 
Selvfølgelig kunne disse Soluhre im idlertid 
kun benyttes, naar Solen skinner, og allerede 
over 500 Aar før vor Tidsregning betjente 
man sig  derfor ogsaa dels af Vanduhre og 
dels af Sanduhre eller, som de ogsaa kaldes, 
Timeglas. Disse Tidmaalere vare im idlertid 
ogsaa meget mangelfulde, idet de ikke an
give de forskjellige Timer, men kun Forløbet 
af en enkelt Tim e eller en Del deraf. De 
ere sædvanlig construerede saaledes, at to 
Peholdere a f Glas, som ere tæt lukkede over
alt, foroven og  forneden meget rummelige 
og sædvanlig pæreformede, staa lodret over 
kiuanden og  ere forbundne i M idten ved en 
snever Aabning. Den ene af disse Beholdere 
er fyldt med Vand eller Sand og stilles 
■opad, og  Indholdet vil da løbe langsom t 
igjennem Aabningen ned i det underste 
tomme Bum  i Løbet af en vis Tid, sædvan
lig en hel eller halv Tim e. Vendes derpaa 
den fyldte Beholder om, begynder Uhret sin 
Ponction paany og bruger til Afiøbningen 
oøiagtig den samme T id  som første Gang. 
baadanne Sanduhre benyttes endnu undertiden 
tilsøs; forøvrigt findes de kun som Antikvi
teter , t. Ex. flere Steder i Tyskland paa 
gamle Prædikestole, hvor Præsterne benyt
tede dem til at bestemme Længden af deres 
Poredrag. De bleve mest forfærdigede i 
Nürnberg, hvor Sanduhrmagerne udgjorde et 
særegent Laug. Fra Frankrig og England 
komme endnu en A rt smaa Sanduhre, som 
ore anbragte i sirlige Stel af Bronce eller 
Jern og  som indeholde farvet Sand, der løber 
igjennem Aabningen i Midten i et Par M i
nuter; de benyttes til at maale Tiden ved 
Eogning a f Æ g , hvorfor de ogsaa kaldes 
JEguhre. Man har ogsaa nogle endnu mindre, 
som kun løbe i \  eller 1I2 Minut og  som 
Undertiden bruges a f Læger til at tælle Pu ls
slagene.

De ovennævnte Apparater vare im idlertid 
kun m eget ufuldstændige Tidmaalere, og i 
Aarhundreder offrede derfor de største Lærde 
og mechaniske Kunstnere deres Kræfter paa 
at erstatte dem med nøiagtigere Instrumen
ter. D et første Kesultat af disse Bestræbelser 
var H juluhrene, bestaaende af Metalhjul, 
Valser og  Vægtstænger, der ved at belastes 
med Vægte erholdt den nødvendige Kraft til 
at bevæge sig. Saadanne Hjuluhre vare 
allerede kjendte i det 14de Aarhundrede, 
men de vare dengang meget sjeldne og  kost
bare; de bleve først forfærdigede i Tyskland 
og  anbragtes navnlig paa Kirketaarne. I  
Aaret 1864 blev saaledes Kirketaarnet i A ugs
burg forsynet med et Hjuluhr, og faa Aar 
efter blev der anbragt lignende i flere tyske 
Byer. I  de forløbne Aarhundreder havde 
man en særlig Forkjærlighed for at anbringe 
astronomiske Beregninger paaUhrene, saa at 
de tillige tjente som Kalendere, idet de for
uden Tim er og Minuter tillige angav Datum, 
Ugedag. Maaned, den længste og den kor
teste Dag, Jevndøgnstiderne etc., ligesom  de 
ogsaa ofte forsynedes med automatiske F i
gurer, som gjorde alle Slags Kunststykker, 
samt med Slagværker, for at de hørligt 
skulde kunne angive Tiden. E t af de mest 
bekjendte var Uhret i Strassburgs Münster, 
som udmærkede sig  ved en m eget com pli- 
eeret og  sindrig udtænkt Mechanisme, der 
satte en Mængde automatiske Figurer i B e
vægelse; det blev opsat i Aaret 1574, men 
blev 1842 ombyttet med et nyere og bedre. 
—  De ældste Slagværker vare de saakaldte 
Trækværker, som kun slog, naar man trak i 
en Snor, men det varede ikke længe førend 
man lærte at construere dem saaledes, at de 
af sig  selv slog Kvarter- og Timeslag. Me
chanismen hertil virker paa en helt anden 
Maade end Mechanismen i Viserværket, idet 
dette skal gaa langsom t og uafbrudt, men 
Slagværket kun i enkelte Øieblik og  da med 
en hurtig Bevægelse, og  ethvert af disse 
Værker maatte derfor have sin særegne Be- 
vægkraft. I Slagværket drives saaledes og 
saa en Valse rundt, hvorpaa er anbragt et 
Tandhjul, der sætter en Bække andre H jul 
i Bevægelse, af hvilke hvert følgende bevæger 
sig  hurtigere end det foregaaende. Den 
ældste Construction af Uhre, som slog T im e- 
og  Kvartérslag, bestod derfor i, at de havde 
tre forskjellige Værker, af hvilke ethvert be
vægedes ved Hjælp af en særlig Vægt, nem
lig  Gangværket, Timeværket og  Kvartér- 
værket; senere har man forenet begge Slag
værkerne til ét, hvortil der imidlertid udfor- 
dres en mere com pliceret Mechanisme. Uhr- 
værket i et af de ældre Hjuluhre bestaar kun 
af et H jul, som sættes i Bevægelse ved en 
Snor, der er viklet omkring en Valse og  har 
en Væ gt i den ene Ende. Dets roterende
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Bevægelse overflyttes dernæst med stedse 
voxende Hastighed paa en Axel, i hvis ene 
Ende det saakaldte Stighjul er fastgjort. 
Foran dette H ju l findes en lodret staaende 
Axel eller Spindel, som er forsynet med frem- 
staaende Takker, der gribe ind i Stighjulets 
Tænder, og ved enhver saadan Indgriben vil 
da en af Hjulets Tænder passere forbi, im e
dens Bevægelsen lettes ved et paa Spindelen 
foroven anbragt Svinghjul, den saakaldte Uro.  
Alle de Hjuluhre, som forfærdigedes i Løbet 
af flere Aarhundreder, vare dog stedse trods 
alle Forbedringer, som man stræbte at give 
dem, kun meget ufuldkomne Instrum enter til 
at bestemme Tiden nogenlunde nøiagtigt, og 
det var først efterat den hollandske Physiker 
H uyghens i Aaret 1657 havde fundet paa at 
anbringe Pendulet paa Loduhrene, at disse 
kunde gives en mere regelmæssig Gang, og 
det er først siden denne vigtige Opfindelse 
at Uhrmageriet begyndte at udvikle sig  til 
en større Fuldkommenhed. Pendulet, som er 
ophængt i en bøielig F jeder, bringer ved 
sine Svingninger Uhrværket til at gaa stød
vis fra Tand til Tand, imedens Uhrværket 
ig jen  ved de smaa Stød, som det meddeler 
Pendulstangen, bevirker, at Pendulet vedbliver 
at svinge. Uisse Svingninger foregaa desto 
langsommere, jo  længere Pendulstangen er, 
hvorfor ogsaa dennes Længde bestemmer 
Forholdet imellem de forskjellige H juls Om- 
dreininger og altsaa ligeledes Uhrets hur
tigere eller langsommere Gang. Loduhre 
med lange Penduler benyttes nu mest i 
finere Kvaliteter kun i Form  af de saakaldte 
Regulat orer ,  som bruges afU hrm agerne som 
Normaluhre, ligesom  ogsaa paa de astrono
miske Observatorier. De ere ikke sjelden 
forsynede med Slagværk, gaa 8 Dage eller 
en Maaned og have Penduler af over en 
Meters L æ n gde, hvis Lindser kunne veie 
indtil 30 Pund. Disse Regulatorer have sæd
vanlig Compensationspenduler, som ere sam
mensatte af flere Metaller, der ved deres for
skjellige Sammentrækning og Udvidelse i 
Kulde og  Tarme bevare den samme Sving
ningstid  under alle Temperaturforhold. I 
W ien forfærdiger man nogle mindre Uhre af 
denne Slags, som ligeledes kunne gaa i 8 
Dage eller en Maaned og  ogsaa undertiden have 
Slagværk; Pendulet er c. 60 Ctm. langt, og 
dets Stang er forarbeidet af godt tørret Træ. 
Disse Regulatorer drives ved 2— 4 pundige 
Lodder.

En anden Slags Penduluhre, som vel ere 
simpelt forarbeidede, men som paa Grund af 
deres Godhed og Billighed have vundet U d
bredelse i alle Lande, ere de bekjendte 
Schw arzw alder -  eller Ni i r nbergeruhre,  der 
forfæ rdiges baade som Taffeluhre og  som 
Tæguhre med de mest forskjellige Kasser 
eller Futteraler og  sædvanlig forsynede med 
Vækkeapparater, Slagværker, Musikværker og  
ogsaa automatiske F igurer, som oftest en 
G jøg. Antallet af de Uhre, som nu forfæ r
diges aarlig paa det badenske Schwarzwald 
og  navnlig i Kredsene Y illingen og Freiburg, 
udgjør omtrent 700,000 Stykker. Disse Uhre 
udmærke sig  ved deres B illighed ; Prisen paa

de simplere, som dog gaa upaaklageligt, er 
kun 3 à 4 Kroner, imedens man kan kjøbe 
meget gode Taffeluhre, som gaa 8 Dage ad 
Gangen, for 18 à 20 Kr. Stykket. I  Thür 
ringerwald og de sachsiske Erzgebirge for- 
færdiger man lignende Uhre, som dog mest 
kun afsættes i den nærmeste Omegn, imedens 
derimod Schwarzwalder-Uhrene forsendes ove- 
hele Verden. T idligere havde disse Uhre 
Træhjul, som sad paa Træaxler, og Gang- 
hju let var ved Kanten forsynet med en Række 
Staaltraads Stifter; nu benytter man derimod 
mest M essinghjul og Jernaxler. —  En Art 
mindre Penduluhre ere Taf f eluhrene,  som 
drives med Spændkraften af en Fjeder, der 
er indesluttet i et cylindrisk H ylster, som 
kaldes Fjederhuset. Dette stræber den at 
dreie rundt, idet den opvundne Fjeder ved 
sin Spændkraft atter vil udvide sig  og saa- 
ledes bevæge H ju l værket; men dettes hurtige 
og  ujevne Gang maa reguleres ved et Pen
dul, som er anbragt paa samme Maade som 
ved Stueuhret, men som kun behøver at være 
af ringe Længde. Slagværket i Taffeluhret 
er tildels a f samme Beskaffenhed som i Stue
uhret; dog er Drivkraften forsam m e, ligesom 
for Viserværket, her en Fjeder, som optræk- 
kes særskilt, naar Uhret optrækkes.

Den vanskeligste Opgave var imidlertid at 
construere Uhre, som egnede sig  til at bæres 

i Lom m en. Dette Problem blev løst i Aaret  

1500 af Niirnbergeren Peter Hele, som op' 
fandt Lommeuhrene. Disse vare i Begyn 

delsen meget tunge og klodsede Maskiner, 
som kostede henved 1000 Kroner Stykket, 
men de have, som bekjendt, i Aarenes Løb 
undergaaet m angfoldige F orbedringer. Lomme' 
uhret adskiller sig  i to Henseender fra Stue
uhret, nem lig dels ved at Drivkraften frem
bringes ved en opspændt Fjeder, og  dels ved 
at Regulatoren er en Uro istedetfor et Pen
dul. Fjederen ligger indesluttet i en cylim 
drisk Kapsel, Fjederhuset, i hvis Midte der 
sidder en Stift, hvortil Fjederens inderste 
Ende er fastgjort, imedens dens yderste Ende 
er befæstet til Fjederhusets Væg. Fjederen 
kan nu optrækkes paa to Maader, enten ved 
at omdreie Fjederstiften, imedens Fjederhuset 
staar fast, eller ved omvendt at lade Fjeder- 
stiften staa fast, imedens Fjederhuset om- 
dreies. For at Fjederstiften ikke skal ga® 
tilbage efter Optrækningen, er der paa den 
anden Ende af den anbragt et Spærværk, be- 

staaende af et H jul, hvori der falder en Hage, 
der holdes im od Spærhjulet ved en tynd 
Fjeder. Da im idlertid Fjederens Spænding 
indad bliver svagere og svagere og  det er m 
V igtighed, at der frembringes en regelmæssig 
Bevægelse, lader man ikke Fjederen virk0 
umiddelbart paa Uhrværket, men kun indi
recte igjennem  den saakaldte Snekke,  
kegleform et Legeme, hvori der er indskaaret 
en spiraldannet Skruegang, der er bestemt 
til at optage en mangeleddet Kjede, som 
med den ene Ende er fastgjort til Fjeder
huset og  med den anden til Snekken. Naar 
Fjederen er fuldkommen spændt, ligger næ
sten hele K jeden paa Skruegængerne, og Be'  
vægeisen fremkommer da ved Hjælp af Fje-
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deren og  forplantes til det øvrige Uhrværk. 
Men om ogsaa Snekken udjevner Fjederens 
uensartede Drivkraft, vil Lommenhret dog, 
ligesaavel som Stueukret, behøve en Regu
lator, som forebygger, at det ikke løber a f; 
men denne kan, daU hret uafbrudt skal fort
sætte sin Gang, imedens det bæres, ikke være 
et Pendul. Uroen er derfor Lommeuhrets 
Regulator; den har en Axel, dor gaar med 
to fine Tapper i Taphuller af saadant Mate
riale og  saaledes udarbeidede, at G nidnings
modstanden bliver saa ringe som muligt, og 
den er sat i Forbindelse med en tynd, bøie.^ 
lig  Staalfjeder, Spiralen,  hvis indre Ende er 
fastgjort til Uroens Axel og den ydre til 
Uhrpladen. —  De ældste Lommeuhre vare 
Spindeluhre,  hvis Værker sædvanlig vare 
omgivne af én eller flere Metalkasser, istedet- 
for hvilke sidste man senere har anvendt 
dobbelte Laag eller Kapsler. Der blev i lang 
Tid kun foretaget faa Forbedringer af B e
tydning med Hensyn til disse libres Con
struction, men man gav dog efterhaanden 
baade Værkerne og  de enkelte Dele af disse 
en mere hensigtsm æssig Form, hvorved o g 
saa hele Mechanismen undergik flere F or
bedringer. Man forsynede saaledes først 
Uhrene med Repetitionsværker, der ligeledes 
have en forskjellig Construction ligesom hos 
Stuellimene, idet der gives nogle, som af sig 
selv si aa Tim e- og Kvartérslag, imedens 
andre kun bringes til at slaa ved H jæ lp af 
et Trykværk; disse sidste kalder man Repe- 
t éruhre.  Mange Lommeuhre have paa Uhr- 
skiven en Secundviserinddeling, men naar 
Secundviseren kun skal gjøre ét Spring i 
hvert Secund, saa at den g jør et Ophold ved 
hver Secundstreg og  derpaa efter Secundets 
Forløb springer frem til den næste Streg, 
maa saadanne Uhre have et sæ rligt Værk 
hertil. Disse ere de egentlige Secunduhre,  
imedens derimod den paa de fleste Uhre af 
nyere Construction anbragte lille Viser, der 
ogsaa feilagtig kaldes Secundviser, sædvanlig 
gjør fire Spring i et Secund, og disse Uhre 
kunne derfor ikke med Rette benævnes Se
cunduhre. —  Selv et om hyggelig  forarbeidet 
Spindeluhr vil i Længden kun: have en ure
gelmæssig G ang; om ogsaa et saadant Uhr 
kan gaa godt i nogen Tid, maa dette ansés 
som tilfæ ldigt og  kun være en Følge af, at 
Virkningerne af flere Feil eller Ufuldkom
menheder gjensidig ophæve hverandre. Spin
delgangen hører til de ældre, nu opgivne 
Gange, der kaldes tilbagevigende, fordi Gang
hjulet har en afvexlende, først fremskridende, 
derpaa lidt tilbagegaaende, ig jen  fremskri
dende og  atter tilbagegaaende Bevægelse, 
dog saaledes, at Frem skridningen er større 
end T ilbagevign ingen , saa at Ganghjulet 
tilendebringer sit Omløb i den fastsatte
Tid.

I  Aaret 1680 opfandt W illiam  Clement i 
London den tilbagevigende Ankergang,  som 
først kun anvendtes i Pendululire, men som 
henved en Snes Aar senere gaves flere 
Forbedringer a f den berømte Londonske Uhr- 
mager George Graham, saa at den blev en 
Hvilegang og ogsaa kunde anbringes i Lomm e

uhre. I  1695 opfandt dernæst Englænderen 
Thom son Cyl indergangen,  der kort T id  efter 
ligeledes blev væsentlig forbedret af den n ys
nævnte Graham, som gav denne Mechanisme 
den Form, der hovedsagelig endnu benyttes. 
Cylindergangen hører til en anden Klasse 
end de tilbagevigende G ange; den er nem lig 
en Hvilegang, idet Ganghjulet vel stanser 
eller træder i Hvile paa Grund af Cylinde
rens Virkning, men uden derefter ig jen  at 
gaa tilbage. Denne Gang er im idlertid meget 
udsat for Slid, og  til gode Lommeuhre an
vender man derfor nu mest Ankergangen. 
Endnu friere end Ankergangen ere Fj eder 
gangene,  saaledes kaldte efter en bøielig 
Fjeder, der bevirker H julets Stansning eller 
H vile; sædvanlig kaldes de ogsaa Ci r kel 
gange,  fordi der er en kun lidet høi Cylin 
der paa Uroens Axel, som saaledes nærmer 
sig  til en Cirkelflade og derfor ogsaa kaldes 
Cirkelen. A f disse Uhre haves der flere 
A rter; en saakaldet Dobbelhjuls Cirkelgang 
blev i Begyndelsen af dette Aarhundrede op 
funden af Urban Jilrgensen i Kjøbenhavn.

Kronom et re ere en Slags med Uro for
synede Uhre, som paa Grund af deres Con
struction og m eget om hyggelige Udførelse 
have den størst mulige Regelm æssighed i 
Gangen. De større, som opbevares i smaa 
Trækasser, kaldes Boxkronomet re,  imedens 
de mindre, der bæres som almindelige Lom m e
uhre, benævnes Lommekronomet re;  af disse 
har man ogsaa nogle, som gaa under Navn 
af Halvkronomet re.  De Kronometre, der 
bruges af Søfarende til Bestemmelse af den 
geographiske Længde, kaldes Søkronom et re.  
For at anspore til Forfærdigelsen af gode 
Kronometre, blev der i forrige Aarhundrede 
udsat store Belønninger, dels af Videnskaber
nes Selskab i Paris og dels af det engelske 
Parlament. Under D ronning Annas Regering 
i England udlovede Parlam entet saaledes en 
Belønning af 20,000 £. til den Mechaniker, 
som kunde forfæ rdige et Uhr eller et andet 
Instrum ent, hvorved Længden tilsøs kunde 
bestemmes n øiagtigt indenfor visse Grænser. 
Denne Belønning blev i Aaret 1764 tilkjendt 
den berømte John Harrison for et Søkrono
meter, som efter at være prøvet paa en Reise 
til Barbadoes angav Længden med en endnu 
større N øiagtighed end forlangt. Mindre 
Præmier ble ve senere uddelte til de bekjendte 
engelske Uhrfabrikanter M udge, Arnold, 
Earnshaw etc., og  siden Aaret 1822 udsætter 
den engelske R egering hvert Aar to Præmier 
paa 300 og  200 som tilfalde de Fabri
kanter, hvis Søkronometre., efter at være 
prøvede i et A ar paa Observatoriet i Green
wich, vise sig  at være de bedste.

Uhrmageriet har i Løbet af de sidste 50 
Aar udviklet sig til en høi Grad af F u ld 
kommenhed, navnlig som en Følge af, at der 
er opfundet en Mængde Hjælpemidler, hvor
ved det paa den ene Side er blevet m uligt 
at tilvirke Uhre i Masse og  paa den anden 
Side at forfærdige de mange enkelte Dele, 
hvoraf et Uhrværk bestaar, med en høi Grad 
af Nøiagtighed. Man har ogsaa i den nyere 
T id  anvendt særlig Opmærksomhed paa at
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fabrikere Uhrværkerne af større Varighed end 
tidligere, og i denne H ensigt lader man ofte 
Hjultappene og  navnlig dem , som skulle 
virke med størst Hastighed, bevæge sig  i 
Leier af udborede Æ delstene, sædvanlig R u 
biner; til et saadant Tapleie benyttes som 
oftest to Stene, af hvilke den ene er gjen- 
nemboret, imedens den anden tjener til Bund
plade. Cylinder- og Ankeruhrene stige lidt
1 Prisen i Forhold til Antallet af de indlagte 
Rubiner, hvoraf der i et Værk kan findes fra
2 til 13, undertiden ogsaa 15. Hjulene ere 
i Regelen af Messing, ofte fint polerede og 
undertiden ogsaa forgyldte, imedens Spind
lerne, Cylindrene, Ankerne og Drevene ere af 
Staal. Uhrkasserne ere nu sædvanlig enkelte, 
men forsynede med to Laag paa Bagsiden, 
ofte ogsaa med et Metallaag over Glasset. 
Lommeuhrenes Størrelse er m eget forskjellig ; 
man har dem saa smaa, at de kunne anbrin
ges i Ringe eller Brystnaale, men af saa 
smaa Værker kan man ikke fordre nogen 
regelm æssig Gang, og det er forbundet med 
stor Vanskelighed at reparere dem. N ogle 
af de nyere Lommeuhre, de saakaldte Rem on
toirs, optrækkes ikke med en alm indelig Uhr- 
nøgle, men ved Hjælp af en særlig M echa- 
nisme, som er anbragt i Uhrringen og  som 
virker, naar denne dreies rundt; man har 
endvidere Uhre, som optrækkes ved at man 
aabner og  lukker Kapslen et vist Antal Gange 
(s. Savonnetteuhre).

I  Fabrikationen af Lommeuhre af alle Slags 
indtager Schweiz ubetinget den første Plads 
af alle Lande, navnlig Kantonerne Genf og 
Neufchatel, ligesom  ogsaa de Kasser, der 
omgive Uhrværkerne, forfærdiges her i størst 
Mængde. Alene i Kanton Neufchatel tilvir
kes der aarlig omtrent 800,000 Uhre til en 
Værdi af over 25 Mill. Kroner, hvormed om 
trent 80,000 Arbeidere ere beskæftigede. I  
Kanton G enf findes der c. 7,000 Uhrmagere, 
som aarlig forfærdige over 100,000 finere 
Uhre til en Værdi af 8 M ill. Kr., imedens 
Kantonerne Vaud og  Bern tilsammen tilvirke 
c. 300,000 Uhre til en Værdi af c. 7 Mill. 
Kr., og  Antallet af de Uhre, som aarlig fa
brikeres i hele Schweiz, kan saaledes anslaas 
til over 1,200,000 til en Væ rdi af 40 à 50 
M ill. Kroner. Der forsendes ogsaa i Mængde 
fra Schweiz til alle Lande ikke blot hele 
U hre, men ogsaa de enkelte Uhrdele, som 
da sammensættes af Uhrmagerne i de for- 
skjellige Byer. Der findes ikke egentlige 
større Fabriker i Schweiz med Undtagelse af 
Pataks berøm te Fabrik i G enf; alle de en
kelte Uhrdele forfærdiges i Regelen a f selv
stændige Arbeidere i deres H jem  og  ved 
Hjælp a f alle Familiens M edlem m er, dog 
saaledes at Arbeidet er fuldstændig delt, saa 
at en Arbeider stedse kun beskæftiger sig 
med at tilvirke de samme enkelte Dele til et 
Værk, o g  Schweizerfabrikationen bestaar der
for a f c. 54 specielle Arbeidsgrene, som alle 
maa have samvirket, førend et Uhr er fær
d igt til at forsendes. Alle Uhrdelene ind- 
kjøbes da af større Entrepreneurer, som enten 
forsende dem usammensatte eller lade dem 
sætte sammen til hele Uhre. Selv de

mindste Uhrdele gjøres im idlertid ikke 
helt færdige af den samme Arbeider, men 
hver enkelt Del maa gaa igjennem  flere 
forskjellige H ænder, førend den kan an- 
sés som directe brugbar. T il de fineste 
af disse Smaaarbeider hører Slibningen og 
Boringen af Rubinerne til Tapleierne, samt 
Tilvirkningen af Urospiralerne. De Rubiner, 
som benyttes, ere ikke større end Hirsekorn, 
og deres Slibning og  B oring ved Hjælp af 
Diam antstøv foretages mest af Kvinder ; et 
helt Aars Arbeide vil kunne rummes i en 
lille Æ ske af en Kubiktommes Størrelse, men 
Indholdet vil da ogsaa som en Følge af 
Stenenes Værdi og  det anvendte Arbeide 
kunne repræsentere en Værdi a f over 50,000 
Kroner.

England har stedse været bekjendt for at 
tilvirke fortrinlige Uhre, og de bedre af disse 
kunne ogsaa fuldkommen maale sig med 
Schweizeruhrene, som dog sædvanlig ere af 
en noget lettere Construction end de engelske, 
hvilke sidste im idlertid ere betydelig  dyrere. 
De komme derfor ogsaa kun sjeldnere i den 
større europæiske Handel med Undtagelse af 
de engelske Søkronometre, som forfærdiges 
til en høi Grad af Fuldkomm enhed og  som 
ikke alene tjene til at dække den engelske 
Marines store Forbrug af Kronometre, men 
ogsaa forskrives af de fleste andre Landes 
Mariner og  Observatorier. Hovedsædet for 
det engelske Uhrmageri er London, men der 
tilvirkes ogsaa mange Uhre i’ Birmingham, 
Chester, Liverpool, M anchester og Coventry 
i W arwickshire. I  London blev der i Aaret 
1866 i den saakaldte »Goldsm iths Hall« 
stemplet 26,988 Guld- og  103,515 Sølv Uhr- 
kasser, for hvilke den samlede Værdi udgjorde 
over %  M illion £. I  samme Aar blev der i 
Birmingham  stemplet 11,700 Sølvuhrkasser, 
og  i Chester 12.507 Guld- og 18,505 SøR' 
kasser. Den lille By Prescott i Lancashire 
er M idtpunctet for en betydelig  Tilvirkning' 
af Uhrbestanddele i en Mængde smaa Fabri' 
ker. Der indføres im idlertid dog  mange 
Lommeuhre til England; i Aaret 1867 ud
gjorde Indførselen saaledes 24,380 Guld- og 
95,317 Sølvuhre, som hovedsagelig kom fra 
Frankrig, hvilke officielle Talstørrelser dog 
sandsynligvis kun angive en D el af den virke
lige Indførsel som en Følge a f den Lethed, 
hvormed Lom meuhre kunne indsm ugles i et
hvert Land. Englands Ind- og  Udførsel m 
Uhre i Aaret 1876 vil findes anført n0' 
denfor.

De f r anske Uhre have i Regelen en megm 
lettere Construction end de engelske og kun11® 
ikke maale sig med disse i Godhed, idet 
Fabrikanterne synes mere at læ gge Vind paa 
en elegant og  sm agfuld Udstyrelse af deres 
Fabrikata end paa Solid itet og  Billig'h6*1, 
Fabrikationen af Lom meuhre har dog i dej1 
nyere T id  taget et stort Opsving i Frank
rig, navnlig i de Departementer, som grænse 
til Schweiz og  fortrinsvis i Besançon, in1®' 
dens Paris mest er bekjendt for sine smukke 
og  særdeles gode Taffel- og  Reiseuhre, sonj 
forsendes i Mængde til alle Lande. —  Tyskj 
land har i den nyere T id  g jort betydelig
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Fremskridt navnlig i Fabrikationen at Taarn- 
og  Væguhre, imedens Tilvirkningen af Lom m e
uhre kun er ubetydelig. I Ham borg og  A l
tona findes der nogle Fabriker, som tilvirke 
ret gode Lomm euhre og ligeledes Kronometre, 
hvoraf der udføres endel, navnlig til Austra
lien og andre oversøiske Lande. Tyskland 
har im idlertid vundet et Navn ved sine over 
hele Jorden bekjendte Schwarzwalderuhre, 
som ville findes omtalte ovenfor. —  I Nor d 
am er ika har Uhrmageriet udviklet sig i høi 
Grad i den nyere Tid og ogsaa vundet Ind
gang for sine Fabrikata i Europa; navnlig 
forsendes der nu stadig fra Newyork til alle 
Lande i Europa store Mængder dels finere 
og dels mere ordinaire, sædvanlig med Træ
kasser eller forniklede Metalkasser forsynede 
Taffel- Y æ g- og  Vækkeuhre, som i Begelen 
ere smukt udstyrede og  gaa særdeles godt, 
skjøndt de sælges til utrolig billige Priser.

I  Danm ark er Tilvirkningen af nye Uhre 
meget ubetydelig og indskrænker sig hoved
sagelig kun til den Fabrikation af ordinaire 
Flire, der finder Sted, paa Øen Bornholm . 
Denne Industri opkom derved, at der i Aaret 
1750 strandede et Skib paa Kysten med en 
Mængde billige Uhre ombord, som B efolk 
ningen fandt paa at eftergjøre. Dette lykke
des saa godt, at Uhrmageriet snart blev en 
vigtig Industri paa Øen og navnlig i Bønne, 
hvorfra næsten hele Landet for endel Aar 
tilbage blev forsynet med m eget gode Stue- 
°g Kjøkkenulire. I  Aaret 1818 dannede Uhr- 
•üiagerne i Bønne en Forening, som valgte 
tre Formænd, der skulde prøve og stemple 
Mie de Uhre, som tilvirkedes.' I  1835 fand
tes der 38 Uhrmagere i Byen, og  der forfær- 
digedes i samme Aar c. 1,100 Uhre, hvilket 
Antal i 1854 steg til c. 1,500. I  den nyere 
Tid er im idlertid det bornholmske Uhrmageri 
&aaet stærkt tilbage, idet disse Uhre efter
manden ere bievne fortrængte af Schwarz- 
'valderuhrene og  i de senere A ar ogsaa af 
de billige amerikanske Uhre. Saa godt som 
die de Taffel- Væ g- og  Lommeuhre, som for 
kruges her i Landet, indføres fra Udlandet 
eüten i adskilt eller uaftrukken Tilstand, og 
v°re Uhrmageres Arbeide bestaar derfor ho
vedsagelig kun i at sammensætte, aftrække 

reparere de indførte Artikler. I  Aaret 
1870 fandtes der her i Landet 762 Uhrmagere 
ûred 348 Medhjælpere, hvoraf henved H alv
delen af de Førstnævnte og  en Syvendedel 
d  Medhjælperne boede paa Landet, imedens 
der i Kjøbenhavn alene fandtes henved 100 
Lhrmagere med c. 80 Medhjælpere.

En af den nyere Tids Opfindelser er det 
elekt romagnet iske eller gal vaniske Uhr,  hvis 
bevægelse bevirkes ved et galvanisk Apparat 
a| samme Slags som det, der benyttes til den 
Mectriske Telegraph. Ved et saadant Appa- 
{M kunne en Mængde forskjellige Uhre i en 
by sættes i Forbindelse med hverandre, saa 
^  de alle sam tidig angive det samme Klokke
net; Minutviseren paa et saadant Uhr sprin- 
§er hvert M inut et Skridt fremad og  staar 
derpaa igjen stille i  et Minut. De ere for
a g te  i mange større Byer, saaledes ogsaa i

K jøbenhavn; men navnlig paa Grund af V eir- 
ligets Indflydelse paa den galvaniske Strøm 
ansés de ikke som ganske paalidelige. I Pa
ris, W ien  og  flere større Byer har man og 
saa i de senere Aar forsøgt at anvende et 
pneumat isk Uhrsystem , ved hvilket ligeledes 
Tiden angives paa forskjellige, langt fra hver
andre fjernede Steder ved Hjælp af et N or
maluhr og  comprimeret Luft, der igjennem 
B ør ledes fra Centralstationen til de enkelte 
Uhre. —  A f andre Uhre maa nævnes de saa- 
kaldte Kont roluhre,  som man benytter til at 
forvisse sig  om Natvægteres eller Opsyns- 
mænds Paapasselighed. Man har dem af 
mange forskjellige Constructioner ; de ere 
mest saaledes indrettede, at der sammen med 
Tim eviseren bevæger sig  en med Papir over- 
trukken Cylinder, hvorpaa der kan markeres 
til bestemte Tider, men man har dem ogsaa 
mere complicerede, saa at de ikke alene nøi- 
agtigt angive, hvor ofte og til hvilken T id  
en Væ gter har g jort sin Bundgang, men og 
saa hvorlænge han har opholdt sig paa hvert 
Sted, om han har oversprunget nogen Sta
tion, hvor han skulde indfinde sig, i hvilken 
Betning han er gaaet etc. —  Endnu skulle 
vi kun kortelig omtale nogle Instrumenter, 
som vel ikke ere Tidmaalere, men dog ofte 
benævnes Uhre, nem lig de saakaldte Gasuhre 
eller Gasmaalere, som angive de enkelte Con- 
suinenters Gasforbrug. De kunne være for- 
sk jelligt construerede, men sædvanlig bestaar 
er saadant Gasuhr af en Tromle, der er inde
sluttet i et med Vand halvt fyldt M etalhyl- 
ster og saaledes delt i fire Bum. at den dreier 
sig  efterhaanden som det ene Bum efter det 
andet fyldes med Gas, som derpaa undslipper 
under Vandet og  forlader Uhret igjennem et 
i Apparatets øverste Del anbragt Bør. De 
fire Bum have et bestem t Cubikindhold, og 
naar man derfor kjender Antallet af de Om- 
dreininger, som den indre Tromle har gjort, 
véd man ogsaa, hvorm eget Gas der er strøm 
met igjennem  Apparatet, idet man kun be
høver at tælle Omdreiningernes Antal. Dette 
sker ved Hjælp af et Hjulværk. der sættes i 
Bevægelse af Tromlens Axel og staar i For
bindelse med Visere, der paa en Skive an
give den forbrugte Gas i Cubikfod. T il 
Fyldning af det ydre Hylster benytter man 
ofte istedetfor Vand fortyndet raa Glycerin, 
som ikke er udsat for at fryse eller fordampe 
saaledes som Vand.

Danm ark indførte i Aaret 1881 afL om m e- 
uhre og Kronometre samt sammensatte Væ r
ker til saadanne 24,769 Stykker, hvoraf 50 
Stk. fra England og  Besten hovedsagelig fra 
Tyskland; af Taffel- og  Skilderiuhre samt 
enkelte Dele saavel til disse som til Lom m e
uhre 23,735 Pund, hvoraf 2,154 Pd. fra E n g 
land, 951 fra Nordamerika, 751 fra Frankrig, 
670 fra Belgien og Besten mest fra Tysk
land; af Gasuhre 69,527 Pund, hvoraf 1,687 
Pd. fra Nordamerika og  Besten mest fra 
Tyskland. D er udførtes i samme A ar 3,177 
Stk. Lomm euhre og  839 Pund Gasuhre, 
hvilke sidste mest gik  til Sverig og  Island. 

Norge indførte i 1881 af Lomm euhre i
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Guldkasser 1,626 Stk. og i Sølvkasser 12,999 
Stk., samt a f andre Uhre og  Uhrdele c.
16.000 Pund.

Sve r i g indførte i 1880 af Lommeuhre i 
Guldkasser 5,539 Stk. og  i Sølvkasser 23,356 
S tk ., samt af andre Uhre og  Uhrdele c.
21.000 Pund.

England indførte i 1876 Lommeuhre til en 
Væ rdi af 450,067 £., hvoraf for c. 415,000 £. 
fra Belgien og 27,618 £. fra Frankrig, samt 
af Taffel- og  Væguhre etc. 601,029 Stykker 
til en Værdi af henved en halv M illion £. 
A f Landets egne Fabrikata udførtes i samme 
Aar alle Slags Uhre og  Uhrdele til en Værdi 
af c. 157,000 £., og a f indførte Uhre til en 
Værdi af c. 50,000 £.

U lir f je d r e , ved hvilke Værkerne i 
Lom m e- og Taffeluhre sættes i Bevægelse, 
ere tynde, smalle, spiralformigt sammen- 
bøiede Strimler af blaat anløbet Staal; de 
forfæ rdiges navnlig i Birm ingham , Paris, 
Genf etc.

U lir fn tte r a le r  af Træ, Alabast, Bronce, 
Messing, Porcellain  etc. til Taffeluhre, lige 
som ogsaa Uhrkasser a f Guld, Sølv, Tombak, 
N ysølv  etc. til Lomm euhre, forfærdiges i 
Regelen paa de samme Steder som Uhrene; 
ogsaa med Langes bekjendte Lom meuhrfabrik 
i Glashütte i Sachsen er der forbundet en 
Fabrik for Tilvirkningen af Guld- og  Sølv
kasser til Lommeuhre. De bekjendte for
gyldte Futteraler til Taffeluhre ere dog 
bievne en Specialitet for Byen Paris, hvor 
de baade støbes og forgyldes, idet Berlin 
ikke endnu har kunnet concurrere med Pa
ris med Hensyn til kunstneriske Former. 
Allerede i 1867 bragte Paris aarlig c. 150,000 
saadanne forgyldte Uhre i Handelen. De 
tyske og  franske Fabriker erholde dog deres 
fleste Kasser til Lommeuhre fra Schweiz, 
hvis Fabrikata udmærke sig  frem for alle 
andre ved deres smukke Politur, og der for
færdiges derfor i Schweiz endnu flere Uhr
kasser end Værker.

Uhrgiafc til Lomm euhre blive enten 
blæste eller slebne. De første ere Afsnit af 
en hul Glaskugle og derfor betydeligt høiere 
i Midten end de støbte og slebne, som nu i 
Alm indelighed benyttes til alle finere Lom m e
uhre. Disse forfæ rdiger man ganske hade, 
kun ombøiede ved Randen, og  a f aldeles rent, 
hvidt Glas. Kuglerne til Taffeluhre blive 
ligeledes blæste og  forfærdiges i Mængde i 
de bøhmiske Glashytter, hovedsagelig dog 
kun til mindre og  simplere Taffeluhre, im e
dens de større eller slebne mest fabrikeres i 
Schweiz og i Frankrig, navnlig i Paris, hvor
fra Danmark erholder sin Forsyning af Kup
ler til Taffeluhre.

U h r m a g e r o lie , som benyttes af Uhr- 
magerne til Smørelse for Uhrværker', er sæd
vanlig Ben- eller Klovefedt, som man befrier 
fra det deri indeholdte Palmitin ved at ud
sætte det for Kulde og  derpaa udpresse det. 
Man tilbereder den ogsaa ved at lade den 
lineste Provenceolie stivne i Kulden, presse 
og  hensætte den, hvorefter man hælder den 
flydende Del af. T il Uhrm agerolie kan o g 
saa benyttes den afsatte, tyndtflydende Del

af Behenolie (s. d.). —  Uhrm agerolie forfær
dig es i Schweiz, men ogsaa af mange Uhr- 
magere i Tyskland og  Frankrig ; i den nyere 
T id  erholdes den ogsaa fra Nordamerika, hvor 
man tilbereder den af fin Tran, navnlig af 
Spermacetolie.

U l t i  {L an a), T . W olle, Fr. Laine, E. 
W ool, kaldes i A lm indelighed de fine, bløde, 
bøielige og  tildels krøllede Bundhaar, hvor
med navnlig Pattedyrene enten helt eller 
delvis ere bedækkede, men fortrinsvis bruges 
Benævnelsen om Haarene af Husfaaret, Ovis 
Arie s,  som ere et af de vigtigste Stoffer til 
Fabrikation af Tøier og Klædningsstykker. 
Foruden Faareuld forarbeides i den textile 
Industri som lignende Raastoffer Haarene af 
forskjellige andre D yr, saasom Angorahaar 
(M oha ir), Cachemiruld og andre Gedehaar, 
Alpacauld, V igogneuld, Kamélhaar, Fæhaar 
etc., som alle ville findes sæ rlig omtalte i 
dette Værk under deres resp. Begyndelses
bogstaver ; men samtlige disse Raastoffer have 
dog langtfra den Betydning for Handelen og 
Fabrikvirksomheden som Faareulden, der 
specielt vil være Gjenstand for denne Ar
tikel.

Haarlaget hos de fleste Pattedyr bestaar 
af to Slags Haar, nem lig Dækhaarene,  som 
ere lige og  rage ud over de andre, saa at de 
danne den glatte Overflade af Pelsen, og 
Bund- eller Uldhaarene,  som ere bløde og 
krusede og  tjene til umiddelbar Beskyttelse 
for Huden. Om Sommeren bestaar Haarlagef 
mest af Dækhaar, men om Vinteren træde 
Uldhaarene frem i stor Mængde. Husfaarefs 
Haarbedækning eller hvad vi i snevrere For
stand kalde Uld, bestaar næsten udelukkende 
af Bundhaar; kun paa Hovedet og  de nedre 
Dele af Benene ere de g latte, lige Haar 
fremherskende, hvorfor disse Legemsdele og
saa afgive et ringere Product, den saakaldfe 
Benuld.  Uldens Kvalitet er dernæst megef 
forskiellig  efter Faarenes R ace, Fodring’) 
Pleie og  de klimatiske Forhold, hvorunder 
de leve. H os saadanne Racer, som staa N*' 
turtilstanden tem m elig nær, t. Ex. de is" 
landske og  shetlandske Faar, dannes Haar
laget af fra 8 til 16 Ctm. lange, stride» 
graalighvide, brune eller sorte Dækhaar, og 
under disse findes den korte, 3— 4 Ctm-
lange, bløde, hvidlige eller sorte Uld, soin 
ligner Gedeuld, idet den er m eget fin, me® 
uden Krusning, ligesom  den heller ikke filter 
let; den løsner sig  ogsaa af sig  selv unde1 
den begyndende Sommervarmes Indflydelse» 
hvorfor den maa plukkes af for ikke at gaa 
tabt. H vorFaaret er udsat for et raat, fog' 
tig t og  storm fuldt Klima, tiltage de grov® 
Dækhaar i Tal, saa at de danne en slutte! 
P els ; men hvor der er stadigt Læ, fortræn
ges de efterhaanden af den tættere Uld, is®r 
naar en regelm æssig K lipning forhindrer 
Fældningen, saa at de gamle Uldhaar ved
blive at voxe, imedens der alligevel bryd0 

nye frem. Dækhaarene svinde dog sjelde11 
ganske, men ses spredte hist og her imelD11 
Uldtotterne, medmindre Faaret er meget tæ 
og  finuldet, saaledes som Tilfæ ldet er hos <• 
ædleste Merinosstammer. I  m eget varm
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Klimaer løsne Uldhaarene sig let og  erstattes 
ikke paany, saaledes at Faaret efter den 
første Fældning viser sig  ganske glathaaret, 
hvilket t. Ex. er Tilfæ ldet med det guineiske 
og det indiske Faar. Fra de almindelige 
Dyrehaar adskiller Uldtaven sig  ved sin 
Krusning og  ved sin ujevne, ru Overflade, 
der set i Mikroskopet minder om en Række 
Kræmmerhuse, der ere stukne ind i hver
andre, hvorved Trævlen synes belagt med 
Skjæl ligesom  Fisk eller Grankogler, saaledes 
som Tegningen Side 524 udviser. Denne 
ydre Hinde danner en Slags Overhud for 
Uldtavens egentlige Hovedmasse, der enten 
er farvet som hos de sorte Faar eller ufar- 
vet; undertiden er den halvt gjennem sigtig, 
saa at Uldtaven faar Udseende af et Rør. 
Den ujevne Overflade i Forening med den 
bugtede Form  meddeler Ulden den Egenskab 
at kunne filtes, idet de enkelte Uldtaver ved 
at trykkes vel kunne forskyde sig  i Retning 
af Haarets Længde, men beholde den Stil
ling, som de derved faa, idet den krusede 
Form vanskeliggjør deres Bevægelse og  de 
fremstaaende Rande tjene som en Slags 
Modhager. D ette er ogsaa Grunden til, at 
Ulden ordner sig  paa Faarene i Lokker eller 
Totter (Stapler), der beholde deres Sammen
hæng efter Klipningen, imedens almindelige 
Haar falde fra hverandre, hvilket sidste dog  
ligeledes mere eller mindre er Tilfæ ldet hos 
de ordinaire, saakaldte slet staplede Uldsor
ter. Uldhaarenes ujevne og  skjællede T il
stand vedligeholdes og  udvikles navnlig i tør 
og skarp Luft, og  det er derfor ogsaa Hede- 
og Bjergfaarene, og  i endnu høiere Grad 
Merinosfaarene, som afgive den for F iltn ing 
til Klæde mest tjenlige Uld, imedens Marsk- 
faarene have en glattere og grovere Uld, der 
er bedst anvendelig til spundne eller strikkede 
Stoffer.

Oprindelig havde alle de europæiske Faare- 
racer kun en ordinair, grov eller middelfin 
Uld med Haar, der vare tem melig glatte eller 
kun dannede store Buer, og det var først 
ved Indførselen af arabiske Faar til Spanien 
i det 14de Aarhundrede, at man i dette Land 
ved en om hyggelig  P leio og  Kultur begyndte 
at forbedre og  forædle Racerne, og  i lang 
Tid producerede derfor Spanien ogsaa den 
bedste og  fineste Uld. Først i den 2den 
Halvdel af det 18de Aarhundrede bleve de 
finuldede spanske Merinosfaar (s. d.) forplan
tede til andre Lande, og  ved Hjælp af disse 
og deres Afkom  er Faareavlen senere bleven 
saameget forædlet næsten i hele Europa og 
ogsaa i mange Lande udenfor Europa, at 
fflan nu næsten overalt producerer ligesaa 
tin og tildels endogsaa finere Uld end i Spa
nien. Denne forædlede Uld udmærker sig 
især derved, at Haarene danne en Mængde 
smaa Buer eller slangeformede Krumninger 
af samme Størrelse og  stedse saaledes, at de 
ere samlede i smaa Strenge eller Knipper, 
bestaaende af 20, 30 eller flere Trevler, og 
hvori Haarene ikke ere sammenslyngede, men 
næsten gjennemgaaende ligge parallelt ved 
Siden af hverandre, saa at de let kunne skil
tes ad med Fingrene, idet de smaa Bugter,

som de danne, passe i hverandre med deres 
Bøininger. N oget længere fra Huden forene 
flere eller færre af disse Strenge sig atter 
til større Partier, de saakaldte St ap ler ,  som 
ere forskj ellige i Størrelse og Form  dels 
efter Racen og dels efter de Dele af Dyret, 
hvorpaa de voxe; de kunne saaledes være 
lige brede overalt, næsten cylindriske, eller 
noget spidsere udadtil, og Ulden kaldes da 
»ujevn« (untreu), imedens den benævnes 

.»jevn« (treu ), naar hvert enkelt Uld- 
haar er regelm æssig valseformet uden kjen- 
delig tyndere og svagere Steder. H vor Ulden 
er ujevn, siges Uldtotten paa det tilsvarende 
Sted at vise »et Spring« (Absaz). Dersom Spid
serne staa langt frem, kaldes Ulden i Tyskland 
»spitzig«, og  naar Spidserne ere tykke og 
opttossede, benævner man den »schilfig«. 
Man siger, at Ulden har »en fuld Bund«, 
naar Pelsen paa Klipningssiden har et fuldt, 
dunagtigt Udseende og naar Ulden, efterat 
man har trykket den sammen i Haanden og  
atter slipper den løs, kun langsom t antager 
sit forrige Volumen igjen. Yder den stor 
Modstand ved Sammentrykningen, kalder man 
den »haard«; dersom den er tør, men endnu 
noget blød, naar man griber deri, kaldes den 
»høragtig« (flachsig), men derimod »straaet« 
(strohig), naar den da tillige er haard. Naar 
Spidserne af Staplerne ere dreiede som en 
Proptrækker, hvilket sædvanlig hidrører fra 
en tynd og sparsom Haarvæxt, kaldes Ulden 
»snoet«. De Haar, som løbe over fra den 
ene Stapel i den anden, kaldes »Spindere« 
eller »Overløbere« ; naar saadanne Haar fore
komme i stor Mængde og danne en Art 
F letn ing, kaldes Ulden »bundsat« (boden- 
sätzig). De enkelte løse, sædvanlig korte og 
glinsende Haar, som undertiden forekomme 
iblandt Uldhaarene og som ved Forarbeid- 
ningen ere mindre godt modtagelige for 
Farve, kaldes »Stikkel- Hunde- eller Gede- 
haar«. Den Uld, som ikke er klippet i rette 
T id , kaldes »dobbeltvoxet« (zw eiw üchsig); 
»Slagte- eller Bloduld« kommer af Faar, som 
ere slagtede og derfor klippede uden
for den egentlige K lipningstid; »Garver
uld« er den, som er afskraben ved Garvnin
gen 'a f Skindene, hvorfor den er svag, skjør 
og  ofte ujevn af den Kalk, hvormed Skin
dene ere beitsede; »død Uld« (Sterblings- 
wolle) hidrører fra Faar, der ere døde af 
Sygdom, og  har kun en ringe Værdi. Den 
saakaldte »Kradsuld« eller »Kunstuld« (Shoddy) 
vil findes omtalt i dette Værk under B o g 
stavet K. Faarets Pels kaldes al Ulden af 
Dyret, forsaavidt den ved Klipningen ved
bliver at være sammenhængende. Haarene 
af den forædlede Uld bør i clet H øieste kun 
have en Længde af 6 Ctm. ; dersom de ere 
længere, er Ulden af betydelig ringere K va
litet. Naar Uldhaarene lade sig  strække be
tydeligt i Forhold til deres Stapellængde, 
ofte indtil det Dobbelte af denne, kalder man 
den kor t st aplet ;  lader den sig  kun strække 
til omtrent en Fjerdedel a f Længden, kaldes 
den høist aplet .

I  Uldhandelen skjelner man imellem den 
vaskede eller rensede Uld og  den raa^



uvaskede,  som ogsaa kaldes Sveduld.  Den
paa Faarenes Pels siddende Uld kan ikke 
umiddelbart forarbeides, da den indeholder 
mange Urenligheder, som i Forbindelse med 
den Sved, hvormed den er overdragen, kan 
udgjøre henved Halvdelen af Pelsens Væ gt, 
og den raa Uld maa derfor undergaa en flere 
Gange gjentagen Vaskning. Den egentlige 
Uldsubstants, som bliver tilbage, naar man 
har vasket den med Vand, Vinaand og  Æ ther, 
er en hornagtig Masse, som indeholder Grund
stofferne Kulstof, Ilt, Brint, Kvæ lstof og  en 
ringe Mængde Svovl, altsaa de to sidstnævnte 
Stoffer flere end Bom ulden og  Hørren. Det 
er Kvælstoffet, som ved Uldens Antændelse 
er Grunden til den ilde Lugt, som den da 
udvikler og hvorpaa den er let kjendelig. 
Den forberedende Vaskning udføres paa de 
levende Dyr, som oftest i rindende eller ial- 
fald blødt Vand, saaledes at Dyret, næsten 
helt staaende i Vandet, indgnides med Haan
den; denne Vaskning kan hos os kun fore
tages i den varmere Aarstid, for at Faarene 
ikke skulle blive forkølede. Mængden af de 
Urenligheder, som derved fjernes, er for
skiellig  efter Forholdene; jo  finere Ulden er, 
desto rigere er den paa Uldsved, imedens 
derimod de languldede Faar frembringe mindre 
Fedtsved og tabe mere i Aarets Løb ved U d
vaskning af Hegn ; Forholdet imellem Brutto- 
og  Nettovægten ved Klipningen stiller sig 
derfor gunstigere for disses Vedkom mende. 
De engelske Faar tabe saaledes i Regelen 
kun 25 pCt. af Uldens Vægt, imedens de 
finuldede Faar omtrent miste 50 pCt. Hvor 
Faarene holdes i store Flokke, har man flere 
Steder anlagt særlige Vaskedamme, som be- 
staa a f brolagte Bassiner, hvori Vandet kan 
ledes ind og ud efter Behag og hvori der 
paa nedrammede Pæle er opstillet en Række 
tomme Tønder, hvori Arbeiderne staa og  be
handle de forbisvøm mende Faar efterhaanden 
som de passere hver enkelt Tønde, og ethvert 
af Faarene bliver saaledes bearbeidet ligesaa 
mange Gange paa dets Vei igjennem  Bas
sinet, som dette indeholder Tønder. D er
efter føres Faarene ind i en god Græsmark, 
hvor de bevogtes g od t under Tørringen, for 
at de ikke skulle læ gge sig paa Veie eller 
bar Jord og  derved atter tilsmudse Ulden. 
Efter denne Vaskning afklippes Ulden, idet 
man paasér, at alle de enkelte Dele af P el
sen komme til at ligge sammen saaledes som 
de sad paa Dyret. Landfaarene, hvis Pels 
er mindre tæ t og  derfor tørres hurtigere, 
kunne allerede klippes Dagen efter, imedens 
Merinosfaarene, som have en tættere Pels, 
først kunne klippes efter flere Dages Forløb, 
idet den fede Sved, som trænger ud af disse 
Dyrs Legem er, vanskeliggjør Tørringen. I 
nogle Egne pleier man at opsætte K lipningen 
indtil 8 — 10 Dage efter Vaskningen, for at 
Ulden i denne T id  atter kan samle et Over
træk af Fedt og derved blive blødere og  faa 
.en større V æ gt; men denne Fremgangsmaade 
er neppe anbefalelsesværdig, idet man vanske
lig  vil kunne holde Ulden fri for Støv og  
Smuds i saa lang Tid. —  I  Spanien, det 
sydlige Italien og Levanten pleier man først

at vaske Ulden, efterat den er klippet af 
Faarene; den bliver da først ved Udbankning 
saavidt m uligt befriet for Støv og  Smuds 
og  udblødes derefter i en K jedel i 25— 30 
Minuter i Vand, der er opvarmet til c. 6 5 0 C. 
Den tages derpaa op med gaffelformede Red
skaber og  læ gges i Kurve eller gjennem 
hullede Beholdere, for at det fedtede Vand 
kan løbe bort, hvilket man fremskynder ved 
at træde paa Ulden, som derefter udskylles 
og  bearbeides gjentagne Gange i rindende 
Vand og  tilsidst tørres i Solen paa en ren 
Mark. Regn  skader ikke ved denne Vaske- 
methode, men fremmer snarere Blegningen. 
Ulden bliver paa denne Maade renere og 
hvidere end ved Pelsvask, men den taber 
endel af sin Blødhed og  Sm idighed og  bliver 
let haard og skjør, saa at dens nøiagtige 
Sortering til den finere Fabrikation kun med 
Vanskelighed kan foretages. Den pelsvaskede 
Uld foretrækkes derfor i Regelen a f Fabri
kanterne, navnlig ogsaa af den Grund, at den 
lettere lade sig blege og  er bedre modtagelig 
for fine, lyse Farver, idet Fedtsveden paa den 
afklippede, ikke vaskede Uld tørrer ind og 
kun vanskelig lader sig  opløse senere, ime
dens derimod den friske Sved, som findes i 
den paa Dyret siddende Uld, med Lethed 
lader sig aldeles opløse.

Efter K lipningstiden skjelner man imellem 
1 Gang klippet (einschürig) og  2 Gange 
klippet (zw eisch iirig) Uld. Som Navnet an
tyder er den førstnævnte af Faar, som kun 
klippes 1 Gang om Aaret i Slutningen af 
Mai eller Begyndelsen af Juni, hvilket navn
lig  finder Sted i tørre, høitliggende Egne og' 
paa magre E nge; da denne Uld er tilbørlig 
udvoxet, kunne dens Taver udtrækkes langf 
og give et fint og fast Spind, hvorfor den 
hovedsagelig anvendes til Kamgarn (s. Uld
garn) og  vurderes høiere end den 2 Gange 
klippede Uld. Denne afklippes om Foraaret 
og  om  Efteraaret og  benævnes henholdsvis 
enten Vinteruld eller Sommeruld, af hvilke 
den første er den bedste; den stammer mest 
fra Faar, som leve paa lavtliggende, fede 
Enge, og da den har en kort Stapel og  filter 
bedre end den 1 Gang klippede, er den bedst 
anvendelig til klædeagtige Stoffer. De 
egentlige Uldfaar, Hede- og  Merinosfaar, lige- 
som ogsaa de fleste Kjødfaar og  særlig de 
forædlede engelske Racer, klippes i Alminde
lighed kun 1 Gang aar lig, sædvanlig om For
sommeren, naar Veiret begynder at blive saa 
varmt, at det ligefrem  er en Lettelse for Faa- 
ret at blive af med Pelsen. Naar Ulden ikke 
er udsat for at filtes eller snoes paa Grund 

af sin Længde, er det i Regelen heller ikke 
nødvendigt at klippe mere end éngang om 
Aaret; naar den blot lader sig kæmme, er 
det snarere en Fordel at den er lang, hvor
for ogsaa Englænderne sædvanlig lade Lam
mene gaa uklippede, for at næste Aars Uid 
skal opnaa en høiere Handelspris. T il Küp' 
ningen udfordres der m egen Øvelse, baade 
for at klippe saa nær som m uligt uden at 
saare Dyret, og  for at holde hele den afklip" 
pede Pels sammen i ét Stykke, da kun Uldeu 
af Halen, Benene og  H ovedet tages f°r
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sig selv. En øvet K lipper kan klippe 60- 
80, undertiden endog indtil 100 Faar om 
Dagen.

Uld er af meget forskiellig  Beskaffenhed, 
dels efter Faarenes og deres Afarters for- 
skjellige E acer, dels efter de Legemsdele, 
hvoraf den er tagen, og dels efter de klima
tiske Forhold , Klipningstiden samt Dyrenes 
A lder, Fodring og Pasning. Faareracerne 
kunne indordnes under to Hovedafdelinger, 
nemlig Høi lands- eller Landf aarene med 
snart grovere, snart finere, mere eller mindre 
krusede, men tem melig korte Haar (i det 
Høieste 25 Ctm., men sædvanlig under 15 
Ctm. og nedad t il c. 4 Ctm.), og  Lavlands
faarene,  hvis Uld har en Længde fra 17 til 
45, undertiden endogsaa 55 Ctm. ; den er 
mest grov og aldrig kruset, men kun svagt 
uldagtig krøllet eller glat og  lige som almin
delige Haar. T il de Førstnævnte høre det 
tyske Landfaar og det spanske eller M erinos- 
faaret samt de ved Parring af disse Eacer 
opstaaede forædlede Faar. Ulden af det al
mindelige Landfaar, den saakaldte Landuld,  
er i Eegelen grov, ikke stærkt kruset, men 
kun forsynet med faa og  uregelmæssige B øi- 
ninger, samt tem m elig tør og  skjør. Meri- 
nosulden er derimod langt finere og kruset 
med mange smaa regelmæssige Buer, hvoraf 
man paa hver Tomme kan tælle 50 eller 
flere, saa dybe som paa optrævlet Strikke
garn, imedens der paa den ordinaire Faare- 
uld kun findes 10— 12 langt fladere Bugter 
paa hver Tom m e; den er dernæst blød og 
fedtet at føle paa, elastisk og fast, saa at 
den særlig egner sig  til finere Stoffer. A f  
Merinosfaarene har man igjen to Eacer, nem
lig Elect oral -Eacen,  som bestaar af de mest 
finuldede D yr med en blød , bøielig , men 
mindre tæt staaende U ld , hvis olieagtige 
Fedtsved let kan fjernes ved Vaskning; og 
Negret t i - eller In fantado-B acen , hvis Uld 
som oftest er mindre fin, blød og  bøielig  og 
bedækket med en seig, ved Vaskning vanske
lig opløselig  Fedtsved, der binder meget 
Støv og Sm uds; den staar im idlertid tættere 
i Pelsen, saa at denne Eace giver et større 
pdbytte af Uld. Den saakaldte Escur i a l  er 
ikke nogen særegen Eace, men kun et E lec- 
toralfaar med en mere uldrig Pels, hvorved 
flet nærmer sig  til Negrettifaaret. De f o r 
ædlede Faar fremkomme ved Krydsning af 
Landfaar med spanske Væddere, og ved om 
hyggelig Parring af disses Afkom , de saa
kaldte Mest izer ,  med Electoral- eller Ne- 
gretti-Væddere kan Forædlingen drives saa- 
vid t , at der i den syvende eller ottende, 
undtagelsesvis endogsaa allerede i den fjerde 
olier femte Generation ikke længere findes 
Qogen Forskjel imellem den forædlede Uld 
°g Ulden af de originale Merinosfaar. Ulden 

de D y r , som stamme fra et grovuldet 
Faar og en finuldet Vædder, holder ikke M id- 
flelveien imellem begge Forældrenes Uld, men 
ligner m eget mere Faderens, og  til Foræd
lingen af Eacerne læ gger man derfor særlig 
Fægt paa at benytte fortrinlige Væddere, som 
ogsaa ofte betales med m eget høie Priser. 
Liter Forædlingens Grad betegnes Ulden som

f orædlet ,  høit forædlet ,  høit f int f orædlet  etc., 
imedens de ringere Sorter efter Kvaliteten 
inddeles i :  Qrdinair ,  Middel,  f in Middel ,  høi- 
f in Middel etc. —  T il Lavlandsf aarene hen
høre: Det engelske languldede Faar, saasom 
Lincoln-Eacen, der afgiver den længste Uld, 
D ishley - Eacen med Uld af 16— 82 Ctm. 
Længde, Teeswater og Eomney-M arsh-Ea- 
cen etc. : Mar sk f aar e t  fra Marskegnene ved 
Nedre-Elben og W eser etc.; Hedef aaret  fra 
Lüneborger Hede og  fra det Bremiske, med 
brun eller sort Uld, og det ungarske Zackel -  
f aar ,  hvilke sidstnævnte to Arter ikke lade- 
sig  forædle ved Krydsning med andre Eacer 
og  derfor afgive en meget ordinair Uld, 
der kun kan anvendes til Filt, Klæde- 
lister o. dsl.

E fter Faarenes Alder skjelner man imellem 
Lammeuld og Faareuld;  den første er i E e 
gelen meget fin og desto smukkere, jo  tid 
ligere man har klippet Lam mene; men den 
er baade svagere og mindre elastisk end U l
den af de udvoxede Faar og  derfor ogsaa af 
betydelig  ringere Værdi. Fra det 2det til 
det 6te Aar bære Faarene den bedste Uld, 
saavel med Hensyn til Kvalitet som Kvan
titet; i det 7de og  8de Aar begynder den at 
tabe sig, og Ulden af ældre Faar er mindre 
god og voxer heller ikke saa rigelig. Hun- 
faarene bære en finere, men mindre elastisk 
og  ofte svagere Uld end Væddere og  Beder, 
som im idlertid afgive en større Mængde. Jo 
finere K jød Faarene have, og jo  bedre de ere 
fodrede og pleiede, til en desto høiere Grad 
af Godhed kan Ulden bringes. U ld af Faar, 
som græsse paa Sand- og Kalkjord, er hvi
dere og  mindre svedrig og bestaar af tyndere 
og mere bøielige Haar, end af Faar, som 
græsse paa leret Jord. Den fineste og bedste 
Uld findes stedse paa Skulderblaffene; der
efter kommer Sideulden, Halsulden og Over- 
Laarulden; derpaa følger Nakkeulden og 
Bygulden, endelig Ulden fra H als, Bryst, 
Hale og B en ; Ulden paa H ovedet og Under- 
laarene er kort og  grov, imedens Bugulden 
er fin og kort, men ofte sammenfiltet og  
mindre god som en Følge af Strøelsens og 
Urinens Paavirkning.

Uldmængden af et Faar kan være meget 
forskjellig  og varierer fra 2 til 6 Pund aar- 
lig, imedens den af Væddere og  Beder under 
gunstige Forhold ogsaa kan udgjøre 8 à 10 
Pund. I  øconom isk Henseende har imidlertid 
Uldmængden af en H jord mindre Betydning 
end selve Uldens Kvalitet, hvortil ogsaa 
maa henregnes den Maade, hvorpaa de enkelte 
Strenge eller Knipper af Uldhaar ere sam
lede i Totter, og Totterne igjen  til den hele 
Pels. H ovedsagelig er Uldens Værdi dog 
afhængig af Tilstedeværelsen i større eller 
mindre Grad af følgende Egenskaber hos de 
enkelte Haar, nem lig Finhed, Blødhed, E la
sticitet, Ensartethed, Sm idighed, Krusning, 
Glans, Længde og  Styrke. Finheden eller 
de enkelte Haars Gjennemsnit eller Tykkelse 
er m eget forskjellig og  kan være fra V20 til 
Veo M illim eter; den maales med særegne In 
strumenter, som kaldes Eriom etre. Jo flere 
Buer Ulden har for hver Tomm e af Længden,
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desto finere pleier den at være; dog maa 
man ikke forvexle den naturlige og  sunde 
Tint) ed med den saakaldte »Hungerfinhed« 
(Absetzen), som er en Følge af en sygelig  
og  kraftløs Tilstand hos Faaret, men som 
dog strax giver sig  tilkjende ved at Ulden 
er tør at føle paa og mangler Holdbarhed. 
A f Uldens Finhed afhænger under iøvrigt 
lige Forhold ogsaa den spundne Traads F in 
hed, og  Forskjellen er saa stor, at naar et 
Pund Uld af et walachisk Faar kun giver 
Traad af c. 600 Meter, kan et Pund Electa- 
Uld give en Traad af 24,000 Meters Længde. 
—  Blødheden er en af Uldens væsentligste 
Egenskaber og  bedømmes ved Følelsen ; jo  
rundere, glattere og mere eftergivende Træv
len er, desto blødere er Ulden. Denne E fter
givenhed maa dog ikke være saa stor, at 
Ulden ved at sammentrykkes ikke svulmer 
ud og  indtager sit forrige Volumen igjen, 
th i isaafald kaldes den »død« og afgiver kun 
matte Stoffer uden al E lasticitet; men paa 
den anden Side vil en høi Grad af Spænd
kraft kunne bevirke, at Ulden bliver skjør og 
haard, og dens Blødhed maa derfor være for
enet med Smidighed,  saa at den kan taale 
vedholdende at bøies i alle Eetninger. —  
Uldens St yr ke  viser sig  ved den Grad af 
Modstand, som Trævlerne gjøre, naar man 
vil rive dem over. D et grove Uldhaar synes 
vel at være stærkere end det fine, idet det 
vil kunne bære en større V æ gt; men i F or
hold til Gjennemsnittet er det dog svagere, 
saa at lige tykke, spundne Traade ere saa
meget desto stærkere, jo  finere de Uldhaar 
ere, hvoraf de bestaa.

Sædvanlig sælges Ulden af Producenterne 
usor t eret ,  det vil sige i hele Pelse, enten 
paa de store Uldmarkeder eller udenfor Mar
kedstiden til Uldhandlerne i Byerne eller 
undertiden ogsaa til Fabrikanterne; de skjeine 
da kun imellem Lammeulden og  den egent
lige Faareuld, eller sortere kun de hele Pelse, 
naar Faarene i deres H jord ere af forskiellig 
Godhed. Kun de urene, gule eller rødbrune 
Totter, den urene Nakkeuld etc. udsondres 
undertiden ved Klipningen og sælges sær
skilt; den kaldes i Tyskland »Schäferei- 
Abrisse«. Naar Pelsene bringes paa Marke
det i sammensnørede Bundter paa 2 à 4 
Stykker, kaldes Varen »Bündelw olle«; er den 
pakket i Sække, benævner man den »Schäfer
band«. Den egentlige Sortering efter Uldens 
Kvalitet, efter de forskjellige Dele af Pelsen 
etc., lader Kjøbm anden foretage af særegne 
Uldsort erere,  som maa være meget øvede og 
have et nøie Kjendskab til Uldhandelen i det 
Hele taget. Naar efter Sorteringen kun de 
bedste Dele af en fin Pels blive sammen
pakkede, kaldes denne Uld Pelsuld,  imedens 
de paa Grund af mindre gode Egenskaber 
udsondrede Dele benævnes St yku l d ;  Lokker  
ere det korte Affald fra K lipningen og Sor
teringen, og  Udskuds- eller Flokuld kaldes 
de gule, brune, urene og uensartede Totter.

Dels efter Haarenes Længde og dels efter 
det Brug, hvortil Ulden er bestemt, sorteres 
den i to Hovedsorter, nem lig Kamuld og 
Kart euld,  som hver har sin særegne Anven

delse. T il Kamulden (T. Kammwolle, Fr. 
Laine longue, Laine de peigne, Estam, E. 
long w ool, com bing wool) henhører den 
glatte eller forholdsvis kun svagt krusede, 
længere eller kortere Uld, som anvendes til 
Fabrikation af glatte Tøier, saasom Shawler, 
Merinos, Thibet, Uldmusselin etc., i hvilke 
Vævets Traade ikke skjules af nogen Luv, 
men ligge aabne og helt synlige paa Over
fladen; den benyttes ligeledes til Forfær- 
digelse af uldent Strikkegarn. Væsentlige 
Egenskaber ved en god Kamuld ere en for
trin lig  Fasthed og en ikke altfor ringe 
Længde, mindst 8 à 10 Ctm. Denne Uldsort 
bliver ikke kartet, men kæmmet, hvorved 
Uldtaverne lægges parallelt og de kortere 
Haar, som ellers stritte ud, fjernes, saa at 
Garnet bliver meget glattere. Kæmningen 
udføres, efterat Ulden er vasket, tørret og 
indfedtet, idet man ved Haandkæmning be
nytter to med Haandtag forsynede Kamme, 
hver med to til fire Eækker lange, spidse 
Staaltænder, som ere længst i den yderste 
Eække ; de kunne nærmest sammenlignes med 
langtandede og  kortskaftede Eiver. Kammene 
varmes først og bruges paa den Maade, at 
man med den ene Kam kæmmer den Uld ud, 
som sidder i den anden ; derefter byttes Kam
mene om og  saaledes fremdeles, og tilsidst 
faar man da Ulden som et langt og  smalt 
løst Baand, som behandles paa lignende 
Maade som Bom ulden til færdigt Kamgarn. 
—  Kart eulden (T . Streichwolle, Tuchwolle, 
Fr. Laine courte, Laine de carde, E. short 
wool, clothing w ool) kahles den Uld. som 
særlig egner sig  til Forfærdigelse af klæde- 
agtige, valkede Tøier, som ved Behandlingen 
i Valken faa et filtagtigt Dække paa Over
fladen og  som i Eegelen ogsaa blive ruede 
og  overskaarne, t. Ex. Klæde, Flonel, Mul
tim i, Cassimir etc. H ertil hører al kort, 
stærkt kruset Uld, hvis Haar ere under 10 
Ctm. lange, imedens der dog ogsaa oftere 
til grove Varer forarbeides en noget længere 
og  kun svagt kruset Uld. Jo kortere og 
finere Ulden er, desto flere Haarender eller 
Spidser forekommer der i en lige “Vægt af 
det deraf spundne Garn, desto bedre filter 
derfor Vævet i Valken og desto tættere bli
ver den herved fremkommende Luv. Kart- 
ningen udføres paa Maskiner, som ligne Bom
uldskarterne, kun at der istedetfor det med 
Tænder besatte Laag findes m indre, med 
Tænder besatte Valser, som dreie sig rundt 
og  ved at passere Tænderne paa den store 
Kartevalse bidrage til at kæmme Ulden og 
læ gge Taverne parallele. Ulden passerer 
efterhaanden to saadanne Maskiner, af hvilke 
den første afleverer Ulden som et Tæppe af 
Kartevalsens B redde, og  den sidste enten 
som 1 Meter lange, fingertykke »Loketter« 
eller som Væger uden Ende, der trilles lidt, 
idet de forlade Karten, hvorved de faa mere 
Sammenhæng og  Fasthed. Er der fremstil
let Loketter, blive de forspundne, idet den 
ene Lokette fæstes t il den anden samtidig 
med at de tilføres Maskinen, og Forspindet 
herfra bliver derefter finspundet. De trillede 
Væ ger blive derimod kun spundne én Gang,
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idet de kunne betragtes som en Slags F or 
spind.

Førend den pelsvaskede Uld kan spindes, 
maa den i Fabrikerne undergaa en yderligere 
Rensning ved den saakaldte Fabr i kvask,  
hvormed H ensigten er at fjerne Resten af U ld
sveden, som danner en Hinde over Uldta
verne og  bestaar af fede og  sæbelignende 
Stoffer, der svedes ud af nogle i Huden om 
kring Haarrødderne siddende Kjertier. T il 
dette Øiemed bliver Ulden behandlet med 
varme alkaliske Vædsker, t. Ex. en Sæbe
eller Sodaopløsning, men navnlig med raad- 
den Urin, hvis virksomme Bestanddel er kul
sur Ammoniak, der ikke findes i den friske 
Urin, men først udskiller sig ved Gjæringen. 
Den gjærede Urin fortyndes med sin fem- 
dobbelte Mængde Vand, og  i denne Vædske 
opløses eller opslemmes Uldsvedens Bestand
dele. Da dette Yaskevand derved kommer 
til at indeholde ikke ubetydelige Mængder 
Fedt og Kalisalte, anvendes det i mange F a
briker til Frem stilling af fede Syrer, som 
benyttes i Lys- eller Sæbefabrikationen, lige 
som ogsaa til Potaske. Yed denne Vaskning 
maa Ulden imidlertid behandles forskjelligt 
efter det Brug, hvortil den er bestem t; i 
Berøring med varmt Vand miste Uldtaverne 
nemlig' tildels deres naturlige Spændighed, 
som de erholde ig jen  ved en langsom, men 
ikke ved en hurtig A fkøling. Saafremt man 
derfor vil have Kamuld, maa Ulden udskylles 
i koldt Vand strax efteråt den er behandlet 
med de varme Opløsninger, imedens den til 
Karteuld bestemte Uld maa afkøles saa lang
somt som m uligt og først udvaskes, naar den 
or bleven aldeles kold. Efter Vaskningen 
tørres Ulden, hvilket tidligere sædvanlig 
skete under aaben Him mel og  helst i Skygge, 
hvilket ogsaa er den bedste Tørringsmaade ; ! 
men da den kræver stor Plads og  er afhæn- 1 
gig a fV eirligst, kan den ikke godt anvendes 
i det Store. I  de større Fabriker fjernes 
derfor Størstedelen af Vandet ved Hjælp af 
Centrifugalmaskiner eller ved Presning im el
lem store Valser, hvorefter Ulden tørres fuld
stændig i opvarmede Rum, hvor man tilveie- 
bringer en stærk Træk ved Hjælp af en 
Ventilator. E fter Tørringen bliver Ulden 
farvet, saafremt man ikke foretrækker at farve : 
det færdige Garn eller Tøi, og  derpaa be- i 
handlet paa en Vulfe af lignende Indretning 
som den, der benyttes i Bomuldsspinderierue. 
Bensigten hermed er at løsne den sammen
filtede Uld og derved tillige at fjerne det ! 
Smuds, som endnu er blevet tilbage efter 
laskningen. En særegen Behandling af 
denne Art kræver Uld, der indeholder Frø 
af tidselagtige Planter, hvilket især er T il
faldet med Ulden fra Australien, Laplata- 
staterne og  Kaplandet, paa hvis Stepper 
°g vidtstrakte Græsgange saadanne Planter 
yoxe i stor Mængde, hvorfor ogsaa deres med 
Bager forsynede Frugter let hefte sig  fast i 
' Iden paa de omstreifende Faar. Den Uld, 
s°m skal kartes, bliver derefter indfedtet for 

blive tilstræ kkelig spændig og  glat til 
|kke at sønderrives ved Kartningen. T il 
finere Uld bruges Bom olie og den Oliesyre,

der vindes som B iproduct i Stearinfabrikerne; 
til grovere Roeolie og  Tran, idet Fedtstof
ferne hældes paa Ulden og  arbeides godt 
sammen med denne paa en Vulfe, og naar 
der skal fremstilles melerede Tøier, blan
des da samtidig Uld af forskjellig Farve 
sammen.

I den større Handel benævne.; sædvanlig 
Ulden efter de Lande, hvor den er produceret, 
og man har saaledes:

Spansk  Uld af begge Racer af Merinos- 
faaret; den rene Merinosuld kaldes Lana 
mer ina,  og den af Blandingsracerne Lana 
met is,  som begge ig jen  inddeles i 4 Sorter, 
nem lig 1) Ret inas eller Prima,  den fineste, 
er Ulden fra Dyrenes Sider, R yg  og  Bryst. 
Hos Merinosfaarene og  de meget forædlede 
Faar udgjør den ofte fra 70 til 75 pCt. af 
hele Uldmassen, idet Øiemedet for al For
ædling stedse er at forøge Mængden af den 
fineste Uld saameget som muligt. Ved videre 
Fabriksortering inddeles denne igjen  i E lec
toral, fin Middel og M iddel-Prima. A f E lec
toral, som er den allerfineste Uldsort, er i 
den bedste raa Uld høist 10— 15 pCt., i  den 
fine 80 og  i Middelulden 30— 35 pCt. 2) 
Finas eller Secundas af Laarenes nederste 
Dele, Halsen og Underlivet er lidt grovere 
og  tykkere end Primaulden og udgjør hos 
Merinosfaarene henved 15 pCt. af hele U ld 
massen. 3j Terzeras af Laarenes Indersider, 
Knæerne, Hovedet, Halen og den nederste 
Del af Brystet er kortere, grovere og mere 
ujevn end de forannævnte og  udgjør fra 8 
til 15 pCt. af Uldmassen. 4) Quart a eller 
Kayda af Benene under Knæerne og andre 
Underdele, den ringeste Sort, er ofte blandet 
med mange Urenligheder og udgjør 4 à 5 
pCt. af hele Uldmassen. —  De Baller, hvori 
disse Uldsorter forsendes, ere i Regelen mær
kede med Begyndelsesbogstavet af disse B e
tegnelser. E fter de specielle Productions- 
egne skjelner man ogsaa imellem: Leonosa, 
Segoviana, Andalusia, Estremadura, Siguenza 
og  Burgalesa, hvoraf den første er den fineste 
og den sidste den simpleste.

Tysk  Uld er af stor Betydning, idetFaare- 
avlen i de fleste tyske Stater i dette Aarh undrede 
har udviklet sig til en høi Grad af Fuld
kommenhed. Navnlig er dette Tilfældet i 
Sachsen, som gjorde sig  fortjent ved først 
at indføre Merinosfaarene i Aarene omkring 
1770 og  derved gav Anledning til Faareav- 
lens Forædling i hele Tyskland og flere andre 
Lande. Den sachsiske Uld har allerede i en 
lang Aarrækkc været bekjendt for at være af 
saa fortrinlig  Kvalitet, at den overgaar de 
ædleste spanske Sorter, hvorfor ogsaa de 
sachsiske Producenter for deres Elect oraluld 
opnaa Priser, som ikke betales for nogen 
anden Slags Uld. I  Østerrig har man til 
Forædlingen anvendt Negrettifaaret, og den 
fra Blandingsafkommet stammende Uld kal
der man Imper ialuld.  Ogsaa i Preussen, 
Baden og  navnlig i W ürtem berg har man 
g jort meget for at forædle Racerne; men der 
produceres dog ogsaa en Mængde Uld i 
Tyskland af uforædlede Faar. De vigtigste 
Uldmarkeder ere B erlin , Stettin , Breslau,
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Landsberg, Kirebheim , Ulm etc. —  Antallet 
a f Faar er i den tyske Toldforening anslaaet 
t il c. 11 Millioner Stykker og den aarlige 
U ldproduction til c. 55 Mill. P d ., imedens 
Tysklands Forbrug af Uld er beregnet til c. 
70 Mill. Pd. aarlig, saa at Indførselen af 
denne Artikel fra Udlandet ikke er ube
tydelig.

England er Hovedmarkedet for Verdens
handelen med Uld. Efterat Faareracerne i 
de fleste Lande vare bievne forædlede ved 
Indførselen af Merinosfaar fra Spanien, blev 
Efterspørgselen fra England om fin Uld 
rettet til alle Sider under de engelske Fabri
kers samtidige umaadelige Opsving, og der 
strømmede da saa store Uldmasser til Landet, 
at Parlamentet i Aaret 1819 for at beskytte 
den indenlandske Uldproduction lagde en høi 
Told paa Indførselen af fremmed Uld. Dette 
blev imidlertid til Skade for Landets mange 
Fabriker, idet navnlig de billigere Varer ikke 
kunde bære den høie Told paa Raastoffet, og 
Tysklands Fabriker fandt derfor Leilighed til 
at hæve sig  under denne Periode, saa at de 
endogsaa. fratog England endel af Udførselen 
af Klæde til Am erika og  China. Først i 
Aaret 1824 indsaa Parlamentet N ødvendig 
heden af en Forandring i disse Forhold og  
nedsatte derfor Tolden til en Tiendedel, hvor
efter Fabrikerne atter opblomstrede, saa at 
England snart ig jen  fik Overvægten i U ld
handelen over alle andre Markeder. Man 
skjelner i England imellem kortuldede og 
languldede Faar; til de fortrinligste Racer 
høre Teeswater, Lincoln, D ishley og  Rom ney- 
Marsh, der alle ere uden Horn. Den kort
uldede Race er m eget udbredt, saasom South- 
Downs, Cheviots, Dorset-H ereford og W ilt
shire - Racerne. I  1786 bleve de spanske 
Merinosfaar indførte i Landet, og  man for 
søgte da paa at forædle de allerede iforveien 
fortrinlige Faarehjorde ved Blanding med 
disse; siden 1820 har man dog efterhaanden 
tildels ophørt med at læ gge Vind paa Meri- 
nosracerne, og derimod med større Iver søgt 
at forbedre de indenlandske Racer, idet man 
anser det for at være fordelagtigere at levere 
megen Uld og  fortrinlige Slagtefaar, end at 
anvende særlig Omhu for at tilveiebringe fin 
og  god Uld. Der produceres i England uhyre 
Masser af en langhaaret, blød og  elastisk 
Kamuld, der mest spindes i Landet og  ud
føres som Garn eller i Tøier ; men ikke desto 
mindre indføres der betydelige Kvantiteter 
U ld til England, navnlig fra Australien, 
Sydafrika, Sydamerika etc., saaledes som de 
nedenstaaende statistiske Oplysninger udvise. 
Faareantallet i Storbritanien og  Irland an- 
slaas til 20 M illioner og  den aarlige U ld
production til c. 8 M ill. Pd., imedens E ng
lands aarlige Forbrug af Uld er beregnet til 
over 150 M ill. Pd.

Rusland er det Land i Europa, som har 
det største Antal Faar, og  dets U ldproduc
tion er derfor m eget betydelig . Merinosfaar 
holdes navnlig i det sydlige Rusland, hvor 
de paa de tørre Stepper og  i den rigelige 
Græsning finde god og  tilstrækkelig Næring, 
imedens det store nordlige Ruslands fattige

Græsgange ere Aarsagen til, at Størstedelen 
af de i Rusland opdrættede Faar høre til de 
smaa indenlandske Racer, som give en grov 
og  seig, men dog tem melig lang Uld, der 
kun kan benyttes til de simpleste Tøier eller 
Skindene til Pelsværk. I det nordlige Rus
land, hvor de egentlige Forbrugscentrer som 
Petersborg, Moskov, R iga etc. ligge, er Faare- 
avlen ganske i Hænderne paa Bønderne, som 
lade sig  nøie med deres egne grovuldede, 
snavsede Faar og ikke tænke paa at forbedre 
R acen ; herfra maa dog undtages Østersø- 
provinserne, hvor Faareavlen drives paa en 
mere rationel Maade. —  Faareantallet i hele 
Rusland var i 1880 c. 45 M illioner, hvoraf 
c. 35 M ill, almindelige og  c. 10 Mül. Meri
nosfaar. I Decenniet 1860— 70 udgjorde den 
gjennem snitlige aarlige Uldproduction c. 120 
Mill. Pund, men for Aaret 1880 anslaas den 
kun til henved 100 Mill. Pd., nem lig 86 Mill- 
Pd. almindelig indenlandsk og  14 Mill. Pd- 
fin Uld. En stor Mængde Faar slagtes for 
Pelshandelens Skyld uden først at klippes, 
hvilket navnlig er T ilfæ ldet med Romanof- 
Faarene, ligesom ogsaa mange Lammeskind be
nyttes i Pelshandelon, især Skindene af de. 
fedthalede Faar, der kaldes »Barachki« og 
ere en meget søgt A rtikel; et saadant sort 
Skind betales med indtil 5 Rubler. Hoved
markedet for denne Vare er Nischni-Nov- 
gorod. Hovedstapelpladserne for Uldhan
delen i Rusland ere Charkow, Taganrog og 
Odessa.

A f andre europæiske Lande levere Belgien 
og Hol land en ikke ubetydelig Mængde god 
M iddeluld; i det sidstnævnte Land er den 
nordhollandske (fianderske, frisiske etc.) den 
mest ansete. Antallet af Faar i Belgien er 
kun c. 1/2 M illion, hvoraf Productionen af 
Uld anslaas til c. 2 ’ /2 Mill. P d ., imedens 
Landets aarlige Forbrug er henved 6 Mill- 
Pd. —  Fr ankr ig har mange forædlede Faar, 
som stamme fra den i Ram bouillet opdræt
tede M erinosrace; dog kommer ogsaa Faare- 
nes Uld i Sydfrankrig den spanske temmelig' 
nær, og i det nordlige Frankrig leverer is*r 
Abbeville en god Mellemvare. En stor 
Mængde Uld indfører Landet, navnlig Fa
brikerne i Elboeuf, fra de argentinske Stater, 
især fra Buenos-Ayres og Montevideo, lige" 
som ogsaa fra Algier. Frankrigs Faarebe* 
stand udgjør c. 45 M ill. Stykker og den 
aarlige Uldproduction er anslaaet til c. 
M ill. Pd., imedens Uldforbruget i Landet er 
beregnet til c. 160 M ill. Pd. aarlig. —• ’■ 
Øst er r i g-Ungar n findes der c. 15 Mül. Faar 
med en aarlig Uldproduction af c. 72 Mid- 
Pd., hvilket Kvantum omtrent svarer til Lam 
dets Forbrug. —  I It al ien producerer det tid
ligere K ongerige Neapel og de romerske 
Stater en god Uld, som dog staar tilbage for 
den spanske; i Øvreitalien findes der en be
tydelig  Faareavl i Piem ont og  Lombardier, 
men Udførselen derfra af Uld har inge!1 
Betydning. —  Tyrk ie t  og  Grækenland ha^ 
ingen egentlig Uldkultur og  producere iafi 
fald kun en ordinair Vare, idet Faarene 1 
disse Lande mest holdes som K jøddyr.

Danm ark har en ikke ubetydelig Uldprod»c'
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tion og  udfører megen uf'orarbeidet Uld til 
Udlandet, navnlig til England. I  Aaret 1876 
fandtes der her i Landet 1,719,000 Eaar, 
hvoraf omtrent do tre Fjerdedele i Jylland. 
Hovedmængden af den danske Uld er almin
delig Landuld, som klippes 2 Gange om 
Aaret og  hvoraf Størstedelen produceres i 
Jylland, hvor ogsaa endel deraf bliver for- 
arbeidet til de saakaldte Husflidsartikler, som 
sælges hele Landet over ved omvandrende 
Handelsmænd. Desuden forbruges der ogsaa 
meget af Landets Klædefabriker, og  navnlig 
forarbeider den kongelige Militairfabrik paa 
Usserød aarlig flere hundrede tusinde Pund 
jydsk Uld alene til Fabrikation af M ilitair- 
klæde. Uldproductionen i Danmark synes 
im idlertid i den nyere T id  at aftage efter- 
haanden som større Arealer af H edejord og 
andre magre Strækninger kultiveres og  dra
ges ind til Agerjord, hvilket giver et langt 
større Udbytte end Faareavlen. A f M erinos- 
uld produceres der vel endnu endel her i 
Landet, men denne Production er aftagen 
m eget; imedens saaledesProductionen af'M e- 
rinosuld, som hovedsagelig finder Sted paa 
Sjælland, Lolland og Falster, men kun und
tagelsesvis paa de andre Øer og  i Jylland, 
tidligere hvert Aar kunde bringe Kjøben
havns Juni - Uldmarked en Tilførsel a f c.
200,000 Pund, have Tilførslerne i de seneste 
Aar kun andraget c. 60,000 Pd., hvilket tyder 
paa en betydelig  N edgang i Faareholdet. —  
A f Lammeskind afklippes tem m elig betydelige 
Kvantiteter Uld i uvasket Tilstand, som sor
teres i 3 Numere og forbruges baade i Ind- 
og Udlandet. Yed Fabrikationen af Handske
skind hos vore indenlandske Hvidgarvere, 
hvortil anvendes lette Lam meskind, erholdes 
Kalkulden,  som næsten udelukkende forsendes 
til England, hvor denne Sort Uld undertiden 
er m eget efterspurgt. —  Danmarks Ind- og 
Udførsel af U ld i de senere Aar vil findes 
angiven nedenfor.

Paa Island findes der en betydelig  Faare- 
avl, navnlig paa N ord- og  Østerlandet, og en 
Bonde kan her ofte have 6— 800 Stykker 
Paar. Om Vinteren komme Lam og Malke- 
faar i Hus, imedens derimod de golde Faar 
og Bederne mest maa gaa ude og  selv søge 
deres Føde. Om Foraaret drives de op paa 
Fjeldene, hvorfra de ig jen  drives ned i Sep
tember, og  enhver Eier maa da kjende sine 
Faar efter de Mærker, som de ere forsynede 
med i Ørene. Ulden bliver ikke klippet af, 
men om Foraaret løsner den sig  og  en ny 
skyder frem, og man maa derfor passe nøie 
paa forinden at plukke den gamle Uld af 
Paaret, da den ellers ikke kan vindes uden 
ved Klipning. Man kan inddele den islandske 
Uld i Foraarsuld ,  som plukkes af Faarene i 
Mai og  Juni, og Ef t eraarsuld ,  som er den 
sommergamle Uld, der klippes af Skindene 
om Efteraaret, naar Faarene blive slagtede; 
den er let at kjende derved, at den er kor
tere og ligesom  klam eller fedtagtig. Største
delen af den islandske Uld er blandet med 
lange, stride, gulagtige Haar, der ligne Hunde
haar; den egentlige U ld , som bestaar af 
öoget kortere, sølvglinsende Haar a f M iddel-

J- H jo r th : Varelexikon.

godhed, udgjør omtrent 50 pCt. af al Ulden, 
imedens en endnu kortere, finere og blødere 
Uld udgjør omtrent 40pC t. ; i Handelen fore
komme im idlertid disse Sorter sædvanlig 
sammenblandede. Tilførselen af islandsk Uld 
til Kjøbenhavn i Aaret 1882 var c. 1,375,000 
P d ., hvilket var c. 75,000 Pd. mere end i 
1881. Den directe T ilførsel til England i 
1882 anslaas til 358,000 Pd., som gjennem - 
snitlig  solgtes til 9 à 10 d. Brutto-Pris pr. 
Pd. engelsk N ettovæ gt; for meleret Uld c. 
7 j/2 d. 1 Kjøbenhavn var Prisen i 1882 paa 
islandsk Uld fra 68 til 78 Øre pr. Pd. Brutto 
efter Kvaliteten, for meleret Uld 56— 60 og 
for sort Uld 75 Øre pr. Pd. Brutto. —  Paa 
Færøerne findes den samme Faareraee; men 
Ulden tages her kun én Gang om Aaret af 
Faarene, hvilket sædvanlig sker i Juni Maa- 
ned, da den er saa løs, at den let kan af- 
plukkes. Faarene gaa ude baade Sommer og 
Vinter og  malkes ikke, da de næsten ere 
halvt vilde.

De nordam er ikanske Fr i st at e r s Uldpro- 
duction, som i Aaret 1836 blev vurderet til 
42 Mill. Pd. og  i 1860 til 147 Mill. Pd., 
udgjorde i 1878 c. 208 Mill. Pd., skjøndt 
Faarenes Antal langtfra er steget i lignende 
Forhold , men snarere aftaget, saa at den 
stigende Production maa have været en Følge 
af Kacernes Forædling og en mere rationel 
Faareavl. I  1867 havde Unionen 42 Mill. 
Faar, i  1880 derimod kun 35 M ill., altsaa en 
N edgang af 7 Mill. Imedens Uldproductionen 
siden 1836 er stegen til det Fem dobbelte, 
har Faareantallet stadig været i Aftagende, 
navnlig i alle de ældre Stater. Den samlede 
U ldproduction i de forenede Stater androg i 
1880 c. 155 M ill. Pd., hvoraf c. 25 Mill. Pd. 
kom fra Ohio og 17 Mill, fra Kalifornien, 
imedens der i 1870 i Ohio kun produceredes 
20 M ill, og i Kalifornien 11 M ill. Pd. Uld. 
A f de øvrige Stater i Unionen producerede i 
1880 M ichigan 12 Mill. Pd., Nevvyork 9, Pen- 
sylvanien 8, Missouri 7 og W isconsin 7 Mill. 
Pd. Uld. Texas, som er den største af de 
forenede Stater, producerede i 1880 ikke mere 
end W isconsin  og  Missouri; men det var dog 
6 Gange saameget som i 1870. Imedens man 
i Aaret 1809 kun regnede 9%  pCt. som 
Gjennemsnitsudbytte af uvasket Uld fra et 
Merinosfaar i Forhold til dets levende Vægt, 
var U dbyttet i 1864 steget til 21 pCt. og  i 
enkelte Tilfæ lde endog til 27 pCt. Særlig 
berøm t er Vermont-Bacen, som endog giver 
34 pCt. Uld.

Aust ral i ens 7 Kolonier besidde for Tiden 
c. 70 Millioner Faar, af hvilke Moderkolonien 
N y-Syd-W ales eier de tre syvende Dele eller 
over en tyvende Del af Jordens samlede 
Faarebestand. Den nævnte Koloni underhol
der sine Faar paa de naturlige Græsgange, 
og  saafremt Beboerne vilde drive et mere 
rationalt Landbrug, vilde Faarebestanden i 
kort T id  kunne fordobles. Allerede i 1797 
bleve de første Merinosfaar indførte til A u 
stralien, og  senere have Kolonisterne ivrig  
bestræbt sig  for at forædle den oprindelige 
Faarebestand ved at indforskrive Faar fra 
Spaniens, Frankrigs og  Tysklands bedste
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Faarehjorde. Disse Bestræbelser i Forbin 
delse med gunstigt Klima og Jordbund have 
ogsaa ført til et heldigt Eesultat, idet Faa
rene ere bievne større og  Ulden længere, 
uden dog derved at have tabt i Finhed og 
Tæ thed, saa at de australske Merinos nu 
høre til de bedste i Verden; navnlig produ
cere Ny-Zeeland, Tasmania og V ictoria  en 
fortrinlig Uld af Leicester- L in colns- og 
Southdowns-Faar. Den australske U ld egner 
sig  særlig godt til Kamgarn, i flere H en
seender endogsaa bedre, end den Uld, som i 
Tyskland sædvanlig har været anvendt der
til, og i den nyere T id  erholde ogsaa mange 
især sachsiske Spinderier megen australsk 
Uld fra London for deraf at spinde de næst- 
fineste Garnsorter; thi de m eget fineElectas 
kunne kun spindes a f fin sachsisk og ungarsk 
Uld. —  Alene N y-Syd-W ales udførte i 1879 en 
større Mængde paa eget Territorium  produ
ceret Uld, der næsten udelukkende gik  til 
England, end dette sidste Land indførte fra 
alle andre Dele a f Verden med Undtagelse af 
Australien. Den samlede Udførsel af Uld 
fra Australien udgjorde i 1879 c. 318 Mill. 
Pd. til en Væ rdi af c. 16 M ill. £., hvoraf c. 
124 M ill. Pd. fra N y-Syd-W ales, 62 fra N y- 
Zeeland, 49 fra Syd-Australien, 48 fra V ic 
toria, 23 fra Queensland og  7 M ill. Pd. fra 
Tasmania. A f de nævnte 313 Mill. Pd. gik  
c. 288 M ill. Pd. til England, hvortil Indfør
selen af U ld fra alle andre Lande i samme 
Aar kun udgjorde c. 123 M ill. Pd.

