
Inhemska fiberväxter 
[En artikelserie i Kungl. Landtbruksakademiens Handlingar och Tidskrift.  

Här förkortad som: KSLAT] 

av 

Gustaf Sellergren 

Del 1, KSLAT 1920, s. 54-63 

[Inledning ] 

I. Phragmites communis, Bladvass.   Fam. Graminae. 
II. Scirpus maritimus, Havssäv.   Fam. Calumariae. 
III. Tallbarr. 

Del 