I  Kaplandet  er Uld et af Landets H oved- 
producter, og længe før Australien og N y- 
Zeeland havde Faar, forsynede Kap landets 
hollandske Kolonister, de saakaldte »Boers«, 
ved Siden af Spanien og  Sachsen Verdens
markedet med denne Artikel. Kapulden havde 
dengang ingen fin Kvalitet, da Opdrætterne 
lagde langt større Væ gt paa Productionen af 
K jød og  Fedt end paa Uldproductionen. Den 
første Indførsel af ægte Merinosfaar fandt 
Sted 1812, men den egentlige Forbedring i 
Uldens Kvalitet skriver sig  først fra 1815, 
da Kapkolonien blev afstaaet til England. I  
A aret 1875 fandtes der henved 10 Mill. M e
rinosfaar im od c. 1 M ill. Landfaar. Kaplan
dets U dførsel a f Uld var størst i 1872, da 
den udgjorde over 48 Mill. Pd., men den er 
senere aftagen betydeligt dels paa Grund af 
de mindre gode Conjuncturer, men hoved
sagelig  paa Grund af Productets om hygge
ligere Rensning; den var saaledes i 1877 
gaaet ned til 36 og  i 1879 til 32 M ill. Pd. 
I  Aaret 1812 var Kaplandets hele U ldproduc- 
tion  kun 10,000 Pd., i  1827 c. 44,000 Pd., 
i 1841 c. 1 M ill, og  i 1877 som forannævnt 
over 36 M ill. Pd. Kapulden er dog  stadig 
mindre godt renset, og  først i de senere Aar 
har man slaaet ind paa en mere rationel 
Fremgangsmaade.

Ogsaa Asien har en betydelig  U ldproduc- 
tion dels af Faar og  dels a f Kameler, Geder 
etc., og mange Lande i Asien have tillige en 
omfattende Uldfabrikation.

Danmark indførte i Aaret 1881 ialt 1,961,046 
Pund Uld, hvoraf 1,104,470 Pd. kom fra Is 
land, c. 188 tusinde Pund fra Lübeck, 158

fra Hertugdømmerne, 106 fra Ham borg, 170 
fra det øvrige Tyskland, 114 fra England, 
44 fra Belgien, 43 fra Sverig, 21 fra Norge, 
6  fra H olland og  6  tusinde Pd. fra Frank
rig. —  Udf ørselen i  1881 beløb 4,513,293 
Pd., hvoraf 3,573,380 Pd. g ik  til England, c. 
624 tusinde Pd. til Sverig, 212 til Norge, 
101 til Tyskland og  c. 2 tusinde Pd. til H ol
land. —  I  Femaaret 1877— 1881 har Gjen- 
nemsnitsindførselen af U ld til Danmark 
været 1,756,103 Pd. aarlig til en Værdi af 
2,169,426 K r ., og  Gjennemsnitsudførselen 
4,107,810 Pd. til en Værdi af 2,908,632 Kr.
—  I  Aaret 1882 udgjorde Indførselen af Uld 
her til Landet 2,867,862 Pd., og  Udførselen 
herfra 4,103,886 Pd. Ved at sammenholde 
Ind- og Udførselen i Triennierne 1878/g0 og 
1880/82 viser Indførselen sig at være tiltagen 
25 pCt. og  U dførselen 10 pCt.

Norge indførte i 1881 ialt 891,140 Pd. Uld 
til en Værdi af 1,170,700 Kr., hvoraf c. 339 
tusinde Pd. kom fra Danmark, 297 fra Eng
land, 117 fra Hamborg, 98 fra Island og 
Færøerne, 21 fra tyske Havne ved Østersøen, 
8  tusinde Pd. fra Sverig etc. —  I samme 
Aar udf ør t es af Landets egne Producter c. 
110 tusinde Pd. Uld v. c. 143 tusinde Kroner, 
og 805 tusinde Pd. Shoddyuld, v. 161 tusinde 
Kroner.

Sve r i g indførte i 1880 lid t over 3  Mill- 
Pd. Uld v. 3,8 Mill. K r., og udførte kim 
24,670 Pd. v. c. 37,000 Kr. samt c. 13,000 
Pd. Shoddy.

Engl ands Indførsel a f Faareuld udgjorde i 
Aaret 1876 efter M c. Culloch c. 387 Mill- 
Pd. til en Værdi a f lidt over 23 M ill. £.; af 
disse M illioner Pund kom c. 264 fra Austra
lien, 42 fra de engelske Besiddelser i Syd
afrika, 24 fra Ostindien, 13 fra Rusland, 9 
fra Tyskland, 7 fra Tyrkiet, 4 fra Ægypten, 
3 fra Danmark, 3 fra Holland, 3 fra Belgien, 
3 fra den argentinske Republik, 2 fra Ma* 
rokko, 2  fra Frankrig, 2  fra Portugal etc.
—  I  samme Aar udf ør t es af Landets egen 
Production c. 10 Mill. Pd. Faare- og  Lamme
uld v. 757,832 £., og af frem med Faare- og 
Lammeuld c. 173 M ill. Pd. v. 11,3 Mill. £•> 
a f hvilket sidste Kvantum c. 89 M ill. Pd. g $  
til Frankrig, 36 til Belgien, 25 til Tyskland, 
10 til Nordamerika, 9 til Holland, 2 til Rus
land etc. —  I  de senere Aar har Indførselen 
af U ld til England været følgende i MilÜ' 
oner engelske P und:

1879 1880 18 8 1

Fra europæiske Lande.
- engelske Besiddel

ser i Sydafrika . . .
- Britisk In d ien . . . .  

A u stra lie n ............

38.0

45.0
2 2 .1 

287,8
18,3

55,6

51,5
29,1

300,2
24,0

31,7

49,4
32.0 

329,8
17.1 

460,0

- andre Lande..........

Ia lt . . . 411,2 460,4
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Efter »The Bradford Observer W ool-Tab- 
les« for 1883 var Antallet af Faar i Storbri- 
tanien og  Irland i Aaret 1882 c. 27 y2 

M illioner, imedens det i 1875 beløb sig  til 
c. 33^ 2 M ill. Productionen afU ld  i England 
udgjorde i 1875 c. 161,8 Mill. Pd., i 1881 c.
138,6 og i 1882 c. 129 Mill. Pd., af hvilket 
sidstnævnte Kvantum 14 M. Pd. udførtes, 
imedens 115 M. Pd. blev tilbage til Landets 
Forbrug. A f  fremmed og colonial Uld samt 
Alpaca og  Gedehaar indførtes til England i 
1875 c. 396 Mill. Pd., hvoraf c. 173 M. Pd. 
g jenudførtes; i 1881 c. 460 M. Pd., hvoraf 
c. 265 M. Pd. udførtes, og  i de første 11 
Maaneder af 1882 c. 482 M ill. Pd., hvoraf c. 
239 M. Pd. udførtes.

U ld g a r n , T. W ollengarn, Fr. F il de 
laine, E. W oollen yarn, hvoraf der væves 
Klæde og andre uldne Stoffer, spindes nu 
næsten altid paa Maskiner, og  kan inddeles 
i 3 Klasser, nem lig Kart egarn,  Kamgarn og 
Halvkamgarn,  til hvilke forskjellige Sorter 
Ulden undergives en væsentlig afvigende B e
handling, der vil findes omhandlet under A r 
tiklen »U ld«. Den løse Uld farves i Regelen 
ikke, men sædvanlig det af samme spundne 
Garn eller de af dette vævede Stoffer; dog 
afviger man som oftest herfra i de Tilfælde, 
hvor den Farve, som disse skulle have, er 
saa ægte, at den vil kunne taale den senere 
Under Valkningen foregaaende Behandling 
med skarpe Stoffer, saasom Sæbe og  raadden 
Urin. D et er kun faa a f de almindelig be 
nyttede Farver, som kunne taale denne P ro 
ces uden at blive forstyrrede, og  det er 
egentlig kun Indigo, som med blivende Nytte 
kan anvendes til Farvning af den løse 
Uld, hvorfor Indigo ogsaa benyttes som 
Grundfarve ved Farvningen af Uld til Klæde, 
som efter Vævningen skal gives andre Far
ver, idet disse derved blive æ gte, hvilket 
ikke vilde blive Tilfæ ldet ved at benytte 
dem alene uden denne ægte Grund i selve 
Ulden.

Kar t egarnet  spindes paa Maskiner, der 
Hgne den under Artiklen Bomuldsgarn om 
talte Mulemaskine, men ikke paa den saa- 
kaldte W ater- eller Drosselmaskine. De ved 
Kartningen af Ulden erholdte Lokker eller 
Baand opvikles først paa Valser og  overgives 
derpaa til Forspindmaskinen, som giver dem 
en saadan Snoning, at der kommer omtrent 
3 Omdreininger paa en T om m e, hvorved 
Iraaden ved Maskinens Presning bliver stræk
ket omtrent det sexdobbelte af Længden, og 
den opvikles derefter paa store Spoler. F in- 
spindmaskinen adskiller sig ikke væsentlig 
fra Forspindm askinen; dens Spindler dreie 
sig baade frem og  tilbage, saaledes at F or 
garnet først snor sig  og derefter antager den 
modsatte Retning, hvorved Traadens Stræk- 
uing bliver kjendelig befordret. Uldtraadens 
Strækning bevirkes af et Par Valser, af hvilke 
den nederste dreier sig  selvstændig, imedens 
den øverste virker ved sin Tyngde. Den 
største Finhed, som er opnaaet, har været 
115 Kilom eter paa 1 K ilogram , hvilket sva
rer til det engelske Nr. 68  i Bomuld.

Kamgarnet  spindes paa omtrent lig 

nende Maskiner som Karteuldgarnet, efter
åt dog de ved Kæmningen af Ulden frem 
komne Baand først paa andre Maskiner 
have undergaaet forskjellige Forarbeider. 
Sædvanlig føres de først igjennem Strække- 
eller Laminerstolen, paa hvilken flere 
Baand blive strækkede og  samlede til et 
enkelt eller doublerede; derefter vaskes de 
med Sæbevand og føres over ved Damp op
hedede Kobbercylindre, eller udsættes for 
Paavirkning afVanddam pe i et tillukket Rum. 
Haarene tabe derved deres Krusning, som er 
i Veien for den finere Forarbeidning, men 
vinde derimod i Glans; man kalder dette at 
dampe Ulden. Derpaa strækkes Baandene 
endnu mere paa Spindelbænken, doubleres og 
fortættes ved Snoning. Man skjelner sæd
vanlig imellem to Slags Kamuld, af hvilke 
den ene er kortere, omtrent 3 Tom. lang, 
fin, blød og  temmelig stærkt kruset, imedens 
den anden er længere, glat, grov og g lin 
sende. Den første Slags forarbeides navnlig 
i Tyskland og Frankrig til blødt  Kamgarn, 
hvoraf der væves Thibet, Cachemir, Merino 
og  andre lignende bløde T øier, som ere 
uden Glans, imedens den sidste mest forar
beides i England til stærkt glinsende, haardt  
Kamgarn, der anvendes til Lasting, Orleans, 
Damast etc. Finspindingen sker derfor i 
England mest paa Watermaskinen, i Tysk
land og Frankrig derimod mest paa M ule
maskinen. Med Hensyn til den stærkere 
eller svagere Snoning skjelner man imellem 
Wef t  (Islætgarn) og  Warp (Kjedegarn). Det 
til fine Strømpevarer bestemte Garn faar den 
svageste og løseste Snoning, som oftest til- 
venstre, imedens det til fastvævede, svære 
Stoffer bestemte Kjedegarn snos stærkt og  
sædvanlig tilhøire.

Maskingarnspinderiet fik først Indgang i 
England ved Anvendelse af Leicester- Faarets 
lange U ld ; i Tyskland blev det først indført 
af W eiss i Langensalza, som nu har over
300,000 Spindler i Gang og  aarlig fabrikerer 
c. 100,000 Centner Garn. Kamuldgarn fore
kommer hyppigere i Handelen end Karteuld
garn, fordi det foruden til glatte Tøier o g 
saa anvendes meget til Brodere- Strikke- og  
Hæklegarn; det sælges enten raat eller far
vet, enkelt eller tvundet. D et éngang tvundne 
kaldes Har r asgar n ,  det dobbelt tvundne 
Rhinskgar n.  Det sidstnævnte forfærdiges 
især a f tysk og  ungarsk Kamuld og  anvendes 
mest til Possementarbeide og B rodering; de 
fineste Numere kaldes Zephyrgar n og de 
grovere Paladineuldgarn,  imedens de m el
lem ste Kvaliteter forekomme under Navn af 
berliner, hamborger, engelsk eller fransk U ld
garn. Cast orgar n og engelsk W eftgarn er 
1 , 2, 3 til lOtraadet og forfærdiges mest af 
australsk U ld ; i England skjelner man des
uden imellem Broderegarn (stamed, fil mol) 
og Tegnegarn (worsted, fil ras). D et engelske 
Kamgarn leveres enten fedtet (in oil) eller 
vasket (scoured). —  T il Kamgarn lienhører 
ogsaa Angoragarn og  Kam élgarn, som vil 
findes omhandlet under Artiklen »Kamél
garn«. Ogsaa af en B landing af Uld og  Bom 
uld, eller af U ld og Silke forfæ rdiges der
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flere Sorter Kamgarn, som kommer i Hande
len under Navn af Phant asigarn (fancy  yarn).
I godt K am garn maa Traadene være saa 
glatte som m uligt og navnlig maa der ikke 
findes fremstikkende Haar, i hvilken H en
seende det er lige  modsat Karteuldgarnet, 
hvor netop de fremstaaende krøllede Haar- 
spidser ere til N ytte for Yalkningen. —  
Halvkam garn,  som ogsaa kaldes Sayet -  eller 
Sayegarn,  er egentlig en M ellemsort imellem 
Kamuldgarn og Karteuldgarn og  anvendes 
mest til Brodering, Strikning, Possement- 
arbeide og til Tæppefabrikation; skjøndt det 
altid spindes af lang Uld, bliver denne dog 
ikke kæm met, men kartet, men istedetfor 
derefter at dannes til en løs Pels eller til 
smalle Forspindbaand, forvandles den til 
tem melig brede Baand, som man strækker 
og  lader passere over ophedede Valser, hvor
ved Uldhaarene blive lagte lige og affiltede. 
Ved den paafølgende Pinspinding søger man 
at strække Traaden saameget som m uligt og 
at give Garnet Glathed, saa at det kommer 
til at ligne virkeligt Kamgarn i Udseende, 
uden dog ganske at erholde dettes Haard- 
hed, Finhed og  Jevnhed, fordi den korte Uld 
og Knuderne, de saakaldte Kæmlinge, ikke 
først ere fjernede af Ulden.

De fra D yreriget stammende Stoffer Uld 
og  Silke optage Farvestofferne langt lettere 
af disses Opløsninger end H ør og Bomuld. 
U ld eller Silke, som man dypper i en Op
løsning af en eller anden Anilinfarve, optager 
Farvestoflet directe a f denne, og Farven kan 
ikke fjernes ved V ridning eller Vask. H ør 
og  Bom uld kræve derimod i nævnte Tilfælde 
en Behandling med en Opløsning af et Stof, 
en Bei t se (s. d.), som dog let optages af 
T øiet eller Garnet, og  dels let selv binder 
eller gaar i Forbindelse med Farvestoffet. 
Beitsen er saaledes et Mellemled imellem 
Taven og  Farven ; en saadan Beitse for A ni
linfarver er Garvesyre. Ved Farvning af 
U ld bruges som Beitser, forsaavidt saadanne 
ere nødvendige, navnlig Alun og  Tinnets 
Chlorforbindelser, der anvendes paa en saa
dan Maade, at der udfældes Lerjordhydrat og 
et Tinilte paa T ø iet ; ofte tilsættes tillige 
Vinsyre til de anvendte Opløsninger. Sæd
vanlig koges Garnet eller Tøiet i længere 
T id  i Beitsen, hvorefter det tages op og k o 
ges i Farven.

Med H ensyn til Farvning af Uldgarn da 
har Berlin de betydeligste Farverier i hele 
Verden, navnlig for Schatteringsfarveriets 
Vedkom m ende; det saakaldte Ber l i n -Wool -  
Zephyrgar n udføres i betydelige Kvantiteter 
især til England og  Amerika, ligesom  ogsaa j 
en Mængde engelsk Uldgarn importeres til 
Ham borg og  Berlin ufarvet for at udføres 
ig jen  i farvet Tilstand. I  England staa 
Uldgarnsfarverierne ikke meget h ø i t , dog 
maaské med Undtagelse af Sortfarverierne, 
der levere en nok saa smuk Farve som andre 
Landes Farverier, imedens det derimod ikke 
synes m uligt for de engelske Farverier at 
fremstille Schatteringer. I  Danmark findes 
der i Kjøbenhavn kun 2 Uldgarnsfarverier af 
nogen Betydning, nem lig B. Goldschmidts

og H olger Petersens, imedens der forøvrigt 
ogsaa farves endel Uldgarn i de over hele 
Landet spredte almindelige Farverier.

Hovedsædet for Uldgarnsfabrikationen er 
England og  navnlig Byen Bradf ord i Y ork
shire. I  Frankrig findes der betydelige 
Spinderier i Roubaix, Tourcoing etc., hvor 
der især tilvirkes Kamgarn, og Belgien har 
ligeledes flere store Spinderier, navnlig for 
Garn til Possementartikler o. dsl. I Tysk
land findes der Spinderier spredte over hele 
Landet, men de findes dog mest i Rhineg- 
nene, i Breslau, L e ip z ig , Berlin og flere 
Steder i Sachsen. Ogsaa i Danmark findes 
der i de fleste større Byer Spinderier, af 
hvilke de betydeligste ere Dickmeiss i K jø
benhavn og  Fischer i Vestbirk, dernæst og
saa i N ykjøbing paa Falster, Nakskov, 
Odense, H elsingør etc.

Haspningen og Finhedsbestemmelsen af 
Uldgarn er m eget uensartet efter de forskjel- 
lige Lande, hvor det tilvirkes, idet ikke alene 
Haspeomfanget, men ogsaa Inddelingen i Fed 
og Strenge varierer meget. Garnets Finhed 
bestemmes dels efter det Antal Strenge, som 
gaa paa et Pund, og  dels som i Belgien ved 
Antallet af Metere i Traadlængden af et Ki
logram. —  1 Tyskland  har af Kamgarn 
efter t y sk  H aspning 1 Strang eller Strähn.
7 Gebinde à 80 Fäden â 1 V2 Yards ( =  1,37 
fr. M eter); 1 Strang altsaa =  840 Yards =  
768 fr. Meter. 1 Strang eller Strähn kau 
ogsaa have 7 Gebinde à 80 Fäden à 1 ældre 
preussisk Elle ( =  0,667 Meter), og 1 Strang 
altsaa =  560 ældre preussiske Ellen =  
373,5 fr. Meter. 1 Dobbeltstrang af den 
sidste Haspning skulde altsaa være =  1,120 
ældre preussiske Ellen, men i Virkeligheden 
er den sædvanlig noget mindre, endogsaa ned 
indtil 1,050 Ellen. —  Efter engelsk Hasp
n ing har 1 Strang (Hank) 7 Gebinde (Leas) 
à 80 Fäden (Threads) à 1 eng. Yard ( =  
0,914 fr. M eter); 1 Strang er altsaa =  560 
Yards —  512 fr. Meter. 1 Pund af Single 
Nr. 10 har 5,600 Yards, af 2 fold 10 2,800, 
af 3 fold  10 l , 8 66 2/3, af 4 fold  10 1,400, af
8  fold  10 700 Y ards; de andre Numere i 
samme Forhold. Tabet i Længde ved Tvin
ding er for 21øbet c. 5 pCt., 31øbet c. 6 pCt., 
41øbet c. 7 pCt. og  51øbet c. 8  pCt. Kam
garn forhandles endnu efter det ældre preus
siske Pund ( =  467,7 fr. Gram), og  kun Ze- 
phyrkamgarn efter det nye tyske Pund ( =  
500 fr. Gram). —  A f  Kar t eul dgarn har 1 
Strang efter p r eussisk  H aspning 20 Gebinde 
à 44 Fäden à 2 1li ældre preuss. Ellen (1,67 
fr. M eter), og  1 Strang er altsaa =  2,200 
ældre preuss. Ellen =  1,467,3 fr. Meter- 
Efter sac h si sk  Haspning, som udelukkende 
benyttes for Vigognegarn, har 1 Strang eller 
Strähn 5 Gebinde à 80 Fäden à 2 ældre 
Leipziger Ellen ( =  1,13 fr. M eter); 1 Strang 
er altsaa =  800 ældre Leipz. Ellen =  452 
fr. Meter. E fter bøhm isk H aspning har 1 
Strang 20 Gebinde à 44 Fäden à 2 Wiener 
Ellen ( =  1,56 fr. Meter), og  1 Strang f -  
altsaa —  1,760 W iener-Ellen =  1,371,3 fr- 
Meter. Karteuldgarn forhandles i Tyskland 
dels efter det ældre preussiske Centner a
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110 Pfund ( =  51,45 Kilogr.), og  dels efter 
det forrige Toldcontner à 100 Pfund ( =  50 
fr. K ilogr.); sædvanlig anvendes den første 
Methode for enkelttraadet Garn og  den sidste 
for det flertraadede eller tvundne Garn. N u
rneret betegner saavel ved Kamgarn som ved 
Karteuldgarn det Antal Strange, hvis Væ gt 
udgjør et Pund. —  I Danm ark erM aalet for 
Uldgarn 1 Streng, som har 10 Fed eller 
Knæk à 80 Traade à 8  Alen. Ved 2, 8  eller 
4 Strengs Garn forstaas Garn, hvoraf 2 , 3 
eller 4 Strenge veie et dansk Pund.

De hos os i Handelen hyppigst forekom 
mende Sorter Uldgarn ere følgende: T il 
Vævebrug benyttes a) Enkel t t r aadet  Garn af 
tysk, fransk, belgisk og engelsk Fabrikation, 
og b ) Tot raadet  Isgarn,  som er et haurdt- 
spundet Kamgarn, der udelukkende spindes i 
Bradford og  navnlig anvendes til Hvergarns- 
tøier med Bomulds Kjede. —  T il St r ikn ing,  
Tr i cot age og Broder i ng anvendes mest a) 
Embroidery-Garn (engelsk) 2 , 3 og  4traadet, 
og b) Zepbyrgarn (tysk og fransk) 2, 4 og 
8 traadet; til Strikning og Tricotage bruges 
endvidere c) det saakaldte Rasm ager garn fra 
Yorkshire (worsted yarn) af haardt snoet, 
kæmmet U ld ; d) Finger ing (engelsk og fransk)
2, 3, 4 og 6 traadet, rundt og  haardt tvundet ;
e) Fleece (engelsk og fransk) løst tvundet;
f) Knit t ing (engelsk og  tysk) 2, 3, 4  o g 6 tr., 
Tvinding im ellem  F ingering og  F leece ; g ) 
Fox-Uldgarn,  en Sort Karteuldgarn, som spin
des i Omegnen af Byen Stirling i Skotland : 
og som i den nyere T id  har vundet stor Ud
bredelse til alle Lande og  navnlig t il Eng
land. D et er spundet af ren og  ublandet 
skotsk Uld af Cheviotsfaarene, hvis bedste og  
mest udsøgte Uld anvendes dertil; det fore 
trækkes nu almindelig saavel til Strikning i 
paa Maskiner som til Haandstrikning. Dette 
Garn sælges i 5 forskjellige K valiteter fra
1 til fitraadet i 23 forskjellige Farver og 19 
Melanger, og  forsendes i Pakker à 2  '/ 2 Kilo 
med 100 Fed pr. K ilo ; hvert Fed holder af 
4traadet Garn 35 Yards Længde og  de andre 
Numere i Forhold  dertil. Fabrikens Mærke 
er en Gedebuk. —  T il Hækl ing og Croche- 
t ering:  a) Gobel ingarn (tysk) 4traadet, b) 
Shet landsgarn (engelsk) 2 traadet, og c) Ze- 
phyrgarn (tysk) 2 tr. —  T il Broder ing be
nyttes m eget det saakaldte Per si skgar n  (en- 1 

gelsk) 2tr., og  til Hækling og Fabrikation af 
St of f er  og  EÌaand især 2 tr. Mohai r garn (s. 
Kamélgarn). —  T il Fabrikation a f Baand og 
Possem ent ar t ik ler  anvendes navnlig Genappe- 
garnet ,  der efter at være tvundet afsvies de 
døde Haar ved at man lader det passere 
igjennem en Spiritus- eller Gasflamme, hvil
ket ligeledes sker med Isgarnet og M ohair
garnet. T il Strikning a f Muf f ediser  benyttes 
sædvanlig Angor agar n (s. Kamélhaar) og  Al- 
Pacagarn (s. Alpacauld), som  most erholdes 
Ira det nordlige Frankrig, men staar i høi 
Pris, idet det betales med c. 60 Francs pr. 
Kilo. —  Endvidere haves flere Sorter U ld
garn, som ere tvundne sammen med Guld- 
°g  Sølvlahn eller Silke, under Navn af Br i l 
lant e,  Kr yst al gar n  etc ., der anvendes til 
Hækling eller finere Tricotage.

Danm ark indførte i Aaret 1881 af uf arvet  
Uldgarn 407,252 Pund, hvoraf 311,251 Pd. 
fra England, 51,261 Pd. fra Hamborg, 22,969 
Pd. fra Hertugdømmerne, 8,926 fra Lübeck, 
8,298 Pd. fra det øvrige Tyskland, 2,526 Pd. 
fra Sverig etc. —  A f  f arvet  Uldgarn ind
førtes ialt 310,891 Pd., hvoraf 124,332 Pd. 
fra England, 77,033 Pd. fra H ertugdøm 
merne, 61,353 Pd. fra Ham borg, 28175 Pd. 
fra Lübeck, 15,244 Pd. fra det øvrige T ysk 
land, 2,222 Pd. fra Belgien etc. —  Udf ør 
selen her fra Landet udgjorde i samme Aar 
6,032 Pd. ufarvet og 1,540 Pd. farvet Uld
garn, hvoraf Størstedelen gik til Sverig og  
næsten hele Besten til N orge.

Norge indførte i 1881 af uf ar vet  Uldgarn 
53,028 Pd. til en Yærdi af 132,600 Kr., 
hvoraf 42,308 Pd. fra England, 9,030 Pd. fra 
Ham borg, 1,406 Pd. fra Danmark etc. —- A f 
f arvet  Uldgarn indførtes 297,794 Pd. værd
833,800 Kr., hvoraf 193,432 Pd. fra England, 
88,674 Pd. fra Hamborg, 7,772 Pd. fra D an
mark, 5,118 Pd. fra Holland etc. —  A f  norsk 
Uldgarn udf ør t es i samme Aar kun 1,360 Pd., 
og af fremmed Uldgarn 246 Pd.

Sve r i g indførte i Aaret 1880 af uf arvet  
Uldgarn 334,764 Pd. til en Yærdi af 669,528 
Kr., og af f arvet  eller bleget  Uldgarn 
962,723 Pd. v. 2,166,126 Kr. —  Der udførtes 
i samme A ar kun 1,546 Pd. Uldgarn.

Engl and udførte i Aaret 1876 af Kar t e
ul dgarn 622,610 Pd. v. 89,126 £., hvoraf det 
Meste gik  til Tyskland og Frankrig, og  af 
Kamul dgarn lid t over 30 Millioner Pund 
værd c. 4 ^ 3 M ill. £., hvoraf c. 15 Mill. Pd. 
gik til Tyskland, 10,6 M. Pd. til Holland,
1,9 til Frankrig, 1,5 til Eu siand etc. Des
uden udførtes der Garn af A lpaca- og  M o
hairuld til en Værdi af 715,275 £. —  A f 
fremmed Uldgarn udførtes der endvidere c.
41,000 Pd.

Ulden Tandbæger (H erba Ballotæ  
lanatce), T . W ollige  eller sibirische Ballote, 
Herzgespann, W olffstrap, erholdes af en i 
Sibérien v ildvoxende, perennerende Plante, 
Ba llota  lana ta , som har en firkantet, marv- 
fuld, stærkt hvidfiltet Stengel, grønne, paa 
Overfladen blødt behaarede, paa Underfladen 
hvidfiltede, haandformig delte Blade og  store, 
hvidgule Blomster. Den har en svag Lugt, 
en stærk, bitter Smag, og den anvendes i 
M edicinen som et urindrivende Middel, især 
ved Vattersot. Den kommer fra Petersborg.

Uld Musselin, Fr. Mousseline de 
laine, er vævet af blødt, svagt snoet Kam
garn af spansk Uld og er vævet m eget let 
og løst, hvorfor det er m eget blødt at føle 
paa; det benyttedes tidligere langt hyppigere 
end nu til Damekjoler, da det baade er smukt 
af Udseende og  er varigt. Det er mest bro
get trykket, saavel paa hvid som paa farvet 
Grund, og  fabrikeres mange Steder i Tysk
land, England og Frankrig. En billigere 
Sort med Kjede af Bomuld kaldes Milaine.

Uldne Baand forekomme i mange 
Sorter og  adskille sig  hovedsagelig kun der
ved fra andre uldne Stoffer, at de væves i 
ringere Bredder, som kunne vexle fra 2  M illi
meter indtil 12  à 15 Centimeter. De vilde
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derfor ogsaa kunne væves paa en almindelig 
Vævestol, men Arbeidet vilde da blive altfor 
langsom t og derfor forholdsvis for kostbart 
for den ringe Bredde, og man maa derfor 
forfærdige et større Antal Baand ad Gangen 
paa den samme Vævestol. H vert enkelt 
Baand maa im idlertid have to Kanter og 
altsaa sin egen Islættraad, da Baandene ellers 
vilde trævle ud paa Siderne, saa at de maatte 
sømmes, hvilket vilde forringe deres Værdi 
betydeligt, og  paa Baandvævestolen udfordres 
der derfor ligesaa mange Skytter, som der 
skal være Stykker af Baand ved Siden af 
hverandre. T il fabrikmæssig D rift af Baand- 
væveri egner sig  især den saakaldte Møl le- 
st ol  , Pr. Metier â la barre, E. Barloom, 
navnlig for mindre brede Baand, ved hvilke 
det mere kommer an paa Productionens 
M ængde end paa Arbeidets Om hyggelighed. 
Paa denne Maskinvæv, som er opfunden for 
over 200 Aar siden og  som drives ved Haand- 
kraft, kan der samtidig væves 10 til 40 eller 
flere Stykker Baand. A fsét fra Bevægelses- 
mechanismen indeholder den alle væsentlige 
D ele a f den almindelige Vævestol; kun gjen- 
tage enkelte Dele sig, saa ofte som. der sam
tid ig  bliver vævet Baandstykker, imedens 
andre Dele arbeide i Fællesskab. E t enkelt 
Baand paa Baandstolen tilligem ed den dertil 
hørende Indretning, kaldes en Gang eller et 
Løb, og  man har derfor 10— 20— 30— 40 
Gangs Baandvævestole. H vert enkelt Baands 
Kjedetraade befinde sig  paa en Kjederulle, 
og  disse ere alle anbragte paa den øvre ba
geste Del af Stolen. Skuddet indføres ved 
Hjælp a f F ly  veskytter, a f hvilke der er an
bragt én for hvert Baand paa Laden, og som 
alle bevæges paa éngang ved en simpel Me- 
chanisme. Baandvævestolen bevæges ved 
Om dreining af en horizontalt liggende Cy
linder. En anden Slags Baandvævestol er 
Skydest olen,  paa hvilken der ligeledes sam
tid ig  kan væves flere Baand; den er kun 
noget smallere og  anvendes især til F løils- 
baand. Men imedens Væveren arbeider staa- 
ende ved Møllestolen, sidder han paa Skyde
stolen ligesom  paa den almindelige Vævestol, 
og  benytter baade Hænder og  Fødder. Skaf
terne blive satte i Bevajgelse ved Trinene 
ligesom  ved Trædestolen, og Anslaget med 
Laden sker ligeledes som ved denne; Skyt
terne ere Flyveskytter og  bevæges ved et 
Kækværk, som Arbeideren skyder frem og 
tilbage med Haanden, hvoraf Navnet »Skyde- 
stol« kommer. T il Frem stilling af meget 
brede Baand benytter man ogsaa undertiden 
den sædvanlige Haandstol, men selvfølgelig 
kan der da kun forfærdiges ét Baand i B red
den. —  I den nyere Tid benytter man ogsaa 
hyppig  til Baandvævning Maskiner, der dri
ves ved mechanisk K raft; de have ligesaa 
mange særlige Skytter og Ritter som  der 
findes Baandkjeder, og  alle Skytterne kastes 
da paa éngang igjennem  af en særlig M e
chanisms, hvorefter alle Kitterne slaas til 
paa éngang af Slagbommen. Paa den samme 
Væv kan man benytte forskjellige Slags Islæ t 
og  K jede, saa at man til samme T id  kan 
fremstille forskjelligt farvede Baand og  M øn

stre. —  Uldne Baand udgjøre en ikke uvigtig 
Fabrikations- og  Udførselsartikel flere Steder 
i Tyskland, saaledes navnlig i Elberfeld, Bar
men, Berlin og Stettin, i Erfurt og Gotha, i 
Göppingen i Meissener Kredsen, i Øvrelau- 
sitz etc. I  Østerrig findes der Baandvæve- 
rier i A ltensteig, Zw ettl, Rosenau, Diet- 
manns etc., ligesom  ogsaa i Bøhmen i Tauss. 
—  I Danm ark findes der i K jøbenhavn en 
Fabrik for Tilvirkningen af uldne Baand, 
Besætningslidser og  Snore ; den tilhører 
Grosserer H olger Petersen og  beskæftiger c. 
50 Mennesker, hvoraf de Fleste ere Kvinder. 
Her væves saavel sorte Besætningsbaand til 
Herre- og  Dameklæder, som eouleurte Baand 
og  brogede Lidser til Børnedragter etc. i et 
meget righoldigt Sortim ent af Bredder, Kva
liteter og  Farver; Garnet dertil forskrives 
fra England og Tyskland, men farves mest 
paa selve Fabriken.

U l d b l o m s t e r  s. Kongelys.
U l d n e  Varer eller uldne Tøier  er vel 

den almindelige Benævnelse paa alle Tøier, 
som bestaa dels af Faareuld alene og dels af 
denne med Ib landing af andre Trævlestoffer ; 
men særlig forstaar man derved den store 
Klasse Stoffer, som enten bestaa helt af Kam
uldgarn, eller ere blandede med Karteuldgarn, 
Kamelgarn, Bomuld, Linned eller Silke. A n 
tallet af disse Stoffer er overordentlig stort, 
og ved Forskjelligheden i Vævning, Mønstre, 
Appretur etc., ligesom  ogsaa ved de mang
foldige Forbindelser af blødt og haardt Kam
garn med de forskjellige andre enten løst 
eller fast spundne, éntraadede eller flertraa- 
dede Garnsorter er der fremkommet en Mængde 
Tøier, der sædvanlig udmærke sig  ligesaa 
meget ved deres smukke Udseende og  deres 
Varighed, som ved deres forholdsvise Pris
billighed, saa at de efterhaanden enten ganske 
eller tildels have fortræ ngt mange af de tid
ligere hyppig  anvendte Bomuldsstoffer. Ho
vedsorterne af disse T øier ville findes tidligere 
omhandlede i dette Værk under deres resp- 
Benævnelser, saasom Kamelot, Serge, Chalon, 
Lasting, Toilinet, Bombasin, Merino, Thibet, 
Orleans, Berkan, Circassia, Etamine og  mange 
andre. De egentlige Karteuldgarnstøier ere 
hovedsagelig Klæde og  klædeagtige Stoffer, 
navnlig de forskjellige Slags Buckskin, Biber 
og flere andre Stoffer til Vinterdragter; end
videre Flonel, M ultum , Gulvtæpper etc., 
hvilke vi ligeledes have omtalt i særlige 
Artikler.

I  Fabrikationen af de bløde Kamgarns
stoffer og  fortrinsvis i glatte Thibets og 
Merinos indtager Frankrig den første Kang, 
og staar nu med Hensyn til de tærnede og 
mønstrede Varer betydelig  over den sachsiske 
Fabrikation. England har i den nyere Tid 
med stor Energi kastet sig over de haarde 
Kamgarnsstoffer og  de med Alpacauld og 
Mohair blandede Tøier. I  Tyskland concen- 
trerer Fabrikationen af Kamgarnsstoffer sig 
hovedsagelig til Sachsen, og  i Østerrig til 
det nordøstlige Bøhm en. I  Sachsen er Fa
brikationen af uldne og  halvuldne Tøier og 
blandede Damebeklædningsstoffer en af Lan
dets vigtigste Industrigrene, men den kan
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dog ikke staa sig imod den engelske Con
currence. Chemnitz leverer uldne og halv
uldne Damaster og Meubelstoffer, som staa 
meget høit med Hensyn til Pris'billighed, og 
ikke mindre vel anséte ere de uldne og  halv
uldne Beklædningsstoffer fra Glauchau og  
Meerane; i Greiz og Gera tilvirkes ligeledes 
en Mængde, mest ensfarvede Beklædnings
stoffer. Elsas staar m eget h ø it i  Fabrika
tionen af Stoffer af fin Uld og leverer navn
lig  mange tærnede Stoffer og Modevarer af 
særdeles god Kvalitet.

Uldne Tøier vare utvivlsom t næst efter
Dyrehuder det første Beklædningsstof, som 
Menneskene have betjent sig  af, og  allerede 
i den fjerne Oldtid forstod man at spinde 
Faareuld ved Hjælp af Haandtene og Haand- 
vævestole. Tilvirkningen af Bom ulds- og 
linnede Stoffer skriver sig  fra en langt senere 
Tid, og  om ogsaa navnlig Bomuldsindustrien 
i L øbet af dette Aarhundrede har taget et 
overordentligt Opsving som en Følge a f den 
mechaniske Arbeidskrafts Udvikling, har U ld
industrien dog stedse bevaret Overvægten med 
Hensyn til Frem bringelsen af de eleganteste 
og mest værdifulde Stoffer. I  Danmark er 
Forbruget af uldne Varer tiltaget betydeligt 
i den nyere T id ; samtidig med at den inden
landske Tilvirkning af uldne Stoffer har været 
i stadig Frem gang, har dog Indførselen her til 
Fandet af disse Artikler i de sidste 15 Aar om
trent fordoblet sig, og  ligesom  Uldgods udgjør 
den mest værdifulde af alle til den textile Indu 
stri henhørende Varer, saaledes afgiver dot 
ogsaa næst efter Sukker den høieste Toldaf
gift til Statskassen af alle Varegrupper. F a 
brikationen af Klæde,  saavel i Danmark som 
i de andre europæiske Lande, vil findes 
Uøiere om talt i dette Værk under Artiklen 
»Klæde«.

Danmark indførte i Aaret 1881 af uldne 
olier med U ld blandede Stoffer:
a) Vævede eller strikkede af Fæhaar, samt 

Gulvtæpper og  Gulvtæppetøier 812,619 
Pel., hvoraf 167,456 Pd. fra England, 
50,615 Pd. fra Holland, 11,035 fra Ham
borg, 29,895 Pd. fra Lübeck, 12,826 Pd. 
fra Hertugdømmerne, 36,312 Pd. fra det 
øvrige Tyskland, 1,424 Pd. fra Frankrig, 
1,283 Pd. fra Sverig etc.

b) Klare eller aabne Stoffer ialt 29,557 Pd., 
hvoraf henved 18,000 Pd. fra H ertug
dømmerne og næsten hele Hesten fra det 
øvrige Tyskland.

o) Alle andre hel- eller halvuldne Stoffer ialt 
3,900,159 Pd., hvoraf c. 935 tusinde Pd. 
fra England, 731 fra Hertugdøm merne, 
724 fra Ham borg, 681 fra Lübeck, 247 
fra det øvrige Tyskland, 151 fra Holland, 
56 fra Færøerne, 27 fra Island, 24 fra 
Belgien, 10 fra Frankrig og ligeledes c. 
10 tusinde Pund fra Sverig.

For ovenstaaende 3 K lasser uldne Varer 
'Mgjorde Indførselstolden 2,251,482 Kroner.
„ Udf ørselen her fra Landet var i 1881 
Iølgende :
a) Vævede eller strikkede a f Fæhaar, samt 

Gulvtæpper og  Gulvtæ ppetøi 44,685 Pd.,

hvoraf c. 27 tusinde Pd. til N orge og 12 
tusinde Pd. til Sverig. 

b) Klare eller aabne Stoffer ialt kun 674 Pd. 
C) Alle andre hél- eller halvuldne Stoffer 

ialt 665,252 Pd., hvoraf c. 444 tusinde 
Pd. til Sverig, 102 til N orge, 62 til T ysk 
land, 17 til Island, 13 til England og 
henved 2 tusinde Pd. til Færøerne. 

Udførselen her fra Landet af uldne Varer 
udgjorde i Finantsaaret 1867— 68 kun 69,139 
Pd. im od 710,611 Pd. i A aret 1881.

Norge indførte i 1881 af uldne Varer:
a) Gulvtæpper og Gulvtæppetøi, Sengetæp

per og Sadelgjorde (T old  1 Kil. 47 Øre) 
ialt 81,982 Pd. til en Værdi af 176,300 
Kr., hvoraf c. 61 tusinde Pd. fra England,
12 fra Ham borg, 5 fra Holland og henved 
2 tusinde Pd. fra Danmark.

b) Grov Tricotage, saasom Strømper, Under- 
trøier, Vanter, grove (Told 1 Kil. 27 Øre), 
ialt 72,848 Pd. v. 255,000 Kr., hvoraf c. 
67 tusinde Pd. fra Danmark og  5 tusinde 
Pd. fra Hamborg.

c) Anden Tricotage (Told  1 K il. 107 Øre) 
96,818 Pd. v. 580,900 Ivr., hvoraf c. 53 
tusinde Pd. fra Hamborg, 20 fra England,
13 fra Danmark, 6 fra tyske Havne ved 
Østersøen og  6 tusinde Pd. fra Sverig.

d) Tætte uldne Varer (T old  1 Kil. 80 Øre) 
2,180,940 Pd. til en Væ rdi af næsten 10 
M ill. Kr., hvoraf c. 949 tusinde Pund fra 
Ham borg, 765 fra England, 226 fra Sverig, 
153 fra Danmark, 54 fra Holland og c. 21 
tusinde Pd. fra tyske Havne ved Øster
søen.

e) F ilt, alle Slags, 44,266 Pd. v. 55,300 Kr.
f)  Syede K læ der 59,948 Pd. v. 401,700 Kr. 

Udf ørselen af N orges Uld-Fabricata var i
1881: Gulvtæpper 690 Pd., grov Tricotage 
27,736 Pd. værd 99,800 Kr., anden Tricotage 
694 Pd., andre Uldvarer 342,302 Pd. v. c. 
l a/2 M ill. Kr., samt Klæder af Uld, syede 
59,164 Pd. v. 414,100 Kr.

Sve r i g indførte i A aret 1880 af uldne 
Varer 372,290 Pd. F ilt og  Tæpper til en 
Værdi af 1,1 Mill. K r., og 4,436,998 Pd. 
andre Uld varer v. c. 19,5 Mill. Kr., imedens 
der i samme Aar udf ør t es 21,886 Pd. F ilt 
og  Tæpper, samt af andre Uldvarer 221,632 
Pd. v. 975,181 Kr.

Englands In d - og  Udførsel af Klæde og 
andre uldne Manufacturvarer i Aaret 1876 
vil findes anført under Artiklen »Klæde«.

U l d t r æ e t  eller Si lkebom uldst ræ et  (Bom - 
bax), en til St e rcu lia ce e rn e s Familie hørende 
Planteslægt, som bestaar af 30— 40 Meter 
h øie , mest i Sydamerika hjemmehørende 
Træer, i hvis Frøgj emmer der findes inde
sluttet i r ige lig  Mængde en fin hvid, silke
agtig, elastisk Uld, som om giver Frøene og 
som er bleven indsamlet allerede i ældre 
Tider og anvendt paa flere M aader; navnlig 
egner den sig godt til U dstopning af H ynder 
og  Madrasser. I  Træernes Hjemlande be
nyttes andre Dele deraf i Medicinen, saaledes 
Bladene som et afførende og  urindrivende 
Middel, Barken udvortes im od Betændelser 
og  Hududslet, og  Eodbarken som et Bræk-
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middel, ligesom  ogsaa den saakaldte Malabar - 
gum mi erholdes af nogle af disse Træer. 
Iblandt disses Producter kan anføres den i 
Brasilien vundne Paina l impa,  Sundaøernes 
Kabok og de i den europæiske Handel under 
Navnene Plant edun,  Ceibauld,  Pat t e de 
Lièvre og  Edrédon veget a!  forekommende 
Tarer. Paina l impa er Ulden af Bom bax 
hept aphyl lum eller af B. Ceiba,  to i Syd
amerika og Vestindien voxende Træer. Ka- 
boK er Ulden af Er iodendron anf ract uosum  
(Bom bax pendandrum),  som forekommer 
hyppig i Indien o g  paa de om liggende Øer. 
Ceibaulden er identisk med den brasilianske 
Paina. Det under Navn af Plant edun i Han
delen forekommende Trævlestof stammer 
sandsynligvis fra Er iodendron anf ract uosum.  
Den saakaldte Edrédon veget ai ,  som ogsaa 
benævnes Pat t e de Hévre,  erholdes af Bom 
bax pyramidale,  hvilken Plante dyrkes paa 
Guadeloupe og  Martinique for Uldens Skyld. 
Under Navn af Quat t e végét ale forekomme 
flere forskjellige Sorter Uld, som ikke blot 
vindes af Bom bax-Arter, men ogsaa af flere 
Chorria-Arter. —  Ulden af Uldtræerne har et 
smukt, glinsende Udseende, men kun ringe 
Fasthed og Varighed; den er kun sjelden ren 
hvid, men falder næsten altid i det Gullige 
eller Brunlige, og  ofte har den en graabrun- 
lig  eller ganske brun Farve. Huarenes 
Længde varierer fra 1 til 3 Ctm .; den spin
des enten alene eller blandet med Bom uld, 
ligesom  den ogsaa hyppig  anvendes som Vat 
og  som Udstopningsmateriale. (Sé ogsaa 
Artiklen »Silkeplante«).

Ulk. ( Cottus scorpius), T. Froschfisch, 
Fr. Chabot, Cotte, E. Frog-fish, er en ved 
de nordlige Haves Kyster levende, 20— 25 
Ctm. lang, graadig Fisk med et stort og 
bredt, p igget Hoved og  af et hæsligt Ud
seende. K jødet af Halen spises kun sjelden 
hos os; a f Leveren kan udsmeltes Tran og 
hele Fisken kan benyttes til Svineføde.

U ltram arin, Lasurb laat ,  Azurb laat ,  
Fr. Outremer, E. Ultramarine, er den be- 
kjendte smukke blaa Farve, som man tid 
ligere fremstillede a f Lasursten, men nu til
virker i det Store i Ultramarinfabrikerne. 
Lasurstenen findes i smukke, blaa Masser i 
det lille Buchari, Th ibet, China, Persien, 
Sibérien etc. paa Gange og  i Leier i Granit 
eller Kalksten; den blev allerede i Oldtiden 
forarbeidet som en Æ delsten, og  man for 
færdigede navnlig forskjellige Bijouterivarer 
deraf, saasom Daaser, Bingstene, Vaser o. dsl. 
A f denne Sten fremstillede man tidligere U l
tramarin ved at pulverisere de mindre rene 
Stykker grovt og  derpaa gløde dem, kaste 
dem i Vand og  derefter behandle det frem 
komne Pulver med stærkt fortyndet E d 
dikesyre, der opløste den iblandede kulsure 
Kalk; derpaa bleve Kornene pulveriserede 
m eget fint og blandede med en lige Væ gt af 
en Blanding a f Harpix, Vox, L inolie o g B u r- 
gunderbeg. Denne D eig  æltede man da under 
Vand saalænge som dette endnu blev farvet blaat 
deraf, og Ultramarinet afsatte sig da senere 
af Vandet som et først mørkere og  senere 
lysere, fint Pulver. Paa denne Maade erholdt

man af Stenen 2— 3 pCt. Ultramarin 
paa Grund af denne Farves Skjønhed, 
denhed og  omstændelige Fremstillings 
stod i m eget høi Pris, saa at 15 Grs 
stede c. 30 Kroner. Ved en chemisk 
lyse af Lasurstenen kom man imidlex 
Kundskab om dens Sammensætning, og 
den bestaaende af 45,50 Dele Kis 
31,67 Dele Lerjord, 9,00 Dele Natron 
Dele Svovlsyre, 0,95 Dele Svovl, 3,51 
Kalk, 0,42 Dele Chlor og  0,12 Dele 
og  efter talrige Forsøg  lykkedes det ( 
saa at fremstille Ultramarin kunstigt, 
blev først udført i Aaret 1822 af Pr< 
Chr. Gmelin i Tübingen, og dernæst i 
Masser nogle Aar senere af Franskrt 
Guimet i Toulouse. De første tyske 
marinfabriker anlagdes 1836 i W enn  
chen ved Köln af Dr. Leverkus og  
Nürnberg af Zeltner og Heyne under 
virkning af Leykauf. Eaamaterialier 
Fabrikation af Ultramarin ere følgende 
cellainjord eller andet L ér, som dog 
være saa jern frit som muligt, calcineret 
bersalt, calcineret Soda, Svovl og  pi 
serede Trækul eller Stenkul. De forsk, 
Methoder, hvorefter Ultramarinet fremi 
lade sig  efter de anvendte Baastoffer h 
til tre, nem lig Fabrikationen af 1) Su 
eller Glaubersal t -Ul t ram ar in,  2) So 
t r am ar in og 3) Kisel j ord-Ul t r am ar i  
Sulphat -Ul f r am ar in fremstilles efter de 
kaldte Nürnberger Methode af Kaolin, 
phat og  Kul, idet man først tilvirker 
Ultramarin og  derefter forvandler del 
blaat .  T il Frem stilling af det grønr 
tramarin blive Materialierne først afve 
visse Forhold  og  derpaa blandede sa 
saa nøiagtigt som m uligt; den tørre 
ding glødes svagt i en Flam meovn, pi 
seres, og  Pulveret gives da ved Sigtni: 
K astn ing en aldeles ensartet Beskaffi 
hvorefter Massen med Trækøller stamp* 
i Chamottedigler. D isse ophedes nu i 
under en høi og  ensartet Temperati 
saavidt m uligt uden Luftens Adgang 
Brænding varer fra 7 til 10 Timer, og 
lader derefter Ovnen afkøles lukket. li 
det viser sig  da som en sintret Ma 
grønt Udseende, som derpaa udludes 
tagne Gange med Vand. D et saalede 
holdte Ultramarin er en løs, svampet 1 
der males m eget fint paa Møller, hvc 
Pulveret udvaskes og  tørres; dette e 
gr ønne Ultramarin, der kun har en i 
ordnet Værdi som Malerfarve, idet ma 
grønne Farver, som ere m eget smu 
Forvandlingen af det grønne Ultramai 
blaat bevirkes paa forskjellige Maader; 
oftest sker dette ved B østn ing med 
ved en lav Temperatur og under Lufter 
gang, indtil en udtagen Prøve viser de 
ønskede blaa Farve. D et saaledes 
brændte Ultramarin bliver derpaa endn 
gang pulveriseret, udludet, tørret og  p 
reret paa et M ølleværk af Granit, hv 
Farven slemmes og  de forskjellige Slei 
ger fyldes i Kar med Numrene 00, 0,
3 osv., hvoraf de forskjellige Sorter
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vindes, efterat denne har sat sig  tilbunds. 
Under Stemningen tilsættes der de lysere 
Sorter Ultramarin noget Porcellainler. Den 
udskilte deigagtige Masse udpresses derpaa 
i Ham p- eller Lærreds-Sække, tørres og sig 
tes, hvorefter Ultramarinet er færdigt til at 
gaa i Handelen. —  Soda-Ul t ram ar inet  er 
enten rent Soda-Ultramarin eller en Blanding 
med Sulphat-Ultramarin. Som Materiale til det 
rene Soda-Ultramarin tager man K aolin, calci- 
neret Soda, Kul og Svovl; til Frem stilling af 
den blandede tilsætter man endnu en passende 
Mængde Glaubersalt. Blandingen ophedes i 
Plammeovne, hvorved der strax fremkommer 
blaat Ultramarin. —  Ki sel j ord-Ul t r am ar in er 
Soda-Ultramarin, som ved Tilberedningen til
sættes 5— 10 Procent af Kaolinets Væ gt fint 
pulveriseret Kiseljord. , Det erholdes lige 
ledes strax blaat; det modstaar en A lunop
løsning, og dette saameget desto bedre, jo  
mere K iseljord det indeholder, hvorfor det 
ogsaa benævnes sy r e f ast  Ultramarin. Det 
har ogsaa et eiendomm eligt rød ligt Skjær, 
der er desto mere fremtrædende, jo  større 
Kiseljordtilsætningen har været.

Ultramarin er et lasurblaat Pulver uden 
Lugt eller Smag og  uopløseligt i Tand; det 
angribes ikke af Alkalier, men affarves der
imod let af Syrer, selv om disse ere fortyn
dede, ligesom  ogsaa af surt reagerende Salte, 
saasom en Alunopløsning, under Udvikling 
af Svovlbrinte. D et saakaldte syref ast e U l
tramarin modstaar kun en Alunopløsning, 
men ikke Syrer, hvorfor denne Benævnelse 
egentlig er aldeles urigtig. Paavirkning af 
Lys, Luft og Fugtighed modstaar Ultramarin 
meget godt. De forskjellige Handelssorter 
blive, eftersom  de ere lysere eller mørkere 
blaa, betegnede med Numere, saasom Nr. 00, 
0, 1, 2, 8, 4 etc. De lysere Sorter frem
stilles i Begelen ved en Ib landing af Kaolin, 
Annalin eller fældet Gips, Tungspath o. dsl. 
Undertiden forekommer Ultramarin forfalsket 
med kulsurt K obber, Berlinerblaat, Indigo 
eller Smalte for at forhøie Farven; naar det 
er tilsat Indigo, udvikler det ved at ophedes 
tørt carminrøde Dam pe; Berlinerblaat bevir
ker ved G lødning af det forfalskede Ultra
marin en sortagtig  Farve, og Tilstedeværelsen 
af Smalte kan kjendes paa, at Ultramarinets 
blaa Farve ikke fuldstændig forsvinder, naar 
det overgydes med Saltsyre.

Ultramarin fremstilles nu saa smukt, billigt 
og i saadan Mængde, at det er blevet den 
mest udbredte Maler- og  Anstrygningsfarve 
°g  næsten har fortrængt alle andre blaa Far
ver; det har dog den ene Skyggeside, at det, 
som forannæ vnt, forstyrres selv af svage 
Syrer, t. Ex. Eddike, og da udbreder en ube
hagelig L u gt som af raadne Æ g . D et an
vendes baade til O liem aling og til A nstryg- 
mng paa Kalkgrund, til Tapetfabrikation, til 
Trykning a f Tøier, til Blaaning af Linned, 
Papirmasse, Stivelse, Sukker etc., og  da det 
djke er g iftig t, benyttes det ogsaa til Farv
ning af Conditorivarer. I Glasfabrikationen 
°g til D ecorering af Porcellain  kan Ultra
marin derimod ikke anvendes, fordi det ikke 
l ndgaar nogen sm eltelig Forbindelse. —  De

fleste og  betydeligste Ultramarinfabriker fin
des i Tyskland; i  Aaret 1873 producerede de 
23 tyske Fabriker tilsammen over 13 M illi
oner Pund Ultramarin, hvoraf c. 7 M ill. Pd. 
udførtes til Udlandet. Den største Fabrik 
er den Leykaufske i Nürnberg, som forsen
der sine Fabricata over hele Verden i 52 
Sorter, hvoraf 49 i Pulverform  og  3 i K ugler 
til Blaaning af Linned. Der findes dernæst 
betydelige Fabriker i Schweinfurt (28 Sorter 
i Pulvere og 7 i K ugler), Kaiserslautern, 
Heidelberg, Bensheim , Düsseldorf, Marien
burg i Hessen, Linden ved Hannover, Schnee
berg i Sachsen, Meissen og flere Steder. —  
Frankrig tilvirkede i Aaret 1873 i 6 store 
Fabriker c. 2 Vs Mill. Pund Ultramarin, Bel
gien i 1 Fabrik c. 900,000 Pd. og Østerrig 
i 2 Fabriker c. 800,000 Pd. ; men Tyskland 
alene udfører aarlig omtrent fire Gange saa
m eget Ultramarin, som Frankrigs, Belgiens 
og  Østerrigs Fabriker tilsammen. England 
har kun nogle enkelte, mindre Fabriker. —  
Det saakalde Kobol t ul t ram ar in vil findes om 
talt under Artiklen »Koboltblaat«, og  gul t  
Ul t ramar in (chromsur Baryt) under Artiklen 
»Tungjord«.

Ulvefod s. Hexemel.
Ulveskind erholdes af den i det nord

lige Europa, Asien og  Amerika levende al
mindelige Ulv ( Canis lupus), som i N orge 
kaldes »Graaben« eller »Skrub« og  i S verig 
»V arg«. Skindene ere af rødliggraa Farve, 
paa Siderne gullige, paa B yggen  ofte med 
iblandede sorte Haar og  paa Bugen og  Bry
stet hvide; Halen er kort, busket og  besat 
med lange Haar med sorte Spidser. Haarene 
ere grove og  lange, og  Skindene benyttes 
derfor kun til ordinairt Pelsværk, saasom til 
Foer i Beisepelse, Fodposer etc., hvortil dog  
kun Vinterskindene egne sig, imedens Som 
merskindene forarbeides til hvidgarvet og 
Sem slæder, der benyttes til Handsker, Trom m e
skind, Pergament etc. De største og smuk
keste, graalighvide Ulveskind erholdes fra 
Labradorkysten og East-Maine-Gebetet, lige 
som ogsaa i stort Antal fra de af Eskimoerne 
beboede Landstrækninger; de fra Hudsonsbai 
kommende Skind ere ligeledes smukke, men 
noget mindre. De kanadiske, som falde mere 
i det Graa, vurderes mindre høit, imedens 
de russiske, polske og svenske Skind ere de 
ordinaireste. De fleste Ulveskind komme fra 
Busland, især fra Gouvernementerne Tula og  
Orenburg, og  forsendes dels t il Europa og  
dels til China. Gode Skind benyttes m eget 
i Ungarn til Pelsfoer, i Amerika, England og 
Frankrig mest til Fodtæpper o. dsl. ; de 
smukkeste hvide og  sorte Skind kjøbes mest 
af Grækerne for at forsendes til Tyrkiet. 
Paa de tyske Messer varierer Prisen paa U lve
skind imellem 5 og 50 Kroner pr. Stk. —  
A f de mange Afarter af Ulven maa navnlig 
mærkes den saakaldte hvide Ulv af gu llig 
hvid Farve og  med finere og  mere glinsende 
Haarlag end den alm indelige U lv ; den lever 
i de nordlige Egne af Busland og  Sibérien, 
og  dens Skind vurderes høiest. Den sor t e 
Ulv med sortagtig  gule Haar le v e r id e sa m m e  
Egne, men forekommer sjeldnere, og St eppe-
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ul ven,  som er mindre, slankere, af lysere 
Farve og med tættere og  længere Haar end 
den alm indelige, findes paa de kirgisiske, 
bulgariske og siberiske Stepper. T il Ulve
slægten henhører ogsaa Schakal en ( Canis 
aureus), som man træffer baade i det nord
lige og sydlige Afrika, saavel i A lg ier  som i 
Kaffernes Land, og som ogsaa forekommer i 
det sydlige Asien. —  I  Danmark, Tyskland 
og  England ere Ulvene ganske udryddede, 
men de findes endnu baade i Sverig og 
Norge.

U m l > r a  (Terra umbracea), Fr. Ombre, 
E. U m ber, kaldes forskjellige brune Jord- 
farver, som anvendes til Anstrygning, iV o x - 
dugsfabrikationen, til O lie- og Vandmaling, 
til Farvning af Træ og  Læder, Handsker, 
Snustobak etc. Den ægt e Um brajord er en 
lérholdig Brunjernsten med et fint jordag- 
tigt, mat Brud og af læderbrun, kastaniebrun 
eller mørk gulbrun Farve; den er blød, affar
vende, har en léragtig  Lugt, naar man aan
der derpaa, giver en glinsende Streg ved at 
rives med Neglen og har en Væ gtfylde af 
2,2. Den er mager at føle paa, klæber stærkt 
til Tungen og  indsuger begjæ rligt Vand, 
uden dog at opløses deraf. Den forekom mer 
navnlig paa Øen Cypern, hvorfor den ogsaa 
kaldes cyp r i sk  eller t y r k i sk  Umbra.  Ved at 
brænde den kan man fremstille dels sort- 
agtige og dels i det B øde spillende Nuancer, 
i hvilket sidste Tilfælde den ogsaa benævnes 
brændt  eller hol l andsk Umbra. Den benyt
tes baade i raa og  brændt Tilstand som brun 
Farve, men den forekommer nu ikke ofte i 
Handelen. Fra Thüringen kommer der der
im od oftere i Handelen en brun Lérjernsten 
under Navn af Konnsdor f er -Um bra,  som fin
des i de derværende Jernstensleier, hvor den 
sædvanlig benævnes »M ulm «. Ogsaa i E n g 
land findes der en noget lignende Umbra, 
navnlig i Derbyshire, Flintshire og  flere Ste
der. —  Som  et billigt Surrogat for den ægte 
Umbra anvendes hyppig den saakaldte Kölnske 

Umbra,  der ogsaa kaldes Köl nsk  Jord,  KÖI- 
nerbrunt ,  Kj edelbrunt ,  sp ansk  Brunt ,  Van 
Dyks Brunt  eller Eisenacherbrunt ,  Fr. Terre 
de Cologne, terre d ’ombre végétale, E. Co
logne umber; den bestaar a f en A r t fint 
jordagtigt, let søndergnideligt, m eget mørke
brunt Brunkul, som navnlig findes i mæ gtige 
Leier i Omegnen af Köln, Bonn, Brühl, ved 
Saalfeld i Thüringen og  ved Spoleto i Um
brien i Italien, hvorfra Benævnelsen Umbra 
stammer. Den Kölnske Umbra opgraves, 
slemmes med Vand, formes som Tærninger i 
Træforme og  bringes saaledes i Handelen. 
Den adskiller sig  fra den ægte derved, at 
den ved Ophedning udvikler en sveden, tørve- 
a g tig L u g t og efter Forbrændingen efterlader 
lid t hvid Aske. Den benyttes ligesom  den 
ægte saavel i naturlig som i brændt Tilstand 
som Farvemateriale baade til O lie- og  Vand
maling ; ved Behandling med Syrer eller P ot
aske tilbereder man deraf en m eget god brun 
Tuschfarve, som kaldes brun Carmin.  —  Den 
saakaldte Kugle-Umbra bestaar kun af for
skjellige Okkerarter a f smudsigbrun Farve, 
der undertiden sælges formede som K ugler.

U n ga r sk e  Vine .

En A rt Umbra benævnes ogsaa Casseler -  
Jord (s. d.).

Ungarsk Balsam  s. Balsam,  kar- 
pat isk.

Ungarsk B rent kaldes en A rt B jerg
grønt fra Ungarn.

Ungarsk Vand, Fr. Eau de la reine 
d ’H ongrie, er et vellugtende Vand, som til
beredes ved at destillere Vinaand over Bos- 
marinblade. V il man have dette Vand af 
god Kvalitet, maa Vinaanden være ren og 
stærk, Bladene friske og Destillationen gjen- 
tages tre eller fire G ange; men da denne 
Fremgangsmaade baade er m øisom m elig og 
kostbar, staar det ægte ungarske Vand i høi 
Pris, og  det meste vellugtende Vand, som 
sælges under Navn af ungarsk Vand, er der
for kun almindelig Spiritus, som er tilsat 
en ringe Mængde Bosmarinolie. D et erhol
des mest fra Frankrig, især fra Beaucaire, 
M ontpellier og andre Egne i Languedoc, hvor 
Bosmarinen hyppigst dyrkes; men det tilbe
redes ogsaa flere Steder i Tyskland.

Ungarske Vine. Næstefter Frank
rig  producerer Ungarn den meste Vin af alle 
Lande, og  hvad Kvaliteten angaar, saa gives 
der neppe noget andet Land, der producerer 
saa mange forskjellige Slags fortrinlige Vine 
som Ungarn. Mange ville maaské stille sig 
tvivlende ligeoverfor denne U dtalelse; thi 
naar Ungarn virkelig  har det rigeste Udvalg 
a f udmærkede Vine, ligger det Spørgsmaal 
nær, hvorfor da de ungarske Vine forholdsvis 
ere saa lidet bekjendte i Udlandet. Imedens 
Enhver kjender Vine som Bordeaux, Sherry, 
Portvin , Madeira, Malaga etc., er der vistnok 
Mange, for hvem Benævnelserne Buster, Me- 
nescher, Somlauer, Villanyer, Valodi, Carlo- 
vitzer, Segszarder etc. ere ganske ubekjendte, 
skjøndt de fleste a f disse Vine i virkelig God
hed fuldkommen kunne maale sig  med de 
førstnævnte. I  forrige Aarhundrede forholdt 
det sig anderledes, idet de ungarske Vine 
dengang vare godt kj endte langt udenfor 
Landets Grænser og  consumeredes i Mængde 
i Busland, Polen, Sverig, Danmark, Holland 
etc.; men dengang havde Frankrig endnu 
kun faa Forretninger paa Verdensmarkedet 
med fine Vine. De Allieredes T og  til Frank
r ig  banede egentlig  Veien for de franske 
Vine, og  vistnok først for Champagnevinene, 
til mange Lande, hvor de tidligere kun vare 
lidet bekjendte. Franskmændene gjorde der
næst store Frem skridt med Hensyn til Dyrk
ningen og Behandlingen af deres Vine, ime
dens andre Nationer vedbleve med den gamle 
Fremgangsm aade, og  da politiske Forhold i 
Forbindelse med høie Toldsatser i Udlandet 
og  store Transportbesværligheder fremkaldte 
flere og  flere Vanskeligheder for Afsætningen 
af de ungarske Vine, lykkedes det efterhaan- 
den Franskmændene tildels at blive Herskere 
paa Verdensmarkedet med deres Vine, idet 
kun Spanien og Portugal formaaede nogen
lunde at optage Concurrencen med dem. -*  
Ungarns Production af V in med Indbegreb 
a f Militairgrænsens, Slavoniens og  Kroatiens 
Vine, der sædvanlig ogsaa henregnes til de 
ungarske, udgjør i et Middelaar henved 12
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Millioner Hektoliter (à 103 %  danske Potter), 
saa at Landet ogsaa i Forhold  til Indvaaner- 
antallet viser sig  at producere den meste 
Min ; det nævnte Kvantum udgjør nem lig c. 
Hä Liter pr. Individ, imedens Frankrig kun 
Producerer lid t over 100 Liter pr. Individ, 
pmtrent ^ 32 af  hele Ungarns Jordareal er 
beplantet med Y in , som dog er af m eget 
forskjellig Kvalitet efter Klimaet, Jordbunden 
og Dyrkningsmaaden. A f det producerede 
Kvantum bestaar omtrent 1/5 af den saakaldte 
^Ausstich« og tem m elig svære Bjergvine og 
% af Bordvine af bedre Kvalitet, imedens de 
%  ere Land- og Havevine, som tidligere mest 
bleve consumerede i selve Landet, fordi de 
Paa Grund af deres B illighed ikke kunde 
bære den høie Toldafgift i Ø sterrig af 2 1l2 
Pl. pr. Eimer, som dog senere ophørte, da 
Toldgrænsen blev hævet. F orøvrigt vilde de 
Ungarske Vine maaské endogsaa overgaa de 
hanske Vine baade i Kvantitet og  i Kvalitet, 
dersom ikke Størstedelen af Vinproducenterne 
1 Ungarn stod saa langt tilbage saavel med 
Mensyn t il Dyrkningen af Planterne, som 
°gsaa" hvad Vinens Behandling angaar. I  A l
mindelighed tilbereder man i Ungarn 5 Sor
ter Vin a f forskjellig  Godhed, nem lig Es-  
Sents, Ausbruch,  Masl as,  ord inai r  Vin og 
bauer;  de tre første af disse Sorter tilberedes 
1 Almindelighed paa samme Maade, som er 
Omtalt under Artiklen »Tokaier«, imedens de 
hende sidstnævnte, der erholdes af ringere, 
ikke udvalgte Druer, undergives en mindre 
omstændelig Behandling.

Den første Plads iblandt de ungarske Vine 
judtager Tokaier vinen,  som vil findes om - 
bandlet tidligere i en speciel Artikel. A f de 
mangfoldige andre Sorter skulle vi her kun 
Uævne de vigtigste. —  Syr m ier -Vin ,  som 
Sædvanlig kaldes Car low i t zer ,  fordi denne 
%  driver Hovedhandelen derm ed, avles i 
Syrmien paa den høire Donaubred i O m eg
nen af Byerne Peterwardein, Carlowitz, Ra- 
bovatz etc. Den bedste Sort har Cypervinens 
Duft, men ikke dens Sødhed, og  voxer ved 
Dakovatz paa en Bjergflade, der hedder Sa- 
Uxya og Belegis. Carlowitzer-Aussticli er 
ou mørkerød, fyldig, aromatisk Vin, som lig 
uer B ourgogne; andre Sorter ere søde og 
braftige og  egne sig  derfor mere tilD essert- 
viue end til Bordvine. De hvide Syrmier- 
Une ere for spirituøse til at drikkes alene, 
°g de anvendes derfor mest til Forbedring 
uf mere ordinaire, syrlige eller haardo Vine, 
ugesom de ogsaa egne sig  fortrinlig  til D e
stillation af Vinsprit og  Cognac. Syrmien 
Producerer aarlig over 1 J/2 M illion Eimer Vin 
(a c. 59 d. Potter). Desuden tilberedes der 
1 Syrmien ogsaa megen Malurtvin. —  Mene
der-Vinene fra B jerget af samme Navn i Ara- 
fler-Comitatet er en sød, fy rig , aromatisk, 
mørkerød Dessertvin, som ligner Malaga ; den 
saakaldte »M eneser-Ausbruch« indtager den 
samme Plads iblandt de røde ungarske Vine, 
som Tokaieren iblandt de hvide, og  har en 
Souket, der kan lignes med Duften af en 
"landing af Canél, Nelliker og V ioler. Andre 
£°de røde Sorter ere: »Gyorok, Kuvin, V ila- 
£os, Arad, Paulis etc. fra den sydlige Side af

B jerget; iblandt de hvide er den fra Magya- 
rath, som har Lighed med fin Madeira, den 
bedste og mest søgte Bordvin. Arader-Bjer- 
get leverer aarlig c. \  M illion Eimer. —  
En fortrinlig  hvid , let Bordvin er ogsaa 
Neszmelyer  fraGrauer-Com itatet; den bedste 
voxer paa B jerget Pap-H egy, er holdbar og 
har en behagelig Bismag. —  Gfner-Vinene, 
som produceres langs Donaus Bredder i B u- 
dapester-Comitatet, haves af forskjellig G od
hed; den bedste voxer paa det store Ofner- 
bjerg, som mest leverer røde Vine, i gode 
Aargange henved 200,000 Eim er aarlig. Navn
lig  maa mærkes den bekjendte Adlersberger ,  
som voxer paa vulkansk Grund, og  om hvil
ken det af Vinkjendere paastaas, at den over- 
gaar alle franske Rødvine i G odhed; den er 
dyb m ørkerød, m eget fy rig  og aromatisk 
uden at være bitter, har en udmærket Bouket 
og kan sammenlignes med de svære Borde- 
auxvine. Desuden avles der gode Rødvine 
paa B jergene ved St. Endré, Promontorium , 
Teteny, Bogdany etc. A lle  røde Vine fra 
St. Endré indtil Teteny gaa i Handelen under 
Navn af Ofner-Vine, de bedste Sorter ofte 
som Adlersberger. A f de hvide Ofnervine 
er St einbrucher  den mest yndede Bordvin; 
den er gul eller grønliggul, let syrlig , men 
fyrig , krydret og duftende. B jerget leverer 
aarlig c. 40,000 Eimer. —  Szegszar der  fra 
B jerget af samme Navn i Tolnaer-Com itatet 
er en behagelig, let Rødvin, som ligner god 
Bordeauxvin; den opnaar sin fulde Godhed 
efter to Aar og  sælges billig  i Forhold  til 
K valiteten, idet den godt kan maale sig  m ed 
de bedre Iranske Rødvine. —  Vi l l anyer  fra 
Baranyer - Com itatet er sædvanlig en mørk, 
granatrød, ogsaa efter længere Lagring lidt 
sødlig Vin ined en krydret, noget jordbær- 
lignende Smag og en fortrinlig  B ouket; den 
ligner god Bourgogne. Der avles ogsaa hvide 
Vine af samme Navn. — Fünf k i r chner  er en 
god B ordvin ; den bedste kommer fra B jerget 
Deindol, gode Sorter ogsaa fra Makar, G old 
berg etc., af hvilke nogle egne sig  godt til 
Cham pagne-Fabrikation. —  Visson iai e r  fra 
Heveser-Comitatet er en god, fy ld ig  Rødvin , 
der har Lighed med de sværere Bordeaux- 
vine, og  i Er lauer  Egnene produceres der 
navnlig en m eget god, baade hvid og rød, 
sødlig Ausbruch, der nærmer sig  til Mene- 
seren; den ligner den franske Côte rotie og 
er styrkende og kolikstillende. Den bedste 
Erlauer voxer paa Egidiebjerget og bliver 
moden i det fjerde eller femte Aar. —  Oeden- 
burger-Com itatet leverer i gode Aargange en 
fortrinlig Ausbruch, og i Alm indelighed ædle, 
kraftige, søde Vine, som i Ø sterrig kaldes 
Søvine.  Oedenburger Ausbruch kan blive 
m eget gammel og taber da lidt i Fyrighed, 
men vinder i Mildhed. Ruster-Ausbruch fra 
Bredderne af Neusiedlersøen kommer Tokaie
ren nærmest af alle V ine; dens fortrinlige 
Egenskaber skyldes hovedsagelig den sildige 
H øst og  den m eget om hyggelige Behandling, 
som man giver den. H østen begynder sæd
vanlig først i  de sidste Dage al October og 
varer ofte til ind i December, da der intet 
Blad findes mere paa Vinstokkene og  H øst-
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folkene ofte maa varme deres Hænder ved en 
antændt Ild. K uster-Vinbjerget leverer ogsaa 
en særdeles god Dessertvin. —  St. Georger 
Ausbruch fra Presburger-Com itatet er en 
fortrinlig , guldgul Y in, som udmærker sig 
ved Fyrighed og  Arom a og nærmer sig  til 
Tokaieren. —  Schomlauer fra B jerget Som - 
lyo i Weszprimer-Comitatet er en af de æd
leste af alle Ungarns hvide Bordvine; den 
er grønliggul og har en møget behagelig, 
krydret Smag. I  gode Aar leverer B jerget 
kun 25— 30,000 Eimer ; men da denne Y in  er 
m eget søgt, fremstilles der ogsaa meget uægte 
Schomlauer ved Forskæring af andre Sorter. 
— Kroatien og  Slavonien høre til Ungarns 
sydligste Vinregioner, og  man skulde derfor 
tro, at de ogsaa producerede de bedste Vine, 
men dette er ikke Tilfæ ldet. Mange kroa
tiske Vine ere hidsende, stærke og nærme sig 
til de likøragtige italienske Vine, imedens 
andre ere uden Fylde og Indhold, hvilket hoved
sagelig  hidrører fra en feilagtig  og skjødes
løs Tilberedning og  Behandling. 1 nogle 
Egne produceres der dog en meget god Aus
bruch, og i. Nærheden af Agram  avles der en 
sjelden lin Muscateller. I  Slavonien gives 
der enkelte fortrinlige Vine paa Bjergene 
langsmed Floden Drau; af de røde er den 
fra Moszlavina den bedste, og af de hvide 
har man navnlig to m eget line Sorter, Babu- 
leker og  Bukoveczer, som udmærke sig  ved 
en eiendomm elig Bouket. —  Siebenbürgens 
Vine ligne de ungarske og  ere af forskiellig 
G odhed; de bedste ere fra Medvis, Carlsburg, 
Mühlenbach etc. I  nogle af disse Egne pro
duceres der ogsaa en Ausbruch, som har L ig 
hed med Tokaier.

U n i t  var det oprindelige Navn for den 
nordamerikanske Dollar.

U r a n  ( Uranium) er et i Naturen kun 
sjelden forekommende Mineral, som blev op
daget 1789 af K laproth; det findes som o f
test i Begblende eller Uranbegerts som et 
Dobbeltilte. Som Metal finder det ingen A n 
vendelse, og  det fremstilles ogsaa kun m eget 
vanskeligt i  Form  af et sort P u lver , der 
egentlig  ikke er et Metal, men kun et F or 
ilte, eller som smaa, noget hammerbare Blade 
af et sølvlignende Udseende. Derim od be
nyttes Uranbegerts, Pechuran eller Begblende* 
til Frem stilling af flere Uranforbindelser, 
saasom Urantveiltenatron , der nu hyppig 
anvendes til Farvning a f de smukke, grøn 
liggu le  bøhmiske Glas, og Urandobbeltilte, 
som finder Anvendelse i Porcellain  og  Em aille
maleriet til Frem stilling af en smuk gul eller 
sort Farve. D et er et gu lt Pulver uden Smag, 
som ikke opløser sig  i Vand, men derimod i 
Syrer. Det salpetersure Uranilte danner sig 
ved Opløsning a f Uranilte i Salpetersyre; 
ved Fordam pningen fremkommer der gule

Prismer, som henflyde eller forvittre i Luf
ten. Begblende er a f en dyb sort Farve, 
fedtglinsende, uigjønnem sigtigt og  forekom
mer i flade, pladeformede Stykker, der ere 
indvoxede eller indsprængte i andre Sten- 
arter. D et findes i Urbjergene ved Johann- 
georgenstadt, Annaberg og Marienberg i Sach
sen, ved Joachim sthal i B øhm en, samt 1 

Cornwallis. De f'orskjellige Uranforbindelser 
benyttes forøvrigt kun til rent chemiske Præ
parater.

U r a o  er halvandet kulsurt Natron, som 
vindes af de mexicanske Natronsøer, ligesom 
Trona af de ægyptiske (s. Soda;.

U r a r i  s. Curare.
U r g r e n s t e n  s. Gabbro.
U r h a n s  s. Aarfuglen.
U r i n s y r e ,  opdaget af Scheele i Aaret 

1776, er en Bestanddel af Blæresten og inde
holdes navnlig i de kjødædende Dyrs Urin, 
fremdeles i de store Rovfugles og  i Slangers 
Excrementer samt i Guano. Den danner 
hvide, fine, bladede, luftbestandige Krystaller 
uden L ugt og  Smag, meget tungtopløselig® 
i Vand, uopløselige i Spiritus og Æ ther, men 
letopløselige i Salpetersyre, hvorved Urin
syren im idlertid decomponeres. Denne Syr® 
fremstilles i ikke ubetydelige Mængder af 
Guano og  benyttes hovedsagelig til Fabrika
tion af en pragtfuld Farve, Murexid (s. d.}> 
som navnlig tidligere anvendtes hyppig til 
Purpurfarvning af U ld og Bom uld, men som 
i den nyere T id  er bleven m eget fortrængt 
a f Anilinfarverne.

U r s o n  s. Melbærris.
U r t i c a  s. Neide.
U r n s h i ,  japanesisk Lak, s. L akeret 

Varer.
U s n i n ,  Usninsyre, er et gult Farvestof 

der erholdes af forskjellige Lavarter, hoved
sagelig  af Usnea, og  dernæst ogsaa af Par- 
melia, Cladonia og  flere. Ved Kalkmel)' 
i Overskud, hvormed Lavplanterne koges, ud
trækker man Farvestoffet, som derefter ud
vaskes og behandles med varm Alkohol, °é 
Usninet krystalliserer da i guldgule, gli°' 
sende Smaablade uden L ugt og Smag. ^  
opløse sig  i kold Svovlsyre og  fældes ved 
Vand med en b leggu l Farve. Med ætsend® 
Alkalier give de et smukt Karminrødt, som 
er væsentligt forskjelligt fra Orcin.

U t r e c h t e r  F i n i i  s. Plyds.
U v a r a w i t  er en m eget sjelden for®' 

kommende, chromholdig, grøn Granat, som 
findes i Sibérien; den blev opkaldt efter de11 

russiske Minister Uvarawit.
U z e l  kalder man i Frankrig nogle smukke» 

varige Hørlærreder, som forfærdiges i Of11' 
egnen af Byen af samme Navn i Dep. Côt® 
du Nord.
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v.

Vaaben inddeler man i Skydevaaben,  
Hugvaaben og St ødvaaben,  og  desuden hen- 
regner man ogsaa hertil de saakaldte Dæk- 
vaaben,  saasom Kyradser, Skjold, Hjelm e 
etc., hvilke sidste vi dog ikke skulle omtale 
høiere, da de ikke ere egentlige Handels- 
ëjenstande. —  Skydevaabnene bleve op
fundne strax efteråt man i Begyndelsen af 
det 14de Aarhundrede havde lært at kjende 
krudtets Virkninger og  vare allerede i Brug 
i Frankrig i Aaret 1338, hvorfra de snart 
Udbredte sig  til de andre Lande og kom saa- 
ledes ogsaa til Danmark i A aret 1372. Man 
jtjelner imellem det  svæ re Skyt s,  til hvis 
Betjening der udfordres flere Mænds Kræfter, 
°g Haandskydevaabnene,  som benyttes af en 
eukelt Mand. T il det  svæ re Sk y t s henreg
nes navnlig Mor t erer  og  Kanoner ,  af hvilke 
de førstnævnte ere bestemte til at udskyde 
Brojectiler i høie og  steile Baner, imedens 
de sidstnævnte udskyde dem i langstrakte 
Baner imod verticale Maal. De første Ild 
dåben vare kun korte, smedede eller metal
støbte B ør , i  hvis bageste Ende der var 
doret et Fænghul, og  hvormed man udskød 
kugler af Sten eller B ly  med forholdsvis 
kun smaa Krudtladninger ; men allerede i det 
15de Aarhundrede støbte man større Kanoner 
uf Bronce og forsynede dem med etsaakaldet 
Kammerstykke til at rumme Krudtladningen. 
Efterat man derpaa i Slutningen af samme 
Aarhundrede havde lært Kunsten at støbe 
genstande af Jern, begyndte man ogsaa at 
•døbe saavel Morterer og  Kanoner, som ogsaa 
Brojectilerne dertil af dette Metal. I Slut- 
Uingen af det 18de Aarhundrede ophørte man 
aerpaa ganske med at støbe Skibskanoner af 
Metal, maaské mest a f øconom iske Hensyn, 
°g gik helt over til Støbejernsskyts. Kano
ern e  bleve støbte i ét Stykke med fast Bund 
?g et cylindrisk Løb, som enten aftog jevnt 
1 Tykkelse ud imod M undingen, eller havde 
Afsatser et eller to  Steder, saa at Kanonen 
Bavde Udseende a f at bestaa af flere Dele. 
Urnkanonerne vare omtrent af samme Form  
s°m Broncekanonerne, men gaves kun en 
større Tykkelse paa Grund af Materialets 
Jugere S tyrke, iigesom  de ogsaa forfæ r- 
uigedes med længere og  videre B ør og  sær
egne Kammerstykker; udvendig forsynede 
Uran dem dernæst med en fremstaaende Tap 
Paa hver Side tæt foran deres Tyngdepunct, 
paa hvilke Tapper Kanonen hvilede i Lavet- 
ten, og samtidig hermed foretog man ogsaa 
store Forbedringer med Affutagerne. Man 
jjavde saaledes Kanoner af de mest forskjel- 
kge Størrelser, men for at tilveiebringe en 
større Ensartethed i denne Henseende for 
krigsmateriellets Vedkom mende, blev det 
uflerede i Midten af det 16de Aarhundrede 
vedtaget af Begeringerne i flere Lande kun 
ut lade forfæ rdige Kanoner i visse bestemte

Størrelser, og  at benævne de forskjellige 
Klasser efter Kuglernes Pundevægt. I  Frank
r ig  havde man saaledes 4, 8 , 12, 16, 24 og 
32 Punds Kanoner, imedens de fleste andre 
Lande benyttede et andet System, nem lig 3,
6 , 12, 18, 24, 36 og 48 Punds; i  den nyere
Tid er man imidlertid i de fleste Lande gaaet 
over til at benævne Kanonerne efter Løbenes 
Tværmaal ved Mundingen, saasom 2  3, 4,
7, 8  og  indtil 14 à 15 Tom. Kanoner. Med 
H ensyn til Brugen af Kanonerne foretoges 
der vel i Tidens L øb mange Forbedringer, 
saasom ved Anvendelsen af mindre Krudt
ladninger, Brugen af Kardæsker, Granater og  
andre Spræ ngprojectiler istedetfor Kugler, 
Skuddets Antændelse ved Hjælp af Percus- 
sionslaase eller Frictionsfængrør e tc ., men 
selve Kanonerne beholdt omtrent den samme 
Form  uforandret i flere Aarhundreder. D et 
var først omtrent i Aaret 1858, at der skete 
et v igtig t Fremskridt i Kanonfabrikationen, 
idet man forsynede Løbene indvendig med 
skrueformig snoede Biffelgange og  istedetfor 
almindelige Kugler anvendte Støbejerns 
Spidsprojectiler, som paa Siderne havde frem 
staaende Knopper af blødere Metal, der under 
Udfarten af L øbet pressedes ind i B iffel- 
gangene, hvorved Projectilet bragtes til at 
dreie sig  om sin Længdeaxe, saa at det nød
tes til at holde den spidse Ende forrest paa 
dets Fart igjennem  Luften. De riflede Ka
noner udskyde deres Spidsprojectiler med 
langt større Skudsikkerhed og  Anslagskraft 
end de glatløbede og have derfor nu næsten 
ganske fortrængt disse sidste i de fleste 
Lande. I Begyndelsen støbte man dem om 
trent paa samme Maade og  af de samme 
Materialier, som man tidligere havde anvendt 
til de glatløbede Kanoner, nem lig Bronce 
eller Støbejern; men det viste sig snart, at 
det første af disse Metaller var for blødt og  
det sidste for skjørt til at modstaa V irk 
ningen af de store Krudtladninger, der ofte 
udfordredes til at udskyde de tunge Projec- 
tiler, og  man forsøgte derfor paa flere Maader 
at raade Bod herpaa, dels ved at omgive 
Støbejernskanoner med Staalringe, og  dels 
ved at smede Kanonerne enten helt af Støbe- 
staal eller af vexlende Lag Smedejern og  
Støbestaal, hvilken sidste Fremgangsmaade 
blev opfunden i Aaret 1855 af den engelske 
Ingenieur Armstrong. De første Biffélkanoner 
vare indrettede til at lades fra M undingen, 
men i flere Lande, navnlig i England og 
Tyskland, begyndte man allerede for en Snes 
Aar siden at forfærdige riflede Kanoner, som 
vare til at aabne og  lukke i Bunden, saa at 
Ladningen ad denne Vei kunde bringes ind 
i Løbet. B egge disse System er benyttes nu 
samtidig i flere Lande, idet de begge have 
deres Fortrin  og deres M angler; men sand
synligvis ville dog Bagladekanonerne efter-



V a a b e n . 9 4 2 V a a b e n .

haanden ganske fortrænge Forladekanonerne. 
I  Danmark bleve Bagladekanonerne første 
Gang Indførte i Aaret 1875, da der fra F in- 
spong Kanonstøberi i Sverig blev bestilt en- 
del 11 Toms Støbejerns-Bagladekanoner, hvor
til der hørte Spidsprojectiler af 465 Punds 
Væ gt og  en Krudtladning paa 80 Pd., og 
senere er der fra den Kruppske Fabrik i 
Essen til Kjøbenhavns Søbefæstning bestilt 
flere 14 Tom s Staai-Bagladekanoner, bestemte 
til med en Ladning af 250 Pd. Krudt at ud
skyde Spidsprojectiler paa c. 1,050 Pd. Styk
ket, ligesom der ogsaa fra samme Fabrik i 
de senere Aar er anskaffet endel Staal-Bag- 
ladekanoner af forskjellige Kalibre til den 
danske Flaade. —  Tidligere inddelte man 
sædvanlig Kanoner i 3 Hovedklasser, nem lig 
Fel t kanoner ,  de mindre, som udskyde Pro- 
jectiler af 6— 24 Punds Vægt, Fæ st nings
kanoner  med Projectiler paa 24— 64 Pd., og 
Kyst kanoner ,  som vare de sværeste og  til 
hvilke Projectilerne veiede 65— 120 P d .; men 
efterat man siden A aret 1858 har begyndt 
at beklæde Orlogsskibenes Sider med Jern
plader, hvis Tykkelse stedse er voxet og nu 
har naaet op til henved %  Meter, har man 
ogsaa maattet stræbe efter at forfæ rdige Ka
noner, som ere istand til paa passende A f
stand at kunne gjennemskyde saadanne Pand- 
sere. Resultatet af disse Bestræbelser var 
de saakaldte Pandserbrydere,  m eget svære 
Riffelkanoner, som med forholdsvis store Lad
ninger udskyde Spidsprojectiler af Staal eller 
haardtstøbt Jern, der kunne veie indtil 1,800 
Pd. og  ere istand til paa en Afstand af 4,000 
Alen at trænge igjennem Pandserplader af 
over 1 Meters Tykkelse. Men imedens saa- 
ledes Kanonerne stedse ere tiltagne i Væ gt, 
er derimod Antallet af de Kanoner, der tjene 
til et Skibs Armering, samtidig blevet be
tydelig  reduceret, dels som en F ølge  af disse 
Kanoners større Virkekraft, og dels paa Grund 
af saavel deres egen som Pandserbeklædnin- 
gens betydelige Væ gt i Forhold til Skibenes 
Bærekraft.

Haandskydevaaben bestaa hovedsagelig af 
Geværer  og Pist oler .  Geværer, som efter 
deres forskjellige Form  og Construction og 
saa kaldes Bøsser, Flinter, Musketter, Rifler, 
Karabiner etc., vare allerede kjendte i B e
gyndelsen af det 15de Aarhundrede under 
Navn af Lodbøsser  og  bestod dengang kun 
af støbte Metalrør eller sammensveisede Jern
rør, som vare fastgjorte til Træstokke og 
forsynede med et Fænghul paa Oversiden af 
L øb et; Affyringen skete da ved at man med 
Haanden bragte en brændende Lunte i B e
røring med Fængkrudtet. Den første For
bedring, som foretoges med disse Bøsser, be
stod i, at man anbragte Fænghullet paa høire 
Side af L øbet ovenover en lille skaaldannet 
Plade eller Pande, hvorved Skytten blev sat 
istand til at tage Sigte under Affyringen. I 
1740 opfandt man dernæst den saakaldte 
Lunt e laas,  som havde en foran Panden an
bragt og  med en Lunte forsynet Hane, som  
ved et Tryk med Fingeren paa en Aftrækker 
faldt ned paa Panden og antændte Fæ ng
krudtet. Luntelaasen fandt snart Indgang i

de fleste Lande i Europa og  var endnu i 
Brug til Infanteriets Vaaben i Begyndelsen 
af det 18de Aarhundrede, imedens man alle
rede tidligere til Rytteriets Bøsser og til 
Jagtbøsser anvendte den i Aaret 1517 af en 
Uhrmager i Nürnberg opfundne Hj ul laas,  
der bestod af et af en F jeder opspændt, riflet 
Staalhjul, som ved at slippes løs ved et Tryk 
paa Aftrækkeren kom til at gnide imod et 
paa Hanen fastgjort Stykke Svovlkis, hvorved 
der fremkom Gnister, der antændte Fæng
krudtet. Denne Mechanisme var imidlertid 
m eget com plice ret, idet den bestod af flere 
forskjellige Fjedre, som let kom i Uorden, 
og  det var derfor et Fremskridt, da Snap- 
hanslaasen blev opfunden i Aaret 1560. 
Denne er egentlig den ældste Form  af Flinte- 
stenslaasene og holdt sig i Brug i flere Aar- 
hundreder i mange Lande, saaledes ogsaa i 
Danmark, ligesom  den ogsaa endnu hyppig 
benyttes i Orienten; den bestod hovedsagelig 
af en i en Hane fastspændt Flintesten, der 
ved Kraften af en Slagfjeder bragtes til at 
slaa Gnister im od et over Fængpanden fast
g jort Fyrstaal. En forbedret Construction 
havde den i Frankrig i 1640 opfundne egent
lige Fl int laas,  hvis H ovedfortrin  var, at Me
chanismen anbragtes indvendig i Laasen, og 
at det tidligere Fyrstaal gaves en saadan 
Form , at det dannede et af en Fjeder fast
holdt Laag over Panden og  Fænghullet) 
hvilket Laag blev slaaet op, idet Flintestenen 
ramte det og frembragte Gnister, der an
tændte Fængkrudtet. I  det 16de Aarhundrede 
kaldtes de skjæftede Bøsser Hagebøsser ,  idet 
de paa Undersiden af Skjæftet. vare forsynede 
med en Jernhage, der under Affyringen hold
tes imod en faststaaende Gjenstand for at 
afbøde Reculestødet. Flintlaasen fortrængte 
nu efterhaanden de ældre Luntelaase og an
vendtes almindelig næsten i alle Lande saa
vel til M ilitairbrug som til Jagtbrug, indtil 
Skotlænderen Forsyth  omtrent i Aaret 1800 

fandt paa at benytte en Knaldsats til Krud
tets Antændelse og construerede de saakaldte 
Per cussionslaase,  hvortil man som Tænd
sats først benyttede smaa, fernisserede Kug' 
1er af Knaldkviksølv, indtil man i England i 
Aaret 1818 opfandt Kobber-Fænghætterne, 
i hvis Bund Satsen blev anbragt. I  Aarenes 
Løb undergik disse Laase mange Forbedringer 
og ere navnlig siden A aret 1840 efterhaan
den bievne indførte i alle Lande, baade tu 
militaire og  andre Geværer. I  den nyere 
T id  ere im idlertid Fænghætterne tildels at- 
skaffede t il militaire Vaaben, idet Tændsatsen 
nu sædvanlig anbringes i selve Patronerne- 

Efterhaanden som Geværernes Laasemecha- 
nismer saaledes bleve gjorte mere og niere 
fuldkomne, opfandt man ogsaa mange f°r' 
bedrede Constructioner med Hensyn til disse 
Yaabens andre Dele. Allerede omkring Aary 
1500 forfærdigede man Geværer, hvis L0Ö 
indvendig vare forsynede med indskaarne 
Render, for at den med et indfedtet Stykke 
T ø i omsvøbte Kugle med større Letue 
skulde kunde nedstødes deri; men fflan 
kjendte dog neppe dengang de store Fordele) 
som saadanne Riffelgange senere medfø1 e
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med Hensyn til Skudsikkerhed, Anslagskraft 
og Bevaringen af Projectilets Retning under 
dets Fart igjennem  Luften. I  Løbet af flere 
Aarhundreder bleve derfor riflede Geværer 
næsten aldrig benyttede til Krigsbrug, hvor
til Grunden dog ogsaa tildels maa søges i 
den Omstændighed, at der dengang udfor- 
dredes m eget længere T id  til at lade et riflet 
Gevær, end et glatløbet. D et var først om 
trent i Aaret 1830 at Riflerne vandt In d 
gang som militaire Yaaben, idet endel a f den 
franske Hær blev forsynet dermed, og  siden 
den T id  ere de efterhaanden bievne alminde
lige Krigsvaaben næsten for alle Landes A r 
meer. I Aarenes Løb have Riflerne under- 
gaaet mange Forbedringer med Hensyn til 
deres hele Construction, og  navnlig forfær
diges de nu stedse til at lades bagfra, hvor
ved Skydningens H urtighed i høi Grad be
fordres. Allerede i det 17de Aarhundrede 
begyndte man at construere Bagladevaaben, 
som man senere stadig har søgt at forbedre : 
men det var først i Begyndelsen af vort 
Aarhundrede at de fik practisk Anvendelse 
til M ilitairbrug. I  A aret 1825 blev endel af 
den nordamerikanske Hær forsynet med 
Bagladerifler, og i Frankrig, Tyskland og 
flere andre Lande forfærdigedes der snart 
efter forskjelligt construerede Bagladegeværer, 
som efterhaanden bleve mere og mere for
bedrede. Ogsaa i Danmark opfandt Bøsse
mager Löbnitz omtrent i A aret 1845 flere 
Slags Bagladegeværer, hvoraf endel bleve 
anskaffede til Armeen, navnlig i Form  af 
Karabiner til Rytteriet. —  I A lm indelighed 
kunne Bagladegeværerne inddeles i to K las
ser efter de forskjellige Maader, hvorpaa der 
lukkes for Løbets bageste A abn in g ; man 
skjelner saaledes imellem Cyl inderm echanis-  
men, hvor Tætningen sker ved Hjælp af et 
cylindrisk Bundstykke, der kan føres frem og 
tilbage i L øbets Længderetning, og  Blok-  
t oechanismen,  hvor Lukningen bevirkes ved 
et Bundstykke eller en Klods, som enten kan 
glide tilside, saa at Løbets bageste A abning 
bliver fri, eller dreies tilside om en svær 
Bolt, saaledes som ved det danske Rem ing- 
tongevær. Tyskland, Frankrig, Rusland, 
Italien, Grækenland, Schweiz og  Holland have 
Geværer med Cylindermechanismer; England, 
Amerika, Østerrig, Belgien, Spanien, Dan
mark, N orge og  Sverig derimod med Blok- 
mechanismer. T il den første K lasse hen
fører det a f Preusseren Dreyse construerede 
Tændnaalsgevær,  som i Aaret 1840 blev 
miskaffet til Brug for endel a f den preussiske 
jl®r, samt det i Frankrig i 1866 indførte 
Ahassepot gevær,  imedens mange nyere Ge- 
ysermodeller ere af den sidstnævnte K lasse; 
j. Åen nyere T id  synes det im idlertid, at Cy- 
bndermechanismerne efterhaanden ville for
trænge Blokmechanism erne. Saavel ved 
tlreyses Tændnaalsgevær og  Chassepotge- 
^mret, som overhovedet ved alle ældre 
bagladegeværer sker Tætningen bagtil ved 
selve Mechanismen ; dette frem bød im idlertid 
8tedse store Ulem per og  Vanskeligheder og 
f ar den egentlige Grund t i l ,  at Baglade- 
fleværerne ikke tidligere kunde vinde Ind

gang. Opfindelsen af M etalpatronhylstrot 
fjernede disse Vanskeligheder, idet Patron
hylstret besørgede Tætningen, saa at Bund
stykket kun skulde tjene til at støtte Pa
tronens Bund. Metalpatronen har saaledes 
været epokegjørende med Hensyn til Bag
ladegeværer og  havt disses Indførelse i alle 
Hære til F ølge. —  I Preussen blev det 
Dreyseske Tændnaalsgevær i Begyndelsen af 
Halvfjerdserne afløst af det af Brødrene Mau
ser i Oberndorf opfundne Mausergevær,  
hvormed hele den tyske Armé nu er forsynet. 
A f den Mængde forskjellige Geværmodeller, 
som ere fremkomne i den nyere Tid, ere 
følgende de v igtigste: Peabody-Geværet ,  som 
blev opfundet i 1862 af en Amerikaner af 
samme Navn og  som senere med endel F or
andringer i Detaillen blev antaget til Brug 
for den engelske Armé under Navn af Mar-  
t i ny-Henry-Gevæ ret ;  dernæst det baierske 
Werdergevæ r af Model 1869, som blev an
vendt af Bairerne i den fransk-tyske K rig 
1870— 71, og  som var anordnet til alminde
lig  Brug for den baierske Hær, indtil det i 
1876 blev afløst a f det ovennævnte Mauser
gevæ r; det franske Grasgevæ r  fra 1874, det 
schweiziske Yet t er l igevær,  samt det af F ir
maet Rem ington & Sons i Newyork i 1867 
opfundne Remingt ongevær,  med hvilket Vaa
ben hele den danske Armé nu er forsynet, 
ligesom  det ogsaa er antaget til Brug baade 
for den norske og den svenske Hær. R e- 
m ingtongeværet er overordentlig simpelt i 
sin Sammensætning og  er let at lade og  
affyre, imedens dets M echanisme yder fuld 
stændig Sikkerhed for, at Skuddet ikke gaar 
bagud; men som Tilfæ ldet er med de fleste 
med Blokmechanisme forsynede Geværer kan 
det ikke omdannes til det nedenfor omtalte 
Magasingevær. Det har ligeledes en stor 
Indtrængelsesevne, idet en god Rem ington- 
riffel paa en Afstand af 100 Alen gjennem - 
borer 7 à 8  Fyrrebræder af 1 Tom mes T yk 
kelse og paa en Afstand af 1,600 Alen 1 à 2 
lignende Bræder. A dskillige af de nyere 
Geværmodeller overgaa im idlertid Rem ington- 
geværet med Hensyn til Indtrængelsesevne. 
—  A f Bagladegeværer, som have spillet en 
vis Rolle , maa endnu mærkes Spencers og  
Henr ys Repetergeværer, som bleve anvendte 
im od Slutningen af den amerikanske K r ig  
1863— 65 og  som vistnok ere de første gode 
M odeller af slige Vaaben; det førstnævnte 
har Blokm echanisme, det sidstnævnte Cy- 
lindormechanisme, og de have begge Metal
patroner. En M odification a f Henrygeværet 
er det saakaldte Henry-Winchest er -Gevær ,  
som blev anvendt af Tyrkerne i den sidste 
K rig med Rusland. Endnu skal kun nævnes 
Snider s Blokm echanism e,  som har fundet 
Anvendelse ved Omdannelsen af en stor 
Mængde Forlade rifler, saaledes i Danmark, 
England, Frankrig, Rusland og  Holland. —  
De Patroner, som benyttes til de nyere B ag 
ladegeværer, ere de saakaldte Enhedspat r o
ner,  som foruden Ladningen ogsaa indeholde 
Tændsatsen; de have enten H ylstre af tyndt 
Kobberblik eller a f fast presset Papir med 
en M essingbeklædning om Bunden og  inde-
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holde Tændsatsen enten i F on n  af en Pille 
eller lille Hætte i Midten af Patronbunden 
(Centralantændelse), eller i Bundens Band 
(Bandantændelse).

Den nyere Tids Bestræbelser for at tilveie
bringe forbedrede Geværconstructioner have 
navnlig gaaet ud paa dels at give Geværerne 
en  større Skudvidde, hvilket man har søgt 
at opnaa ved at forøge saavel Ladningens 
som Kuglens Vægt, og  dels paa at forøge 
Skydningens H urtighed i afgjørende Øieblik. 
Allerede i længere T id  har man kjendt det 
saakaldte Repet érgevær eller selvladende 
Magasingevær, som i 1869 blev antaget som 
alm indeligt Vaaben for Fodfolket i Schweiz 
og  senere ogsaa er indført til B rug for M ili- 
tairet i flere andre Lande. D ette Gevær har 
enten under Geværpiben eller i K olben  Plads 
til et vist A ntal Patroner (fra 5 til 25), der 
ere anbragte bag hverandre og  trykkes hen 
til Kamret ved Hjælp af en Fjeder. Skal 
der afgives H urtigild, aabnes blot for Maga
sinet, og  ved Hjælp a f de almindelige Lad
ningsgreb føres da Patronerne successive ind 
i L øbet efter hver A ffyring, hvorved Skyd
ningens H urtighed selvfølgelig  i høi Grad 
fremmes. Endel af de tyske Mausergeværer 
bleve for nogle A ar siden forandrede til saa
danne Magasingeværer, men de skulle ikke 
have vist sig  fuldt hensigtssvarende, idet de 
ere for tunge, saa at Skytten hurtig  trættes, 
ligesom  ogsaa Magasinets Fyldning medtager 
for lang Tid. E t af Geværfabriken »Lee 
A rm s Company« i Newyork construeret Ma
gasingevær, som i 1879 blev patenteret i de 
fleste europæiske Stater, formenes nu at være 
den heldigste Løsning af Spørgsmaalet om 
Hurtigskydning, idet Geværets Væ gt er for
ringet betydeligt ved at Patronerne ere for
delte i flere flade Metalbeholdere eller Maga
siner, som hvert kun indeholder 5 Patroner 
og  som efter A ffyringen af disse med stor 
Lethed skulle kunne ombyttes med fyldte 
Magasiner fra Patrontasken. Med dette Ge
vær skal der kunne gjøres 21 Skud i 80— 40 
Seconder, en Skydehastighed, der er større 
end ved noget andet Vaaben. —  Ogsaa det 
schweiziske Vet t er l igevær skal være et for
trin ligt Magasingevær, som man for Tiden 
skal være betænkt paa at tage til Mønster 
i Frankrig med nogle Forandringer i Con- 
structionen.

Jagt geværer  forfærdiges ligeledes i den 
nyere T id  mest efter Bagladeprincipet og 
haves af mange forskj ellige Constructioner; 
de ere ofte dobbeltløbede, idet de have to 
ved Siden af hinanden liggende, fast for
bundne Løb. Sædvanlig ere Løbene beitsede 
graa eller brune, men undertiden damasce- 
rede (s. Staal), idet man ved Samm ensvcis- 
ning af Staal og  blødt Jern eller Jerntraad 
frem bringer slyngede A ftegn inger derpaa, 
hvorved de dels faa et smukkere Udseende 
og dels afgive større Sikkerhed imod Spræng
ning end de almindelige Løb. Ofte ere de 
d og  kun uægte damascerede, idet Tegningerne 
kun med en Beitse ere anbragte paa L øbe 
nes Overflade som en Forsiring, der i ingen 
Henseende forbedrer Løbenes Kvalitet. Iblandt

de m angfoldige Systemer, som ere opkomne 
med Hensyn til Constructionen af Jagtge
værer, maa navnlig mærkes det af Lef aucheux 
i  Paris opfundne Jagtgevær, som udmærker 
sig  ved sin simple og  til Jagtbrug tilstrække
lig  holdbare Mechanisme. Det behøver kun 
en forholdsvis ringe Krudtladning, og man be
nytter dertil Enhedspatroner af tyndt Pap, 
som have en Messingbund med en opret- 
staaende Fænghætte, i hvilken der ved Ha
nens Slag inddrives en Stift, som bringer 
Satsen til at explodere. Disse Geværer fa
brikeres af forskjellig K aliber; sædvanlig er 
denne angiven ved Numere indtil 28, som 
findes indprægede i de tilsvarende Patroners 
M essingbunde, saaledes at de lavere Numere 
betegne de største Kalibere. —  Det Lefau- 
cheuxske Jagtgevær er im idlertid i de senere 
Aar næsten blevet ganske fortræ ngt af det 
af Bøssem ager Lancast er  i London con- 
struerede Gevær, hvortil der benyttes Patro
ner med Centralantændelse, og  da Patron- 
fabrikerne nu ere istand til at levere helt af 
Messing forfærdigede Patroner, som derfor 
kunne omlades mange Gange, til samme Pris 
som de tidligere benyttede Paphylstre, saa 
vil dette Gevær vistnok inden nogle Aars 
Forløb ganske have fortrængt alle tidligere 
benyttede Constructioner af Jagtgeværer.

Salongevæ ret  med den dertil hørende liUe 
Enhedspatron er construeret i Aaret 1845 af 
Belgieren Flober t ;  det anvendes mest til 
Skydning for Fornøielse paa saadanne Steder, 
hvor større Geværer enten paa Grund af det 
stærke Knald eller a f M angel paa tilstrække' 
lig  Plads ikke kunne benyttes. D et har \ 
de senere A ar fundet stor Anvendelse 1 
Skytteforeningerne til dermed at indøve Ung' 
dommen i Biffelskydning. Den Flobertske 
Patron, hvor baade Tændsatsen og  Projectile1 
ere anbragte i Fænghætten, er den oprinde' 
lige Model til alle de Militairpatroner, som 
nu bruges, og  ved at fremstille saadanm3 
Patroner i større Maalestok fremmedes i slli 
T id  Antagelsen af Bagladesystem et i all0 
Lande. De forskj ellige Maskiner, som b®' 
nyttes til Fabrikationen af saadanne Patroner» 
ere opfundne i Amerika.

Pist o l er  ere som bekjendt mindre Skyd0' 
vaaben, som  ere forsynede med korte Løb 
som ved A fskydningen holdes frit 1 Ham1' 
den, og  en Pistols Skjæfte har derfor is*0' 
detfor Kolbe kun et krumt Greb. Tidlig®1® 
havde man kun enkeltløbede og  dobbefi' 
løbede Pistoler, med hvilke der altsaa ikk11’1 
kunde skydes ét eller to Skud uden at lad0 
paany ; men i den nyere T id  forfærdiges ni®s 
de saakaldte Revolvere,  hvormed der ka» 
skydes 6 à 12 Skud umiddelbart efter bve^ 
andre. Disse vare i Begyndelsen const1'1' 
erede med flere Løb i ét kredsformigt Stykk » 
der dreiede sig  om sin A xe og  med ® 
Fænghætte anbragt paa hvert af Løb®11 ' 
men alle nyere Devolvere have kun ét LØ ' 
hvis bageste Ende tillukkes ved den fon-eS 
Endeflade af en Cylinder, som kan dreies ® 
en A xe parallelt med Løbet, og  i b j11̂  
der i en Kreds er boret et Antal Bu ■ ’ 
hvori Ladningen er anbragt; ved et l  -
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paa Aftrækkeren (freies da hvert enkelt af 
disse H uller eller Kam re frem til det enkelte 
Løb. Ved de nyere Revolvere, hvortil der 
ligeledes benyttes Enhedspatroner, behøver 
man ikke at spænde Hanen til hvert enkelt 
Skud, idet man blot ved et stærkere Tryk 
paa Aftrækkeren bevirker baade Hanens 
Spænding, Ladningsvalsens Omdreining og 
alle Skuddenes successive Affyring. Den 
ovennævnte Geværfabrikant Lefaucheux i 
Paris er ligeledes bekjendt for sine fortrin
lige Revolverpistoler,- men saa vel disse som 
alle andre ældre Revolvere ere i de senere 
Aar bievne mere og  mere fortrængte af R e
volvere efter Centralantændelsessystemet. Saa- 
ledes er den i den danske Armé indførte 
Omdreiningspistol for Officerer (af Model 
1880) med Centralantændelse, og  de til den 
danske Marine for flere Aar tilbage an
skaffede Revolvere efter det Lefaucheuxske 
System ere ligeledes i den senere T id  for
andrede til Central antændelse.

Haandskydevaaben forfærdiges nu i de fleste 
Lande dels af Bøssem agere og dels i store 
Fabriker. I  En gl an d er Hovedsædet for Ge
værfabrikationen Birm ingham, men der findes 
ogsaa større Fabriker i flere andre Byer, 
saasom W oolw ich, Enfield etc. De engelske 
Geværer ere i Regelen udmærket godt for- 
arbeidede og  forsynede med de bedste Me- 
chanismer, hvorfor de ogsaa staa i liøi P ris ; 
men flere af Fabrikerne levere dog ogsaa 
mange billige M ilitair-Geværer, som forsen
des i stor Mængde ikke alene til de engelske 
Kolonier, men ogsaa til andre Lande udenfor 
Europa. I  England er det under en M ulkt 
af 20  £. forbudt at forhandle eller benytte 
Geværløb, som ikke først ere prøvede og 
stemplede i en dertil oprettet offentlig A n 
stalt. I  de 10 Aar, som endte med Aaret 
1864, blev der i England gjennem snitlig 
stemplet 611,630 Geværløb aarlig. —  Fr an k 

r i gs betydeligste Geværfabriker findes i Pa
ris, Rouen, Versailles, St. Etienne, Char
tres, Charleville, Lyon, Lille, Mans og  endnu 
flere Byer. De franske Geværer overtræffes 
ikke af noget andet Lands Fabrikata, og  de 
fleste nye og  forbedrede Geværconstructioner 
ere ogsaa opfundne i Frankrig. Den franske 
Geværfabrik i St. Etienne har n ylig  faaet en 
Lestilling paa 120,000 Geværer fra den ita 
lienske Regering. —  I Bel gi en  ere navnlig 
Geværfabrikerne i Lüttich  betydelige og  have 
vundet Anerkjendelse overalt; de levere saa- 
vel M ilitairgeværer som Luxusvaaben af for
trinlig Godhed og  til forholdsvis billige P ri
ser. —  I T ysk l an d  forfæ rdiges der Geværer 
M forskjellig Godhed i mange Byer, saasom 
i Spandau, Suhl, Erfurt, Oberndorf i W ür- 
teinberg etc., og  Ø st er r i g har lignende F a
briker i W ien  og flere Steder i Bøhm en og  
Steiermark. —  Rusl and fabrikerer en Mængde 
Geværer til sin store Hærs Forsyning, men 
ttiaa dog indføre mange fra Udlandet, navn
lig fra B elgien ; nogle af de betydeligste 
Fabriker findes i Systerbäck i F in land , i 
Fula, Jeschew etc. —  Sver i g har Fabriker i 
Eskilstuna og  H usqvarna, som forfærdige 
ttmget gode Geværer; desuden findes der

J. H jorth : Varelexikon.

mindre Geværfabriker i Stockholm, Christi- 
ansstad, W isby og Karlsborg, imedens N orge  

har en Fabrik i K ongsberg, hvor der tillige 
forfærdiges blanke Vaaben. —  I  D an m ar k  

drives Forfærdigelsen af Haandskydevaaben 
kun fabrikmæssig i Statens Fabriker i K jø 
benhavn, tidligere paa Kronborg Geværfabrik 
ved Hellebæk. Bøssemagerne lier i Landet 
indskrænke sig  hovedsagelig til at reparere 
ældre Vaaben eller forfærdige enkelte nye, 
især Jagtvaaben; med Hensyn til Arbeidets 
Soliditet, Godhed og Smagfuldhed kunne de 
dog godt concorrere med Udlandet, men der
imod ikke med Hensyn til Prisbillighed. I  
Aaret 1870 fandtes der her i Landet 66 

Bøssem agere med 95 M edhjælpere; men A n
tallet er siden den T id  aftaget betydeligt.

E t i Begyndelsen af dette Aarhundrede 
opfundet Skydevaaben, som kan siges at staa 
midt imellem det svære Skyts og  Haand- 
skydevaabnene, er Espi n gol en ; den bestaar 
af et eller flere jevnsides sammen føiede Bøsse
løb, som ere anbragte paa en let Lavet og 
a f hvilke ethvert Løb lades med en Mængde 
Skud ovenpaa hverandre, og efter A ffyringen 
om byttes Løbene da med andre ladte Løb, som 
haves i Beredskab. Espingolen har særlig 
været benyttet i Danmark, saavel af Hæren 
som af Flaaden; men skjøndt den for en 
Snes A ar siden gaves liere Forbedringer, 
saasom ved at forsynes med Riffelgange og 
Spidskugler etc., tillægges den dog nu ikke 
stor Betydning som Krigsvaaben. —  Efter 
noget lignende Principer construerede, men 
mere udviklede Skydevaaben ere de senere 
opkomne franske M i t r ai l l euser ,  ligesom  o g 
saa de svenske K u gl espr øj t er  og  de ameri
kanske Gat l i n g-Revol ver k an on er ; men ingen 
af disse Vaaben have endnu vundet alminde
lig  Anerkjendelse, og da de desuden ikke ere 
Handelsgjenstande, skulle vi ikke her gaa 
ind paa nøiere at beskrive dem.

H ug- og St ød vaab en ,  som ogsaa kaldes 
b lank e Vaaben ,  vare allerede kjendte i Old
tiden og bestod dengang mest af lige Sværd 
af Bronce eller Staal, samt Dolke og  D ag
gerter til Brug i Haandgemæng tilfods. I  
Middelalderen benyttede man ofte større, 
tveeggede Sværd, som vare saa tunge, at de 
førtes med begge Hænder og  derfor kaldtes 
Tohaandssværd, og  desuden havde man og 
saa Stridsøxer og  Spyd, hvilke gaves for- 
skjellige Benævnelser efter deres Form, saa
som Hellebarder, Partisaner, Landser etc. 
A f  saadanne Spyd benyttes endnu i flere 
Lande de lettere Landser af enkelte A fd e 
linger af R ytteriet; men forøvrigt bleve de 
allerede i det 17de Aarhundrede afløste af 
andre Vaaben, som til det svære Rytteri be
stod a f lige, éneggede Huggesværd, de saa- 
kaldte Pallasker, og til det lette Rytteri 
af lige eller krumme Sabler, imedens F od 
folket samtidig blev forsynet dels med et 
kort Sidevaaben med en bred, tveegget K linge, 
og  dels med den omtrent i Aaret 1703 i de 
fleste Arm eer i Europa indførte Bajonnet, 
den bekjendte korte Stødklinge, som anbrin
ges paa L øbet af Fodfolkets Gevær; i den 
nyere T id  benytter man im idlertid som of-
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test det førstnævnte korte Sidevaaben til at 
anbringe paa Geværet som Bajonnet.

Kunsten at smede Yaaben stod allerede i 
ældre Tider paa et h øit Trin  og  udviklede 
sig  yderligere paa K orstogenes T id  ved Be
røringen med Orienten, som  dengang var og 
endnu er berøm t for sine fortrinlige H ug- 
vaaben, iblandt hvilke navnlig maa mærkes 
de ægte Damascenerklinger, som ville findes 
tidligere omtalte under Artiklen »Staal«. 
Allerede i det 13de Aarhundrede fandtes der 
berømte Vaabensmede flere Steder i Europa, 
saasom i Nürnberg, Toledo og Solingen i 
Rhinpreussen, i hvilken sidste B y  med dens 
Omegn der endnu stedse findes de betyde
ligste Fabriker for T ilvirkning af' blanke 
Yaaben, hvormed de forsyne de fleste Lande 
paa Jorden. Selv til Persien og  andre Lande 
i Orienten, hvor man dog forfæ rdiger m eget 
gode K linger, forsendes disse Fabrikata i 
Mængde, ligesom  ogsaa til Afrika og  andre 
Verdensdele; det har im idlertid oftere været 
Tilfæ ldet, at engelske og  franske Vaaben- 
fabriker have forsynet deres K linger med 
Solingens Fabrikmærker. I  Tyskland for
færdiges der desuden blanke Vaaben i flere 
andre Byer, saasom i Schmalkalden, Suhl etc. 
Østerrig har Vaabenfabriker i W ien, Steyer, 
Pottenstein  etc. England har de fleste og  
største Fabriker af denne Art i Sheffield og 
Birm ingham , men indfører dog mange saavel 
blanke Vaaben, som Haandskydevaaben fra 
Udlandet. I  Frankrig findes der store Fa
briker for T ilvirkningen af blanke Vaaben i 
Paris, C hateller ault, St. Etienne, Dampierre 
i Dep. Seine og Oise etc. Danmark erholder 
sine fleste blanke Vaaben fra Solingen, im e
dens der dog ogsaa forfærdiges endel paa 
Fredriksværk ; forøvrigt give Sværdfegerne 
sig  næsten kun af med Reparationsarbeide og  
Sammensætning af Vaabnenes enkelte Dele, 
som leveres fra andre Fabrikanter.

England indførte i Aaret 1876 følgende 
Vaaben: 854 Stk. Kanoner og  Morterer til 
en Værdi af 26,697 £., næsten alle fra H ol
land; 154,875 Stk. Geværer og  Pistoler v. 
158,727 £., hvoraf c. 79 tusinde Stykker fra 
Belgien, 47 fra Nordamerika, 22 fra Frank
rig  etc .; endvidere 3,635 Cwts. Sabler og 
Bajonetter v. 24,460 £., næsten alle fra Spa
nien, Belgien og  Holland. —  1 samme Aar 
udførtes af Landets Fabrikata: 21,976 Cwts. 
Kanoner og M orterer v. 150,125 £., 109,804 
Stk. Musketter v. 44,853 £.., 31,710 Stk. 
Rifler v. 106,340 £., 53,176 Stk. Jagtgeværer 
v. 109,526 £. og 5,059 Stk. Revolvorpistoler 
v. 8,705 £.

V a d m e l  er en A rt grovt, valket, som 
oftest hjemm egjort Klæde uden al Appretur.

V a id  ( Isatis tinctoria), T . W aid , Fr. 
Guède, E. Woad, er en til Korsblom sternes 
Familie henhørende Plante, som  voxer vildt 
paa flere Steder i det sydlige Europa, men 
ogsaa dyrkes i m ange Egne, i Tyskland navn
lig  ved Erfurt, Gotha, Langensalza, Arnstadt 
etc., imedens den tidligere dyrkedes i det 
Store i hele Thüringen, Mähren, Schlesien, 
Ungarn, ligesom  ogsaa mange Steder i Frank
rig  og  England. Den var tidligere en v igtig

Farveplante, idet man af dens Blade udvin
der et smukt blaat, indigolignende Farve
s to f; men siden Indførelsen af den virkelige 
Indigo har den tabt meget af sin Betydning 
for Farverierne, som dog ikke ganske kunne 
undvære den, idet den danner en værdifuld 
Tilsætning til Indigokypen til Farvning af 
U ldtøier og Garn. Indigoen farver nemlig 
sm ukt, men ikke varigt, Vaiden derimod 
varigt, men ikke saa smukt, og  vil man der
for farve baade smukt og varigt, g jør  man 
bedst i at benytte begge disse Farvestoffer 
samlede. Man har gjort mange F orsøg  paa 
at udvinde ægte Indigo af Vaidplanten; men 
disse F orsøg  ere stedse strandede paa det 
ringe Udbytte og  de forholdsvis store Om
kostninger ved Produetionen, idet den bedst 
tørrede Vaid ikke kan give mere end om
trent 3 pCt. Indigo, imedens den som oftest 
giver m eget mindre. Gjennem snitlig antager 
man, at 100 Pd. Blade kun give henved 20 
Kvint rent Indigoblaat, og der behøves saa- 
ledes c. 8,000 Pd. Blade for at fremstille 16 
Pd. Indigo. Forsaavidt man har sikker A f
sætning paa Varen til Farverierne, skal Dyrk
ningen af Vaid im idlertid svare god Regning. 
Planten er toaarig og skyder i det første 
Aar kun store, paa Jorden liggende, ægrunde, 
tandede og blaat anløbne Blade, i det andet 
Aar derimod en 1— P /4 Meter høi Stengel 
med lancetdannede, pilform igt omfattende, 
tandede eller helrandede Stengelblade, smaa 
gule Blomster og  aflange, flade, sortagtige, 
uopspringende Skulper, som i moden Til
stand ere hængende, énrummede og  énfrø- 
ede. Sædvanlig saas Frøet om Foraaret i 
Rader med en Fods Afstand, og Planterne 
udtyndes til den halve Afstand; da de have 
lange Pælerødder, maa Jorden bearbeides 
dybt. Bladene benyttes ikke det første Aar, 
men den næste Sommer kunne de afskæres 
3 Gange, første Gang i Juni. Bladene va
skes, tørres og males derpaa imellem dertil 
indrettede Stene, hvorefter den Væ lling lig ' 
nende Masse henlægges i Bunker for at 
gjære. Denne Gjæringsproces varer omtrent 
14 Dage, indtil Massen er bleven haard og 
har sat Skorpe; Bunkerne sønderdeles nu, 
Massen m ale? paany og  gjøres derefter fug
t ig , og den formes da enten mod Hæn
derne eller, som i Frankrig, i Træforme til 
Kugler af ^  til 3 Punds Vægt, som tør
res og derefter bringes i Handelen under 
Navn af Vaidkugler. Ved Gjæringen til
sigter man at tilintetgjøre de fremmede 
Stoffer, som  indeholdes i Vaid, og  for at 
opnaa dette saameget desto bedre, foretager 
man undertiden en saakaldet »Raffinering« 
derm ed, idet man befugter Kuglerne med 
Kalkvand og lader dem gjennemgaa en ny 
Gjæring. Undertiden forsendes Vaid dog ogsaa 
som kun tørrede Blade, der ikke have un- 
dergaaet nogen Gjæring. Det antages vel 
som afgjort, at Gjæringsproeessen forhøier 
Bladenes Farvekraft, naar den lykkes godt; 
den er im idlertid forbunden med flere Van
skeligheder, og  saafremt den mislykkes, kan 
det indigoblaa Farvestof i Bladene ofte der
ved ganske destrueres.
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De i Handelen sædvanlig forekommende 
SorterY aid  ere følgende: 1)  Fr an sk  Vai d  er 
den bedste og den, som er rigest paa Farve
stof som en F ølge af det varmere K lim a; 
den voxer navnlig i Provence, Languedoc, 
Normandiet etc. og  forsendes mest over Bor
deaux, Cette, Havre og  Marseille. De franske 
Vaidkugler benævnes i Landet Coqu es eller 
Coquai gnes, og Vaiden selv kaldes Past el ,  

hvilken Benævnelse har givet Anledning til, 
at man —  da den franske Yaid er den bedste 
— har ansét Pastel for at være et bedre 
Farvestof end det under Navnet Vaid fore
kommende. I  Frankrig høster man under
tiden 4 eller 5 Gange, og  Productet af den 
4de og 5te H øst kaldes da pet i t  p ast e l ; hvad 
der erholdes ved en Slags Efterhøst, kaldes 
M arouchin, men er kun af ringe Værdi. I 
det nordlige Frankrig voxer der en A fart af 
Vaidplanten, som kaldes Vouède, men som 
ikke indeholder m eget Farvestof. Byerne 
Alby og  Toulouse ere bekjendte for at levere 
god Vaid. —  2) Th i i r i n gsk  Vai d erholdes 
mest fra Omegnen af Erfurt og  Langensalza; 
badene fra den sidstnævnte B y ere de største 
og forsynede med Stadens Vaaben, 3 K ronel
og L. S. samt Fabrikantens Mærke. Vaid- 
dyrkerne i Thüringen forme allerede efter 24 
Timers Forløb den stampede Vaid i Kugler 
og' sælger dem til K jøbm ændene, som da 
besørge deres videre Rensning ved en gjen- 
tagen Gjæring. I  Begyndelsen af det 17de 
Aarhundrede var Vaiddyrkningen af stor V ig 
tighed i hele Thüringen, idet over 300 Byer 
vare beskæftigede derm ed, og da Indigoen 
kort efter banede sig  Vei til Tyskland, blev 
Brugen deraf forbudt for at beskytte den 
indenlandske Industri; i et keiserligt E dict 
ira 1654 benævnes Indigoen endogsaa »en 
Teufelsfarbe«.

Vaidplantens Farvestof var allerede kjendt 
i Oldtiden ; de gamle Pieter, Celter og Galler 
benyttede det saaledes til at farve deres 
Legemer blaat, og  herfra skal det stamme, 
at Nationalfarven for den franske Kongekaabe 
stedse har været blaa. —  God Vaid maa være 
gulliggrøn, men ikke blaalig, og have en 
lidt sødlig L u gt; Kuglerne bør være temme
lig lette, og  naar de skæres itu, bør de vise 
sig fedtede og  glinsende; naar de fugtes, 
maa de give en lysegrøn, men ikke en graa 
Streg paa Papir. Med Tiden bliver Vaid 
stedse bedre indtil det 10de Aar, da den be
gynder at tabe sin K raft; som den bedste 
ansés dog den 4aarige, der har dobbelt saa- 
ftmgen Farvekraft som den 2aarige, og end
videre vurderes i Alm indelighed den fra de 
varmere Lande høiere end den fra de koldere, 
t  ransk Vaid forsendes i Kurve eller Baller 
Paa c. 55 Pd., af hvilke 4  sædvanlig ere 
sammenpakkede. Thüringen emballerer i 
bade paa 10 Scheffel, Langensalza paa 12 og  
18 Scheffel, hvilke Tal ere indbrændte i Bun- 
oon af Fadene.

V a l b i r k  kaldes dels Vedet af det al
mindelige hvide, storbladede Ahorntræ og 
'hys det flammede Ved af Roden og Knasterne 
at Hvidbirken (s. Ahorn og  Birk). Ogsaa

Vedet a f nogle andre masrede Træsorter, 
saasom Ellerod og  Markløn, benævnes stun
dom Valbirk.

V a ld e p e n n a s  er en rød spansk Vin 
fra Omegnen af Byen af samme Navn i 
K ongeriget Nycastilien; den har megen L ig 
hed med god Burgundervin.

V a le n c ia s  ere nogle brogede Vinter- 
vestetøier med Kjode af Bomuldstraad og 
Islæ t af fint Kamgarn, kiprede og  ogsaa ofte 
gjennemvævede med Silke, stribede, tærnede 
eller med andre brogede Mønstre. Man for- 
færdiger dem navnlig i England, Tyskland 
og Bøhmen, men de komme nu oftere i Han
delen under andre Benævnelser.

V a le n c ie n n e s  K n i p l i n g e r  ere 
nogle af de fineste og  kostbareste Kniplinger 
(s. d.), som forfæ rdiges i Omegnen af Va
lencia a f fint Bom ulds- eller Linnedgarn, i 
den nyere Tid  dog mest af Silke, og navnlig 
Raasilke, hvorfor de hvide Kniplinger have 
en eiendom m elig gullig  Farve. De benyttes 
m eget samm ensyede til Slør eller Shawler 
som Hovedbedækning af de spanske Damer, 
samt til Garneringer paa K joler og Man
tiller. Fabrikationen var oprindelig kun 
Haandarbeide af Omegnens kvindelige B e
folkning, men er nu mest Fabrikarbeide, især 
for Slørs og Shawlers Vedkommende. V a
rerne og  Mønstrene eftcrgjøres nu hyppig i 
Frankrig i Omegnen af Calais, ligesom  ogsaa 
i England, navnlig i Nottingham , hvorfra de 
leveres m eget billigere end fra Spanien og 
Frankrig.

V a le r ia n a  s. Ba l d r i an .

V a l e t  er Navnet paa en let, sød og  
velsmagende Vin fra Omegnen af Nantes i 
det franske Departement N edre-Loire.

V a l k e j o r d ,  ogsaa kaldet Sm ectit, or 
et leragtigt, tæt Mineral af grønliggraa, un
dertiden ogsaa rødlig  eller gu llig  Farve; 
den bestaar mest a f kiselsur Lerjord i F or 
bindelse med Talkjord, Jernilte, lid t Kalk og 
K ogsalt samt 24 pCt. Vand, og  har en V æ gt
fylde =  2,2. Den giver en fedtglinsondc- 
Streg, indsuger begjæ rlig  Fedt og Olie og 
henfalder i Vand til en vællingagtig, ikke 
plastisk Masse, der ved Omrøring skummer 
ligesom Sæbe. Man benytter den hoved
sagelig  istedetfor Sæbe tilV a lkn ing  af uldne 
Tøier for at fjerne Fedtstofferne deraf; ogsaa 
med Tilsætning af noget Lud istedetfor Sæbe 
til Vask, i England til Blegning, og ved at 
blande den med Vand eller Brændevin frem
stiller man deraf de saakaldte Pletkugler til 
A ftagning af Fedtpletter. Den er sandsyn
ligvis dannet ved Sønderdeling af augit- 
grønsten- eller hornblendeholdige B jergarter 
og findes flere Steder i Bøhmen, i Mähren, 
Steiermark, Schlesien, i  det Nassauske, ved 
Rosswein i Sachsen, nogle Steder i Frank
rig, men bedst i England i Omegnen af W o 
burn og  Wavendon i Bedfordshire, ligesom  
ogsaa flere andre Steder i Englands Jura
formation; den kaldes ogsaa i England »Ful
lers earth«. Ogsaa i Danmark forekommer 
der Valkejord paa Bornholm og  i Omegnen 
af Fredericia.
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V a l i a n t  er en god hvid Burgundervin 
af 2den Klasse fra Dep. Yonne.

V a l l e  er den efter Melkens Omdannelse 
til Smør og Ost tilbageblivende Vædske, som 
hovedsagelig bestaar af Yand i Forbindelse 
mod Melkesukker samt nogle Salte, Æ ghvide- 
stoffer og lidt Fedt i forskjellige Forhold  
efter den Fremgangsmaade, der er anvendt 
ved Melkens Behandling. Valle er et godt 
Svinefoder, idet den befordrer Fordøielsen 
hos Svinene; den kan ogsaa benyttes som 
Foderstof til andre Husdyr, men dog ikke 
godt til Hesten, hos hvem den let fremkalder 
Diarrhoe. Endvidere benyttes Valle til Fa
brikation af O st; ved Inddam pning og T il
sætning af Gedemelk faar man saaledes 
M yseost  (s. d ), imedens man ved at opvarme 
Valle til c. 40 ° C. frem stiller en Eddike, der 
tilsættes kogende Valle, hvorved man erhol
der den saakaldte V a l l eost  (T . Molkenkäse 
eller Zieger). Valle benyttes ogsaa i M edi
cinen imod Lungesvindsot og  andre Bryst
sygdomme, og  der findes saaledes i A lpe- 
egnene flere Kursteder, hvor Valle a f Gede
melk drikkes regelmæssig og under streng 
Diæt ligesom  ved en Brøndkur. Flere Sorter 
Mineralvande skulle dog  kunne bevirke de 
samme Resultater i sanitair Henseende som 
Valle uden at have dennes stærkt afførende 
Virkning, og Vallekuren tilraades derfor nu 
mest kun af Hensyn til de Egnes sunde B e
liggenhed og  styrkende Klima, hvor den som 
oftest gjennemgaas, saasom i Meran, Ischl, 
Interlaken, Beinerz o. fl. Valle af Gedemelk 
indeholder sædvanlig 5 pCt. Melkesukker, 
2 pCt. Ostestof og Fedt, %  pCt. Kogsalt og  
phosphors ure Alkalier, A lt opløst i Vand; 
dens Virkning tilskrives særlig de indeholdte 
Salte.

V a l m u e ,  Opium valm ue, H aveva l m ue

(.Papaver som niferum ), T . M ohn, er en 
énaarig, værdifuld Lægeplante, som stam
mer fra Asien og navnlig er en v igtig  
Kulturplante i China, Persien, Ostindien, 
Lilleasien og  Nordafrika. I  den nyere T id  
dyrkes den ogsaa i Nordamerika, Australien, 
Frankrig og Tyskland, dels for at udvinde 
Frøet og dels som Prydplante, da den bærer 
store, smukke, rødlige eller hvide Blom ster; 
af den sidstnævnte Grund dyrkes den ogsaa 
hos os i Haverne. Imedens Planten hos os 
kun naar en H øide af henved 1 Meter, kan 
den i Asien, blive over 6 Meter høi og  bære 
Frøkapsler saa store som et lille Barnehoved ; 
a f den efter Indsnit i de umodne Frugtkap
sler udflydende Saft tilbereder man Opium, 

som vil findes tidligere omhandlet i dette 
Værk under sin Benævnelse. —  Man skjelner 
imellem 2 Arter, nemlig hvid Va lm ue med 
hvide Blomster og  hvidlige F r ø , og b l aa  

Va lm ue med forskjelligt farvede Blomster og  
sorteblaa F rø ; under Frøhovedernes store, 
skjoldformede Ar findes Aabninger, af hvilke 
Frøene falde ud af sig selv, naar de ere 
modne. Frøene af begge disse Arter benyt
tes til Udvinding a f Valm ueol i e (s. d.), det 
blaa ogsaa i mange Egne til at strø paa for
skjelligt Bagværk (Valmuekager, Birkesbrød

etc.) samt til Fuglefoder. Det blaa Frø 
giver mere Olie end det hvide, hvis Olie 
derimod er mere velsmagende. D et hvide 
( Semen Papaveris album ) benyttes ogsaa 
fortiinsvis i Medicinen som et beroligende 
og krampestillende Middel, navnlig til Em ul
sioner. De um odne, valnødstore Valmue- 
hoveder, Fr u ct u s eller Cap i t a Papaver i s,  

benyttes i Apothekerne til Tilberedning 
af en Sirup, Syr u p u s Fr u ct u s Papaver i s 

eller S.  D i acodi i ,  der anvendes som et 
beroligende Middel im od Hoste og  Bryst
sygdomme, især til Børn. Der dyrkes navn
lig  megen Valmue ved Mellem - og Øvre- 
Rhinen, i Thüringen, Franken, W urtemberg 
etc., og  baade Frøet og  Hovederne erholdes 
derfor mest fra Mainz, Frankfurt a. M., Bam
berg, Mannheim, Erfurt, Halle etc.

En anden A rt Valmue er den ofte paa 
Kornmarkerne voxende M ar k -  eller Korn- 

Val m ue (Papaver R hoeas) , T . Feldmohn, 
K latsch- eller Kornrose, hvis skarlagenrøde, 
slim et bittert smagende Blomsterblade, som 
næsten ere runde og  have en sort P let over 
den korte N egl, bruges i Apothekerne under 
Navn af Fl or es P a p a ve r i s Rh oeados til 
Brystlægem idler og  til Farvning a f Røgelse; 
de maa tørres hurtig  og  opbevares omhygge
lig  paa et tørt Sted. Planten indeholder to 
Syrer, Rhoeadinsyre og Rhoeïnssyre. I Dan
mark optræder Korn - Valmuen oftere som 
Ukrudtsplante imellem Sæden, ligesom  der 
ogsaa hos os findes 2 andre vildtvoxende Ar
ter, nem lig Køl le-Valm ue (P . Argentone) og 
Gj ær d e-Val m u e (P . dubium), der begge ere 
almindelige paa Jordvolde og dyrkede Mar
ker. T il Valmuefam ilien henliører ogsaa den 
hos op h ypp ig  voxende Sva l eu r t  (s. d.).

V a l m n e o l i e  (Oleum Papaveris) ,  T. 
M ohnøl, er den bleggule, tyndtflydende, vel
smagende, fede Olie, der presses af Valmue
frø, hvori den findes i stor M ængde. For at 
udvinde den dyrker man i flere E gne i Tysk
land fortrinsvis den hvide Valmue, som vel 
giver noget mindre, men derimod mere vel
smagende Olie end den blaa; den erholdes 
ved Slagning i en Oliem ølle ligesom  andre 
fede Frøolier. D et er en mild Olie, som 
ikke besidder N oget a f Kapslernes narkotiske 
Egenskaber. Sædvanlig har enhver tysk Land
mand, som læ gger Vind paa Valmuedyrkning, 
en særlig Haandmølle dertil, da Oliens Smag 
fordærves, naar man slaar den paa en sæd
vanlig  O liem ølle; ialfald maa ved Brugen al 
en saadan, alle Dele og  Redskaber renses pail 
det om hyggeligste, ligesom  man ogsaa maa 
benytte særlige eller nye Presduge dertil- 
Man kan af Frøene udvinde en Spiseolie, som 
i frisk Tilstand ikke staar m eget tilbage i°r 
den bedste Olivenolie, men Frøet maa da 
slaas koldt ; det giver vel mere Olie ved at 
opvarmes, men denne har da en ubehag*3'  
lig, kradsende Smag og kan kun benyttes 
som Belysningsmateriale eller til Fernisser- 
T il det sidstnævnte B rug er Valmueolie godt 
anvendelig, da den tørrer godt, endogså*1 
lettere end Linolie, og Farverne forandres 
ikke ved Brugen af saadan Fernis. Ohen
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dertil maa dog ikke være frisk, men gammel 
og lagret, og som oftest blegcr man den og 
saa ved at udsætte den i Glasskaale for Sol
lyset. Anvendt til Belysning udvikler den 
mindre Lugt og afsætter ogsaa mindre Sod 
end Bom olie, men den giver et svagere L ys; 
den finder ogsaa Anvendelse i Sæbefrabrika- 
tionen. Ofte benyttes Valmueolie til F or
falskning af Olivenolie (s. d.). Den fryser 
først ved -^ -1 0 °  C., har on Væ gtfylde af 
0,925, er opløselig i 6 Dele kogende og i 25 
Dele kold A lkohol. A f Frøene vindes ved 
kold Udpresning 33 pCt. og  ved varm Ud
presning 50 pCt. Olie. De udpressede Val
muekager afgive et godt K væ gfoder og nydes 
ogsaa undertiden af Mennesker.

V a lm u e s a f t  s. Opium.

V a l n ø d  s. Nød.

V a li ie d b la d e  (F olia  Juglandis), de 
store, mørkegrønne, vellugtende Blade af det 
almindelige Valnødtræ, J u g i a n s  r e g i a ,  have 
en bitter, sammensnærpende Smag og  finde 
undertiden Anvendelse i M edicinen; de be
nyttes navnlig til The i K irtelsygdom m e og 
afplukkes da unge, hvorefter de vaskes og 
tørres i Solen. De indeholde bittert Extrac- 
tivstof.

V a l n a d o l i e  s. NødoSie.
V a ls a  a d s k a  i le i*  (Cortex Fructus Jug

landis, Putam en Juglandis) ere de ydre, 
kjødagtige, grønne Skaller af de ikke fuld 
stændig modne Valnødder. De have en eien- 
dommelig aromatisk L ugt og  en bitter, skarp 
og sammensnærpende Sm ag; naar de tørres, 
taber den første sig  ganske og  den sidste 
tildels, og de blive da mørkebrune baade 
indvendig og  udvendig. De anvendes under
tiden i M edicinen; Extractet deraf bruges 
ogsaa til Farvning af Haar.

Valnadtræ s. N øddet r æ.

V a lo n ie r , Velan i  eller Val l on i di er . som 
de kaldes i Grækenland, ville findes tidligere 
omtalte under Artiklen Ager d opper ,  til hvil
ken vi derfor henvise, imedens vi her kun 
skulle give nogle yderligere Oplysninger an- 
gaaende denne for Garverierne ikke uvigtige 
Vare. E fter nyere Undersøgelser af Valonier 
tra Lacedæmonien indeholdt Frugtbægrenes 
Skjæl 37 pCt. Garvestof, selve Bægrene 23 
PCt. og de hele Valonier 25— 26 pCt. De 
græske Kjøbm ænd adskille dem sædvanlig 
öfter Farven og anse de lyseste for at inde
holde mest Farvestof. I  Grækenland ind
deler man dem efter Kvaliteten i 2 H oved
klasser, nem lig: 1)  De saakaldte modne V a 

lonier, som af sig selv falde af Træerne og 
indsamles fra Slutningen af Juni til sidst i 
Juli; de repræsentere den bedste Kvalitet, 
°g man g jør  Forskjel im ellem a) Ch am ada i 
store Stykker med imod oven vendte Skjæl, 
som fuldstændig indeslutte Agernet, og b) 
^ham adi na i  smaa Stykker af en Hasselnøds 
Størrelse med sædvanlig forkrøblede Agern, 
der ligeledes ganske indesluttes afSkjæ llene.

2) De saakaldte umodne Va l on i er ,  som 
Dian slaar ned af Træerne med Stokke og 
som indsamles i September og O ctober; af 
denne A rt skjelner m anim ellem : a) Rabd i st a  

(uf det græske qaßäog, Stok) med frit Bæger

og im od oven vendte Skjæl, og  b) Ch on dr a  

(a f yovåqo;, grov), ligeledes med Bægeret frit, 
men med horizontale eller nedad vendte Skjæl. 
—  De under Nr. 1 nævnte Valonier ere m est 
af lysere, hvid lig Farve, hvorimod de under 
Nr. 2 anførte sædvanlig ere mørkebrune. 
Hvad Prisen angaar, skal der være tem m elig 
stor Forskjel imellem de ovennævnte 4 Sor
ter; i Triest blev saaledes i Aaret 1876 Cent
neret (à 56 K ilo) betalt saaledes: Chamada 
og Chainadina 16— 18 Gylden, Eabdista 12- 
14 og  Chondra 9— 10 Gylden. Denne Pris- 
forskjel er dog  neppe begrundet i det større 
eller mindre Indhold af Garvestof, men maa 
hidrøre fra andre praktiske Aarsager, th i en 
god Vare fra 1876 viste sig  at indeholde: af 
Chamada 33,48 pCt. Garvestof og  af de 3 
andre Sorter resp. 35,45, 30,08 og  27,03 pCt.

V a n a d i n  er et i nogle Malme og  Ler
arter m eget sjelden forekommende metallisk 
Grundstof, som blev opdaget i Aaret 1801 i 
Kødblymalme fra M exico af Del B io og 
senere paavist i 1830 i Smedejern af Sven
skeren S afstrøm. Det har fundet Anvendelse 
i Farveriet til Frem stilling af Anilinsort, 
samt i Photographien.

V a n d b l y  s. M olybdæn.

V a n d f a r v e r  kaldes de i Vand opløste 
Farver, hvortil der ofte sættes Gummi eller 
Lim  som Bindemiddel.

V a n d f e n n i k e l  (Fructus Phdlandrii 
eller Semen Foeniculi aquatici), T . W asser
fenchel, Rossfenchel, ere de aflangt ægfor- 
mige, grøngule eller brunlige, stribede, c. 4 
Mm. lan ge, frølignende Frugter af den i 
Dam m e, Vandgrøfter og Sumpe voxende 
Skjærmplante, Ó e n a n th e  P h e l la n d r iu m . Det 
har en eiendommelig, ubehagelig, m uggen 
Lugt og en skarp, aromatisk, m odbydelig 
Sm ag, og anvendes imod Brystsygdomm e, 
hovedsagelig  dog af Dyrlæger. Man kan o g 
saa udvinde en brunliggul, stærkt lugtende, 
ætherisk Olie deraf, som dog ikke har fundet 
nogen Anvendelse.

V a n d g l a s  kaldes en det sædvanlige 
Glas ganske lignende Masse, som dog væ
sentlig  adskiller sig derfra ved den Egen 
skab, at det med Lethed lader sig  opløse i 
Vand, med hvilket det efter sin Mængde 
danner en mere eller mindre sirupsagtig Op
løsning. Man skjelner imellem 4 forskjeilige 
Arter Vandglas, nem lig K a l i van dgl as,  N a 

t r o n va n d gl a s,  D obbel t van dgl as og  Fi xér -  

van dgl as. Man erholder Ka l i van dgl as ved 
Sammensmeltning af 45 Dele Kvartspulver 
eller Kvartssand, 30 Dele Potaske og 3 Dele 
pulveriserede Trækul, og Opløsning af den 
smeltede og  pulverisede Masse ved K ogning 
med Vand. Opløsningen inddampes derefter 
til en sirupsagtig , traadtrækkende Vædske 
og kommer saaledes i Handelen. N a t r on 

van d gl as,  kiselsurt Natron, vinder man enten 
ved Sammensmeltning af Kvartspulver, cal- 
cineret Soda og  Kul, eller paa en billigere 
Maade ved istedetfor Soda at benytte Glau- 
bersalt. I Fabriker frem stilles det ogsaa ved 
Opløsning af pulveriserede Flintesten i con- 
eentreret Natronlud i lukkede Jornkjedler 
under et Tryk af 7— 8 Atm osphærer; man
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kan ogsaa koge under almindeligt Lufttryk, 
naar man istedetfor Flintesten anvender In - 
fusoriekisel, der bestaar af Infusoriers efter
ladte Kiselskaller. Dobbeltvandglas er i det 
Væsentlige en Blanding af Kali- og  Natron- 
vandglas og  erholdes ved Sammensmeltning 
a f 100 Dele Kvartssand, 28 Dele Potaske, 22 
Dele calcineret Soda og 6 Dele pulveriseret 
Trækul. T il technisk Brug kan man ogsaa 
blande 3 Volumen concentreret Kalivandglas- 
opløsning med 2 Vol. concentreret Natron- 
vandglasopløsning. Ved Navnet Fixérvand- 
glas forstaar man en Blanding af Kalivand
glas, der er fuldstændig mættet med Kisel
syre, med Natronvandglas. —  I  ren pulveri
seret Tilstand giver Vandglas ved K ogning 
med Vand som Opløsning det bekj endte 
præparerede Vandglas,  der kommer i Hande
len enten som 33gradigt eller 66gradigt etc., 
hvorved der forstaas, at t. Ex. det 33gradige 
i 100 Dele indeholder 33 Vægtdele fast Vand
glas. Syrer og  endogsaa Luftens Kulsyre 
decomponere en Vandglasopløsning under 
Udskilning af geléeagtig  Kiselsyre, og den 
maa derfor opbevares i godt lukkede Behol
dere. En mere kiselsyrefattig Forbindelse 
end Vandglas kaldes Kiselolie (K ieselfeuch
tigkeit); den har den Egenskab at flyde hen 
i Luften, hvilket ikke er T ilfæ ldet med fast 
Vandglas.

Vandglasset, som nu er en over 60 Aar 
gammel Opfindelse, har ikke ganske svaret 
til de Forventninger, som man nærede med 
Hensyn til dets Anvendelse i B ygn ings
fagene. Man troede nemlig at have fundet 
et Middel, som kunde beskytte Bygninger 
im od Veirligets Paavirkning derved, at Vand
glasopløsningen ved Indtørringen efterlod 
Vandglasset som et glasagtigt Overtræk, der 
hindrede Luftens Paavirkning. Dette er dog 
ikke ganske Tilfældet, da det angribes af 
Luftens Kulsyre og tildels udvaskes af Van
det, ligesom  de dannede opløselige kulsure 
Alkalier med Begnen sive ned over Muren 
og ved deres K rystallisation i afvexlende tørt 
og  fugtigt Veir kunne beskadige Murværket 
paa lignende Maade som Mursalpeter; M e
ningerne ere ialfald delte om, hvorvidt det 
er hensigtsm æssigt at behandle Mure med 
Vandglas. Naar brændbare Gjenstande, saa- 
soin Træ, Papir, Lærred etc ., overstryges 
eller gjennemtrækkes med en Vandglasopløs
ning, beskyttes de im od Antændelse, og selv 
naar de udsættes for en stærk Varme, for
kulles de kun, men brænde ikke i Flamme, 
idet Luftarterne da kun med Vanskelighed 
kunne udvikle sig, og  selv de forkullede Dele 
brænde kun vanskeligt, fordi Kullet ved 
Vandglaslaget beskyttes im od Iltens Paavirk
ning. Men ere saadanne Gjenstande udsatte 
for Fugtighed, beskadiges de let, dels directe 
ved Indvirkning af Vandglas, og dels derved, 
at der dannes kulsure Alkalier ligesom  paa 
Murene. Opløsningen tjener ogsaa til Sam
m enføjning af Glas, Porcellain , Gips etc., 
idet Vandglasset efter Tørring hænger ved 
disse Gjenstandes Overflade med stor Kraft. 
Chirurger bruge en m eget stærk Opløsning 
af Kalivandglas til Bandager istedetfor Gips,

Dextrin eller Stivelse, idet Bindene vod at 
overstryges dermed blive stive efter at være 
tørrede. Bragt i Berøring med porøse Le
gemer, saasom Kridt eller Kalksten, indsuges 
Vandglas hurtigt og giver dem da megen 
Haardhed og Styrke, uden at der finder nogen 
chemisk Omsætning Sted imellem Bestand
delene, saa at Virkningen maa skyldes Ved
hængningen. En Blanding af Vandglasop
løsning og  Kridtpulver bruges ogsaa som 
Kit. Ved at overstryge Træ med Vandglas 
kan man conservere det og beskytte det imod 
Svamp og im od at blive angrebet af Orme. 
—  Vandglas anvendes endvidere til Fabrika
tion  a f kunstig Sandsten. I naturlige Sand
sten ere Sandkornene sammenkittede med 
kulsur Kalk. Jerntveilte o. dsl., imedens man 
i de kunstige Sandsten benytter kiselsur 
Kalk, som man udfælder i Mellemrummene 
imellem Sandkornene, efterat Stenen har faaet 
sin bestemte Form. Man ælter en sirupstyk 
Opløsning af Vandglas sammen med Sandet 
og  faar derved en Masse, der har omtrent 
samme Consistents som fu gtigt Puddersukker. 
Heraf dannes Gjenstandene ved Presning i 
indvendig fernisserede Gipsforme, hvorefter 
de læ gges i en Opløsning af Chlorcalcium, 
som man suger ind i Porerne ved at anbringe 
en Sugeskive, der ved en Slange staar i For
bindelse med en Luftpumpe, paa en af Gjen- 
standens Sideflader. Vod Dobbeltdecomposi- 
tion imellem det kiselsure Natron og  Chlor- 
calcium dannes da uopløselig  kiselsur Kalk, 
der afsætter sig paa og  imellem Sandkornene, 
og  opløseligt Chlornatrium, der senere om
h ygge lig  udvaskes i et Begnbad, og  efter at 
være tørret er Stenen da færdig. Ved Til
sætning af Farvestoffer til Sandet eller ved 
at benytte forskjelligt farvet Sand kan man 
faa tilsvarende Farvenuancer i Gjenstandene- 
Den kunstige Sandsten er baade smuk og 
særdeles holdbar, naar den er omhyggelig 
behandlet, hvilket ikke altid kan siges om 
den naturlige Sandsten, især naar den inde
holder Jern, da dette efterhaanden udtrækkes 
af Vandet og  fordærver Stenens Udseende.

Vandglas benyttes endvidere i Industrien 
til Frem stilling af forskjellige Vaskepræpa- 
rater, ligesom det ogsaa ofte i Mængde til
sættes almindelig Sæbe, hvor det antages at 
virke ligesom  Sæben, idet A lkaliet i begge 
Forbindelser kun er m eget svagt bundet. En 
v igtig  Anvendelse har Vandglas ogsaa faaet 
i den saakaldte Stereochromi (»den  varige 
Malemaade«), der er bestemt til at anvendes 
paa det blotte Murværk ligesom  Frescomale- 
riet, som den skal kunne erstatte fuldstændig- 
Murværket overtrækkes med en Under- og 
Overgrund af Murkalk, som efter at være 
tørret hver for sig  overstryges med Vandglas- 
opløsning for at faa mere Sammenhængskraft 
og mere Vedhængning til Muren. Naar 
Grunden er fuldkommen tør, anbringes de 
kun i Vand udrørte Farver, og  de befæstes 
da senere ved at Muren paany overstryg^ 
med en Vandglasopløsning, hvorefter den tu- 
sidst afvaskes med Spiritus. Som Malerfar- 
ver benyttes forskjellige Metal- og Jordfarver- 
Stereochrom ien skal besidde alle Frescomale'
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riets Fordele, men ikke dets Mangler, navn
lig ikke dets ringe Holdbarhed ligeoverfor 
Veirets Indflydelse; saavel Farverne som 
Grunden ere nemlig omgivne af et Lag af 
Vandglas, som hærdner og saaledes modstaar 
alle Indflydelser paa lignende Maade, som om 
Beskyttelsen var frembragt ved en Smeltning 
med alm indeligt Glas. Denne Malemaade har 
maaske dog endnu ikke ganske bestaaet sin 
Prøve; det har saaledes t. Ex. vist sig, at et 
af de store Vægmalerier i det nye Museum 
i Berlin, forestillende den babyloniske Taarn- 
bygning, er gjennem trængt med utallige 
Bidser, og  paa nogle Steder ses et hvidt 
Overtræk paa Farverne, og  dette Billede er 
dog anbragt under Tag. —  Vandglas benyttes 
endnu til forskjelligt andet Brug, saasom til 
Afvaskning af Typerne i Bogtrykkerierne, 
til Fabrikation af kunstige Slibestene, samt 
i Grafotypien,  som bestaar i at tegne med 
en af Vandglas tilberedt Farve paa en i dette 
Øierned tildannet Kridtblok. Naar Tegne
fluidet tørrer, forener det sig med Kridtet 
og danner en haard Masse, som modstaar 
Børste og  andre Redskaber, hvormed det 
bløde Kridt, der findes omkring de tegnede 
Linier, bortskaffes, og over det T ilbagebli
vende tages der da paa sædvanlig Maade en 
Matrice og  derefter en Trykform. —  Imedens 
Vandglas tidligere kun kom i Handelen i op 
løst Tilstand, idet Opløsningen af det faste 
Stof var for besværlig til at kunne foretages 
af Forbrugerne i A lm indelighed og  dertil 
drævede særlige Apparater, tilbereder man i 
den nyere Tid  fast  Vandglas,  der er let op 
løseligt i Vand. Vandglas opløses som sæd
vanlig ved høit Damptryk og bringes derpaa 
ved Hjælp af en Trykpumpe ind i en her
metisk lukket Beholder, hvori der ligeledes 
indpumpes Æthylæther, 10 pCt. (i V æ gt) af 
Vandglasopløsningen. Ved Hjælp af et i 
Beholderen anbragt Apparat røres de to Stof
fer grundigt 3ammen, og Æ theren fjernes 
derpaa ved Decantering; den tager Vandet 
fra den oprindelige Opløsning med sig, det 
resterende, tyktflydende Silikat befris ved 
Presning og  Tørring for den tilbageværende 
Vædske, og  Fabrikatet er nu færdigt til For
sendelse enten som Pulver eller i Form  af 
Blokke. Som ovennævnt er det let opløse
ligt i Vand og egner sig  navnlig til at be
fri Trævlestoffer af D yr- eller Planteriget 
for Fedt, idet man kun behøver at skylle de 
Paagjældende Stoffer i Opløsningen. Denne 
Bremgangsmaade skal være patenteret i 
Tyskland.

V a n d k a s ta i i ie  s. Vandnød.
Vandlak kaldes en Opløsning a fS ch el- 

Mk i Am moniak som M odsætning til Spiri- 
Bislak a f samme Harpixart; det benyttes af 
Battemagere.

V a n d l i l ie  s. Aakande.
V a n d m e lo n  (Cucumis Citrullus) er 

on til Agurkefam ilien henhørende Plante, som 
bører hjemme i Afrika og  Ostindien og  som 
Tyrkes hyppig i mange Lande i det sydlige 
Buropa, navnlig i Ungarn, Siebenbürgen, 
'Vallachiet, M ilitairgrænsen, Nedre-Italien

etc. De glatte, grønne, hvidplettede, melon- 
agtige Frugter have et saftigt, meget vel
smagende K jød og ere en m eget afholdt og 
forfriskende Spise, især for de lavere Folke
klasser i de nævnte Lande; nydt i Overmaal 
kan den im idlertid let fremkalde Diarrhoe og 
Cholerine. Frøene ere under Navn af Seinen 
Cit ru ll i»  anvendte i Medicinen imod Orm. 

Vand, m ineralsk s. Mineralvande.  
V andm ynte, vild Mynte (Mentha 

aquatica ) er en ved Skovbække og paa fu g 
tige Enge voxende Plante med ægformige, 
saugtandede, paa Overfladen grønne og paa 
Undersiden hvide, filtede Blade, der ligne 
Pebermynteblade og have en stærk, aroma
tisk Lugt. De bruges undertiden som The, 
og ved Destillation give de en lidt grøn lig 
gul, ætherisk Olie.

Vandmortel s. Cement.
Vandnnd (Trapa natans), T. W asser

nuss, er en i Damme og Søer i en stor Del 
af Europa og  Asien voxende Plante med paa 
Vandet svømmende, rudeformige, rosetagtigt 
stillede Blade, hvide Blomster og sortegraa, 
med fire P igge  forsynede Nødder, som kal
des Vandkastanier eller Jesuitnødder; Kjær- 
nerne spises enten raa, ristede eller kogte i 
Vand.

Vandopal s. Feldspath.
Vandsapliir s. Cordierit .
Vandskind kaldes et af Grønlænderne 

ved en eiendomm elig Behandling beredt vand
tæt Materiale, der er uundværligt for dem 
til Overtræk paa deres Kajaker og  Konebaade. 
De anvende dem dernæst ogsaa til Støvle- 
saaler samt til Pelse under Kajakfangsten, 
hvorved disse Skind snøres saa fast om Ka
jakringen, der danner det Hul, hvori G røn
lænderen sidder, at Vandet kan overskylle 
Kajaken uden at trænge ind i den. A f dette 
vandtætte Skind forarbeides ogsaa i Grøn
land hele K læ dninger, navnlig Pelse og 
Buxer, som ere Handelsvarer for den konge
lige grønlandske Handel og  som tidligere 
vare m eget søgte af Søfolk, imedens disse 
Artikler i de senere A ar ere bievne endel 
fortrængte a f de billigere Olieklæder. T il al 
Sammensyning af Vandskind benytte Grøn
lænderne den saakaldte Senetraad (udspal
tede Sener, navnlig af Hvidfisken).

Vandskræpperod (R ad ix Lapathi 
acuti), T. Grindwurzel, kalder man Rødderne 
a f en Skræppeart, Ruuie x obtusifolius,  som 
hyppig voxer omkring Byer ved Gjærder. 
Det er sædvanlig hele eller spaltede Rødder 
af forskiellig  Størrelse, udvendig sm udsig
brune, indvendig trævlede, med en gullig, 
noget løs Marv og  med en mørkere R ing 
imellem denne og  Barklaget. De have en 
bitter, sammensnærpende, slimet Smag og 
anvendes især im od Diarrhoe; de kunne o g 
saa benyttes til Farvning og Garvning. R ød 
derne af andre Rumexarter gaa i Handelen 
ofte blandede sammen med disse, men de ere 
forøvrigt forskjellige saavel i Form og U d
seende som med Hensyn til deres chemiske 
Egenskaber; de indeholde dog alle Garvestof 
og oxalsur Kalk. Desuden indeholde R ød-
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derne Stivelse, Slim og Rumicin eller Lapa- 
thin, som har megen Lighed med Chryso- 
phansyren, der findes i Rhabarber, og som i 
tørret Tilstand danner en haard, skjør 
Masse, der har en bitter Smag og  farver 
Spyttet gult.

T a n d s t e n e  s. Slibestene.

Vandtæ tte Tnier fabrikerer man 
sædvanlig ved at overstryge Bomulds- eller 
linnede Tøier enten med en i Yand uopløselig 
Masse, saa at de tillige blive lufttætte, idet 
alle Mellemrummene imellem Traadene da 
tilstoppes, eller blot med et vandskyende 
Middel, saasom ved Hjælp a f et Bad af ed
dikesur L erjord , hvorved Mellemrummene 
ikke ganske tilstoppes, saa at Tøierne altsaa 
ikke tillige blive aldeles lufttætte. Disse 
Tøier have im idlertid den Mangel, at Vandet 
trænger igjennem  ved Gnidning, saa at et 
udvendig vaadt Klædningsstykke let ogsaa 
bliver vaadt indvendig paa Steder, hvor det 
er mest udsat for Slid, saasom i Arm hulin
gerne. Det især tidligere m eget benyttede 
Macintosh (s. d.), havde et Kautschukblad 
imellem to Lag Tøi, og  det Stof, som nutil
dags iblandt andet bruges til Luftpuder, be- 
staar af et Kautschukblad, som er befæstet 
paa den ene Side a f et Stykke T ø i derved, 
at man har ladet dem gaa samlede imellem 
et Par opvarmede Valser. De Kautschuk
blade, som bruges hertil, faar man ved at 
udvalse Kautschukblokke, opvarmede til 4 0 °  
C., imellem Valser, der holdes paa en Tem pe
ratur af c. 100° C., idet man lader Kaut
schuken gaa gjentagne Gange igjennem  og 
hver Gang formindsker Afstanden imellem 
Valserne. Det tynde Blad, som man tilsidst 
faar, er m eget klæbrigt og egner sig  derfor 
særlig til Belægning a f Tøier. Vandtætte 
Tøier til Klædningsstykker fabrikeres dog nu 
kun sjelden paa denne Maade, dels fordi de 
ere usunde ved at være lufttætte, og  dels 
fordi de ere for tunge og  lugte ilde, ligesom  
de ogsaa sædvanlig enten ere for skjøre eller 
for klæbende. Man anvender derfor nu i 
Regelen opløst eller deigagtig udblødt Kaut
schuk, som blandet med noget K ønrøg an
bringes i et tyndt Lag enten imellem to 
Stykker T øi eller kun paa den ene Side af 
et saadant; som Opløsningsm iddel tjener da 
især Terpentinolie, Benzin eller Svovlkulstof. 
Indgnidningen paa Tøiet foregaar med en 
Maskine, hvorefter Tøiet ophænges til T ør 
ring, eller ogsaa udføres Tørringen ved at 
man lader Tøiet bevæge sig  henover Varme
kasser, der opvarmes indvendig ved Damp. 
Vil man fjerne de sidste Spor a f O pløsnings
midlet og  saaledes befri Tøiet for al Lugt, 
maa man en Tidlang udsætte det for Vand
dampe i et lukket Rum. Tilsidst hestryges 
Overfladen med en Gummilak-Fernis.

Omendskjøndt den tidligere Maade, hvorpaa 
vandtætte Tøier forfærdigedes efter den be- 
kjendte Fabrikant i Manchester Macintosh’s 
Methode,, efter h vem , disse Tøier fik deres 
Navn, nu som forannævnt, ; er : forældet, til
virkes der enduu ,$a»yel,<af dette,gapplOiFirma,

som navnlig af det hekjendte »N orth British 
India Rubber Company« i Edinburg, en stor 
M ængde vandtætte K lædningsstykker, som 
ere overtrukne med Guttapercha som ovenfor 
beskrevet og ere aldeles vandtætte. Der 
haves saaledes reglem enterede Regnkapper 
for de fleste Nationers Sø- og  Landofficerer 
og  Kadetter, Regnslag til Politiconstabler, 
til Herskabs- og  Omnibuskudske, til Søfolk 
og Landmænd og til Reisende, der ere nødte 
til at færdes i fri Luft i alle Slags Veir- 
lig. Der leveres ligeledes H atte , Huer, 
Benklæder, Reiseveste, Gamacher, Leggings 
(lange Gamacher) samt Støvler, Sko og Ga
locher af disse vandtætte Stoffer. Foruden 
de ovennævnte mest bekjendte Firmaer fin
des der lignende Fabriker i Manchester, 
London, Ham borg, Hannover, Cøln, Am ster
dam, W ien og  flere Steder i Frankrig og 
Belgien, ligesom  ogsaa her i Norden i Go- 
thenborg. Desuden leverer Am erika, som 
har Æ ren af først at have tilvirket det be
kjendte »Leathercloth« (s. d.), endnu de bedste 
vandtætte Beklædningsstoffer samt Regnfrak
ker etc. ; men disse Fabricata have ikke vun
det en saa stor Udbredelse i Handelen, som 
de egentlig  fortjene, fordi de ere dyrere end 
de engelske og  continentale Artikler af 
samme Slags. —  De vandtætte Stoffer an
vendes ogsaa paa mange andre Maader end 
til Klædningsstykker, saasom til Luftpudor, 
Varmepuder, Vand- eller Issække til Hospi
taler, R eise-E tuier, Telte og  endogsaa til 
Baade, idet Stoffet spændes over Jern- eller 
Trærammer, saaledes at Baadene efter Afbe
nyttelsen kunne foldes sammen og let trans
porteres over Land, hvorfor saadanne Baade 
ofte benyttes af Opdagelsesreisende i det 
Indre af ukjendte Verdensdele.

Vandtætte Tøier forfæ rdiges ogsaa a f al
mindelige glatte, ublegede Bom uldsstouter, 
som man gjennem trænger med en Linolie- 
fernis, efterat Klædningsstykkerne ere syede, 
hvorefter disse ophænges til Tørring i et 
koldt Rum, hvor der er god Gjennemtræk, 
idet disse Stoffer i frisk Tilstand ere udsatte 
for Selvantændelse. De deraf forfærdigede 
Benklæder, Frakker og  Hatte (de saakaldte 
»Sydvester«) have en gu llig  Farve og kaldes 
i Alm indelighed Olietøi, som benyttes meget 
a f Søfolkene i hele Norden. I  Kjøbenhavn 
findes der et Par Forretninger for Forfær- 
digelsen af disse Oliedragter, hvoraf der ud
føres endel til Sverig, N orge og  Island, lige
som de ogsaa tilfredsstille hele det inden
landske Forbrug, som ikke er ubetydeligt, 
idet en saadan Olieklædning hører med til 
enhver Søfarendes Udstyr. —  Vandtætte 
Lærreder anvendes meget til Presenninger 
for Skibe og Jernbanevogne, samt til Dækning 
af Varer, der henligge under aaben Himmel 
paa Oplagspladser. Den almindelige Maade, 
hvorpaa man g jør  Seil- eller Presenningsdug 
vandtæt, er at gjennem trænge Stoffet med 
Tjære og derefter tørre det; men til lettere 
Stoffer, der skulle anvendes til Solseil eller 
Telte, bruger man ogsaa andre Midler, saa
som en O pløsning af Vox o. dsl., en Im-
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prægnering, som dog ligeoverfor stærk Sol
varme ikke er af lang Varighed.

Iblandt de vandtætte Tøier maa ogsaa 
nævnes de saakaldte Wat erproofs,  som ere 
uldne Stoffer, der under Fabrikationen be
handles saaledes med Olie og forskjellige 
Chemikalier, at de til en vis Grad blive 
uigjennem trængelige for Vand, saa at t. Ex. 
Hegn i Perler løber af de Klæder, der ere 
syede deraf. De væves saavel belt af Uld 
som med Bom ulds K jede, ere i Regelen 54 
Inches brede og  forekomme i alle mørke 
Farver og Melanger. Hovedsædet for Fabri
kationen er Huddersfield og  Leeds i England, 
hvorfra de bedste Stoffer kom m e; men de 
tilvirkes ogsaa i Tyskland i Omegnen af 
Aachen og i Bøhmen ved Brünn. De an
vendes navnlig til Dam e- og  H erre-Regnslag 
og foretrækkes sædvanlig for Gummidragter 
paa Grund af deres smukkere og mere ele
gante Udseende.

Angaaende forskjellige andre Slags vand
tætte Tøier henvise vi til Artiklerne Camp-  
tulicon,  Linolenm,  Leathercloth,  Tarpauling 
og Voxdug,  hvor disse Stoffer ville findes 
Høiere omhandlede.

V anille, som er Handelens ædleste og 
kostbareste Kryderi, bestaar af de i umoden 
Tilstand indsamlede og  derefter tørrede, med 
et duftende Indhold fy ld te , kapselagtige 
Frugter af Vanilla planifolia,  en til Orchi- 
deernes Fam ilie henhørende buskagtig S lyng
plante , som hører hjemme i Sydamerika, 
Vestindien og  de om liggende Kystlande, og 
som baade findes vildtvoxende og  dyrkes i 
Mængde især i M exico, ligesom  den ogsaa 
Hu dyrkes paa Øerne Mauritius og  Reunion 
(Bourbon) samt paa Ceylon og  Java. I de 
tætte Skove i Veracruz, Tabasco og  Oaxaca 
voxer Planten i Mængde, og man indsamler 
dér de vilde Frugter, som imidlertid staa 
Mngt tilbage for de dyrkede og  ogsaa i U d
seende ere noget forskjellige fra disse. I 
Mexico begynder H østen  i Marts og  varer 
tre Maaneder ; de endnu grønne Frugter havo 
strax efter Indsam lingen ingen Aroma, idet 
denne først fremkomm er efter T ørringen. De 
Frugter, som ere bievne helt modne, springe 
°p ved at tørres og  ere kun lidet aromatiske. 
Naar de grønne umodne Kapsler begynde at 
antage en gullig  Farve, afplukkes de og  ud
sættes for Solheden for at bringe dem til at 
yisne, og  saasnart de da begynde at svede, 
indsvøber man dem i uldne Tøier, i hvilke 
de snart antage en brun Farve. Saaledes 
indsvøbte og  beskyttede imod Luftens og 
Lysets Paavirkning udsættes de for Solvar
men fra M orgen til Aften. Naar vedholdende 
Begn forhindrer denne Behandling, hjælper 
man sig med kunstig Varme, idet man an
bringer Frugterne paa Sigter, tildækker dem 
med Tøier og  svinger dem frem og  tilbage 
°ver en Kulild, men dette maa ske med stor 
Forsigtighed, for at Vanillen ikke skal tage 
&kade derved. Derpaa sorterer man dem 
Mter Kvaliteten og  sammenbinder dem i 
Bundter, som nedpakkes i flade Blikkasser. 
Be i Handelen forekommende Kapsler ere 
Hæsten lige, flade, smallere nedad og  lidt

ombøiede i Spidsen, af 15— 22 Ctm. Længde,
4— 6 Mm. Bredde og  3— 5 Mm. Tykkelse; 
de ere fedtede at føle paa, fint furede paa- 
langs, de bedre Sorter mørkebrune, de ringere 
mere gulbrune, og de ere fyldte med en 
Mængde smaa, sorte, glinsende Frø, der ere 
omgivne af en tæt, blød, olieagtig, brunlig
sort Marv; de have en sødlig, stærkt krydret 
Smag og  en aromatisk, balsamisk Lugt, der 
har Lighed med Perubalsams, men er endnu 
behageligere. God Vanille overtrækker sig 
sædvanlig paa Lageret med fine hvide K ry- 
stalnaale, hvilket ansés som et Tegn  paa 
dens Godhed, og  den kaldes da Vanille givrée  
eller argentée  (Vanilla cr ist allina) .  —  H o
vedsædet for Vanilleproductionen i M exico 
er paa Skraaningerne af Cordilleras, nordvest 
for Vera Cruz. Centrum derfor er Jicaltepcc 
i Nærheden af Nautla. De fineste Sorter 
komme fra Agapito, Fon ti cilla, Misantla, 
Papan tla og fra Teziutlan i Provinsen P u 
ebla. Der findes ogsaa »Baynillales« eller 
Vanilleplantninger paa Cordilleras vestlige 
Skraaning i Staten Oaxaca og  efter mindre 
Maalestok i Tabasco, Chiapas og  Yucatan. 
I  1864 udførtes der 20,000 K ilo  Vanille over 
Vera Cruz og  Tam pico til Bordeaux, som er 
Hovedmarkedet for denne Vare, men Produe- 
tionen i M exico er senere aftagen. I 1871 
indførtes der til Bordeaux fra M exico 6,896, 
men i 1872 kun 1,938 Kilo. Den mexicanske  
Vanille  forekommer i flere Kvaliteter efter 
den Behandling, som den er undergaaet. 
Den fineste kaldes Vanilla fina,  Vanilla du 
Ley,  hvoraf man ig jen  skjelner imellem de 
længste, grande fino,  og  de kortere, la Chica 
eller maneuerna ; den førstnævnte forekommer 
i Bundter af 22 Ctm. Længde, imedens Chica- 
bundterne kun ere c. 17 Ctm. lange og  kun 
have omtrent den halve Værdi. R ingere og 
sædvanlig ufuldstændig tørrede Sorter be 
tegnes i den mexicanske Handel som Zakate ,  
Rezakate,  Basur a etc. —  En Sort, som i 
den sidste T id  kommer m eget i Handelen 
og  endog overgaar den bedste mexicanske, 
er Bourbon-Vanille  fra Maskarenerne. Va
nilleplanten overførtes i Aaret 1817 til 
Réunion eller Bourbon af Kjøbm ænd fra 
Mauritius, og  Productionen har der været 
m eget h eldig ; dog har den ofte lidt under 
Cycloner og Snyltesvampe. Bourbon-Vanillen 
neddyppes i kogende Vand inden den tørres. 
Den er mere tør og  gjennem snitlig længere 
end de mexikanske Sorter, sædvanlig 18— 23 
Ctm. lang og 4— 6 Mm. bred, noget snoet i 
den ene Ende, og  besidder en overordentlig 
fin Lugt, hvorfor den for Tiden anses for 
den bedste og  fineste, I  1849 udførtes fra 
Réunion kun 3 K ilo , i 1877 30,973 K ilo . 
Naboøen Mauritius producerer ogsaa Vanille, 
hvoraf der i 1877 udskibedes 20,481 eng. 
Pund. Ligeledes er der i den nyere T id  
produceret større Mængder a f en fin Vanille 
paa Java og  Otaheit i.  —  Frankrig udførte i 
1871 29,914 K ilo og  i 1874 34,906 Kilo 
Vanille.

A f mindre gode Vanillesorter, som ogsaa 
af og til kunne forekomme i Handelen, skulle 
nævnes: Br asi l ian sk  Vanille,  der bestaar af
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m indre, gulbrune eller rødlige, c. 10— 14 
Ctm. lange, fra 1— 8 Ctm. brede Kapsler, 
som ikke glinse meget og have en svagere 
og mindre behagelig Lugt. — I M exico kal
des den af vildtvoxende Planter indsamlede 
Vanille Vanilla cimarrona,  og den fra de 
ligeledes i Skovene anlagte Plantninger Va

nilla m ansa (tam Vanille); det hvide, kry
stallinske Overtræk findes ikke paa den vilde 
Vanille. I  Handelen forekommer der under
tiden ogsaa en bred, ordinair Sort Vanille 
under Havn af Vanillon (La Guayra Vanille,
V . Bove eller Pom pona); den bestaar af 
15— 18 Ctm. lange og 15— 25 Mm. brede, 
brune, bløde og klæbrige, næsten aabne Kap
sler, som allerede synes at være overm odne; 
den har vel en tem melig kraftig, men langt
fra saa fin og  behagelig Lugt som de ægte 
Vanillesorter, hvorfor den næsten udeluk
kende anvendes til Parfum eribrug og  betales 
med en betydelig  lavere Pris.

Vanillens Godhed beror paa Lugtens F in 
hed og  Styrke; jo  mørkere dens Farve er, 
desto bedre er i Kegelen Varen, men altfor 
tørre eller opsprungne Kapsler ere af ringere 
Værdi. Don bør være saa lang som m uligt, 
helst 18— 22 Ctm., være bøielig  og  glinsende, 
ikke tør eller skjør, og man maa paasé, at 
Stykkerne i et Bundt ere lige lange, da der 
undertiden kan findes kortere og mere ordi
naire Kapsler inde i Bundtet. Ordinaire eller 
forlagto Sorter har man søgt at opfriske ved 

✓  at bestyge dem med Perubalsam eller med 
Mandelolie med Tilsætning af Perubalsam 
for derved at gjøre dem federe og  mere vel
lugtende, ligesom  man ogsaa ofte har bestrøet 
dem med Krystaller a f Benzoesyre ; naar man 
presser saadan Vanille med Haanden imellem 
hvidt Trykpapir, farver don dette brunligt, 
hvilket ægte Vanille ikke g jør. Spaltede 
K apsler og saadanno, af hvilke endel af Mar
ven er udtagen, have kun en ringe Væ rdi; 
undertiden ere Aabningerne paa saadanne 
Stænger enten sammenklæbede eller sammen
syede og disse sidste blandede imellem gode 
Varer. Det er ogsaa hændet, at den fineste 
Aroma allerede har været udtrukken af K ap
slerne med Vinaand, førend Vanillen er kom
men i Handelen. Den uforfalskede Vare bør 
gjennem snitlig indeholde c. 2 pCt. Vanillin, 
og  Askem ængden skal være 4 — 5 pCt. af den 
oprindelige Vægt. En Bestemmelse af Va
nilleindholdet sker paa følgende Maade : Man 
adtrækker de fint skaarne Kapsler med Æ ther, 
som man derefter for største Delen lader 
fordampe ; det Tilbageblevne blandes og  rystes 
stærkt med lige Dele Vand og  en mættet 
Opløsning af surt svovlsyrlet Natron, hvor
efter man efter nogen Henstand adskiller 
Æ therlaget fra den vægtfyldigere vandige 
Opløsning. Man ryster derpaa ig jen  det 
Førstnævnte med Vand og surt svovlsyrlet 
Natronopløsning og adskiller atter de to Lag, 
og  Saltopløsningen vil da indeholde den hele 
M ængde af Vanillin. Man tilsætter nu med 
Forsigtighed en Blanding af 8 Volum, con- 
centreret Svovlsyre og  5 Vol. Vand, hvorpaa 
Vanillinot frigjøres, og ved atter at ryste 
med Æ ther, opløses Vanillinet deri. Naar

Æ theren da fordamper, vinder man Vannil- 
linet i ren Tilstand som fine Krystaller, som 
derpaa, efter at være tørrede, kunne veies. 
Ved anstillede Forsøg  er der i den mexi
canske Vanille forefundet 1,69 pCt. Vanillin, 
i Java-Vanille 2,75 pCt. og  i Bourbon-Vanille 
1,91— 2,48 pCt.

Vanille maa opbevares paa et tørt, køligt 
Sted i godt lukkede Beholdere, saasom Blik
kasser, og  man g jør bedst i at indvikle den 
i Stanniol for at forhindre en for hurtig 
U dtørring af Varen. Opbevares Vanillon 
im idlertid i altfor fu gtig  Tilstand i lukkede 
Beholdere, er den udsat for at skimle og 
fordærves. Den anvendes hovedsagelig som 
Kryderi til Chocolade, L ikører, I s , The, 
Conditorivarer og til Parfumerier, og  den 
benyttes ogsaa undertiden i M edicinen som 
et Smagscorrigens. Det i Vanille indeholdte 
Vanillin,  som er Bæreren af dens aromatiske 
Lugt, vil findes omhandlet i næste Artikel.

Danm ark indførte i Aaret 1881 ialt 2,891 
Pd. Vanille, hvoraf 1,224 Pd. fra Tyskland 
og  481 Pd. fra Frankrig, og  hvoraf Indfør
selstolden beløb 2,891 Kr.

Norge  indførte i 1881 kun 136 Pd. Vanille 
til en Værdi af 2,200 Kr., og Sve r ig i 1880 
ialt 1,701 Pd. v. 59,535 Kr.

V anillin  er det aromatiske, krystal; 
linske Stof, som giver Vanillen dens Værdi 
som Kryderi, og som  man hyppig finder ud
skilt paa dennes Frugtkapsler. D et smelter 
ved 80— 81 0 C., sublimerer i høiere Tempe
ratur, opløser sig  i Æ ther, Vinaand og i 
kogende Vand, men næsten slet ikke i koldt 
Vand, ligesom  ogsaa i A lkalier, og  med 
Svovlsyre bliver det rødt. Den fineste Va
nille indeholder im idlertid neppe mere end 
høist 2 pCt. Vanillin, og selv god og  sundt 
udseende Vanille indeholder ofte knn 1/2—1 
pCt. Vanillin. Dette Stof har derfor tidligere 
været og  er tildels endnu tem m elig kostbart; 
den aarlige Production af Vanille anslaas til 
c. 100,000 Pund, hvori der høist kan være 
henved 2,000 Pd. Vanillin , hvis Handels
værdi vil udgjøre henved 2 1/2 M illioner Kro
ner. I  den nyere T id  er det imidlertid 
lykkedes at tilberede Vanillin af Coniferin, 
et Stof, der forekommer i den Cambialsaft, 
der findes im ellem  Barken og  Vedet afFyrre- 
og Grantræer. Saften koges paa Produc- 
tionsstedet, renses og  befries ved Filtrering 
for coaguleret Æ ghvide, hvorefter den ind
dampes til en bestem t Grad. Ved Afkøling 
udskilles Coniferinet som et svagt farvet) 
krystallinsk Pulver, der tørres og sendes til 
videre Behandling i dertil indrettede Fabri
ker, hvoraf der for T iden findes en i Holn- 
minden ved Weserfioden og  en i Paris. Her 
omdannes det først ved Hjælp af Emulsin til 
Druesukker og Coniferylalkohol, hvilken 
sidste ved Behandling med Kaliumchromat 
og  Svovlsyre giver et Product, som neppe er 
til at skjelne fra det af Vanille udvundne 
Vanillin. Det har samme Smeltepunct og 
samme Krystalform, samme L ugt og  Smag 
og imedens der kun behøves VöO heraf imod 
hvad der behøves a f Vanille, giver det i alle 
de Anvendelser, man g jør  af Vanillen, den
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samme Virkning. Imedens Vanillen er let 
udsat for at skimle, kan Vanillin bevares 
aarevis, endogsaa i aabne Glas, uden at lide 
nogen skadelig eller kjendelig Forandring, 
og da det af Coniferin tilberedte Vanillin 
kan leveres for omtrent en Fjerdedel af den 
Pris, som Vanillen koster, vil det vistnok 
have en Frem tid for sig  og  efterbaanden til
dels fortrænge den kostbare Vanille, og  dette 
saameget mere, som dette Stof ikke kan an
ses som et Surrogat for Vanille, altsaa et 
Stof med nogle af dennes bekjendte Egen 
skaber, men tillige med andre, som Vanillen 
ikke har, og  heller ikke som hvad man i 
daglig Tale kalder »forfalsket Vanille«, men 
netop har vist sig at være det i den ægte 
Vanille virksomme Stof, som dertil paa den 
nævnte Maade kan fremstilles under en bedre 
Form og m eget billigere end hidtil.

V a i l t e n i l  er en rød Champagnevin af 
3die Klasse fra Omegnen af Epernay.

V a r a  er et Længdemaal i Spanien, P or
tugal og Sydamerika. Den spanske Vara à 
4 Palmos à 9 Pulgados =  0,836 Meter =  
2,663 danske F od ; den portugisiske og bra
silianske Vara à 5 Palm os =  1,100 Meter =  
3,505 d. Fod. 1 spansk Kvadrat-Vara =  7,1 
d. K v. F o d ; 1 spansk Cubik-Vara =  18,9 d. 
Cubf.

V a r e k  s. Soda.
Varinas s. Tobak.
V a r n e y  er en let, m eget behagelig rød 

Fin fra Omegnen af Bar le D uc i det franske 
Pep. Maas.

V a r o i l l e s  er en fortrin lig  rød Burgun- 
dervin fra Omegnen af Chambolle i Dep. 
Còte d ’or.

V a r r a i n s  kaldes en mørkerød, tem me- 
iig tyktflydende, meget ædel og velsmagende 
Vin fra Dep. Maine et L oire; den naar først 
sin fulde Godhed efter 4 — 5 Aar.

V a s c h r e i n  s. Ost.
V a s e l i n  kaldes et chem iskrent, gu lligt 

°paliserende, gjennem skinnende, fuldkommen 
amorpht F edt uden Lugt og Smag og  af 
samme Consistents som Sm ør; det er op
rindelig et amerikansk Præparat, men til
virkes nu ogsaa flere Steder i Europa, navn
lig i Offenbach. V irgin ia-V aselin  er et 
Product af ren mineralsk Oprindelse; det 
rindes af de ikke flygtige Kulhydrater, der 
indeholdes i Petroleum, ved Udskillelse af 
nlle bituminøse og  flygtige Bestanddele som 
en chemisk ren Substants, der ikke iltes. Ved 
Fabrikationen, der bestå,ar i forskjellige me
kaniske Operationer, hvis Enkeltheder endnu 
ikke ere alm indelig bekjendte, undgaas om 
hyggelig enhver Anvendelse af Syrer o g  A l
kalier, altsaa ogsaa enhver moleculair Stof- 
0nisætning, hvorved tillige enhver Adskillelse 
af  selve Stoffet forebygges; Præparatet be
varer uforandret Charaktér af en Kulbrinte. 
Pot smelter ved 35 à 4 0 °  C. og viser da en 
Waaliggrøn Fluorescens. D et indgaar F or
bindelse med Stoffer, der ere opløselige i 
Fedt, og i afkølet Tilstand holde disse For
bindelser sig uforandrede. —  Vaselin anven- 
ues i Medicinen i mange Tilfæ lde, saaledes

navnlig til Salver og Blandinger med for
skjellige Mercurialpræparater ; Jodkalium samt 
Zink- og Blysalte holde sig  ved Anvendelsen 
af Vaselin uforandrede i aarevis, hvilket er 
af stor Betydning for disse Lægemidlers 
Transport og for deres Brug tilsøs og i 
Felten. Endvidere bruges Vaselin som B e
skyttelsesmiddel ved Contusioner, Brandsaar, 
Frostknuder etc., og ved mange H udsyg
domme , navnlig Skab og  ikke parasitaire 
Hudbotændelser, saasom H erpes, Ekzem, 
Erythem etc., virker Vaselinet som et godt 
Beskyttelsesmiddel imod Luften og imod den 
ubehagelige Kløe. I  Kosmetiken tjener Va
selin som Bindemiddel for Pom ade, Cold- 
Creams, Sminke, Salve o. dsl., og  ̂ i Maskin
værkstederne anvendes det som Overtræk 
imod Eust og anden Iltning, hvortil det som 
syrefrit egner sig særdeles godt. T il Læder
smørelse er det fortrinligt.

V a s e l i n o l i e  er Navnet paa et Vase- 
linproduct, der er bragt i Handelen af F ir 
maet E. Dieterich i H elfenberg ved Dresden 
(Papir- og chem isk Fabrik). Den vindes 
samtidig med Vaselin af Ozokerit eller Jord- 
vox, der findes sammen med Sandsten i Nær
heden af K ul- og Stensaltlag eller ogsaa i 
selve Kullene ; det bestaar udelukkende af 
K u l og  Brint. Det vindes ogsaa ved Frem 
stillingen af Vaselinet af amerikansk Petro
leum. De mest bekjendte Findesteder ere 
W ettin  ved H alle, Gresten ved Gaming i 
Østerrig, Newcastle og  især Slanik i Moldau. 
Vaselin olien er gullig , uden Smag og har en 
Væ gtfylde =  0,891— 0,895; i chemisk H en
seende forholder den sig som Vaselin og kan 
altsaa træde i Stedet for de fede Olier i alle 
Anvendelser, hvor man kan befrygte, af disse 
skulle blive harske. Den egner sig ogsaa 
m eget godt til at benyttes som Sm ørelse for 
finere Maskiner og  til at conservere og  blød- 
gjøre Læder.

V a s k e b l a a t  s. N yblaat og Vaske- 
tinetur.

V a s k e h j o r n ,  Rakun, Coati (Ursus 
eller P rocyon  L o tor ) , T. Waschbär, Schap- 
penthier, er en i det mellemste Nordamerika 
levende og  ogsaa undertiden som Husdyr 
tæmmet Bjørneart, som kun er saa stor som 
en Græ vling og  som desuden adskiller sig 
fra de almindelige B jørne ved en mindre 
plump Bygning, længere Hale og  større Øine 
og Øren. Haarene ere askegraa ved Roden, 
lysere paa Midten og sorte i Spidsen, den c. 
18 Ctm. lange Hale er gulbrun med sorte 
Ringe, og  im ellem de lange Haar paa hele 
Legem et findes der en kort, blød, brunlig- 
graa Uld. Skindene, som i Tyskland kaldes 
Schuppenfelle, i England R acoons, i Rus
land Genott og  i Frankrig feilagtig  Mar
m ottes eller R aton s, udgjøre en af Pels
handelens vigtigste Artikler og komme i 
stor Mængde fra Canada og de forenede 
Stater, navnlig fra M ichigan, W isconsin, 
Missouri, Illinois og Ohio, ligesom ogsaa fra 
Arkansas og  Tennessee. De anvendes mest 
til Foer i Reisepelse, ligesom ogsaa til M uf
fer, K antninger etc., og  forsendes i størst



Mængde til Rusland; paa de tyske Messer 
betales de efter deres Kvalitet og Karve med 
fra 2 til 50 Kroner pr. Stk. Navnet Vaske
bjørn stammer fra, at disse D yr dyppe deres 
Røde i Vand og gnide og vaske den imellem 
Forpoterne. En anden A rt af disse Skind 
erholdes af den sydamerikanske Pope eller 
K rebseæ der (Procyon  cancrivorus), som paa 
R yggen  er mørkt gulliggraa, under Bugen 
hvidlig, paa Hovedet sort- og hvidplettet og 
med en ringet Hale.

V a s k e g r o n t  kaldes en a f Stivelse og 
et A fk o g  af Planter tilberedt grøn Farve, 
som ogsaa benævnes N ygrønt; en A rt af 
samme er det saakaldte sach siske  eller Hai* 
ner-Grønt.

V a s k . e g u . i t  er en ligeledes a f Stivelse 
og  et A fkog af Gurgemeie, Gulbær o dsl. 
tilberedt gul Farve.

V a s k e r o d  s. Sæbeurt.
V a s k e r o d t  s. Nyrødt.
V a s k e s k i n d  s. Læder, sem sgarvet.
V a s k e s v a m p e  s. Svam pe
V a s k e t in c tu r  eller flydende Vaskc- 

blaat kalder man en Opløsning af blaat Car
min i Vand olier en a f blaasurt K ali og  en 
Jernvitriolopløsning bestaaende Blanding, som 
benyttes til Blaaning af Vasketøi.

V a t  kalder man forskj ellige vegetabilske 
Taver, som ere samlede i en jevn Plade eller 
Pels uden at være forbundne hverken ved 
Spinding, Vævning eller F iltning, hvorimod 
disse Plader ere bestrøgne paa begge Sider 
med en Gum mi- eller Lim opløsning, som 
holder dem sammen. De forfærdiges af for- 
skjellig Tykkelse, og som Materiale dertil 
benyttes mest Bomuld, men ogsaa under
tiden Silkeaffald eller Blaar, ligesom  man 
ogsaa har Vat af Uld, der især benyttes til 
at bæres paa Legem et im od G igt og  Rheu- 
inatisme (s. Skovuld); denne Sort har noget 
mere F iltn ing og  er ikke gummeret paa 
Overfladen. A lm indeligt Bomuldsvat bruges 
som bekjcndt til Mellem foer i varme Klæd
ningsstykker og til Indlæ g i Sengetæpper 
etc. I  dobbelte Tøier bruges Benævnelsen 
Vat om saadanne Traade, der ligge  skjulte i 
det Indre, enten fordi M ønsteret fordrer et 
større Antal til Udvalg, end der benyttes 
ved B indingen, saasom ved dobbeltvævede 
Shawler etc., eller for at udhæve det ved 
begge Vævenes Forbindelse frembragte M øn
ster, t. Ex. ved Piqué (s. d.).

V a t ,  hollandsk Maal for flydende Varer, 
i  A lm indelighed =  1 fr. H ektoliter (s. d.) 
=  10372 danske Potter. —  1 Vat fransk Vin 
var tidligere =  903,8 d. Potter, 1 Vat B om 
olie =  900 d. Potter.

V a t  eller Strike, Kulvægt i England =  
6 Cwts. =  609,6 d. Pund.

V a u  (Reseda luteola), T. Wau, Gelb- 
kraut, Fr. Gaude, E. W eld, er en ved Vei- 
kanter og paa M øddinger i Mellemeuropa 
vildtvoxende og i Sydfrankrig, England, U n
garn, Lombardiet og  ligeledes flere Steder i 
Tyskland dyrket toaarig Plante med en 60- 
90 Ctm. høi Stengel og  lysegule Blomster, 
hvoraf der fremkommer lange, kantede, mod

sorte Frø fyldte Kapsler. Den indeholder et 
gult Farvestof, Luteolin (s. d . ) , som dog 
ikke benyttes saameget som tidligere, idet 
man nu mere anvender Qvercitronbark (s. d.); 
dog bruger man det endnu navnlig i Silke
farverierne til Gulfarvning og som Tilsæt
ning til grønne eller sorte Farver, til Frem
stilling af Skytgult etc. Naar Frøet er 
blevet ganske modent i August i det andet 
Aar, undertiden ogsaa tidligere, optages Plan
ten med Roden og  befris om hyggelig  for 
den vedhængende Jord, og den spredes der
efter paa Marken for at tørres; derpaa ud
bankes Frøene, Stengierne bindes i Bundter 
og  udtørres fuldstændig paa et lu ftigt og 
skyggefuldt Sted, og de ere da færdige til 
at gaa i Handelen. Den bedste kommer fra 
Frankrig, navnlig fra Omegnen af Cette; der
efter følger den ungarske og lombardiske, 
imedens den tyske fra Thüringen er af ringere 
Kvalitet. God Vau maa have en gul eller 
gulliggrøn  Farve og have mange Blomster 
og  Blade; den tyndstenglede er bedre end 
den tykstenglede, og  den, som er voxet paa 
sandet Jordbund er bedre end den fra fedo 
Jorder, ligesom  ogsaa den dyrkede overgaar 
den vildtvoxende betydelig  i Godhed. —  En 
Art Vau (Reseda odorata) dyrkes paa Grund 
af Blomsternes V ellugt; den kjendes ikke 
som vildtvoxende og  formodes at stamme fra 
Afghanistan.

Vaucouleurs er Navnet paa en vel
smagende, fy ld ig  og tem m elig stærk Rødvin, 
som godt taaler at forsendes langt og som 
produceres i D istrictet Commercy i Dep- 
Maas.

V aux kaldes en rød Champagnevin af 
2den Klasse fra Dep. Ø vre-Marne, og under 
samme Navn har man ogsaa en rød Burgun- 
dorvin af 3die Klasse fra Omegnen af Avalon 
i Dep. Yonne.

V e d b e n d e  s. Epheu.
Vegetabilsk JElfenben kaldes Frø

lunden af et i Peru hjemmehørende, palme- 
lignende Træ, Phyte lephas,  som henhører til 
de Enkimbladedes Klasse ; i frisk Tilstand or 
den spiselig, men senere bliver den saa haard, 
at den kan anvendes paa samme Maade som 
Elfenben (s. Elfenbensnødder) .

Veibred (P lantago), T. W egerich, er 
en let kj endelig Slægt af den til de he}' 
kronede Tokimbladplanter henhørende Vei; 
bredfamilie, og  tindes vildtvoxende hos os i 
5 Arter, som alle have bladløse Stengier, fim 
delt Blomsterdække, 4 lange Støvdragere og 
en 2- eller flerfrøet Kapsel med Laag. Den 
almindeligste A rt, glat  Ve ibred (P . major), 
som ogsaa kaldes Kæmper,  er almindelig ved 
Veie og paa dyrkede Marker; dens frøbæ
rende A x  benyttes som Føde for Kanari- 
fugle, og  Bladene bruges ofte som et saar- 
lægende Husmiddel og  im od Bistik, ligesom 
ogsaa den deraf udpressede Saft. Bladene 
benyttes ligeledes til at læ gges under Ryg- 
puden paa Heste, naar de ere »brudte«.
En anden A rt er Plant ago intermedia,  som 
ofte findes imellem Sæden; den findes otte 
blandet imellem amerikansk Frø af Rødkløver-
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— Lancetbladet  Veibred (P . lanceolata) 
voxer liyppig som Ukrudtsplante paa Græs
markerne; som ung ædes den af Kvæget, 
men vrages, naar den har begyndt at blomstre, 
-y  St rand-Ve ibred (P . m aritim a) er alminde
lig paa Strandmarker og  ansés som et godt 
og nærende Kreaturfoder. —  En i det sydlige 
Europa voxende A rt, P. Psyllium,  afgiver det 
saakaldte Loppefrø (s. d.).

V e i r g l a s  eller Barom et er  er et In 
strument, hvoraf man betjener sig  for at 
maale Luftens Tryk. Det bestaar sædvanlig 
af et 80— 90 Centimeter langt, i den ene 
Ende til smeltet Glasrør, som indvendig bør 
være c. 5 Mm. i Gjennemsnit. D et fyldes 
fuldstændig mod Kviksølv, og naar man da 
tillukker Aabningen med en Finger, vender 
Køret om og stiller det lodret i en Beholder 
med Kviksølv, saaledes at Kørets Aabning er 
under dettes Overflade, vil man, naar Fin 
geren borttages, sé, at det i K øret indeholdte 
Kviksølv kun synker til et vist Punct, der 
ligger 28 franske Tommer eller omtrent 76 
Ctm. over Overfladen af det i Beholderen 
værende Kviksølv. Den af Luften baarno 
Kviksølvcolonnes H øide kalder man Baro-  
meterhøiden.  Ovenover Kviksølvet i Køret 
lindes der da et lu fttom t Rum, som efter den 
Mand, som først bemærkede dette Phænomen, 
kaldes T or r ice ll is Vacuum. T il et godt Ba
rometer maa man ikke tage for snevre Rør, 
for at ikke Haarrørskraften skal faa for stor 
Indflydelse, og til de saakaldte Norm al baro

metre anvender man derfor m eget vide Rør. 
Saavel Kviksølvet som Glasset maa være 
fuldkommen rent og frit for Luft, og lig e 
ledes maa Rumm et over Kviksølvsøilen i 
Køret være fuldstændig lufttomt, da ellers 
den indeholdte L u ft ved sin Spændkraft vilde 
ophæve cndel af Atmosphærens Tryk. Den 
største Vanskelighed ved at forfæ rdige et 
Barometer ligger netop i Luftens fuldkomne 
Ejernelse, som kun kan opnaas ved under 
Kørets Fyldning en Tidlang at ophede det, 
indtil K viksølvet deri begynder at koge, 
hvorved dette bliver saa metallisk skinnende 
som det bedste Speil. Kviksølvet i et og 
samme Barom eter vil im idlertid ikke til alle 
Tider og  paa alle Steder staa lige høit, idet 
Atmosphærens Tryk ikke overalt og altid er 
det samme. Haar man t. Ex. bringer et 
Barometer, som ved Havets Overflade angav 
28 Tomm er, op paa Toppen af et B jerg, saa 
vil Kviksølvet ikke længere staa saa høit, og 
jo høiere Stedets Beliggenhed er over Havets 
Overflade, desto mindre vil Bar ometer høiden 
være, idet Afstanden fra Bjergets Top til 
Atmosphærens yderste Grænse er ringere 
ond fra det dybere liggende Vandspeil, saa 
at altsaa Trykket af den Luftsøile, der hviler 
paa Kviksølvet i Barometeret, v il forringes 
i Forhold til Høiden. Barometeret er derfor 
et Instrument af stor V igtighed  til Bestem 
melsen af H øider, og  ved at give det en 
saadan Construction, at det bekvemt kan 
medføres paa Reiser, har man ved Hjælp af 
Barometeret allerede forlæ ngst kunnet be
stemme H øiden af mange større og mindre 
Bjerge paa Jorden. Ogsaa Luftens forskjel-

lige Temperatur har en ikke ubetydelig Ind
flydelse paa Barometerstanden, idet Varmen 
bringer Kviksølvet til at udvide sig, hvorved 
dets Væ gtfylde aftager, saa at Kviksølvsøilen 
bliver længere, naar Temperaturen er høi, 
end naar den er lav. Desuden indvirker og 
saa Luftens Fugtighed paa Trykket, som  for 
en stor Del retter sig efter den i Atm os- 
phæren tilstedeværende Mængde Vanddampe, 
hvis Væ gtfylde kun er lidt over det Halve 
af Luftens, hvorfor de ikke kunne tynge saa
meget paa Barometerets aabne Kviksølvflade 
som den tørre og  tunge Luft. Jo større 
Mængde Vanddampe Luften indeholder, desto 
mindre veier altsaa det samme Rumfang af 
Atm osphæren, desto mindre trykker denne 
paa Jordens Overflade, og desto lavere vil 
Barometerets Kviksølvsøile blive, idet den 
netop bæres af Luftens Tryk. Imedens den 
daglige Talebrug kalder Luften tung, naar 
den er fugtig , viser Barom eteret os, at det 
M odsatte i Virkeligheden er Tilfæ ldet; th i 
paa en regnfuld Dag viser dette stedse et 
lavt Lufttryk. Da nu de vestlige Vinde, som 
for Størstedelen have deres Oprindelse fra 
Sydens varme Have eller ialfald komme til 
os over Atlanterhavets store Vandflade, stedse 
føre en paa Vanddampe meget rig  Luft med 
sig, imedens de kolde nordlige og  østlige 
Vinde ere fattige paa Vanddampe, maa V ind
retningen ogsaa udøve en forskjellig Virk
ning paa Barometeret. De fugtige sydlige 
og vestlige Vinde bringe saaledes Kviksølvet 
i Barometeret til at dale og  i Therm ometeret 
til at s t ig e , imedens det Modsatte finder 
Sted med de nordlige og østlige Vinde, der 
medføre et høiere Lufttryk og  en lavere 
Varmegrad. Barometerets Stigen og  Dalen 
staar saaledes i nøie Sammenhæng med en 
Forandring i Vindens Retning og  giver os 
Kundskab om Fugtighedstilstanden i de høiere 
Dele af Atmosphæren, imedens man har et 
andet Instrument, som kaldes Hygrometer,  
til at angive Luftens Varme- og  Fugtigheds- 
grad ved Jordens Overflade, og  paa de finere 
Barometre findes der derfor som oftest an
bragt baade et Therm ometer og  et H ygro
meter for at kunne corrigere Observationerne. 
I de fleste Lande maales nu ifølge en inter
national Overenskomst Lufttrykket i M illi
m etre; kun i England og Nordamerika bruges 
engelske Tommer. Mange Barometre ere dog 
endnu inddelte i franske Tom m er, hvilket 
Maal tidligere var det almindelige paa Baro
metrene hos os. Som bekjendt benytter man 
ofte Barometeret som et Veirglas til at drage 
Slutninger med Hensyn til forestaaende godt 
eller daarligt V eir; men naar man ser Kvik
sølvet i Røret pludselig stige eller falde, 
kan man egentlig deraf kun slutte sig  t il en 
allerede foregaaet Forandring i Atm osphæren, 
og kun forsaavidt man af Erfaring véd, at 
visse anomale Tilstande i Luften medføre 
visse Veirforandringer, kan man af Barom e
terets Stigen eller Falden drage Slutninger 
med Hensyn til disse. Man har saaledes 
lagt Mærke til, at der med en lav Barometer
stand af 730 til 750 M illim eter sædvanlig 
følger Blæst og Regn, men derimod med en
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høi Barometerstand af 760 til 780 Mm. roligt 
og tørt V eir; men har man ikke andre 
Kjendemærker, saa blive dog disse Slutninger 
altid m eget usikre. A f  mere Betydning er 
det at læ gge stadig Mærke til, om Barome
teret i længere T id  viser en stigende eller 
synkende Bevægelse af Kviksølvet, og  hvor 
hurtigt da Forandringerne foregaa, thi et 
Fald af henved en Millim eter i Tim en vil i 
Regelen være et tem melig sikkert Forbud 
paa kommende uroligt og  regnfuldt Veir, 
imedens en ligesaa stærk Stigning vil antyde 
det Modsatte.

A f  de forskj ellige Slags Barometre skulle 
vi kortelig omtale følgende: Det almindelige 
St ue barom e t e r  bestaar kun af et til et Bræt 
fastgjort Glasrør, der er ombøiet forneden og 
ender i en Beholder med Kviksølv, som sæd
vanlig er pæredannet og  med en Aabning 
foroven; langsmed Røret er der anbragt en 
Scala, som viser Forskjellen imellem Kvik
sølvets H øide i Beholderen og  i Røret. T il 
nøiagtige M aalinger kunne disse Barometre 
dog ikke benyttes, navnlig fordi Niveauet i 
Beholderen ikke er constant, idet Kviksølvet 
i denne vil stige, naar det synker i Røret 
og  omvendt, og da Maalestokken er fast an
bragt, vil derfor den erholdte Barom eter
stand snart være for stor og  snart for lille. 
H ertil kommer endnu, at Kviksølvet i disse 
Barometre for de billigeres Vedkommende i 
Regelen ikke er udkogt og  derfor ikke che- 
misk rent, hvorfor Rumm et ovenover Søilen 
ikke er aldeles lufttomt, ligesom  ogsaa K vik 
sølvets Adhæsion ved den indvendige Glas
væg er tem m elig betydelig  paa Grund af 
Rørets ringe Vidde. T il nøiagtigere Maa
linger anvender man Kapse lbaromet re ,  hvis 
Construction er forskjellig i Detaillerne efter 
den N øiagtighed, som man forlanger af dem. 
N ogle ere construerede saaledes, at Baro
meterrøret staar med den aabne Ende i en 
Beholder med K viksølv , imedens man har 
andre, hvor Røret og  Beholderen ere samlede 
til ét Stykke ligesom  ved de almindelige 
Stuebarometre, der ogsaa henhøre til Kapsel
barometrene. Den første Constructionsmaade 
er tem m elig kostbar, navnlig fordi Beholderen 
maa være saa stor i Omkreds, at Overfladen 
af det deri indeholdte Kviksølv kun forandres 
høist ubetydeligt, naar Kviksølvet i Røret 
stiger eller synker; ved m eget nøiagtige Ba
rometre bruger man sædvanlig den af For t in  
opfundne Construction, der bestaar i ,  at 
Bunden af Beholderen dannes a f en Læder
pose, som ved Hjælp af en Skrue kan hæves 
eller sænkes, saa at Kviksølvet i Beholderen 
ved enhver Observation kan bringes i Niveau 
med Maalestokkens Nulpunct. Saadanne 
Barometre benyttes dog  kun, naar der fordres 
m eget nøiagtige M aalinger af Luftens Tryk 
t. Ex. paa de m eteorologiske Stationer. —  
D et saakaldte Hævert barometer bestaar kun 
af et Glasrør, hvis nederste Del er høiet 
opad, og  den korte D el af Røret har derfor 
samme Gjenneinsnit som den lange, saa at 
Kviksølvet stiger eller falder ligem eget i dem 
begge. Ved Aflæsningen maa man derfor

enten maale begge Kviksølvoverfladernes A f 
stande fra et lavere liggende Nulpunct og 
derpaa tage Forskj ellen imellem de maalte 
Afstande, eller benytte to Maalestokke, hvoraf 
den ene er anbragt ved den øvre og  den 
anden ved den nedre Kviksølvoverflade og 
som maa have deres Udgangspunct imellem 
de to Kviksølvoverflader; den virkelige Baro
meterhøide erholdes da ved at addere de to 
Aflæsninger. Paa nogle af disse Barometre 
har man ogsaa en forskydelig Maalestok, saa 
at dens Nulpunct kan bringes til at falde 
sammen med Kviksølvoverfladen i det korte 
Rør, inden Søilens H øide aflæses i det lange 
Rør. T il Hævertbarometrene henhører ogsaa 
Hj ulbarometeret ,  hvor Kviksølvets Høide i 
det kortere, aabne Rør angives ved Hjælp af 
en Viser paa en ovenfor anbragt Skive, idet 
der paa Viserens A xel findes et lille Hjul 
med Indskæring i Kanten, hvorom dei' er 
snoet en med en lille Væ gt i hver Ende for
synet Traad. Den tungeste a f disse Smaa- 
vægte hænger ned i det korte Barometterrør 
og  flyder her paa Kviksølvet, saa at den alt
saa vil synke samtidig med dette, hvorved 
den mindre Væ gt lø ftes , og  omvendt, og 
baade H julet og  Viseren ville derved blive 
dreiede til en af Siderne. —  En anden Slags 
Hævertbarometre er det saakaldte Dobbelt 

barometer,  hvis korte Rør er forlænget opad 
med et snevrere Rør, hvori der er hældt far
vet Vinaand ovenpaa Kviksølvet. Naar Søilen 
i det lange R ør da synker, vil Kviksølvet 
stige ligesaa m eget i det korte R ør og  sam
tid ig  drive Vinaanden opad, men da det 
snevre Rør, hvori denne findes, kun har en 
ringe D iam eter, vil en lille  Bevægelse af 
Kviksølvet bevirke en langt større Bevægelse 
af Vinaanden, saa at Lufttrykkets Foran
dringer vilde vise sig  i forstørret Maalestok, 
imedens Vinaandens S tigning ved dette Ba
rom eter vil betegne, at Barom eteret falder. 
—  Da alle Kviksølvbarometre ere vanskelige 
at transportere, benytter man nu til practisk 
Brug i Regelen det a f Franskmanden Vidi i 
1844 opfundne Aneroidbarometer ,  som ikke 
indeholder Kviksølv og som baade er paa- 
lideligt til en vis Grad og  let kan transpor
teres, hvorfor det særlig egner sig  til at 
benyttes paa Reiser. D et bestaar væsentlig 
af en flad, cylindrisk, lufttom  Metalkapsel 
med tynde, bølgeform ig foldede Bunde; naar 
det ydre Lufttryk tiltager, presses Bundene 
nærmere sammen, imedens de ved aftagende 
Lufttryk fjerne sig  fra hinanden, og  disse 
Bevægelser overføres da enten ved et System 
af Vægtstænger til en Viser, som angiver 
Barometerstanden paa en inddelt Skive, saa
ledes som ved Aneroidbarometrene af Bour
don, Naudet, Redier o. 11. i Paris, eller ogsaa 
maales Barometerstanden ved Hjælp af en 
fin Skrue, som ved de af Goldschm idt i Zürich 
forfærdigede Instrumenter af denne Slags. 
Aneroidbarom etrene ere bievne mere og mere 
almindelige i de senere Aar og have tildels 
fortrængt de ældre Stuebarometre; man har 
dem nu af Størrelse som almindelige Lomme- 
ulire, men dog saa fint udførte, at de kunne
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angive Forskj ellen imellem Lufttrykket ved 
Gulvet og ved Loftet i et Yærelse af 6 Alens 
Høide.

Fabrikation af Barometre drives i Danmark 
lom i det Større for Kviksølvbarometres Ved
kommende; vel har man paa enkelte Værk
steder ogsaa udført Metalbarometre, men da 
Arbeidslønnen her hjemme er høiere og da 
Udlandets Fabrikanter i denne Branche have 
kastet sig  over Barometerfabrikationen som 
Specialitet, v il det være vanskeligt for vore 
indenlandske Fabrikanter at optage Concur- 
•'encen med Hensyn til Prisen. De bedste 
Metalbarometre forfærdiges i London, Paris 
og Berlin. Denne Industrigren er i stadig 
Opadgaaende og Forbruget i tiltagende S tig 
ning. E t enkelt større Firma i Kjøbenhavn 
afsætter aarlig imellem 3 og  400 Barometre, 
hvoraf c. 100 ere Kviksølvbarometre og R e
sten Metalbarometre.

V e l i n  s. Pergament.
V e l i n s  kalder man i Frankrig de tine 

A lençoner »Kniplinger, fordi man p le ier at sy 
dem fast paa Pergament.

V e l l u t i n e  kaldes i Italien de lette, 
tynde Fløiler.

V e l o  s. Krep.
V e l o u r  à  d o u b l e  f a c e  s. Dobbelt

b il.
V e l o u r s  s. Fløil.
V e l o u r s  d ’ U t r e c h t  s. Plyds. 
V e l o u r  t r a v e r s  kaldes et paa tværs 

stribet, halvuldent Stof til Damekjoler, der
næst ogsaa et Silkc-V estetøi fra Elberfeld, 
ßndvidere et S tof til Herreklæder, som for- 
iærdiges a f Klædefabrikerne i Krim mizscbau 
°g Brünn, og endelig forekommer der ogsaa 
nnder samme Benævnelse en Sort a f Kamgarn 
torfærdiget K læ de fra Glauchau.

V e l p e l  s. Felpel.
. V e l s  (Baniceps fu sen s)  er en i de nor

diske Have forekommende, 25— 30 Ctm. lang, 
til Torskene henhørende Fisk med et bredt, 
hadtrykt Hoved, stort Gab og  kort, sammen- 
Uykt Krop.

V e l t e  eller Setier er et fransk Maal for 
dydende Varer, sædvanlig =  7,87 d. P otter; 
[Holland for fransk Vin =  7,81 og  i K ønigs- 
derg —  8,87 d. Potter.

. V e l t l i n e r  er en m eget god, mørkerød 
^in af en sød, men lidt skarp, eiendom melig 

Qlag; den produceres i Dalen Veltlin i Øvre- 
italien og forsendes ofte til Frankrig og 
Tyskland. En noget lignende Vin fra det 
Nærliggende Kanton Graubiindten forekommer 
1 Handelen under samme Navn.

y e l v e t ,  Velveteen s. Fløil. 
i V e u d r e s  er en rød Languedocvin af 3die 
Classe fra Beziers i Dep. Hérault. 

V e n e t i a n s k  H v i c l t  s. Blyhvidt. 
V e n e t i a n s k  K r i d t  s. Fedtsten.

. V e n e t i e n u e  kaldes et af den fineste 
plienske Silke vævet, grosdetouragtigt, glat 
r, r mønstret S ilketøi, som forfærdiges i 
jfankrig og  Italien og  især forsendes til 
Jevanten, I den nyere T id  forekommer der 

°g8aa under samme Navn nogle let valkede 
£ ruede uldne Stoffer af Kamgarn.

V e n i s e s  ere nogle fine, mønstrede H ør- 
! lærreder til Dækketøi o. dsl., som forfærdiges 

i Belgien og det nordlige Frankrig; de stor
mønstrede kaldes Grande Venise eller Grande 
Rose, de smaamønstrede Petite Venise eller 
Rosette.

V e n u s l i a a r  s. Jomfru haar.
V e n u s n i e l k  eller Jomfrumelk s. Benzoë.
V e n u s s t e n  s. Krystal.
V e n u s v o g n  s. Storm hat.
V e r a t r i n  er et Alkaloid, som findes i 

Sabadillefrø (s. d.) og  i den hvide Nyserod 
(s. d .) ; det krystalliserer i smaa, farveløse 
Prism er, som ere uopløselige i Vand, men 
opløselige i Alkohol og Æ ther. D et frem 
stilles som et hvidt Pulver uden Lugt, som 
i ren Tilstand har en ikke bitter, men meget 
skarpSm ag og er meget g ift ig t ; selv i ringe 
Mængde fremkalder det som Pulver heftig  
N y sen , og  i Opløsning bevirke endogsaa 
m eget smaa Doser deraf en heftig Brækning. 
Det smelter ved 115° C., farves med con- 
centreret Svovlsyre først gult, derefter car- 
minrødt og  tilsidst violet; med concentrerei 
Saltsyre giver det først en larveløs O pløs
ning, der ved svag Opvarmning bliver smuk 
mørkerød. Veratrinsaltene krystallisere kun 
sj elden, men ere sædvanlig noget gum mi- 
agtige. Veratrin anvendes i Medicinen, mest 
til udvendigt Brug i Salver, som kop
trækkende Middel o. dsl. I Nyserod findes 
det sammen med flere Alkaloider, af hvilke 
Jervin krystalliserer ret godt.

V e r a t r u m  s. Nyserod.
V e r b a s c n m  s. Kongelys.
V e r b e n a o l i e  (Æ th eroleum Verbenæ ) 

udvindes ved Destillation af de friske Blade 
af Lippia c itr io d o ra , en i Peru hjemm e
hørende buskagtig Verbena, hvis Blade have 
en citronagtig  Lugt, saalænge de ere friske. 
Olien anvendes til Parfumerier, men kommer 
kun sjelden ægte i Handelen, da den staar i 
høi Pris og ogsaa let kan eftergjøres, idet 
Lemongræsolie, opløst i rectifieeret Vinaand, 
næsten har den samme Lugt.

V e r d a l e s  s. Oliven.
V e r d e a  er en meget god, fin og vel

smagende V in  af lysegrøn Farve, som produ
ceres i Omegnen af Arcetri ved Florents.

V e r d e  a n t i c o  s. M armor og Diorit.
V e r d u n o i s  er on let, velsmagende, 

mørkerød Vin fra Omegnen af Verdun i det 
franske Dep. Maas; den taaler ikke godt at 
forsendes langt.

V e r g e m a r t i n  er en m eget god rød 
Burgundervin af 3die Klasse fra Omegnen af 
Joigny i Dep. Yonne.

V e r m a n t o n ,  en flygtig  og behagelig 
rød Burgundervin af 4de Klasse fra Auxerre 
i Dep. Yonne.

V e r m e i l  s. B ijouterivarer. Navnet 
bruges ogsaa om en Slags Guldfernis, der 
benyttes til forgyldte Trægjenstande.

V e r m e i l l e  s. Granat.
V e r m i c e l l i  s. Nudler.
V e r m i l l o n  s. Cinnober.
V e r n a c e l o  eller Vernaggio er en meget 

god, sød italiensk Vin, som avles i Toscana,
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paa Sardinien, i det Genuesiske etc. og  for
sendes dels i store, med Straa omflettede 
Glasflasker paa 20— 30 L iter og  dels i al
mindelige Flasker.

V e r o n ,  en rød Burgundervin af 4de 
Klasse fra Omegnen af Sens i Dep. Yonne.

V e r o n e s e r  t i r e n t  er en i det Sø
grønne faldende Jordfarve, der vindes lig e 
som B jerggrønt (s. d.) og mest erholdes fra 
Tyrol.

V e r o n e s e r  G u l t  kaldes ogsaa Neapel-
gult (s. d.) og C asseler Gult (s. d.).

V e r o n e s e r  J o r d  s. Grøn Jord.
V e r o n i c a  s. Æ renpris.
V e r r o t e r i e  kalder man i Frankrig 

forskjellige smaa Gjenstande af Glas, saasom 
Perler, K oraller, Ørelokker, Rosenkranse 
o. dsl., som især afsættes i M ængde til V est
kysten af Afrika.

V e r t  d ’ E g y p t e ,  V ert de mer s. 
Marmor.

V e r t  C j r i i in i e r  eller Vert de Guignet 
s. Chromgrønt.

V e r t  v é g é t a l ,  V. de vessie s. S a ft
grønt.

V e r j « e n a y  og  V erzy høre til de bedste 
Sorter af Champagnevinene af 1ste Klasse 
fra Omegnen af Rheims i Dep. M arne; de 
udmærke sig  ved stor F in h ed , Arom a og 
Bouket, o g  navnlig ere de saakaldte Crémans 
og  Non m ousseux fra Verzenay ganske for
trinlige Vine.

V e s i c a t o r i e p a p i r  ( Charta v e s s a 
toria) er en Slags Papir, som er bestrøget 
med en Blanding af Vox, Spermacet, Can- 
tharidin, Terpentin og  Elemiharpix, og som 
anvendes til at læ gges paa Huden for at 
trække Blærer eller til at holde Saar aabne. 
Det tilberedes efter forskjellige Recepter.

V e s t e ,  strikkede af Kam garn, ere en 
meget benyttet, klædelig, til F iguren tæt
sluttende Vinterbeklædning for Damer og  
Børn og forekomme sædvanlig i Handelen 
under Navn af Jerseys. De forfærdigés mest 
i Nottingham  i blaa og  sorte Farver og ere 
oprindelig en Im itation af de strikkede blaa 
Sømandsskjorter, som først brugtes af Kanal
fiskerne paa Øerne Jersey og  Guernsey og 
senere bleve reglem enterede for den engelske 
M arine, hovedsagelig fordi den indigoblaa 
.Farve er saa ægte, at den godt kan taale 
Søvand. De engelske Dame- og Børneveste 
eftergjøres i Mængde i Chemnitz, men dette 
Fabrikat staar ikke lidet tilbage for det 
engelske.

V e s u v i a n  s. Idokras.
V e t i v e i T o d  eller Iw arancusarod (R a 

d ix V itiveria  eller Iw arancusæ) stammer 
fra en i Ostindien, Persien etc. voxende 
Græsart, Anatherum muricatum  eller An -  

dropogon  m uriaticus, som i Indien kaldes 
Kuskus. Den bestaar a f gule, seilgarnstynde, 
m eget krydret lugtende Trævler af en lidt 
b itter, aromatisk Sm ag, som i Udseende 
ligne Qvikrod eller Svalerod; de indeholde 
en lysegul, ætherisk Olie af en stærk, gjen- 
nemtrængende Lugt, som dog sj elden kommer 
i Handelen, hvilket hyppigere er T ilfæ ldet

med en af Roden udtrukken Tinetur, der 
anvendes til Parfumerier. Rødderne udføres 
over Calcutta og bleve tidligere benyttede 
som et Middel im od Cholera, men bruges n11 
kun til Parfumerier og  til at fordrive Møb 
I  Indien forfærdiger man deraf Maatter og 
Jalousier, som udbrede en behagelig Vellugt; 
naar de i den varme Aarstid besprøites med 
Vand.

V e y . e l a y  er en god Burgundervin at 
3die Klaase fra Avallon i Dep. Yonne. 

V i c i a  s. Vikke.
V i c o g n e  eller Vigogne s. Garn.
V i c o g n e u l d ,  Vigogneuld eller Vicun- 

nauld er den overordentlig fine, silkeagtig'0 
Uld af den paa Cordillerasbjergene i Syd- 
amerika i Hjorde levende, meget sky Faare- 
kamél (V icunna Auchenia  eller Camelus 
Vicunna), som er a f et Faars Størrelse, af 
glinsende brun Farve, hvid under Bugen og 
vanskelig at tæmme. Den bedste Uld kom* 
mer fra Chili og Peru, den mere ordinai!-0 
fra Buenos-Ayres. Man skjelner i Alminde' 
lighed imellem 3 Sorter, nem lig den rød
brune, undertiden ogsaa lyserøde af Dyrenes 
B y g  °g  Sider, der er den fineste, den hvide 
eller gullige, længere og grovere a f Halsen 
og  Bugen, og  Flokulden eller Pelotagen, som 
kun vanskelig kan spindes. Under Navn af 
Bastarduld forekommer der en Middelsort, 
som undertiden ogsaa findes blandet imellem 
den ægte og som bestaar af de lange hvid
lige eller gule Haar af G uanacofaaret (s- 
Lamaskind). De fine Sorter V igogneuld for- 
arbeides enten alene eller blandet med Faare- 
uld til finere Modeartikler, Handsker, Strømper 
etc. ; de ordinaire anvendes mest til Tæpp°r 
og  af Hattemagerne til Belægning af fim’ 
Hatte. Undertiden forekommer ogsaa under 
Navnet V igogne den fine Uld a f Alpacaen 
(s. d.) eller den mere ordinaire Lamaujd 
(s. d.). Vigogneulden er i den nyere Tid 
blevon mere sjeldcn og  dyr, da den fri Jagt 
har forringet Dyrenes A ntal betydeligt. 

V i c t o r i a s  s. Thibet.
V i d i e r  s. Pil.
V i e l f r a s s k i n d  s. Jerv.
V i e n n e  v i n e  ere røde Daupliinévine, 

som dyrkes paa Høiderne omkring Bye)1 
Vienne i Dep. Isère.

V i e r k a n t e  foran et hollandsk Længde* 
maal betyder Kvadrat; 1 Vierkante EI ^  
1 fransk Kvadratmeter, 1 Vierk. Duini =  j 
fr. Kvadr. Centimeter, 1 Vierk. Palm =  J 
fr. Kvadr. Decim eter, 1 Vierk. Roede =  1 
fr. Kvadr. Dekameter =  1 fr. Arc.

V i e r t e l ,  Maal for flydende Varer af føl' 
gende Størrelse i danske P otter: Danm m > 
tor Vin 8, Bremen for V in og Brændevm 
7,87, H am borg for V in og  Brændevin 7,50, 
Holland for V in  7,65, for Brændevin 7,76, 
Lübeck for Vin 7,53, for 01 7,71, Norge 
7,49, K önigsberg for Vin 8,87, Rusland 7,64 
Reval 7,80, R iga og  Libau 7,92, Slesvig °» 
H olsten 7,50 d. Potter. v

V i f t e r ,  T . Fächer, Fr. Eventail, K 
Fan, ere sædvanlig et Product af flere W1' 
skjellige samvirkende Industrier, saasom
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Kunstdreiere, Forgyldere, Silkevævere, P a 
pirfabrikanter , Plum agefabrikanter, Malere, 
Kniplersker etc. Hovedsædet for Tilvirknin
gen af V ifter er Frankrig , navnlig Byen 
Paris og  Departem entet Oise. Vifterne be- 
staa som bekjendt af et som en Cirkel fo r 
met Blad eller Skjærm, der kan sammenfol
des, og  et Haandgreb eller Stel, der danner 
et Slags H ylster eller Dække for Skjærmen, 
naar Viften sammenfoldes. Stellene tildannes 
mest a f finere Træsorter, B en, Elfenben, 
Horn, Perlem or, Skildpadde etc. og ere ofte 
kunstigt forarbeidede med graverede, malede, 
udskaarne eller indlagte Forsiringer. De 
forfærdiges i størst Mængde i flere Lands
byer, som ligge  imellem Byerne Méru og 
Beauvais i Dep. Oise, hvor over 3,000 Ar- 
beidere ere beskæftigede med denne Industri, 
og hvorfra do da sendes til Paris for at m on
teres, det vil sige forsynes med dot Papir, 
Musselin, Silketøi etc., som danner Skjærmen. 
I  Paris ere over 1,000 mandlige og kvinde
lige Arbeidere beskæftigede med Fabrikation 
af Vifter, som  haves til alle Priser lige fra 
en Sou til flere hundrede Francs Stykket og 
derover, idet Vifterne undertiden udstyres 
meget luxuriøst med Malerier og  Tegninger 
af virkelige Kunstnere eller besættes med 
Forsiringer af Guld, Sølv, ægte eller uægte 
Æ delstene o. dsl. En Arbeider tjener herved 
i Paris 6 Francs daglig, en Arbeiderske 4 
og et Barn 1 à 2 Fr., imedens Fortjenesten 
i Departem entet er henholdsvis 5, 3 og 1 
Fr. Værdien af de Vifter, som forfærdiges i 
Frankrig, anslaas til 10 Mill. Fr. aarlig, 
hvoraf der udføres for c. 8 Mill. Fr., mest 
til Spanien, Italien og Amerika. —  I E n g 
land forfærdiges der V ifter navnlig i London 
og Birmingham , hvorfra der forsendes mange 
til Ostindien, som dog faar sin H ovedfor
syning fra China. Ogsaa i Tyskland og Ita
lien forfærdiges der endel V ilter i flere a f de 
større Byer.

V i g n o t  er en god rød Lothringervin  
fra Omegnen af Com mercy i Dep. Maas.

Vigognia kalder man i England en 
Blanding af fin Faareuld og  Ulden af for- 
skj ellige Planter; den spindes mest til 
Strømpegarn.

Viklte, Fodervikke  (V icia sativd) er en 
dels som forvildet voxende, men mest dyrket 
Plante med 30— 60 Ctm. høie , klattrende 
eller liggende Stengier, purpurrøde eller 
violette B lom ster, brunt eller gult behaa- 
rede, runde, noget sammentrykte, glatte, 
graabrune, sædvanlig mangefrøede Bælge, 
som ved Modenheden springe op, idet K lap
perne rulle sig  sammen i Form  af en P rop 
trækker. Man skj elner navnlig imellem 3 
Arter, nem lig 1) Vint e rvikke  (F . s. hiberna), 
en ved Dyrkning frembragt toaarig Sort, der 
saas om Efteraaret, 2) Hvidfrøet  Fodervikke  
(P . s. leucosperma), der udmærker sig ved 
sine hvide Frø, er i Fyen bekjendt under 
Navn af »Linser« og  anvendes undertiden 
ligesom Æ rter til Menneskeføde, og 3) Glat  
Fodervikke (F . s. glabra ), med glatte Blade 
og Bælge. I Danmark har Fodervikken tid 
ligere været dyrket i langt større Udstræk-
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ning end nutildags; den dyrkes dels ublandet 
og dels som Blandsæd, især blandet lige lig  
med Havre og kaldes da Vikkeliavre, under
tiden ogsaa blandet med Æ rter, B yg  eller 
Bug, med hvilken sidste Kornsort V inter- 
vikken afgiver et tid ligt Grønfoder om For- 
aaret; hos os taaler den dog ikke godt V in 
terkulden, hvorimod den oftere anvendes i 
England og Sydeuropa. Fodervikken dyrkes 
næsten udelukkende som Foderplante, sjelden 
som G røngjødning, og den benyttes mest 
som Grønfoder, i hvilket Øiemed den slaas, 
naar den blomstrer eller har begyndt at sætte 
Bælge, det F ørste , naar den anvendes til 
Køer, det Sidste til Heste. Den staar im id
lertid langt tilbage for K løver baade med 
Hensyn til U dbytte og  Foderværdi, hvorimod 
den bidrager til at rense Jordon for Ukrudt, 
naar den afhugges grøn. Den trives bedst i 
noget fugtig , leret Jord; i sandet Jord be
taler det sig ikke at dyrke den og i tørre 
Aar trives den ikke, imedens den letraadner 
i fed og stærkt gjødet Jord. Den blomstrer 
i Juli— August og  giver modne F rø  i Sep
tember. Vikkefrø er ikke altid let at erholde 
i g odeV arer; da det modnes sent, bliver det 
ofte udsat for kunstig Tørring, naar det skal 
bruges som Handelsvare, og det kan derved 
næsten ganske miste sin Spireevne; godt 
opbevarede Frø kunne holde sig  ret godt 
spiredygtige i tre Aar. Frøenes Væ gt er c. 
237 Pd. pr. Td., og  man regner 4 — 6 Skjæp- 
per Udsæd pr. Td. Land. Fodervikken er 
m eget udsat for at angribes af Bladlus, som 
undertiden ganske kunne tilintetg jøre U d
byttet, især naar den dyrkes ublandet; den 
angribes ogsaa hyppig af Kust og  Bladskim
mel. —  Foruden den egentlige Fodervikke 
findes der her i Landet omtrent en halv Snes 
andre Vikkearter dels vildvoxende og  dels 
dyrkede enten som Foder- eller Prydplanter, 
saasom Bønne-V.  (F . Faba ) ,  Laadden V.  
(F . hirsuta), Skov-V.  (F . silvatica ), Gj ærde-  
V. (F . sepinm), Muse-V.  eller Fugle-V.  (F . 
Cracca) e tc .; de ædes næsten alle med stor 
Begjæ rlighed af Kvæget. —  Danm arks Om
sætning af Vikkefrø med Udlandet er ikke 
stor; i Femaaret 1877— 1881 var den aarlige 
Gjennemsnitsindførsel 2,140 Tdr. og  U dfør
selen 1,390 Tdr. I  Aaret 1881 indførtes der 
kun 215 Tdr. og  udførtes 2,619 Tdr. Vikker, 
hvoraf 1,420 Tdr. til England, 851 til N orge 
og 250 til Sverig. —  Indførselen af V ikker 
til Sve r ig udgjorde i 1880 c. 968 Centner 
og Udførselen i samme Aar 5,400 Centner.

V i i d g æ s s e n e  (A nser) ere ansélige 
Svøm m efugle med et kort, afrundet Næb og 
middelhøie Ben, der sidde næsten midt under 
K roppen; deres Gang er derfor langt bedre 
end baade Svanernes og  Æ ndernes. A f  de 
hos os forekommende 7 Arter er Gr aagaase n  
(A . cinereus) den største og almindeligste 
og den eneste vilde Gaas, som yngler her i 
Landet; den har et rødgult Næb uden sort 
Tegning, men med hvid Negl, og dens V inge- 

I spidser naa ikke Halespidsen. D en forekom - 
mer om Sommeren overalt, hvor der findes 
større Indsøer. En anden A rt er Sæ dgaase n  

I (A . segetum), som navnlig under Trækket
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om Efteraaret forekommer i stor Mængde 
flere Steder her i Landet, saasom ved Ran
ders og  R ingk jøbing  E j orde, hvor den ofte 
g jør  stor Skade paa Sædmarkerne; den har 
et sort Næb med en rødliggu l R ing, og  dens 
Vingespidser række ud over Halespidsen.

V ildkatt eskimi erholdes af den i 
Skovene i Rusland, Asien, Tyrkiet, Ungarn, 
Sydtyskland og  Frankrig levende Vildkat  
(F e lis  catus verus), som har L ighed med 
vore almindelige Huskatte, men er større og  
har næsten dobbelt saa lange Haar og  en 
gulliggraa, overalt lige tyk Hale, der ikke 
ligesom  Huskattens er sortstribet, men der
im od forsynet med hele sorte R inge. Skin
dene afgive et blødt, men ikke m eget hold 
bart Pelsvæ rk; de farves ofte brune og  for- 
bruges især i Tyrkiet og  i Ungarn, hvilket 
ligeledes er Tilfæ ldet med Skindene a f de 
saakaldte Losse kat t e  (s. Losseskind). Prisen 
paa disse Skind paa de tyske M esser er 1 à 
2 Thaler Stykket. Skindene a f de ostindiske 
Zibet hkat te,  som ere gulbrune og sortp let
tede, have kun ringe Betydning i Handelen, 
hvorim od Skindene af Genettekat ten fore
komme hyppigere (s. Genetteskind).

Vildsenclerne (A nas) udgjøre den 
talrigste A fdeling  af Svøm m efuglene; de have 
et næsten lige bredt eller fortil lid t bredere 
Næb og  Benene siddende længere tilbage end 
hos Vildgæssene, og  Hunnerne ere i Regelen 
m eget mindre end Hannerne. Eftersom  de 
have en Hudlap paa Bagtaaen eller ikke, 
skjelner man imellem Svøm me æ nder  og  Dy k 

ænder; til de første høre den store, brogede 
Gravand (A nas tadorna ), St okande n (A nas  
Boschas), fra hvilken den tamme And skal 
nedstamme, og  Krikanden (A nas crecca ), som 
er den mindste a f dem alle. T il Dykænderne 
henhører ogsaa Edderfugle n (s. Edderdun). 
De Vildænder, som i A lm indelighed ere G jen- 
stand for Jagt paa Indsøer, kaldes Graa-  
ænder;  Havænderne skydes ofte om Vinteren 
ved Vaager i Isen eller fanges i Fiskegarn, 
ligesom  de ogsaa kunne fiskes med Snøre og  
K rog, som med M adding a f Indvolde o. dsl. 
anbringes hængende ned i Vandet fra Pæle. 
L igeledes fanges der mange Vildænder i Net, 
som udspændes under Vandet og  hvori Æ n 
derne da blive hængende, naar de dykke ned 
efter Føde ; de fleste skydes dog om Foraaret 
og  Efteraaret, da de trække i store Flokke.

V iM tlm d e r  s. Huder.
Villetlem ange er Navnet paa en rød 

Champagnevin, som voxer paa det saakaldte 
»Niederberge« i Nærheden af Rheims.

Villeneuve er en i Dep. Var dyrket 
rød Provence vin a f 1ste Klasse, som vinder 
m eget i Godhed efter 5— 6 Aars Forløb.

V in  er som bekjendt den gjærede Saft af 
Vinstokkens Frugter. Denne Plante, hvis 
egentlige Fædreland sandsynligvis er M ellem 
asien, trives bedst imellem 32 og  5 0 °  nord
lig  Bredde; den dyrkes vel ogsaa længere 
im od Nord, navnlig i Tyskland, men den 
taaler da ikke altid Vinterkulden uden at 
være tildækket, og  den afgiver kun en ordi- 
nair Vin. Forøvrigt dyrkes den kun i den 
gamle Verden i betydelig  Udstrækning og

stærkest i Europa. D et høieste Punct, hvor
til Vinavlen kan gaa, er m eget forskjelligt 
efter den geographiske B eliggenhed; i Un
garn gaar den ikke høiere end c. 1,000 Fod 
over Havet, i M ellemtyskland 15— 1,600 Fod, 
paa Æ tna indtil 4,300 Fod  og  paa Himalaia 
indtil 10— 11,000 Fod  over Havet. Hvor 
Middeltemperaturen gaar over 1 7 0 R., trives 
Vinstokken ikke saaledes, at den bærer god 
F ru g t; det uafbrudte Solskin med dets Lys 
og  Varme hindrer den da i at faa den Hvile, 
som den kræver, naar den skal kunne samle 
Kræfter til at bære en A fgrøde. D erfor fin
des den ogsaa kun i faa Egne af Nordafrika 
som frugtbærende Plante, hvorim od den dyr
kes i større Udstrækning som Skyggeplante, 
ganske ligesom  den i de nordlige Lande 
dyrkes til Beklæ dning af V æ gge, selv om 
der er ingen eller kun liden Udsigt til. at den 
vil kunne give modne Druer. Allerede paa 
de varmeste Puncter ved M iddelhavet lide 
Druerne ofte af den altfor stærke Solvarme, 
og deres Saft egner sig  da bedre til For- 
færdigelse af A lkohol end til Vin. F or at 
Vinavl kan være mulig, maa im idlertid M id
delvarmen i det mindste for én Maaned være 
19 ° C., og da Juli Maaneds Middelvarme i 
Danmark kun er lidt over 1 7 0 C., se vi heri 
Grunden til, at vi ikke kunne drive Vinavl 
hos os. F or Nordens Vedkommende ind
skrænker Vinstokkens Betydning sig  derfor 
i øconom isk Henseende kun til Frembringelse 
af F rugt i saa moden Tilstand, som Klimaet 
og  Kunsten i Forening ere istand til at 
frembringe den. Man dyrker den saaledes 
hos os ved Syd-Espalierer eller i Væxthuse; 
men kun sjelden er Sommeren her saa varm, 
at endog kun de tidligste Varieteter af de 
dyrkede Vinsorter uden kunstig Varme give 
velsmagende Frugter. Planten er derimod 
saa haardfør im od Vinterkulden, at den ved 
sin smukke Bladfylde benyttes til Beklæd
ning af Lysthuse, Verandaer etc.

Ved K lim a, Jordbund, Beliggenhed og 
Kultur er der fremkommet en utallig Mængde 
Varieteter, som navnlig adskille s ig  fra hver
andre ved Druernes Farve og  Form , og af 
hvilke der sædvanlig i de enkelte Lande eller 
Egne fortrinsvis dyrkes specielle Sorter; en 
M ængde Druer benyttes ogsaa paa andre 
Maader end til T ilberedning af Vin, saasom 
til at spises friske, som Taffelfrugt, til at 
forsendes i frisk Tilstand eller til at tørres 
til Rosiner etc. I  umoden Tilstand vise 
Druerne sig  tydelig  at være delte i to Rum 
og  at bestaa indvendig af Celler, hvori Saf
ten er indesluttet, og  i denne findes der 
sædvanlig 2 eller 4, undertiden 1, 3 eller 5 
pæreformede K jæ rner, imedens der ogsaa er 
Arter ganske uden Kjærner, saasom de Druer, 
der tørres til Korender (s. d.). E fter Druer
nes Farve skjelner man im ellem 3 Hoved
klasser, nem lig blaa,  som dog sædvanlig 
kaldes røde; grønlige  eller hvide,  og  lyse

røde i forskjellige Nuancer. Farven befinder 
sig  hovedsagelig i Bærrenes Skaller, og for 
derfor at erholde virkelig  rød V in, maa man 
ved Udpresningen lade Saften gjære_ nogen 
T id  paa Skallerne, for at den kan blive far-
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vet at disses Farvestof, th i ellers vilde de 
blaa Druer kun give en blegrød eller brunlig 
eller endogsaa en ganske hvid Yin. De 
grønlige eller gullige Druer give den hvide 
eller blanke Vin, der i Regelen har en lyse
gul eller grønlig  Farve; den stærkere guld 
gule Farve giver man som oftest Vinen ved 
at tilsætte Caramel. Vinens Kvalitet afhæn
ger hovedsagelig af Klimaet, Jordbunden og 
Beliggenheden. Jo varmere K lim aet er, 
desto stærkere er i Alm indelighed Vinen; 
paa Kalk- og  Kridtbund bliver den bedre end 
paa anden Jordbund, men bedst paa forvit- 
tret Lava eller paa en med forvittret Jord 
bedækket Skifer. Paa høit liggende Steder 
bliver Vinen i Regelen mild og  lettere, paa 
lavt liggende Steder derimod sværere og 
noget mere syrlig, og  en im od Syd vendende 
Beliggenhed er paa Grund af den større 
Varme fordelagtigere, end om Plantningerne 
laa im od Nord, hvorfor man ogsaa især i de 
nordligere Lande kun anlægger Vinplantager 
paa de sydlige og  vestlige Bjergskraaninger. 
— For at producere god Vin er det nødven
digt, at man ikke indsamler eller høster Dru
erne, førend de ere fuldstændig modne, idet 
de da indeholde den største Mængde Sukker
stof. Tiden for M odningen er forskiellig  og 
afhænger a f Klimaet, Beliggenheden, Jord
bunden og  Vejrliget, ligesom  ogsaa af For- 
skjellen imellem de specielle Vinsorter. Den 
sædvanlige T id  er henim od Slutningen af 
October eller Begyndelsen af November, og 
det er i Regelen fordelagtigst med Hensyn 
til Vinens Godhed, at Indhøstningen sker saa 
sent som m uligt; selv en let F rost vil ikke 
have nogen skadelig Indflydelse paa Druerne. 
Saavidt m uligt maa Druerne indsamles paa 
tørre D age; man indvinder vel noget mere 
Vin i fu gtigt Veirlig, men den er da betydelig  
svagere end ellers. Endvidere maa de Druer 
udsondres, som endnu ikke ere ganske modne 
eller ere fordæ rvede, hvorfor man ogsaa 
mange Steder høster gjentagne Gange og 
ofte ogsaa først fjerner de umodne og for 
dærvede Druer. Fremgangsmaaden saa vel 
ved Indhøstningen som ved Tilberedningen 
af Vinen er mere eller mindre forskjellig  i 
de forskjellige Lande. Undertiden blive B æ r
rene strax skilte fra Stilkene, fordi disse 
meddele Vinen en bitter Smag, og den saa- 
ledes udvundne, V in kalder man derfor Bæ r 

vin; men ved mange Sorter viser det sig  
dog fordelagtigere at udpresse Stilkene sam
men med Druerne, idet Gjæringen derved 
befordres og  der produceres en kraftigere og  
mere holdbar Vin. Fjernelsen af Stilkene 
sker enten umiddelbart med Hænderne, eller 
ogsaa river man Druerne af paa cn Vidie- 
fletning eller paa et Gitterværk af Træ- eller 
Messingstænger, som have skarpe Kanter 
foroven; undertiden sker det ogsaa ved blot 
at omrøre Druerne i et Kar med en Art 
Gaffel. De Kar, hvori Druerne først sønder- 
trædes eller knuses, have undertiden en g jen - 
nemhullet Bund, igjennem  hvilken endel af 
Saften flyder bort, og  kun det T ilbagebli
vende bringes da i Pressen; men mange 
Steder udpresses ogsaa hele Massen paa én

gang. T idligere udførtes Knusningen stedse 
ved Trædning; nu derimod bruger man h yp 
p ig  et Par Valser, som bevæge sig  i modsat 
Retning, idet de lade Druerne passere im el
lem sig, hvorved man dog maa vogte sig  
for ogsaa at knuse Kj ærnerne, da disse inde
holde et bittert Stof, som vilde give Vinen 
en ubehagelig Bismag. En enkelt Presning 
er dog ikke tilstrækkelig til at udvinde al 
Saften, og  Druerne udpresses derfor flere 
Gange, indtil de ikke mere afgive nogen Saft. 
De tilbageblivende Skaller indeholde dog  
endnu endel Saft, og  man overgyder dem 
derfor med Vand, tilsætter noget Druesukker 
og  lader dem gjære paany. Paa denne Maade 
faar man en ordinair Eftervin , som kaldes 
T re st e rvin  og  som sædvanlig drikkes a f Ar- 
beiderne, imedens den dog ogsaa ofte destil
leres til Brændevin eller anvendes til E d 
dikefabrikation. Ogsaa som Kvægfoder kunne 
disse Presserester benyttes, efterat man først 
har fjernet Kjærnerne, som da anvendes til 
Foder for Fjerkræ, ligesom  der ogsaa kan 

resses en fin Olie deraf. Undertiden bræn
er man ogsaa Drueskallerne, idet 1000 Pd. 

give 120— 125 Pd. Aske, hvoraf man udluder 
26— 28 Pd. tør Potaske, og ved tør D estil
lation af Skallerne vinder man en fortrinlig  
Belysningsgas.

Den Saft, som erholdes ved blot at knuse 
eller mase Druerne, giver en bedre Vin end 
den udpressede, og af denne sidste er ig jen  
den først afløbende sødere og  bedre end den, 
som vindes ved en forstærket Presning, hvor
for  man ogsaa sædvanlig skjelner imellem 
Forvin (tête), Pre svin (m ilieu) og  Eftervin  
(queue), eller Vin a f første ,  andet  og  t redie  
Tryk. Den af Vindruerne udpressede Saft 
kaldes Most ;  den adskiller sig" navnlig der
ved fra Vinen, at den ikke indeholder noget 
Spirituøst og  derfor ikke er berusende, 
imedens den derimod indeholder Sukker, 
som først senere ved Gjæringen forvandles 
til Vinaand. God M ost er noget klæbrig, 
svær og sød ; jo  modnere Druerne ere og  jo  
mere Sukkerstof de altsaa indeholde, desto 
tykkere og sværere er ogsaa Mosten, og  der
for ansés i Alm indelighed ogsaa den svære 
for at være bedre end den lettere, imedens 
dog dens andre Bestanddele selvfølgelig  lig e 
ledes have Indflydelse paa dens Godhed. 
Ved Indkogning bliver Mosten g jort mere 
holdbar og  tillige sødere, hvorfor man under
tiden afdamper den noget for at befri den 
fra Vanddelene; i Spanien og  Italien indkoger 
man endogsaa endel af den indvundne M ost 
til Sirups Consistents og blander den derpaa 
med det samme indtil det dobbelte Kvantum 
ukogt Most, paa hvilken Maade man frem 
stiller de søde Sectvine  (Vin see, E. dry 
wine). Jo sydligere Vinen voxer, desto større 
er sædvanlig Mostens specifiske V æ gt; denne 
udgjør saaledes for Neckarmost 1,050— 1,090, 
for den fra Cher og  Loire 1,063— 1,083, og  
for den fra det sydlige Frankrig 1,103— 1,128. 
Den bestaar a f Frugtsukker, Slimsukker, 
Gummi, Extractivstof, Vinsten, Kalk, svovl
sur Kali, Citronsyre, Æ blesyre, Garvesyre, 
Farvestof, Salte og nogle vellugtende A to-
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m er: da alle disse Deles kvantitative Forliold 
er meget forskj elligt efter Druesorten, K li
maet, Jordbunden, Y eirliget og  Dyrknings- 
maaden, er det ikke til at undres over, at 
en saa utallig Mængde Yinsorter kan produ
ceres deraf. Naar ikke alt Sukkeret i Yinen 
er decomponeret og  den altsaa ikke har fuld 
stændig udgjæret, saa er dens Sm ag sød. 
Man kan tilveiebringe denne søde Smag ved 
at komme sukkerrig ung Y in  paa tillukkede 
Fade, førend den har ganske udgjæret, og 
ved da at stanse Gjæringen ved stærk Svov
ling eller ved Tilsætning a f Salicylsyre etc.; 
men saadanne Yine blive ikke aldeles klare 
og  komme ved den ringeste Foranledning 
ig jen  i Gjæring. H ensigten opnaas derfor 
bedre, naar Mosten i s ig  selv indeholder 
m eget Sukker og  kun lidet Gjær, som ikke 
er tilstræ kkelig til at decomponere alt Suk
keret. Dette er sædvanlig T ilfæ ldet med de 
i de varme Lande voxende Druer, som  blive 
fuldstændig modne og endogsaa overmodne 
og  derfor mest afgive søde Vine, imedens der 
i de nordligere Lande kun produceres faa 
søde Vine, fordi Druerne indeholde for lid t 
Sukker. Kun ved en E fterm odning kan man 
nogenlunde afhjælpe denne Mangel, og  dette 
sker navnlig med de saakaldte St raavine .  
Disse ere i Regelen hvide Vine, til hvilke 
Druerne før Presningen have lig g et længere 
T id  paa Straa eller have været ophængte og 
derved tørrede. Straavin tilberedes hoved
sagelig  i Elsas a f udsøgte Druer fra de 
bedste V inb jerge; man lader dem hentørres 
hele Vinteren ig jennem  paa et frostfrit, lu f
tig t Sted, og  udpresser dem først i Marts 
Maaned. Man erholder paa denne Maade 
kun om trent Vi o saameget Most, som man 
vilde vinde, hvis Druerne vare pressede 
friske; men M osten afgiver en fortrinlig , 
m eget fy rig  og  sød Yin, som betales dyrt, 
og  som holder sig  m eget læ nge og  med A l
deren stedse bliver finere og  mere vel
smagende. Ogsaa i Frankrig  tilbereder man 
nogle Steder Straavin, som  er ligesaa aro
m atisk, men ikke saa fy rig  som den fra 
Elsas.

For at Mosten kan blive forvandlet til 
Vin, maa den undergaa en Gjæring. Den 
fyldes i dette Øiemed i Fade, som  ligge  i 
K jæ ldere, hvor Temperaturen er varm og 
saavidt m uligt stedse den samme, saa at man 
i fornødent Fald maa forhøie den ved kun
stig  Varme. Fyldningen af Mosten paa Fa
dene sker bedst igjennem  Slanger eller Træ 
rør, for at den saa lidt som m uligt skal 
komme i Berøring med Luften. Gjæringen 
foretages enten med den udpressede Saft, 
som da leverer en lys Vin, eller ogsaa lader 
man Saften gjære sammen med Skallerne, i 
hvilket Tilfælde man vil faa rød Vin a f røde 
eller blaa Druer, idet Skallernes Farvestof 
opløser sig i Vinen. Førend Mosten fyldes 
i Fadene, maa disse renses godt og  svovles 
med saakaldet Indslag eller Svovldug (s. d.), 
tilberedt a f arsenikfrit Svovl. Indslaget b li
ver g jort fast til den ene Ende af et Stykke 
Staaltraad og  antændt, hvorefter det bringes 
ned i Fadet igjennem  Spundshullet, imedens

den anden Ende af Staaltraaden fastholdes 
af det i H ullet anbragte Spunds. Man lader 
da Indslaget brænde inde i Fadet, men det 
maa nøie paasés, at der ikke falder Svovl 
eller forkullede Dele af Lærredet ned i Fadet. 
Ved denne Operation, som man ogsaa fore
tager med anstukne eller kun tildels fyldte 
Fade, bliver det tomme Rum i Fadet fyldt 
med Svovldampe, som ogsaa trække ind i den 
Vin, som  findes i Fadet. Svovldampene ud
drive dels Ilten a f Fadet, og  dels fortære 
eller binde de den og  forhindre saaledes 
Vinen fra at blive sur; men navnlig regu
leres derved Mostens altfor stærke Gjæring, 
ligesom  ogsaa endel Slim derved bundfældes. 
E fter Svovlingen maa M osten (eller Vinen) 
strax fyldes paa Fadene, idet Svovldampene 
ellers sætte sig  fast paa disses Inderside og 
meddele Vinen en ubehagelig Smag. Røde 
Vine kunne ikke svovles, fordi Svovlsyrlingen 
og  Farvestoffet indgaa en Forbindelse, der 
synker tilbunds, og  Vinen affarves da og  an
tager en brunlig Farve. Skulde det vise sig 
nødvendigt at give Rødvine et Indslag, be
nytter man hertil enten M uskatnødder, som 
have lig g et 24 Tim er i ren, stærk Vinaand, 
eller Amiant, som man først dypper i fusel
fri Alkohol. —  Nye Fade kunne ikke bruges 
strax til at fyldes med M ost eller Vin, dels 
fordi Træet vilde indsuge form eget deraf, og 
dels fordi ’Vinen vilde komme til at smage 
a f Træet. De maa derfor før Paafyldningen 
gjøres vingrønne,  hvilket sædvanlig sker ved 
at man hælder et Kvantum g o d , stærk 
Brændevin deri, antænder den og  lader den 
forbrænde. D et er ligeledes hensigtsmæssigt 
første Gang at benytte Fadene til M ost eller 
ialfald mere ordinair V in , idet de derved 
blive mere egnede til, at ogsaa finere Vin- 
sorter senere kunne henligge deri uden at 
tage Skade. Fadene maa ikke fyldes helt op 
til Spundshullet, for at de ikke skulle løbe 
over under Gjæringen, og  der maa derfor 
være et lille  tom t Rum  ovenover Mosten. 
H ypp ig  lader man Fadene være aabne under 
Gjæringen og  tildækker kun Spundshullet let 
med et lille Bræt, et Vinblad o. dsl. Det 
er dog  mere hensigtsm æssigt at lade Gjæ* 
ringen foretage i tillukkede Fade, da der vil 
undslippe megen Vinaand eller Arom a igjen
nem det aabne eller kun let tildækkede 
Spundshul; men Fadene maa dog heller ikke 
være aldeles lufttæt lukkede, da de ellers 
vilde sprænges af den udviklede Kulsyre. 
Man har derfor paa flere Maader søgt at lade 
denne undvige, uden dog at tilstede den ydre 
Luft Adgang til Fadet, enten ved igjennem 
det gjennem borede Spunds at føre den ene 
Ende af et bøiet R ør ind i Fadet, imedens 
den anden Ende bringes ned i et Kar med 
Vand, eller ved at benytte eiendommelig't 
eonstruerede Gj ærspundse, som ere gjennein- 
borede og  i Borehullet have en Art Prop, 
der hæves a f den udviklede Kulsyre og lader 
denne strømme ud; ligeledes kan man paa 
Spundshullet læ gge et Vinblad og  ovenpaa 
dette en lille  Pose fy ldt med fint Sand. I 
A lm indelighed er den bedste Kjældertempe- 
ratur for Gjæringen 8— 10 ° R . , hvorved
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Mosten, som opvarmes ved selve Gjæringen, 
faar en Varm egrad af 12— 16°. Gj æringen 
indtræder i Eegelen hurtigt, da Gjærings- 
sporerne findes i stor M ængde udvendig paa 
Druerne og kun vente paa gunstige B etin 
gelser for at udvikle sig  til Gjærceller, og  
saadanne Betingelser findes netop hos Drue
saften, der foruden Sukker indeholder de 
kvælstofholdige Stoffer og Salte, som Gjær- 
planten bruger til Næ ring. Tegn paa den 
begyndende Gjæring ere de paa Overfladen 
af M osten opstigende Blærer og  Skumflokke; 
hele Massen kommer i liv lig  Bevægelse paa 
Grund af de opstigende Kulsyrebobler, som 
føre Skallerne med sig, hvorved disse tilsidst 
leire sig  som et fuldstændigt Dække over 
Vædsken som den saakaldte Overgj ær.  K ul
syreudviklingen og  Bevægelsen i Vædsken 
tiltager snart mere og  mere, man hører en 
Brusen eller Kogen i dens Indre, Tempera
turen stiger nogle Grader, Skummet hæver 
sig og bliver tættere, imedens Kulsyren hist 
og her bryder derigjennem , og  en derover 
holdt Flamm e af et Lys vil udslukkes eller 
ialfald blive svagere. E fter nogen T id  bliver 
Massen derpaa roligere, idet Kulsyreudvik
lingen næsten er ophørt, der danner sig 
Gjær, som synker tilbunds i Fadet, og  Væd
sken klarer sig  ig jen , og  dermed er den 
stærke eller stormende Gjæring, H ovedgjse- 
ringen, tilendebragt. Man tapper da den 
klare Vædske fra og  fylder den paa Fade, 
der lagres i Kjældere. Her vil im idlertid 
den endnu ikke helt afsluttede G jæring fort
sætte sig , men m eget langsom m ere, fordi 
Sukkermængden er ringere og  Saften alle
rede indeholder mere Vinaand, hvilket, som 
Erfaringen lærer, modvirker Gjæringen, og 
ligeledes fordi Varmegraden er lavere. V in 
fadene tilspundses løst, saaledes at der dog 
bliver nogen A abning tilbage, ad hvilken den 
udviklede Kulsyre kan undvige under E fter- 
gjæringen. Foruden Gjær, som vedbliver at 
udvikle sig, afsætter der sig  paa Bunden og 
saa Vinsten, surt vinsurt Kali, som er mindre 
opløselig i Vinen end i Druesaften. Efter
gjæringen indtræder endogsaa i E egelen paa- 
Uy og  i forstærket Grad, naar den næste 
Sommervarme begynder, især naar Gjæringen 
om Efteraaret paa Grund af Kulde eller 
andre Omstændigheder ikke har været t i l 
strækkelig kraftig. T idspunctet for G jæ rin
gens Begyndelse er forsk je llig ; undertiden 
kan den indtræde allerede nogle faa Tim er 
efter at M osten er fy ldt paa Fadene fra Pres
sen, men undertiden kan det ogsaa vare flere 
Dage, og  den kan allerede være tilendebragt 
i 2 Dage, men ogsaa stundom  vedvare i 12 
olier endnu flere Dage. Efter dens Tilende
bringelse er M osten bleven forvandlet til 
Vin, som istedetfor den søde Smag har an
taget en vinaandig Sm ag, imedens den tillige 
or bleven klarere og specifisk lettere end 
Mosten. Ved Eftergjæ ringen forædler den 
sig stedse mere og mere indtil en vis Grænse ; 
(ien bliver klarere, fyrigere, faar en »Bouket«, 
saafremt dette ligger i dens Natur, og  syrlig  
yin  bliver i Eegelen mildere. Efterat den 
imidlertid har udviklet sig  fuldstændigt eller

har naaet sin høieste Godhed, aftager denne 
igjen, og  naar den da ikke bliver behandlet 
paa rette Maade, vil den efterhaanden for
dærves, idet Vinaanden lidt efter lidt for
vandler sig til Eddike. Ogsaa den Periode, 
da Vinen har naaet den høieste Grad af Ud
vikling eller naar den begynder at aftage i 
Godhed, er meget forskjellig, idet kraftløse, 
matte eller forkert behandlede Vine allerede 
kunne tabe sig  efter et Aars Forløb, imedens 
fyrige og  om hyggelig  behandlede Vine kunne 
vedblive at være gode i 100 Aar og  derover; 
men i en saa høi Alder faar deres Smag dog 
sædvanlig noget Blækagtigt ved sig. Naar 
man lader Gjæringen fuldstændig tilende
bringes, saa at alt det i M osten indeholdte 
Sukker derved er blevet decomponeret, saa 
erholder man en ren vinaandig, syrlig, t ør  
V in ; til denne A rt henhøre t. Ex. Ehinsk- 
vinene. K an derimod Gjæringen ikke helt 
tilendebringes af M angel paa Vand, Gjær 
eller Varme, saa bliver Vinen sød.  De søde 
Vine begynde sædvanlig at gjære paany, naar 
de komme paa Lagere, som begunstige Gjæ
ringen , og  man kalder dem derfor ogsaa 
stumme (verhaltene) Vine; dog forstaar man 
ved Benævnelsen stumme Vine ogsaa saadanne, 
som ere bievne svovlede for stærkt, hvorved 
Gjæringen er bleven stanset. De søde og 
tillige tyktflydende Vine kalder man ogsaa 
Likørvine ;  de produceres især i de varme 
Lande, hvor Mosten indeholder for lidt Vand 
og  Gjær og  form eget Sukker og  derfor ikke 
udgjærer aldeles. Ved Kunst kan man t il
berede dem enten ved at lade Druerne hen
tørres eller ialfald visne paa Planterne, eller 
ved at tørre dem i Solen efterat de ere af
plukkede, eller indkoge endel af M osten; de 
paa den sidste Maade erholdte Likørvine 
kaldes ogsaa kogte Vine. Naar man om 
tapper Vinen paa Fade eller Flasker, efterat 
den kun har undergaaet den første stærke 
Gjæring og førend endnu alt Sukkeret er 
decom poneret og al Gjæren udskilt, saa ved
bliver den at gjære med mere eller mindre 
Styrke og  udvikler endnu en stor Mængde 
Kulsyre, som vil sprænge Fadene, naar de 
ere helt fyldte, imedens den, naar disse have 
modstaaet Trykket og da aabnes, vil blive 
fri under en livlig Opbrusen i en Mængde 
smaa Blærer; disse Vine kaldes mousserende 
og  ville findes nøiere omhandlede under A r 
tiklen »Cham pagnevine«. Gjæringens Ind
trædelse kan forhindres eller en allerede ind- 
traadt G jæring stanses ved forskjellige Sub- 
stantser, saasom ved Svovlsyrling og Salicyl
syre.

Under Lagringen af Fadene maa disse 
stedse holdes udvendig rene og fri for F u g 
tighed og  Skimmel ved at aftørres, idet 
Luften i Kj ælderen ellers vil blive fordærvet, 
hvorved ogsaa Vinen vil tage Skade; desuden 
bidrager en saadan Benholden af Fadene ogsaa 
meget til, at disse kunne vare saameget desto 
længere. Naar Eftergj æringen om Foraaret 
er tilendebragt, tappes den unge V in om
h yggelig  fra Bundfaldet og fyldes paa L ager
fadene, hvor den henligger kortere eller 
længere Tid, Bourgognevinen indtil 10 Aar
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og  derover. I  denne T id  bliver den hvert 
Aar gjentagne Gange ointappet for at fjerne 
ikke alene den alm indelige Gjær, men ogsaa 
fremmede Gjærceller, som ellers vilde frem
kalde andre G jæringer og  derved g jøre Vinen 
syg eller fordærve den; dette kan yttre sig  
paa flere Maader, idet den kan blive bitter, sur, 
flau eller slimet. Foretager man nu Omtap
ningen paa den T id  af Aaret, da Vinen er 
ro lig , fordi Forholdene ere ugunstige for 
Gjæringen og  Gjærcellerne altsaa have T il
bøjelighed til at synke tilbunds, ville disse 
tildels kunne fjernes ved en forsigtig  Om
tapning. De Omdannelser, som foregaa under 
Lagringen, ere for en stor D el endnu ikke 
fuldstændig bekjendte. U agtet Fadene ere 
tilproppede, finder der en uafbrudt Fordam p
ning Sted igjennem  det porøse Træ, saa at 
Vinens H øide i Fadet aftager. Den tomme 
Plads, der saaledes opstaar, udfyldes af at- 
mosphærisk Luft, som trænger ind igjennem  
Træets Porer, idet Kulsyren, som udfylder 
Kum met over Vinen, for endel vil træde ud 
og  atmosphærisk Luft træde ind. Den ind
trængende atmosphæriske L uft vil tildels 
indsuges a f Vinen og  dens Ilt træde i che- 
misk Forbindelse med enkelte af Vinens 
Bestanddele. E fter al K im elighed er det 
Ilten, som ved sin chemiske Indvirkning be
virker de Omdannelser, der betegne den 
gamle Vin i Modsætning til den unge. F or 
søg  have ialfald vist, at ung Vin, som i to 
Aar var fuldstændig udelukket fra Luften, 
holdt sig ung, og at nogle Ugers Udsættelse 
for Luft og  Lys kan frembringe samme Virk
ning som mange Aars Lagring, dog  vel at 
mærke i det H ele og Store, ikke i de smaa 
Smagsnuancer. Det er rim eligvis ogsaa I l 
ten, som udvikler Vinens Bouket; men denne 
maa skyldes Stoffer, der kun ere tilstede i 
overordentlig ringe M æ ngde, eftersom  det 
endnu ikke er lykkedes nærmere at bestemme 
hverken deres Natur eller Mængde. Disse 
kun lidet oplyste Forhold  ere im idlertid i 
practisk Henseende af stor V igtigh ed , da 
Bouketten har den største Betydning for 
Vinens Kvalitet. Under Lagringen foregaar 
foruden de omtalte chemiske og physiske 
Virkninger tillige en fortsat Udskillelse a f 
Vinsten, og  da paa denne Maade endel Syre 
udskilles, bliver Vinens Smag mindre sur 
med A lderen , hvilket navnlig gjæ lder om 
Vine, der saaledes som Rhinskvinene inde
holde megen Vinsyre. Udskilningen af den 
fri Vinsyre befordrer man ved at tilsætte 
neutralt vinsurt Kali, hvorm ed den kan danne 
det sure, tungtopløselige Salt.

Da Vinen som forannævnt stadig fordam 
per igjennem  Træfadenes Porer, maa disse 
fra T id  til anden fyldes, saa at de saavidt 
m uligt stedse ere fulde. Med ung Vin er 
dette nødvendigt oftere (hver 8de til 14de 
Dag) end med gamm el V in , m ed hvilken 
man kun pleier at foretage Opfyldningen 
sjeldnere. T il O pfyldningen tager man Vin, 
der saavidt m uligt er af samme Slags som 
den, der findes i Fadet. Sædvanlig tager 
man til at fylde i et Fad med en gammel 
Vin helst en yngre af en god A a rg a n g ; men

denne sidste maa da være udgjæret og  være 
aldeles klar og  rolig. L igesom  ved alle andre 
Arbeider i Vinkjælderen maa der ved Op
fyldningen iagttages den største Renlighed. 
Skulde der allerede have dannet sig Skimmel 
paa Overfladen af Vinen, saa maa man vel 
vogte sig  for at blande denne sammen med 
Vinen, og  man benytter derfor til Paafyld- 
ningen helst et Rør, som gaar dybt ned i 
Vinen, eller man stikker ind i R øret af en 
alm indelig Tragt en Straaline, ad hvilken 
Vinen da løber ned. Naar man ikke er 
istand til at opfylde et Fad, saa svovler man 
det tomme Rum hver 4de eller 5te D ag eller 
bedre omstikker Vinen paa mindre Fade, 
som maa fyldes helt, hvilket navnlig ved 
lettere Vine er nødvendigt. Ved hver Op
fy ldn ing maa Spundslapperne enten udvaskes 
godt eller om byttes med nye, da de let blive 
sure. Der gives ikke nogen bestem t Regel 
for, naar Vinen første Gang skal omtappes, 
da dette ganske maa bero paa dens Beskaf
fenhed. I A lm indelighed maa Omtapningen 
foretages, naar Paavirkninger a f Veirliget 
eller Aarstiden gjøre Vinen tilbøielig  til at 
gjære paany eller egentlig  endnu før dette 
Tidspunct, og  disse Paavirkninger g jøre sig 
især gjældende paa den Tid, da Vinstokken 
igjen begynder at skyde (i Marts), eller da 
den blomstrer (i Juni), til hvilken T id  den 
nye G jæring viser sig  liv ligst; endvidere 
naar den indtræder i den anden Saft (i A u 
gust), naar Druerne modnes (i September), 
samt naar der i Begyndelsen af Vinteren paa 
milde Dage indtræffer vedholdende Regnveir. 
I Regelen sker derfor Omtapningen første 
Gang i Februar, derpaa strax før  eller efter 
Blom stringen og  før eller efter Vinhøsten. 
Rhinskvine og  andre syrlige Vine omstikkes 
sædvanlig i Løbet af sex Aar to Gange om 
Aaret til de nævnte T ider; derpaa lader man 
dem henligge roligt i 3 Aar og  tilsér dem 
kun engang im ellem , om bytter Spundslap
perne etc. Omtapningen foretages bedst i 
klart, roligt Veir, men dog ikke med sydlige 
V inde, og  Vinen maa fyldes paa aldeles 
rene, godt forberedte Fade, som maa være 
fuldstændig vingrønne, ikke indeholde Skim
mel etc. De maa udvaskes om hyggeligt med 
koldt Vand og  derefter svovles for ved Hjælp 
af Svovlet at forebygge Gjæringen. Hvad 
Vinen tager mest Skade af ved Omtapningen, 
er naar den kommer m eget i Berøring med 
den friske Luft, hvorved den kan blive til
bø ie lig  til sur Gjæring. Den hyppigst an
vendte og  ogsaa hensigtsm æssigste Maade 
til Omtapningen er at benytte en Læder
slange af den fornødne Længde, til hvis ene 
Ende der er bundet et kort Rør, der stikkes 
ned i Spundshullet paa det Fad, som skal 
fyldes, imedens den anden Ende befæstes til 
M undingen af Hanen paa det Fad, der skal 
tømmes. En anden hensigtsm æssig Maade 
er at betjene sig af et Rør, som anbringes 
imellem Hanerne paa begge Fadene, og en 
Sugepumpe, som sættes i Spundshullet af 
det Fad, som  skal fyldes, og  som da udpum
per Luften deraf.

Naar Gjæringen er tilendebragt, blive de



Vin. 9 6 7 Vin.

fleste Yine klare af sig selv, idet de gjæ r- 
agtige Dele synke tilbunds, og  navnlig sker 
dette let med de fuldkommen udgj ære de eller 
tørre Vine, med hvilke man derfor i Regelen 
ikke behøver at anvende kunstige M idler til 
Klaringen. H os de søde og  fede V ine er det 
derimod ofte nødvendigt at befordre Klarin 
gen ved Tilsætning af et slim et Legem e, og 
man benytter dertil sædvanlig et gelée- eller 
æghvideagtigt S to f, som blander sig  godt 
med Vinen, men som  paa Grund af dennes 
Indhold af Alkohol eller Garvestof bliver 
bragt til at coagulere og  indhylle de foru- 
rensede Dele o g  drage dem med sig  tilbunds. 
K laringsm idlet kan im idlertid ofte selv med
bringe en Spire til Fordærvelse, og man 
tager derfor egentlig  kun sin Tilflugt til 
kunstige Klaringsmidler i N ødsfald , naar 
Vinen ikke vil blive klar a f sig  selv ved at 
henligge, eller naar det gaar for langsom t 
dermed. Man blander Klaringsm idlet godt 
med Vinen ved om hyggelig  Omrøring, hvor
ved man im idlertid saavidt m uligt maa søge 
at undgaa, at det allerede tilstedeværende 
Bundfald oprøres, og  man lader den da hen
ligge rolig, indtil den er bleven klar, hvorpaa 
man omtapper den paa et andet Fad eller 
paa Flasker. Sædvanlig benytter man som 
Klaringsmiddel, navnlig ved garvestofholdige 
(rauhen) hvide Vine, Husblas, Gelatine eller 
en aldeles ren, hvid Lim . Husblas banker 
man med en Hammer, sønderdeler det i 
ganske smaa Stykker og  læ gger da disse i 
lidt Vand, som man efter c. 8 à 12 Tim ers 
Forløb ig jen  afhælder og  fornyer, hvorefter 
det opvarmes og  sies; til den Gelée, som 
fremkommer herved, tilsætter man efter 24 
Timer hvid Vin, og  udrører den derpaa langsom t 
i Vinen. Den saaledes klarede Vin maa om 
Sommeren omtappeg efter 1— 2 U ger, om 
Vinteren efter 1— 1 1/2 Maaneder. Gelatine 
lægges i V and, som sættes over Ilden. 
Man rører da om deri saa længe, indtil Ge
latinen har opløst sig  fuldstæ ndig ; derpaa 
tager man Karret af Ilden og  lader O pløs
ningen afkøles, hvorefter man tømmer den i 
Fadet og  omrører den dygtig  med Vinen, 
som derefter overlades t il R o for at bund
sætte sig. Anvender man Lim til Klarin
gen, maa den være ganske ren og lys. De 
æghvideagtige Klaringsm idler ere almindelig 
Æ ghvide og  afskummet Melk; det første an
kendes ineget hyppig, navnlig til røde Vine. 
Klaring med Melk kan man kun anvende med 
Vine, som ere rige paa Alkohol og  som ere 
omtappede flere Gange. Man kan ogsaa 
bruge Papirmasse, som man anvender i raa 
Tilstand; man udvasker Massen med Vand 
°g  omrører den i den V in, som skal klares, 
og dens trævlede D ele ville da trække Uren
lighederne med sig  tilbunds. Ogsaa med 
Kul kan Vinen klares; den beskyttes derved 
tillige imod at blive sur og  bliver noget af- 
tarvet. Desuden har man især i Frankrig 
opfundet forskjellige K laringspulvere, som 
bestaa a f Æ ghvide, Blod, Ben, Ler o. dsl.

For at tilberede røde Vine maa man lade 
uet i Drueskallerne indeholdte Farvestof gaa 
over i Vinen og  derfor lade Mosten gjære

sammen med Skallerne. Som tidligere om 
talt fjerner man i mange Egne Stilkene strax 
fra Druerne, imedens man andre Steder lader 
dem blive ganske eller tildels sammen med 
disse. Jo længere man lader Skallerne blive 
sammen med Mosten, og jo  mere fuldstændig 
Druerne knuses, desto stærkere meddeler 
Farvestoffet sig  til Vinen; i Frankrig varer 
dette med de fleste t il Udlandet bestemte 
V in e 8— 4 Uger for at disse skulle blive 
saa mørke som m uligt. Lader man Mosten 
gjære over hvide og  farvede Drueskaller sam
menblandede, bliver Vinen kun lyserød (Sch il
lerwein), og har man kun iblandet faa røde 
D ruer, bliver den kun rød lig  (B leichert). 
Skjøndt der produceres Vin af de mest for
sk) elligartede Farvenuancer, saa lade alle 
disse Farver sig  dog føre tilbage til to 
Grundfarver, nem lig gule Vine og  røde Vine;  
de første give Nuancer fra det næsten Farve
løse indtil det Mørkebrune, de sidste fra fint 
Carm oisinrødt til det mørkeste Purpurrødt 
eller Sorterødt. Den gule eller brune Farve 
hidrører ikke fra et i Druesaften indeholdt 
Farvestof, men fra det i enhver Plantesaft 
indeholdte Extractivstof, som ved Paavirkning 
af Luftens Ilt bliver gult eller brunt. A n 
derledes forholder det sig  med de røde Vine, 
som af Naturen kun indeholde et eneste 
Farvestof, der findes i Skallerne af de sorte, 
blaa og  røde Druer, imedens den i Druen 
indeholdte Saft er farveløs og  kun indeholder 
det forannævnte Extractivstof. A f  denne Grund 
lader man Skallerne gjære med til de røde 
Vine, for at den Alkohol, der udvikler sig  
under Gjæringen, i  Forbindelse med Vinsyren 
kan uddrage Farvestoffet af dem. Røde Vine, 
som ikke derved faa en tilstrækkelig stærk 
Farve, giver man ofte en Tilsætning af far
vende Stoffer, hvilket sædvanlig let kan paa
vises ved forskjellige Reagentser. Det eneste 
røde Farvestof, som nænner sig  til Vinens 
og som ved Anvendelsen af Reagentser viser 
lignende Virkninger, som  de af Naturen røde 
Vines Farvestof, findes i de sorterøde B lom 
ster a f St okr ose n (M alva arborea), og  i 
Blaabær, af hvilke sidste der ogsaa til dette 
B rug aarlig forsendes betydelige Kvantiteter 
fra Tyskland over Ham borg til Bordeaux. 
Bærrene knuses og udkoges ; til A fkoget 
sættes lidt Vinsten, hvorefter det sigtes og 
udpresses. Desuden benytter man ogsaa til 
Farvning a f Vin Hyldebær, Kermesbær (som 
skulle komme den ægte Vinfarve m eget nær), 
sorte K irsebæ r, Rødtræ og Blaatræ, samt 
arsenikfri røde Anilinfarver. Svage Vine ere 
som  oftest slet farvede eller tabe dog  snart 
deres Farve, hvilket tildels kan forhindres 
ved en Tilsæ tning af Vinaand. Røde Vine 
have undertiden, naar de indeholde et 
Overskud af K ali, en brunlig Farve, som 
kan fjernes ved Tilsætning af en eller an
den Syre, navnlig V insyre, og  naar der
efter Vinens Farve endnu ikke skulde være 
god, kan man forbedre den ved Farvning. 
H vide Vine giver man en mørk, vingul Farve 
ved Tilsæ tning af brændt Sukker eller Cara
mel, ogsaa kaldet Esse nt ia  bina.  Man bru
ger den ogsaa for at give unge Vine den
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samme Farve som gamle Vine. Hvide Vine 
antage undertiden med Alderen en brunlig 
Farve, som kan fjernes ved Svovling, T ilsæ t
n ing a f lid t Kulpulver eller Kridt, og  ved 
milde Vine a f noget Vinsten.

For at gjøre Vinen stærkere og  mere 
holdbar tilsætter man ofte i Productionslan- 
dene Vinaand, helst Vinsprit, til de Vine, 
som ere bestem te til at forsendes til U d
landet. Denne Tilsæ tning af Vinaand er 
nødvendig, for at Vinen skal kunne taale 
længere Transporter og  erholde den Styrke, 
som man forlanger i England, Amerika, de 
nordiske Lande og  næsten i alle de Lande, 
som ikke selv ere vindyrkende, og  i Frank
r ig , Spanien, Portugal og  Italien erholde 
derfor alle til Udførsel bestemte Vine en 
saadan Tilsæ tning. Den franske Lovgivning 
tillader i alle Departem enter en Tilsæ tning 
af 5 pCt. Alkohol til alle Vine, som skulle 
udføres, imedens den i flere a f Departem en
terne er tilladt for alle Vine, selv om de ikke 
ere bestemte til Export. I  Spanien og  P or
tugal er Tilsætningen i Kegelen m eget større. 
Man benytter bedst dertil Vinaand, destil
leret af Vin og  holdende c. 85 Grader, men 
ogsaa K orn- og  Kartoffelsprit anvendes der
t i l ;  den blandes med Vinen før den anden 
Omtapning, for at Vinen og Vinaanden kunne 
amalgamere sig  fuldstændig under den stille 
Gjæring. For de røde Vines Vedkommende 
opnaar man ogsaa derved den Fordel, at de 
klare sig  m eget lettere og  hurtigere. Vine, 
som ere tilsatte Vinaand, kunne dog ikke 
strax bringes i Handelen, da man vilde kunne 
smage denne Tilsætning, men ved Lagring 
forsvinder Smagen deraf fuldstændig.

Den i Vinen indeholdte Garvesyre hidrører 
ikke fra Druesaften, men har sit Sæde i 
Skallerne, Stilkene og  Druekjærnerne. D er 
gives ingen Vin, som ikke indeholder Garve
syre, om der ogsaa kun findes lidt deraf i  de 
hvide Vine, hvorfor t. Ex. Champagne, hvor
til der kun benyttes den af de knuste Druer 
afløbende Most, erholder en kunstig Tilsæt
n ing af Garvesyre. Der findes derimod be
tydelig  mere Garvesyre i Likørvinene og  de 
svære, mørktfarvede R ødvine; ung Portvin  
har saaledes det største Indhold af Garve
syre. A lle  Portvine og  Bordeauxvine tabe 
med Alderen deres røde Farve og  blive gule, 
hvilket har sin Grund i, at det blaa Farve
stof synker tilbunds, og  der udvikler sig  da 
af endel af Garvesyren et hum usagtigt L e 
gem e, som paa sin Side ig jen  forbinder sig 
med Resten af Garvesyren og  som kaldes 
Apot hema,  og det er dette, som afgiver den 
gule Farve. Garvesyren er nødvendig for at 
en Vin skal kunne holde sig, idet den for
hindrer de æghvideagtige Stoffer fra at ind- 
gaa nye Forbindelser eller fra at decom po- 
neres, og  mange af Vinens Sygdom m e h id 
røre derfor fra M angel paa dette S tof; ved 
Vinens Klaring har Garvesyren ligeledes stor 
Betydning. Men ligesom  et for ringe Ind
hold af Garvesyre er til Skade for Vinen, 
saaledes er det heller ikke godt, om denne 
indeholder form eget deraf, da Vinen isaafald 
bliver haard, bitter og  sammensnærpende.

Da Druerne i mange Egne ikke modnes 
fuldstændigt hvert A ar og  den deraf tilbe
redte Vin ofte har en saa syrlig Smag, at 
den neppe er drikkelig, saa har man allerede 
i tidligere Tider hyppig  forsøgt paa at gjøre 
saadanne Vine mere værdifulde ved at til
sætte dem de Bestanddele, som enten ganske 
fattedes hos dem eller som ikke vare tilstede 
i tilstrækkelig Mængde, og  der fremkom der
ved forskjellige Methoder til Vinens For
bedring, som benævnes efter deres Opfindere, 
og  af bvilke følgende ere de vigtigste. 
Chapt alise r ing af Vine, især af ædle R ød
vine, hører hjemme i Frankrig, hvor denne 
Methode blev opfunden af den franske Che
miker Chaptal. Mange fine franske Vine 
vilde uden denne Fremgangsmaade ikke have 
deres fortrinlige Kvalitet, og navnlig anven
des den med Vinene fra Côte d’ or, de ædle 
Burgundervine. Man tilsigter dermed dels 
at give en Vin et større Indhold af Alkohol, 
end Naturen har tildelt den i Druernes Suk
kerindhold, og  dels at fjerne det Overmaal 
a f Syre, som ofte findes i Vinen, navnlig i 
ugunstige Aargange. Man véd t. E. af Er
faring, at Burgundervinen ikke maa inde
holde mere end 6 pro M ille Syrer, og  at 60 
Dele fri Syre i Vinen neutraliseres af 50 
Dele Marmorstøv. Man undersøger derfor 
Mostens Syreindhold og neutraliserer efter 
det nævnte Forhold hvad den indeholder 
over 6 pro Mille. Naar Syreoverskudet saa
ledes er fjernet, tilsættes Sukker, hvis 
Mængde retter sig efter det Alkoholindhold, 
som man ønsker at Vinen skal have. Har 
man saaledes fundet, at Mosten indeholder 
15 Procent Sukker, vil den færdige Vins Al
koholindhold blive 7 1/2 Procent. Skal denne 
nu forhøies til 10 pCt., maa der til hver
1,000 K ilogr. M ost tilsættes den tilsvarende 
Sukkermængde, i det foreliggende Tilfælde 
altsaa 50 Kilogr. Sukker. Man gaar derved 
ud fra den Forudsætning, at 100 Dele Sukker 
giver 50 Dele Alkohol. Chaptaliseringen 
egner sig  isæ.t for fine, bouketrige Vine, hvis 
charakteristiske Egenskaber man vil forhøie; 
Vinens Kvantum bliver ikke derved forøget, 
men dens Kvalitet forbedres.

Vinens Gallise r ing,  som blev opfunden af 
D octor Gall i Trier i 1856, adskiller sig fra 
Chaptals Methode derved, at den i Mosten 
tilstedeværende store Mængde Syre ikke neu
traliseres, men at Mosten ved en Tilsætning af 
Vand fortyndes saameget, at den kommer til 
at indeholde den bestemte Syremængde ; men 
da M ængden af Alkohol derved formindskes, 
maa der altsaa tilsættes Sukker, hvortil og
saa rent Druesukker er anvendeligt, og Vinen 
undergives da en Gjæring. For at en Most 
skal kunne afgive god Vin, maa den inde
holde 24 pCt. Sukker og  c. 6 p. m. Syre; 
enhver Most, som indeholder mindre Sukker 
og  mere Syre, hvilket stedse er Tilfældet i 
middelmaadige og  daarlige Aargange, maa 
derfor forbedres for med Hensyn til Sukker 
og  Syreindhold at komme til at staa lig® 
med Normalmosten fra gode Aargange. Ved 
Gallisering af Vinen opnaas i al Fald den 
ene Betingelse for Velsm agen, nemlig rig-
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tigt Forhold  mellem Syre, Sukker, A lkohol 
og Vand, og om den end ikke bliver lige saa 
fortrinlig  som Vin af meget gode Druer, 
fordi den anden Betingelse for en god Vin, 
nemlig Bouquetten, mere eller mindre mang
ler den, vil den dog være m eget bedre, end 
om den var tilberedt af de mindre gode 
Druer uden Sukkertilsætning, idet den isaa- 
fald vilde staa tilbage med Hensyn til begge 
Betingelser for Velsmagen. Paa denne Maade 
erholder Producenten i slette Aargange alt
saa dog en ret god Vin og  desuden mere 
Vin, end der er presset af Druerne. I  daar- 
lige Aargange pleier M osten kun at indeholde 
12 à 15 pCt. Sukker, men derimod 12— 14 
p. m. Syrer, og  Vinen vil da ved Gallise- 
ringen give 100— 115 pCt. større Udbytte. 
Man har Instrumenter, med hvilke man uden 
Vanskelighed kan udfinde Mostens Indhold 
saavel af Sukker som af Syre, og  ved en 
simpel Beregning kan man da let bestemme, 
hvormeget Vand og Sukker der bør tilsættes.

Pet iot ise r ing af Vine tilsigter en Forøgelse 
af Vinmængden med 200— 500 pCt. Petiot, 
Opfinderen af denne Fremgangsmaade, gik 
ud fra den Tanke, at der ved Frem stilling 
af Kødvin kun blev extraheret en m eget 
ringe Mængde af det i Skallerne indeholdte 
Farvestof, og  at en stor Del a f de Stoffer, 
som bidrage til Dannelsen af Vinens Bouket, 
blev tilbage i Presseresten, i Marven, i Skal
lerne og i Stilkene, og han antog derfor, at 
disse Stoffer med Lethed kunde indvindes, 
naar man, efterat den første Vin var aftruk- 
ken af Druerne efter H ovedgjæringen, atter 
lod Presseresterne gjære sammen med en 
Sukkeropløsning. Udfaldet af hans Forsøg 
bekræftede fuldkommen denne Formodning, 
og det endogsaa i høiere Grad, end man 
havde ventet. D et er ikke blot m uligt at 
erstatte den aftrukne Saft én Gang med en 
Sukkeropløsning, men endnu et Par Gange 
kan dette lade sig  gjøre, og man erholder 
hver Gang en ret velsmagende Vin. Den 
ved de sidste Paagydninger a f Sukkervand 
erholdte Vin har vel et ringere Indhold af 
Syre end den første Gang indvundne, og  den 
kan endogsaa næsten ganske mangle denne ; 
tøen for at raade Bod herpaa, blander man 
de paa den nævnte Maade tilberedte tre eller 
fire Vinsorter sammen, hvorved man erholder 
en aldeles ensartet Vin a f god Kvalitet. 
Imedens Galliseringen var den første B egyn 
delse til et virkeligt Fremskridt, navnlig med 
Hensyn til en Forbedring a f Mostens Kvali
tet, er Petiotiseringen et endnu større Frem 
skridt til at forøge Vinens Kvantitet paa en 
med Naturen stemmende Maade, og  denne 
Fremgangsmaade anvendes derfor hyppig i 
Frankrig, selv i Vinogne med berømte Navne, 
hvis Vine have en stor Afsætning paa V er
densmarkedet. En stor M ængde paa denne 
Maade producerede og m eget billige Bordeaux- 
vine forsendes især til Nordamerika. De vin
dyrkende Lande have i Nutiden en stærk 
Concurrence at udholde med de mange be - 
staaende Kunstvinfabriker; men de behøve 
dog ikke at frygte denne, efterat de ved 
Fetiotiseringen ere bievne istand til at for

større deres Production 3 eller 5 Gange og  
som en Følge deraf kunne sælge deres Vine 
til Udlandet til langt billigere Priser end 
tidligere. Der gives i Frankrig , Spanien, 
Italien  og  Ungarn en Mængde Vinbjerge, 
hvis V ine  tidligere slet ikke kunde taale en 
længere Transport uden at tage Skade, og 
mange Vine kunde ikke opbevares over et 
Aar uden at gaa over i eddikesur Gjæring. 
Overalt i disse Egne, hvor man i den nyere 
T id  har indført Petiotiseringen, producerer 
man nu en Vin, som uforandret kan taale 
Transport og derfor kan bringes paa V er
densmarkedet, imedens den samme V in  tid 
ligere var bunden til Productionsstedet og  
dér blev solgt for Spotpris.

Sche e lise r ing af Vine, saaledes kaldet efter 
den svenske Chemiker Scheele, som først 
opdagede Glycerinet, bestaar deri, at man 
efter Gjæringens Tilendebringelse tilsætter 
en vis Mængde Glycerin  til Vin, som m ang
ler Sødme, for at give denne mindre gehalt- 
rige V in mere Korpus og  Fylde. Denne 
T ilsæ tning er ikke skadelig og  har heller 
ingen Indflydelse med Hensyn til Vinens 
Holdbarhed, idet Glycerin  ikke kan gjære, 
og der findes nu tiere Fabriker alene for 
Frem stilling af ren Glycerin  til Vinblanding. 
Enhver V in  indeholder forøvrigt noget G ly 
cerin, de tørre Vine dog kun i ringe Mængde, 
imedens i de alkoholrige Vine endel af V in- 
aanden omdanner sig til G lycerin. Græn
serne for Glycerintilsætningen ligge  imellem 
1— 3 pCt.

Gipsede Vine (Vins plâtrés, Platrage) komme 
navnlig fra det sydlige Europa, hvor de 
spille en tem m elig v igtig  Rolle . T il den 
udpressede Druem ost tilsættes der strax et 
Kvantum Gips, som efterhaanden opløser sig 
under Gjæringen, bundfælder Vinens Gjær- 
dele og  snart leverer en Vin »d ’une robe 
éclatante et plus pure«, som det kaldes i 
Frankrig ; dette er Grunden til, at man kan 
erholde klare franske Vine kort T id  efterat 
Vinhøsten er endt, imedens de tyske Vine 
sædvanlig da endnu ere tykke og uklare. 
Men ved Gipsets Paavirkning bliver Vinen 
forandret paa den Maade, at den deri inde
holdte Vinsten og det phosphorsure K ali 
decomponeres og udskilles som vinsur o g  
phosphorsur Kalk, imedens svovlsur Kali, 
forsaavidt den ikke tildels udskilles, træder 
i deres Sted, saa at altsaa gipsede Vine 
næsten slet ingen Vinsten mere indeholde.

I  nogle Egne ved Rhinen, navnlig i Ba- 
cherach, Diebach, Steeg etc. tilbereder man 
en saakaldet »gefeuerten W ein«, idet man 
opvarmer Mosten i Fadene, hvorved der 
bevirkes en meget hurtig , i 3 Dage til
endebragt Gjæring. Vinen erholder derved 
en behagelig, sprudlende Smag og yndes 
navnlig m eget i Holland, hvortü den hurtig 
kan bringes tilvands. Man læ gger Fadene i 
et lavt, sædvanlig kun af Træ opført, men 
saavidt m uligt lufttæt, med Kalk, Lér etc. 
tilklinet saakaldet Fyrkammer med Bundene 
vendte imod en Fordybning, hvori der an
tændes en stærk Kulild, hvorefter Døren til
lukkes. Sædvanlig lader man dem efter



Vin. 970 Vin.

fuldendt Gjæring endnu ligge nogen T id  i 
Fyrkammeret, idet der efter 6— 8 Dages F or
løb indtræder en svag Eftergjæ ring. D et er 
dog  ikke nødvendigt at afvente denne, og 
ofte forsender man endogsaa Yinen varm i 
særegne hurtigseilende Fartøier. I  Frankrig 
anvender man undertiden en lignende Frem - 
gangsmaade, navnlig for at beskytte Yinen 
mod Sygdom m e og  gjøre den holdbar; den 
blev først tilraadet af den franske Chemiker 
Pasteur, efter hvem Methoden kaldes Past e u

r ise r ing.  I  mange Tilfæ lde hidrøre Yinens 
Sygdom m e fra Udviklingen af nogle mikro
skopiske, svam pagtige Organismer, hvis Spo
rer findes i al Most, og  for ved Ødelæggelsen 
a f disse Sporer at g jøre Yinen mere holdbar, 
forsøgte Pasteur at opvarme denne til en 
Temperatur af 6 0 ° C. og  derefter afkøle den 
hurtigt. Forsøget lykkedes over al Forvent
ning. Operationen maa udføres i egne dertil 
•construerede Apparater, hvori den atmos- 
phæriske Luft ikke kan paavirke den opvar
mede Y in , hvorved denne ved en hurtig 
Iltn ing vel snart vilde ældes, men tillige 
forandre Farve og  Smag (goût de gouit), 
hvilket aldrig indtræder, naar Yinen opvar
mes hurtigt uden Luftens Adgang. —  Yed 
Kliinen, i Franken, Moldau etc. forbedrer 
man ofte unge Yine ved at lade dem fryse i 
en Kuldeblanding. Den Is, som da frem
kommer, er kun Vand, blandet med lidt Y in 
sten og  nogle Urenligheder, im edens den 
Vin, som ikke fryser og som har vundet i 
Styrke og Velsm ag og  er kommen til at 
ligne ældre Vin, fraskilles ved Centrifuger; 
den sælges under Navn af f r osse n Vin.

Foruden de ovennævnte Fremgangsmaader 
anvender man ogsaa ofte til Forbedring af 
Vin den saakaldte Forskæ r ing,  som bestaar 
i at blande to eller flere Slags Vin med 
hverandre i et vist Forhold . Der tilsigtes 
derved at udjevne de forskjellige Vines m od
satte F eil og  Egenskaber og  saaledes frem 
bringe en constant Normalvin a f en særegen 
Art, som i aarevis stadig vedbliver at være 
den samme, uden H ensyn til de forskjellige 
Aargange. Den maa im idlertid svare til 
Consumenternes Smag og  rette sig efter de 
forskjellige Handelspladsers Fordringer; E ng
lænderne og  Am erikanerne have saaledes en 
anden Smag end Busserne, og  i Busland vil 
man ig jen  have en anden Y in end i Tysk
land, Danmark etc., og  Franskmændene have 
derfor ladet Publicums Smag undersøge i de 
forskjellige Lande og  forskære deres Vine i 
Overensstemmelse dermed. Der udfordres 
im idlertid  hertil baade merkantil D ygtighed 
og  et nøie Kjendskab til de mange Slags 
Vine, som komme i Handelen, og  man maa 
ikke alene have baade Synet, Lugten  og 
Smagen til sin Baadighed, men ogsaa tage 
stadigt Hensyn til Consumenternes Sm ag; 
det er ofte kun ved en heldig Forskæring, 
at mange bekjendte en gros-Yinhandlere have 
vundet deres Benommée. Man blander sorte 
og mørke Vine med lysere eller hvide V ine; 
lette Vine med kun lidet Corpus med saa- 
danne, som indeholde m eget E xtractivstof; 
alkoholrige, tykke og  svære Vine med fyrige , I

lette Vine etc. Naar disse Blandinger ere 
godt sammenstillede og foretagne i de rigtige 
Forhold , frembringe de stedse en bedre Vin 
end hver enkelt af de dertil anvendte Y in 
sorter, og  denne Vin er da i Virkeligheden 
ligesaa ægte, som Producenternes Naturvine, 
imedens den sam tidig er langt mere vel
smagende. A t give bestemte B egler med 
Hensyn til Forskæring af Vine er selvfølge
lig  ikke m uligt; følgende alm indelige A n tyd 
ninger kunne dog maaské være veiledende i 
denne Henseende. Forskærer man altfor 
stærkt farvet V in med en anden svagt farvet, 
eller med en hvid Vin i det rette Forhold, 
saa erholder Vinen den forønskede Farve og 
bliver samtidig forbedret; svære ungarske 
Vine, som forskæres med lette østerrigske 
eller steierske Vine, antage saaledes en smuk, 
liv lig  Farve og ere a f m eget god Kvalitet. 
Forskærer man bittre, almindelige Vine, selv 
om de have den saakaldte Grundsmag, med 
god, endnu noget sød, hvid Vin, eller en 
bitter, svag Vin med en sød, stærk Vin, er
holder man en meget god Vin. En Vin, som 
har tabt sig  ved at være bleven for gammel, 
kan fuldstændig forbedres ved at tilsættes 
nogle Viertier to- eller treaarig, god Vin, og 
det Samme er Tilfæ ldet med 'Vine, som ere 
tilbøielige til at blive bittre. M eget stærkt 
farvede Bødvine forskæres fordelagtigt med 
hvide Vine, hvis Farve er gaaet for stærkt 
over i det G ule; man erholder da en meget 
bedre Vinsort, saavel med Hensyn til Farve 
som Kvalitet. Vinenes Forskæring g jør  dem 
ikke alene bedre og  mere holdbare, men har 
ogsaa Betydning hvad Transporten angaar, 
idet mange Sorter, som ikke kunne taale at 
forsendes langt, ved at forskæres blive istand 
dertil. Forskæringen foretages bedst, s å 
længe Vinene endnu ere unge, omtrent efter 
den anden O m tapning; de undergaa da en 
stille Gjæring sammen og  faa en aldeles ens
artet Charakter, og  det er da ikke mere 
nogen Blanding, men en fuldstændig For
bindelse. For ikke at berøve en bekjendt 
ædel Vin sit eiendommelige Præg, bør den 
kun forskæres med Vine fra det samme Bjerg; 
iagttager man ikke dette, kan man vel er
holde en ny, god Vinsort, men den berømte 
Vinsorts Character er gaaet tabt. Virkelig 
berømte, bouketrige Vine bør im idlertid al
drig forskæres, da de derved let vilde tabe 
deres Benommée. Gamle Vine maa ikke for
skæres med unge V ine; man vilde derved 
fordærve Farven, ødelæ gge Bouketten og be
røve dem deres A lder; en saadan Blanding 
vilde kun frem bringe en ung V in  af en 
maaské noget finere Kvalitet, imedens den 
gamle Vin, som har kostet saameget Arbeide, 
T id  og  Penge, vilde være gaaet aldeles tabt. 
D et er derfor en Grundregel, at unge Vine 
kun kunne forskæres med ung Vin, og  gamle 
Vine med ikke for ung V in ; en Forskæring 
af ung Vin med gammel Vin sammen vil 
være at fordærve dem begge. Naar ældre 
Vine paa Grund af Svaghed eller andre Om
stændigheder maa forskæres, saa maa dette 
kun ske med den samme Slags Vin, som i 
det høieste kun er nogle Aar yngre. At
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ville forskære lyse, bittre V ine med L ikør
vine er heller ikke muligt. SødeY ine kunne 
kun forskæres med søde Vine eller med m eget 
tørre hvide Yine. Eøde Y ine forskærer man 
ofte m eget fordelagtigt med hvide Yine baade 
for Tarvens og K valitetens Skyld ; dersom 
de skulle henligge i længere T id  paa Lage
ret, maa de dog ikke blandes med stærke 
franske Yine, som dog kunne gjøre dem mere 
velsmagende, saafremt de skulle benyttes 
efter kort T ids Torløb. Trem for A lt  maa 
man vogte sig for at ville helbrede syge, 
anløbne eller eddikostukne Vine ved Torskæ
ring med sund V in ; om man ogsaa kun 
blander 1 P ot a f saadan syg V in  med 99 
Potter god, sund Vin, saa faar man dog der
ved kun 100 Potter fordærvet Vin. Man 
maa derfor ved Torskæring af Vine ikke 
glemme, at der kun behøves et m eget ringe 
Kvantum slet V in for at fordærve et meget 
stort Kvantum god  Vin, og  at man omvendt 
behøver en m eget stor Mængde god V in  for 
dermed at g jøre et lille Kvantum slet Vin 
til en passabel Vinsort. Vine, som ere be
handlede ved Torskæring, maa mindst lagres 
en Maaned, for at deres modsatte Egenskaber 
ganske kunne udjevne sig, og de bør derefter 
klares og  omtappes, førend de bringes i Han
delen. En endnu inderligere Torening finder 
Sted, naar man tilsætter de sammenblandede 
Vine noget ung Vin, som er g jort stum eller 
svovlet stærkt, idet denne da vil fremkalde 
en ny G jæ ring; men isaafald maa Vinen oin- 
tappes to Gange og  da først klares.

I  den nyere T id  anvender man ofte til 
Conservering af V in Salicy lsyr e ,  idet denne 
virker som en G ift for de Organismer, der 
bevirke Vinens Gjæring og  Sygdom m e; den 
adskiller sig  fordelagtigt fra alle andre anti
septisk virkende M idler ved tro Egenskaber: 
den er uden Lugt, næsten uden Smag og  er 
i ingen Henseende skadelig for Sundheden. 
— En af de bedste og  billigste Maader til 
at forbedre en forøvrigt sund Vin er at om 
tappe den paa et Tad, hvoraf der kort ifor- 
veien er aftappet en lignende V in af fortrin 
lig Kvalitet. —  T or at give en Vin en sær
egen S m ag , bliver den undertiden tilsat 
krydrede Plantestoffer, hvilket bedst sker, 
naar Gjæringen er tilendebragt og  Vinen 
altsaa er færdig til at gaa i Handelen. Enten 
Pulveriserer man Kryderstoffet og  lader det 
indbundet i en Pose hænge ned i Vinen, 
eller ogsaa tilsætter man denne et Udtræk 
heraf med Vinaand eller Vand, hvilken sidste 
Kremgangsmaade særlig anvendes med saa- 
hanne Stoffer, som indeholde mange slimede 
Dele o. dsl., som kunne forurense Vinen.

Vin er en m eget sammensat Vædske, men 
hens to H ovedbestanddel er dog  Alkohol og 
»and, som findes blandede med hinanden i 
he mest forskjellige Torhold. Desuden inde
holder den Sukker, Vinsyre, Æ blesyre, D rue
syre og  Salte deraf, Tannin, G lycerin  og 
mineralske Stoffer, samt endvidere en Mængde 
andre Stoffer, som kun findes deri i over
ordentlig srnaa Mængder, saa at deres che- 
miske Natur kun er lidet bekjendt, imedens 
he dog sandsynligvis bestaa af flygtige Æ ther-

arter; men det er ju st disse i saa ubetydelige 
Torhold  iblandede Stoffer, som give Vinen 
dens charakteristiske Smag og Bouket. D es
uden indeholder Vinen ogsaa absorberet K ul
syre. Det er Alkoholen, som giver Vinen 
dens berusende Egenskaber, imedens Sukkeret 
og Glycerinet give den søde, og  Garvesyren 
den snærpende Smag. Vinens større eller 
mindre Indhold af Alkohol har i A lm indelig
hed stor B etydning med Hensyn til dens 
Værdi, og det er derfor ofte af V igtigh ed  at 
kjende dette. Man har h eitil forskjellige 
Methoder, af hvilke im idlertid de fleste ere 
mere eller mindre unøiagtige og  Kesultatet 
derfor ikke paalideligt. I  Ø stcrrig  benyttes 
saaledes hyppig den saakaldte W agne r ske  
Vin væ gt ,  som vel angiver en Vins større 
eller mindre specifisiske Vægt, men som  dog 
er aldeles upaalidelig med H ensyn til Be
stemmelse af Vinens Alkoholindhold. Man 
har hertil ogsaa anvendt en Tordainpnings- 
methode, som im idlertid ligeledes kun giver 
tilnærmelsesvise Besultater. T il Undersøgelse 
af flere Vinsorter efter hverandre kan anbe
fales et af G. Conaty construeret Instrument, 
som kaldes Ebullioskop; men man maa være 
tem m elig fortrolig  med Brugen af dette In 
strument for at kunne angive A lkoholind
holdet indtil 1 Procents N øiagtighed. Det 
bestaar af en lille Kobberkjedel, som kan 
rumme 50— 60 Kubikcentimeter, og  som sæt
tes ned i en Messingovn, til hvis Midte den 
rækker og  i hvilken man stiller en bræn
dende Spirituslampe. Man fylder K jedlen  
næsten helt med Vin, tildækker den og  Ov
nen med en rund Plade, til hvilken der er 
befæstet et Therm ometer, og  bringer Vinen 
til at koge. Dette Therm ometer har en 
eiendom melig Inddeling, idet den Grad, hvor
til Kviksølvet stiger, tem m elig nøiagtigt vil 
vise Vinens Indhold af A lkohol; stiger K vik
sølvet t. E. til den 5te Grad, saa betyder 
dette, at Vinen indeholder 5 pCt. A lkoh ol; 
ved 1 2 0 indeholder den 12 pCt. A lkohol osv. 
Man maa nøie mærke sig  det Punct, som 
Kviksølvet har naaet i det Øieblik, da det 
begynder at koge, th i kun dette er det r ig 
tige ; ved lidt længere fortsat K ogning stiger 
Kviksølvet høiere og viser da et ringere A l
koholindhold. Vanskeligheden ved Brugen 
af dette Instrument ligger altsaa i nøie at 
iagttage Kogningsøieblikket og  mærke sig  
den Grad, som Kviksølvet i dette Øieblik 
har naaet; th i før og efter dette Øieblik vil 
man stedse faa et urigtigt Eesultat. Der 
hører tem melig stor Øvelse til nøiagtig  at 
bestemme K ogningsøieblikket; som et T in - 
gerpeg kan tjene, at imedens Kviksølvet for
øvrigt hele Tiden er i en stadig stigende 
Bevægelse, bliver det ved indtrædende K og 
ning staaende stille i 8— 10 Secunder paa 
det samme Punct. T ør enhver Undersøgelse 
maa man bringe destilleret Vand til at koge 
for ogsaa at tage Lufttrykket med i B etragt
ning. D et P u nct, hvor Kviksølvet bliver 
staaende, er da Thermometerets Nulpunct, 
og den forskydelige Scala befæstes nu nøi
agtig  ved dette Punct ved H jæ lp af en lille 
Skrue. Arbeider man flere Tim er efter hver-
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andre med Ebulliosbopet, saa maa man paa 
et Barom eter læ gge Mærke t il, om L uft
trykket ikke i denne T id  har forandret sig ; 
isaafald vil det være nødvendigt ig jen  at 
koge destilleret Yand og at regulere Scalaen 
efter det nye Nulpunct. Instrumentet er 
baseret paa den Grundsætning, at en a f A l
kohol og  Yand sammensat Blanding koger 
ved en saameget ringere Varmegrad, som der 
indeholdes mere Alkohol i samme. Man ar- 
beider m eget hurtigt og  bekvemt med dette 
Instrument, og  med tilbørlig  Øvelse ogsaa 
tem m elig nøiagtigt. Da man let er udsat 
for, at Glasrøret brækker over lige ovenover 
den Cylinder, som indeholder Kviksølvet, 
hvorved hele Instrum entet bliver ubrugeligt, 
bør man ved længere B rug deraf stedse have 
flere Thermomètre til Kaadighed. Dersom 
man med Ebullioskopet skal undersøge Vine, 
som antages at indeholde over 12 pCt. A l
kohol, g jør  man bedst i at blande Vinen med 
et lige Volum en destilleret Vand, undersøge 
denne Blandings Alkoholgrad og  multiplicere 
den fundne Grad med 2, hvorpaa Productet 
vil angive det virkelige Alkoholindhold .

Med Ebullioskopet vil man saaledes, som 
foran omtalt, kunne bestemme en Vins A l 
koholindhold indtil en Grænse a f l p C t . ;  men 
man vil kunne opnaa et endnu nøiagtigere 
Resultat ved H jæ lp a f det a f Geissler i Bonn 
construerede Vapor imet er ,  som ogsaa er det 
Instrum ent, der nu hyppigst anvendes til 
dette B rug. Det er baseret paa, at Spænd
kraften af Dampen af absolut A lkohol er ved 
78 ,3° C. lig  1 Atmosphæres Tryk, imedens 
Vanddamp først udøver samme Tryk ved 
100 0 C. En Vædskes Alkoholindhold vil derfor 
kunne maales ved H øiden af en Kviksølv- 
søile, som ved en bestemt Temperatur hæves 
iveiret af de af Vædsken udviklede Dampe, i 
det foreliggende Tilfælde Tem peraturen for 
Vandets K ogning. Apparatet bestaar væ
sentlig  af 4 Dele, nem lig 1) en M essing
eller Kobberkjedel, halvt fyldt med Vand, 
der ophedes ved en under samme stillet 
Spirituslam pe; 2) et to Gange knæbøiet Glas
rør, som er befæstet paa et Træstativ; 3) et 
cylinderform et Kar, fyldt med Kviksølv og  
den Vædske, som skal prøves, og  4 ) en Cy
linder a f M essingblik, i hvis øverste D el der 
findes et nøiagtigt Therm ometer. Forsøget 
udføres saaledes, at Glaskarret fyldes til et 
bestem t Mærke med K viksølv og derpaa 
fuldstændig med Vinen; denne Del af A ppa
ratet befæstes dernæst paa Kogekarret, Mes
singcylinderen sættes udenom, og  Vandet i 
Kogekjedlen ophedes nu til Kogning. Dam
pene ville da stige op i M essingcylinderen 
og  opvarme Kviksølvet og  Vinen til Vandets 
K ogepunct, hvorved endel af Vædsken for
vandler sig til Dampe, der trykke paa Kvik
sølvet og  bringe dette til at stige op i S tige
røret, og dette desto høiere, jo  mere A lkohol 
der indeholdes i Vædsken. Det nævnte R ør 
er befæstet til en Scala, som er indrettet 
saaledes, at Kviksølvsøilens H øide angiver, 
hvormange Væ gt- og Volum enprocenter A l
kohol der findes i Vinen. De ikke flygtige 
Bestanddele (Extractivstoffer og Sukker) i

denne udøve ingen skadelig Indflydelse paa 
Resultatet, imedens derimod de flygtige Æ ther- 
arter kunne influere noget i denne Hen
seende; men den fri Kulsyre maa før For
søget fjernes ved R østn ing med brændt Kalk 
og paafølgende Filtrering.

Im edens man saaledes ved H jæ lp af et af 
de ovenfor beskrevne Instrumenter v il kunne 
bestemme en Vædskes A lkoholindhold  med 
en til alm indeligt Brug tilstræ kkelig høi 
Grad af N øiagtighed, vil man dog kunne 
komme til et endnu nøiagtigere Resultat ved 
at afdestillere Alkoholen  fra Vinen. Man 
har hertil et andet Instrument, det saakaldte 
Alam bic Salle ron,  med hvilket Destillationen 
kan foretages med et lille Kvantum Vin. 
Fremgangsmaaden dermed er saa simpel, at 
den med Lethed kan læres, og man vil med 
dette Instrument kunne undersøge Vin med 
indtil Vi o Grads N øiagtighed. Apparatet 
bestaar a f et som R etort tjenende Glaskar, 
der ved et Kautschukrør er sat i Forbindelse 
med et i det med koldt Vand fyldte Kølekar 
anbragt Slangerør, under hvis nederste Mun
ding der stilles et graderet Cylinderglas. 
Man fylder Vinen i Retorten og opheder den 
for at uddrive Alkoholen, som da afkøles i 
Slangerøret og  samles i det graderede Cy
linderglas, der fyldes indtil samme Rumfang, 
som den paagjældende Vinm ængde indtog 
før Destillationens Paabegyndelse, hvorefter 
Indholdet graderes paa sædvanlig Maade. 
Dette Instrum ent er det paalideligste med 
H ensyn til N øiagtighed og sam tidig meget 
let at behandle.

Efter mange anstillede Undersøgelser have 
Gjennemsnitssummerne af Alkoholindholdet 
i Væ gtprocentforhold  af de mest bekj endte 
Vinsorter vist sig at være fø lgend e:

Portvin  1
og  Sherry / ................
M a d e ira ......................
Marsala.........................
T e n e r if.........................
L u n e l ..........................
M a la ga .........................
Tokayer ......................
Andre ungarske Vine 
Champagne . . . .
Sauterne 
Lacrym æ Christi 
Juraçon
B u rgu n d er........
Pfalzervine . . . .
Græske Vine . . .
C on stan tia ........
Bordeaux ..........
A lm indelige franske Rødvine
Rhinskvine.................................
M oselv ine...................................
Tyske L an d v in e .......................

18— 21.

18— 19.
14—  17.
16—  18 V»
12— 13. 
12— 16. 
10— 19.

9— 11.
10— 11.

12— 15.

9— 11.
9— 10.

15—  18.
17—  19. 
9— 12.
7—  11.
8—  12.

8— 9.
5— 8.

Vinen kaldes flaskemoden,  naar den hat 
naaet en saadan Grad af U dvikling, at dea 
egner sig  til at kunne aftappes paa Flasker- 
Paa Fadene forbedrer Vinen sig kun til 6,1 
vis Grad; naar denne er naaet, faar Vinea 
paa Fadet ingen anden Egenskab mere eau
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Alderen. Saasnart Vinen er flaskemoden, bør 
den —  navnlig naar det er en ædel Vin —  
aftappes paa Flasker, hvor dens Egenskaber 
da udvikle sig  fordelagtigt i Løbet af ét eller 
to Aar. I  A lm indelighed ansér man en Vin 
for at være flaskemoden, naar den bibeholder 
sin K larhed efter at være fyldt paa Flasker; 
men det er dog  ikke alle Vine, som forædle 
sig  yderligere efter at være bouteillerede. 
Ikke alle V insorter modnes lige hurtigt; 
nogle behøve 4— 6 Aar, førend de ere flaske
modne, og  de maa da endnu henligge om
trent 2 Aar paa Flasker, førend de have ud
viklet deres liøieste Egenskaber, imedens 
andre Vinsorter allerede blive flaskemodne 
efter 1— 2 Aars Forløb. Man antager i A l
mindelighed, at jo langsommere en Vin b li
ver flaskemoden, desto fortrinligere er den, 
navnlig hvad dens Bouket angaar; jo  hur
tigere Vinen derimod bliver flaskemoden, 
desto ringere er dens Bouket. Ved V i
nens Bouteillering maa ligeledes dens B e
røring med Luften saavidt m uligt undgaas, 
og det er derfor uhensigtsm æssigt at lade 
den flyde fra Hanen i Flaskerne ved Hjælp 
af en alm indelig Tragt. Man har derfor op
fundet forskjellige forbedrede Haner og 
Tragte til dette Brug, ligesom man ogsaa 
ofte hertil benytter en Hævert, hvorved dog 
Bærmen let bliver oprørt i  Vinen. Flaskerne 
maa frem for A lt være fuldstændig rene og  
derfor om hyggelig  skylles og derefter stilles 
med Halsen nedad for at løbe fuldstændig 
af. T il Flaskernes Rensning bør man aldrig 
anvende B lyh agel; dels vil det Bundfald, 
hvormed brugte Flasker ofte indvendig ere 
belagte, ikke paa denne Maade kunne fjer 
nes, og  dels ville ét eller flere a f Haglene 
let blive hængende deri, og  da Vinen op
løser B ly, vil den derved kunne blive skade
lig  for Sundheden. Man bør derfor hellere 
benytte grovt Sand, smaa Kiselsten o. dsl. 
til Rensningen, som dog bedst foretages med 
■dertil construerede Flaskebørster, der dreies 
rundt ved H jæ lp af et Haandtag. T il F la
skernes Lukning bør man tage de fineste og  
bedste Korkpropper, som trods deres høiere 
Pris dog  ville vise sig  at være de billigste 
paa Grund af deres Varighed, ligesom  de 
ogsaa afgive det bedste Lukke for Vinen. 
De maa være større end Flaskemundingen 
og gjøres bløde og  elastiske ved at læ gges 
gjentagne Gange i varmt Vand; endnu bedre 
er det at lade dem svulme op og blødgjøres 
i varm Vin. Da man med Flaskernes Luk
ning tilsigter at afspærre Vinen hermetisk 
tra Luften, bør der imellem Vinens Overflade 
og Proppen kun lades et lille Rum aabent, 
ha den deri indeholdte L u ft kan udøve en 
skadelig Indflydelse paa Vinen. Den præpa
rerede Prop bør derfor næsten naa helt ned 
til Vinen, saa at ethvert Spor af L u ft saa
vidt m uligt uddrives af Flasken, og ved A f 
tapning af fine Vine benytter man derfor 
undertiden en saakaldet Fyldenaal af Sølv, 
's°ni paalangs har en Fordybning eller Rende 
og som man stikker ned im ellem  Proppen 
°g  Flaskehalsens V æ g med Renden vendt

imod denne sidste; idet Proppen da drives 
ind i H alsen, hvilket sædvanlig sker ved 
Hjælp af en forskjelligt construeret Proppe
maskine, undslipper Luften igjennem  Renden 
tilligem ed lid t V in , og  naar man derefter 
trækker Fyldenaalen ud, vil det lille Rum, 
som den indtog, strax lukkes ig jen  af den 
elastiske Prop. Efter Propningen læ gger 
man ved Hjælp af et særegent Apparat en 
af rent, blødt Tin bestaaende Kapsel over 
Proppen og  endel a f Flaskehalsen, eller o g 
saa dypper man den øverste Del af denne i 
Flaskelak eller i Galipot eller Fyrreharpix, 
som er smeltet sammen med lidt Beg, V ox 
eller L inolie og som man ved Tilsætning af 
Cinnober, M önnie, brændt Okker, brændt 
Elfenben, Berlinerblaat, B jerggrønt etc. kan 
farve. Herved forhindres Luften  yderligere 
fra at trænge ind i Flasken, ligesom  ogsaa 
Proppen derved conserveres. De fyldte F la
sker læ gges derefter i Kjælderen ovenpaa 
hverandre paa H ylder og  altid i horizontal 
Stilling, saa at Vinen stedse er i Berøring 
med Proppen. Flaskelageret bør have en 
saavidt m uligt constant Temperatur af c. 
14 0 R. og ligeledes noget Dagslys, idet begge 
disse Forhold  have en m eget gunstig  In d 
virkning paa den bouteillerede Vins yder
ligere Udvikling, og  det er derfor urigtigt 
at henlægge Flaskerne i den koldeste og 
mørkeste Del afK jæ lderen. Søde Vine kunne 
dog lagres i et varmere Locale, idet de i 
Regelen stedse forbedres ved at henligge i 
længere T id  i Varmen.

Da Vin er sammensat af saamange for
skjellige Bestanddele, som stadig indvirke 
paa hverandre, er den selvfølgelig  under
kastet mange Forandringer. Under gunstige 
Forhold ville disse Forandringer i Regelen 
forbedre V inen , men undertiden kunne de 
ogsaa være af skadelig Natur og fremkalde 
forskjellige Sygdom me, der ofte ende med 
Vinens fuldstændige Fordærvelse, og  det er 
derfor af V igtighed at lejende disse S yg 
domme, Grundene til deres Fremkomst og  
de rette M idler til enten at forebygge eller 
helbrede dem ; thi at prøve sig frem paa 
Lykke og  From me i denne Henseende vil 
som oftest kun bidrage til at fordærve Vinen 
endnu mere. En mindre om hyggelig  B e
handling under Lagringen eller Vinens H en
liggen  i uhensigtsmæssige Kjældere eller paa 
daarlige Fade er ofte Grunden til, at dens 
Kvalitet forringes, og  til Opbevaring af Vin 
udfordres der derfor fremfor A lt en god 
Kjælder, som hverken er for varm eller for 
kold, for tør eller for fugtig, og som dertil 
er rummelig, bekvem og  tilbørlig  ventileret, 
samt ikke beliggende i Nærheden af M ød
dinger, Afløbsrender o. dsl., der kunne for
dærve Luften. Den hensigtsmæssigste K jæ l- 
der-Tem peratur er 8 0 R. eller ialfald imellem 
7 og  9 Grader; i de koldere Lande kan den 
dog gjerne være 1 eller 2 Grader høiere, 
navnlig naar Vinene endnu ikke ere fuldt 
udviklede, imedens en noget koldere Varme
grad egner sig  bedst for færdige V ine; men 
under 7 °  R, bør Temperaturen dog aldrig
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være, og  Forskjellen  om Sommeren og  om 
Vinteren bør aldrig være større end 1 à 2 
Grader. I  Kj ælderen eller i dens Nærhed 
maa der ikke henlægges Eddike eller andre 
sure Sager, heller ikke Brød, Ost, Kartofler 
o. dsl., og  i det H ele taget maa alle Uren
ligheder og  alle forraadnede Gjenstande hol
des fjernt derfra.

Jo ældre Vinen bliver, desto mere for
andrer den sig, men ikke altid til det Bedre. 
Ofte bestaar Forandringen i en frivillig  De

compone ring,  idet Vinen ved at blive ældre 
enten taber sin Kraft og  Fyrighed og  for
dærves, eller mister sit tilbørlige Indhold af 
V insyre, hvorved den faar en ubehagelig 
Smag, som Englænderne kalde »Taste o f age« 
(Alderdomssmag). I  første Tilfæ lde kan man 
helbrede Vinen ved at forskære den med en 
yngre, fyrig  Vin, som dog ikke maa være af 
ringere Kvalitet og  ikke maa have T ilbøie- 
liglied til at gjære, da den isaafald vil frem 
kalde en ugunstig Eftergjæ ring, der ganske 
vilde kunne berøve den ældre Vin dens Cha- 
raktér. I det andet Tilfæ lde tilsætter man 
en tilstrækkelig Mængde fint pulveriseret 
Vinsyre under flittig  Omrøren, og  naar Vinen 
da har klaret sig  igjen, omstikker man den, 
naar det er hvid Vin, paa et godt svovlet 
Fad, og rød Vin paa et Fad, der først er 
udbrændt med Vinaand. I  stærk Sommerhede 
og  i Tordenveir kan Vin undertiden tabe sin 
Styrke og  Fyrighed og antage en anden 
Farve, Lu gt og Sm ag; men herim od kjender 
man intet Middel. —  Franske og  andre K ød
vine undergaa ofte en Forandring, der g jør 
dem saa bitt re,  at de neppe ere drikkelige, 
og dette sker fortrinsvis med de ædleste, 
helt modne Sorter, ofte først efter en rnange- 
aarig Lagring. Denne Sygdom  yttrer sig 
først ved en ganske eiendomm elig Lugt, 
Smagen bliver flau og  efter nogen T id  b it
teragtig ; senere forandrer ogsaa Farven sig 
fuldstændig og  den indeholdte Vinsten de- 
componeres. Sygdom m en hidrører fr a , at 
Fermentet i Vinen under visse, endnu ikke 
fastslaaede Betingelser og  navnlig ved for- 
høiet Temperatur og høi Alder, omdanner 
sig  til et bittert Legem e. H erfor kan den 
ofte befries ved at klares med Gelatine og 
derefter omstikkes paa et andet Fad, efterat 
Bundfaldet har sat sig, hvilket i Kegelen vil 
være Tilfæ ldet efter 8 Dages Forløb. Er 
den bittre Smag derimod bevirket af Alun, 
udrører man gjentagne Gange i Løbet af 
nogle Dage fint pulveriseret, hvidt Marmor 
(fra J/4— ]/2 Gram pr. Liter) i V inen ; Mar
m oret eller den kulsure K alk og  det svovl
sure Alum inium  ville da g jensidig  decom po- 
neres og der danner sig svovlsur Kalk, som 
synker tilbunds, og  Lerjordhydrat, der lig e 
ledes synker tilbunds, imedens den frigjorte 
K ulsyre forbliver opløst i Vinen. Den bittre 
Smag vil da være forsvunden, men da Mar
moret tillige ogsaa neutraliserer endel a f den 
i Vinen indeholdte Vinsten, faar Vinen ved 
denne Behandling en lidt flau Sm ag; isaafald 
maa man omstikke den, undersøge dens Syre
indhold og  tilsætte saameget fint pulveriseret 
Vinsyre, som Undersøgelsen har vist at den

mangler. Neubauer har ved F orsøg  vist, at 
der hos Vine, som ere bievne bittre, kan 
konstateres en Formindskelse af Garvestof- 
indholdet og  a f Farvestoffet, og  at denne 
Sygdom  fuldstændig kan forebygges ved Op* 
hedning itide af Vinen til 6 0 °  C.

Vinskimmel (W einkahm , Kuhnen) danner 
sig  ofte som en hvid eller gullighvid  Hinde 
paa Overfladen af Vine, der opbevares i ikke 
helt fyldte eller slet spundsede F ad e, og 
giver dem Dag for D ag en svagere, mattere 
og  flauere Smag. Denne H inde bestaar af 
Cellerne af en A rt Svamp (M ycoderm a vini) 
og  virker paa den Maade, at den overfører 
Luftens I lt  paa Alkoholen, og  den er altid 
et Forbud paa, at Vinen er ifærd med at 
blive sur. Man bevarer derfor i Alminde
lighed Vin for Skimmel ved at holde Fadene 
helt fyldte og  ved at holde Spundshullet, 
Spundset og dettes indre Om givelser om
h yggelig  rene; Fade, hvoraf der udskjænkes, 
bør man daglig  give et Indslag. De Gamles 
Skik at bedække Vinen med et L ag Olie, 
hvilket endnu er i Brug i nogle Egne af 
Italien, tilsigtede det samme, nem lig at holde 
Luften borte fra Vinen. D et er m est alko
holfattige, m eget vandholdige Vine, som ere 
underkastede denne Sygdom ; hos fyrige, al
koholrige Vine forekommer den ikke. Man 
kan derfor ogsaa forebygge Skimmeldannel
sen ved at tilsætte Alkohol til Vinen, lige
som man ogsaa kan lade saadanne V ine fryse 
og da aftappe den flydende, mere alkoholrige 
D el a f Vinen fra den dannede Is ; den saa- 
ledes erholdte Vin vil da ikke mere skimle. Et 
godt Middel til at holde Luften  ude er at 
benytte et 8— 9 Tom. lang Spunds a f blødt 
Træ, som stadig naaer ned i Vinen, eller 
at lade en 2 Tom. bred Strimmel af det 
Lærred, hvormed man omvikler Spundset, 
hænge ned i Vinen og da sætte Spundset 
fast i H ullet; ved Haarrørskraften vilSpund- 
set da stedse blive holdt fu gtigt og  slutte 
godt, saa at Luften ikke kan trænge ind i 
Fadet. Naar der allerede har dannet sig’ 
lidt Skimmel paa Overfladen af Vinen, vil 
den stedse udbrede sig  mere og  mere, give 
Vinen en ubehagelig Bism ag og  tilsidst for
dærve den, og  den bør derfor fjernes snarest 
m uligt; men man maa da ikke uden videre 
fylde Fadet, da man derved vilde blande den 
øverste fordærvede V in med det øvrige Ind; 
hold. For at undgaa dette, tager man et i 
begge Ender aabent Blikrør af henved 1 
Tom mes Diameter og  16 Tom . Længde og 
holder med Tom m elfingeren for den ene 
Ende, imedens man dypper den anden om
trent 8 Tommer ned i Vinen. Man tager 
nu Fingeren bort fra Køret, hvori Vinen da 
vil stille sig  i Niveau med dens Overflade i 
Fadet, og man sætter derpaa en Tragt paa 
K øret og  fylder Vin i Fadet; Skimmelen vil 
da stedse svømme ovenpaa og flyde ud at 
Spundshullet sammen med lidt V in , som 
man maa offre. Er Skimmelen suspenderet 
i Vinen, er det nødvendigt at sie den ig jen‘  
nem en Spidspose. tilsætte noget A lkohol og 
consumere Vinen hurtigst muligt.

En anden Sygdom , som dog kun sj elden
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viser sig  lios røde V ine, men oftere nos 
hvide, især ikke fuldstændig udgjærede Vine, 
og dette baade i Fade og  paa godt lukkede 
Flasker, er at V inen  bliver slim et og  uklar, 
saa at der svømmer ligesom en Taage om 
kring deri, hvorved den antager en æghvide- 
agtig  Consistents; man siger da om Vinen, 
at den er bleven lang.  Sædvanlig trækker 
den sig  ligesom  i Traade, naar man lader 
den falde draabevis ud af et Glas, perler kun 
lidt og  lyd løst, og  Blærerne blive længe 
hængende ved Banden af Glasset. Denne 
Sygdom  hidrører stedse fra, at Vinen inde
holder for lid t Garvesyre; ved kraftige Vine, 
som indeholde endel A lkohol og  Vinsyre, 
forsvinder Ondet ofte a f sig  selv; ligeledes 
vil man, naar Sygdom m en ikke er for langt 
fremskreden, kunne hjælpe derpaa ved at be
fæste Brusen af en Vandkande til Afløbs- 
hanen paa Fadet, idet Vinen ved at strømme 
ud igjennem  de mange smaa Huller ig jen  
kan blive tyndtflydende. Er Sygdom men der
imod skreden læ ngere fremad, vil dette M id
del ikke forslaa, og  man maa da tilsætte 
Vinen det, som den mangler, nem lig Garve
syre eller Tannin i Forhold  af 15 Gram til 
230 L iter Vin, og  efter otte Dages Forløb 
vil den i Regelen atter vise sig klar. Skulde 
dette endnu ikke være Tilfæ ldet, saa hidrører 
den endnu tilstedeværende Uklarhed fra Stof
fer, som  ikke forbinde sig med Garvesyren, 
og disse maa da bundfældes ved en svag 
Klaring med Husblas, Gelatine eller Æ ghvide. 
— Indeholder en Vin kun lidet Alkohol, men 
derimod m eget G jæ ringsstof og slimede Stof
fer, saa har den paa Grund af denne urigtige 
Sammensætning stor T ilbøielighed til at blive 
muggen.  Ved denne Sygdom  forvandler 
Vinen sig  tilsidst til et stinkende Fluidum, 
som er aldeles værdiløst. Tidligere forsøgte 
man at hjælpe derpaa ved Tilsætning a fV in - 
aand, stærk Svovling, Omtapning og gjen- 
tagen Klaring under T ilsæ tning af V insyre; 
men det simpleste og  paalideligste M iddel 
fil at helbrede saadanne syge Vine er at 
Undersøge dem med H ensyn til deres Ind
hold af A lkoh ol og  Syre, og dernæst give 
dem den fornødne Tilsætning af Sukkervand, 
saaledes som ovenfor omtalt ved Galliserin- 
gen, og  derpaa endnu tilsætte lidt Presgjær, 
for at en ny G jæring kan blive indledet; ; 
uaar denne er tilendebragt, gives Vinen den 
sædvanlige Kjælderbehandling. En Omgjæ- 
ring er overhovedet i mange Tilfælde et fo r 
trinligt M iddel til at helbrede syge Vine. —  
Naar Vinfade ikke ere godt tilspundsede, vil 
midel a f den i Vinen indeholdte Alkohol for
dampe, og Vinen bliver da mat og  doven og 
jaar den saakaldte Luftsm ag.  I  Tyskland 
kaldes denne Sygdom  »Schaalwerden«, i Frank
rig »Gout de vent«, og i England »Tw ang«. 
Dersom Sygdom m en endnu ikke har g jort 
store Frem skridt og Vinen har nogenlunde 
Korpus og  K raft, kan den forbedres ved Om- 
stikning i et frisk tøm t, stærkt svovlet Fad, 
hvori der er fy ldt lidt god Vinaand; Fadet 

imidlertid fyldes helt og tilspundses 
omhyggeligt. Er Vinens Mathed og  L u ft

smag tiltagen meget, g jør  man bedst i at 
forskære den med det dobbelte Kvantum a f 
en ung, fy rig  Vin af samme Slags.

Undertiden kan Vin have en eiendom melig, 
ubehagelig Grundsmag,  som hidrører fra, at 
den er voxet paa lerede eller frisk og  stærkt 
gjødede V inbjerge; den taber sig  sædvanlig 
af sig  selv ved en længere Lagring, og der
som man ikke vil afvente denne, vil e n g jen - 
tagen Klaring kunne fjerne Sm agen i nogle 
Maaneder. —  Den saakaldte Fadsmag udvik
ler sig  kun i Fade, som ikke ere bievne t il
børlig  rensede og  tørrede eller som ere fo r 
færdigede af beskadiget Træ. E t saadant 
beskadiget Fad kan næsten altid betages 
Fadsmagen ved Behandling med Svovlsyre 
og  paafølgende Udskylning med Vand eller 
Kalkmelk. Dersom en Vin allerede har an
taget denne Fadsmag, saa er ren Olivenolie 
et Middel til at fjerne den. Man bringer 
omtrent 1 Pund Olivenolie i Vinen, tilspund- 
ser Fadet og  ruller det dygtigt; O lien op 
løser da de ildesmagende Stoffer. Man bort
tager derpaa Olien, som da vil have fjernet 
den ubehagelige Bismag, men Vinen mister 
altid noget i Godhed, idet Olien sam tidig 
ogsaa har udskilt endel af Vinens aromatiske 
Bestanddele. —  Böckse r  kalder man i Tysk
land en Sygdom , der yttrer sig ved en stærk 
L ugt af Gedebukke eller a f raadne Æ g ; den 
fremtræder efter Gjæringen, især hos M osel- 
vine, og  hidrører fra Svovlbrinte, der udvikles 
ved Sønderdeling af svovlsure Salte, som let 
kunne findes i Druesaften, naar Jordbunden 
har været for stærkt gjødet. Den taber sig  
im idlertid af sig  selv i det første eller andet 
Aar uden at have skadet Vinen. —  Naar Vin, 
som allerede er ffaskenioden, bliver liggende 
i længere T id  paa Fadet, hændes det under
tiden, at den ved Omstikningen paa et andet 
Fad efter nogle Dages Forløb antager en 
sortagtig  Farve, som enten kan hidrøre fra, 
at et Overskud af Garvestof ved at komme 
i Berøring med Luften har modificeret Vinens 
egentlige Farvestof, eller fra et i V inen op
løst Jernsalt, der kan være fremkommet ved 
Vinens Berøring med Fadets Jernskruer; i 
begge Tilfæ lde vil en stærk Klaring med 
Husblas eller Gelatine fjerne den sorte 
Farve.

En af de farligste af alle Vinens S yg 
domme er det saakaldte Eddikest ik ,  som be- 
staar i, at Vinen bliver sur; dette hænder 
navnlig alkoholfattige Vine. Den atmosphæ- 
riske L uft virker, især ved høiere Tem peratur, 
skadeligt paa Vin ved to Factorer, nem lig 
den deri indeholdte Ilt og de i Luften svæ
vende Sporesvampe ; naar nu begge disse F ac
torer gives Adgang til Vinen, fremkalde de 
i dens Indre et nyt Planteliv, som har en 
Eddikegjæ ring tilfølge. Aarsagen til denne 
er derfor som oftest en forsøm m elig og  ufor
sigtig  Behandling ved at lade Vinen henstaa 
for længe i aabne eller anbrudte Fade og 
ved at undlade at svovle de sidste, ligesom  
ogsaa lange Transporter i stærk Varme kunne 
fremkalde den. En om hyggelig  Afspærring 
af Vinen im od den atmosphæriske Luft og
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derved ogsaa im od dens Ilt og  Sporesvampe, 
Om stikning i rette Tid, og  streng Renlighed 
ere M idler til at beskytte Vinen imod Ed
dikestik ; hvor dette iagttages, vil man aldrig 
finde Vin, som er bleven sur, og  Eddikestik 
er saaledes i Regelen kun en Straf for F or
søm melighed. Naar der hos en Vin  viser sig  
Tilbøielighed til at blive sur og  man bemær
ker det itide, førend den virkelige Eddike
stik er indtraadt, vil Sygdommen endnu 
kunne fjernes. Vin, som indeholder megen 
Kulsyre, har over sin Overflade en kulsur 
Atmospliære, som forhindrer Luften fra at 
træde i Forbindelse med Vinen, og da kunne 
hverken Sporesvampene eller Ilten trænge 
ned til V inen; ikke engang den potenserede 
Ilt, Ozon, vil kunne indvirke skadeligt, fordi 
Adgangen til Vinen er den forment. Naar 
man derfor indleder en ny Gjæring, ved T il
sæ tning af Sukker, i Vin, som  viser Tegn 
til Syrlighed, vil det derved fremkomne for
øgede Indhold af A lkohol og  Udviklingen af 
K ulsyren være det bedste Beskyttelsesmiddel 
mod Eddikedannelse. En Ophedning til 60- 
7 0 °  R. vil ligeledes ødelæ gge Eddikeplan
terne og  stanse Gjæringen. Man har ogsaa 
anbefalet som et godt Middel en Tilsætning 
til den syrlige V in  af ren V insyre; men dette 
M iddel er kun et Palliativ , idet der dog 
stedse vil danne sig ny Eddikesyre. Man 
har endvidere forsøgt at hæve Sygdommen 
ved at kaste nødstore Stykker brændt Kalk 
i V inen, hvorved den dannede Eddikesyre 
vil forbinde sig  med Kalken til eddikesur 
Kalk, hvorefter Vinen maa omstikkes og  kla
res; men heller ikke paa denne Maade ville 
Plantespirerne blive ødelagte, og  desuden 
faar V inen  derved en forandret Farve. De 
to eneste Midler til virkelig  at stanse den 
eddikesure G jæ ring i dens Begyndelse og 
derved g jøre V inen  holdbar ere derfor de 
førstnævnte, nem lig enten at mætte Vinen 
med Kulsyre, eller at opvarme den. Naar 
der im idlertid allerede har dannet sig  5— 10 
p. m. fri Eddikesyre i V inen, da ville heller 
ikke disse Midler længere kunne hjælpe, og 
isaafald kan man intet Klogere gjøre, end at 
bringe Fadet med den sure V in  ud a fK jæ l- 
deren og undergive den en jevn  Varm e, for 
at Eddikedannelsen kan foregaa saa hurtigt 
som muligt, saa at man idetmindste kan er
holde en god Vineddike deraf. Man kan vel 
følge Naturens Gang ved at forvandle Sukker 
til A lkohol og Alkohol til Eddike; men det 
vil ikke være m uligt at gaa den modsatte 
V ei ved at ville forvandle den engang dan
nede Eddikesyre ig jen  til Alkohol.

E fter saaledes at have omhandlet de v ig 
tigste Sygdom m e, som den færdige Most 
elier V in  er underkastet, skulle vi endnu kun 
kortelig  omtale de Sygdomme, som især i 
den nyere T id  have h jem søgt selve V inplan 
terne og  forringet Vinproductionen i høi 
Grad. Skjøndt V instokken godt taaler en 
lav Temperatur, er dog en længe vedholdende 
Kulde a f c. 2 0 0 C. istand til at ødelæ gge 
hele den overjordiske D el af Planten; Barken 
springer da af, V edet bliver brunligt, Marven 
sort, og Knopperne tabe deres grønne Farve

og  blive mørkebrune. En tid lig  Natfrost 
om Efteraaret skader ligeledes Vinstokken, 
idet Bladene visne før Tiden og  Druerne 
blive sure. Vinstokken hjem søges dernæst 
a f en stor Mængde Snyltere a f Plante- og 
D yreriget, iblandt hvilke en mikroskopisk 
Svamp (Oïdium Tucker i), som er nær be
slægtet med Kartoffelsvampen og  som først 
blev opdagen i Aaret 1846 af en engelsk 
Gartner Tucker, i den nyere T id  har hærget 
mange Vinegne i en forfærdelig Grad, navn
lig  i Europa og  Nordafrika. Den viser sig 
som et fint, hvidt Spindelvæv paa Vinstok
kens Ranker, Blade og Frugter, ødelægger 
Cellevævet og stanser Druerne i deres Ud
vikling, saa at de hentørres. En udstrakt 
Behandling med Svovl og K alk  er det M id
del, som sædvanlig anvendes derimod. Mange 
Insekter udøve ligeledes en meget skadelig 
Indvirkning paa Planterne, saasom Høormen, 
Larven af T i n e a  u v æ ,  Druemøllet, Vinfuglen 
etc.; men farligst af dem alle er dog  Dnie
lliseli (P hylloxera vasta trix ), som først blev 
opdagen i Aaret 1864 i Frankrig, hvor den 
—  ligesom  i flere andre Lande —  siden den 
T id  har anrettet uhyre Skade. I Aaret 1877 
anslog man Arealet af de ved dette Insekt 
totalt ødelagte Vinbjerge i Frankrig til c.
288,000 Hektarer (a 1,81 d. Td. Land) og at 
de angrebne Vinbjerge til c. 1 M illion Hek
tarer. Dens Virkninger yttre sig ved, at de 
indtil da kraftige Vinstokke i Mai eller Juni 
pludselig ophøre at vegetere, Bladene blive 
først gullige og derefter rødlige, Sideskud
dene, som i Begyndelsen voxe videre, sygne 
snart hen, og  de blaa Druer blive røde og 
modnes kun ufuldstændigt. Det paafølgende 
Aar danner der sig  endnu svage Knopper, 
men lidt efter lidt gaar hele Planten ud. 
Paa Stammen og Grenene a f Planten kan 
man ikke opdage nogen Aarsag til Sygdom
men, men undersøger man derimod Rødderne, 
saa finder man paa de tykkere Barken tildels 
løs og  sortagtig, paa Birødderne mange 
knudrede Udvæxter og  i alle Revnerne og 
Fordybningerne en Mængde gullige Smaa- 
legemer, der under Mikroskopet vise sig at 
være Insekter i alle Udviklingstrin af deres 
korte Sommerliv lige fra Æ g g et til det fuldt 
udvoxede Insekt. T il Udryddelse af Drue- 
lusen har man foreslaaet og  forsøgt de mest 
forskjellige M idler; med et ret gunstigt Re
sultat har man saaledes sat Jordbunden læm 
gere T id  under Vand, og desuden har man 
prøvet en Mængde andre omfattende Midlei 
til Udryddelse af disse Insekter, saasom Af" 
brænding af alle Planterne paa et Vinbjerg, 
Desinfection af Jordbunden med Svovlkulstoi 
e tc ,; men ingen af dem have endnu givet 
noget virkelig tilfredsstillende Resultat, idet 
de enten have beskadiget Planterne samtidig 
med at de ødelagde Insekterne, eller ikke 
have formaaet at tilintetgjøre de om Vinteren 
under Rodbarken skjulte Smaadyr. Som et 
virksomt Middel er i den sidste T id  blevet 
anbefalet og  med Held anvendt Naphtalin, 
som med visse Mellemrum nedgravedes i tun- 
plantagen. Ved Uddunstningerne heral blev 
Phylloxeraen forhindret i at formere sig eller
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dræbtes, imedens Planterne atter skød nye 
Rødder og  Blade. Den af den franske R ege
ring i sin T id  i denne Anledning udsatte 
Belønning af 300,000 Francs, er imidlertid 
endnu ikke tilstaaet Nogen.

For at forbedre en Yins Farve, Smag eller 
Fyrighed foretages der ikke sjelden Forfalsk
ninger dermed, som dels kunne være uskade
lige, men dels ogsaa kunne indvirke skade
ligt paa Sundheden. A t opdage disse er i 
Regelen vanskeligt og  i de fleste Tilfælde 
kun m uligt ved en com pliceret chem isk Un
dersøgelse; en øvet Vinkjender vil imidlertid 
næsten altid kunne opdage dem ved Smagen. 
Den allerede tidligere omtalte Farvning af 
røde Vine med Farvestoffer af lignende Farve 
og a f hvide Vine med Caramel ere uskade
lige, men vanskelige at opdage, hvilket kun 
kan ske enten ved en fin Smag eller ad 
chemisk Yei. Tilsætning af Pære- og  Æ ble
most eller andre søde Stoffer til Druevine 
forekommer hyppig i de Egne, hvor der for 
uden Druer ogsaa dyrkes mange Æ bler og 
Pærer. Naar Cideren er godt tilberedt og 
ordentlig klaret, saa vil man kunne tilsætte 
Vinen indtil 50 pCt. deraf, uden at hverken 
Synet, Lugten eller Smagen vil kunne ud
finde Tilsætningen, imedens man derimod vil 
kunne opdage den ved at inddampe Vinen, 
idet Naturvin ved Fordam pning aldrig efter
lader saameget tørt Extract som V in , der er 
forskaaren med Cider. En Tilsæ tning af A l
kohol til V in  kan man, naar Blandingen er 
foretagen for længere T id  siden, ikke chemisk 
paavise ; men denne Tilsæ tning kan man 
heller ikke kalde en Forfalskning, da den 
ofte er nødvendig for Transporten og  fol
det paagjældende Marked. Potaske eller kul
sur Kali blandes undertiden i syrlig  V in  for 
at forbedre den; dette kan kun opdages ved 
en chem isk Undersøgelse, hvilket ligeledes 
gjælder en Forfalskning med Alun, som især 
foretages i de større Byer i Frankrig for at 
give Rødvine en høirød Farve og  for ved 
Alunets sammensnærpende, tørrende Egen 
skaber at forøge Tørsten hos den, som skal 
drikke den. Ogsaa Marmor, Kalksten eller 
Kridt blandes undertiden i Yin for at dæmpe 
dens Syrlighed, hvilket ligeledes kun kan 
opdages ved en chemisk Undersøgelse af 
Vinen. Den skadeligste Forfalskning sker 
mod Sølverglød eller med Blysukker; den er 
kun anvendelig med hvide V ine, idet Farve
stoffet i de røde V ine derved vilde bund
fældes. Man opdager den ved at lade et til 
en Traad fæstet Stykke blankt Zink hænge 
ned i V inen; ved Tilstedeværelse af B ly vil 
da dette sætte sig  fast paa Zinken i smaa, 
blaaliggraa Blade. Findes der Blysalt i 
Vinen, kan det ogsaa paavises, idet man til
sætter V inen  Svovlbrintevand; dersom der 
da kun findes et Spor af B ly i V inen, farves 
den ved denne Tilsætning brun eller sort
agtig, imedens Farven i modsat Fald for
bliver uforandret. — E t meget almindeligt 
Middel til ved Kunst at give hvide V ine en 
smuk, dyb, guldgul Farve er Anvendelsen af 
brændt Sukker eller Caramel; den saaledes 
farvede Vin vil affarves ved Tilsæ tning af
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opløst Gelatine, imedens den af Naturen guld
gule Vin ved denne Tilsætning beholder sin 
Farve. I alle ægte Rødvine findes der efter 
de største Chemikeres Undersøgelser kun et 
eneste Farvestof, som ved Skallernes Med- 
gjæ ring uddrages af disse, og som kan ud
trækkes med Vinaand som en rød Tinetur. 
Som tidligere omtalt forholde alle de Farve
stoffer, hvormed røde Vine farves kunstigt, 
sig anderledes end Vinens Farvestof, og  disse 
kunne paavises ved Hjælp af Reagentser. En 
Undersøgelse med Hensyn til Farven er et 
af de bedste Midler til at skjelne den ægte 
Rødvin fra den fabrikerede; men i det Hele 
taget er Undersøgelsen af V in  en vanskelig 
Sag, selv for en øvet Chemiker. E t væsent
lig t Hjælpemiddel dertil er, naar man har 
en ægte Vin af samme Sort ved Haanden; 
ved da først at undersøge denne og dernæst 
den anden, og  derpaa sammenholde Resul
taterne, vil man ofte først kunne komme til 
positiv Vished.

Næsten enhver større Vinforretning har 
sine Kjælderhemmeligheder, som fortrinsvis 
gaa ud paa ved en ved mange Aars Erfaring til
lært Forskæring af forskjellige Vinsorter at 
fremstille en bedre, constant V insort. Den 
ægte Vin, som produceres a f de mest søgte 
Sorter, vilde langtfra kunne tilfredsstille For
brugets Fordringer, og den maa derfor blan
des med andre V insorter, for at det fornødne 
Kvantum V in  kan komme paa Markedet., om 
ogsaa af ringere Kvalitet end den ægte Na
turvin. Dernæst kommer det ogsaa an paa 
at give unge Vine de samme Egenskaber, 
som udmærke de i lang T id  lagrede Vine. 
De røde Bordeauxvine ere saaledes som unge 
bittre, haarde og  langtfra velsmagende, og 
de tabe først disse Egenskaber ved at ældes. 
Med de virkelig ædle og  fine V ine lader man 
Tiden alene bevirke denne Forandring; men 
de ordinaire og  Mellemsorterne blive som 
oftest ældede ved Kunst. Sædvanlig sker 
dette ved før den 2den og  ligeledes før den 
4de Omtapning at give V inen  en Klaring 
med Gelatine, fylde den paa Fade og  lagre 
disse nogle U ger i et Rum, som har en Tem 
peratur af 36 ° R. Eller ogsaa aftapper man 
V inen  paa Flasker, som kun fyldes indtil 3/4 
af deres Rum fang, og som efter at være til
proppede stilles i en stor K jedel med varmt 
Vand, der stadig holdes i en Temperatur af 
60 0 R. I  denne Varme vil V inen ældes; 
Flaskerne fyldes derpaa helt, tilproppes og 
henstilles derpaa endnu en Maa ned i et varmt 
Rum. Saasnart Vinen, saavel i Fade som 
paa Flasker, har tilbragt den behørige T id  i 
Varmen, bringes den igjen i et m eget koldt 
Kjælderrum med en Temperatur af 3— 5 0 R., 
hvorved den vil blive ældet med Hensyn til 
Finhed og  blive istand til at taale enhver 
med stor Klimaforandring forbunden Trans
port. Denne Fremgangsmaade anvendes hyp
pig, navnlig i Portugal og  Spanien til Ma
deira, Portvin, Sherry etc. —  Ved Tilsætning 
af forskjellige Essentser, Extracter og Æ ther- 
sorter, saasom Ønantliæther, Eddikeæther, 
Salt- Pære- Ananas- H indbær- Jordbæræther 
etc., giver man dernæst Vinene enhver Slags

62



Vin. 978 Vin.

Bouket, som man ønsker, og  forbedrer derved 
deres K valitet; til Frem stilling af disse Es- 
sentser etc. findes der store Fabriker i Frank
rig, Tyskland, Kordamerika etc. I Ungarn 
og Frankrig, Jordens største Yinlande, vil 
man i Hotellerne kun sjelden kunne er
holde et Glas virkelig Naturvin; i Kegelen 
vil Yinen i det mindste være forskaaren. 
Størst er Fabrikationen af røde Y in e , af 
hvilke mange ere kunstig tilberedte, vistnok 
med langt mindre Besvær, end der udfordres 
til en om hyggelig  og langvarig Foræ dling i 
Kjælderen, men derfor ogsaa m eget hurtigere 
og med en større Gevinst. A f  100 Flasker 
Rødvin, som drikkes i de ikke vinproducerende 
Lande, kan man antage, at kun 20 ere virkelig 
Naturvin, imedens 80 ere mere eller mindre t il
beredte ved Kunst. Den største Yinfabrik  i V er 
den er vistnok Byen Cette i det sydlige Frank
r ig ; den ligger omgiven af m eget vinrige 
Egne, og a f Vinene fra disse tilberedes der 
her ved kunstige Tilsæ tninger alle m ulige 
Yine, som forsendes over hele Verden. Men 
ligesaa godt som dette sker i Cette, kan det 
ske i ethvert andet vinproducerende Land, 
og  det finder ogsaa nu Sted overalt.

Om ogsaa Størstedelen a f den Vin, som 
comsumeres, er behandlet som ovenfor omtalt, 
vil den dog ikke med Rette kunne kaldes 
»forfalsket Y i n « , idet den kun bestaar af 
virkelig  Vin, som enten er blandet med andre 
virkelige Vine eller givet i Regelen uskade
lige Tilsætninger, der have bidraget til at 
forbedre dens Kvalitet. Med samme Ret 
vilde man ialfald ogsaa kunne beskylde L ikør
fabrikanten for Falskneri, naar han giver 
Vinaand, som i sig  selv ikke er nogen god 
Drik, Tilsætninger, der meddele den en be
hagelig Smag og  Lugt. Ganske anderledes 
forholder Sagen sig  derimod i flere af de 
Lande, som ikke selv drive V inavl; i disse 
fabrikeres der hyppig alle m ulige Sorter saa- 
kaldet Vin, uden at man ofte dertil anvender 
en eneste Draabe virkelig Vin. M eget store 
Fabriker af denne Slags findes der i N ord
tyskland, navnlig i Berlin, og endnu større 
og  fiere i Nordamerika. V i have liggende 
for os en stor Mængde Recepter, hvorefter 
man skal kunne eftergjøre enhver Slags Vin 
uden mindste Anvendelse af virkelig V in ; 
men vi skulle ikke her gaa ind paa nøiere at 
omtale denne Slags Fabrikation, som ikke 
kan undgaa at falde ind under Begrebet 
»Forfalskning«.

I  Praxis prøver man Vin ved Hjælp af 
Synet, Lugten  og Smagen, navnlig de tvende 
sidste, og  man bør ikke kort iforveien have 
røget Tobak eller spist eller drukket søde, 
sure eller bittre Sager, th i isaafald ere Smags- 
og Lugtenerverne allerede paavirkede og 
kunne let vildlede eller være ude af Stand 
til at skjelne Nuancerne. Skal man prøve 
flere Vine efter hverandre, er det nødvendigt 
hver Gang at skylle Munden med frisk Vand 
og  derefter før den nye Prøve tygge noget 
tørt Brød, helst halvt H vede- og  halvt R u g 
brød, for ganske at borttage den sidst prø
vede Vins Smag. Man maa dernæst læ gge 
Mærke til, fra hvilken Del a f Fadet V in 

prøven udtages; foroven er Vinen svagere og 
mildere, forneden mere streng og bitter, og 
det er egentlig  kun i Midten af Fadet at 
Vinen repræsenterer sin virkelige Charaktér. 
Man bør derfor stedse lade Prøven udtage 
fra Fadets Midte. Vinen maa ikke være for 
kold, naar den prøves, men heller ikke lun
ken; 8 — 10° R. er den bedste Temperatur. 
De Vinprøver, som forsendes langveis eller 
som frembydes af Agenter paa smaa Flasker, 
ere derfor ikke til at stole paa ved Indkjøb 
af Vin paa Fade; saavidt m uligt bør man 
stedse prøve Vinen lige fra Fadet, og man 
maa da drage Omsorg for, at de Hæverter 
eller Kautschukrør, hvormed Prøverne ud
tages, renses om hyggelig lxvergang de be
nyttes. Endvidere bør man tage Hensyn til 
Aarstiden, naar Vinen prøves; i Marts og 
A pril, da Vinstokkene skyde, og paa den 
Tid, da Druerne modnes, foregaar der ofte i 
Vinen Bevægelser og  chemiske Omsætninger, 
som kunne give den en meget forskjellig 
Sm ag og  forbigaaende gjøre den noget mere 
skarp og  haard; det Samme kan ogsaa ind
træffe i Tordenveir og  med voldsomme nord
lige eller sydlige Storme. Y ed  Undersøgel
sen fylder man et klart Glas og  sér igjennem 
det fra Siden, om Vinen er fuldkommen gjen- 
nem sigtig eller om der viser sig  smaa Skyer, 
Fnug, Straaler, Traade etc. deri, om den har 
Speilglans, om den ved Iskænkningen i lange 
Straaler ikke bliver traadet, om den sætter 
Perler eller om den skummer, og paa hvilken 
Maade dette sker; ældre Vin sætter smukke 
Perler, imedens yngre Vin skummer mere, 
fordi den indeholder mere Kulsyre end den 
første. Man holder Glasset hurtigt under 
Næsen for at erfare, om Perlerne have en 
frisk og behagelig Lugt, og gnider derpaa 
lidt V in i den hule Haand og  lugter dertil; 
dette er især væsentligt for at opdage en 
ved Kunst tilsat Bouket. Den naturlige Bou
ket er en fuldkommen Lugtliarm oni, hvor 
ingen enkelt Bestanddel trænger igjennem: 
ved den kunstige Bouket vil derimod en fin, 
ved Øvelse skærpet L ugt i Forbindelse med 
Kjendskab til de f'orskjellige Æ there ogEssent- 
ser stedse kunne mærke en eller anden Be
standdel som særlig fremtrædende, og en 
dygtig  Vinkjender vil saaledes derved øie- 
blikkelig kunne skjelne imellem den kunstige 
og  don naturlige Bouket. T ilsidst bringer 
man Vinen paa Tungen, lader den blive der 
lid t og  trykker da med Tungespidsen, som 
har de fineste Smagsnerver, im od Ganen, saa 
at den flygtige Dunst kan trænge bagud ind 
i Næseaabningen, og naar man har sunket 
Vinen, læ gger man dernæst Mærke til, hvor- 
længe Lugten og Eftersm agen holder sig ren 
og behagelig. —  En god Vin skal have føl
gende Egenskaber: den maa være gjennem- 
sigtig, klar, blank, glinsende, ikke for bleg 
og  have en behagelig L ugt og  Sm ag; dens 
Eftervirkning paa Tungen maa vaie længere 
T id ; den maa ikke være syrlig og heller ikke 
hurtig  berusende; af dens Bouket forlanger 
man F lygtighed, og  den skal perle smukt 
ved Iskænkning; den maa ikke have nogen 
slappende Virkning eller fremkalde Hoved-
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pine'; den maa ikke liave nogen paafaldende 
eller unaturlig Farve og  maalt med Aero- 
meteret maa den i Regelen ikke være tungere 
end Vand. Med Hensyn til den specifiske 
Vægt gjøre dog nogle enkelte V in e  en Und
tagelse paa Grund af deres store Indhold af 
Extractivstoffer ; iblandt de ungarske Vine 
har saaledes den ægte Tokaier en Vægtfylde 
1,019 til 1,102, hvorved den med Lethed kan 
skjelnes fra den eftergjorto. V i skulle endnu 
kun anføre et mechanisk, men for enhver 
Vinkjender paalideligt Middel til at skjelne 
den fabrikerede Vin fra den ægte. Man 
hælder om Aftenen 6— 10 Draaber af Vinen 
i et G las, fylder derpaa dette med frisk 
Drikkevand og lader det staa utildækket 
Natten over. Den næste M orgen smager 
man fastende paa Vandet, og dersom da de 
faa Draaber Vin have givet Vandet den eien- 
dom melige, ubehagelige Smag af doven eller 
flau Vin, da er Vinen Naturvin; ved kunstig 
fabrikerede Vine faar Vandet ikke denne cha- 
rakteristiske Smag. Virkelige Forfalskninger 
maa udåndes paa andre Maader, navnlig ved 
Hjælp af chemiske Reagentser, en From - 
gangsinaade, som det selvfølgelig  vilde blive 
for vidtløftigt at behandle i dette Værk. Det 
har ofte været omtvistet, hvilke Vine der 
bør betegnes som Naturvine og hvilke som 
fabrikerede eller kunstige V ine; ved en af 
Tysklands Ønologer i Aaret 1874 afholdt 
Congres blev det vedtaget kun at kalde de 
Drikke Naturvine, som fremkomme, naar man 
lader den naturlige Druesaft gjære og  klare 
sig efter Videnskabens Regler, imedens alle 
Drikke, som tilberedes a f den ugjærede eller 
overgjærede Druesaft eller af Drueskallerne 
ved Tilsæ tning af Vand, Sukkerarter, G ly 
cerin, Sprit, Vinsyre etc., skulde betegnes 
som Fabrikat- eller Kunstvine.

De forskjellige Vinsorter benævnes i R ege 
len efter Productionsstederne, og  dette enten 
efter de Lande, Byer eller Flækker, hvor 
Planterne dyrkes, eller efter en eller anden 
Flod, saasom Rhinskvin, Moselvin etc., eller 
ogsaa efter et enkelt B jerg, t. Ex. Leisten- 
vin, Kosakenberger etc. Der gives dog og 
saa nogle Vine, som vindes af særlige Drue
sorter eller tilberedes paa en eiendommelig 
Maade og derfor gives visse bestemte Navne, 
om de ogsaa komme fra forskjellige Lande 
eller E gne; hertil høre, foruden de tidligere 
omtalte frosne og  »gefeuerte« Vine, navnlig 
Sect ,  Malvasie r  og  Muskat e lle r  eller Mu

skatvin,  som ville findes tidligere omtalte i 
særlige Artikler. Ligeledes ville de fleste i 
Handelen gaaende, efter de forskjellige Lande, 
Egne, Floder etc. opkaldte Vinsorter findes 
nærmere omhandlede i dette Værk i særegne 
Artikler, t i l  hvilke vi derfor henvise. Hvilke 
Kræfter Vinproductionen læ gger Beslag paa 
og hvilken A ndel den har i det menneskelige 
Arbeide og  Forbrug, sés bedst af de Penge
værdier, som Mængden af den producerede 
Vin repræsenterer. Efter Hausners sammen
lignende Statistik over Europa repræsenterer 
Vintilberedelsen i vor Verdensdel en Værdi 
af c. 1,653 M illioner Kroner, hvoraf der falder 
paa Frankrig c. 642, Spanien 297, Italien

284, Østerrig 284, Portugal 65, Tyskland 32, 
Grækenland 14 og Rusland 7 Mill. Kr. —  
Frankr ig er saaledes uden Sammenligning det 
Land, som frembringer den meste Vin, og 
nogle statistiske O plysninger om dets P ro 
duction i de senere Aar turde derfor m ulig
vis være af Interesse. Efter den af det 
franske F inansm inisterium  offentliggjorte 
»Bulletin  de statistique« udgjorde Landets 
Production af V in i Aaret 1882 c. 30,9 M ill. 
H ektoliter (à 103il2 danske Potter), hvilket 
er en Formindskelse a f 3,3 M ill. Hektol. im od 
1881 og  af 16 Mill. Hekt. imod Gjennem- 
snittet af de sidste 10 Aar. Siden Phyllox- 
eraen har udbredt sig i Landet, varierer U d
byttet hvert Aar imellem 25 og  35 Mill. 
Hekt., Tal, der dog ere langtfra tidligere 
Perioders Gjennem snitsudbytte, saaledes 54 
M ill. Hektol. for Perioden 1870— 78. Fra 
1853 til 1856, da Vinsvampen (Oidium) 
rasede, var Productionen langt lavere end nu 
og g ik  ned til 22, 21, 15 og 10 Mill. Hektol. ; 
derefter steg U dbyttet og naaede i 1875 sit 
Maximum med 83 Mill. Hektol. I  Aaret 1882 
dyrkedes der i Frankrig 2,1 Mill. Hektarer 
(à 1,8 danske Tdr. Land) med Vinstokke, i 
Tiaaret 1872— 81 gjennem snitlig 2,3 Mill. 
Hektarer. Phylloxeraen er stadig vedbleven 
med sine Ødelæggelser, og H østen er langt
fra stor nok til at dække Forbruget, saa at 
Handelen ved Indførsler fra Udlandet maa 
søge at dække Deficitet i den indenlandske 
Production, ligesom  ogsaa de daarlige V in- 
aar m angfoldiggjøre Forsøgene paa at erstatte 
den friske Druesaft, og  Vintilberedning af 
tørrede Druer, som navnlig Grækenland og 
Levanten endnu formaa at levere i Mængde, 
drives nu efter en stor Maalestok; for Aaret 
1881 ansloges saaledes denne Production til
2,3 Mill. Hektol. Man har dernæst i de 
senere Aar ogsaa bragt i Handelen de saa- 
kaldte smaa Vine, som tidligere kun anvend
tes til Spritfabrikation. Desuden tilberedes 
der ogsaa endel V in af Dadler, F igener etc. 
Indførselen af Vin til Frankrig udgjorde i 
Aaret 1882 c. 6,5 M ill. Hektol. (hvaraf 5,4 
M. fra Spanien), og Udførselen 2,4 M. Hektol. 
im od henholdsvis 2,3 og 3,2 M. H, som 
Gjennem snit af Tiaaret 1872— 81. —  P ro 
ductionen af Cider, som navnlig har udviklet 
sig  stærkt i Bretagne og  Normandiet, var i 
1881 meget betydelig  paa Grund af den gode 
Æ blehøst og  udgjorde over 17 M ill. H ekto
liter, im edens den det foregaaende Aar kun 
var e. 6 og i 1882 c. 9 Mill. Hektol.

Italien,  som tidligere ikke udførte m eget 
Vin, har i de senere Aar havt en betydelig  
V inexport, navnlig til Frankrig. Im edens 
Udførselen saaledes i 1876 kun udgjorde
352,000 Hektoliter, steg den i 1879 til over 
1 Million og i 1880 til 2 %  Mill. Hektoliter. 
Aarsagen til denne stærke Stigning maa dels 
søges i en rigere H øst og  dels i Phyllox- 
eraens Ødelæggelser af de franske Vinbjerge, 
ligesom man ogsaa nu i Italien læ gger særlig 
Væ gt paa at producere Vine, der egne sig 
til E xport; det er navnlig fra Bari og  P a
lermo at disse Vine, der ere m eget tjenlige 
til at iblandes de lettere franske Vine, ud-
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føres. —  Ogsaa fra Spanien og Port ugal er 
Udførselen a f Yin  nu langt betydeligere end 
tidligere, skjøndt disse Y in e  i do senere Aar 
ere stegne 16— 20 pCt. i Prisen , hvortil 
Grunden maa ligge i den større E fter 
spørgsel.

Danm ark indførte i Aaret 1881 af Druevin:
a) paa Flaske r :  140,576 P otter, hvoraf 

84,403 Potter kom fra Frankrig, 21,508 fra 
Hertugdøm merne, 6,317 fra Hamborg, 5,290 
fra Lübeck, 4,047 fra det øvrige Tyskland, 
5,493 fra Holland, 3,154 fra Portugal, 2,500 
fra England, 2,181 fra Sverig, 1,315 fra Spa
nien, 961 fra N orge, 610 fra de dansk-vest
indiske Øer etc.

b ) paa Fust age r :  6,154,060 Pund, hvoraf 
c. 2,7 M ill. Pd. fra Frankrig, 1,4 fra Spa
nien, 617 tusinde Pd. fra Portugal, 337 tu
sinde Pd. fra Hamborg, 318 fra England, 139 
fra Hertugdømmerne, 99 fra Lübeck, 179 fra 
det øvrige Tyskland, 200 fra Holland, 178 
fra Italien, 33 fra Sverig, 3 fra N orge, 3 fra 
Afrika etc.

Udførselen af Druevin fra Danmark i 1881 
var følgende:

a) paa Flaske r :  8,167 Potter, hvoraf 3,292 
til Tyskland, 3,201 til Sverig, 685 til Island, 
271 til Grønland etc.

b) paa Fust age r :  563,205 Pund, hvoraf c. 
247 tusinde Pd. gik til Sverig, 63 til Island, 
50 til Nordamerika, 49 til Tyskland, 44 til 
Kusland, 34 til Færøerne, 31 til Norge, 9 til 
Grønland, 6 til dansk Vestindien etc.

Danmarks Ind- og  Udførsel af V in har i 
Femaaret 1878— 82 været følgende:

Indførsel.
1878 .................  2,124,143 Potter.
1879 

.

 2,886,462 —
1880 

.

 2,832,299 —
1881 

.

 3,337,490 —
1882 

.

 3,141,317 —

Udførsel. 
231,821 Potter. 
275,762 —  
214,908 —  
307,667 —  
412,622 —

Sammenlignes Gjennemsnitstallene for Aa
rene 1878— 80 med dem for Aarene 1880— 82, 
viser Indførselen sig  at være tiltagen i de 
sidste 3 Aar med c. 19 pCt. og  Udførselen 
med c. 29pC t. Gjennemsnitsværdien for den 
i de ovennævnte 5 Aar her til Landet ind
førte V in  er anslaaet til c. 2 Mill. K roner 
aarlig.

Norge indførte i A aret 1881 af V in :
a) paa Flaske r :  144,031 Liter (vog. à 1 

K ilogr.) til en Værdi af 259,300 Kroner (Ind
førselstold 29,526 K r.); heraf kom c. 98 tu 
sinde Liter fra Frankrig, 27 fra Ham borg, 
10 fra Holland, 3 fra England 2 fra Dan
mark etc.

b) paa Fust age r :  1,640,550 L iter (vog. à 
1 K ilogr.) værd 1,804,600 Kr. (Indførselstold 
272,317 K r.); heraf kom c. 687 tusinde L iter 
fra Ham borg, 354 fra Frankrig, 201 fra Spa
nien, 115 fra Sverig, 90 fra England, 69 fra 
Holland, 65 fra Portugal, 36 fra Danmark, 
10 fra Italien og  Østerrig etc.

Udførselen a f V in fra N orge i 1881 ud
gjorde kun 1,658 Liter paa Flasker, v. 3,100 
Kr., og 3,648 Liter paa Fustager, v. 4,200 Kr.

I  Femaaret 1877— 81 var Indførselen af 
Vin til N orge følgende:

1877 ...... 1,886,850 Liter.
1878 ...... 1,563,631 —
1879 ...... 1,398,121 —
1880 ...... 1,688,813 —
1881 ...... 1,784,581 —

For disse 5 Aar vil den aarlige Indførsel 
gjennem snitlig udgjøre c. 1,664 tusinde Liter, 
imedens den i Femaaret 1856— 60 kun ud
gjorde 676 og  i 1861— 65 c. 736 tusinde 
Liter.

Sve r ig indførte i Aaret 1880 af V in :
a) paa Flaske r :  200,597 Kannor (à 2,7 d. 

Potter) til en Værdi a f 1,295,439 Kroner 
(Told  114,512 Kr.) og

b) paa Fust age r :  52,893 Centner, v. c. I 1/* 
M ill. Kr. (T o ld  385,517 Kr.).

Efter den officielle svenske Statistik ud
førtes der i 1880 ingen V in  fra Landet.

I  Femaaret 1876— 80 var Indførselen af 
Vin paa Foustager til Sverig følgende : i 1876 
c. 71 tusinde Centner og  i de paafølgende 4 
A ar resp. 64, 54, 48 og  53 tusinde Centner. 
I  1871 udgjorde denne Indførsel kun c. 44 
tusinde Ctr.

Englands Indførsel af V in udgjorde i Aaret 
1876 c. 20 M illioner Gallons (à 4,7 d. Pot
ter) til en Værdi a f c. 7 M ill. £ .; heraf kom 
c. 7 Mill. Gallons fra Frankrig, 7 fra Spanien, 
4 fra Portugal, 0,6 fra Italien, 0,6 fra H ol
land, 0,4 fra Tyskland, 0,1 fra Madeira etc. 
—  Udførselen af fremmede Vine fra England 
var i samme Aar c. 1,6 M ill. Gallons v. 
736,238 £., hvoraf c. 228 tusinde Gallons gik 
til britisk Indien, 211 til Australien, 123 til 
Frankrig, 100 til Holland, 96 til Tyskland, 
82 til britisk Vestindien, 77 til Spanien og 
de canariske Øer, 58 til Belgien, 50 til Chili, 
45 til Sydafrika, 30 til Sverig, 24 til China, 
20 til Danmark etc.

Vinaand s. Brændevin.

Vinaigre de qnatre voleurs s. 
Eddike.

Vinbær, zantiske s. Korender.
V inbæ rm easke ,  T . Drusenasche, 

Weinhefenasche, er en Art Potaske, som til
beredes a f den tørrede Bærme, der bliver 
tilbage efter Mostens A fpresning. Den er 
m eget r ig  paa kulsur Kali og  fremstilles issei' 
i Frankrigs vindyrkende Egne, bedst i Bur
gund. Efterat alt Flydende er fjernet fra 
Yinbærmen, former man den til K ager, som 
lufttørres, brændes og  calcineres i Fordyb
ninger i Jorden under aaben Him mel. I den 
nyere T id  tilbereder man en god Belysnings
gas ved Forkulning af den tørrede Bærme i 
lukkede Beholdere. A f den kulagtige Kest 
vindes Potasken ved Udludning og  Inddamp- 
ning, imedens det tilbageblivende Kul ved 
Tørring og  Forrivning giver en meget god 
sort Farve, der gaar i Handelen som Frank
furtersort. Vinbærmeasken er en. tør, haard, 
slaggelignende Masse a f en hvid liggrøn eller 
blaalig Farve og  en saltagtig, bitter og  sam- 
mensnærpende Smag ; den tiltrækker Luftens 
Fugtighed, hvorved den bliver hvid og til-
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tager i Volum en. Den maa være saa frisk 
tilberedt som m uligt og  være tør og  ikke 
indeholde sorte, jordagtige Bestanddele. Den 
benyttes især i Frankrig i Farverierne paa 
samme Maade som Potaske.

Vinbærolie eller Ønantæther  (Aether  
oenanthicus) er den rensede Fuselolie af V in, 
en eiendomm elig, olieagtig, stærkt lugtende 
Vædske, der indeholdes i Vin som et Pro
duct af Mostens Gjæring, men kun i yderst 
ringe Mængde. Ved Behandling med lidt 
Soda befries den fra den vedhængende fri 
Syre og rectificeres. Den er lettere end 
Vand, opløser sig  i fortyndet Vinaand og 
benyttes almindelig til Fabrikation af efter
g jo rt Cognak, til Frem stilling af kunstige 
Vine og  til Tilberedelse af Frugtæthere ; det 
er dog kun i meget stærkt fortyndet T il
stand at den virker behageligt paa Lugte
organerne. En fortrinlig  Parfume har navn
lig den i Rheingau vundne Vinbærolie, som 
egner sig  godt til at sætte Bouket paa for- 
skjellige Vinsorter; fra Budapest i Ungarn 
bringes der ogsaa større Mængder deraf i 
Handelen. Paa Grund af dens høie Pris 
frem stilles den nu ofte ad kunstig Vei.

V i n  d e  f i m e s ,  Fimesvin, kalder man 
i Frankrig en Blanding a f Hyldebærsaft og 
Cremor tartari; den tilberedes navnlig ved 
den lille By Fim es ved Rheim s og bruges 
til Farvning af de rosenrøde Champagnevine.

V i n  d ’o r ,  Guldvin,  kaldes en m eget fin 
og fyrig  Vin af en smuk Topasfarve, som 
produceres paa Libanon i Syrien.

V i n d r u e r ,  f r iske ,  udgjøre en v igtig  
Handelsartikel i here af de sydlige Lande, 
og Handelen dermed er navnlig tiltagen 
meget, siden Jernbanerne og Dampskibsfarten 
have m uliggjort deres hurtige Forsendelse 
vidt omkring. Navnlig forsendes der fra 
Alm eria til det nordlige Europa en Mængde 
Druer, der ere nedpakkede i raspet Kork 
i Fustager, som indeholde imellem 30 og 
40 Pund Druer. M alaga udfører ogsaa 
endel, hyppigst i K lid i med Gips til- 
kittede Stenkrukker. I  Frankrig forsendes 
de hyppig i det Indre af Landet, og i Paris 
ynder man navnlig de saakaldte »Chasselas 
de Fontainebleau«, som im idlertid dyrkes 2 
Mil fra denne B y ved Landsbyen Thomery. 
De nedpakkes i dybe, med Bregneblade ind
vendig beklædte Kurve, som indeholde c. 3 
Pund, og  sendes da paa Seinefioden til Pa
ris, ligesom ogsaa mange gaa til England. I 
det sydlige R usland, hvor de vidtstrakte 
Sletter og Vanen til hurtig Befordring frem
skynde Transporten m eget, forsendes der 
ligeledes en stor Mængde friske Druer fra 
det sorte og det kaspiske Hav til det Indre 
af Landet.

Vinecldike s. Eddike.
Vlugei'hoed, hollandsk Navn for den 

franske Centiliter.
Vinhattico eller Am ar illo er en Sort 

fra Brasilien kommende Træ af vingul Farve 
med sorte Aarer, glinsende og med grove 
Porer; det stammer sandsynligvis fra Laurus 
indica,  og  det anvendes til fint Snedker- 
arbeide.

Vinho angelica eller Vinho geropiea

kalder man i Portugal rød eller hvid Vin, 
som tilberedes af en meget sukkerholdig 
Most, og hvis G jæring man ved Begyndelsen 
af samme afbryder ved Tilsætning af x/4 
Brændevin; den omstikkes derpaa flere Gange, 
indtil den er klar og  tappes derefter paa 
Flasker.

V inkjæ rneolie presses især i N ord
italien af Vinkjærner og anvendes dels til 
Belysning og  dels i Sæbefabrikationen. Den 
er lysegul, men bliver lidt efter lidt brun
lig, har en mild Smag, er næsten uden Lugt 
og  tørrer langsomt. D en har en Vægtfylde 
af 0,92 og  fryser ved —  16 ° C.; Udbyttet 
af Kjærnerne er 12— 14 pCt.

Vino arom atico er en i Omegnen 
af Chiavenna i Lombardiet af blaa Druer 
udvunden V in , som im idlertid er af hvid 
Farve, fordi man ikke lader den gjære paa 
Skallerne.

Vino greco er en A r t Malvasier, som 
vindes i flere Egne af Neapel af Druer, som 
ere bragte dertil fra Grækenland.

Vino nebiolo er Navnet paa en fin, 
sød Vin fra Piem ont; den har en hindbær- 
agtig  Arom a og  en behagelig, stimulerende 
Smag.

Vino santo er en udmærket fin, sød 
Vin a f guldgulFarve og en meget behagelig, 
mild Smag, som tilberedes i flere Egne af 
Lombardiet af udsøgte Druer, som man ud
breder paa Bræder og  lader tørres indtil 
Slutningen af December. Denne Vin er bedre 
end Cypervinene, og  man sammenligner den 
med Tokaier.

Vino tinto s. Tintevin

Vinranke eller Vinst ok s. Vin.

Vins de cargaison s. Bordeauxvin.

Vins de la  m ontagne kalder man 
i Frankrig de paa Bjergene i Omegnen a f 
Rheim s producerede Champagnevine af 1ste 
Klasse, ligesom ogsaa nogle røde Langue- 
docvino fra Omegnen af Montpellier.

Vins de la plaine kaldes de i Stræk
ningen fra Pezilla til Salces i det franske 
Dep. Østpyrenæerne vundne røde Roussillon- 
vine af 2den Klasse.

Vins de la rivière kaldes flere ved 
Marnefloden avlede Champagnevine, af hvilke 
de hvide henhøre til 1ste og de røde til 
2den Klasse.

Vins ponrris kalder man i Frankrig 
nogle meget yndede hvide Vine, som presses
1 Dep. L ot et Garonne af Druer, som ere 
bievne overmodne paa Vinstokkene, saa at de 
ere ganske brune og klæbrige.

Vinsten, sur,  vinsur  Kali (B itartras  
kalicus, K ali bitartaricum, Cremor tartari, 
Tartarus), T. Weinstein, Fr. Tartre, E. A r
gol, Tartar, kaldes den krystallinske Skorpe, 
som Vinen, efterat den første, stormende 
Gjæring er forbi, afsætter i Fadene under 
den langsomme Eftergjæ ring. I raa Tilstand, 
som den slaas ud af Fadene, er Vinsten efter 
Vinenes forskjellige Farve enten gullig, rød 
lig  eller næsten violet, og  danner indtil over
2 Ctin. tykke Stykker, som paa Undersiden 
vise Aftryk af Fadets Trætrævler, imedens
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den paa Overfladen sædvanlig er beklædt med 
lysere Krystaller. Jo tungere de raa Stykker 
ere, desto bedre ansés de for at være. Den 
raa Yinsten ( Tartarus crudus) forekommer i 
Handelen i tre Sorter, som efter Mostens 
Karve betegnes som hvid,  Schille r  og rød 
Y insten. Den hvide kommer navnlig fra 
Ø sterrig, Franken og  fra B hinen; Schiller 
V insten  stammer fra de wiirtembergske og 
undertiden ogsaa fra Schweizervine, som have 
e n  imellem H vidt og F ød t spillende Farve. 
Den røde Vinsten vindes i Mængde af de 
italienske, tyrolske og ligeledes af de franske 
V ine. Enhver af disse tre Handelssorter 
kom m er ig jen  i Handelen enten som n at ur 

lig eller nat ure l og  bestaar da af grovere 
Stykker, Affo ld og  sandagtigt Pulver imellem 
hverandre, saaledes som den bringes paa 
Markedet af Producenterne, eller som sigtet ,  
idet Affaldet er frasigtet, eller endelig som 
Fluss,  rød eller hvid, der kun bestaar af det 
frasigtede Affald og sælges omtrent 25 pCt. 
billigere end den sigtede Vinsten. — Den 
raa Vinsten opløses i Vand, koges med Lér, 
afskummes og  sies eller klares med Æ ghvide, 
hvorefter man lader den krystallisere; man 
erholder da Vinstenen som glinsende hvide, 
firsidede Prism er, og  den kaldes da rense t  
Vinst en ( Tartarus depuratus, Cremor tar

tari depuratus, Grystalla T a rta n )  ; dog fore
komm er den ogsaa i Handelen som halvraffi- 
neret eller Halvkrystaller, aflange, graalig- 
brune Krystaller omtrent af samme Farve 
som den raa Schillervinsten. Den har en 
syrligsandet Smag, opløser s ig  kun tungt i 
koldt, lettere i varmt Vand, men slet ikke i 
Alkohol, indeholder 2— 10 pCt. vinsur Kalk 
og  er sædvanlig lidt forureuset af Spor af 
Kobber, Bly, undertiden ogsaa .Tern. —  Ved 
at udvaske Pulveret af den saaledes rensede 
Vinsten med ren Saltsyre og derpaa med 
Vand, indtil dette ikke længere blakkes med 
en H elvedesstensopløsning, erholder man 
ren eller kalkfr i Vinsten (B itartras kalicus, 
Tartarus depuratus, Cremor tartari). Denne 
aldeles rene Vinsten, som anvendes i M edi
cinen, danner et hvidt, fløilsblødt, krystal
linsk Pulver, som er frit for vinsur Kalk; 
det opløser sig  fuldstændig i 180 Dele koldt 
og  15 Dele kogende Vand. I  tør Tilstand 
forandrer det sig  ikke i Luften; ved G lød
ning omdannes det til en Blanding af Kul 
og kulsurt Kali, der ved kold Udludning 
giver chemisk rent kulsurt Kali (Sal tartari), 
der benyttes til chemisk Brug. — I  T ech 
niken finder renset Vinsten Anvendelse i 
Uldfarverierne og Kattuntrykkerierne, til 
Frem stilling af Beitser, til H vidkogning af 
Sølv og nogle andre Metaller, til Frem stil
ling af hvide og sorte Flusser etc.; den an
vendes endvidere til Frem stilling a f Vinsyre 
og vinsure Salte. Den førstom talte raa V in
sten benyttes mest kun til Fabrikation af 
den rensede. —  Boraxvinsten,  Bræ kvinsten,  
Nat ronvinst en (Seignettesalt) o. fi. ville fin
des tidligere omtalte i særlige Artikler.

Danm ark indførte i Aaret 1881 a f raa 
Vinsten 36,350 Pund, hvoraf 9,132 Pd. fra 
F ran krig , Kesten mest fra Tyskland. —

Norge indførte i samme Aar af urenset og 
renset Vinsten 13,384 Pd. til en Væ rdi af
10,700 Kroner, og  Sverig i 1880 ialt 69,247 
Pd. v. 51,935 Kr. For Englands Vedkom 
mende have vi ingen senere Opgivender end 
for Aaret 1866, da Indførselen udgjorde c.
18,000 Cwts. til en Værdi af henved 58,000 
£. —  Fra Frankrig udførtes der i A aret 
1863 c. 5,2 M ill. Pd. Vinsten værd c. 3,4 
M ill. Francs.

V i n s t e n s j o r c i ,  bladet s. Kali, eddike
sur.

V i n s t e n s y r e  s. Vinsyre.
V i n s v o v ls y r e ,Æ t h e r s v o v ls y r e ,Æ t h y l -  

svovlsyre, er en Blanding af A lkohol og 
concentreret Svovlsyre. D et er en olieagtig , 
sur Vædske, som ved en Temperatur a f 130- 
1 4 0 n C. sønderdeles, idet der dannes Æ ther. 
Ved en høiere Temperatur dannes andre De- 
com positionsprodukter, navnlig Æ thylén  og 
tung Vinolie, og ved 16 0 () C. tung K u l
brinte. De vinsvovlsure Salte ere opløselige 
i Vand og Alkohol og  glinse som Silke.

V i n s y r e  eller Vinstensyre (Acidum  
tartaricum , Sal essentiale Tartari) findes 
udbredt i Naturen og  blev først opdaget af 
Scheele i 1769; den forekom mer i Planterne 
dels i fri Tilstand og  dels bunden til Baser, 
saasom Kali og Kalk. I  størst M ængde fin
des den i Druerne og  andre Dele af V in 
stokken, men dernæst ogsaa i andre Frugter, 
saasom Ananas, Tam arinder, Morbær etc. 
Den anvendes i stor Mængde saavel i Medi
cinen som i Techniken, og  den fremstilles 
derfor fabrikmæssig i det Store; den benyt
tes saaledes navnlig til Punschextract, L i
monader, Bruspulvere, Seidlizerpulver osv., 
til Beitser i Farveriet og  Kattuntrykkeriet 
e tc .; ogsaa i Photographien har den fundet 
Anvendelse istedetfor Eddikesyre til Sølv
badet. Som Kaamateriale til Frem stilling af 
Vinsyre tjener saakaldet halvraffineret Vin
sten, som bestaar a f surt vinsurt Kali. Dette 
maa nu først overføres til vinsur Kalk, som 
derpaa ig jen  decomponeres med Svovlsyre. 
1 denne H ensigt bliver Vinstenen opløst og 
bragt til K ogning ved Hjælp af Vanddampe 
i Kar, der ere forede med B ly og forsynede 
med et Kørværk, og  den kogende Opløsning 
tilsættes nu efterhaanden Kalkcarbonat i 
Form  af slemmet Kridt. Derved danner der 
sig  uopløseligt Kalktartrat (vinsur Kalk) som 
et B undfald , imedens neutralt Kalitartrat 
bliver tilbage i Opløsningen, og  ved Tilsæt
ning af Chlorcalcium bliver dette da lige
ledes omdannet til Kalktartrat; dette skilles 
fra Vædsken, udvaskes og  ved en derpaa 
følgende Tilsætning a f fortyndet Svovlsyre 
danner der s ig  et Bundfald af Kalksulphat 
(G ips) og  fri V insyre; denne afdampes da 
paa behørig  Maade og  bringes til at krystal
lisere. —  I ren Tilstand danner Vinsyre 
lugtfri, store, haarde, farveløse, gjennem- 
skinnende, luftbestandige, prismatiske Kry
staller eller Krystalskorper af en meget sur 
Sm ag, som ved Ophefining forkulle under 
Opblæring med en Lu gt som af brændt Suk
ker, og  tilsidst forbrænde uden at efterlade 
nogen Kest. Vinsyre opløser sig  i l 1/* Del0
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koldt og  i Yj  Del kogende Vand samt i 3. 
Dele Vinaand, men i Æ ther er den uopløse
lig. I Handelen forekommer tre Sorter i 
Forhold  til Eenhedsgraden, nemlig 1) Nr. 0, 
den reneste Sort med foldkom men farveløse, 
næsten gjennem sigtige Krystaller, 2) Prim a
sorten, som ogsaa endnu er tem melig ren og 
kun indeholder Spor af Kalksulphat, og 3) 
Secundasorten, som allerede ikke mere er 
farveløs, men indeholder endel Forurens- 
ninger, navnlig ogsaa fri Svovlsyre. A f disse 
3 Sorter kunne kun de to første anvendes 
til pharmaceutisk Brug, imedens den tredie 
godt kan benyttes i mange techniske Øiemed.

Vintergrønt, Singr ønt  (V inca minor), 
T. Sinngrün, kleiner Epheu, er en i de eu
ropæiske Skove voxende, stedsegrøn Haiv- 
busk med 4— 6 Ctm. lange og  omtrent halvt 
saa brede, ovale, stive, mørkegrønne, læder- 
agtige Blade ( R erba  Vincæ pervincæ  eller 
Vincce m inoris); ot A fkog af disse anvendes 
til Gurglevand.

Violblom ster (F lores Violce odora- 
tæ). de blaa, vellugtende Blomster af Marts
violen, af en sødlig slimet Smag, benyttedes 
tidligere som et urindrivende Middel, men 
anvendes nu kun til Frem stilling af Viol

sirup,  idet man digererer dem friske med 
Vand og  indkoger dette med Sukker. Den 
anvendes imod Hoste og  Halsonder hos smaa 
Børn, og  endvidere som Eeagens paa Syrer 
og Alkalier. Man lader dem ogsaa digerere 
en Tidlang med Eddike, hvorved man faar 
den m eget velsmagende Violeddike.  Ved at 
tørres tabe Blomsterne deres Lugt. Yed 
Nizza, Florents og Grasse dyrkes de i Mængde 
til Frem stilling af Lugtestoffet; ved en com - 
bineret Anvendelse af M aceration og A bsorb
tion overfører man Lugten paa Fedt, og  ved 
Behandling med Alkohol vinder man af P o 
maden Violessents.

Violet de Paris, V iolet im pe
rial s. Anilin.

V ioliner s. Musikinstrumenter.

V iololie (Oleum Violarum) er en saa- 
kaldet Huile antique, nem lig en fed Olie, 
hvorpaa V iollugten er overført som anført 
under »Violblom ster«.

V iolrod , f lorent insk (B ad ix  Irid is  
fiorentine^ eller Ireos), den hvidlige eller 
lysegule, violagtig lugtende Bodstok af de 
i Italien og  navnlig i Toscana dyrkede 
Sværdliliearter I r i s  g e r m a n i c a  og p a l l i d a  samt 
I.  f i o r e n t i n a ,  navnlig dog kun af de tvende 
første. Den bestaar af skrællede, fladtrykte, 
0,6— 1,5 Ctm. tykke, 1,5-—6 Ctm. brede og 
5— 10 Ctm. lange, tunge, leddede, uregel
mæssige Stykker med vorteagtige Forhøi- 
ninger paa de Steder, hvor Kodtrævlorne have 
siddet. I  frisk Tilstand have de en skarp, 
bitter, aromatisk Smag og  en ubehagelig 
Lugt; naar de ere tørrede miste de Skarp
heden og have en bitteragtig krydret, noget 
slimet og melet Smag, men antage da en 
behagelig V iollugt. Livorneserne, som ere 
de bedste, faas udelukkende af dyrkede I.  
pa ll i d a  og  g e r m a n i c a ;  Bønderne bringe dem 
til Centralstationerne, hvor de sorteres i 1) 
scelti, 2) in sorti, begge i hel Tilstand, 3)

frantumi og  4 ) raspature i større eller mindre 
Stykker, samt 5) polvere di giaggiolo o d’ireos. 
De maa mindst være 3 Aar gamle, naar de 
opgraves, hvorefter de afvaskes og tørres 
hurtigst muligt, sædvanlig efter først at være 
neddyppede i Kalkvand for at give dem et 
hvidere Udseende. I  Omegnen af Verona 
dyrkes og samles ogsaa noget heraf, især af 
I .  g e r m a n i c a ;  men den samlede Mængde af 
den her producerede E od er kun ubetydelig. 
Det Samme gjælder om Botzen i det sydlige 
T y ro l; større B etydning har derimod U d
førselen fra Marocco. Violrod indeholder 
Gummi, en fast og ætherisk Olie, Harpix, 
Garvestof, Stivelse etc. Den anvendes nu 
neppe mere i Medicinen, men ofte derimod 
til Tandpulvere, vellugtende Pomader og 
Toiletsæber, til Likører, Tobakssaucer, iblandt 
Snustobak og til at give Børn at tygge paa 
under Tandudbruddet. T il det sidstnævnte 
Brug skæres den i flngerdannede Stykker, 
der ere glattede med en F il (R ad ix Ireos  
pro infantibus). I Livorno og Paris dreier 
man ogsaa af Boden saakaldte Fontenelle- 
ærter (Pois d ’iris ou à cautère) til at holde 
forsætlig fremkaldte Saarflader aabne, der 
skulle virke afledende. Ved Destillation af 
Boden med Vand gaar der med Vandet en 
ydorst ringe Mængde over af en i Vand 
skjælagtig stivnende, fast, ætherisk Olie, 
Ir isolie  eller Violrodolie; denne samles og 
lader sig sammensmelte til en svagt rødlig  
larvet, perleglinsende, bladet, krystallinsk 
Masse. Paa Grund af dens ualmindelige V el
lugt staar den i meget høi Pris i Parfumeri- 
handelen. Man bereder ligeledes af Violrod 
med Vinaand en vellugtende Tinetur, som 
benyttes enten alene eller som Tilsætning 
til Parfumerier. —  Jo større, federe og hvi
dere Bødderne ere, desto mere betales der 
for dem ; Brudstykker, graa, brunlige, sam- 
menskrumpede og magre Bødder ere meget 
billigere. Violrod udføres over Livorno, Tri- 
est og Mogador, fra hvilket sidste Sted der 
i 1876 udgik 834 Cwts. Frankrig indførte i 
1870 omtrent 50 Tons Violrod.

Violtræ , chlne sisk Træ.  er en smuk, 
fast Træsort a f violet eller rød lig  Farve, 
plettet og glinsende, som modtager en ud
mærket smuk Politur og kommer fra Guiana.

Viper, Giftodderen ( Vipera B eru s)  er 
en i hele Europa, Nordafrika etc. levende 
g iftig , ofte henved 1 Meter lang Snog, som 
tidligere kom i Handelen tørret fra Italien 
og  Æ gypten, idet man i Medicinen anvendte 
det deraf tilberedte Vipe rafedt  (A xun gia  
Viperæ italicæ). Nu benyttes det kun hist 
og her som et Folkem iddel, og i Italien blan
der man det imellem Theriak (s. d.).

Viqneforelle- Vine ere nogle m eget 
gode, søde Vine fra Omegnen af Pau i det 
franske Dep. Nedre - Pyrenæerne; de have 
m eget Korpus, Fyrighed og en fin krydret 
Aroma.

V irak  (Gum mi-resina Olibanum  eller 
Thus) kaldes Gummiharpixen af nogle især 
i det sydvestlige Arabien og paa Somali- 
kysten voxende smaa Træer, B o s w e l l i a  C a r 
i e r i i ,  B .  B h a u  D a j i a n a ,  B .  F r e r e a n a ,  B .  p a p y -
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ri fera o. fl., af hvis Bark den udsveder enten 
frivillig  eller efter Indsnit; frisk danner den 
en melkehvid Balsam, som i Luften hurtig 
stivner. Den bestaar af rundagtige, g jen- 
nemskinnende, tørre, skjøre, sædvanlig med 
hvidt Støv overdragne Taarer eller K orn  
(G, r. Olibanum electa eller in lacrymis, in  
granis) af Størrelse fra en Bønne til en 
Valnød; den bedste Sort er hvid, grønlig  
eller gullig, imedens de ringere Sorter (O. 
in sortis  eller naturalis) ere rødlige eller 
brune, urene, blandede med Træstumper 
og ofte sammenklæbede til store Klumper. 
Den giver et næsten hvidt Pulver og har en 
aromatisk, lid t skarp og bitteragtig Smag 
og  en behagelig, krydret Lugt, især naar den 
kastes paa glødende Kul, hvorfor den ogsaa 
benyttes som Røgelse, navnlig i de katholske 
Kirker, og  som Bestanddel af Røgelselys; 
i Apothekerne anvendtes den tidligere til 
Salver og Plastere, nu neppe mere. Den 
brænder med en hvid Klamme og indeholder 
en ætherisk Olie, som vindes ved Destilla
tion, samt Harpix og  Gummi. Efter Kvali
teten sondrer man den i Triest i  6 forskjel- 
lige Sorter, af hvilke den bedste, som bestaar 
af udsøgt hvide K orn, staar i betydelig  
høiere Pris end de andre Sorter; den er 
sprød, har et glat, voxlignende Brud, opløser 
sig  næsten ganske ved at tygges, hvorved 
Spyttet bliver melket, ligesom den ogsaa ved 
at udrives i Vand giver en hvid Em ulsion; 
i Vinaand opløses den næsten fuldstændig. 
—  Era Bom bay kommer Virak i Kister paa 
BOO— 500 Pund, fra Levanten i Eade paa 
120— 260 Pd. Varen forsendes fra de smaa 
Havnestæder i det sydvestlige Arabien, ho
vedsagelig til Bom bay og  fra Somalikysten i 
Østafrika sædvanlig først til Aden, Makalla 
og  Dschedda, hvorfra den afskibes til Æ g y p 
ten eller Ostindien. —  Uægte eller vild V i 

r ak  (G. 01. silvestre), T. Waldrauch, deut
scher Weihrauch, kalder man den ogsaa i 
Handelen forekommende Eyrre- eller Gran- 
harpix, som Skovmyrerne i Tyrol, Steiermark 
etc. slæbe sammen i smaa Korn, som man 
indsamler fra deres B oliger; det er denne, 
som forekommer i Droguerihandelen under 
Navn af Olibanum germanicum eller Thus 
commune.

V i r a k b a r k  ( Cortex Thymiamatis) er 
den ved U dkogning af den flydende Storax 
(s. d.) tilbageblivende brune, meget tynde, 
sædvanlig sammenklæbede Bark af det i L e 
vanten voxende Styraxtræ (Styrax officinalis) ; 
den har en meget beh agelig , benzoëagtig 
Lugt og anvendes til Røgelser.

V i r g i n s k  S l a n g e r o d  s. Slangerod.

V i r i d e  a ë r i s  s. Spanskgrønt .

V i r i d i n  s. Anilingrønt.
V i s c i n ,  V i s c u m  s. Fuglelim.

V isettræ  s. Gultræ.
V isk elæ d er s. Kantschuk.
V i s m n t h  (Bismuthum , M arcasita), T . 

W ismuth, Aschblei, Fr. Bismuth, Etain de 
g lace , E. Bism uth, T in -glass, forekommer 
ikke meget hyppig i Naturen; det findes 
hovedsagelig i gedigen Tilstand og som Ilte  
eller Vismuthokker, sjeldnere som Vism uth-

glans eller Svovlvismutli og  som Vismuth- 
kobbererts. Hovedproducenterne af Vismuth 
ere de sachsiske Blaafarveværker Oberschlema 
og  Pfannenstiel, som eie de store Vismuth- 
findesteder ved Schneeberg. De derværende 
Malme røstes og  smeltes under Tilsætning 
af Jern, Kul og  Slagger, hvorved man erhol- 
der to L ag ; det øverste, som bestaar af 
Speiskobolt, størkner først, imedens det ne
derste, som næsten er rent Vismuth, afstik
kes i flydende Tilstand. Dette indeholder 
dog ringe M ængder af Jern, Kobolt, Bly, 
Nikkel, Sølv, Syrer og  Arsenik, hvorfor det 
bliver renset, idet man antænder en Træild, 
paa en svagt hældende Jernplade og  lader 
Vismuth et langsom t smelte deri, og  der af
løber . da næsten chemisk rent, saakaldet Raf-  
finadevismuth,  som man hælder i halvkugle- 
dannede Jernforme, som i Bunden ere for
synede med Værkernes Vaaben, der saaledes 
trykkes ind i de 22 à 24 Pd. tunge Stykker. 
I den nyere Tid smelter man ogsaa i Eng
land Vismuth af Malme, der komme fra A u 
stralien, Peru og  Bolivia, og  i Frankrig har 
man for nogle Aar siden fundet et tem melig 
rigt Vismuthleie ved Maymae i Dep. Corr èze 
i Granitkjeden imellem Vienne og Creuze paa 
den ene Side og  Dordogne paa den anden 
Side. Den samlede Production af Vismuth 
udgjør nufortiden omtrent 50,000 Pund aar- 
lig, hvoraf der paa de sachsiske Blaaværker 
falder c. 35,000 Pd. —  Vism uth er et haardt 
og  meget skjørt Metal af stærk Glans og 
hvid Farve, der spiller lid t i det Rødlige; 
det har en Væ gtfylde =  9,8, smelter ved 
2 6 0 0 C., kommer til at koge i Hvidglødhede 
og  fordamper i en endnu høiere Temperatur; 
ved A fkøling  udvider det sig  tem m elig meget. 
Smelter man en større Mængde af Metallet 
i en D igel og  lader det afkøles langsom t ind
til Overfladen begynder at størkne, og gjen- 
nemstikker man da Overfladen og hælder det 
Flydende fra, saa erholder man store Kry- 
staller, som danne stumpe Rhomboèdre. 
Smelter man Vismuth i Luften, overtrækkes 
det med en grøn lig  eller guldgul Hinde; 
fjerner man denne strax efteråt den har dan
net sig  og  fortsætter Ophedningen, saa for
vandler Metallet sig lidt efter lid t til Ilte- 
A f  Saltsyre og Svovlsyre angribes Metallet 
ikke i K ulden; i varm Svovlsyre er det meget 
let opløseligt, ligesom  ogsaa i Salpetersyre 
og Kongevand.

Vismuth benyttes mest til Frem stilling ^  
letflydende Legeringer, som allerede smelte 
ved en Temperatur, der ligger under Van
dets Kogepunct, saasom det saakaldte Roses 
Metal (2 Vismuth, 1 Tin , 1 B ly), smelter ved 
9 4 ° C .; W oods Legering (15 Vism uth, 8 
Bly, 4 Tin og 3 Cadmium) smelter ved 70° 
C .; 5 Dele Vismuth, 3 B ly og  2 Tin gNe 
en Legering, som smelter ved 9 2 0 C. og soni 
navnlig benyttes til Clichéer til Træsnit, 
Trykform e etc. Desuden benyttes Vismuth 
til Frem stilling af flere pharmaceutiske Pr®' 
parater og til hvid Sminke (sé Vismuth, 
salpetersurt). Vismuthilt e erholder man ved 
Ophedning af Metallet i Luften eller ved 
Ophedning af det salpetersure Vismuth som
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et gult Pulver, der med Syrer give Vismuth- 
Salte.  Naar B lyiltet i Flintglas eller Strass 
erstattes af Vismuthilte, erholder man Glas, 
som besidder en høiere Lysbrydningsevne og 
det benyttes derfor som Tilsætning ved Fa
brikationen af visse optiske Glas, ligesom  i 
den nyere Tid i tem m elig betydelig  Mængde 
til Porcellains Lustrefarver.

Vism uthchlorid (Subchloretum bis- 
muthicum , Bismuthum sub chloratum) erhol
des ved Opløsning af Vismuth i Konge vand 
og derpaa afdampe Opløsningen og  fortynde 
den med meget Vand, hvorved man faar et 
hvidt Pulver, basisk  Chlorvismuth,  der be
nyttes som Perlehvidt  til Sminke ligesom 
det basisk salpetersure Vism uth (s. d.).

Vism uthhvidt s. Vismuth,  salpeter
surt.

Vismuthilte, baldr iansur t  ( Valeri- 
anas bismuthi eus, B . valerianieum) frem
stilles ved Blanding af en Opløsning af 
salpetersurt Vismuthilte med baldriansurt 
Natron, Udvaskning af Bundfaldet med Vand 
og paafølgende Tørring i svag Varme. Det 
er et hvidt, stærkt af Baldriansyre lugtende 
Pulver, som anvendes i Medicinen.

Vism uth, salpetersurt ,  Vismuthnit rat,  
erholder man i store, g jennem sigtige K ry
staller ved Opløsning af Metallet i Salpeter
syre og paafølgende A fdam pning; blander 
man Opløsningen med en større Mængde 
Vand, udskiller det basiske Salt sig  som et 
fint, hvidt Pulver, basisk salpetersurt  Vis- 
muthilte (Subnitras bismuthicus, Bismuthum  
subnitrieum, Magiste,rium Bismuthi). Dette 
er et udmærket Middel i forskjellige Under
livssygdomme, saasom Mave- og  Tarmcatarh, 
Mavebylder etc. ; endvidere bruges det i 
Mængde som hvid Sminke under Navn af 
Sminkehvidt,  Perlehvidt,  spansk Hvidt,  Vis-  
muthhvidt (Blanc de fard, Blanc d ’Espagne). 
Uagtet det har den mindre gode Egenskab, 
at det bliver mørkere ved Paavirkning af 
svovlbrinteholdig Luft, anses det dog for at 
være den bedste hvide Sminke, hvilket ogsaa 
fremgaar deraf, at da i 1866 den hvidt smin
kede engelske Clown ogsaa blev en staaende 
Pigur paa Continentet, steg pludselig P r i
serne paa Vism uth betydelig. I Aaret 1868 
indførtes der undtagelsesvis alene til Frank
rig af dette Salt c. 26,000 Pd. Metal, der 
mest kom fra Sachsen. Det basiske V is
muthnitrat, ligesom ogsaa Iltet, anvendes 
ogsaa til Lustrefarvning af Porcellain. Den 
rene Vismuthlustre er farveløs, men stærkt 
glinsende og iriserende; man erholder den 
ved Opbrænding af det med Harpix og La
vendelolie blandede basiske Nitrat. Ved T il
sætning af Glansguld fremkommer der en 
pragtfuld Kobberlustre med Guldreflex; naar 
man tager mindre Guld, bliver Overtrækket 
mere blaaviolet eller rent blaat, men forøger 
man derimod Guldtilsætningen og fortynder 
Blandingen stærkt, faar man et rent Rosen
rødt. Ogsaa i Glasmaleriet anvender man 
denne Lustre.

Visonskind erholdes af den til Ilder
familien henhørende, i Nordamerika levende 
Mustela Vison; de ere brune med en hvid

P let under Struben. Ogsaa Skindene af den 
sammesteds levende Mustela lutreola,  som 
ligner Zobel, men er lysere og  med hvidt 
Hoved, kaldes undertiden Visonskind. Begge 
Slags afgive et meget værdifuldt Pelsværk.

Vitrées kaldes i Frankrig de i og  om
kring Byen Vitré i Dep. Ille et Vilaine for
færdigede H ør- og Hampelærreder, som ere 
af meget god Kvalitet.

V itriol er den almindelige Benævnelse 
paa en hel Række Salte, der fremkomme ved 
Forbindelse af Svovlsyre med Metalilter; det 
er fortrinsvis Sulphater af de tunge Metaller. 
A f disse Salte have dog kun fire en mere 
udstrakt, technisk Anvendelse og  fremstilles 
i det Store, nem lig;

1) Jernvitriol,  ogsaa kaldet grøn Vitriol,  
svovlsurt  Jernforilte eller Ferrosulphat (Sul

phas ferrosu s , Ferrum  sulphurieum, Vitri- 
olum M artis), T. Eisenvitriol, Fr. Couperose 
verte, Sulfate de fer, E. Copperas, green 
Vitriol, er den hyppigst forekommende og 
var allerede kjendt i de ældste Tider ; den 
udgjør ogsaa nu en betydelig Handelsartikel. 
Den har i ren Tilstand en bleg, blaaliggrøn 
Farve og  danner da gjennem sigtige, i B rod
det glasglinsende Krystaller, som i tør L u ft 
iltes og henfalde til et gu lligt Pulver; den 
maa derfor stedse beskyttes imod Luftens 
Adgang. Den i Handelen sædvanlig fore
kommende Jernvitriol er im idlertid aldrig 
ren, men som oflest forurenset med Sul
phater af Kobber, Mangan, Zink etc., og  har 
ofte et græ sgrønt eller gu lliggrønt Udseende, 
som hidrører fra dens Indhold af Jerntveiltc. 
En god Handelsvare bør være nogenlunde 
gjennem sigtig, blaaliggrøn, tør og  kun være 
lidt belagt med et gullighvidt Støv ; den maa 
bestaa af saa store Krystaller som m uligt og 
ikke være blandet med form eget Affald eller 
knuste Stykker; naar dette er Tilfældet eller 
naar den kun bestaar af smaa, paa Overfladen 
brunliggule Stykker, kan den kun anvendes 
i visse bestemte Øiemed, saasom til Fabri
kation af Gallusblæk, til Desinfection o. dsl.
1 Vand er den let opløselig ; 1 Del behøver
2 Dele koldt Vand for at opløses; af varmt 
Vand opløses langt mere. Ved Luftens Paa
virkning bliver Opløsningen uklar. I  G lød
hede decomponeres Jernvitriol og  efterlader 
rødt Jernilte ( Caput mortuum, Colcothar), 
imedens Svovlsyrling og Svovlsyre undviger 
—  I Naturen forekommer Jernvitriol som et 
secundairt Product, der er fremkommet ved 
Iltning af Jernkis paa gamle Grubestilladser, 
i Huler og K lø fter  af Ler og  Kulskifer; paa 
Grund af dens udstrakte Anvendelse i T ech 
niken fremstilles den imidlertid mest fabrik
mæssig i det Store. lE g n e , hvor der findes 
Leier af Jernkiser, blive disse ved R østning 
tildels berøvede deres Svovlindhold og  derpaa 
henlagte i store Bunker; de oversprøites da 
fra T id  til anden med Vand og udsættes saa- 
ledes for den atmosphærisko Lufts Paavirk
ning, hvorved der indledes en naturlig I lt
ningsproces, og Svovlkisene forvittre da og  
gaa over til Jernvitriol. E t Tegn paa Dan
nelsen af dette er, at der paa Bunkernes 
Overflade fremkommer saakaldte Opblæringer.

• f

ir
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Bunkerne overøses derpaa med Yand og  ud
ludes, hvorefter den afflydende Vitriolopløs- 
ning ledes ind i Beholdere, i hvilke der fin
des endol Jcrnaffald for at mætte den m ulig
vis tilstedeværende fri Svovlsyre eller for at 
reducere dannede Tveiltesalte. Den saaledes 
erholdte Baalud inddamper man derefter paa 
sædvanlig Maade og bringer den til at kry
stallisere. I mange Grubevande finder man 
Jernvitriol opløst tilligem ed Kobber; man 
læ gger da metallisk Jern deri, hvorpaa det 
saakaldte Cementkobber afsætter s ig , og  
Jernvitriolopløsningen forarbeides derpaa vi
dere: herfra stammer Navnet »Kobbervand«. 
Da Alunertserne, de til Fabrikation af Alun 
tjenende Malme, stedse indeholde Svovlkis, 
saa udgjør Jern vitriol ofte et Biproduct af 
Alun, idet man indvinder den ved Inddamp- 
ning af den jernholdige Moderlud. Ogsaa af 
de hamrede Jernfriskslagger og af Spathjern- 
sten kan man vinde Jernvitriol ved Behand
ling  med Svovlsyre. Den efter en af de for- 
skjellige Methoder erholdte Jernvitriolopløs- 
n ing hældes i Krystallisérkar, i hvilke man 
har opstillet endel Træpinde eller Halmstraa, 
og  ved en langsom Afkøling afsætter der sig 
da K rystaller saavel paa disse som paa Kar
rets Bund og  Vægge. Træpindene komme 
derved til at sé ud som kølleformede Stykker, 
som sælges med det indvendige Træ under 
Navn af Druevitriol; de paa Karrets Bund 
og Væ gge siddende Skorper, som ere mindre 
søgte i Handelen end de første, kaldes T af 
fel- eller Tavlevitriol.  —  Ved Ophedning 
taber Jernvitriol sit Krystalvand, ved G lød
ning sønderdeles den i Svovlsyre, Svovlsyr
ling og  Jernilte, hvorpaa dens Anvendelse til 
Udvinding a f  Nordhauser Svovlsyre beror. 
T il chemisk og pharmaceutisk Brug frem 
stiller man aldeles ren Jernvitriol ved at op
løse Jerntraad eller ren Jernfilspaan i for 
tyndet Svovlsyre og fælde Opløsningen med 
A lkohol; man faar den da som et m eget rent, 
blaaliggrønt, holdbart Pulver. —  Jernvitriol 
anvendes navnlig som Desinfectionsm iddel og 
i Farverierne til Sort- og Blaafarvning, lige
som ogsaa til Farvning af Læder, F ilt etc., 
til Vitriolkype som Eeductionsm iddel for In 
digo, til Fabrikation af Blæk, Polérrødt, ry
gende Svovlsyre, til Kensning af Lysgas, til 
Frem stilling af Berlinerblaat o. dsl., i Che
mien og Pharmacien etc. Der existerer i 
Handelen en med forskjellige Metalsalte m ør
kebrunt farvet Jern vitriol, den saakaldte 
Sortvitriol,  som imidlertid ogsaa undertiden 
fremstilles kunstig i Hytterne ved at tilsætte 
et A fkog af Egebark, og den foretrækkes da 
ofte af Farvere, som ere uvidende herom. 
Den forsendes sædvanlig i Træfustager paa 
flere Centner.

2) Kobbervitriol,  blaa eller cypr isk Vi

triol,  Blaasten,  svovlsurt  Kobberilte (Sul

phas cupricus, Cuprum sulphurieum, V itrio- 
lum cupri), T. Kupfervitriol, blauer Galizen- 
stein, Fr. Sulfate eller V itriol de cuivre, E. 
Blue vitriol, var ligeledes allerede kjendt i 
Oldtiden og vandtes især i Mængde paa Øen 
Cypern, hvoraf Benævnelsen »cyprisk V itriol« 
kommer. Den krystalliserer i store lasurblaa,

gjennem sigtige eller gjennemskinnende, skjævt- 
rhombiske Søiler og har en ubehagelig, sam- 
mensnærpende Metalsmag. 100 D ele koldt 
Vand opløse 28 Dele, og  kogende Vand op
løser sin lige Væ gt deraf; ved længere Hen
liggen i tør Luft mister den paa Overfladen 
sit Krystalvand og bliver da uklar og smud
sig blaa; ved Ophedning sønderdeles den til 
et hvidt Pulver af vandfri Kobbervitriol,  
som im idlertid i fugtig  Luft eller i Berøring 
med Vand atter optager sit Vand og  bliver 
blaa; af denne Egenskab g jør man Brug for 
at prøve absolut Alkohol paa Vand, idet A l
kohol, som rystes sammen med vandfri Kob
bervitriol, ved det ringeste Spor af Vand 
farver denne blaa. I  Naturen findes Kobber
vitriol som en Følge af Forvittring af Kob- 
berkiser; ved K unst fremstilles den fabrik
mæssig i stor Mængde. I  Gruber, som føre 
svovlkobberholdige Ertser, danner der sig 
ved Iltning svovlsurt Kobberilte, som opløses 
af Grubevandet. Dette Vand, som kaldes 
Cementvand,  anvendes tildels til Udvinding 
af metallisk Kobber (Cementkobber); men for 
en Del inddamper man det ogsaa og  forar- 
beider det til Kobbervitriol. Ogsaa ved Køst- 
ning og Forvittring af svovlkobberholdige 
Ertser kan man vinde K obbervitriol analogt 
med Frem stilling af Jernvitriol. I  det 
Mindre erholder man Kobbervitriol i ren Til
stand ved at opløse metallisk Kobber i Svovl
syre; i den nyere T id  vinder man den ogsaa 
som Biproduct ved Forarbeidningen af kob- 
berholdigt Sølv og ved Adskillelsen af Guld 
fra Sølv. —  God Kobbervitriol maa være tør, 
klar, bestaa af store Krystaller og ikke inde
holde Jern. For at prøve den i sidstnævnte 
Henseende opløser man den i Vand, koger 
Opløsningen med lidt Salpetersyre og  til
sætter den derpaa Ammoniakvand i Overskud. 
Opløser A lt sig  da til en klar, dyb blaa 
Vædske, saa er Vitriolen ren ; bliver der der
im od brune Flokke uopløste tilbage, saa hid
røre disse fra, at Vitriolen indeholder Jern. 
Undertiden indeholder V itriolen ogsaa fri 
Svovlsyre, navnlig den, som vindes ved den 
ovennævnte A ffinering af Guld, Sølv og 
Kobber. Saadan sur V itriol er fugtig , for
tærer Papir, hvormed den kommer i Berøring» 
og er ikke tjenlig  til mange Anvendelser. 
Den lader sig  dog  meget let befri for den 
mechanisk vedhængende Svovlsyre ved Om- 
krystallisering, og den kan da ansés som den 
reneste i Handelen forekommende Sort Kob
bervitriol. —  I Techniken finder Kobber
vitriol en udstrakt Anvendelse; den benyttes 
saaledes til Fabrikation a f mange grønne og 
blaa Farver, endvidere i Tøifarveriet ogKat- 
tuntrykkeriet, i Glas- og  Papirfabrikationen, 
i Galvanoplastiken til Frem stilling af alle 
Slags Kobberforme, til U dblødning af Korn, 
førend det saas, for at forhindre parasitære 
Sygdomme deri, til Im prægnering af Træ
værk, Jernbanesvæller o. dsl. for at beskytte 
disse Stoffer imod Forraadnelse, og desuden 
anvendes den ogsaa i Chemien og Pharma
cien. I  de sidste 25 Aar ere store Mængder 
af Kobbervitriol bievne udførte til Mexico og 
Peru, for der at anvendes ved Udvindingen
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af Sølv efter den amerikanske Amalgama- 
tionsmethode.

3) Dobbelvitriol eller blandet Vitriol,  og 
saa kaldet Admonter- Salzburger-  Bayreu-  
ther- eller Ørne-Vitriol,  T. Adlervitriol, Fr. 
V itriol de Salzbourg, E. Roman Vitriol, kal
des flere af Kobber- og  Jern vi triol i forskjel- 
lige Forhold  sammensatte Vitriolsorter, som 
tildels bestaa af svovlsurt Kobberilte og  til
dels af svovlsurt Jernforilte. Man fremstiller 
den ved at tilsætte Jern til en K obbervitriol- 
lud, som indeholder fri Syre, og  derpaa lade 
dem krystallisere sammen. Eftersom K obbe
ret eller Jernet udgjør den overveiende Del, 
viser denne Vitriol sig  blaa eller grøn ; jo  
mere Kobber den indeholder, desto mere 
værdifuld er den, og  desto mere nærmer 
dens Farve sig  ogsaa til den blaa Vitriols. 
Efter dens større eller mindre Indhold af 
Kobber betegnes den med forskjellige Mær
ker, som sædvanlig bestaa i én eller flere 
Ørne, der ere indbrændte i Fadene, og hvoraf 
Benævnelsen »Ørnevitriol« stammer. De paa 
Kobber fattigste Sorter mærkes kun med 1 
Ørn, de bedre med 2 og de bedste med 3 
saadanne Ørne ; i Adm onter med 1 Ørn er 
Forholdet af Jernvitriol til K obbervitriol om
trent 5 : 1, i den med 2 Ørne 4 :1 .  I Grä- 
fenthaler Ørnevitriol har Forholdet ved en 
Analyse vist sig at være 32/s : 1, og i Gos- 
larsk 9 :1  ; den sidste indeholdt tillige 1I& 
Zinkvitriol. Ørnevitriol kommer i Handelen 
i større, krystalliserede Masser, Druer eller 
Tavler, ringere Sorter ogsaa i smaa, itu- 
brukne Stykker. I  den nyere Tid anvendes 
denne Vitriolsort kun sjeldnere, idet Far
verne, som fortrinsvis benytte den, fore
trække selv at blande deres Kobber- og Jern
vitriol i det Forhold, som bedst egner sig 
til Anvendelsen. Indholdet af Jern i Kobber
vitriol kan man let udfinde ved at tilsætte 
Salmiakspiritus til en Opløsning af samme; 
derved fremkommer der først et blaat Bund
fald, som opløser sig  i Overskuddet af Sal
miakspiritussen, imedens Jernet udskiller sig 
som Jerntveilte i brune Flokke.

4) Zinkvit riol,  hvid Vit riol,  svovlsurt  
Zinkilte (Sulphas zincicus, Zincum sulphu- 
ricum, Vitriolum  album), T . W eisser V i
triol, weisser Galizenstein, Fr. V itriol eller 
couperose blanc, Sulfate de Zinc, E. W hite 
vitriol, white copperas, danner vandklare, 
søileformede Krystaller af en metallisk, sam- 
mensnærpende Smag, som ere let opløselige 
i Vand, forvittre i tør Luft og  sønderdeles i 
Blødhede til Zinkilte, Svovlsyrling og Ilt. 
I ren Tilstand fremstilles den kun af 
nogle chemiske Fabriker til medicinsk 
Frug; den i Handelen forekommende Zink
vitriol er derimod stedse mere eller mindre 
forurenset af Sulphater af Jern, Kobber, 
Mangan, Kalk etc. Den forekommer dels 
herdigdannet i Naturen ved Forvittring af 
Zinkblende, dels tilberedes den, og fortrinsvis 
1 Goslar, ved Røstning af Zinkblende, Ud
lodning med Vand og  Inddam pning til K ry
stallisation. Krystallerne smeltes da i Kob- 
norkjedler ved en svag Varme, og  den smel

tede Masse, som man under Afkølingen stadig 
omrører, bringes derpaa i Træforme, hvis 
Form den antager. Den danner en hvid, i 
Bruddet finkornet, Melissukker lignende Masse, 
opløser sig  let i Vand, forvittrer ikke i Luften, 
men antager ved at henligge i denne et gul
eller brunplettet Udseende, der stammer fra et 
Indhold af Jern. Den forsendes i Træfu
stager, er g iftig  og  anvendes fortrinsvis som 
Siccativ  til at gjøre Olier hurtigt tørrende, 
endvidere til Frem stilling af Z inkhvidt, i 
Kattuntrykkerierne, til D esinfection af K lo
aker og  af Linned. D et rene Zinkvitriol an
vendes i Medicinen mest til udvortes Brug 
som Øienvand, Badevand, til Indsprøitninger 
etc. I  den gosiarske Zinkvitriol har man 
fundet følgende Sammensætning: 15 Zinkilte,
5,10 Talkjord, 3,24 Manganforilte, 0,30 Jern
forilte, 29,04 Svovlsyre, 47,0 Vand etc.

V i t r i o l n a p l i t a  s. Æther.
V i t r i o l o l i e  s. Svovlsyre.
V i t r i o l r e d t  s. Colcothar.
V i t r n m  A n t i m o n i !  s. Spydglans. — 

V. Plum bi eller Sa turni s. Blyglas.
V i  t r y  s  kaldes i Frankrig de i Byen 

Vitry-le-français og Omegn i Dep. Marne 
forfærdigede ublegede Lærreder.

V i v e r r a  C w e n e t ta  s. Genetteskind.
V i v i a n i t  kaldes undertiden Blaajern- 

jord (s. d.).
V o i r o n  s  øre n ogle  fine franske Hampe- 

lærreder af forskjellig Kvalitet, som forfær
diges i og omkring Byerne Voiron, Vienne, 
Bourgoing etc. i Dep. Isère.

V o l f r a m  eller Scheel ( W olfram ium , 
Scheelium), Fr. W olfram , Tungstène, E. 
Wolframium, Tungsten, er et af Scheele i 
1781 opdaget, i Naturen tem melig sparsomt 
forekommende M etal, som ligner Jern og  
har en Vægtfylde af 17,04— 17,06. D et er 
haardere end Staal, endnu mere tungtflydende 
end Platin og Mangan, skjørt, har et kry
stallinsk, metallisk glinsende Brud og iltes 
kun ved stærk Glødning. Man vinder det 
dels af Volframerts, et graaligsort indtil 
begsort, u igjennem sigtigt Mineral med D ia
mantglans og  mørk rødlig eller brun Streg, 
som er en stadig Ledsager af Tinmalme og 
findes ved Altenberg i Sachsen, Grauben og 
Zinnwald i Bøhmen, i Cornwallis, Skotland, 
Sibérien etc., og  dels af Tungsten, et lig 
nende Mineral af gu llig  eller brunlig Farve. 
Volfram  benyttes navnlig til Fabrikation af 
det saakaldte Mushets Staal eller Volfram- 
staal; dette er overordentlig seigt, lader sig  
let smede i glødende Tilstand og  besidder 
den eiendomm elige Egenskab, at det er saa 
haardt, at det ikke engang angribes af en 
god F il ;  forsøger man derimod at hærde det 
ligesom  alm indeligt Staal, da bliver det blødt. 
D et fabrikeres navnlig i Steiermark og  be
nyttes især til visse Værktøier, som ikke ere 
udsatte for heftige Stød, da det er meget 
skjørt; det indeholder 8— 9 pCt. Volfram og
2— 3 pCt. Mangan. —  E t Præparat a f V ol
fram, det volframsure Volframilte, er guld
gult og anvendes som Farvestof, og  volfram- 
surt Natron benyttes til at beskytte T ø j
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imod Forbrænding; naar dette nem lig gjen- 
nemtrænges dermed, brænder det ikke med 
Flamme.

V o l n a y  er en rød Burgundervin af 2den 
Klasse fra D istrictet Beaune i Dep. Côte 
d’ or; den er en af de flygtigste, fineste og 
behageligste franske Yine og udmærker sig 
ved en fortrinlig Bouket og  Aroma. Der 
produceres ogsaa en Yolnay af 3die Klasse. 

V o l v e r l e i  s. B jergvolverlei.
V o r t e  m e l k  s. Euphorbium.
V o s n e ,  en rød Burgundervin af 2den 

Klasse, er en af de fineste Sorter af de i 
Omegnen af Nuits i Dep. Còte d’or dyrkede 
Vine.

V o n r i n e  kaldes i Frankrig den fineste 
Sort persisk Silke.

V o n v r a y  er en hvid Tourainevin fra 
Dep. Indre et Loire; den er i det første Aar 
m eget sød, men bliver senere mere spirituøs 
og  let berusende.

V o y a g e i e r n .  kaldes en Art svensk Jern, 
som er endnu bedre end Øregrundsjernet og 
smedes i tykke Stænger, hvoraf der gaar 
10— 12 paa et Skippund.

V o x  (Cera), T . W achs, Fr. Cire, E. Wax, 
er et eiendomm eligt Planteledt, som  hyppigst 
tilberedes af Bierne til Dannelsen af Cellerne 
i deres kunstige B oliger, men som ogsaa 
forekommer som et Overtræk paa Bladene og 
Barken af forskjellige Planter, og  endvidere 
som Bestanddel a f flere Melkesafter. — Bi- 
vox  (C era flava) udskilles af Honningbierne 
i sraaa Skjæl imellem Bingene paa deres 
Bagkrop for at benyttes til Cellebygningen; 
disse Skjæl ere saa lette, at der gaar over 2 
M illioner deraf paa et Pund, og til Dannel
sen af hvert saadant Skjæl bruger Bien om
trent 5 Timer. Naar Honningen er udslyn
get eller udpresset af Kagerne, bliver Yoxet 
tilbage, og  det bliver da ved Udsm eltning 
og  Udhældning i flade Kar, hvis Bund er 
bedækket med lidt Yand, form et i runde 
Kager. I  ren Tilstand er Yoxet aldeles hvidt, 
og  det er først ved at komme i Berøring 
med Honningen og  Blomsterstøvet, at det 
bliver mere eller mindre farvet. Vore Bier 
levere det af en bleggul eller gul Farve, men 
mange udenlandske Sorter ere sædvanlig 
meget mørkere, undertiden endogsaa ganske 
brune. Naar det stammer fra unge Bier, har 
Voxet en smudsighvid eller gullighvid  Farve 
og  kaldes da Jom fruvox, som godt erstatter 
det hvide Vox. —  Vox har en behagelig, 
honningagtig  L u gt, især naar det opvarmes; 
i Kulden er det skjørt. D et har en Væ gt
fylde a f 0,962— 0,967, et kornet, splintret 
Brud og  smelter ved 62° C. til en klar 
Vædske, koger ved en høiere Temperatur og 
fordamper som en let antændelig D am p; i 
Vand og Alkohol er det uopløseligt, men 
derimod opløseligt i varme fede og ætheriske 
O lier, i B enzol, Svovlkulstof, Æ ther etc. 
Vox forfalskes ikke sjelden ved Tilsætninger 
a f Vand, T a lg , Paraffin, Stearin, Harpix, 
japanesisk Vox, amerikansk Plantevox, Mel, 
Stivelse, Bolus etc. Indeholder det meget 
Vand, hvorved dets Vægt forøges, da giver 
dette sig tilkjende ved Sm eltning og  paa

følgende A fkøling, hvorved det tilsatte Vand 
udskiller sig ; ligeledes afsætte pulverformige 
Tilsætninger af Mél, Gips, Ler etc. sig ved 
en Sm eltning, ved hvilken Lugten af det 
fremkommende Bundfald ligeledes kan være 
et godt Middel til at opdage Forfalskninger. 
Harpix opløses af Vinaand, men derimod ikke 
V ox ; med iblandet Talg bliver Voxet lettere 
og  taber sit kornede, splintrede Brud, ligesom 
man ogsaa kan opdage denne Tilsætning ved 
at ophede Voxet i en Metalske til Kogning) 
hvorved der vil udvikle sig  en L u gt som al 
et udpustet Talglys. Det Samme er Tilfæ l
det, naar man læ gger en Bomuldsvæge i det 
smeltede Vox, antænder den og  derpaa puster 
Flammen ud, hvorved den da vil udstøde 
den samme ildelugtende Damp. En Paraf
fintilsætning vil kunne opdages ved at koge 
Voxet med concentreret Svovlsyre, som de
struerer det og  danner en sort, geléeagtig 
Masse deraf, hvorpaa Paraffinet efter A fkø
lingen udskiller sig  uforandret som et hvidt 
Lag foroven. Stearin opdager man ved at 
opløse Vox i Chloroform ; herved ville alle 
mineralske Dele, f. Ex. Kridt, Lér, Okker, 
Svovl, Teglstenspulver, Tungspath, Gips og 
tillige Mél og Stivelse forblive uopløste; 
disse skilles fra og  prøves i M ikroskopet, og 
derpaa chemi.sk. Opløsningen maa ved A f
køling være klar; er den uklar, kan det 
tyde paa Tilstedeværelsen af en Harpix. Ud
skiller der sig  smaa gjennem sigtige Korn paa 
Glassets Sider og  Opløsningen er uklar eller 
m elket, hidrører dette fra et Indhold af 
amerikansk Plantevox. Den klare Chloro- 
form opløsning rystes derpaa stærkt med sit 
12dobbelte Bum fang Kalkvand. Ved Til
stedeværelse af Stearinsyre danner der sig 
da i Blandingen Kalksæbe i kornede eller 
træagtige F orgreninger, imedens den vox- 
holdige Chloroform opløsning udskiller sig 
skarpt som en hvid melket Vædske. Inde
holder Voxet japanesisk Plantevox, vil e11 
Prøve, kogt med Boraxopløsning og  afkølef 
give en melket, geléeagtig eller stiv Masse, 
imedens rent Vox ved A fkøling vil samle sig 
ovenpaa en klar Vædske. —  De Urenligheder, 
som ere blandede i det raa Vox og  som ere 
Aarsag til dets Farve, give det ikke alene 
et mindre smukt Udseende, men g jøre det 
ogsaa mindre egnet til dets Hovedanvendelse, 
nem lig Fabrikation af Lys, idet de af raat, 
gult Vox forfærdigede Lys stedse brænde 
daarligt og  give en uklar, osende Flamme. 
Voxet bliver derfor først renset ved Behand
ling  med kogende Vand, hvorved Urenhederne 
synke tilbunds, imedens V oxet svømmer oven
paa, og  dereftor bleget, idet man lader det 
smeltede Vox igjennom  smalle Spalter flyde 
ud paa en under koldt Vand roterende, hon- 
zontalt liggende Valse, hvorved det 
Form  af tynde Baand, som da bleges ved at 
udsættes for Paavirkning af Luft, Fugtighed 
og  Sollys. Voxet mister derved sin gme 
Farve og tildels ogsaa sin Lugt, bliver haar- 
dere, sprødere, rent hvidt og gjennemskin- 
nende og smelter først ved 6 9 0 C. ; det 
bliver dog atter gu lligt ved længere Opt>e' 
varing. Det kaldes da hvidt Vox (Cera alba)
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og bringes i Handelen enten i runde Skiver 
af 16— 18 Ctm. i Diameter eller ogsaa i 
større Tavler og  Blokke. Man benytter det 
hvide Yox, som tilberedes i Yoxblegerierne, 
der findes i de fleste større Byer, hoved
sagelig til Lys, hvoraf der navnlig bruges 
mange i Kirkerne i de catholske Lande; 
endvidere til E fterligning af anatomiske Præ
parater, Frugter, Blomster etc., til Salver og 
i Fabrikationen af Silkevarer og  fine hvide 
Varer; det forekommer im idlertid ofte for
falsket som ovennævnt med forskjellige Stof
fer, der alle ere billigere, om ikke just altid 
uhensigtsmæssige Iblandinger; til Fabrikation 
af Voxlys behøves der saaledes en ringe T il
sætning af Talg for at betage Yoxet dets 
Sprødhed. Det gule Yox, som er undergivet 
endnu flere Forfalskninger, der i Praxis 
kunne kjendes ved Forbrænding paa den 
stærkere B øg  og  charakteristiske L u g t etc., 
finder ligeledes mange Anvendelser i Kunst 
og Technik, i Haandværket og i H ushold
ningen. saasom til Yoxlys, Voxfakler, Vox- 
papir, Plastere, Salver, til Boning a f Gulve, 
til Y oxning af Læder, Lærred etc., saa at 
Totalforbruget af Vox er meget betydeligt og 
i stadigt Tiltagende.

Efter Productionslandene skjeiner man 
imellem en stor Mængde Sorter af raat Vox, 
af hvilke følgende ere de vigtigste: Danmark,  
Norge og Sver ig producere ikke m eget Vox, 
men ofte af god Kvalitet. Tysk Vox er af 
meget forskiellig  Kvalitet og kommer hoved
sagelig fra det nordlige Tyskland, hvor der 
drives en m eget betydelig  Biavl i Hedeegnene 
i Westphalen, Hannover, Oldenborg, Meklen- 
borg etc. Østerr ig producerer store Kvanti
teter, navnlig Ungarn; Triest leverer Vox 
fra Grækenland, Tyrkiet, Lilleasien etc. Rus
land, navnlig Ukraine og Halvøen Krim , af- 
givør m eget V ox ; af de franske Sorter ere 
især de fra Bretagne og Norman diet efter
spurgte; til Marseille indføres der m eget fra 
Vestafrika. Italien udfører, foruden den 
Mængde, som Landet selv forbruger, store 
Kvantiteter fra Sardinien, Venetien, Lom bar
diet etc. Nordamerika,  navnlig Canada og 
Newyork, leverer meget godt Vox, imedens 
det fra Sydstaterne er ringere og det fra 
Antillerne endnu mere ordinairt. Det indiske  
Vox er graaligbrunt, har en svag L u gt og 
stammer mest fra vilde Bier. D et chinesiske 
Insektvox eller Pela er en fortrinlig , men 
endnu i høi Pris staaende Sort, som produ
ceres af en A rt Skjoldlus ( Coccus ceriferus  
Westiv.), der lever paa et Asketræ (F raxinu s  
Ohinensis R oxb.). Man dyrker i China Træet 
for Insektets Skyld, og indvinder aarlig ved 
Smeltning af det Overtræk, hvormed Bladene 
ere bedækkede, henved en halv M illion Pund 
Vox; det ligner Hvalrav, er gullighvidt eller 
hvidt, glinsende, krystallinsk, gjennem skin- 
nende, uden L ugt og  Smag, næsten uopløse- 
ligt i  Alkohol og Æ ther og  smelter ved 
82° C. I  China benyttes det mest til Fa
brikation af Lys, men der udføres ogsaa en
det til Europa i Form  af flade Kager. 
Andaquisvox er Produktet af et Insekt, som 
forekommer i Orinokos og  Amazonens F lod 

gebeter; det har en Væ gtfylde af 0,917, 
smelter ved 7 7 0 C. og  forholder sig i det 
Hele meget lig  Bivox.

Vegetabilsk Vox eller Plantevox,  som dan
nes af sig selv ved Planternes Livsproces 
uden Medvirkning af Insekter, er Glycerider, 
som næsten alle i chemisk Charakter stemme 
overens med Fedtstofferne, og  det er kun 
deres ydre L ighed med V ox og  navnlig deres 
Consistents, som have foranlediget, at de 
medregnes til Voxarterne. De fleste fore
komme i færdig dannet Tilstand paa Over
fladen af Planterne, og sædvanlig paa en 
eiendom melig Maade i Form  af parallelt 
stillede Strimler eller som et kornet O ver
træk, og det er kun sjelden, at de danne et 
fuldstændig hom ogent Overtræk paa Over
fladen af de paagjældende Planteorganer, 
Stengier, Blade eller Frugter. Udvindingen 
af det vegetabilske Vox beror derfor paa en 
Afløsning fra Overhuden og en Sammen
sm eltning i Vand af de saaledes erholdte 
Skjæl. De i Handelen kommende Sorter af 
vegetabilsk Vox danne sammensmeltede Mas
ser enten af uregelmæssig eller af ved Kunst 
frembragt regelm æssig Form, saasom Plader, 
Skiver etc ., og de ere stedse mere eller 
mindre farvede. Deres Haardhed er forskiel
lig , hos nogle Sorter større, hos andre mindre 
end Bivoxets, og  deres Sm eltepunct er lig e 
ledes m eget forsTkjelligt. Opløsningsmidlerne 
for Fedtstoffer opløse alle Arter af vegeta
bilsk V ox ; af kogende Alkohol opløses de lige
ledes alle, men skille sig ved Afkøling forstørste 
Delen igjen ud af Opløsningen, og  de ere 
alle næsten ganske eller fuldstændig uden 
L u gt og  Smag. Den mest bekjendte Sort er 
det j apanesiske Vox,  som vindes ved K og 
ning med Vand af Frugterne af R h u s  s u c c e 
d a n e a , en i China og  Japan hjemmehørende, 
men ogsaa i Ostindien dyrket Terebinthacée, 
og  som kommer til Europa i store Kvanti
teter. D et forekommer i Handelen dels i 
centnertunge Blokke og dels som mindre 
flade Skiver af c. 3 Ctm. Tykkelse og 12— 15 
Ctm. i Diam eter; det har en bleggul Farve, 
men ved H enliggen bedækkes det snart ud
vendig med et hvidt Overtræk. I  Udseende 
ligner det tildels Bivox og har ogsaa dettes 
Haardhed og  Egenskab at blive blødt alle
rede i Haanden; det smelter allerede ved en 
Temperatur af 45— 50° C., har en Væ gtfylde 
af 0,99— 1,01 og  en harpix- eller ta lgagtig 
L u gt; kogende Alkohol og  Æ ther opløse kun 
lidt deraf, hvorimod det let opløses a f Sten
olie, og af Alkalier forsæbes det. I chemisk 
Henseende adskiller det sig fra Bivox ved 
sit dobbelt saa store Iltindhold, ligesom  o g 
saa derved, at det næsten ganske skal bestaa 
af G lycerin og  Palmitinsyre. Det forsendes 
i Mængde fra Japan og Singapore, og  det 
anvendes enten alene eller blandet med B i
vox paa samme Maade som dette. —  En 
anden A rt af vegetabilsk V ox er det saakaldte 
Sumat ravox eller Getah Lahoe,  som udvindes 
a f det paa Sumatra hjemmehørende F i c u s  
c e r i f e r a ;  det danner en hvid, haard, gjennem - 
skinnende Masse, som kan anvendes til Lys. 

i A f andre Arter kunne endnu nævnes Oc uba-
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vox,  Myrica-  eller Myrtevox (s. Voxtræet), 
og  endvidere Carnaubavox,  som ville findes 
omtalte tidligere under Artiklen »Palm evox«.

Glødevox eller Glødefarve,  T. Glühwaehs, 
Fr. Cire à dorer, E. Gilders Wax, som be
nyttes til at meddele forgyldte Gjenstande 
en livlig, høirødlig Farve, sammensættes vel 
forskjelligt af Fabrikanterne, men bestaar 
dog hovedsagelig af Yox og en fint pulveri
seret Blanding af Spanskgrønt, Zinkvitriol, 
K obberaske, Borax og Jernilte ; den godt 
sammenblandede Masse formes i Stænger. 
Skal en forgyldt Gjenstand, t. Ex. af Bronce, 
behandles dermed, saa smelter man først 
Glødevoxet i et Lerkar, paafører det derpaa 
med en P ensel saa jevnt som m uligt paa det 
opvarmede Metal og  holder da dette over et 
Kulbækken under stadig Omdreining af 
samme, for at den paaførte Masse kan blive 
lige lig  fordelt overalt; naar Voxet derefter 
er afbræ ndt, saa dypper man det endnu 
varme Metal i Vand og  afbørster det tilsidst 
med Eddike.

En A rt kunstigt Yox er det saakaldte 
Ceresin; det forekommer baade som gult og 
hvidt Ceresin og  har megen Lighed med 
B i vox, men er en Blanding af renset Jord- 
vox (s. d.) med tem m elig høit Smeltepunct, 
og  japanesisk eller vegetabilsk Yox. Væ gt
fylden er lavere end Yoxets, nem lig 0,930- 
0,945, hvorved det kan adskilles fra dette, 
ligesom  ogsaa ved at det ved K ogning med 
en Boraxopløsning giver en melket O pløs
ning. Det gule Ceresin skylder Gurgemeie 
sin Farve, og  ved K ogn ing med Boraxop- 
løsningen vil Opløsningen derfor antage en 
rødbrunlig Farve.

Y ox  er letopløseligt i Chloroform og Svovl
kulstof, ligeledes i ætheriske og  fede Olier, 
og  det lader sig  i det Hele taget uden Van
skelighed smelte sammen med eller blande 
med andre faste og flydende Fedtstoffer af 
D yre- og  Planteriget. Spiritusfri Æ ther op 
løser ved sædvanlig Temperatur kun Halv
delen af Yoxet, og  Benzol kun 20 pCt. deraf, 
men ved en Temperatur over 3 0 °  C. bliver 
Opløsningen fuldstændig. D et forsæbes ikke 
af fortyndede kaustiske Alkaliopløsninger, 
men derimod af concentrerede, samt af spi
rituøs Æ tskali. Ophedes Vox til K ogning, 
fordamper det. I  varm Vinaand er en Del 
af Yoxet opløselig, men ved A lkølin g  ud
skilles atter den saakaldte Cerotinsyre,  som 
danner krystallinske Korn. I kold Vinaand 
er Vox uopløseligt.

Danmark indførte i Aaret 1881 af uforar- 
beidet Vox 8,571 Pd., hvoraf 3,546 Pd. fra 
England og  Besten fra Tyskland; af Vox i 
Arbeide indførtes ialt 618 Pd. —  Udførselen 
her fra Landet udgjorde i samme Aar af 
uforarbeidet Vox 23,672 Pd., som næsten A lt 
gik  til Hertugdømmerne. —  1 1876 udgjorde 
Indførselen af uforarb. Vox 11,069 og U dfør
selen 29,928 Pd.

Norge indførte i 1881 af Vox 5,336 Pd. 
t il en Værdi af 8,500 Kroner, og  udførte kun 
120 Pd. —  Sver igs Indførsel i 1880 udgjorde 
a f ubleget Vox 8,407 Pd. v. 10,088 Kr., og  af 
bleget eller farvet Vox 10,297 Pd. v. 17,505

Kr. Der udførtes i samme Aar fra Sverig 
11,176 Pd. ubleget og 3,101 Pd. bleget Vox 
til en samlet Værdi af 18,683 Kr.

England indførte i Aaret 1876 ialt 33,896 
Cwts. Vox til en Værdi af 146,677 £., hvoraf 
c. 12 tusinde Cwts. fra Japan, 7 fra Portu
gal, 4 fra Nordamerika, 3 fra China, Resten 
mest fra Marokko, Vestafrika og  britisk Vest
indien. —  I  samme Aar udførtes fra Eng
land af fremmed Vox 20,590 Cwts. v. 78,888 £., 
hvoraf c. 7 tusinde Cwts. til Rusland, 4 til 
Frankrig og 3 til Tyskland. —  I 1867 ud
gjorde Englands Indførsel og Gjenudførsel af 
Vox efter Mc. Culloch kun resp. 9,856 og 
4,674 Cwts.

Voxdug eller Voxlærred,  T. Wachstuch, 
Fr. Toile cirée, E. Oilcloth, kaldes lettere 
eller sværere Stoffer a f Bom uld eller Linned, 
undertiden ogsaa afBlaar, Jute eller af Silke, 
som ere overdragne med et bøieligt, farvet 
Fernislag og ofte ogsaa lakerede. Stofferne 
blive udspændte i Rammer og  derpaa først 
grundede med et Lag Lim  eller K lister for 
at lukke Aabningerne imellem Traadene, da 
ellers Fernissen vilde trænge derigjennem og 
gjøre Tøiet stivt. Som oftest bliver ogsaa 
Undersiden grundet og svagt ferniseret; en 
Undtagelse herfra er dog det til Indpakning 
bestemte Voxdug, ligesom  ogsaa det Voxbar- 
chent,  som bruges til at læ gge paa Meubler 
for at conservere dem, og  hvis bløde Under
side derfor forbliver uforandret. Det paa 
Undergrunden paaførte første Lag af Fernis- 
farve bliver, efterat det er blevet fuldstændig 
tørt, afslebet med Pim psten, og Paaføringen 
af Fernis og  Afslibningen med Pimpsten 
gjentages da saa ofte som det findes nød
vendigt af Hensyn til den Anvendelse, der 
skal gjøres af Varen. Derpaa bliver Stoffet 
ofte enten marmoreret, trykket eller malet i 
forskjellige Mønstre og tilsidst paaføres det 
da en Glansfernis eller Lakfernis. E t Stof, 
som hyppig anvendes til Voxdug, er engelske 
Shirtings i Bredder fra 28 til 45 Inches og 
i Kvaliteter fra 12 x  12 til 1 8 x 2 0  Traade 
pr. %  □  Inch  i engelsk Traadtæller; Styk
kerne opgjøres sædvanlig i Ruller paa 12 
A len  for at undgaa for stærk Sammenpres
ning af Stoffet og for at gjøre dem lettere 
haandterlige i Handelen. Varen udarbeides 
enten ganske lysegul, sort eller i andre Far
ver , og  enten glat eller med paatrykkede 
Mønstre og  undertiden med Guld- eller SøN' 
forsiringer, paa blegede Shirtinger og  Bomme
sier , undertiden ogsaa paa Silkestof eller 
Gaze. B roget Voxdug anvendes meget paa 
Landet eller i tarvelige Huse som Erstatning 
for Duge til Spiseborde, dels paa Grund af 
dets Varighed og  dels fordi det lettere kan 
holdes rent og  kun udfordrer en Afvaskning 
efter Brugen. D et lysegule eller hvide Vox- 
dug benyttes til Bade- og  Regnhætter, til 
Reiseetuier og Svampeholdere, til Omhæng 
om Styrtebadsapparater, til Underlag i Syge' 
og Børnesenge etc., idet Stoffet er meget 
blødt og  bøieligt samtidig med at være vand
tæt. Trykket Voxdug anvendes ofte til Be' 
klædning i Jernbane- og Reisevogne paa 
Grund af dets Varighed, smukke Udseende
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og den Lethed, hvormed det kan holdes rent; 
ligeledes benyttes det meget af Trætøffel- 
magerne. En stor Anvendelse har det paa 
Bommesi tilvirkede Voxdug som Beskyttelses
middel og Overtræk paa Mahogni- eller po
lerede Meubler, saasom Buffeter, Kommoder 
etc., som derved beskyttes imod at ridses 
eller beskadiges ved daglig Brug. I  samme 
H ensigt udskæres Yoxdug ogsaa i en stor 
Variation af Størrelser og med specielle, 
mere eller mindre elegante Mønstre, til Brik
ker til Underlag for Flasker, Blomstervaser, 
Fuglebure etc.

Voxdug med Lærred eller rettere Hessians 
(s. d.) som Underlag har en stor Anvendelse 
til Gulvbeklædning, navnlig i Spisestuer, 
Contoirer, Boutikker, Corridorer eller offent
lige Localer, hvor der færdes mange Mennesker, 
som ofte i daarligt Veir bringe Smuds og 
Fugtighed ind i Localet. Stoffet er da i 
Regelen fernisseret paa begge Sider, hvorved 
dets Varighed forøges, og da saadant Voxdug 
kan optrykkes paany, naar Mønsteret er af
slidt, er det m eget holdbart og er derfor af 
Betydning i øconom isk Henseende. Denne 
Fabrikation er dog aftagen endel i den nyere 
Tid som en Følge af den hyppigere Anven
delse af Gummi og Guttapercha til forskjel- 
lige voxduglignende Stoffer, navnlig Camp- 
tulicon, Linoleum og det amerikanske og en
gelske L eathercloth , som alle ville findes 
tidligere omhandlede i særlige Artikler. I 
Fabrikationen af Gulv-Voxdug staar England 
høiest, idet dels Brugen af dette Stof er saa 
almindelig i selve Landet, hvor det næsten 
benyttes i ethvert Hus til Gulvbelægning i 
Corridorer, paa Trappegange, i Bade- og 
Børneværelser etc., og der dels udføres meget 
deraf baade til Kolonierne og til andre Lande. 
Manchester, London og  Glasgow ere Hoved
pladserne for denne Industri, der forøvrigt 
ogsaa er godt repræsenteret flere Steder i 
Belgien, Frankrig, Tyskland og  Østerrig 
(Wien). —  De simplere Sorter Voxdug fabri
keres mest i Omegnen af Leipzig, Ham borg 
og Köln, hvorfra navnlig det billige, til Brug 
som Indpakningsmateriale bestemte Voxdug 
erholdes. T il Indpakning af Kister o. dsl. 
forfærdiger man især i Frankrig det saa- 
kaldte fede Voxdug (T oile  cirée grasse), som 
er overdraget med en Blanding af Vox, Beg, 
Terpentin, Olie etc., og  som, naar det op
varmes før Anvendelsen, klæber sig  fast til 
Træet. Det bedste Indpakningsvoxdug fabri
keres dog i England, især i Omegnen af 
Manchester; som en F ølge  af den enorme 
Fareudførsel benytter Landet selv store Kvan
titeter af dette Pakningsmateriale som Be
skyttelsesmiddel forV arern e  im od Regn og  
Fugtighed. Det bestaar af simple, ublegede 
Bomulds- linnede- eller Jutestoffer, som ere 
ßieget billige, og  det forekommer i Handelen 
M lysegul, mørkebrun, rødligbrun eller sort 
Farve, i Regelen af 45 Inches Bredde og  i 
Ruller paa 20 Yards Længde.

I Danm ark findes der navnlig i K jøben
havn to større Voxdugsfabriker (E. Meyer og
H. L. Danchell), som ere anlagte før 1847 
°g som tilsammen beskæftige henved 100

Arbeidere. I almindeligt Voxdug paa Shir
ting  og Bommesi, og  paa Lærred som Gulv- 
voxdug, levere de ikke alene gode og  stærke, 
men tillige smukke og smagfulde Artikler, 
der i enhver Henseende kunne maale sig 
med Udlandets bedste Fabricata. Indførselen 
af Voxdug her til Landet er derfor kun 
ganske ubetydelig.

Sver ig har en Fabrik i Gothenborg, og i 
Stockholm  har C. Ahlberg & Co. paa deres 
Rullegardinsfabrik begyndt at forarbeide 
smagfulde Rullegardiner af fine, olierede eller 
voxduglignende Stoffer, som i vort paa Kulde, 
Regn  og Blæst saa rige Klima kunne være 
meget praktiske og som derfor sandsynligvis 
efterhaanden ville vinde større Udbredelse. 
—  A f Voxdugs-Tæppetøi indførtes der i Aaret 
1880 til Sverig 101,343 Pund til en Værdi 
af 112,940 K r., og af andet Voxdug 78,665 
Pd. v. 86,532 Kr. Udførselen i samme Aar 
udgjorde kun c. 900 Pd.

Norge indførte i 1881 ialt 49,244 Pund 
Voxdug til en Værdi af 78,800 Kr., hvoraf 
36,804 Pd. fra England, 10,088 Pd. fra Ham
borg og  1,800 Pd. fra Danmark; der udførtes 
i samme A ar kun 166 Pd.

Voxdugspapir er et Pakningsmate
riale, der ofte benyttes istedetfor Voxdug,- 
navnlig ved Forsendelser af mindre Pakker; 
det er forarbeidet af grovt, stærkt Papir, 
som oftest af det saakaldte Sukkercardus, og 
er paa den ene Side overtrukket med en 
tjæreagtig Fernis, der g jør det uigjennem- 
trængeligt for Luft og  Vand. Man har og 
saa Tapeter af Voxdugspapir, som ere fer
niserede ligesom  almindeligt Voxdug, saa at 
de kunne afvaskes, og  de egne sig derfor 
især til Vægbeklædning i Beværtningssteder 
o. dsl. Det fabrikeres flere Steder i Tysk
land og  England og  navnlig ogsaa i W ien.

V oxlys s. Lys.
V o x -^Ly »billeder eller Cerophan- 

billeder ere gjennemskinnende Billeder af 
farvet V ox , som forfærdiges paa samme 
Maade som Porcellains Diaphanbilleder eller 
Lithophanier (s. d.) og ligeledes benyttes til 
at hænges paa Vinduesruder; de fabrikeres 
navnlig i Dresden, Berlin , Limbach ved 
Chemnitz etc.

Vox, mineralsk s. Jordvox.
Voxolie (F y roleum Ceree) er en ved 

tør Destillation af Vox med Kalk tilberedt 
tyktflydende, mørkegul, sveden, flygtig  O lie; 
den har en ubehagelig, yderst skarp L u gt 
og  Smag. Den benyttes hovedsagelig ud
vortes til Indgnidninger.

Voxopal s. Opal.
Voxpapir ( Charta cerata) tilbereder 

man ved at udbrede lim et Papir paa en blank 
Jernplade, ophede denne over Damp eller en 
svag Kulild, lade et Stykke Vox smelte paa 
Papiret og derpaa hurtig sprede det flydende 
Vox med en lille  Pude af Læder eller M ul
timi over hele Papiret. Efter Kvaliteten af 
Voxet og Papiret skjelner man imellem fint, 
ordinairt, hvidt og gult Voxpapir. Det be
nyttes mest i Apothekerne til Indvikling af 
Salver og  andre Fedtstoffer, til at binde over 
Krukker med Salver, Syltetøi etc. Istedetfor
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Vox anvender man nu hyppigere Paraffin, 
som udstryges i smeltet Tilstand paa Papiret 
paa samme Maade som ovenfor er nævnt, 
ligesom man ogsaa ofte til det nævnte Brug 
benytter Pergament.

Voxperler s. Perler,  kunstige.
Voxsvam pe s. Svampe.
V o x t a f t ,  ogsaa kaldet Sundhedstaft, 

Pr. Taffetas ciré, er tyndt Silkotaft, der lige
som Yoxdug sædvanlig er overstrøget paa 
begge Sider med en Fernis af Linolie, Søl
verglød. Terpentin og Copalfernis, eller af 
Linolie, Colophonium, Mønnie, Sølverglød og 
Terpentin. L et benyttes til Futteraler, Over
træk, Regnkapper, Svedeblade i Lam ekjoler 
o. dsl., ligesom ogsaa af Lægerne til Om 
slag om Forbindinger af supurerende Saar 
eller for at holde Fugtighed og Kulde borte 
fra forbundne aabne Saar. L et er som oftest 
grønt eller sort paa den ene Side og grønt 
paa den anden, ligesom  man ogsaa har det 
voxgult, undertiden ogsaa gjennemskinnende, 
i  hvilket Tilfælde Stoffet først er bestrøget 
nogle Gange med Yalmueolie og derefter 
overtrukket med Copalfernis. L e t fabrikeres 
hovedsagelig i Paris og  Lyon, men ogsaa i 
nogle tyske Voxdugsfabriker, og  det kommer 
i Handelen i Stykker af 8 — 10 Meters Længde 
og x/2 til 1 Meters Bredde, sædvanlig med 
tyndt Papir imellem Lagene for at forhindre 
Sammenklæbning.

Voxtræ et benævnes flere A rter af 
Plantefamilien Myrica,  navnlig IH. c e r i f e r a ,  
s e b i f e r a ,  p e n s j l r a n i c a  og JH. c o r d i f o l i a ,  som
voxe i Nordamerika, navnlig i Louisiana, 
Carolina og Pensylvanien, ligesom ogsaa JH. 
o c u b a  i Sydamerika og  IH. c o r d i f o l i a  i det syd
lige Afrika; man kjender dem ogsaa under 
Navn af Voxmyrte eller Lysmyrte.  A f Bær
rene, som foruden de haarde Frø indeholde 
en melet, fedtet Masse, udvindes ved K og 
ning det sm udsiggrønne Myrte- eller Myrica-  
vox,  som ved gjentagen K ogning bliver bleg 
grønt, og som man anvender ligesom Bivox til 
Lys, der kaldes Cerogenlys.  Fra Para ved 
Amazonfloden kommer Voxet i Handelen 
under Navn af Ocubavox.

V rietorn , tvekj ønnet,  ogsaa kaldet 
Tørstetræ (Rhamnus fra n g u la ), T. Faul- 
baum, glatter W egdorn, Pulverholzbaum, er 
en i hele Mellemeuropa hyppig voxende træ
agtig Busk med æ gform ede, helrandede, 
glatte Blade og  smaa, hvidlige B lom ster; den 
findes ogsaa ofte hos os i Moser og fugtige 
Skove, især paa tørvhold ig  Jordbund i de 
mindre frugtbare Egne af Landet. L e  i B e
gyndelsen røde og ved M odningen sorte Bær 
kunne anvendes til Frem stilling a f en smuk 
gul, grøn eller violet Farve paa Uld. Len 
mørkegrønne, hvidprikkede, i tørret Tilstand 
brune Bark (Cortex Frangulæ), som i frisk 
Tilstand har en m odbydelig Lugt, der im id
lertid taber sig  ved Tørring og  H enliggen, 
og en ubehagelig bitter Smag, har ligesom 
Bærrene en afførende Kraft og anvendes i 
Medicinen. L en  indsamles i dette Øiemed 
om Foraaret af ældre Grene og  fingertykke 
Stammer og kommer sædvanlig i Handelen 
i tynde, krurnbøiede Stykker; den ei' udven

dig mat brunliggraa og  besat med spredte, 
brungule smaa Vorter, indvendig er den gul- 
brunlig og svagt silkeglinsende. Tørstetræ- 
bark anvendes i Medicinen som et Fordøielsen 
befordrende og som et afførende M iddel, men 
den maa da mindst være opbevaret i fire 
Aar, idet Virkningen af den frisk tørrede 
Bark er usikker. Len  er en Bestanddel al 
Hoffs Maltextract, som skylder et Indhold 
heraf sin Virkning. Fremdeles er den bleven 
benyttet til Brunfarvning paa Uld. Len 
ældre Bark indeholder som virksom Bestand
del Frangulin eller Rhamnoxanthin,  en c i
trongul Masse, som krystalliserer i silkeglin
sende Naale, der ere uden L ugt og Smag og 
opløse sig  i varm A lkohol; i Svovlsyre farves 
det først grønt og giver derpaa en rubinrød 
Opløsning dermed, og  af Alkalier opløses det 
med purpurrød Farve. Med Metaliltehydrater 
tilbereder man af Frangulin en m eget smuk 
L ak . Grenene af Tørstetræet afgive fortrin
lige Kul til Fabrikation af Krudt.

Vrietorn, tvebo eller Vrietorn-Korsved 
(Rhamnus catharticus) s. Korsbær.

Vnlcanit s. Ebonit.
Vulcanolie s. Globeolie.
Vulpinsyre er en af forskj ellige Lav

arter udvunden Syre, som har L ighed med 
Usninsyre (s. d.). L en  krystalliserer i gule, 
gjennem sigtige Naale, som med Kali og Am
moniak give lysegule, krystallinske Salte. 

V nltnrfjer s. Gribfjer.
Vøegsten er en især i Sydgrønland 

forekommende blød B jergart af graalig eller 
grønlig  Farve; den benyttedes tidligere af 
Grønlænderne som Materiale til alle deres 
Kogekar etc. ; men efterat Metalkar ere bievne 
mere almindelige hos dem, bruges den hoved
sagelig nu kun til Fabrikation af de for 
Grønlænderne saa nødvendige Lamper.

V æ g t e  eller Veieredskaber ere mecha- 
niske, paa forskjellig Maade construerede Ind
retninger, der benyttes til at bestemme Le
gemers Vægt, som oftest ved en Sammen
lign ing med andre Legemer af en bestemt 
given Væ gt, de saakaldte Væ gtlodder. Man 
skjelner hovedsagelig imellem Balancevægte,  
Hurt igvægte eller Bismere og  Fjervægte.  — 
Balancevægten eller Skaalvægten bestaar 
af en stiv, toarmet Vægtstang, som i Midten 
er forsynet med en nedadvendende skarp 
Kant, Hovedtappen, og paa hvis Ender der 
paa Tappe, som vende Æ ggene opad, er 
ophængt Skaaler til at optage de Legemer, 
hvis Væ gt skal sammenlignes. Hovedtappen 
hviler med sin skarpe Kant paa Pander, der 
ere anbragte i Grenene a f en Gaffel, som 
enten vender opad og  da er befæstet til en 
Opstander (Søilevæ gte), eller nedad ophængt 
ved en Øsken (Hængebalancer). Vægtstangen 
er dernæst paa Midten forsynet med en opad 
eller nedadgaaende Viser eller Tunge, som 
peger paa et bestemt Punct, naar Vægt
stangen staar horizontalt. Begge Vægtstan
gens Arme maa med Hensyn til Materiale, 
Længde og  øvrige Lim ensioner være fuld
stændig en s , ligesom Skaalene maa være 
nøiagtig  lige tunge, og  isaafald er ogsaa 
Skaalvægten det Veieredskab, med hvilket
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do nøiagtigste Veiniuger kunne foretages. I 
Udsalgslocaler benyttes nu ofte de saakaldte 
Standvægte,  som med en forøvrigt forskiellig  
Detailcoustruction dog stemme overens deri, 
at Vægtstangen ligger under Skaalene, som 
saaledes ikke hænge ned fra samme, men ere 
befæstede paa begge dens Ender. Disse 
Vægte ere bekvemme at benytte og  forholds
vis paalidelige, men dog ikke i samme Grad 
som Skaalvægtene. —  Hurt ig vægten eller 
Bismeren bestaar a f en lige, toarm et V æ gt
stang, hvis Arme ere af f'orskj ellig Længde; 
den bevæger sig  om en horizontal A xe og 
er paa den korte Arm forsynet med en paa 
en Tap ophængt Skaal eller Krog, hvorpaa 
man anbringer den Vare, som skal veies, 
imedens der paa den lange, med en Indde
ling forsynede A rm  befinder sig  en Skyde- 
vægt, som forskydes saalænge, indtil V æ gt
stangen staar horizontalt. Man har ogsaa 

. Bismere med fast M odvæ gt paa den ene Ende 
af en Stang og en K rog  paa den anden, samt 
med en Opliængningsbøile, der kan flyttes 
henad Stangen. Bismeren forfærdiges i for- 
skjellige Størrelser, dog sjelden større end 
til Veining af BOO Pund; naar den er om 
h yggelig  forarbeidet, er den det Veieredskab, 
som nærmer sig  mest til Skaalvægten med 
Hensyn til N øjagtighed. Hertil henhører 
ogsaa de saakaldte Viservægte eller Vinkel- 
bismere,  hvortil der ligeledes benyttes en 
fast M odvægt uden Forskydning; de con- 
strueres paa mange forskjeilige Maader, ofte 
saaledes, at de to Arme, istedetfor at staa i 
F lugt og danne en ret Linie, stilles imod 
hinanden i en ret Vinkel. De egne sig  ikke 
godt til fine eller større Veininger, da de 
ikke ere m eget nøiagtige; de bruges navnlig 
til Brev- og Garnvægte og ere forsynede 
med en Gradebue, der sædvanlig ikke er ind
delt efter Landets almindelige Vægtsystem, 
men efter Vægten af de forskjeilige Garn
sorter eller af enkelte og dobbelte Breve etc. 
—  T il V eining af større Gjenstande benyttes 
nu sædvanlig Decimalvægte,  Combinationer 
af uligearmede Vægtstænger, som ere con- 
struerede saaledes, at Lodskaalen ophænges 
paa en Vægtstangsarm, der er 10 Gange saa 
lang som den, hvorpaa Vægtskaalen er op 
hængt, hvorved Lodvægten kan holde en 10 
Gange saa tung Gjenstand i Ligevægt. De 
ere bekvemme at benytte og indtage kun en 
lille Plads; men de ere ikke saa paalidelige 
som Skaalvægtene. Man har dernæst de saa
kaldte Brovægte,  som ere construerede paa 
en lignende Maade og som benyttes til V ei
ning af fuldt belæssede Vogne, samt Loco- 
motivvægte,  med hvilke man paa éngang 
kan undersøge Trykket paa ethvert Par H jul ; 
en særegen Slags ere Kranvægte,  der paa 
éngang veie Kranbjelken med Alt, hvad der 
flænger deri. — Fjervægte ere ligeledes selv
visende Væ gte og  bero paa de Længdefor
andringer, som en Staalfjer undergaar, naar 
den udspændes eller sammentrykkes af en 
vis V æ gt; de mindre bestaa sædvanlig af en 
skruef or mig snoet F jer, der udstrækkes, og  
de større af en ringförm ig Fjer, der sammen- 
trykkes. De anvendes hovedsagelig kun til

<7. n  j o r t h : Varelexikon.

Veining af Gjenstande, som hverken ere sær
deles lette eller meget tunge, og naar Vei- 
ningens H urtighed er af større Betydning 
end en meget nøiagtig  Vægtbestemmelse, 
t. Ex. ved Indkjøb af H ø og Halm, i Hus
holdningen etc. Fjeren er sædvanlig inde
sluttet i et Hylster, hvortil den er befæstet 
med sin øverste Ende, imedens den anden 
Ende, som er forsynet med en Viser, der 
rager ud igjennem  en Udskæring i Hylsteret 
og peger paa en paa dette anbragt Scala, 
bærer en K rog eller Skaal til Anbringelse af 
den Vare, som skal veies. —  De ovenomtalte 
Vægte ere de Veieredskaber, som i Alm inde
lighed benyttes i Handelen og  i det prak
tiske L iv  og som forfærdiges i alle større 
Byer dels af forskjeilige Haandværkere og 
dels af særegne Væ gt fabrikanter; til specielt 
Brug, hvor der udkræves en meget høi Grad 
af Nøiagtighed, saasom til Veining af Æ del
stene, Guld, Sølv etc. eller til physisk og 
chemisk Brug, har man langt finere A pp a 
rater, der forfærdiges af de mechaniske In 
strumentmagere. —  Angaaende de saakaldte 
Flydevægte henvise vi til Artiklen »A ræ o- 
meter«.

V æ g t f y l d e n  eller den specifiske Vægt
af et Legem e kaldes Forholdet im ellem  dette 
Legemes Væ gt og  Vægten af et ligesaa stort 
Kum fang Vand. Man kan udfinde V æ gtfyl
den ved først at veie det paagjældende L e 
geme i Luften og derpaa nedsænket i Vand ; 
Vægttabet er da netop Vægten af dets Kum
fang Vand, og  man faar altsaa Vægtfylden 
ved at dividere dette Vægttab ind i Stoffets 
egen Vægt. Veier saaledes t. Ex. et Stykke 
Guld 25 Kvint i Luften, men kun 23,5 i 
Vandet, er Vægten af det fortrængte Vand 
saaledes 1,5 Kvint, og  Guldets Vægtfylde er 
altsaa 16,667. T il meget nøiagtige V æ gt
fyldebestemmelser maa der im idlertid ogsaa 
tages Hensyn saavel til Temperaturen, idet 
Legemerne udvides i Varmen og altsaa tabe 
i Væ gtfylde, som til den Luftm asse, som 
Legem et fortrænger, naar det veies i L uften ; 
men disse Omstændigheder have i almindelig 
Praxis ingen Betydning. E t fast Stofs Vægt 
i Vand kan let udfindes ved at man befæster 
det under den ene Skaal af en almindelig 
Væ gt med et Haar eller en fin Metaltraad (i 
hvilket sidste Tilfæ lde et nøiagtig  ligesaa 
stort Stykke a f den samme Traad maa læ g
ges paa den anden Skaal for Ligevæ gtens 
Skyld) og  derpaa nedsænker det i en Behol
der med Vand og derefter bringer Vægten i 
L igevæ gt ved at belaste den anden Skaal. 
Er Legem et saa let, at det flyder paa Vand, 
sker Bestemmelsen paa den Maade, at man 
befæster et Stykke B ly  eller et lignende 
tungt Legem e til samme med en fin Traad. 
Man bestemmer først Forskjellen af Vægten 
for begge Legemerne tilsammen i og  udenfor 
Vandet, og  derpaa for det tunge Legem e 
alene; dette sidstes Vægttab draget fra det 
samlede Vægttab giver da det lette Legemes 
Væ gttab alene og dermed altsaa Midlet til 
Beregning af dets specifiske Vægt. Flydende 
Varers Vægtfylde bestemmes ved Hjælp af 
Aræom etret (s. d.). —  Vægtfylden er et meget
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eharakteristisk Kjendemærke for mange S to f
fers Vedkommende og  kan ofte tjene til at 
erkjende en Vares Æ gthed og  sande Værdi. 
I  nedenstaaende Tabel findes Vægtfylden op- 
given for forskjellige L egem er:

K ork...........................................  0,24.
P op p eltræ ................................. 0,38.
Lærketræ................................... 0,57.
L in d etræ ................................... 0,60.
N ø d d e træ ................................. 0,66.
Æ th e r ....................................... 0,71.
V inaand........ ............................  0,79.
Aim. E getræ ............................  0,79.
B ø g ...........................................  0,85.
A sketræ .....................................  0,85.
T erpentin olie ...........................  0,87.
O liv en olie .................................  0,92.
I s ...............................................  0.98.
F e d t ...........................................  0^94.
V a n d .........................................  1,00.
Søvand....................................... 1,03.
M elk ........................................... 1,08.
Egekjæ rnetræ ........................... 1,17.
Phosphor................................... 1,83.
E lfe n b e n ................................... 1,92.
S v o v l ......................................... 2,07.
S an dsten ................................... 2,50.
M e rg e l......................................  2,60.
B outeilleglas............................. 2,64.
F lin t ........................................... 2,66.
G ra n it ....................................... 2,80.
Diam ant..................................... 3,52.
Tungspath.................................  4,58.
C h ro m .......................................  5,90.
A n t im o n ................................... 6,70.
Z in k ...........................................  7,21.
Støbejern ................................... 7,25.
Sm edejern ................................. 7,76.
M essin g .....................................  7,61.
Staal...........................................  7,82.
K obb er.......................................  8,88.
V ism uth.....................................  9,82.
S ø lv ..................................   10,47.
B l y ............................................. 11,40.
K v ik s ø lv ................................... 13,60.
G uld........................... .................  19,33.
P latin a ....................................... 21,34.
I r id iu m .....................................  23,50.

V a g t s y s t e m e t  i Danmark er ved
kgl. Resolution af 20de August 1839 for 
Handelsvægtens Vedkommende ordnet saa- 
ledes, at Enheden for samme, Pundet, er

nøiagtig  lig  Vægten af 1/2 fr. K ilogram  eller 
500 fr. Gram. Ved Lov af 19de Februar 
1861 deltes Pundet i 100 Kvint à 10 Ort, og 
Orten igjen  i Decimaler. 1 Centner er lig  
100 Pund. —  Som Guld- og  Sølvvægt  be
nyttes ifølge Lov af 16de A pril 1878 den 
franske Gramvægt til Veining af Juveler, 
ægte Perler og ægte Metaller. —  Som  Medi- 
cinalvægt  benyttes ligeledes i Henhold til 
Lov af 14de Februar 1868 den franske Gram
væ gt; 2 danske Pund er lig  1 Kilogram à 
10 Hektogram à 10 Dekagram à 10 Gram à 
10 Decigram à 10 Centigram à 10 Milligram. 
De eneste tilladelige Forkortelser for disse 
Væ gtstørrelser paa Recepter ere: K ilogr., 
Hektogr., Dekagr., Gram, D ecigr., Centigr. 
ogM illig r. —  Som Probérvægt  benyttes den 
kölnske Mark =  233,854,9 fr. Gram. Ved 
Guld deles den i 24 Karat à 12 Gren, og 
ved Sølv i 16 Lod à 18 Gren. Ved M øn
ter angives siden 1ste Januar 1875 Finheden 
af Legeringen efter Tusindedele eller hvor- 
mange Gram fint Metal der findes i 1 K ilo 
gram Møntmetal. K jøbenhavns Prøvesølv 
er af lovbestemt Finhed 13 J/3 lød igt =  8337s 
og  stemples med 3 Taarne. —  Som  Mønt- 
vægt benyttes siden 1ste Januar 1875 lige
ledes den franske Gramvægt.

Værk s. Tougværk.
Væ rkbly kaldes en Legering af Bly 

med lidt Sølv, som findes i B lyglans og  som 
samler sig  i metallisk Tilstand i det udsmel
tede B ly (s. d.).

Væselskiiul erholdes af den id e  tem
pererede og kolde Egne af den gamle og  nye 
Verden levende, til Maarfamilien henhørende 
almindelige Væsel (M ustela vulgaris). De 
ere paa R yggen  gullig  eller rødligbrune og 
under Bugen hvide; de afgive kun et ordi- 
nairt Pelsværk og  komme ikke ofte i Hande
len. Her i Norden skifte Væselerne tildels 
Farve om Vinteren og  blive hvidlige istedet- 
for brune; de fredes gjerne af Landmændene 
paa Grund af den N ytte de g jøre ved at 
efterstræbe Mus og  andre skadelige Smaadyr; 
men de dræbe ogsaa ofte H øns o g  Duer. 
Fra Nordamerika kommer der undertiden til 
England nogle sorte Væselskind, og  fra Syd
amerika nogle plettede, som kaldes Pacat i 
Skins.  Hertil henhøre ogsaa Skindene af 
Snevæselen og af Hermelinvæselen eller 
Lækatten,  som begge ville findes omtalte 
under Artiklen »Herm elinskind«. 

Væ ttelys s. Lossesten.
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W .

W a d ,  Manganbrunt eller mineralsk Bi
ster kaldes en brun Farve, som bestaar af 
Manganilter, men som nu kun sjelden be
nyttes.

W a h li s. Cedertræ.
W ahrendorfer Lærreder ere de

i og  omkring W ahrendorf i det preussiske 
D istrict Münster tilvirkede Hørlærreder, som 
ere af samme fortrinlige Kvalitet som de be- 
kjendte Bielefelder Lærreder, under hvilket 
Navn de ogsaa sædvanlig sælges.

W alden buryer V arer kaldes de 
fine Pottemagervarer, som forfærdiges i A lt
stadt - W aldenburg i Sachsen og  forsendes 
vidt om kring; de ere mest graa eller brune, 
men ogsaa hvide og  udmærke sig ved deres 
Fasthed og Haardhed. Navnlig forfærdiges 
der her mange Flasker, Krukker, Bøsser etc. 
for Apothekere.

W a llis  kaldes et fint hvidt Bom uldstøi, 
som enten er forsynet med ophøiede, piqué- 
agtige Mønstre eller med lignende smalle og 
tætte, paa den ene Side ophøiede og  paa den 
anden Side fordybede Striber, hvorved Stof
fet bliver elastisk i Bredderetningen. De 
forfærdiges især i Omegnen af Plauen i Sach
sen (sé ogsaa Dimity).

W alosin  s. Fiskeben.
'Wampums ere nogle blaa og hvide, 

valseformede Knapper eller Perler, som ere 
skaarne a f Venusmuslingen ( Venus merce

naria ) , og som benyttes af Indianerne i 
Nordamerika som Betalingsm iddel, ligesom 
de ogsaa deraf forfæ rdige de saakaldte W am - 
pumbelter og  andre Pyntsager, idet de trække 
et Antal af disse W am pums paa tynde Bemme, 
og de benytte dem da ofte som Foræringer 
til Nabostammer ved Afslutning af et F or 
bund etc.

W an d er et simpelt, klæ deagtigt Stof, 
som sædvanlig er vævet af hvid og  sort Uld 
og derfor graat meleret, og som forfærdiges 
af Landboerne i Østpreussen, mest til eget 
Brug.

W arpcops eller Pincops s. Bomulds
garn.

W a s h e r s  eller Washwhites kalder man 
i England en Sort ordinairt Klæde, som navn
lig  forfærdiges i Grevskaberne York og L an 
caster.

W a s t e ,  Affald,  kaldes i England A lt 
hvad der udsondres eller udfældes i en Fa
brikation ved Extraheringen af det egentlige 
Grundmateriale, eller hvad der beskadiges 
eller gaar tilspilde. Man har saaledes fra 
Bom ulds-Linned- og Uldspinderierne »W aste« 
af det anvendte Garn og i Farverierne og 
Blegerierne »W aste« af det beskadigede Ma
teriale, og  Benævnelsen bruges forøvrigt o g 

saa i alle andre Industrier, lige fra Kulbryd
ningen og Jernsmeltningen til Metallurgiens 
og  Industriens fineste Frembringelser. Paa 
Grund af de store Fremskridt i den nyere 
T id  paa Videnskabens og Industriens Om- 
raade gaar im idlertid dette »W aste« nu ikke 
mere tilspilde eller bortkastes som unyttigt, 
idet det enten finder Anvendelse i selve 
den Industrigren, hvori det fremkommer, eller 
afgives som Baastof eller Materiale til andre 
Industrier, der forarbeide det selvstændig 
eller som Blanding i andre Stoffer ; endogsaa 
det i Spinderierne affaldende Fnug og Støv 
indsamles saaledes for at anvendes i Papir
fabrikationen.

W aterin g er den engelske Benævnelse 
paa M oirering (s. d.).

W aterp roof kaldes en Slags stærkt, 
meget fast kipret uldent Tøi, som tidligere 
erholdtes fra England, men som nu ogsaa 
forfærdiges i Mængde i Klædefabrikerne i 
Tyskland og  flere andre Lande.

W atertw ist kaldes haardere spundet 
Bomuldsgarn, som er tilvirket af de simplere 
Sorter Bomuld med Iblanding a f visse P ro 
cent amerikansk Bom uld; det anvendes mest 
til Kjedegarn, Fiskegarn og Sygarn, hvor det 
mest kommer an paa Styrken, og  til denne 
Garnsort kan derfor selv den korteste Bom 
uld anvendes, naar den blandes med et pas
sende Kvantum  langfibret (longstapled) Bom 
uld. Benævnelsen hidrører fra, at de første 
Spinderier dreves med Vandkraft, hvorfor 
Productet kaldtes »W ater-Tw ist«, i Modsæt
ning til det blødere snundne, af finere B om 
uld bestaaende Garn, som anvendes til Islæt 
og blev spundet med Haandkraft paa »the 
mule«, hvorfor det kaldtes Muletwist.  (Sé 
forøvrigt under Artiklen »Bom uldsgarn«).

W a ttle  bark erholdes af Grenene af 
et i Australien vildtvoxende Træ , A c a c i a  
p y o n a n t h a , som naar en Høide af 10— 13 
Meter. Barken aftages fra det odie til det 
10de Aar i August og September og  anven
des i den nyere T id  til Garvning, da den 
indeholder 40— 45 pCt. Tannin ; desuden 
indeholder den et rødt Farvestof, og  Træet 
udsveder ogsaa en Gummi, der skal kunne 
erstatte Senegalgummi. A f Barken udføres 
der allerede nu til England 5 à 6,000 Tons 
aarlig.

W e d g e w ©  o d  v a r e r  s. Stentøi.
W edro, russisk Maal for flydende Varer 

=  12,73 danske Potter.
W eftyarn  kaldes i England Skud-Garn 

i Modsætning til Warpyarn,  Kjedegarn (s. 
Bomuldsgarn).

W eichseltræ et ( Cerasus Mahaleb), 
som formeres endel, især til Grundstammer
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for Kirsebær, er en eiendom melig A rt af 
Kirsebærslægten. Dets Blom ster dufte be 
hageligt bitterm andelagtigt, men dette er i 
endnu høiere Grad Tilfældet med Veddet og  især 
Barken. Grenene af dette Træ, som ogsaa 
er aldeles haardført her i Landet, bruges til 
mange Slags Galanterivarer, saasom Spad
serestokke, Cigarrør etc.; men det er dog 
især i Tyrkiet, Bulgarien, N edre-Ø sterrig og 
i Ungarn, at Træet specielt dyrkes i dette 
Øiemed og  jevn lig  skæres ned for at frem 
bringe lange og  lige Grene. Flere Steder benyt
tes Jordstykkerne langs Jernbanerne til D yrk
ning a f Planten; i Nærheden af Baden i Nedre- 
Østerrig er der saaledes en Plantning paa hen
ved 50 Tdr. Land, hvorved der beskæftiges over 
50 Arbeidere og  hvorfra der aarlig leveres hen
ved en halv Million Stykker Rør, der betales 
ret godt. Grenstykker af W eichseltræ er, som 
ere voxede her i Landet, bevare meget længe 
den behagelige Lugt, og  da Planten er m eget 
haardfør og trives godt t. Ex. i Udkanten af 
Skove, vilde det maaské ogsaa kunne betale 
sig at dyrke den hos os.

W e lt s  er en Sort Bomulds Piqué, som 
er vævet paa en meget fin K jede og  med et 
grovere Skud, men saaledes at Skudgarnet 
regelmæssig vexler med finere Traade, der 
give Stoffet tversover Bredden et riflet eller 
ribbet Mønster. T idligere anvendtes dette 
Stof hyppig til fine Kraver og Manchetter 
og til Pibestrim ler paa D am e-N egligéstoffer; 
men nu benyttes det sjeldnere. Det fabri
keres navnlig i Manchester og  Nottingham  
saavel af simpel som af m eget fin Kvalitet.

W e lt e r s  B it te r  er et forældet Navn 
paa Pikrinsyre (s. d.).

W e r s t  er et russisk Milemaal =  3,500 
russ. F o d  =  3,399 d. F od ; 7 W erst er om 
trent =  1 dansk Mil. —  1 Kvadrat-W erst 
=  206,3 danske Tdr. Land.

W e y  eller L oad  er et Maal for tørre 
Varer i England =  320 Gallons —  10,45 d. 
Korntønder; som Uldvæ gt er 1 W ey =  182 
eng. Pd. =  165,1 d. Pd.

W e y m u tiis t  y r  (P inus Strobus) er et 
i Nordamerika hjemmehørende og i Tyskland 
etc. hyppig i Plantager dyrket Træ, som kan 
blive over 33 Meter h øit; det har en glat, 
hvid lig eller askegraa Bark, 7— 9 Ctm. lange, 
tynde, lysegrønne Naale og valseformode, i 
Spidserne krummede Kogler, som ved M od
ningen strax lade Frøene flyve. Dets seige, 
hvide Ved benyttes baade som Gavntræ og 
til Brændsel.

W lia p p e r n o c k e r  kaldes Skindet af 
en i Nordamerika levende vild Katteart, som 
er lid t større end en V æ sel; det haren  g lin 
sende brun Farve, fine, tætte og bløde Haar 
og  vurderes høit som Pelsværk.

W h is k e y  eller Whisky er en Slags 
Brændevin, der især tilvirkes i Irland og 
Skotland enten af B ygm alt alene eller med 
Ib landing af noget Hvede, R ug eller Havre. 
Det har en eiendom melig sveden Smag og

/

L ugt som en Følge af, at Maltet er tørret 
meget stærkt i Køllen og  gjennem trængt af 
R øgen  fra Ovnen. Den irske W hisky har en 
Smag af Tørverøg, idet Maltet i Irland sæd
vanlig tørres ved Hjælp af Tørv, imedens 
den skotske W hisky har en røgagtig  Smag, 
der ofte kunstig frembringes ved en Tilsæt
ning af en ringe Mængde Kreosot. I  Nord
amerika brænder man W hisky af Hvede, Mais 
eller R ug og tilsætter sædvanlig noget Suk
ker eller Sirup for at give den en sødlig 
Smag.

W ie n e r  G rø n t s. Schweinfurtergrønt.

W i e n e r  K a l k  eller Polérkalk er
brændt, sandfri, magnesiaholdig Kalk, som 
anvendes til Polering af M etaller; den frem 
stilles ved Glødning af Dolom it eller mag
nesiaholdig Kalksten. Den tiltrækker Luftens 
Kulsyre og  bliver da ubrugelig, hvorfor den 
maa opbevares i godt lukkede Beholdere.

W ie n e r  L a k  s. Florentinerlak.

W i g t je ,  hollandsk Væ gténhed =  1 fr. 
Gram eller 2 danske Ort.

W inspel ellei- Wispel,  tidligere Korn- 
maal i de fleste nordtyske Lande; i Preussen 
sædvanlig =  24 Scheffel =  9,48 danske Korn
tønder, i en gros Handelen for Hvede, Rug, 
B yg  etc. =  25 Schfl. —  9,88 d. Ktdr., for 
Havre =  26 Schfl. =  10,27 d. Ktdr.

W in t e r s  B a r k , Winters Canél eller 
Magellansk Bark ( Cortex W interanus  eller 
M agellanicus) erholdes af et i det sydøstlige 
Am erika voxende Træ, W i n t e r a  a r o m a t i c a .  
Den forekommer i store, tykke, rør- eller 
rendeformigo Stykker med en ujevn, svampet, 
sm udsiggul eller brunlig Overhud, eller naar 
denne mangler, med en glat Y derside; paa 
den indvendige Side er den tem m elig glat, 
gulbrun indtil mørkebrun og undertiden sort- 
agtig, og paa Overfladen ofte tegnet med 
runde, rødlige Pletter. Den har en meget 
stærk, krydret L ugt og en m eget skarp, paa 
Tungen og i Halsen længe brændende Smag 
Den benyttee endnu undertiden i Medicinen 
im od Mavesvækkelse, Galdefeber og  scorbu* 
tiske Sygdomme og  erholdes fra H am borg og 
London. Den forvexles ofte med den hvide 
Canél, men den er tykkere end denne.

W  itn e y  kaldtes oprindelig et af grovere 
Uld vævet Beklædningsstof, en Sort Kalmuk; 
men Benævnelsen bruges nu ogsaa om flere 
af bedre Uldsorter vævede Stoffer, som især 
bruges til Vinterfrakker o. dsl. D et fabri
keres i England i Omegnen af Leeds, Hud- 
dersfield og  Batley i Yorkshire.

W o ilo k s  kaldes i Rusland nogle Tæp' 
per af F ilt  eller Fæhaar til Belægning al 
Gulve; de forfæ rdiges navnlig i Omegnen at 
Kaluga og  udføres ogsaa over Archangel.

W o o d s  L e g e r in g  s. Vismuth.

W o r s t e d  Lroods kaldes i England 
heluldne Varer af den sædvanlige Fabrikation  
(B radford, Halifax etc.) i Modsætning



Union Goods, der ere halvuldne, nem lig med 
Bomulds Kjede og Indskud af Uld.

W r a p p e r s  B a c o n  kaldes de af grovt 
Lærred eller almindelige Hessians syede 
Omslag, der i Almindelighed benyttes som 
Em ballage til Forsendelser til England af 
saltede og  røgede Skinker; de have en vis

bestem t Størrelse og forfærdiges navnlig i 
Dundee. Benævnelsen Wrapper bruges og 
saa i England om almindelige løse Omslag 
om Yarer, der ikke skulle forsendes langt 
og derfor ikke behøve nogen mere om hygge
lig  Emballering.

X .

X a n t l i i t  s. Idokras.
X a n t l i o g e n s y r e  er en ildelugtende 

gul Vædske, der fremkomm er som Kalisalt 
ved at behandle en Opløsning af Kalihydrat 
i stærk Vinaand med Svovlkulstof, indtil O p
løsningen reagerer neutralt, og  derpaa afkøle 
den. Dens Kobberforiltesalt er gult og tu n g t- 
opløseligt og  er en af de bedste Reactioner 
paa Vinaand.

X a n t i n  er det i Krap indeholdte Farve
stof, hvoraf der ved Stolforvandling dannes 
Rubiocin, og  af dette igjen Alizarin . Ved 
Udvaskning med kogende Vand paa et Bom 
ulds Filter og Behandling med Svovlsyre kan 
det udtrækkes af Krap og  danner da en 
mørkebrun, gum m iagtig Masse, som opløser 
sig fuldstændig i Vand; med tilstrækkelig 
Fortyndelse er Opløsningen af en m eget 
smuk gul Farve og  af en bitter Smag, og 
koges den med noget Svovlsyre eller Chlor- 
brintsyre, bundfældes der et grønt Pulver, 
paa hvilken Egenskab Xantinet er kj ende
ligt.

X e r e s  v i n ,  som i England benævnes 
Sherry, er en hvid spansk Yin, som produ
ceres i Omegnen af Xeres de la Frontera 
ikke langt fra Cadix, og  som forekommer i 
to Sorter. Den første, som hedder Paxarete

efter et Kloster af dette Navn c. 2 M il fra 
Xeres, er sød, likøragtig, behagelig og  vel
lugtende; den anden Sort, som kaldes Vino 
secco, er tør, bitteragtig og mavestyrkende. 
Den bliver først virkelig  god efter 4 — 5 Aar 
men naaer ikke sin høieste Fuldkommenhed 
førend efter 15— 20 Aars Forløb.

X y l o b a l s a i m i m  s. Balsamved.
X y l o c a s s i a  s. Canél, uægte.
X y l o ï d i n  er en explosiv Forbindelse 

af Stivelsem el; man opløser dette sidste i 
concentreret kold Salpetersyre og tilsætter 
Yand til O pløsningen, hvorpaa Xylo'idinet 
bundfældes som et hvidt Pulver. I  den 
nyere Tid har man forsøgt at indføre det i 
Techniken som hvidt Krudt.

X y l o l ,  Dimethylbenzoi, er en Kulbrinte, 
der vindes ved tør Destillation af Træ og 
Stenkul, saaledes ogsaa af Stenkulbenzin ved 
fractioneret Destillation. Det er en farveløs, 
olieagtig, aromatisk lugtende Vædske, som i 
sine Egenskaber har stor Lighed med Toluol; 
den koger ved 12 80 C., opløser sig  ikke i 
Yand, let i A lkohol og Æ ther, og er i den 
nyere T id  bleven anvendt i M edicinen i 
Koppesygdomme.

X y l o t i l ,  Bjergtræ, Træasbest, kaldes 
en fin, ligetrævlet Varietet af Asbest (s. d.).



Yakhaar. 998 Yttrium.

Y

Y 'a k l i a a r  erholdes af det i Thibet 
hjemm ehørende Yakdyr eller Grynteoxe, som 
lever vildt i de høieste B jergegne, men som 
hyppig  tæmmes og benyttes af Indbyggerne 
baade som Lastdyr og  til Ridebrug. Den 
udmærker sig  ved sin lange, nedhængende, 
uld- eller silkeagtige Haarklædning og  sin 
liesteagtige Hale, der af Tyrkerne benyttes 
som Æ restegn for Paschaerne. O m Foraaret 
afskæres Haarene; af de stærkere væver man 
Tæpper og stærke Tøier, og af de længere 
tilvirker man Snore og Tougværk.

Y a c k t r æ  eller Yacqueiratræ , Eng. 
Jackwood, kaldes Vedet af det storbladede 
Brødfrugttræ  (Artocarpus in tegrifolia), som 
voxer i Ostindien, og som baade dér og i 
England anvendes til Bygnings- o g  M eubel- 
træ ; frisk er det gult, men senere antager 
det en mahognilignende Farve.

Y a l e  P a t e n t l a a s e  ere en amerikansk 
Opfindelse, som i den nyere T id  har vundet 
stor Udbredelse næsten i alle Lande. De 
haves i mange Størrelser baade som Port- 
D ør- Skuffe- Skab- og  Hængelaase og  ere 
forfærdigede helt af Messing eller Bronce, 
imedens de tilhørende smaa, hade N øgler 
bestaa af meget haardt, koldt hamret Staal. 
Disse Laase ere aldeles dirkefri og  kunne 
tilvirkes med hundrede Tusinder af forskjel- 
lige Nøgler, af hvilke hver enkelt kun pas
ser til den tilsvarende Laas. Ogsaa her i 
Landet have de i de senere Aar vundet større 
og  større Udbredelse og ere anskaffede af 
flere offentlige Institutioner, saasom af T o ld 
væsenet, til hvis Brug der fornylig  er leveret 
500 Hængelaase af denne Slags, af P ost
væsenet o. fl., ligesom  de ogsaa ere anbragte 
i en Mængde private Bygninger. De for
færdiges i en Firmaet Yale & Towne Manu
facturing Co. tilhørende, betydelig  Fabrik, 
som er beliggende c. 30 engelske M ile fra 
New york i Staten Connecticut; Hovedforhand
leren for Scandinavien, Rusland og  flere 
Lande er Hr. Jacob C. Hansen i K jøbenhavn.

Y a m s r i K l d e r  ere de uform elige, kjød- 
agtige, skjøre og tem m elig saftige Rodknolde 
af Dioscorea sativa og D. alata, to i O st
og  Vestindien, men især i Australien og  paa 
Sydhavsøerne hyppig dyrkede Planter. K nol
dene eie enten runde eller aflange, bredere

I foroven end forneden, have en udvendig graa- 
I brun, tyk Skal og indvendig et hvidt, rødligt 

eller violet K jød, som i Hjemlandene benyt
tes kogt eller stegt som et almindeligt Næ
ringsmiddel. De veie i Regelen 2 til 3 Pund 
Stykket, men undertiden kunne de blive hen
ved 1 Meter lange og veie 25— 30 Pd. ; de 
formeres ved Knolde ligesom Kartofler. O g
saa af andre Arter a f Yamsfam ihen, saasom 
I), b u l b i f e r a ,  blive Knoldene spiste; de inde
holde m eget Sætmél og et skarpt og bittert 
endnu ikke nøiere undersøgt Stof, som dog 
forsvinder, naar de koges eller steges. Man 
har forsøgt at dyrke Yams flere Steder i Eu
ropa, men ikke i stort Omfang, da de med 
Hensyn til Velsmag og  Fordøielighed staa 
langt tilbage for Kartofler.

Y a r d ,  engelsk Længdemaal =  3 eng. 
F od =  0,914 fr. Meter =  2,91 danske Fod. 
1 Kvadrat Yard er 9 eng. Kvadratfod =  8,49 
danske K vadratfod; 1 K ubik  Yard =  27 
engelske og  24,73 danske Kubitfod. —  Yard 
o f land er et engelsk Markmaal =  30 Acres 
=  c. 22 d. Tdr. Land.

Y e l l o w  m e t a l  s. Messing.
Y e n i d j e  er Navnet paa den bedste Sort 

bulgarsk Bladetobak.
Y e r k a  s. Paraguaythè.
Y l a n g - Y l a n g  eller Orchideaolie er en 

fin, vandklar indtil gullig, lidt tyktflydende 
Olie, som udvindes i Manila ved Destillation 
a f Blomsterne af den paa Philippinerne og 
Øerne i det indiske Archipel voxende Unona 
odoratissim a. U fortyndet har den en gjen- 
nemtrængende stærk og  ikke behagelig Lugt, 
men fortyndet med Alkohol udvikler den en 
udmærket fin Aroma, og overgaas i V ellugt 
neppe af nogen anden ætherisk Olie. Den 
benyttes til Frem stilling af de fineste og 
kostbareste Parfumerier.

Y p e r n  s. Aim.
Y s o p  s. Isop.
Y rt t r i u m ,  ogsaa kaldet Gadolinit, er et 

i Sverig i Nærheden af Y tterby i 1794 af 
Gadolin opdaget M etal, der forekommer i 
nogle sjeldne Mineralier. I  raa Tilstand 
danner det et sort, uigjennem sigtigt, glin
sende Silicat, der virker stærkt paa Mag
neten; men det har forøvrigt ingen alminde
lig  Interesse.
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Z .
Z a b h a i 'a  eller Zappares kaldes i M id

delhavslandene Trævlerne af Agave (s. d .); 
de forarbeides som Islæ t i Hestedækkener, 
Fiskenet etc., imedens K jeden  bestaar af 
Silke.

Z a c a t i l l a  s. Cochenille.
Z a c c o n o l i e  eller Zacconbalsam pres

ses af de oldenlignende Frugter a f et i  Pa
læstina voxende Træ, som har L ighed  med 
vore Blommetræer. Den ligner sød Mandel
olie, men den forfalskes ofte med Olivenolie 
af Araberne, som bringe den til Syrien i 
smaa Læderflasker. Den bedste er den, som 
udpresses med Hænderne, imedens den, som 
senere vindes ved Stam pning med varmt 
Vand, er a f ringere Kvalitet. Den anvendes 
af Araberne som et Lægem iddel baade til 
udvortes B rug ved Saarskader og  indvortes i 
flere Sygdomme.

Z a c k e l s k i n d  s. Faareskind.
Z a f f c r  s. Smalte.
Z a k  er et hollandsk Kornmaal =  100 

fr. L iter =  103,5 d. Potter =  0,718 d. Korn
tønder.

Z a i t e l h i  er Navnet paa et halvuldent 
Stof, der navnlig benyttes som F oerstof i 
Herrefrakker, til Parapluieovertræk og  til 
Tørklæder, der benyttes saavel af den mand
lige som kvindelige D el a f Almuen. Det 
væves paa en Kjede af m eget fint Bom ulds
garn, sædvanlig Nr. 32, og med Indskud af 
fin Uld fra Capcolonien, i Eegelen i Bredder 
af 27 , 40 og  54 Inches og af 30 Yards 
Længde ; det farves hyppigst sort, men gives 
ogsaa undertiden andre Farver, for at det 
skal kunne svare til Yderstoffet af H erre
frakker eller benyttes til Damekjoler. D et 
fabrikeres især i Bradford, hvorfra de stær
keste og bedste Kvaliteter komme, men og 
saa i Elberfeld, hvor de billigste Varer til
virkes og  hvor denne Industri er stærkt 
repræsenteret. Desuden forfærdiges dette 
Stof ogsaa i Belgien af »La societée ano
nyme de L ot«, samt i Frankrig, hvorfra der 
leveres en god Vare. Ogsaa her i Landet 
væves nu dette S tof af meget god Kvalitet 
af Crome & Goldschmidts Fabriker i Eibe. 
I  Manchester imiteres Varen i Bom uld, sæd
vanlig i Bredder fra 24 til 30 Inches, og  
sendes derfra til Bradford for at farves, ap- 
preteres og  opgjøres ligesom  de halvuldne 
Varer; den anvendes til samme B rug som 
disse og kan leveres meget billigere.

Z a p p a r e s  s. Agave.
Z e b r a s k i n d  ere de hvid- og  brun- 

stribede Skind af den især i Sydafrika le
vende Zebra (T igerhest, Quagga); de be
nyttes undertiden som Hestedækkener, Kane
tæpper etc.j og komme i Handelen over

England, tilberedte med Haarene. Eingere 
Sorter forekomme ogsaa under Navn af Sø
hesteskind.

Z e b r a tr æ  er en stribet, fast Træsort, 
som ligner Jacarandatræ og  som erholdes af 
det i Cayenne hjemm ehørende Træ Ompha- 
lobium Lambertii; det benyttes især til fint 
Snedker- og  Dreierarbeide.

Z e d e r a c h  s. Paternostertræ.
Z e d o a r ro d  ( Bhizom a Zedoarice), T . 

Zittwerwurzel etc. er Eodstokkene af den i 
Ostindien, paa Java og Madagascar hjemm e
hørende Curcuma Zedoaria, en til Scitami- 
neerne henhørende Plante. Den forekommer 
i Handelen skaaren i Skiver enten paalangs 
eller paatværs, har en brunlig F arve, en 
skarp, bitteragtig krydret, cam pheragtig Smag 
og en stærk aromatisk L u gt; den anvendes 
til Frem stilling af Krydertincturer og til 
Mavelikører.

Z e ilit lio lith  er et ved Datschitz i 
Mähren fabrikeret Extract af Korn, sandsyn
ligvis med Tilsætning af et A fkog af H um le; 
ved blot at opløse det i Vand og  lade det 
gjære kan man tilberede 01 deraf, og paa 
Grund af dets Holdbarhed og  den Lethed, 
hvormed det kan transporteres, anbefales det 
til Brug paa Søreiser og i de varme Lande. 
Det er en gulbrunlig, skjør Masse af en ikke 
ubehagelig, sødlig, lidt bitter aromatisk Smag 
og  en eiendomm elig, svsgt lim agtig L ugt. 
I Luften bliver det snart fugtigt og blødt, 
hvorfor det forsendes indsvøbt i Stanniol; 
i tæt lukkede K ister eller Fustager kan det 
dog holde sig  aarevis.

Z e o lit h , Blæresten, er et Fællesnavn 
for en Gruppe som oftest hvide og af K i
selsyre, Lerjord, Kalk, Natron, K ali og Vand 
bestaaende Mineralier, der under Smeltningen 
for Blæserøret danne Blærer eller skumme, 
idet Vandet uddrives deraf. De have en 
Haardhed =  4 — 5 og ere altsaa blødere end 
Feldspath og  forekomme hyppig smukt straale- 
form et krystalliserede. De vigtigste Zeolith- 
arter ore Analcim , Chabasit, Apophyllit, Har- 
motom, Heulandit og Stilbit, hvoraf flere fore
komme paa Island og Færøerne.

Z e p liy r g a r n  kaldes en Sort af den 
fineste og  blødeste Merinosuld meget løst 
spundet Kamgarn, som navnlig benyttes til 
Uldbroderi og Tapisseriarbeide. Man har 
det i alle mulige Farvenuancer, og det erhol
des navnlig smukkest fra Lyon, dernæst o g 
saa fra Berlin, W ien, H am borg etc.

Z e p h y r k læ d e  er Navnet paa et let 
vævet, uldent Stof, et Slags Halvklæde, der 
anvendes til H erre- og  Dameoverstykker og 
tilvirkes i 2 Alens Bredde af meget fin Uld. 
I  den nyere T id  er det dog for en D el
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blevet fortrængt a f nyere og  mere moderne 
Beklædningsstoffer.

Zephyritis kaldes et fint, blødt, fransk 
Bobbinet, der er vævet i Kniplingsmønstre.

Z e r b a s e  er Navnet paa en Sort persisk, 
med Guld og  Sølv gjennem virkct Tøi.

Z i b e t t i  (Zibethum ) er en eiendom melig 
fedtet, halvtflydende Masse, som findes i en 
med en Spalte forsynet, imellem den bageste 
Del og  Kjønsdelene liggende Pung hos de 
til de maaragtige Bovdyr henhørende Zibeth- 
katte, af hvilke der gives to hinanden meget 
lignende Arter, nem lig Viverra Zibetha,  som 
lever i Ostindien, og  Viverra Civetta,  som 
hører hjemme i det tropiske Afrika. I  frisk 
Tilstand er den hvidlig, men senere bliver 
den gullig  og  tilsidst brunlig ; den har en 
stærk, eiendom melig Lugt, som i Nærheden 
og af en større Mængde er ubehagelig am- 
moniakalsk, i længere Afstand moskusagtig 
og ved en stor Fortyndelse aromatisk og 
behagelig. I  Dyrenes Hjemlande holder man 
dem fangne i Bure og  udtager fra Tid  til 
anden Zibethmassen med en Ske, paa hvilken 
Maade D yret skal kuune give 10— 15 Gram 
Zibeth om Ugen. Den er bedre af Hannen 
end af Hunnen, idet den af denne sidste er 
forurenset af Urin. I  Europa var Zibeth 
tidligere en m eget søgt A rtikel og  anvendtes 
i Medicinen ligesom  M oskus; nu benyttes 
den kun undertiden hos os som Lokkemad 
for Maarer, Bæve, Eiskoddere etc. og  i stærkt 
fortyndet Tilstand som Bestanddel a f nogle 
Parfumerier, imedens den endnu stedse er 
en m eget yndet Parfume i Orienten. Den 
forsendes i B lik - eller Tindaaser, den afri
kanske ogsaa i Bøffelhorn.

Z im b is  eller Z im b o s  ere nogle meget 
smaa M uslinger, som i Nedreguinea benyttes 
som Betalingsm iddel.

Z im m e r  betegner i Skindhandelen et 
Antal a f 40 Stykker.

Z in c u m  s. Zink.  —  1. c a r b o n ic n m  s. 
Zinkilte, kulsurt. —  Z . c h lo r a tu m , m u r ia t ic u m
s. Zinkilte, saltsurt. —  Z . jo d a tu m  s. Jod
zink. —  Z . la c t ic u m  s. Zinkilte, melkesurt. —  
Z . o x y d a tu m  s. Zinkilte. —  Z . s u lp h u r ic u m  s. 
Vitriol. —  Z . ta n n ic u m  s. Zinkilte, garvesurt.

Z in k  {Z incum ), T. Zink, Fr. Zinc, 
Spéautre, E. Zinc, Spelter, er et blaalighvidt 
Metal, som ved Polering modtager en ud
mærket Glans, der dog  taber sig  i Luften, 
idet Metallet ilter sig  paa Overfladen; det 
er m eget tilbøieligt til at krystallisere, hvil
ket navnlig kan iagttages paa Overfladen af 
det størknede Zink og  især paa en Brud
flade, som viser store, hverandre krydsende 
Krystalblade. D et har en Vægtfylde a f 7,11- 
7,21; det letteste er det støbte og  hurtig 
afkølede. D et udvider sig stærkere end de 
andre M etaller; i fuldkommen ren Tilstand 
er det noget strækkeligt og  kan udhamres 
til tyndt B lik  uden at faa Bidser i Kanten; 
men Strækbarheden forsvinder allerede ved 
en ringe Forurensning med andre Metaller 
og  det er da m eget skjørt, saa at det ved 
sædvanlig Temperatur springer itu under 
Hammeren. Paa Grund af Zinkets Skjør- 
hed havde man længe ikke nogen stor

Anvendelse derfor, og Forholdet forandrede 
sig  først, efterat Englænderne Hobson og 
Sylvester i Aaret 1805 havde opdaget den 
mærkelige Egenskab ved Zink, at det imellem 
visse bestemte Temperaturer antager en høi 
Grad af Sm idighed. Naar det saaledes hol
des opvarmet im ellem  100 og  150° C. (bedst 
ved 120 °), mister Metallet ved en forsigtig  
Behandling under Hammeren sin bladet kry
stallinske Textur, og ikke alene det rene, 
men ogsaa det med andre Metaller foruren- 
sede Zink bliver da saa smidigt, at det kan 
valses, smedes og trækkes til Traad. Efter 
en saadan Behandling bibeholder det, selv 
efterat det er afkølet, sin Blødhed og  Bøie- 
ligh ed ; men ved atter at opvarmes til en 
endnu høiere Temperatur end forannævnt, 
bliver det ig jen  skjørt, saa at det ved 200° 
C. kan pulveriseres ligesom Metallerne V is- 
muth og  Antimon ved almindelig Varme
grad. Ved 41 2° C. smelter Zink (H andels
zinken dog først ved 440°) og krystalliserer 
ved langsom A fkøling i firsidede Søiler og 
Naale; ved svagere H vidglødhede (1040° C.) 
fordamper det og kan destilleres, naar Luften 
er udelukket. Ved 500° C. antændes det i 
Luften og  forbrænder med en grønlig  hvid, 
klart lysende Flamme til det ikke flygtige 
Zinkilte (Zinkhvidt). Zink opløser sig  i for
tyndet Svovlsyre og Saltsyre under Udvikling 
af B rin t; dog  opløser det rene M etal sig 
derved vanskeligere end det, som er foru
renset a f andre M etaller; ogsaa i kogende 
K ali- eller Natronlud er Zink opløseligt. Det 
iltes af overhedede Vanddampe, og  denne 
Egenskab benytter man derfor til at gjøre 
B ly  zinkfrit. D et i Handelen forekommende 
Zink er aldrig ganske rent, men indeholder 
m eget Jern og B ly og ofte m eget ringe 
Mængder af Cadmium og  Arsenik; det renses 
ved gjentagne Destillationer eller ogsaa ved 
en Behandling med Svovl, hvorved Iblandin
gerne forvandles til Svovlmetaller. Udsat for 
Luften eller Vandet overtrækkes Zink ved 
alm indelig Temperatur med en graa Hinde, 
som im idlertid forhindrer den videregaaende 
Iltning af Metallet, hvilket Forhold  g jø r  Zink 
særlig skikket til Tagrender og  Tagdæknings
materiale; for at et Zinktag im idlertid skal 
vise sig  holdbart i Længden, maa Pladerne 
anbringes saaledes paa deres Underlag, at de 
ved alle Tem peraturforandringei fr it og  uhin
dret kunne udvide sig  og trække sig  sammen, 
og  de maa derfor hverken loddes sammen 
eller fastslaas med S øm , men kun holdes 
fast ved Ombøininger paa selve Pladerne.

Zink findes ikke i Naturen i gedigen T il
stand, men kun forertset med Svovl eller 
ilte t; det vindes i Alm indelighed ligesom 
Jern ved en A filtn ing eller Beduction, men 
da det er flygtigt ved den Varmegrad, som 
A filtningen kræver, maa der hertil benyttes 
særlige Apparater og  Ovne. De vigtigste 
Zinkmalme ere det kulsure Zinkilte, som og
saa kaldes Zinkspath eller ædel Galmai (s. d.); 
det vandholdige kiselsure Zinkilte, ogsaa kal
det Kiselzinkerts,  Kiselgalmei eller alminde
lig Galmei,  og endelig Zinkblende,  som er 
Svovlzink, sammensat af 2 D ele Zink og 1
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Del Svovl; desuden vinder man undertiden 
Zink som Biproduct ved Udsmeltningen af 
andre zinkholdige Malme (s. Ovnbrud), lig e 
som det ogsaa kan forekomme i Forbindelse 
med Lerjord,

Omendskjøndt man allerede i Oldtiden be
nyttede Galmei til Frem stilling af gule M e
tallegeringer, og skjøndt Zink meget tid lig  
var godt kjendt i China og Ostindien, saa 
har man dog først i Midten af det 18de Aar- 
hundrede begyndt at indvinde det bjergværks
mæssigt i Europa, og navnlig først i E n g 
land. Malmbrydningen i Zinkgruberne sker 
som oftest ved Boring og Sprængning, men 
ved de løsere Galmeimalme benyttes ogsaa 
Hakke og K ile. Galmeiens foreløbige Be
handling bestaar sædvanlig i, at man lader 
den henligge nogen T id  i fri L uft for at den 
kan forvittre, hvorved den senere Adskillelse 
af Malmen og Gangarten lettes. Galmeien 
er ofte forurenset af Jernilte, der meddeler 
Mineralet en gulbrun eller grønlig  Farve, og 
jo  mere Jern der indeholdes i Malmen, desto 
vanskeligere er det at bearbeide denne, idet 
de Lerkar, som benyttes til Destillationen, 
let angribes a f Jernet. Galmeien forberedes 
til Reductionen ved en Calcinering eller G lød- i 
ning, som uddriver Vandet og  Kulsyren sam
tidig  med at Massen derved skjørnes, im e
dens derimod Zinkblenden fordrer en temme
lig  langvarig Røstn ing for at Svovlet kan 
brænde bort og  Zinken iltes til Zinkilte. 
Malmen blandes derpaa med det fornødne 
Tilslag og Brændsel (en Blanding a f Stenkul 
og Cinders), og det H ele opvarmes næsten 
til H vidglødhede. I Begyndelsen er det den 
af Stenkullene udviklede Gas, som i Forening 
med fast K ulstof har en afiltende Virkning; 
men den Kulsyre, som dannes herved, afiltes 
atter af Brændselet til Kulilte, som da be
virker Afiltningen af Zinkiltet. Dettes For
vandling til Metal sker saaledes ved Kullets 
reducerende Indvirkning ; det reducerede Zink 
kan dog ikke directe nedsmeltes, men antager 
Luftform , saa at det først ved A fkøling  kan 
fortætte sig til smeltet Metal. Denne B e 
handling foretages i lukkede Beholdere af 
ildfast Ler, som opvarmes u dven d ig fra ; man 
benytter dertil enten R ør eller Muffer, hvilke 
sidste ligne Gasværkernes Retorter, men ere 
meget smallere, for at Varmen bedre kan 
trænge ind til M idten; sædvanlig ere de kun 
6 Tommer brede, hvilket ogsaa er Tvær- 
maalet for Rørene. I  Begyndelsen af D e
stillationen dannes der noget Zinkilte: dette 
indeholder næsten al Cadm ium ilten; det af
sætter sig  som en brunlig Skorpe, den saa- 
kaldte Zinkrøg,  i Fortæ tningsrum m et og  
bliver anvendt til Frem stilling af Cadmium.  
Eortætningsrum met er i Begyndelsen endnu 
for koldt til at fortætte Zinkdampene til 
flydende Metal, hvorfor disse først afsætte 
sig som fast, fint fordelt Metal, det saakaldte 
Zinkstøv. Senere dannes Zinkdraaber (Draa- 
bezink), der forenes ved Sm eltning ; det smel
tede M etal støbes i Form af Plader og  er 
da det i Handelen forekommende Værkzink.  
Ved en Omrectification heraf faar man det 
raffinerede Zink.  —  Den af Svovl og  Zink

bestaaende Zinkblende anvendtes tidligere 
ikke i nogen stor Udstrækning til Indvinding 
af Metallet, hovedsagelig paa Grund af Van
skeligheden ved at skille de to Stoffer fra 
hinanden og de omstændelige Røstninger, 
som udfordres dertil; men efterat man hertil 
senere har construeret særegne Ovne, i hvilke 
Svovlet næsten ganske kan uddrives, er A n 
vendelsen af Blenden bleven mere almindelig, 
især da den forekommer langt hyppigere i 
Naturen end Galmeien, og  der findes derfor 
nu i England, Belgien og  Tyskland Zink
hytter paa mange Steder, hvor man tidligere 
ikke tænkte paa at indvinde Zink; sædvanlig 
staar dog det af Blenden tilberedte Zink 
noget tilbage i Renhed for det, som indvin
des af Galmeien.

Im edens Zink som forannævnt indtil Be
gyndelsen af dette Aarhundrede kun havde 
en m eget begrænset Anvendelse, har det, 
siden man lærte dets Egenskaber nøiere at 
kjende, vundet en saadan Betydning, at det 
nu kan anses som et af de vigtigste Metaller. 
Paa Grund af dets electropositive Egenskaber 
er det saaledes blevet uundværligt til Con- 
struering a f galvaniske Batterier, og desuden 
benyttes det i Techniken paa mange Maader, 
saasom til Frem stilling af M essing og  flere 
andre M etalcom positioner og Legeringer, som 
Blik til Bedæ kning af Tage og Terrasser, til 
Forhudning af Skibe og  til B ygn ing af hele 
Skibsbaade, til Vandbeholdere, Badekar, Vand
spande og  andre Husholdningsgjenstande, til 
R ør og Orgelpiber, til Plader til Trykning 
af Noder, Landkort etc., til Dørplader, som 
M ellemlag im ellem  Valserne ved Glitning af 
Papir, til Forzinkning af Jern (det saakaldte 
galvaniserede Jern) og Kobber, til Frem stil
ling af Brint, af Zinkvitriol og Zinkhvidt 
eller Zinkilte (s. d .), til Galvanisering af 
Telegraphtraade, som Raamateriale til For- 
færdigelse af Støbegods, saasom Statuer, 
Lam pefødder, architektoniske Forsiringer etc., 
til Frem stilling af de i de følgende Artikler 
omtalte pharmaceutiske og chemiske Præpa
rater etc. Ogsaa forfæ rdiger man Zinktraad, 
som kan trækkes saa tynd som fin Sytraad, 
og i pulveriseret Tilstand benyttes Zink og 
saa i Farverierne istedetfor Jernvitriol til 
Frem stilling af Indigokype. T il Fabrikation 
af Opbevaringskar for Spise- og Drikkevarer 
maa Zink derimod aldrig benyttes, idet Me
tallet meget let ilter sig  i Luften, især ved 
Tilstedeværelsen af Syrer om ogsaa kun i 
m eget ringe Mængde, og  det giver da g if 
tige Salte, som baade ere skadelige for Sund
heden og  meddele Fødevarerne en meget 
ubehagelig Smag. De af Zink støbte G jen- 
stande giver man ofte et Overtræk af Bronce 
for at meddele dem et smukkere Udseende, 
ligesom  de ogsaa undertiden males hvide for 
at bringes til at ligne M armor; men da Olie 
ikke hefter godt ved Zink, revner Malingen 
let og falder af. De broncerede Zinkvarer, 
som til Adskillelse fra ægte Bronce kaldes 
Zinkbroncevarer, forfærdiges navnlig i Paris 
til en høi Grad af Fuldkommenhed. I  den 
nyere T id  har man begyndt at overtrække 
finere Zinkgjenstande med Nikkel; man be-
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handler dem ogsaa undertiden med et af Na
tronvandglas og Stenzinkilte bestaaende S ili
kat, hvorved de faa Udseende a f at være 
forfærdigede af Sandsten. —  Støbningen af 
Zink sker i Sandforme og foregaar omtrent 
paa samme Maade som Støbning af Jern, 
men den er lettere at udføre, dels fordi Zink 
smelter ved en lavere Temperatur, og dels 
fordi dette Metal kan loddes, saa at man kan 
støbe en større Gj enstand i flere Dele og  ! 
senere lodde dem sammen. En Forskjel j 
imellem Zink- og Jernstøbningon findes der 
dog  deri, at man til Zink næsten aldrig an
vender den saakaldte Støbekjærne, da dette 
Metal under A fkølingen  vilde trække sig saa 
stærkt sammen, at Støbegodset isaafald vilde 
springe itu. Undertiden benytter man dog 
en Sandkjærne, der er dannet omkring en 
Træstok, der efter Støbningen kan trækkes 
ud, saa at K jærnen bliver hul og  kan give 
efter for det omgivende Metal. Ofte anven
der man ogsaa ved Støbning af hule Zink- 
gjenstande den for Tinstøbere og G ipsformere 
eiendomm elige Decanteringsmethode, som be- 
staar i at fylde Formen helt med det sm el
tede M etal ; naar dette da er begyndt at 
størkne, vender man Form en om, saa at det 
i M idten værende flydende Metal løber ud, 
og  den størknede Metalskorpe danner da en 
hul A fstøbn in g  a f Formen. —  I  Tyskland 
staar Zinkstøberiet navnlig høit i Berlin, 
hvorfra en stor Mængde støbte Zinkgjen- 
stande forsendes til alle Lande. Ogsaa i 
Danmark indtager denne Industrigren nu en 
høi Plads, efterat den for c. 85 A ar siden 
var paabegyndt i Kjøbenhavn af Hofguldsm ed 
Dalhoff, hvis Forretning senere fortsattes med 
megen D ygtighed af den nuværende Støberi- 
eier Laurits Kasmussen, af hvem mange af 
de paa vore Slotte og  offentlige Bygninger 
anbragte Zinkstatuer og Grupper ere leverede.

Zink erholdes i størst Mængde fra Øvre- 
Schlesien, hvorfra M etallet mest gaar til 
Ham borg, som paa Continentet er den største 
Stapelstad for denne A rtike l; dog  forsendes 
der ogsaa m eget over Stettin  til England og 
Frankrig. Desuden produceres der ogsaa 
m eget Zink i Belgien i Nærheden af Lüttich, 
i  Preussen i Omegnen af Aachen og Iserlohn, 
endvidere ved Harzen, i Tyrol, Øvrebaiern, 
Polen, i Galizien ved Krakow, i Cornwallis 
og  paa Øen Man i England etc. D et schle- 
siske Zink kommer i Handelen dels som Blik 
o g  dels i Plader af 25 Ctm. Længde, 15— 18 
Ctm. Bredde og c. 2 Ctm. Tykkelse. —  I 
China er Zinkproductionen betydelig , navn
lig  i Provinsen Yunan, og  før A aret 1820 
udførtes det i stor Mængde derfra især til 
Indien ; men omtrent paa den T id  begyndte 
man at forsende europæisk, især tysk Zink 
til Ostindien, og  om ogsaa dette er mindre 
rent end det chinesiske, saa er det dog meget 
billigere, saa at det i den nyere T id  ganske 
har fortrængt det sidste fra Markedet i Cal
cutta. Alene fra England udførtes der i 
1867 over 5,000 Tons Zink til Ostindien. 
Den aarlige Zinkproduction i Europa har i 
de senere Aar omtrent været følgende:

S c h le s ie n ........................ 980.000 Centner.
De rhinske Selskaber. . . 260.000 —
Selskabet Vieille M on
tagne i Omegnen af
L ü tt ich .......................... 990,000 —

De øvrige belgiske Sei-
skaber ............................ 370,000 —

E n g la n d .......................... 350,000 —
Frankrig ........................... 230,000 —
Spanien............................. 50.000 —
Polen ............................... 30,000 —
Ø s te r r ig .......................... 25,000 —

hvorefter den aarlige Production af Zink i 
Europa for Tiden vil udgjøre c. 3,285,000 
Centner.

Danmark indføste i Aaret 1881 af Zink i 
Plader og  B lik  1,927,302 P d ., hvoraf c. 926 
tusinde Pd. fra Tyskland, 593 fra Holland, 
365 fra Belgien og  41 tusinde Pd. fra E n g 
land. —  Udførselen af samme Y are udgjorde 
i 1881 c. 150,000 Pd., hvoraf c. 94 tusinde 
Pd. gik  til Sverig, 41 til Hertugdømmerne, 
9 til Holland, 3 til Belgien etc.

Norge indførte i 1881 af raat Zink 32,760 
Pd. til en Værdi a f 5,900 Kr., og a f Zink i 
Plader, Bolte og  Stænger 1,199,140 Pd. v.
239,800 Kr., af hvilket sidste Parti der ifølge 
den officielle norske Statistik indkom 477,100 
Pd. fra Danmark (imedens der efter den 
danske Statistik Intet udførtes herfra til 
N orge af denne Vare i det nævnte A ar); 
dernæst kom 483,440 Pd. fra Holland, c. 90 
tusinde P d. fra England, 109 fra Tyskland, 
34 fra Belgien etc. —  Udførselen a f Zink 
fra N orge udgjorde i 1881 af Landets Pro
duction 5,660 Pd. og  a f fremm ed Zink i Pla
der 6,386 Pd.

Sver ig indførte i 1880 af Zink, uforarbeidet 
og  i Plader, 2,819,800 Pd. til en Væ rdi af 
563,960 Kr., og  af Zink i Arbeide c. 150,000 
Pd. v. 134,687 Kr. —  Der udførtes i samme 
A ar fra Sverig c. 57,000 Pd. Zink, næsten 
A lt i Plader.

England indførte i 1876 af Zinkmalme 
11,663 Tons til en V æ rdi af 56,621 £., mest 
fra Italien og Spanien; af raa Zink i Plader 
29,327 Tons v. 662,190 £., hvoraf c. 12 tu
sinde Tons fra Tyskland, 8 fra H olland og 
8 fra Belgien, samt af forarbeidet Zink 294,218 
Cwts., v. 41.1,325 £., mest fra H olland og 
Belgien. —  Udførselen fra Landet udgjorde 
i samme Aar a f Zinkmalme 2,841 Tons v. 
1U502 £., af Zink i Plader 86,869 Cwts. v. 
88,338 ,£., og  af Zink i Arbeide 26,605 Cwts. 
v. 42,187 £., A lt a f Landets egen Production, 
samt desuden af fremmed Zink 911 Tons i 
Plader og  28,481 Cwts. i Arbeide.

Zinkblende s. Zink.

Z in k  bl on ister  s. Zinkilte.

Zinkbrom id, Bromzink (Brometuin 
zincicum, Zincum  bromatum ) erholdes ved 
at opløse Zink i Brombrintesyre og inddampe 
Opløsningen; det danner da farveløse Naale, 
som henflyde i Luften og  ere let opløselige 
i Vand. D et anvendes i M edicinen og i 
Photographien.

Zinkcem ent s. Zinkilte,  saltsurt.
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Zinkckloricl, Chlorzink s. Zinkilte,  
saltsurt .

Zinkgraat, graat  Zinkilte,  Stengraat ,
Fr. Oxyde gris, Gris perle, Poudre M onte- 
fiore, E. Grey o f Zink, erholdes ved den 
samme Proces, som leverer Zinkhvidt (s. d.), 
men ved delvis eller fuldstændig at forhindre 
Luftens A dgang danner der sig  ogsaa Zink- 
graat. som er en holdbar, godt udseende og 
hillig Anstrøgsfarve, der især benyttes til 
Grunding af Jernvarer og  saadanne G jen- 
stande, som ere udsatte for Y eirligets Paa- 
virkning.

Zinkgrønt s. Koboltgrønt .
Z in k gu lt, chromsurt  Zink,  erholdes 

ved at blande Opløsningerne af Zinksalt og 
chromsurt K ali; det anvendes som Tøifarve 
i Kattuntrykkerierne,

Z i n k h v i d t  s. Zinkilte.
Zinkilte, Zinkblomster eller Zinkhvidt  

('Oxydum zincicum, Zincum  o x y datum, F lo 

res Zinci, Nihilum  album), Er. Blanc de 
neige, Fleurs eller Oxyde de zinc, E. Z inc- 
white, Flowers o f zinc, tidligere ogsaa kaldet 
philosophisk Uld (L a n a  philos ophica , Pom - 
ph olix ), er et hvidt, let, løst Pulver uden 
Smag og opløseligt i stærke Syrer og  Alka
lier. D et tilberedes paa to Maader, nem lig 
paa tør Ve i (Oxydum zincium via sicca 
paratum ), og paa vaad V ei (O. z. via hu- 
mida paratum ). Paa tør Vei erholdes det, 
idet man smelter Zink ved en stærk I ld  i 
Lerretorter, der maa være opvarmede til 
Hvidglødhede i en Flammeovn; Zinkdampen 
undviger da, hvorpaa den tilledede atmospbæ- 
riske Luft forbrænder Dampene til Zinkilte, 
der rives med af Luftstrøm men som lette 
Flokke over i en Eække Kamre, hvor det 
samles. Paa vaad Vei erholder man det ved 
at opløse svovlsurt Zinkilte i varmt Vand, 
fælde det med kulsurt Matron, udvaske og 
tørre det erholdte Præcipitat og  derpaa ved 
Glødning befri det for Kulsyren. Dette 
Sidste er renere og  mere virksomt som Læ ge
stof, imedens det Første ofte er forurenset 
ni ed andre Metaller, endogsaa med Arsenik. 
Let paa den første Maade fremstillede Zink
ilte fabrikeres nu i det Store under Navn af 
Zinkhvidt  for at træde i Stedet for Blyhvidt, 
fremfor hvilket det har det Fortrin , at F or- 
f'ærdigelsen deraf or langt simplere og at 
det langtfra er saa farlig on G ift for det 
Menneskelige Legem e som Blyhvidt (kulsurt 
Llyilte), saaat Arbeiderne uden Skade kunne 
behandle det; det bliver heller ikke mørkt 
paa Steder, hvor Luften indeholder Svovl
brinte, t. Ex. af forraadnet Tang, idet Svovl
zink er hvidt, imedens Svovlbly er sort. Det 
cr dernæst ogsaa billigere end B ly  hvidt ; men 
paa den anden Side dækker det ikke saa godt 
som dette og  maa før Anvendelsen blandes 
med en større Mængde tørrende Olie. Man 
antager, at tre Paastrygninger med Blyhvidt 
dække ligesaa godt som fem med Zinkhvidt; 
men dette sidste er da ig jen  saameget lettere 
end det første, at der efter V æ gt behøves 
omtrent 1ji mindre Zinkhvidt til Overstryg- 
uiilg i Samm enligning med Blyhvidt. Mal- 
uing med Zinkhvidt bliver meget liaard og

giver en god Politur, hvorfor det ogsaa fore
trækkes til Gjenstande, som senere skulle 
lakeres. Det forekommer i flere Sorter, idet 
de enkelte Kamres Indhold behandles paa 
forskiellig  Maade, dels ved Slemning og dels 
ved Udvaskning med chemisk rensende Stof
fer. Frisk tilberedt Zinkilte tiltrækker im id
lertid hurtigt Kulsyre af Luften, og det Zink
ilte som forekommer i Handelen, bestaar der
for af en Blanding af kulsur Zink og  Zink
ilte. De mere ordinaire Sorter ere ofte 
tilsatte Tungspath o. dsl. Den Fernis, som 
benyttes til Anstrygningen, maa ikke inde
holde Sølverglød, men maa koges med Brun
sten, hvoraf man tilsætter Olien 10 pCt. i 
grovt pulveriseret Tilstand. Ved Kogningen, 
som maa fortsættes i 24— 36 Timer, indtil 
Olien antager en rødlig  Farve, maa man an
vende stor Forsigtighed , for at Dampene 
ikke skulle antændes. —  Zinkilte anvendes 
desuden ogsaa i Porcellainsm aleriet samt i 
Medicinen til udvortes Brug. Det er en Be
standdel af Rødzinkertsen og  findes ogsaa i 
Murværket i de H øiovne, hvori man smelter 
zinkholdige Malme og kommer da i Handelen 
under Navn af Ovnbrud (s. d.) eller Tut ia 
( Tutia grisea  eller præparata, Cadmia fo r -  
nacum).

Z in k ilte , baldr iansurt  ('Valerianas 
zincicus, Zincum valerianicum) fremstilles 
ved at mætte ren Baldriansyre med frisk- 
fældet kulsurt Zinkilte og derpaa afdampe 
den. D et danner smaa hvide, lette, perlemor- 
glinsende Krystalblade af en gjennemtræn- 

! gende Baldrianlugt, som er meget længe 
I vedholdende, saa at man neppe kan fjerne 

den ved Vaskning, naar man har rørt ved 
j Præparatet med Fingrene. D et er tungt 
; opløseligt i koldt V and og  endnu mindre 
' opløseligt i varmt Vand, lettere i Vinaand 
I og  m eget lidt i Æ th er; det anvendes i M e

dicinen.
Z in k iite , blaasurt  (Cyanetum zin ci

cum, Zincum  cyanicum purum ) erholdes ved 
at fælde opløst eddikesurt Zinkilte med Blaa- 
syre; det er et hvidt Pulver, som er let op 
løseligt i Saltsyre og  i Æ tsam moniak og  som 
i den nyere Tid har fundet Anvendelse i 
Medicinen.

Z i n k i i t e .  carbolsvovlsurt  ( Sulphocar- 
bolas zin cicu s, Zincum  sulphocarbolicum) 
krystalliserer i farveløse, gjennem sigtige, 
rhom biske Søiler, er næsten uden Lu gt og 
let opløseligt i Vand og  Alkohol. Salpeter
syre, opvarmet med en concentreret O pløs
ning deraf, bliver farvet og lader ved A fk ø 
ling Krystaller af Pikrinsyre falde tilbunds. 
D et anvendes især af de engelske Læger til 
Eensning af Eaadsaar etc.

Zinkilte , chromsurt  s. Zinkgult.
Zinkilte, eddikesurt (A cetas zincicus, 

Zincum  aceticum) erholdes ved at opløse 
kulsurt Zinkilte i Eddikesyre, lade O pløs
ningen hcnstaa i 12 Tim er med noget rent 
Zinkmetal, hvorved andre tilstedeværende M e
taller, navnlig B ly, blive udskilte og kunne 

: filtreres fra. Opløsningen bringes derefter 
i til at krystallisere ved Afdam pning. Det 
! danner vandklare, perlem orglinsende, bøie-
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lige, i Vand let opløselige Krystaller af en 
bitteragtig metallisk Sm ag; det anvendes 
ligesom det svovlsure Zinkilte; men sjeldnere. 
A lle Zinksalte ere giftige, de opløselige be
virke stærk Opkastning.

Z i n k i l t e ,  garvesurt (Tannas zincicus, 
Zincurn tannicum ) fremstilles ved at udrive 
frisk fældet og udvasket Zinkilte endnu i 
fu gtig  Tilstand i en vandig Opløsning af 
Garvesyre, ophede Massen til K ogning, af
filtrere den fra Vædsken, udvaske og tørre 
den. I)et saaledes udvundne Præparat er et 
gullighvidt, i Vand uopløseligt Pulver, som 
anvendes i Medicinen.

Z i n k i l t e ,  jernblaasurt, Jerncyanzink 
( Cyanetum ferroso-zincicu m , Zincurn fe r ro -  
cyanicum) erholdes ved at opløse Zinkvitriol 
i  Vand, fælde det med opløst jernblaasurt 
Kali (gult Blodludsalt), udvaske Bundfaldet 
og  tørre det. Det er et hvidt, i Vand og 
fortyndede Syrer uopløseligt Pulver, som har 
fundet Anvendelse i Medicinen.

Z i n k i l t e ,  kulsurt (Carbonas zincicus, 
Zincurn carbonicum ) vindes ved at fælde 
svovlsurt Zinkilte med kulsurt Kali eller N a
tron, udvaske Bundfaldet og tørre det. Det 
er et snehvidt Pulver, som er uopløseligt i 
Vand, men som let opløser sig i Syrer under 
Opbrusen. Det anvendes til Frem stilling paa 
vaad Vei a f Zinkilte (s. d.). (Sé ogsaa 
»G alm ei«).

Z i n k i l t e ,  melkesurl (Lactas zincicus , 
Zincurn lacticum) danner hvide, sædvanlig 
barkagtig sammenhængende Krystaller, som 
man erholder ved at opløse kulsurt Zinkilte 
i fortyndet Melkesyre og afdampe Opløsnin
gen til Krystallisation. Dette Salt opløser 
sig  kun tungt i Vand, har en modbydelig 
metallisk Smag og benyttes i Medicinen.

Z i n k i l t e ,  salicylsurt (Salicylas zinci

cus, Zincurn salicylicum ) krystalliserer i 
farveløse Naale, som ere let opløselige i Vand 
og  Vinaand; det fremstilles ved at mætte 
Salicylsyre med i Vand pulveriseret kulsurt 
Zink og  afdampe Vædsken. D et anvendes i 
Medicinen.

Z i n k i l t e ,  saltsurt eller Chlorzink 
(Chloretum zincicum, Zincurn muriaticum  
eller chloratum ) tilberedes ved at opløse me
tallisk Zink i Saltsyre eller fordelagtigere 
som Biproduct i Soda- og  Svovlsyrefabrikerne, 
idet man lader den overflødige Saltsyre ind
virke i endnu varm Tilstand paa pulveriseret 
Zinkblende og  tillige forbrænder Svovlbrin
ten, som udvikler sig, hvorved der dannes 
Vand og Svovlsyrling, som atter benyttes til 
Svovlsyrefabrikation. Opløsningen inddam
pes derpaa til Sirups Tykkelse. I  vandfri 
Tilstand vindes Chlorzink ved Ophedning af 
en Blanding af Zinkvitriol og Kogsalt, hvor
ved Chlorzink sublimerer. D et danner da et 
graalighvidt Pulver uden Lugt, men af en 
skarp, syrlig, metallisk Smag. Det er let 
opløseligt i Vand, Vinaand og  Æ ther og 
berøver ligesom stærk Svovlsyre de organiske 
Stoffer Vand, hvorfor det kan benyttes til 
Fabrikation af vegetabilsk Pergam ent, til 
Klaring af Olier, til Frem stilling a f Æ ther 
o. dsl.; det henflyder let i Luften, hvorfor

det om hyggelig maa beskyttes im od denne. 
Naar Zinkiltet blandes med en concentreret 
Chlorzinkopløsning, stivner det snart til en 
stenhaard Masse, som kaldes Zinkoxychlorid 
eller Zinkcement, og som finder Anvendelse 
som Tandkit og Metalkit. Chlorzink anven
des i Medicinen som Æ tsm iddel for Raad- 
saar, og som desinficerende Badevand. Det 
benyttes ligeledes i Tøitrykkerierne som Reser
vage. I  stor Maalestok benyttes det opløste raa 
Chlorzink desuden til Conservering af Jernhane- 
sveller og  andre Trægjenstande, og ligeledes 
som Desinfectionsm iddel og  til Frem stilling af 
flere anatomiske Præparater. Det saakaldte 
Loddesalt er en Forbindelse af Chlorzink med 
Salmiak og benyttes ved Lodning af Metal
ler til at fjerne den Hinde af Metalilte, der 
sædvanlig danner sig, og til at skaffe blanke 
Overflader. I  Opløsning erholder man det 
ogsaa som Loddevand ved at opløse 8 Dele 
Zink i stærk Saltsyre og tilsætte 3 Dele 
Salmiak.

Z i n k i l t e ,  svovlsurt eller Zinkvitriol s. 
Vitriol.

Z i n k . )  o  d i d  s. iodzink. 
Z i i i k 'p k e n o l s i i l p l i a t  s. Zinkilte, 

carbolsvovlsurt.
Z i n k s i l i k a t  er en Anstrøgsm asse, som 

bringes i Handelen fra Vieille montagne ved 
Aachen og  som bestaar af Zinkhvidt og 
Vandglas.

Z i n k v i t i ' i o l  s. Vitriol.
Z i n n o b e r  s. Cinnober.
Z i r a i  er den tyrkiske Benævnelse paa 

en fransk Meter.
Z i r k o n  s. Hyacinth.
Z i s e l n i n s e  s k i n d  stamme fra den paa 

de russiske Stepper i Mængde levende Zisel- 
mus eller astrachanske Jordmus, Sperieophiius 
eller Arctomis bi tillus; de ere indtil 30 Ctm- 
lange, brunt og gult plettede, og have et 
glat, blødt Haarlag. De komme fra Rus
land og  anvendes som Pelsværk til Kantnin
ger o. dsl.

Z i t t a u e r  K a t t n n e r  kaldes nogle 
især i Zittau i Øvre Lausitz i Sachsen 
trykkede Kattuner, som mest benyttes af 
Landbefolkningen i de nævnte Egne, men 
hvoraf ogsaa endel forsendes videre omkring-

Zobel (M ustela  eller M artes Z ib e llin i  
E. Zobel, Fr. Zibeline, E. Sable, Russ. So
bol, er et til Maarslægten hørende Dyr, som 
nærmest hører hjemme i den nordligste Del 
af Asien og især forekommer i Sibérien, men 
ogsaa i Nordamerikas skovrige, menneske
tomme B jergegne; dets Skind anses for at 
være det smukkeste og kostbareste Pelsværk- 
I Størrelse, Form  og  Levemaade har Zobelen 
stor L ighed med Æ delm aaren; den er glin' 
sonde kastaniebrun med en graa Plet paa 
H ovedet, graat B ryst, sorte Halespidser og 
helt behaarede Fodsaaler. Haarene have en 
uldagtig Grund og  ere sorte i Spidserne, 
men fremtræde i det Hele med en kastan ie- 

brun Farve, medens de dog ogsaa undertiden 
kunne være sortegraa aller g u llige ; jo  mør
kere de ere og jo  mere deres Farve nærmer 
sig  til at være sort, desto høiere vurderes 
de, og mest de Skind, som desuden spihe
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lidt i det Blaalige. De smukkeste komme 
fra det østlige Sibérien og have et tæt, 
b lødt og  glinsende Haardække; længere Vest 
og Syd paa falder Farven mere lysebrun 
indtil gullig. Haarene ere meget lange og 
blive liggende til hvilken Side man end 
stryger dem. Zobelskindene blive m eget om 
h yggelig  sorterede efter Haarenes Tæthed, 
Længde og F arve, saavel forneden som i 
Spidserne, samt efter Skindenes Tykkelse ; 
der udfordres hertil megen Øvelse og Er
faring. De ere et af den russiske Krones 
M onopoler, og de bedste og  smukkeste ud
søges til Keiserfamiliens og  Hoffets Brug, 
imedens de øvrige af Jægerne i Petersborg 
leverede Skind bortsælges ved Auction ; men 
der udsmugles dog ogsaa ended Skind, og 
sædvanlig just af de bedre Sorter. Mange 
a f Sibériens halvvilde Stammer maa betale 
deres Tribut til Kegeringsmyndighederne i 
Zobelskind, og i nogle Egne maa ogsaa de 
dertil fra Rusland forviste Forbrydere aarlig 
fælde et bestem t Antal Zobeler og  aflevere 
Skindene. De bedste Skind komme fra Ir 
kutsk, Jakutsk, Nerts ch in k , Udinsk og  fra 
Bjergstrækningerne mellem Floderne Am ur 
og  Lena, men navnlig fra OmegneP af Olek- 
minsk og  Floden Olekma, hvilke sidste 
undertiden betales med indtil 500 Kroner 
Stykket. De fra Altaibjergene ere mindre 
og ikke saa glinsende; de ringeste ere de 
beresowske, tobolske, tomske og overhovedet 
de fra Egnene omkring Ob og W erchoturi. 
De h yppigst forekommende Skind ere de, 
som i Rusland kaldes Podosje og  som have 
kortere Haar imellem de lange , hvorfor de 
ogsaa staa i lavere Pris. Sjeldne og kost
bare ere ogsaa de kastaniebrune Skind med 
Guldglans, de sorte med Sølvglans og især 
de hvide. Hannernes Skind ere større, mere 
tæthaarede og derfor ogsaa mere værdifulde 
end Hunnernes; de unge D yr ere næsten 
hele Aaret igjennem  meget mørktfarvede og 
faa kun i September og Begyndelsen af O c
tober et rødligt Udseende. Dyrene fælde 
deres Haar om Foraaret, saa at de i Løbet 
af Sommeren ere temmelig korthaarede; først 
i October begynde Haarene atter at voxe 
ud, og  i Løbet af November naa de deres 
fulde Længde. Jagten er derfor ogsaa kun 
lønnende om Vinteren, men den er da ogsaa 
meget anstrængende og farefuld paa Grund 
af Kulden og Sneen. Jægerne samle sig 
gjerne i Partier paa 30— 40 Personer og 
føre Forraad med sig paa Slæder, der trækkes 
af H unde, og de drage da fremad over de 
vidtstrakte Sne- og  Ismarker, indtil de finde 
Spor af Dyrene. Disse ere meget sky og 
søge Tilflugt enten i Huller i Jorden, hvor
fra de drives ud af Hundene, eller oppe 
i Træ er, som Jægerne da sædvanlig fælde 
for at faa fat i Dyrene. For ikke at beska
dige Skindene benytter man ikke Skyde- 
vaaben, hvorim od Dyrene enten fanges i 
Fælder, hvori de dræbes af en Faldbjelke, 
eller i Net, imedens de dog ogsaa undertiden 
fældes med stumpe Benpile. Jægerne for
blive paa Jagtterritoriet, indtil Floderne tø 
op og  aabne Veien til Handelspladserne;

im idlertid blive Skindene tørrede og ned- 
pakkede. Undertiden bringes de i Handelen 
hele, men hyppigere afskærer man Halerne, 
Bug- og Halsstykkerne samt Poterne og 
sammensyr disse Dele til Sække, som ofte 
kunne bestaa af flere tusinde smaa Stykker, 
der ere sammenføiede saa om hyggeligt og 

: behændigt, at de sé ud som et helt Skind.
I De hele Skind sælges parvis efter Zimmer 

eller Bundter paa 20 Par, imedens Halerne 
ofte forhandles særskilt i Bundter paa 100 
Stykker. T il Trods for de høie Priser, som 
der betales for Skindene, er Jagten dog kun 
lidet lønnende, fordi Zobelen stadig fore
kommer i ringere Antal. Da Russerne i B e
gyndelsen af dette Aarhundrede toge Kam- 
schatka i Besiddelse, fandtes der endnu en 
Mængde Zobler i de skovbevoxede Sump
strækninger, og dengang blev et godt Skind, 
som nu koster henved et Par hundrede 
Kroner, kun betalt med 3 à 4 K roner..—  
De siberiske Zobelskind anvendes af de rige 
Russere og Chinesere som Pelsfoerværk eller 
til Huer og Kraver; i Newyork, Philadelphia 
og  i Paris, W ien og andre af Europas Hoved- 
stæder benyttes de mest til Garniturer til 
Damepelse. Den russiske Keisers Foræringer 
bestaa ofte i Æ respelse af Zobel, og Kejse
rens Krone er en med Guld og Æ delstene 
rigt prydet Zobelhue.

Den am erikanske Zobei (M ustela cana

densis), Fr. Martre de Canada, E. Marter, 
i Russ. Kidos, er af samme Størrelse som den 
I russiske og siberiske, men har grovere Haar 
j  og  er sædvanlig mere rødligbrun, men fore- 
I kommer dog ogsaa i alle Nuancer fra G ulligt 

til Mørkebrunt. De smukkeste amerikanske 
I Skind komme fra Kystlandene vod Hudsons- 
! bugten, fra W ale R iver, East Maine og  fra 
i Labradorkysten ; disse have ofte en Værdi 
I af 60— 70 Kroner Stykket, imedens Zobel- 
I skind fra Egnene syd for St. Lorentsbugten 

sædvanlig kun koste 12— 15 Kr. F ort York 
. er Handelspladsen for Zobelskindene fra de 
1 nordligste E gne, hvor de have et grovere 

Haarlag, ligesom ogsaa endel Skind komme 
dertil fra Mackenzieriver og  længere s_ydpaa 
fra M ooseriver: disse Skind betales med
15— 40 K r. pr. Stk. A f de amerikanske 
Zobelskind forbruger England alene H oved
m æ ngden, imedens endel dog ogsaa gaa til 
Rusland; i Alm indelighed vurderes de m ør
keste høicst. Ogsaa disse D yrs Haler for
sendes særskilt og betales med 2 — 5 Kr. 
Stykket; de benyttes navnlig til Besætning 
paa Damepelse og de rige polske Jøder bruge 
dem ofte til Huer.

I Europa er Frankrig det Land, som 
indfører den største Mængde Zobelskind, 
nemlig benved 50,000 Stk. om A aret; men 
heraf bliver atter omtrent de fire Femtedele 
udførte, efter at være bearbeidede i Paris 
og Lyon. De franske Bundtmagere have en 
stor Færdighed i at farve de lysere Zobel
skind m ørke, ligesom de ogsaa godt forstaa 
at farve Væselskind saaledes, at de faa megen 
Lighed med Zobelskind; Farven gnides paa 
med en Børste og  i tør Tilstand. Væselens 

! Skind er dog ikke saa ensartet tegnet som
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Zobelens, Farven er lys og falder i det Gul
lig e , og navnlig Sommerhaarene mangle 
ganske den Blødhed og Sm idighed, der er 
et saa væsentligt Fortrin ved Zobelskindet. 
—  Tyskland bruger gjennem snitlig kun ca. 
1000 Stk. om Aaret, hvoraf de fleste komme 
fra Kamschatka, et Par Hundrede Mil fra 
Alaska. Zobelskind fra Canada betales paa 
de tyske Messer kun med 10— 20 Kr. pr. 
Stk., og  de, som komme fra de forenede Sta
ter ere endnu billigere. —  England indførte 
i Aaret 1867 af Zobelskind 515S Stykker til

en Værdi af 6495 Lstrl.; de indkom hoved
sagelig  fra Ham borg og fra Holland.

Z scliig eltm cler  s. Tschikelhuder.
Zurkaim ld er Navnet paa en lang, 

grov og lodden Uld fra W allachiet; den har 
endel Lighed med den ungarske Zackeluld.

Znrron, Væ gt i Centralamerika, for In 
digo og  Cochenille =  150 Libras =  138 d. 
Pund; for Sukker =  100 Libras =  92 d. 
Pund.

Z w i e b l e r  s. Blomsterløg.

Æ.
Æ b ler , T. Aepfel, Fr. Pom m es, E. 

Apples, de bekjendte Frugter af det saavel i 
den tempererede som ogsaa i den koldere 
Zone baade vildtvoxende og dyrkede Æ ble 
træ (P yrus M alus) som navnlig dyrkes i en 
stor Mængde Varieteter. Selv i frisk T il
stand ere Æ bler Gjenstand for den større 
H andel; navnlig forsendes der store M ængder 
deraf fra de tyske Østersøhavne, ligesom  og 
saa fra R ouen , Havre, Dieppe etc. til E n g 
land, Rusland, Sverig etc., samt fra N ord
amerika, især fra Newyork og  Philadelphia, 
mest til Vestindien, Sydamerika og  England. 
Fra de forenede Stater udførtes der t. Ex. i 
1864 af friske Æ bler 183,697 Tønder til en 
Værdi af 487,140 Dollars, hvoraf 50,606 T øn 
der forsendtes til England foruden 3,164 Bushels 
(à c. 2 danske Skjæpper) tørrede Æ bler. I  
England ansés de Æ bler, som ere voxede i 
Omegnen af Newyork, for at være de fineste 
af alle; men dersom de ikke sorteres og  ned- 
pakkes m eget om hyggeligt, fordærves de ofte 
paa Veien til England. En stor Mængde 
Æ bler produceres desuden i England, navnlig 
i W orcester, Hereford, Gloucester og M on
m outh; den aarlige Production alene fra 
disse fire Landsdele er anslaaet til c. 40,000 
Hogsheads (à c. l 3/4 d. Tdr.) i gode Aar; 
men Høsten er m eget forskiellig, og  man 
g jør kun R egn ing paa en god H øst éngang 
i tre Aar. Mange af de i Landet voxede 
Æ bler anvendes til Æbievin eller Cider (s. 
d .) hvoraf man under alm indelige Forhold  
kan tilberede omtrent '/2 H ogshead af Frug
terne a f et veldyrket Æ bletræ. T il N ord
tyskland kommer der mange Æ bler fra B øh 
m en; især forsendes der betydelige Kvanti
teter til Berlin tilvands i store Baade. —  I 
skrællet og tørret Tilstand og enten hole 
med udstukne Kjærnehuse eller skaarne i

Stykker, udgjøre Æ bler en ikke ubetydelig 
Handelsartikel, i Tyskland navnlig fra Rhin- 
og  Mainzegnene (Bam berg), fra Thüringen 
(Erfurt) etc. ligesom  der ogsaa i den nyere 
T id  fra Nordamerika udføres en Mængde 
tørrede Æ bler af fortrinlig Kvalitet, som ere 
skaarne i Skiver. Indkogte i Sukker komme 
de mest i Handelen fra Frankrig. Især i det 
sydvestlige Tyskland og i Nordfrankrig be
nyttes Æ bler i Mængde til Fabrikation af 
Cider; af de simple Sorter forfærdiger man 
dernæst Eddike, og  i Nordamerika, navnlig i 
Connecticut, brændes der m eget Æ blebrænde
vin deraf. Æblekjærnerne afgive en god 
Olie. Vedet af Æ bletræet er lyst rødligt, 
ofte smukt flammet, tæt, haardt, varigt og' 
anvendes til fint Dreier- og Snedkerarbeide.

Danmark indførte i Aaret 1881 af friske 
Æ bler og Pærer tilsammen 3,612 Tdr., næ
sten A lt fra Tyskland, og  udførte i samme 
Aar kun 730 Tdr., hvoraf 384 Tdr. til Norge- 
—  Indførselen til Norge af friske Æ bler og 
Pærer udgjorde i samme Aar 8,041 Hekto
liter (à 0,72 d. Korntdr.) til en Værdi af
128,700 K r., imedens der ingen udførtes fra 
Landet.

Æ blejernextract (Extractum  Powi 
ferratum , E . fe r r i  pomatum) er et pharma- 
ceutisk Præparat af grøn lig  sort Farve, en 
behagelig  Lu gt og  en først sød lig  sur, senere 
sammensnærpende Smag. Man tilbereder det 
ved at lade Jernfilspaan eller sammensnoet 
Jerntraad digerere under jevnlig  Omrøren  

med knuste halvmodne og  skrællede Æbler, 
hvorefter Vædsken udpresses, sies og af- 
dampes.

Æ bleessents eller Æbleolie s. Frugt- 
essentser.

Æ blesirup er Æ blesaft, som er um- 
kogt til Sirups Çonsistents; den tilberedes
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især i Frankrig, Holland og Rhinegnene og 
benyttes i H usholdningen og til Conditor- 
brug.

Æ b l e s y r e  ( Acidum  malicum ) er en 
fast, farveløs, i V and og  Vinaand let op 
løselig  Syre, som indeholdes i mange syrlige 
Frugter, saasom Æ bler, Ribs, Stikkelsbær, 
Druer, Kirsebær, Hyldebær, Rønnebær, Blaa- 
bær, Ananas, L ø g  etc. Den fremstilles hyp
pigst af Saften af umodne Rønnebær, hvorfor 
den ogsaa undertiden benævnes Rønnebær
syre (Acidum  sorbicum ). Æ blesyren kry
stalliserer i hvide naaleformige Krystaller, 
der have en behagelig surSm ag og  let flyde 
hen i Luften. Ved Gjæring bliver den til 
Ravsyre.  Ved Ophedning til 180° C. af
giver den et M olecul Vand og  omdannes til 
to isomere Syrer, Fumarsyre og  Maleïnsyre  
Æ blesyre er af V igtighed paa Grund af den 
Lethed, hvormed den i Forbindelse med Ba
ser danner Salte, af hvilke mange allerede 
forekom me i Naturen, saasom æblesur Kali, 
Kalk etc. Ogsaa med Metalsalte indgaar den 
vigtige Forbindelser, saasom æblesurt Jern, 
B ly etc., som anvendos i M edicinen. A f 
Æ blesyre tilbereder man ogsaa Æbleæther,  
en olieagtig, gu llig  Vædske.

Æ blevin  s. Cider og  Æbler.
Æ delgam ander s. Gamander.
Æ delgran s. Gran.
Æ delkoral s. Koraller.
Æ delleverurt s. Adelkløver.
Æ delstene, T. Edel- eller Schmuck

steine, Fr. Pierres précieuses, E. Precious 
stones, G em s, kalder man i Alm indelighed 
saadanne Stene, som udmærke sig ved deres 
Haardhed, Glans, smukke Farve eller Farve
løshed, og som hyppigst ere gjennem sigtige 
eller dog gjennemskinnende og  mere eller 
mindre sjeldne; de udgjøre Gjenstanden for 
Æ delstens- eller Juvelhandelen og  tildels 
ogsaa fo r  Bijouteriliandelen. Man inddeler 
dem sædvanlig i de egent lige,  helt ædle 
Ædelstene eller Juveler, og  Halvædelstene,  
som ofte ere couleurte Stene. T il de første 
henregnes særlig de fuldkommen gjennem 
sigtige, som have en udmærket Haardhed, 
Glans og  M odtagelighed for Polering, navn
lig Diamant, Corund, Rubin, Saphir, Topas, 
Smaragd, Granat, Hyacinth, Beryl, Chryso
lith samt de forskjellige Afarter af disse. 
Halvædelstene kaldes derimod de, som kun 
ere halvt gjennem sigtige eller gjennemskin- 
nende og  ligeledes besidde de øvrige oven
nævnte Egenskaber i en ringere Grad, navn
lig  Carneol, Chalcedon, Agat, Opal, Onyx,' 
Sardonyx, Lasursten, Am etyst, Tyrkis, Tur
malin, H eliotrop, Chrysopras og  nogle flere 
af endnu ringere Værdi. Grænsen imellem 
disse to Klasser er dog  idetmindste forsaa- 
vidt vanskelig at ^fastsætte, som smukke Stene 
af den anden Klasse ofte kunne have betyde
lig høiere Værdi end andre a f den først
nævnte Klasse, og  ju st a f denne Grund er 
det heller ikke m uligt at opstille nogen be 
stemt Rækkefølge for de forskjellige Æ del
stene. En anden Inddelingsmaade er efter 
Haardheden, og man skjelner da imellem tre 
Klasser, nem lig 1) Haarde Æ delstene, som

ere haardere end Kvarts, saasom Diamant, 
Saphir, Rubin, Corund, Chrysoberyl, Spinel, 
Topas, Smaragd, Hyacinth, Granat, Hessonit, 
D ichroit, Turmalin etc.; 2) halvhaarde,  som 
med Hensyn til deres Haardhed staa imellem 
Kvarts og  Flusspath og som omfatte Kvarts, 
Chalcedon, Carneol, Agat, Topas, Opal, Onyx, 
Vesuvian, Chrysolith , D isthen, Feldspath, 
D iallag, H ypersthen, Lasursten, Obsidian, 
Tyrkis etc.; 8) bløde, som ere endnu mindre 
haarde end de forannævnte, saasom Malachit, 
Gagat, Billedsten, Rav, Træ viegips, Atlas
sten etc. Æ delstenes Haardhed prøver man 
enten ved at lægge Mærke til, hvilket Slibe
middel man maa benytte til at slibe dem, 
eller ved at søge at ridse dem med en 
haardere Sten, eller endelig med en god 
engelsk F il ,  hvortil der im idlertid hører 
megen Øvelse. A f denne sidste ville Dia
mant, Corund, Saphir og  Rubin slet ikke 
blive angrebne, de øvrige egentlige Æ del
stene kun meget lidt og Halvædelstenene 
betydelig  lettere. I  M ineralogien benytter 
man til at undersøge Haardheden af M ine
ralier sædvanlig en saakaldet Haardheds- 
scala,  som bestaar af et Antal ved Siden af 
hverandre befæstede M ineralier, a f hvilke 
det ene stedse er haardere end det andet og 
er istand til at ridse det foregaaende, uden 
ig jen at kunne modtage Ridser deraf. Haard- 
hedsgraden betegner man ved T a l, som an
føres ved Siden af Mineralierne; de ere 
følgende :

Haardhedsgrad 1 =  Talk (almindelig eller 
venetiansk.)

* 2 —  Gips eller Stensalt.
» 3 =  Kalkspath.
» 4 =  Flusspath.
» 5 =  Apatit.
» 6 =  Orthoklas (Feldspath).
» 7 —  Kvarts (B jergkrystal).
» 8 =  Topas.
» 9 =  Corund.
» 10 —  Diamant.

Haardheden af Flusspath er altsaa == 4, 
a f Diamant =  10 osv. F or at prøve en 
Stens Haardhed forsøger man nu med en 
Kant af samme at ridse de forskjellige Led 
af Scalaen, idet man begynder fra det haar- 
deste, for ikke til ingen N ytte at tilkradse 
de blødere Stykker, indtil man kommer til 
den Grad, hvis Mineral modtager en tydelig  
Ridse. Derpaa samm enligner man ved Hjælp 
af F ilen  Haardheden af den Sten, som skal 
p røves , med det sidste Led af Scalaen, der 
endnu ikke lod sig  ridse, og  bedømmer af 
den M odstand, som Legem et g jør im od F i
len, samt af den stærkere eller svagere Lyd, 
der fremkomm er ved F ilingen , om det kun 
er ligesaa haardt eller om det virkelig er 
blødere end det sidste ikke ridsede Led. 
Orientalsk Topas vil t. Ex. ikke ridse de 
to liøieste Led af Scalaen, men derimod det 
tredie, Topasen, som er =  8 ; men med F i
len finder m an, at dets Haardhed ikke er 
under 9 , da den paa Scalaen værende Co
rund viser det samme Forhold  im od F ilen  
som den saakaldte orientalske Topas. Den
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egentlige eller saakaldte occidental,ske Topas 
ridser først ved 7.

I  mange Tilfæ lde tjener ogsaa en Prøve 
med Hensyn til Haard heden til at skjelne 
de ægte Æ delstene fra de kunstige eller 
eftergjorte, hvortil man dog ogsaa anvender 
en Undersøgelse af Stenenes Væ gtfylde ved 
Hjælp a f en hydrostatisk Vægt. I dette 
Øiemed veier man først Stenen i fri Luft 
paa en meget fin V æ gt, dypper den der- 
paa, hængende under Vægtskaalen i en fin 
Traad, fuldstændig ned i destilleret Vand, 
og  undersøger, hvorm eget mindre den nu 
veier end tid ligere; med denne Porskjel d i
viderer man ind i den først fundne absolute 
V æ gt, og Kvotienten er da den specifiske 
Vægt, idet Y æ gten  af det rene Vand stedse 
antages at være =  1. Heller ikke denne 
Undersøgelse er imidlertid fuldstændig paa- 
lidelig, da man ved at tilsætte M etalilter til 
de af Glasflusser forfærdigede Æ delstene 
som oftest med temmelig stor N øjagtighed 
kan give dem den samme specifiske Vægt 
som de tilsvarende ægte, og  man maa der
for stedse desuden tage sit Kjendskab til 
Stenenes Farve, Glans og øvrige Egenskaber 
til Hjælp. Med indfattede Stene kan den 
nævnte Undersøgelse selvfølgelig  ikke fore
tages. Den for de fleste Æ delstene eien- 
dom melige dobbelte Straalebrydning vilde 
ligeledes kunne benyttes som et Kjendetegn 
paa Æ gtheden, dersom den ikke blev g jort 
ukjendelig ved Facetterne, og  heller ikke vil 
en Stens Forhold  under Blæserøret kunne 
bringes i Anvendelse uden idetmindste t il
dels at ødelæ gge eller beskadige den. Som 
et Skjelnemærke kan ogsaa tjene den større 
Kulde og E lektricitet, som ægte Stene ved 
G nidning udvise og  beholde i 6— 12 Timer, 
imedens de uægte allerede tabe disse Egen 
skaber efter et Par Tim ers Forløb. I  P or- 
færdigelsen af kunstige Æ delsten e, de saa
kaldte imitationer,  har man i den nyere 
T id  bragt det m eget v id t , og hvad navnlig 
de farvede, indfattede Stene angaar, er det 
endogsaa før Kjendere ikke let af deres U d
seende alene at fælde nogen sikker Dom 
med Hensyn til deres Æ gthed, om de ogsaa 
sædvanlig forraade sig  ved deres udsøgte 
Renhed og  eiendom melige Glasglans (s. og 
saa »Glasflusser«),

Raa,  uslebne Ædelstene ere navnlig Gjen- 
stand for en betydelig  Handel i London, 
Am sterdam , Antwerpen og Paris, imedens 
de kun sjeldnere forekomme i Tyskland; de 
slebne komme ligeledes hovedsagelig fra de 
nævnte Byer. De fleste og smukkeste Æ del
stene komme fra Ostindien og overhovedet 
fra Landene i den hede Zone. Derfra hid
rører ogsaa den Omstændighed, at man sæd
vanlig giver de smukkere Arter Æ delstene 
Tilnavnet »orientalske«, selv om de slet ikke 
findes i Orienten, hvilket saaledes t. Ex. er 
Tilfældet med den ægte Opal fra Ungarn. 
Smaragden fra Peru etc. Men i det Hele 
taget hersker der stor Forvirring med H en
syn til Benævnelserne paa Æ delstene, og 
mange gives ganske andre Navne i Handelen 
end i det mineralogiske System. I dette

Værk ville under de specielle Artikler om 
de forskjellige Æ delstene de Navne findes 
anførte saa nøiagtigt og  fuldstændigt som 
m uligt, under hvilke de i Regelen fore
komme i Handelen ; men i Alm indelighed 
kunne heller ikke disse Angivelser ansés 
som  fuldstændig paalidelige, da der i denne 
Henseende g jør sig  megen Vilkaarlighed 
gjæ ldende, og Juvelererne ofte kun adskille 
Stenene efter Farven. Angaaende Æ del
stenes Værdi lader der sig  i Alm indelighed 
ikke opstille nogen bestem t R egel, da den 
betinges af mange Biomstændigheder og 
navnlig ofte af Moden. Ved Stene af samme 
A rt er Prisen saaledes især afhæ ngig  af 
deres Renhed og  Feilfrihed og a f Farvens 
Skjønhed og Ensartethed, og ved skaarne 
Stene desuden af Snittets Regelm æssighed. 
For lige feilfri Varer gjælder for Tiden i 
Juvelhandelen for de mere kostbare Æ del
stene omtrent denne Rækkefølge: Diamant, 
Rubin, Smaragd, Saphir, Opal, Spinel.

Æ delstenene komme til Europa dels i al
deles raa Tilstand og  dels kun m eget ufuld
komment bearbeidede. Deres regelmæssige 
Form og Polituren erholde de ved Slibning 
paa omdreiende Skiver af Støbejern, Kobber, 
B ly eller T in , som ere bestrøgne med et 
Slibepulver, der til de haardeste Stene be- 
staar af Diamantpulver, til de mindre haarde 
af Saphir- Topas- eller Smergelpulver. P o
lituren eller den høieste Glans giver man 
dem ved Slibning paa B ly- eller Træskiver, 
som ere overtrukne med Læder, Klæde, Filt, 
eller Pap ir, under Anvendelse af m eget fint 
slemmet Diamantbord, Sm ergel, T in ilte , Po- 
lérrødt eller Trippelse, eller opsaa blot ved 
A fgnidning med Læder. Ved Slibningen 
giver man Stenene m eget forskjellige For
mer, som tildels maa rette sig efter deres 
Art og eiendommelige Egenskaber; de finere 
og gjennem sigtige gives sædvanlig enten 
Brillant -  Roset - eller Taffe lstenssnit ;  des
uden anvender man ofte Trappesnit tet ,  det 
blandede Snit  og Muslingesnit tet ,  som  alle 
ville findes tidligere beskrevne under Artiklen 
»Diam ant«. M uslingesnittet, som ogsaa be
nævnes cabochon,  bestaar deri, at Stenen 
har en kugleform ig Overflade uden Facetter, 
og  den kan sda enten kun være convex pan 
den ene Side og flad paa den anden, eller 
convex paa begge Sider; det anvendes is#1' 
med halvt gjennem sigtige og  gjennemskin- 
nende Stene. —  Ved at anvende forskiellig6 
Kunstgreb ved Indfatningen af Ædelstene) 
saasom ved at give dem et Underlag eller 
farve deres Underside etc., søger man ofte 
at forhøie deres Skjønhed og  at skjule deres 
F e il ; dette kan ogsaa lade s ig  gjøre saa 
skuffende, at man aldrig med nogenlunde 
Sikkerhed vil kunne bedømme Værdien »i 
en indfattet Sten, og  det er derfor en Regel 
kun at kjøbe kostbare Stene uindfattede. 
Man har navnlig bragt det vidt i denne Kunst 
i Orienten, men ogsaa i Europa anvendes 
den oftere for at skuffe lettroende Kjøbere- 
Underlaget bestaar sædvanlig af en glinsende 
Folie af passende Farve, men undertiden og
saa af en sort eller mørktfarvet Mastixfernis.
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Naar Stenen imidlertid er indfattet à jour, 
det vil sige saaledes, at dens Underside og
saa er ubedækket, da kan ingen Skuffelse 
finde Sted i denne Henseende, hvorfor ogsaa 
denne Indfatningsmaade hyppigst anvendes 
med gjennem sigtige og feilfri Stene. Vanske
ligst er det at opdage de fine Ridser, som 
ikke sjelden findes i Ædelstene. Man har 
hertil anbefalet at lægge Ædelstenen i fin 
Sassafras eller Anisolie og  vende den om 
flere Gange; den i Ridserne indtrængende 
Olie vil bryde Lyset paa en anden Maade 
end Stenen, og selv den fineste Ridse vil 
derved kunne opdages. Dette gjælder dog 
kun de raa Stene, men ikke de slebne, i 
hvilke Ridserne allerede kunne være udfyldte 
ved Kunst, idet man t. Ex. skal kunne gjøre 
Ridser i Diamanter næsten usynlige med 
frisk Hvidløgsaft. De Forfalskninger, som 
kunne finde Sted ved den saakaldte Double
ring,  have vi tidligere omtalt under Artiklen 
»Doubletter«. Angaaende den V æ gt, som 
benyttes i Handelen med Æ delstene, henvise 
vi til Artiklen »Diam ant«; hvad dér er an
ført om Værdiberegningen gjælder i A lm inde
lighed ogsaa om de øvrige Æ delstene. Smaa, 
raa Ædelstene af forskjellig A rt, blandede 
imellem hverandre og fra hvilke de til S lib 
ning tjenlige ere udsorterede, komme i Han
delen under Navn af Ædelstensgrus; efter 
at være fint pulveriserede, anvendes de til 
Slibning af andre Æ delstene. —  Handelen 
med Ædelstene er nu langtfra saa betydelig  
som tidligere, hvortil Grunden hovedsagelig 
maa søges i, at der allerede findes en stor 
Mængde Æ delstene i Europa, og at deres 
Antal stadig forøge^, imedens Stenene aldrig 
gaa over i Consumen. I den nyere Tid bar 
dog ogsaa den Fuldkom m enhed, hvormed 
man nu forfærdiger uægte Æ delstene, og 
den store M ængde, som deraf fabrikeres, b i
draget m eget dertil. Tilvirkningen af kun
stige Æ delstene sker paa forskjellige Maader, 
enten ved at smelte Lerjordarter i Knald
luftshede under Tilsætning af forskjellige 
Metalilter som farvende M id ler , eller ved at 
bringe de i og  for sig næsten værdiløse B e 
standdele, hvoraf Æ delstenene bestaa, saa- 
som Lerjord, Talkjord, Kiselsyre, Borsyre, 
Fluor etc., i Berøring med hverandre i 
smeltet Tilstand og  i de rette Forhold, eller 
endelig ved at udskille disse Bestanddele af 
luftformige Forbindelser. Det er navnlig i 
Paris, at man har anstillet m angfoldige F or
søg i disse- Retninger, og det er ogsaa lyk
kedes at fabrikere Rubiner, Topaser, Saphi- 
rer og andre kostbare Æ delstene, der baade 
med Hensyn til Farve, Glans, Haardhed og 
Krystalform stemme næsten ganske overens 
med de tilsvarende af Naturen dannede Stene. 
Det er imidlertid kun meget smaa Krystaller, 
som man endnu har kunnet frembringe, idet 
der til Frem stilling af større udfordres en 
næsten uopnaaelig Varmegrad i længere T id  
i Forbindelse med en Sm eltning a f store 
Masser paa éngang, hvorved Omkostningerne 
ved Tilvirkningen blive meget betydelige.

Æ g  (Ova), T. Eier, Fr. Oeufs, E. Eggs,

J. H j o r t b :  Varelexikon.

navnlig af Høns, udgjøre en ikke uvæsentlig 
Handelsartikel og udføres i Mængde fra 
fiere Lande, især til England og Tyskland. 
De bestaa af en haard Skal (for største D e
len kulsur Kalk) til hvilken der indvendig 

i slutter sig  en fin Hinde, samt dernæst af 
; Æ ghviden og  Blommen. Vægten paa Hønseæg 
j varierer imellem 50 og 60 Gram , hvoraf 

Blommen udgjør 82— 35 pCt., Æ ghviden 
! 50— 55 pCt. og  Skallen 10— 13 pCt. Æ g  

benyttes ikke alene som et Næringsmiddel, 
men finde ogsaa technisk Anvendelse i flere 
Retninger. Den friske Æ ghvide benyttes 
undertiden til Klaring af Vine og Likører, 
og til samme Brug ogsaa i Sukkerkogerierne; 
af Bogbindere anvendes den til at give 
Glans paa Læderryggene af indbundne Bøger, 
og med Kalk giver den meget godt Kit. 
Den kommer ogsaa i Handelen i torret T il
stand som Albumin (s. d.) og benyttes da 
som Fixeringsm iddel i Tøitrykkerierne, til 
Frem stilling af Albuminpapir for Photogra
pher, samt som Klaringsmiddel. Blommerne 
anvendes i Glacélædergarveriet og komme 
derfor i Handelen til dette B rug, ofte skilte 
fra Æ ghviden. Tørret Æ gblom m e og Æ g 
hvide, som i denne Tilstand kan holde sig 
længe, kan bekvemt medtages paa lange Sø- 
og Landreiser; den første er en haard Sub- 
stants af mørkegul Farve, imedens den sidste 
bestaar af gullige, gum miagtige, glinsende 
og  sprøde Korn. 1 den nyeste Tid er ogsaa 
Blommen bragt i Handelen i Form  af et 
fint, gult Pulver, som er fremstillet ved Ind- 
dampning i Vacuum ; det lader sig  opbevare 
uforandret aarevis uden at tabe sig  synder
lig. A f  den haardkogte Blomme udvindes 
ogsaa ved Udpresning en fed O lie, Ægolie 
(Oleum Ovorum), hvoraf der i hver Blomme 
findes c. 3 Gram; den er rødliggul, har en 
tem m elig tyk Consistents, stivner i Kulden, 
bliver let harsk og anvendes endnu under
tiden i Medicinen. Æ gskallerne ere tid - 
ligere i brændt Tilstand bievne benyttede i 
Medicinen, men anvendes nu ikke mere. 
Skallerne af Struds- og  Kasuaræg, som ere 
meget haarde, og som ogsaa undertiden 
komme til Europa, tjene som Drikkekar i disse 
Fugles Hjemlande. —  Som bekjendt blive 
Æ g  let fordærvede ved at opbevares længere 
T id  og faa da en stinkende L u g t : Aarsagen 
hertil ligger i Ægskallernes Porøsitet, hvor
for ogsaa de Heste Midler til Conservering 
af Æ g  gaa ud paa at tilstoppe Skallernes 
Porer. Som saadanne M idler kan nævnes 
at læ gge Æ ggene i Kalkmelk eller i Fedt, 
at overdrage Skallerne med F edt, Paraffin, 
arabisk Gummi eller Stivelseklister, eller at 
bestryge Skallerne med en svag Opløsning 
af Salicylsyre i Vand. —  Ifølge engelske 
Blade skal man i den nyeste Tid i N ord
amerika med tilfredsstillende Resultat have 
begyndt at fabrikere kunstige Æ g  ved til 
Frem stilling af Blom men at benytte en af 
Maismel, Stivelse og  andre Stoffer bestaaende 
D eig  og til Skallen Pariser Gips ; men denne 
Meddelelse tør dog vistnok trænge til nær
mere Bekræftelse.

6 4
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Handelen med Æ g  har paa Verdens
markedet i de senere Aar taget et umaade- 
lig t Opsving. Englands Indførsel af Æ g  er 
saaledes stegen meget betydeligt i det sidste 
Decennium , og  imedens Frankrigs Udførsel 
er gaaet noget tilbage , er derimod Æ g - 
exporten fra Østerrig-U ngarn, men navnlig 
fra Italien, tiltagen i høi Grad. Italiens 
Æ gudførsel gjorde sig  først gjældende for 
en halv Snes Aar siden og steg fra henved 
55 tusinde Metercentner (à 200 Pd.), altsaa 
omtrent 11 M illioner Pund i A aret 1873 til 
c. 42 Mill. Pd. i 1877 og til 50 Mill. Pd. i 
1880; den sank derefter i 1881 til c. 43 
Mül. Pd., der repræsenterede en Væ rdi af 
over 28 Mill. Francs. —  Frankrigs hele 
aarlige Production af Æ g  anslaas til 6,752 
Millioner Stykker til en Værdi af c. 650 
M ill. Fr.; Udførselen af Æ g  udgjorde i 1877 
c. 54 M ill. Pd. til en Værdi af c. 38 Mill. 
Fr., i 1879 c. 48 M ill. Pd. og  i 1881 c. 42 
Mill. Pd. til en Værdi af 29 V2 M ill. Fr. 
Udførselen af Æ g  fra Frankrig er saaledes i 
Tilbagegang, nærmest paa Grund af den til
tagende Concurrence fra Italien og maaské 
ogsaa fra Østerrig-Ungarn, hvis Udførsel 
siden 1871, da den angaves til c. 19 Mill. 
Pd., er voxet m eget stærkt; i 1877 udgjorde 
den saaledes c. 48 Mill. Pd., i 1879 c. 62 
og  i 1881 c. 59 Mill. Pd. —  Ruslands aar
lige Udførsel a f Æ g  anslaas til imellem 100 
og 140 Millioner Stykker, hvad der med en 
Gjennem snitsvægt a f 50 Gram pr. Æ g  vil 
udgjøre 10 à 14 M ill. Pd.

Som Æ g  forbrugende og indførende Lande 
staa England og Tyskland øverst. Englands 
Indførsel af Æ g  er tiltagen i den Grad, at 
den har naaet en Gjennemsnitsværdi af over 
40 Mill. Kroner aarlig ; imedens den i 1870 
kun udgjorde c. 431 M ill. Stk., indførte 
Landet i 1881 c. 757 M ill. Stk. Englands 
Hovedleverandeurcr ere de kontinentale Sta
ter og  da især Frankrig, Italien og Østerrig- 
Ungarn, navnlig igjennem den tyske og 
franske M ellemhandel. —  Tysklands Stilling 
som Mellemhandler paa det internationale 
Æ gm arked vil kunne sés af følgende A n 
givelser. I  1879 var Indførselen c. 52 Mill. 
Pd., i  1880 c. 31 og  i 1881 c. 29 Mill. Pd., 
imedens Udførselen i disse tre Aar var rcsp. 
c. 21, 5 og 4 M ill. Pd. Siden den tyske Æ g 
told blev indført (3 Keichsmark pr. 200 
Pd.) er Landets Indførsel af Æ g  aftagen be
tydeligt, men Udførselen næsten ligesaa 
stærkt, idet begge mest kun existere paa 
Papiret, da den egentlige Æ gm ellem handel 
siden den nye Tarifs Indførelse kun viser 
sig  som Transit og  altsaa ikke mere opføres 
paa Ind- og  Udførselslisterne. Transiten af 
Æ g  igjennem  Tyskland alene fra den østor- 
rigske Grænse anslaas aarlig til c. 32 Mill. 
Pd., imedens Tysklands virkelige Behov, alt
saa Indførselen af Æ g  til Forbrug i Landet, 
udgjør c. 30 Mill. Pd. til on Værdi af over 
12 M illioner Keichsmark.

Danmarks Æ gom sæ tning med Udlandet 
var i Femaaret 1877— 81 følgende:

Indførsel. Udførsel.

1877 64,823 Snese 944,369 Snese
1878 56,860 » 1,200,973 »
1879 51,256 » 1,310,166 »
1880 81,183 » 1,992,054 »
1881 84,545 » 1,860,074 »

Den gjennem snitlige Indførselsværdi for 
disse 5 Aar udgjorde 63,088 Kr. aarlig, og 
Udførselsværdien 1,354,649 Kr.. —  A f de i 
1881 som ovennævnt udførte c. 1860 tusinde 
Snese Æ g  gik  c. 1625 til England, 128 til 
N orge, 104 til Belgien, 63 til Sverig og  c. 
42 tusinde Snese til Tyskland.

Norge indførte i Aaret 1881 ialt 723,840 
Pund Æ g  til en Værdi af 289,500 Kr., 
hvoraf c. 391 tusinde Pund kom fra Sverig, 
324 fra Danmark, 8 fra H am borg etc. Ud
førselen i samme Aar udgjorde kun 1,208 
Pund.

Sverig indførte i 1880 ialt 773,822 Stk. 
Æ g  til en Værdi af 23,215 Kr., og  udførte 
4,784,330 Stk., v. 143,530 Kr.

Englands Æ gindførsel er omtalt ovenfor.

Æ gagropilæ  s. Bezoar.

Æ glivide s. Albumin.

Æ golie s. Æg.

Æ gyptian er Navnet paa en sort W ed- 
gewoodvare (S. Stentøi).

Æ linetræ s. Aim.
Æ m ilian  kaldtes af Opfinderen Ar- 

noldi i Egelsburg ved Gotha nogle Kar eller 
Skaale til pharmaceutisk og chemisk Brug, 
som ere mindre hvide og gjennem sigtige end 
Porcellain.

Æ renpris (V eronica)', T. Ehrenpreis, 
en talrig Slægt af de Maskeblomstredes Fa
milie med hjuldannede, uregelm æssige, fir
delte Kroner, forekommer i mange Arter, af 
hvilke flere ere besværlige Ukrudtsplanter 
for Sæden, navnlig den vedbendbladede Æ ren
pris (F . hederæfolia). A f  de andre Arter 
kan mærkes Læge Ærenpris (V . officinalis), 
en lille haaret, fleraarig Plante med kort 
Stilk, aflange, dunhaarede Blade og  lilla 
B lom ster; den er tem melig almindelig i aabne 
Skove og paa tørre Marker, er i frisk T il' 
stand svagt krydret, smager bitteragtigt og 
anvendes som Husmiddel imod Hoste og 
Brystsygdomm e. I Apothekerne føres den 
under Navn af Herba Veronicæ.

Æ retræ  s. Ahorn.
Æ rter (P isa ),  T. Erbsen, Fr. P o is , E- 

Peas, Ital. P iselli, Kuss. Goroch, ere Frøene 
af den allerede i de ældste Tider dyrkede 
Æ rteplante, som formenes at stamme fra 
Mellemasien, hvorfra den af Grækerne blçv 
bragt til Italien, og  herfra udbredte den sig 
snart over hele Europa. Planten findes baade 
v ildvoxen de og  dyrket og  forekommer 1
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mange forskjeilige Sorter, som dog alle kunne 
henføres til to oprindelige Arter, nem lig 1) 
graa Ært  eller Agerært  (P. arvense) med 
violette Blomster og butkantede, graalig- 
grønne, prikkede og  lidt bittert smagende 
Frø, og 2) Gul Ært  eller Sædært,  Haveært  
(P . sativum) med hvide Blomster og kugle
runde, i moden Tilstand gule Frø. Efter 
Anvendelsen kan man dele de dyrkede Æ rte- 
sorter i Kogeærter,  som dyrkes i Marken og 
hvoraf fortrinsvis de modne Frø anvendes, 
Foderærter,  der dyrkes som Grønfoder, sæd
vanlig i Blandsæd, Skalærter,  hvoraf man 
benytter de umodne Frø, og Sukkerærter,  
hvoraf ogsaa Bælgene bruges; det er for
trinsvis de to sidste Slags, som dyrkes i 
Haver. Æ rter kræve en kraftig , helst af 
Naturen frugtbar Jordbund, men g jør ikke 
store Fordringer til Jordens Behandling; 
de udsaas saa tid lig  som m uligt om For- 
aaret, mon Udbyttet er temmelig usikkert, 
og  kun sjelden rigeligt. 1 Td. gule Æ rter 
veier gjennem snitlig 211 Pd., 1 Td. graa 
Æ rter 214 Pd. De ere i høi Grad nærende 
og benyttes foruden til Menneskeføde ogsaa 
til Foder for Kreaturer, især til Svin og 
Fedekvæg; Ærtehalmen bruges dels til 
Strøelse og dels til Faarefoder.

Danmarks Ind- og Udførsel af Æ rter har 
i de sidste 5 Aar været følgende:

Indført. Udført.

1878 14,510 Tdr. 8,674 Tdr.
1879 8,333 » 7,883 »
1880 14,257 » 14,865 »
1881 9,300 » 7,625 »
1882 15,513 » 11,831 »

Norges Indførsel af Æ rter og  Bønner var 
i Femaaret 1877— 81 følgende:

1877 .. .77,228 Hektoliter (à 1081IÌ d. Potter)
1878. ..58 ,440  »
1 8 7 9 ..  . 36,514
1 8 8 0 ..  . 55,350
1 8 8 1 ..  . 43,864

hvilket sidstnævnte Kvantum veiede c. 6 % 
Mill. Pd. og  ansloges til en Værdi af 763,300 
Kr. Udførselen af Æ rter fra N orge er kun 
ubetydelig.

Sverig indførte i 1880 c. 79,000 Centner 
Æ rter og  Bønner til en Værdi af 502,358 
Kr, og udførte 47,248 Centner v. 300,671 Kr.

England indførte i 1876 c. 1,6 Millioner 
Cwts. Æ rter til en Værdi af 702,480 Lstrl., 
hvoraf 1,4 M. Cwts. fra Nordamerika. I  
samme Aar udførte England af Landets P ro 
duction 33,125 Cwts. og af fremmede Æ rter 
14,433 Cwts. —  Det til Dyrkning af Æ rter 
i England benyttede Areal udgjør c. 300,000 
Acre (à 0,734 d. Tdr. Land).

Æ r u g « ,  Æ s c u l i n ,  Æ t h i o p s  o. fi. 
®- under Ae.

Æ selhuder af de tamme Æ sler be

nyttes især ti! Frem stilling af Pergament, af 
de vilde til Fabrikation af Chagrin.

Æ s e l s a g u r k  s. Elaterium.

Æ t h e r ,  Svovlæther,  Diæthyiæiher,  Vi- 
tr iolnaphta (Æ th er  sulphuricus, Naphta  
Vitrioli) er en vandklar, meget tyndtflydende 
og  meget flygtig  Vædske af en behagelig, 
gjennemtrængende L u gt og en kølende, vin- 
aandig Smag, som tilberedes ved at destillere 
en Blanding af Svovlsyre og  Alkohol. Den 
brænder med en stærkt osende Flamme og 
er overordentlig let antændelig, idet dens 
Damp allerede tændes, naar Vædsken endnu 
er i nogen Afstand fra en Flamm e, og man 
maa derfor ved Omfyldning af Æ ther an- 

j vende den største Forsigtighed. Den for- 
j  færdiges i det Store i chemiske Fabriker,
! sædvanlig ved at blande 1 Vægtdel Vinaand 
i  af 90 pCt. Tralles med 2 Vægtdele concen- 
I treret Svovlsyre og _ophede Blandingen til 
! en Temperatur af 130— 140° C., ikke over 

denne sidste, og derefter lade Vinaand lidt 
efter lidt flyde til indtil 8 à 9 Dele Æ ther 
ere destillerede over. Destillatet, der har en 
sur Keaction, neutraliseres derpaa med For
sigtighed ved Natronlud og rystes i en 
rum melig Skilletragt med en mættet K og 
saltopløsning. Ved Henstand vil Æ theren 
udskille sig foroven, imedens K ogsaltopløs
ningen, der har optaget Vinaanden og  største 
Delen af Vandet, vil staa som et Lag for
neden; denne tappes nu fra, og Ætheren 
digereres i to Dage med smeltet Chlorcal- 
cium, som vil borttage den sidste Best af 
Vand, og  rectificeres derefter ved Destillation. 
Den vand- og  spiritusfri Æ ther har ved 
17,5° C. en Vægtfylde af 0.7185; Kogepuuc- 
tet er 3 5 °  C. Ved 17,5° opløse 12 Dele 
Vand 1 Del Æ ther og  35 Dele Æ ther 1 
D el Vand. Den offlcinelle Æ ther til medi
cinsk Brug er ikke fuldstændig fri for Vand 
og Spiritus, hvorfor dens Vægtfylde er 0,725. 
Æ ther kan i ethvert Forhold blandes med 
Spiritus, ætheriske og fede Olier. —  Æ ther 
anvendes til forskjelligt technisk Brug, navn
lig  til Opløsning af Svovl, Phosphor, Kaut
schuk, Copal, Olier, etc.; ligeledes i M edi
cinen til indvortes B rug og som et Anæstheti- 
eum, men hertil er det nu for endel blevet 
fortrængt af Choroform. Æ ther indgaar 
mange chemiske Forbindelser og er et v ig 
tig t Opløsningsmiddel for en Mængde Stoffer, 
hvorfor den er af største V igtighed for Che
mien. —  1 Del Æ ther og  3 Dele Vinaand 
give de bekjendte Hoffmannsdraaber.

Æ t h e r  a c e t i c u s s. Eddikeæther. —  
Æ . lieu/iOicus s. Benzoe. —  Æ . butyricus s. 
Smør. —  Æ. cantharidatus s. Spanske Fluer. 
—  Æ . forinlcariiiii s. Myreæther. —  Æ . inuri- 
atiens s. Saltæther. —  Æ . nitrosus spirituo- 
sus s. Salpeteræthervinaand. —  Æ . oeiian- 
thicus s. Vinbærolie. —  Æ. sulphuricus s. 
Æther. —  Æ. valerianicus s. Baldrian.

Æ t h e r i s k e  O l i e r  s. Olie.

Æ t h r i o s k o p  kaldes et meget fint vi
sende Thermometer, som er fyldt med farvet 
Svovlsyre.
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Æ t h y l æ t h e r  s. Æther.

Æ t s a m m o n i a k  s. Salmiakspir itus,  
ætsende.

Æ t s b a r y t  s. Tuagj ord.

Æ t s b e i t s e r  s. Beitse.

Æ t s k a l i  s. Kali,  kaust isk.  

Æ t s k a l k  s. Kalk.

Æ t s n a t r o n  s. Soda.

Æ t s s t e n  s. Kali,  kaust isk.  

Æ t s s n b l i m a t  s. Kviksølvsublimat .

0

Ø i e n s t e n  (Lapis divinus) t i l b er ed es 

ved  at  sam m en sm el t e K o b b er v i t r i o l  el l er  

Sp an sk gr øn t , A l u n  o g Sal p et er  u n d er  T i l 

sæt n i n g  a f  n o get  Cam p h er , o g d er p aa h æld e 

M assen  u d  p aa en  Pl ad e. D et  er  en  h v i d 

l i g g r ø n  M asse a f  en  k øl en d e o g sam rn en - 

sn ær p en d e, m et al l i sk  Sm ag  o g en  cam p h er -  

a g t i g  L u g t . D en  er  t em m el i g  f u l d st æn d i g  

o p l øsel i g i  V an d  o g an ven d es i  M ed i ci n en  

a f  Ø i en l æger . O gsaa d en  h v i d e Z i n k v i t r i o l  

b en ævn es u n d er t i d en  Ø i en st en .

Ø i e n t r a s t  (Euphrasia officinalis) er  

en  p aa B jer g h ø i d er  o g t ør r e E n g e voxen d e 

P l an t e m ed  b laar ød e el l er  h v i d l i g b l aa , gu l -  

p l et t ed e B l o m st er , som  an ven d es i  M ed i ci n en  

i  Ø i en sy gd om m e o g i m od  G u l so t .

0 1 ,  T . B i er ,. F r .  B i èr e, E . B eer , I t a l . 
B i r r a , Sp an sk  Cer veza, er  en  en d n u  i  l an g 

som  G jæ r i n g  vær en d e v i n aan d i g  D r i k , som  

fo r t r i n sv i s t i l b er ed es a f  m al t et  K o r n , i  A l 

m i n d el i gh ed  B y g , u n d er t i d en  o gsaa a f  H v ed e, 

sj el d n er e a f  B i s  o g St i v el sesu k k er , o g  som  

er  t i l sa t  H u m l e. D et  ad sk i l l er  si g  f r a V i n  

d er ved , a t  d et  i n d eh o l d er  m i n d r e A l k o h o l , 

m en  m er e P l an t esl i m  o g  b i t t e r t  E x t r ac t i v -  

st o f , d er  m est  f r em k om m er  ved  d en  t i l sat t e  

H u m l e, l i geso m  d et  o gsaa sæd v an l i g  i n d e

h o l d er  m eget  K u l sy r e , som  er  A ar sag en  t i l  

at  d et  sk u m m er . Ø l l e t s T i l b er ed n i n g  b e

g y n d er  m ed  M al t g jø r i n g en , et  A r b ej d e, som  

v i  t i d l i g er e h ave o m t al t  u n d er  A r t i k l en  

M al t . V ed  K o r n et s Sp i r i n g  d an n es af  de 

k v æl st o fh o l d i g e St o f f er  i  sam m e Diastase ,  
et  i  V an d  o p l øse l i g t  k v æ l st o fh o l d i g t  St o f , 

som  h ar  d en  E g en sk ab  i  v an d i g  O p l øsn i n g  

at  k u n n e b ev i r k e O m d an n el sen  a f  sel v  b e

t y d e l i g e M æn gd er  St i v e l se  t i l  D r u esu k k er  

e l l er  b esl æg t ed e Su k k er ar t er . V ed  a t  u d r ør e 

M al t en  i  V an d  f aar  m an  d er fo r  en  su k k er 

h o l d i g  O p l øsn i n g , en  saak al d et  Urt,  som  d a 

ved  en  v i n aan d i g  G j æ r i n g  o m d an n es t i l  0 1.  

St r a x  før en d  Ø l t i l v i r k n i n g en  sk al  b egy n d e, 

k n u ses M al t en  m el l em  V a l se r  o g  b l an d es 

d er e f t e r  m ed  V an d  t i l  en  v æ l l i n g a g t i g  M asse. 

K n u sn i n g en  f o r e t ag es f o r  l e t t e r e at  u d t r æk k e 

d e o p l øsel i ge B est an d d el e a f  M al t en , o g  de

O p er at i on er , h vor m ed  d i sse o ver før es i  U r t en ,, 

k al d es Indmæskningen.  D et t e A r b ei d e f o r e

t ages i  et  K ar , M æsk ek ar r et , h v o r  O m r ø

r i n gen  u d før es en t en  ved  H aan d k r af t  m ed 

et  sk o v l d an n et  Bed sk ab  el l er  ved  H j æl p  a f  

M ask i n er , d er  sæd v an l i g  b est aa a f  en  l od r et  

A x e, som  for n ed en  er  f o r sy n et  m ed  t o  sk r aat -  

st i l l ed e V i n ger , d er  n aa u d  t i l  K ar r et s Si d e, 

saa at  de ved  A x en s O m d r ei n i n g op r ør e 

Bu n d fal d et , i m ed en s en  f ast st aaen d e, t ver s-  

o ver  K a r r e t  st i l l e t  K am  b r y d er  M assen s r o 

t er en d e B ev ægel se. I n d m æsk n i n gen  fo r e-  
g aar  i k k e a l t i d  p aa sam m e M aad e i  de for -  
sk j  el l i g e B r y g g e r i e r , o g  som  en  F ø l g e  d er af  

b l i v er  o gsaa d et  p r o d u cer ed e 0 1 a f  m eget  

f o r sk je l l i g  Besk af f en h ed ; m en  i  ét  P u n k t  

st em m er  d o g al l e I n d m æsk n i n gsm et h o d er  
o ver en s, n em l i g  at  B l an d i n g en  a f  M al t  o g 

V an d  i k k e m aa o p var m es h øi er e en d  t i l  7 5 °  

C., i d et  D i ast asen  ved  en  h øi er e T em p er at u r  

m i st er  si n  E v n e t i l  at  om d an n e St i v e l sen  t i l  

D ex t r i n  o g  Su k k er . D en n e O p v ar m n i n g u d 

før es n u  p aa t o  f o r sk j e l l i g e  M aad er ; ved  

v o r t  al m i n d el i g e H v i d t ø l  saavel so m  ved  de 

en gel sk e Ø l so r t er  P o r t e r  o g  A l e  b lan d es 

M al t en  st r ax  m ed  t em m el i g  v ar m t  V an d , 

h v o r t i l  d er  sen er e t i l sæt t es saam eget  k o 

gen d e V an d , at  B l an d i n g en  f aar  d en  r et t e 

V ar m eg r ad ; d et t e er  Paagydnings-  el l e r  In

fusionsmethoden.  M æsk en  t i l  B a i er sk ø l  t i l 

b er ed er  m an  d er i m o d  ved  at  b l an d e M al t en  

m ed  V an d , d er  h ar  en  saad an  V ar m eg r ad , at  

B l an d i n g en  b l i v er  c . 3 5 °  C. v ar m , h v o r ef t er  

m an  ef t er h aan d en  b r i n g er  V ar m en  op  t i l  7 5 °  

ved  g jen t ag n e K o g n i n g er  a f  en  D el  a f  M æ

sk en , som  i  d et t e Ø i em ed  f y l d es i  en  sær 

eg en  K o g ek j ed el ; ef t e r  en d t  K o g n i n g  b r i n ges 

d er n æst  d en  k o g t e M æsk e h v er  G an g  t i l b ag e 

i  M æsk ek ar r et , h v o r ef t er  m an  ved  en  st ad i g  

O m r ør i n g  t i l v e i eb r i n g er  en  en sfo r m i g  T em 

p er a t u r  i  d en  h el e M æsk . D en n e M æsk e-  

m aad e k al d es Kogningsmethoden e l l e r  De- 
coct ionsmethoden.  V ed  V u r d er i n g en  af  

d i sse t o  F r em g an g sm aad er  m aa d et  b em ær 

k es, d el s a t  d en  saak al d t e  D i ast as v e l  f o r  

b est an d i g  t ab er  si n  E v n e t i l  a t  om d an n e
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Stivelse til Sukker ved at opvarmes til Koge- 
punctet, men at den paa den anden Side 
virker langsommere paa kornet Stivelse, saa- 
ledes som den findes i Malten, end paa Sti
velse , som er udbolnet til Klister. Naar 
altsaa Mæsken koges, taber den i Maltkornene 
indeholdte Diastas sin sukkerdannende Evne ; 
men selve Kogningen overfører Stivelsen i 
den klisteragtige Tilstand og  letter altsaa 
Diastasens Virkning. Da den i Malten dan
nede Diastas er istand til at omdanne meget 
mere Stivelse, end der findes i Malten, vil 
der i de Partier af Mæsken, som ikke have 
været kogte, dog findes Diastas nok til at 
omdanne den hele Stivelsemængde. Da 
im idlertid den fuldstændige Omdannelse af 
Stivelse til Sukker tager længere Tid, naar 
Diastasens Mængde er mindre, er det rime
ligt, at Omdannelsen ikke naaer saa vidt 
som i en ukogt Mæsk, hvorfor der optræder 
forholdsvis mindre Sukker og  mere Dextrin, 
imedens i det Hele taget mindre Stivelse 
undgaar Omdannelsen til opløselige Stoffer, 
da den lettere paavirkes i den klisteragtige 
Tilstand. Den kogte Mæsk giver ogsaa ved 
den paafølgende Siening en klarere Urt, idet 
en stor D el Æ ghvidestof fjernes, hvilket 
er af Betydning, da dette g jør Urten til- 
bøielig  til Melkesyregjæring. Urten kommer 
altsaa til at indeholde en mindre Mængde 
kvæ lstofholdige Stoffer, hvilket bidrager til 
Øllets Holdbarhed og formindsker L ivlig 
heden af den paafølgendo G jæ ring; men 
Kogningsm ethoden kræver paa den anden 
Side mere Arbeide og fordrer mere Brændsel. 
Mæskningen kan endnu foretages paa fiere 
andre Maader, som det her vilde blive for 
vidtløftigt at omtale.

Da Hensigten med Indmæskningen er at 
forvandle Maltens Stivelseindhold til Sukker, 
lader man Mæsken henstaa rolig  en Tidlang 
og undersøger derpaa, om der endnu maatte 
findes mere uomdannet Stivelseklister i 
Blandingen. Dette sker ved den saakaldte Jod
prøve, der bestaar i at ryste et Par Draaber 
Jodtinctur sammen med en lille  Prøve af Urten 
i et Reagensglas; dersom da Sukkerdannel
sen er fuldstændig, maa der ikke foregaa 
nogen Farveforandring, imedens derimod en 
fremkommende (rødlig  eller) blaalig Farve 
vil være Tegn  paa, at al Stivelsen endnu 
ikke er omdannet. Isaafald maa man lade 
Mæsken henstaa endnu i nogen Tid, og der
som Omdannelsen da endnu ikke er foregaaet, 
maa Temperaturen under Mæskningen have 
været for høi, og  man maa da hjælpe derpaa 
ved Tilsætning a f noget Maltskraa og ved 
fortsat Gjennemmæskning. Urtens Styrke 
maales ved Hjælp a f et Aræometer eller 
Saccharometer; jo  tungere den er, og jo  
mere Extract og  Sukker den altsaa inde
holder, desto kraftigere 01 vil den afgive. 
— Urten bliver derpaa ved Frasiening skilt 
fra Skaller og  endnu ikke omdannet Melstof, 
Masken.  Dette foregaar igjennem en Sic- 
bund, der ligger noget over Mæskekarrets 
virkelige Bund; igjennem et lodret Rør, 
som udmunder under Sicbunden, tilledes 
under Mæskningen det fornødne kogende

Vand, og Urten aftappes da senere igjennem 
en Hane. Da Aftapningen imidlertid tager 
lang T id  og saa længe hindrer Benyttelsen 
af Mæskekarret, anvender man ogsaa særegne 
Siekar, hvori man overfører Mæsken, saa at 
Mæskekarret strax kan benyttes ig jen  til en 
ny Indmæskning. Ved Fabrikation af Baierskøl 
tilbereder man kun én Urt, og  man vinder 
da den Urt, som er indsuget af Masken 
eller den faste Rest, der er bleven tilbage 
ved Sieningen, ved at oversprøite den med 
hedt Vand, som fortrænger Urten. I Hvidt- 
ølb ryggeri erne tilbereder man derimod, efter
åt den første Urt er løbet fra, en tyndere 
Urt, ved at udrøre Masken med kogende 
Vand, og man faar da en ny svagere Urt, 
og  ved at gjentage denne Operation endnu 
engang, erholder man atter en tyndere Urt. 
De tre tilsvarenoe Ølsorter blive saaledes 
selvfølgelig af aftagende Styrke og Godhed.

Den saaledes vundne Urt koges nu en 
Tidlang, førend man lader den gjære, hoved
sagelig  for at den opløste Æ ghvide kan 
blive udskilt, idet den ved at opvarmes løber 
sammen og danner Klumper, især ved Urten 
til H vidtøl og  de Ølsorter, ved hvilke K og
ningsm ethoden ikke anvendes. Diastasen 
gjøres tillige uvirksom, imedens den dog, 
førend Varmegraden er naaet op over 75 ° 
C., v il have T id  til at fortsætte sin Ind
virkning paa Dextrinet og den Stivelse, som 
kan være tilstede i ringe Mængde. Den 
Fordam pning, som ledsager K ogningen, gjør 
Urten stærkere, og den stærke Ophedning 
dræber Gjæringskimenc, hvorved Urten bliver 
mere holdbar under de senere Behandlinger, 
og samtidig antager den ogsaa en mørkere 
Farve. Under Kogningen tilsættes Humlen, 
som tjener til at give Øllet en behagelig 
bitter Smag og til at forlænge den senere 
indtrædende G jæ ring, ligesom  ogsaa den 
uomdannede Stivelse og de Albuminstoffer, 
som maatte findes i Urten, udfældes ved at 
træde i Forbindelse med Humlens Garvesyre. 
Paa Grund af Humlens Kostbarhed benyttes 
ogsaa undertiden istedetfor denne f'orskjellige 
andre bittre Plantestoffer, saasom Bukke
blade, Post, Alantrod, Enzianrod, Quassia, 
Malurt, Pilebark, Buxbom, og endogsaa g if 
tige Substantser, t. Ex. Kokkelskorn og 
Pikrinsyre. Heldigvis kan den chemiske 
Analyse paavise saadanne Surrogater, som 
mest benyttes i Udlandet, men neppe i 
Bryggerierne i Danmark. —  Jo længere 
Humlen koges med Urten, desto mindre 
fint bliver det 01, der produceres; den 
lakritsagtige Smag, der er eiendommelig 
for flere Slags 01, er tildels en Følge heraf. 
D et Kvantum Humle, der anvendes, er for- 
skj elligt dels efter den Ølsort, som skal til
beredes, og  dels efter Forbrugernes Sm ag; 
i München bruger man saaledes 3— 4 Pund 
Humle til 1000 Potter Urt, i Bamberg 4— 8 
Pd., i England til Porter c. 12 Pd. og  til 
Indian pale ale endogsaa 32 Pd. Kogningen 
foregik tidligere i Alm indelighed over aaben 
Ild i flade og firkantede Pander eller i runde, 
dybe K jedler, som ogsaa benyttedes ved 
Mæskningen til Vandets eller Mæskens K og-



ning; nu bruges ofte lukkede E j edler og 
Opvarmning ved D am p, som enten ledes 
udenom Kjedlens nederste Del eller igjennem 
en indeni Kjedlen anbragt spiralformet R ør
ledning, der efter Kogningens Tilendebrin
gelse ogsaa kan benyttes som Svaleapparat 
ved at lade den gjennemstrømmes af koldt 
Yand, idet Urten maa nedsvales til den for 
Gjæringen mest passende Varmegrad. Som 
oftest benytter man dog hertil Svalebakker 
af Træ eller Jern, som ere meget store og 
lave, for at Vædsken kan have en større 
Overflade og  altsaa flere Berøringspunkter 
med den omgivende Luft. Urten, som kun 
staar nogle faa Tommer høit, afkøles ved 
den stedfindende Fordam pning, som binder 
en betydelig  Mængde Varme, ligesom ogsaa 
ved Berøringen med den ydre Luft. Den 
opvarmede og med Vanddamp mættede L uft 
maa med Lethed kunne skaffes bort, og 
Svalebakkerne anbringes derfor i et lu ftigt 
Rum, som er forsynet med Jalousier, der 
kunne aabnes mere eller mindre for den 
friske Luft. Om Vinteren kan Nedsvalingen 
ske i faa Tim er paa naturlig Maade, men i 
den varme Aarstid maa man fremme A fk ø
lingen paa kunstig Maade, idet Urten ikke 
bør staa udsat for Luften længere end 9 à 
10 Timer, da der ellers let risikeres en 
Melkesyredannelse, som kan skade Øllets 
Holdbarhed. Dannelsen af Melkesyre under 
Urtens Ophold paa Svalebakkerne sker kun 
ved en Temperatur af 40— 50° C., og man 
maa derfor sørge for at Afsvalingen fra 
Kogepunktet og ned til 4 0 °  varer saa kort 
T id  som m uligt; ved lavere Temperatur er 
der Intet at frygte i den Henseende. —  T il 
Afkølingen benytter man enten Blæseappa- 
rater eller Centrifugalblæsere, som opstilles 
ved den ene Ende af Svalebakken og stadig 
forny den Luft, som er i Berøring med 
Overfladen, eller ogsaa befordrer man A fkø
lingen ved at lede koldt Vand igjennem Me
talrør, der enten som forannævnt kunne være 
anbragte i Kjedlen eller i et særegent Svale
apparat, der danner et Mellemled imellem 
Svalebakken og  Gjæringskarrene.

Urten indeholder nu alle Øllets Bestand
dele, som derpaa kun skulle bringes i en 
saadan gjensidig Vexelvirkning, at der kan 
fremkomme de Producter, som give Øllet 
dets eiendommelige Charakter, og dette sker 
ved Gjæringen. Man skjelner imellem Under- 
gj æring og Overgjæring,  og  det producerede 
01 benævnes derefter enten undergj æret eller 
overgjæret 01. Undergjæring anvendes især 
til det stærkere Lagerøl, som bedst brygges 
om Efteraaret og om Foraaret, hvorfor det 
ogsaa undertiden benævnes Martsøl, medens 
Overgjæring mest benyttes til Frem stilling 
af det lettere og  middelstærke 01, som bryg
ges i den varmere Aarstid og  snart skal 
consumeres. V ed  Brygningen af Baierskøl 
benyttes saaledes Undergjæring, hvilken B e
nævnelse hidrører fra, at Gjærcellerne efter 
tilendebragt Gjæring leire sig  paa Bunden 
under Vædsken; den foregaar ved en Tem 
peratur af c. 8 0 C. og derunder, kræver altsaa 
kølige Rum og  kan derfor ikke foretages i

de varmere Sommermaaneder undtagen med 
Anvendelse af rigelig  Is til Afsvaling. Urten 
fyldes paa store, aabne Kar, som rumme 
indtil 50 Tdr. eller mere, og udrøres med 
Gjær, som er vundet ved en tidligere Gjæ
ring ; Gjæren danner en deigagtig Masse, 
som man for den lettere Fordelings Skyld 
først kan udrøre med en mindre Mængde 
Urt og derefter blande med Resten i Karret. 
Om Sommeren nedsvales Urten som oven
nævnt med Is , der anbringes i dybe og 
smalle Blikcylindre, som nedsænkes i Urten,

' eller ogsaa lader man Urten løbe fra Svale
bakken til Gjæringskarrene igjennem  et af 
fortinnede Kobberrør bestaaende Svaleapparat. 
I de senere Aar har man ogsaa begyndt at 
ned svale Urten i hermetisk lukkede Kasser, 
enten ved i disse at anbringe slangeformede 
Rør, som stadig gjennemstrømmes af iskoldt 
Vand, eller ved at give Kassernes Sideflader 
en svag Heldning og lade Svalevandet løbe 
ned ad dem ; men der maa i begge Tilfælde 
indbringes frisk Luft i Urten for at ilte 
denne, da Gjæringen ellers kun vil blive 
svag. T il Undergjæring benytter man sæd
vanlig omtrent 30 Potter tyktflydende Gjær 
til 10,000 Potter Urt. Efter henved 24 
Timers Forløb viser Gjæringen sig  ved et 
fint Lag Skum, der sætter sig i Randen af 
Vædsken og hidrører fra de opstigende Kul
syreblærer; den skrider derpaa langsomt 
frem, idet Skummet breder sig paa Over
fladen, der bliver meget ujevn og  kommer 
til at ligne en Samling af smaa Bakker og 
Dale, de saakaldte Kruser.  Paa en Del af 
Overfladen bliver Skummet brunplettet, idet 
Humlens harpixagtige Bestanddele udskille 
sig, og dette Dække fjernes, naar Gjæringen 
er tilende kort førend Øllet bringes paa 
Lagerfadene for at gjennemgaa Eftergjæ- 
ringen. Gjæringen foregaar kun langsomt, 
dels fordi den benyttede Gjær i og  for sig 
ikke befordrer nogen livlig  Gjæring, og  dels 
fordi Varmegraden or lav og den ved Kog- 
ningsm ethoden tilberedte Urt gjærer mindre 
liv ligt. For yderligere at forhale Gjæringen 
maa man derfor ogsaa søge at modvirke den 
Varmeudvikling, som ledsager denne, og 
man lader derfor sædvanlig Gjæringen be
gynde under en Temperatur af 4 à 5 0 C., 
som derpaa under Hovedgjæringen vil stige 
til 8 à 10°, hvilket er den høieste Varme, 
som en god Gjæring bør naa. Imedens man 
om Vinteren let kan holde den rette Tempe
ratur i Gjæringslokalerne, maa man om Som
meren anvende kunstige Midler dertil, idet 
man enten lader fortinnede, med Is fyldte 
Jernbeholdere flyde omkring paa Vædskens 
Overflade, eller ved Hjælp a f store Blæse- 
apparater, der ere opstillede i et sæ rligt Lo
kale, hvor der fremstilles kunstig Is, sender 
en kold Luftstrøm ind i Gjæringslokalerne- 
Under Gjæringen forandrer Vædsken stadig 
sin Vægtfylde, idet Sukkeret, hvis Opløsning 
har en større Vægtfylde end Vand, omdannes 
til Kulsyre og Vinaand, hvis Vægtfylde er 
mindre end Vandets, og  disse Forandringer 
kan man følge ved Hjælp af en Flydevægt 
som fra T id  til anden nedsænkes i en Prøve
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af Vædsken; naar man da bemærker, at 
Vægtfylden ikke længere aftager, er Gj ge
ringen tilendebragt. Der udvikler sig  da 
ikke mere Kulsyre, og Vædsken bliver derfor 
rolig  og klarer sig, idet der paa Bunden 
samler sig dels uddød og dels nydannet Gjær, 
hvilken sidste kan samles særskilt og be
nyttes igjen. Undergjæringen medtager sæd
vanlig en T id  af 8 — 12 Døgn, længst fol
det saakaldte Lagerøl, som skal henligge 
flere Maaneder, inden det skal bruges.

Naar den her beskrevne første Gjæring 
eller Hovedgjæring er tilendebragt, under
kastes Øllet en Eftergjæring,  idet man fylder 
det paa Fustager i en kold, om fornødent 
med Is afkølet Kjælder, hvor Temperaturen 
kun er nogle faa Grader over Frysepunktet. 
Gjæringen fremkaldes da af de Gjærceller, 
der ere fulgte med fra Gjæringskarrene, og 
der fremkommer nu et brunt Skum, der 
iblandt Andet indeholder opslemmede Uren
heder og undviger foroven igjennem Spunds- 
hullet. Senere bliver Skummet hvidt, og 
H ullet lukkes da med et Spunds, for at der 
som en Følge af den endnu vedblivende Kul
syreudvikling kan opstaa et noget større 
Lufttryk i Fadet, hvorved Optagelsen af 
Kulsyren befordres. Efterhaanden aftager 
ogsaa denne Gjæring, og Ø llet fyldes nu 
paa de Fade, hvori det forsendes til de 
større Forbrugere. Her saavel som senere 
ved Fyldningen paa Flasker indtræder atter 
en kortvarig Gjæring, og da anstillede Un
dersøgelser have vist, at Tilstedeværelsen af 
Ilt i den gjærende Vædske befordrer Gjæ
ringen, og da der ved hver Om fyldning op 
tages atmosphærisk Luft af Ø llet, er det 
rimeligt, at det er denne, som giver de altid, 
om end i ringe Mængde tilstedeværende 
Gjærceller forøget Livskraft. Naar man til
virker undergjæret 01, brygger man sæd
vanlig ikke i den varme Aarstid, hvilket i 
Baiern endogsaa er forbudt ved Lov, og det 
01, som skal bruges i denne Tid, maa derfor 
allerede være brygget færdigt ved Somme
rens Begyndelse, saa at det ofte kommer til 
at henligge længe, førend det gaar over i 
Forbruget. Øllet er i hele denne T id  under
kastet Gjæring, hvilket er nødvendigt, for 
at den K ulsyre, som derved udvikler sig. 
kan holde den atmosphæriske Luft ude og 
saaledes forebygge, at Øllet fordærves eller 
bliver surt. For yderligere at udelukke 
Øllet fra Lufteus Paavirkning, blive t. Ex. 
Fadene til Baierskøl ogsaa indvendig ud- 
smeltcde med Harpix. Denne længe fortsatte 
Gjæring vil forøge Mængden af Vinaand og 
altsaa ogsaa Øllets Styrke, samt formindske 
Mængden af Extracten eller de faste Stoffer 
i Øllet, og  da det er af V igtighed at holde 
Mængden af disse Stoffer indenfor de Græn
ser, som Forbrugernes Smag kræver, g jør 
Ø lbryggerne A lt for at hæmme Gjæringen 
saameget som Hensynet til dets Holdbarhed 
tillader. Der tilsættes derfor rigeligere 
Humle, da denne modvirker Gjæringen, og 
af samme Grund lader man Hovedgjæringen 
foregaa ved en lavere Varmegrad og lader 
Øllet lagres i Kjældere, hvor Thermometeret

næsten viser paa Frysepunktet; ligeledes be
nyttes der mere Malt, for at Øllet, om det 
end bliver stærkere, dog kan beholde en til
strækkelig Mængde Extractbestanddele til
bage. Lagerøllet eller Sommerøllet er derfor 
altid noget stærkere end Vinterøllet, som 
sædvanlig kun lagres 1 à 2 Maaneder.

Overgjæringen foregaar langt hurtigere 
end Undergjæringen, og da Sukkeret ikke 
sønderdeles saa fuldstændigt derved som ved 
Undergj æring, faar det overgjærede 01 en 
sødere Smag end det undergj ærede. Den
anvendes navulig til H vidtøl og de dermed 
beslægtede Ølsorter, saasom Porter, Alo og 
Dobbeltøl, og indledes ved Overgjær fra en 
tidligere Gjæring og ved en Temperatur af 
c. 20 ° C. I de større Bryggerier benytter 
man til Brygning af H vidtøl lignende store 
Kar som i Baierskølbryggerierne, men efterat 
Gjæringen er begyndt, fyldes Indholdet paa 
de Tønder, hvori det senere forsendes, og 
her fortsætter Gjæringen sig, idet først hvidt 
og senere farvet Skum stødes ud igjennem  
Spundshullet. Da Skummet altid fører noget 
af Øllet med sig. maa man fylde efter, og 
naar Gjæringen da er nærved at ophøre, er 
Øllet færdigt. Denne Gjæring foregaar tem 
m elig voldsomt, saa at den stærke Kulsyre
udvikling løfter Gjærcellerne og fører dem 
med Skummet ud af Spundshullet, og  da 
den kun varer hen ved P ^ D ø g n  og hele Ø l
tilvirkningen kun omtrent 2 D øgn, og da 
der ikke behøves Iskjældere dertil, er Fabri
kationen af Hvidtøl saaledes langt simplere 
og  billigere end af Baierskøl.

Dersom man vil opbevare 01 i længere 
Tid, maa man henlægge det i Kjældere, hvor 
Temperaturen er meget lav, og naar Øllet 
da liar udviklet sine gode Egenskaber saavidt 
muligt, maa man drage Omsorg for, at det 
ikke atter taber dem, hvilket navnlig let vil 
kunne ske ved Aftapningen, naar den ikke 
foretages med Forsigtighed. Dels undviger 
nemlig Kulsyren i større eller mindre 
Mængde, hvorved Øllet let kan faa en flau 
eller doven Smag, og dels vil den atmos
phæriske Luft ved at komme i Berøring 
med Øllet let bidrage til, at det kan blive 
surt. For at forebygge dette har man for
søgt at holde Luften borte fra Øllet ved at 
udskjænke dette af fast tilspundsede Tønder; 
men da Øllets Kulsyre dog stadig vil und
vige, indtil den har opfyldt det luftfortyndede 
Rum, som efterhaanden fremkommer oven
over Øllet, vil dette derved faa en flau Smag. 
Ved derimod at sætte Tøndens Spundshul i 
Forbindelse med et Apparat, der udvikler 
Kulsyre, vil man ikke alene kunne vedlige
holde, men ogsaa forøge Øllets oprindelige 
Kulsyremængde, saa at det vedbliver at være 
kraftigt til sidste Draabe. T il 01, der skal 
forsendes langt og maaské paa Reisen vi 
blive udsat for en stærk Varme, anvender 
man sædvanlig den allerede tidligere under 
Artiklen »V in« omtalte Pasteurisering,  som 
bestaar i at udsætte det paa Flasker aftap
pede og godt proppede 01 for en Temperatur 
af c. 65 ° C. i et Vandbad og  derefter hurtig 
afkøle det, hvorefter det vil kunne holde sig
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klart og  godt, selv efter at liave passeret 
Æ qvator frem og  tilbage, om det ogsaa da 
vil have antaget en noget forskjellig Smag. 
Naar de mikroskopiske Organismer eller 
deres Sporer, som findes svævende i Luften 
i en Tilstand, hvori de kun vente paa gun
stige Omstændigheder for at udvikle sig, 
optages a f Øllet, der under Fabrikationen er 
meget udsat for Luftens Paavirkning, for
mere de sig  ligesom den egentlige Gjær, 
der fremkalder Vinaandsgjæringen. om ogsaa 
ikke i samme Grad; men da disse Organis
mer dræbes ved den nævnte Behandling af 
Øllet, vil dette, naar det beskyttes imod, at 
nye Organismer komme til, kunne holde sig 
uforandret i flere Aar. Den Gjær, som be
nyttes i Bryggerierne, er heller ikke virkelig 
ren, idet den stedse indeholder flere eller 
færre fremmede Gjæreeller, og disse kunne i 
Tidernes Løb tage saameget Overhaand, at 
Gjæren bliver ubrugelig, fordi Vædsken paa 
Grund af de stedfindende Sidegjæringer vil 
antage en anden Smag, Arom a og Beskaffen
hed i det Hele taget. I Ølbryggeriernu kan 
det derfor blive nødvendigt at ophøre med 
at anvende selve Bryggeriets Gjær og  for
skaffe sig  en renere Gjær fra et andet B ryg 
geri. Som forannævnt vil dog Vinaands- 
gjæren bedre end de fremmede Gjærpartikler 
kunne trives i en Yædske, der er i Berøring 
med Luften eller indeholder atmosphærisk 
Luft, og  dette er navnlig Tilfældet med Ø l
urten, som især paa Svalebakken er stærkt 
udsat for Luften og der optager megen Ilt, 
som kommer Gjæringen tilgode. For at 
gjøre 01 holdbart, har man ogsaa i den 
nyere Tid anbefalet at tilsætte Ø llet en 
ringe Mængde Salicylsyre.

Alle Ølsorter indeholde Yand, A lkohol, 
Kulsyre og  Extract, hvorved man forstaar 
alle de faste Dele, som findes i Øllet og 
ah saa blive tilbage, naar Øllet indtørres 
fuldstændigt, saasom Dextrin, Sukker, Gummi, 
Humlebestanddele, Planteæghvide, Harpix etc. 
Øllets Styrke retter sig efter dets Indhold 
a f Alkohol, som kan variere imellem 1 og 9 
pCt. Det stærke Edinburgher Ale indeholder 
saaledes 8,5 pCt. Alkohol, Berliner Ale 7,6, 
Burton A le  6,1, London Porter 6,9, baiersk 
Lagerøl 5,1, dansk Baierskøl 4.6, Albani 01
4,0, dansk dobbelt 01 1,9, dansk bittert 01 
1,5, dansk H vidtøl Nr. 1 1,3 pCt. Alkohol. 
Mængden af den indeholdte Extract varierer 
sædvanlig imellem 5 og 17 pCt. og er t. Ex. 
for dobbelt 01 c. 17 pCt., Burton Ale c. 14, 
bittert 01 12,4, hvidt 01 9,7, Edinburgh Ale 
9,7, Porter og Albani 01 7,4 og for dansk 
baiersk 01 kun 5,8 pCt. Denne sidste Ø l
sort indeholder saaledes betydelig  mindre 
Extract end H vidtøl, men mere Alkohol, og 
den er tillige tilvirket af en stærkere Urt, 
idet der er benyttet mere Malt ved dennes 
Tilvirkning, hvilket ogsaa er en Grund til, 
at Baierskøl er dyrere end Hvidtøl. Baierskøl 
er imidlertid ogsaa langt mere holdbart, 
hvortil Grunden maa søges i, at det er mere 
frit for Gjærpartikler som en Følge a f den 
langsomme Gjæring og af Lagringen, lige 
som ogsaa Urten i sig  selv er mindre til-

bøielig  til at gjære, fordi den er tilberedt 
efter Kogningsmethoden, indeholder mere 
Y ina and og er brygget med en større 
Mængde Humle, hvilket A lt formindsker 
Gjæringsevnen. Dette er ogsaa Grunden til, 
at afproppet Baierskøl om Sommeren holder 
sig  langt bedre end Hvidtøl, der m eget ofte 
kommer i stærk Gjæring og bliver uklart af 
de nydannede Gjæreeller, ligesom  det ogsaa 
let bliver surt. I Hvidtølbryggerierne søger 

! man sædvanlig at forebygge dette ved at 
benytte mere Humle om Sommeren, men 
Øllet faar derved en mere bitter Smag. 01, 
som indeholder en stor Mængde Extract, t. 
Ex. Dobbeltøl med c. 17 pCt., er mere hold 
bart, fordi Gjæringen modvirkes baade af 
den store Extractmængde og af en stor Vin- 
aandsmængde. Yed at udkoge Mæsken med 
en ringe Vandmængde eller ogsaa ved Ind- 
dampning kan man fremstille en meget 
m altholdig Urt, som kaldes Maltextract  og 
som vil findes nøiere omtalt under Artiklen 
»M alt«. I Danzig brygger man af B y g  det 
bekjendte Joppenbier,  som kan holde sig 
flere Aar uden at tage Skade og derfor ofte 
forsendes til Udlandet; det er tem m elig tykt
flydende, næsten som tynd Sirup, og  inde
holder c. 4,3 pCt. Alkohol, 46,2 Extract og
49,5 Vand. Det gaar ofte i Handelen under 
Navn af Double brown stout.  —  Man har 
ogsaa saakaldet condenserei Øl, som har en 
Consistents som Sirup og  som er inddampet 
i Yacuumspander allerede førend Gjæringen 
er tilendebragt; naar det skal benyttes, t il
sætter man først Yand og  derpaa noget Gjær, 
for at den afbrudte Gjæring kan fortsættes, 
ligesom der ogsaa tilsættes den fornødne 
Mængde Vinaand, enten naar Øllet fyldes 
paa Fadene eller ogsaa førend Eftergjæringen 
begynder.

Man g jør  Forskjel paa Øllet dels efter 
dets Farve (hvidt, gult, brunt), dels efter 
dets Smag (sødt eller bittert), og dels ogsaa 
efter dets Lagringstid og dets Indhold af Malt 
og Alkohol. Man har, som ovenfor omtalt, navn
lig  i Udlandet oftere forsøgt paa, især naar 
Humlepriserne have været høie, at anvende for- 
skjellige bittertsmagende Stoffer ved Ø lbryg
ningen som Surrogater for den kostbare 
H um le; men saadanne Forfalskninger, som 
forøvrigt kunne opdages ved at inddampe 
Øllet og derpaa undersøge det med chemiske 
Eeagentser, forekomme vistnok nu kun 
meget sjelden. Surt 01 har man ogsaa 
prøvet paa at gjøre sødt ig jen  ved Hjælp af 
alkaliske Jordarter, hvilket kan kjendes dels 
ved Smagen og dels af den større Eest af 
Askebestanddele, der vil blive tilbage efter 
en Afdampning. En Tilsætning af Glycerin 
til 01 anvendes ogsaa undertiden for at for
søde 01, som maaské er for stærkt humlet, 
og dette kan vel neppe kaldes nogen egentlig 
Forfalskning; Glycerin, er ialfald et uskade
lig t Stof. Den urene Sm ag, som 01
undertiden kan h ave, er som oftest en 
Følge af M angel paa Omhu ved Til
virkningen eller af at det paagjældende 
B ryggeri er slet ventileret og  kanaliseret, af 
Urenlighed, ugunstige Temperaturforhold etc.
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—  A f 01 vil man ogsaa kunne vinde Brænde
vin, men dette sker ialfald aldrig med ufor
dærvet 01, da det ikke vilde kunne svare 
B egn ing; med Øllet er der nemlig foretaget 
flere Operationer, som ikke vilde være nød
vendige eller ønskelige, naar det kun var 
Hensigten at fremstille Brændevin. Dertil 
henhører f. Ex. Tilsætningen af Humle, som 
vilde være overflødig, idet Brændevinen i 
sig  selv er holdbar; ligeledes Frasieningen, 
idet Destillationen godt kan udføres med 
selve Mæsken, uden at Urten skilles fra det 
Tykke, og fremdeles Kogningen, fordi det 
her netop kommer an paa at bevare Diasta
sens Virksomhed. Ved Mæskningen omdan
ner Diastasen nemlig Stivelsen til en Blan
ding a f Sukker og  Dextrin, hvilket sidste 
kun gjærer meget vanskeligt, hvorfor det 
overveiende bliver uforandret tilbage i Ø llet; 
men i Brændevinsbrænderierne, hvor ingen 
K ogning anvendes, gjærer ogsaa Dextrinet 
bort, fordi det ved Diastasens fortsatte Virk
ning under Gjæringen omdannes til Sukker, 
efterhaanden som det oprindelig tilstedevæ
rende Sukker gjærer bort.

I  den nyere T id  er Productionen og 
Forbruget af 01 tiltaget i høi Grad i alle 
Lande, tildels som en Følge af det bedre 
Fabrikat, som nu tilvirkes næsten overalt 
im od tidligere, men dog navnlig siden man 
har lært at fremstille saa holdbart 01, at det 
kan forsendes over hele J orden uden at tage 
Skade. En stor Indflydelse paa Udviklingen 
af Ølbrygningen har den rigtige Erkjendelse 
af den chemiske Fremgangsmaade under 
Brygningsprocessen i Forbindelse med den 
techniske Videnskabs stadige Fremadskriden 
udøvet, og Antallet af de store, som oftest 
paaA ctier grundede Bryggerier er i de fleste 
Lande blevet større og større i de senere 
Aar, alt eftersom Forbruget a f 01 og Ud
førselen deraf fra Productionslandene stadig 
har tiltaget. Med Hensyn til Productionen 
a f 01 staar intet Land høiere end England,  
hvor omtrent en Ottendedel af alt det dyr
kede Land, nemlig omtrent 1,140,000 Hek
tarer (à 1,81 d. Tdr. Land), er udlagt til 
D yrkning af B yg  og Humle. Over 850 Mill. 
Kroner ere anbragte i Bryggeriforetagender, 
ved hvilke omtrent en halv M illion Menne
sker finde daglig Beskæftigelse, og efter en 
anstillet Beregning consumeres der i selve 
Landet omtrent 6 % Mill. Potter 01 daglig ; 
Klimaets Beskaffenhed og Mangelen paa Vin 
g jør dette store Forbrug forstaaeligt. Skjøndt 
Tilvirkningen af 01 allerede har været kjendt 
fra de ældste Tider, begyndte man i England 
dog først i Begyndelsen af det 16de Aar- 
hundrede at anvende Humle som Tilsætning 
til Bygsaften, hvis Tilberedning oprindelig 
var en Husindustri, indtil der i den første 
Halvdel af det 15de Aarhundrede dannede 
sig et »Brygger-Com pagni« i London, og  i 
1585 fandtes der allerede i City og W est
minster 26 større Bryggerier, der tilvirkede 
omtrent 130 Mill. Potter 01 aarlig og  snart 
begyndte at udføre deres Product. I  Aaret 
1610 anlagdes det første B ryggeri i  Burton 
ved Trent, en lille By, som senere har vidst

at indtage en ligesaa fremragende Plads i 
Ølindustrien som Manchester i Bom uld, 
Leeds i Uldstoffer, Birmingham i Jernvarer 
og  Sheffield i Staalvarer. I Burton findes 
saaledes nu de kolossale Bryggerier, der til
høre Firmaerne Bass & Co., Allsop & Son, 
W orthington, Salt, Robinson og mange flere; 
alene Allsop «fe Son tilvirke daglig henved
400,000 Potter 01 i én Bygning, imedens 
Bass & Co. brygge et endnu større K van
tum i 3 Bryggerier, der tilsammen indtage 
et Areal af c. 70 Tdr. Land. Disse to F ir
maer tilvirke næsten udelukkende lyst 01, 
det saakaldte »Pale ale«, som i England 
sædvanlig sælges under Navn af »Bass«. 
Ale var oprindelig en Betegnelse for B y g 
saften uden Tilsæ tning, medens det med 
Humle tilsatte 01 kaldtes Beer,  og en Blan
ding af disse to Ølsorter Porte r ,  hvilken 
sidste Sort oprindelig kun var en Arbeider- 
drik. —  Ogsaa i London er Ølproductionen 
meget betydelig; i Aaret 1879 var der over 
150 større Bryggerier i Virksom hed, der 
tilsammen tilvirkede henved 1200 Mill. P ot
ter 01 aarlig, hvoraf Størstedelen consume- 
redes i selve Byen foruden alt det 01, som 
indføres dertil fra Burton og Edinburgh; 
efter en anstillet Beregning forbruger ogsaa 
ethvert Individ af Londons Befolkning, Børn 
og Kvinder medregnede, omtrent 340 Potter 
01 om Aaret. De betydeligste Londonske 
Bryggerier tilhøre Firmaerne Tonman, Han- 
bury, Buxton samt Barclay «fe Perkins, hvil
ken sidste Fabriks Bryggerkar tilsammen 
rumme omtrent 30 M ill. Potter. —  Foruden 
i London og Burton findes der i England 
store og  fortrinlige B ryggerier i mange andre 
Byer, saasom i Nottingham , Dorchester, B ir
mingham, Dublin etc., i hvilken sidste By 
navnlig maa mærkes »St. James Gates« 
Bryggeri, som tilhører Firmaet Guiness og 
som hovedsagelig kun tilvirker Porter og 
forsender sit Fabrikat over hele Verden. 
Imedens dette B ryggeri i Aaret 1820 kun 
afsatte c. 5 Mill. Potter 01, udgjorde Afsæt
ningen i 1840 c. 15, i 1860 c. 37, i 1870 c. 
79 og i 1877 c. 158 Mill. Potter. Det 
bringer 3 Slags Porter i Handelen, nemlig
1) Single  Stout  eller Porter,  der ikke lagres, 
men forbruges kort Tid efter Gjæringen og 
næsten udelukkende consumeres i Irland,
2) Double Stout ,  stærkt 01, der efter Om
stændighederne lagres fra 1 til 6 Maaneder, 
og  3) Foreign Stout ,  som mest er bestemt 
for de varmere Klim aer og  lagres omtrent 
et Aar; det er ikke fuldt saa stærkt som 
det sidstnævnte, men lidt mere bittert. —  
Hele Englands Øludførsel beløb sig  i Aaret 
1870 til 1,9 Mill. £, i 1875 til 2,1 og i 1878 
til 1,8 Mill. £, af hvilket sidste Beløb om
trent en Fjerdedel falder paa Udførselen til 
britisk Indien, en Femtedel til Australien og 
en Femtedel til britisk Vestindien og Guiana.
I  de senere Aar fortrænges de engelske svære 
Ølsorter næsten overalt i Orienten af de 
lettere tyske Ølsorter. Disse vinde forøvrigt 
ogsaa mere og  mere Indgang i England 
trods deres forholdsvis høie Pris dér; men 
de engelske Bryggere trykke sig ved at op-
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tage Coneurrencen, da de isaafald vilde være 
nødsagede til at forandre hele Driftsm aaden. 
— Antallet a f samtlige B ryggerier i Stor- 
britanien og  Irland er for Tiden omtrent
30,000, og  Statskassen m odtager aarlig c. 8 
M ill. £ i Maltskat og  2 M ill. £ for U d- 
skjænkningstilladelser.

Næst eft er England er T ysk land det stær
kest ølproducerende Land. Forskjellen im el
lem  det engelske 01 og  det, der alm indelig  
drikkes i Tyskland, er dels at det engelske 
er mere b ittert som en F ø lg e  a f et større 
H um leforbrug, og  dels at det indeholder 
mere A lkoh ol, hvorfor det ogsaa er mere 
holdbart end det tyske 01, der i A lm in de
ligh ed  maa lagres i Iskjæhlere eller opbevares 
i Isapparater, hvorved det bliver m eget for
dyret. Im ellem  de engelske B ryggere  skal 
det im idlertid være et Stridsspørgsm aal, om 
ikke den tyske Frem gangsm aade er at fore
trække. Productionen  a f 01 i hele Tyskland 
udgjorde i Eegnskabsaaret 1882— 83 c. 39 
M illioner H ektoliter (à 103 l/2 d. P otter), 
h voraf Baiern leverede over 12 M ill. H ektol. 
Sk jøndt der udføres store K vantiteter baiorsk 
01. er Baiern d og  det stæ rkest øldrikkendo 
Land i hele Tyskland. I  Baden o g  W u rtem 
berg  forbruges der aarlig  c. 150 P otter  pr. 
Individ , im edens der produceres c. 300 P otter  
pr. In d iv id ; i hele Tysk land  forbruges aarlig  
om tren t 38 M ill. H ektol. 01 eller om trent 
180 P otter  pr. Individ . F o rø v r ig t  synes det 
som  om  den baierske M ethode, som  gaar ud 
paa at levere m ørke, dextrin rige Ø lsorter, 
efterhaanden b liver  m ere o g  m ere fortræ n gt 
i T ysk land  a f den bøhm iske eller W ie n e r 
m ethoden . h vorved  der produceres lyst. stæ rkt 
skum m ende, men d ex tr in fa ttig t 01. A n ta lle t 
a f B ry g g e r ie r  er i Preussen  c. 7,900, i  B a iern  
c. 5,400, i W ü rtem b erg  over 2000, i Sachsen  
630 e t c . ;  Ø sterr ig  har ia lt h enved  3 ,200 
B ry g g e rie r .

Frankrigs aarlige Ø lproduction anslaas til 
c. 780 M ill. P otter ; B elg ien  tilvirker om trent 
halvt saameget, og  ogsaa i de Lande i Eu
ropa, som tid ligere  havde ingen eller ialfald 
kun m eget faa B ryggerier, saasom Italien, 
Spanien, Busland, Tyrk iet etc., er der i den 
nyere T id  oprettet mange. —  Ogsaa i Nord
amerika, hvor man tid ligere indskrænkede 
s ig  til at tilvirke A le  og  Porter, har man i 
de senere A ar mere og  mere lagt sig  efter 
at b rygge  efter den baierske og  østerrigske 
M ethode, og  Ø lbryggeriet i det H ele taget 
er i stadig F rem gang. I A aret fra 1. Mai 
1882 til 30. A p r il 1883 blev der saaledes i 
de forenede Stater bry g g et 733,000 Tdr. 01 
mere end i det foregaaende Aar, og  i de 
sidste 8 A ar er den aarlige Fabrikation  steget 
fra c . 8 %  M ill, til c. 17^2 M ill. Tdr.

Danmark indførte i  A aret 1881 a f 01 paa 
Flaske r  27,054 Potter,  h vora f 21,931 P otter  
fra Tyskland, 2,199 fra N orge, 1,348 fra E n g 
land, 1,057 fra S verig  etc., sam t a f 01 paa 
Fustager  487,649 Pund, h vora f c. 222 tusinde 
P u n d  kom  fra Tyskland, 174 fra N org e  og  
c. 91 tusinde P un d  fra  E ngland. —  L andet 
udførte i sam m e A ar a f 01 paa Flasker  
1,289,865 Potter,  h vora f 883,847 P otte r  t il

Tyskland, 157,858 til England, 130,000 til 
dansk Vestindien, 52,032 til Brasilien, 35,194 
til Sverig, 21,131 til Island, 2,260 t il N ord
amerika, 1,542 til Grønland etc., samt a f 01 
paa Fust age r  740,495 Pund,  hvoraf 199,561 
Pund til E ngland, 122,840 til Tyskland, 
140,636 til dansk Vestindien, 109,275 til 
Sverig, 104,191 til Island, 58,788 til Fæ r
øerne, 3,156 Pund til Grønland etc.

I Feinaaret 1878— 1882 har Danmarks In d- 
og  U dførsel ialt været fø lgend e:

Indførsel. Udførsel.

1878 190,948 P otter 1,207,021 P otter 
1,405,928 »1879 212,778 »

1880 203,592 » 1,644,655 »
1881 296,102 » 1,698.414 »
1882 541,875 » 1,663,819 »

Sam m enlignes G jennem snitstallene f. Aarene 
1878— 80 m ed dem for 1880— 82, viser G jen - 
nem snitsindførselen  sig  at være tilta gen  58 
pCt. o g  G jennem snitsudførselen  1 8 p C t. V æ r
dien a f det i A aret 1881 in d førte  K vantum  
01 var 45,775 K r. o g  a f det i samm e Aar 
udførte 01 381,703 K roner.

Ølbrygningen her i Landet var i  tid ligeje 
T id undergiven flere betydelige Indskrænk
ninger; i K jøbenhavn var saaledes indtil 
1805 B etten  til at brygge indskrænket til 
visse Gaardc. Loven af 9. Decem ber 1851 
hævede im idlertid alle disse indskrænkende 
Bestemmelser, og  B rygningen  er nu kun 
underkastet (le alm indelige B etingelser for 
borgerlig Næ ring. I Landdistrikterne er det 
en fri Industri, og de derværende B ryggerier 
kunne indføre og  afsætte 01 til Kjøbstæderne. 
Paa Landet drives B rygningen som  Hus
industri, men det tilvirkede Product er kun 
af maadelig Beskaffenhed, ligesom  meget 
Materiale gaar tilspilde og  fordærves ved den 
daarlige B ehandling; selv i flere af K jøb 
stæderne staar B rygningen  endel tilbage, 
im edens den derim od i K jøbenhavn  o g  nogle 
a f de større Provinsbyer staar paa et høit 
Trin . B rygn ing  a f B aierskøl begyndtes i 
1846 af B ry gg er  Jacobsen i K jøbenhavn, og 
siden den T id  er der baade her og  i nogle 
andre B yer opstaaet flere betydelige  B rygge
r ie r , som tilvirke denne Ø lsort. I  1870 
fandtes der her i  L andet 258 Hovedpersoner 
o g  326 M edhjæ lpere beskæ ftigede i Ølindu
strien, hvoraf henholdsvis 18 o g  108 i K jø
benhavn, 144 og  125 i K jøbstæ derne, og  96 
og  93 paa L and et; B ryggern es A ntal er 
im idlertid  siden den T id  steget betydeligt* 
Som  et E xem pel paa, det stedse tiltagende 
F orb ru g  a f B aierskøl kan anføres, at Salget 
a f denne Ø lsort alene fra H r. Jacobsens 
B ry g g er i Gamle Carlsberg ved V alby  ud
g jord e  i T iaaret 1849— 59 c. 74 tusinde 
T ønder, i 1 8 5 9 - 6 9  c. 207 og  i  1 8 6 9 -7 9  c. 
536 tusinde T ønder. I  det ligeledes ved 
V a lby  be lig g en d e  B ry g g e r i Ny Carlsberg er 
P rod u ction en  om trent ligesaa stor, og  den 
skal nu i hvert  a f disse 2 storartede Brygge*
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rier være stegen til over 100,000 Tdr. aarlig. 
Desuden findes der i og ved Kjøbenhavn 
flere større Bryggerier, som alle tilvirke 01 
af særdeles god Kvalitet, saasom det et 
Actieselskab tilhørende saakaldte »Kongens 
Bryghus«, endvidere Tuborg, Eahbeks Allé, 
Frederiksberg, Ravnsborg, Aldersro, Svan- 
holm, Rabeshave, Marstrands, Tvedes B rygge
rier o. fl. A f større og  mere bekjendte 
danske Bryggerier kan fremdeles nævnes 
Albani B ryggeri i Odense, Ceres i Aarhus etc.

Norge indførte i 1881 af 01 paa Flasker 
16,060 Liter til en Værdi af 9,700 Kr. (T old 
beløb 3,372 K r.), og  af 01 paa Fustager 
11,899 Liter v. 5,700 Kr. (Told 2,023 Kr.). 
—  I samme Aar udførtes der fra N orge ialt 
af i selve Landet tilvirket 01 1,543,674 Liter 
til en Værdi af 710,100 Kr., hvoraf c. 1,178 
tusinde Liter gik til Hamborg, 132 til E n g 
land, 66 til Danmark, 36 til Sverig, 35 til 
Holland, 24 tusinde Liter til Frankrig etc. 
Desuden udførtes af fremmed 01 paa Flasker 
5,588 Liter. —  I Femaaret 1877— 81 var 
Udførselen af 01 fra N orge følgende:

1877 .. 2.459.439 Liter.
1878 .. 2,709,265 »
1879 .. 1,625,867 »
1880 .. 1.304,446 »
1881 .. 1,543,674 »

For Femaaret 1866—70 udgjorde den aar- 
lige Gjennemsnitsudførsel kun 236,534 Liter, 
og  for 1856— 60 kun 30.671 Liter.

Sverig indførte i 1880 af Maltdrikke: paa 
Flasker 45,100 Kannor (à 2,7 d. Potter) v. 
92,609 Kr., og  paa Fustager 2,804 Centner 
v. 65,263 Kr. —  D er udførtes i samme Aar 
34,687 Kannor paa Flasker v. 69,468 Kr., 
samt 6 Ctr. paa Fustager v. 120 K r.

England indførte i 1876 ialt 5,104 Barrels 
01 (à c. U /4 d. Øltd.) til en Værdi af 26,701 
£, hvoraf 2,605 B. fra Tyskland, 1,377 fra 
Belgien, 572 fra Danmark etc., og  udførte i 
samme Aar 484,919 Barrels v. 1,922,972 £, 
hvoraf omtrent 148 tusinde Barrels gik  til 
britisk Indien, 106 til Australien, 26 til bri
tisk Vestindien. 25 til Sydafrika. 23 til 
Nordamerika, 16 til Sydamerika, 12 tusinde 
Barrels til Frankrig etc.

Ø r e ,  Underafdeling i det scandinaviske 
M øntsystem ; 100 Øre =  1 Krone.

Ø r n e f j e r  s. Fjer.
Ø r n e t r æ ,  Aloe-, Agalloche-, Aquila- 

eller Paradistræ (Lignum  Aloes  eller A g al
lochi veri) er Vedet af flere især i Bag- 
indien voxende Træarter. Det ægte, som 
slet ikke kommer til Europa og som i Ost
indien vurderes meget h øit, stammer fra 
A l o ë x y l u i u  A g a l l o c h u i n .  Dette Ved er knudret, 
meget harpixrigt og derfor paa mange Steder 
meget blødt og ligesom olieagtigt, brunt 
med mørkere Aarer, tungt og m eget vel
lugtende. Det sædvanlige Ørneved stammer 
fra A q u i l a r i a  o v a t a  eller i n a l a c c e n s i s ,  som 
navnlig voxer i Cochinchina, Siam, Malakka 
og ligeledes paa Sumatra. Det er tæt, tungt, 
haardt og enten graat, purpurrødt, brunt 
eller grønliggult ; det er dertil stribet, træv
let, noget harpixagtigt og har en aromatisk 
bitteragtig Smag. Naar det kastes paa ophedet

Jern udflyder en Harpix, der giver en behagelig 
Lugt, hvorfor det mest anvendes til Røgelser 
og  i Tyrkiet til Serailpastiller. Det forsendes 
sædvanlig kun i smaa Stykker af 18— 21 Ctm. 
Længde og staar i høi P ris; den bedste 
Sort kaldes Caiambac eller Tambac. I det 
Hele taget er im idlertid disse Sorter vanske
lige at skjelne fra hverandre, og Kjendskabet 
til disse Træarters Oprindelse er endnu 
tem m elig usikkert. Det i Ostindien voxendo 
Blindtræ (E xcoecaria  Agallodia), hvis Melke- 
saft er saa ætsende, at den endogsaa kan 
bevirke Blindhed, afgiver ligeledes on mere 
ordinair Sort Ørneved, og  desuden fore
kommer der en endnu simplere Art af en 
rødliggrøn  Farve under Navn af Calambour. 
Endvidere er der en Sort fra Ceylon, som i 
Portugal kaldes Aquila brava.

Ø r n e s t e n e  eller Klaprestene ere mere 
eller mindre runde Stykker af en Lerjernsten, 
som indvendig ere hule og  sædvanlig inde
holde en anden i det aabne Rum liggende 
Sten, saa at de give en klaprende Lyd, naar 
de rystes ; naar dette ikke er Tilfældet, kaldes 
de stumme Ørnestene. De findes navnlig 
ved Siena i Italien, men ogsaa i flere af 
Tysklands Bjergegne. Overtroen har til
skrevet dem eiendommelige Kræfter.

Ø r n e v i t r i o l  s. Vitriol.
Ø s t e r r i g s k e  V i n e  produceres i 

Mængde i Ø v re -og  Nedre-Østerrig ; endvidere 
i henregner man hertil Vinene fra Mähren, 
i Steiermark, Tyrol, Kystlandet og Krain. De 
I bøhmiske Vine ere allerede tidligere bievne 
i omtalte i en særlig Artikel; i Mähren dyr

kes der paa mange Steder baade hvide og 
røde Vine, hvis Kvalitet i den nyere T id  har 
forbedret sig, efterat man har lagt sig efter 
at plante bedre Druesorter; men paa faa 
Undtagelser nær henhøre dog alle disse Vine 
kun til ordinaire eller Mellemsorter, og de 
forbruges mest i selve Landet, som desuden 
ogsaa indfører endel Vin fra Nedre-Østerrig 
og  Ungarn. —  De nedre-østerrlgske Vine 
have stedse henhørt til Keiserstatens bedste 
Bordvine, selv naar man medtager Ungarn. 
De indeholde vel noget Syre i Overskud, men 
denne Syre er behagelig og forfriskende, og 
de have større Indhold af A lkohol end Rhinsk
vinene. De hvide Vines Farve spiller lidt i 
det Grønlige og minder i denne Henseende 
om de bedre steiriske V ine; de have den 
Egenskab tilfælles med Rhinskvinene, at de 
ved at lagres stedse udvikle en finere Aroma 
og  Bouket. De ere overordentlig holdbare 
og  taale ligesom Rhinskvin den længste Sø
transport uden at tage nogen Skade deraf. 
D et er egentlig  kun med Hensyn til Han
delsvirksomhed, at Nedre Østerrig for Vin
afsætningens Vedkommende staar tilbage for 
Rhinlandene, da deres Produkt godt kan 
maale sig med disses. De bedste Sorter voxe 
paa den høire Donaubred i den nærmeste 
Omegn af W ien ; til disse henhøre navnlig 
K loster-Neuburger, Nussberger, Grinzinger, 
W eidlinger, Bisamberger etc. En ikke ringe 
Del af disse Vine udføres til Bøhmen, Polen 
og  Ungarn, i hvilket sidste Land de ofte be
nyttes til at fortynde flere af de dér produ-
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ccrede, tem melig tyktflydende Vine. Nedre- 
Østerrigs aarlige Vinproduction anslaas til 
henved 3 Millioner Eimer (à 59 d. Potter). 
Øvre -Øsie r r ig driver vel ogsaa en temmelig 
betydelig  Vinavl i Donaudalen; men som en 
Følge af Beliggenheden og Jordbundsforhol
dene kan Productet langtfra maale sig med 
Nedre-Østerrigs hverken i Kvantitet eller i 
Kvalitet. —  St e ie rm ark producerer i den 
sydlige Del af Landet meget V in , hvoraf 
flere Sorter eye af god Kvalitet, saasom Lut- 
tenberger, Pettauer, Marburger, Bacher etc. 
Steiermarks aarlige Vinproduction anslaas til 
IV2 Mül. Eimer. —  I Krain avles der endel 
Vin af Mellemkvalitet ved Karst og  ved 
Wippach, bedre Sorter i Omegnen af Capo- 
distria og Muja, saasom den røde Refosco og 
P iccolit, og den hvide Cibedin og Ribolla. 
—  T yrole r  Vinene ere ligeledes kun af Mid
delkvalitet og svare ikke til de Fordringer, 
som man paa Grund af de gunstige klima
tisko Forhold burde kunne stille til dem. 
De røde have en meget mørk, lidt blaalig 
Farve; de ere velsmagende, kølende og have 
en eiendommelig Eftersmag. Da de ikke ere 
holdbare, maa de consumeres unge ; selv af
tappede paa Flasker afsætte de altid endel 
Bundfald. De bedste vindes i Etsclidalen, 
og  iblandt disse udmærker sig især den røde 
Marzemino fra Omegnen af Botzen. Desuden 
produceres der flere gode Vine ved Botzen, 
ligesom ogsaa ved Trient, Brixen, Roveredo 
etc. —  I Dalmat ien er Vin et af Landets 
vigtigste Producter og  som oftest af god 
Kvalitet; de bedste Sorter, som paa Grund 
af deres Sødme og Fyrighed kaldes Liquori,  
ere Malvasier fra Ragusa, Muskat fraAlm issa, 
Maraschino fra Sebenico, Vugava fra Øen 
Brazza, Marzemino fra Teodo ved Cattaro, 
og  Vino dolce fra Øen Pago. —  De sieben- S 
biirgske  Vine ere sædvanlig gode, men mindre 
søde end de ungarske; de bedste vindes i 
Omegnen af Birkheim og Küküllovar; des
uden ogsaa ved Karlsberg, Mühlenbach etc.
I  nogle Egne tilbereder man ogsaa en Aus
bruch, som skal nærme sig til Tokaieren. —  
De ungarske  Vine ville findes tidligere om
talte i en særlig Artikel.

Ø s t e r s ,  den almindelige eller spise lige  
( Ostrea edulis), T. Austern, Fr. Huitres, E. 
Oysters, er en toskallot Muslingeart, som 
findes i alle den hede og tempererede Zones 
Have i Nærheden af Kysterne i Dybder fra 
1 til over 200 Fod under Vandets Overflade; 
som oftest sidde de sammen, fastvoxede med 
den hvælvede Skal til K lipper og til hver
andre eller liggende sammen paa Ler- eller 
Sandbund i et stort Antal, ofte millionvis, 
og  danne store, ikke sjelden milelange Østers
banker. Man skjelner derfor imellem Bj erg

øst ers,  som forekomme paa stenet Grund og 
ansés for at være de bedste, Sandøst e r s og 
Lerøsters.  Deres Næring bostaar hoved
sagelig  af smaa Vanddyr og Plantedele. I 
Marts have de en Melkesaft i sig, og i Juni 
en stor Mængde Æ g  (1 à 2 M illioner i én 
M usling), hvoraf de med tynde, fine Skaller 
forsynede Unger fremkomme, og ved Hjælp

af en klæbrig Saft fæste de sig  da strax 
enten til andre Østers eller til den nærmeste 
Gjenstand, hvilken Plads de da ikke frivillig  
forlade igjen. For ikke at forstyrre For
plantningen er Fangsten af Østers overalt 
forbudt fra Begyndelsen af Mai Maaned ind
til Slutningen af Juli, i hvilken T id  de heller 
ikke have nogen behagelig Smag. Naar de 
i Ebbetiden ikke ere bedækkede af Vandet, 
fanger man dem med Hænderne eller af
skraber dem med en R ive; ellers fiskes de 
mest med store Slæbenet, som fra Baade 
kastes ned paa Østersbanken, ligesom man 
ogsaa paa mindre Dybder optager dem med 
en til en lang Stang befæstet Jern tang. En
del sælges vel strax efter Fangsten, men de 
fleste opbevares dog først i længere T id  i 
særlige Bassiner, som kaldes Øst e rsparke  og 
sædvanlig staa i Forbindelse med Havet, saa 
at de i Ebbetiden ere uden Vand og igjen 
fyldes dermed i Flodtiden. T il at have Op
sigt med disse Parke er der overalt ansat 
særlige Folk, som i Frankrig kaldes Ama-  
reilleurs.  Bunden i Parkene er enten belagt 
med Bræder eller med Kisel eller med grovt 
Sand, og undertiden ledes der noget frisk 
Søvand derind, flere Steder ogsaa noget fersk 
Vand. Ved at opbevares en T id  i disse 
Parke forbedres Østerserne betydeligt og 
blive mere velsmagende. Mest yndede ere 
de grønne Østers, som tilveiebringes ved en 
særegen, meget om hyggelig Behandling. De 
dertil bestemte Parke, som  fyldes tre Gange 
om For- og Efteraaret og hvori Østerserne 
forblive fra 1 til 3 Maaneder, blive fuldstæn
dig aflukkede fra H avet; Bunden deri maa 
være aldeles ren og belagt med Kisel, og  de 
forsynes kun med frisk Vand, naar det er 
Fuldmaane. Jo længere overhovedet Øster
serne have ligget i Parkene, desto mere vel
smagende ere de, og i Frankrig lader man 
dem derfor ofte blive deri i 4— 6 Maaneder, 
og undertiden flytter man dem ogsaa engang 
i Løbet af denne Tid  over i andre, i længere 
Afstand fra Stedet beliggende Parke, hvorved 
deres Sundhed vel i Begyndelsen synes at 
lide noget, men hvorved deres Velsmag for- 
høies betydelig. I  den nyere T id  har man 
forøvrigt i Frankrig gjort den Opdagelse, at 
en Tilstrøm ning af fersk Vand til en Banke 
forbedrer de derværende Østers meget, og 
man har derfor ogsaa med et godt Resultat 
anlagt Østersparke i større Afstand fra Havet, 
saasom i Nærheden af Agen ved Garonne.
1 Frankrig, som nu har over 7,000 kunstige 
Østersanlæg, fanges de fleste Østers i N or
mandiet, hvor Fangsten, der varer fra 15de 
October til 30te April, skal udgjøre over 100 
M illioner Stykker aarlig. Endvidere fanges 
der mange Østers ved Rochelle, Rochefort, 
Ré, St. Brieux og flere Steder, men særlig 
berømte ere de grønskjæggede Østers fra 
Marennes ved Bredderne af Seudrefloden, som 
alene skulle give et aar lig t Udbytte af 3 
Millioner Francs. Der findes her storartede 
Anstalter, som dog ikke drive Østersavl, men 
som hovedsagelig ere indrettede paa at fede 
og forædle unge Østers, som ere indkjøbte
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fra andre Steder, især fra Bretagnes Kyster. 
Allerede for flere hundrede Aar tilbage i 
Tiden anlagdes der i denne H ensigt i Ma- 
rennes saakaldte »Claires« eller Beholdere 
med Havvand, som ere omgivne af Jordvolde 
og indbyrdes forbundne med hverandre ved 
Trærør. Bunden af disse Beholdere bestaar 
af en fed, rødlig Lerart, hvorpaa de unge 
Østers lægges, efter først at være om hygge
lig  rensede udvendig, og de holdes da heri 
flere Maaneder, imedens Vandet kun en sjel
den Gang fornyes ; Skjægget antager daefter- 
haanden en grønlig  Parve, der sandsynligvis 
hidrører fra, at der udvikler sig en Mængde 
mikroskopiske, grønne Alger. Por imidlertid 
at fremkalde den grønne Parve hurtigere, 
skal man have fundet paa at holde Dyrene i 
Vand, hvori der er opløst Spanskgrønt, hvor
ved Parven vel bliver noget forskiellig og 
strækker sig over hele D yret; men af al
mindelige Kjøbere bemærkes dette sædvanlig 
ikke. Da Dyrene imidlertid optage endel af 
dette g iftige Stof, kan der meget let ind
træde Forgiftningstilfæ lde efter Nydelsen af 
saadanne Østers. Østersavlen i Frankrig skal 
forøvrigt være aftagen endel i de senere Aar. 
—  De engelske Østers, som i Almindelighed 
anses for at være de bedste af alle, ere i 
Regelen mindre, men mere velsmagende end 
mange andre og  navnlig end de holstenske, 
og i det Hele taget ere de største Østers 
langtfra stedse de bedste. I  England drives 
Østersfiskeriet ved mange af Landets Kyster, 
navnlig i Essex, Kent, langsmed hele den 
sydlige K yst og  ved Kysten af Wales. Ved 
Irland findes der ogsaa mange Østers, 
af hvilke de fra Carlingford ansés som de 
bedste. Bankerne i Prith o f Forth  i Nær
heden af Edinburg ere meget værdifulde, 
ligesom  ogsaa de ved Canaløerne, navnlig 
Jersey, give et betydeligt Udbytte. Ogsaa i 
England anvender man den samme Prem- 
gangsmaade som i Frankrig med Hensyn til 
Fedningen og Forædlingen af Østers i Parke, 
og næsten hele den uhyre M ængde, som 
bringes til London, ere behandlede paa denne 
Maade. De smaa ægformede, hvælvede Østers, 
som ere kjendte næsten i alle Lande under 
Navn af Nat ives,  og  som i London ansés for 
at være de bedste af alle, bringes saaledes 
alle dertil fra de kunstige Parke ved W hit- 
stable, Rochester, M ilton, Colchester og 
Burnham, hvilke sidste vurderes høiest. Der 
consumeres i London en umaadelig Mængde 
Østers, thi uagtet deres høie Pris nydes de 
dog almindelig baade af Mellemklassen og af 
de lavere Klasser; Byens aarlige Forbrug 
anslaas af Mc. Culloch til 30,000 Bushels (à 
c. 2 danske Skjæpper) Natives og c. 100,000 
Bushels af andre Sorter. I  Edinburg og 
Leith antager man, at der daglig fortæres 
7,350 Stykker, og den aarlige Udførsel af 
Østers alene fra Øen Jersey skal udgjøre 
over 200,000 Bushels, hvoraf mange sendes 
til London. Østersavlen paa Sydsiden af 
Themsen beskæftiger over 3,000 Mennesker, 
som arbeide for en af flere hundrede M ed
lemmer bestaaende særlig Korporation, der

driver Østersfiskeriet med over 100 mindre 
Fartøier, hvert af 12 à 14 Tons Drægtighed.
—  De hollandske  Østers ere de saakaldte 
Lerøsters og høre ikke til de mest søgte; 
de bedste fanges ved Vliessingen og Middel
burg i Zeeland. Belgien har store Østers
banker ved Ostende, hvor man driver Fed
ningen af disse D yr til en høi Grad af Fuld
kommenhed o g  hvor man med et heldigt 
Resultat har anlagt flere store Banker efter 
fransk M ønster; en Mængde Østers bringes 
hertil fra de engelske Kyststeder, renses om
h yggeligt og opbevares i Parke, som daglig 
forsynes med frisk Havvand. —  I Sle svig 
fanges der især mange Østers ved Øen Sylt; 
til Nordtyskland kommer der navnlig mange fra 
de holstenske og  jydske Kyster, men ogsaa 
endel Ostende- og  Colchesterøsters. —  Ved 
Norge s sydlige Kyster findes der mange 
Østers, men de forekomme ogsaa helt opad 
Vestkysten, imedens der dog i det Hele taget 
ikke findes større Østersbanker ved de norske 
K yster; Udbyttet skal ogsaa i de senere Aar 
være aftaget meget som en Følge af at 
Fiskeriet i mange Aar har været drevet paa 
Rov. Ved Stavanger, Arendal og i Christi
ania!] orden har man i den nyere T id  gjort 
F orsøg  med kunstig Østersavl, men Udbyttet 
skal endnu ikke have været tilfredsstillende.
—  I  Danmark fiskes der en ikke ringe 
Mængde m eget gode Østers ved Kysterne af 
Nørrejylland, og navnlig i Limfjorden, hvor 
der tidligere ingen fandtes; først da Fjorden 
var kommen i Forbindelse med Vesterhavet, 
efterat den Landstrimmel, som adskilte den 
derfra, var bleven gjennem brudt i A aret 1825, 
indfandt der sig  efterhaanden Østers, som 
kom Øst fra. E t rationelt Fiskeri af disse 
D yr blev dog først paabegvndt for omtrent 
30 Aar siden, og  senere har Udbyttet stadig 
været i Tiltagende; imedens der saaledes i 
1860 kun fiskedes c. 150,000 Østers i L im 
fjorden, var Udbyttet en halv Snes Aar 
senere stegel, til c. 1 V2 Million. Det danske 
Østersfiskeri er et Regale, som bortforpagtes 
af Domainebestyrelsen. —  De bedste Østers 
i Europa skulle dog være de saakaldte Pæle 

øst e rs fra Triest og  Arse naløst e r s fra Ve
nedig; fremdeles ogsaa de slesvigske Depu- 
t at øst e r s,  som især komme fra Husum, 
hvorefter følge de engelske Colchest er -  
øst ers.

I  Nordamerika,  hvor Østersfiskeriet drives 
efter en storartet Maalestok, er Baltimore 
Hovedmarkedspladsen for denne Vare. I 
1879— 80 indkom der alene til denne By i 
Saisonen, der varer fra September til Mai, 
ikke mindre end 9,543 Fartøier ladede med 
ialt 7 V4 Million Bushels Østers, og  endvidere 
med forskjellige Dampskibe 25,000 Bushels. 
som udelukkende vare bestemte for Byens 
Hoteller og  Restaurationer. A f det først
nævnte Kvantum bleve 3 3/4 M ill. Bushels 
nedpakkede i raa Tilstand og  forsendte i 
Tønder, imedens 2 3/4 Mill. Bushels bleve 
pakkede i hermetisk lukkede Daaser til For
sendelse over hele Verden. Alene denne F or
retning giver Byen en betydelig  Virksomhed,
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og  omtrent 50 Firmaer, som repræsentere en 
Kapital af c. 10 Mill. Kroner, ere engagerede 
deri. Om Sommeren gjøre de samme Huse 
Forretninger i Frugt, saa at de have Virk
somhed hele Aaret igjennem. Ogsaa i flere 
andre Byer i Maryland er Østershandelen en 
v igtig  Næringsvei, og det paaregnes, at hen
ved 25,000 Mennesker dér have deres Exi- 
stents derved.

Østers ere en sund og nærende Spise, naar 
de ikke nydes i Overmaal ; man har bedst af 
at nyde dem saa friske som m uligt med deres 
eget Søvand og nogle Draaber Citronsaft til 
hver: stegte eller paa anden Maade tilberedte 
ere de mindre let fordøielige. Man maa 
helst modtage dem i koldt Veirlig, der paa 
opbevare dem paa et køligt Sted og stedse 
holde aabnede Fustager godt tildækkede. Ved 
Indkjøb maa man paasé, at de hverken ere 
døde eller syge; i første Tilfælde staa Skal
lerne aabne fra hinanden, i det sidste tumler 
Dyret omkring i Skallerne, naar man ryster 
dem, eller ogsaa har det et blaaligt Udseende. 
T il Kjøkkenbrug erholdes de ogsaa under
tiden udtagne af Skallerne, fordi de da ere 
betydelig  billigere, om ogsaa mindre gode. 
Hele Nordtyskland forsynes mest med Østers 
fra Hamborg, hvor de sælges i Fustager af 
vilkaarlig Størrelse paa. 100 til 500 Stk.; 
Prisen beregnes pr. Hundrede. Ostende- 
Østers erholdes mest over Köln. I Østersøen 
findes der næsten ingen Østers som en Følge 
af Vandets ringe Saltholdighed.

Danmark indførte i Aaret 1881 ialt 84,890 
Pund friske Østers til en Værdi af 5,042 Kr., 
hvoraf 13,166 Pd. fra Ham borg, 9,805 Pd. 
fra Hertugdømmerne, 5,120 Pd. fra England, 
3,875 Pd. fra Nordam erika, 1,722 Pd. fra 
Sverig og 1,155 Pd. fra Norge. —  Udfør
selen her fra Landet udgjorde i samme Aar 
159,156 Pund til en V æ rdi af 39,789 Kr., 
hvoraf 108,003 Pd. gik til Sverig og 51,153 
Pd. til Hertugdømmerne. —  I Femaaret 
1877— 81 har Danmarks Østersomsætning med 
Udlandet været følgende:

Indførsel. Udførsel.

1877 8,015 Pund 1,302,942 Pund
1878 13,453 — 1.005,023 —
1879 17,351 — 579,238 —
1880 27,139 — • 612,092 —
1881 34,890 — 159,156 —

Norge  udførte i 1881 kun 13,600 Pund 
Østers til en Værdi af 6,800 Kr. —  Englands 

Udførsel af Østers udgjorde i Aaret 1876 
ialt 12,547 Bushels v. 50,047 £., hvoraf 5,534 
Bushels til Belgien og 6,935 til Frankrig.

Ø s t e r s s k a l le r  udgjøre ogsaa en Han
delsvare, om ogsaa kun af ringe Betydning. 
Den øvre Skal af en Østers bestaar af for- 
skj ellige, tagstensagtig over hverandre lig 
gende, gulgraa, brunlige eller forskjelligt 
farvede Kalklameller og er rundagtig, ægfor
met, flad, indvendig glat og  hvid lig ; den 
nedre Skal er fordybet, foldeagtig ribbet efter 
Længden og  lukket af den øvre flade Skal 
ligesom med et Laag. Præparerede  Øst e r s

skalle r  (Testæ Ostrearum  eller Conchæpræ- 
paratce) anvendes i Medicinen im od Mave- 
syre. T il dette Øiemed befries de raa Østers
skaller først for de grovere Urenligheder, 
udkoges derefter med Vand og skruppes dyg 
tig  rene med en stiv Børste; de afvaskes 
derpaa gjentagne Gange, tørres og pulveri
seres. Som Polérmiddel benyttes de brændte 

Øst e rsskalle r ;  dette Præparat har vundet 
Betydning som godt tjenligt til Pudsning og 
Polering af Messing og  andre Metaller, og 
dot fremstilles derfor nu flere Steder fabrik
mæssig og  i store Kvantiteter. Det er et 
graalighvidt fint Pulver, som ogsaa kommer 
i Handelen i Form af smaa Toppe; det 
forekommer undertiden forfalsket med vand
revet Kridt, Gips eller Annaline (s. d.), 
hvorved imidlertid dets Brugbarhed som 
Pudsemiddel forringes. D et forfalskes lige
ledes ofte med hvidbrændte og pulveriserede 
Dyreben, som ogsaa stundom sælges alene 
under Navn af Østersskaller.
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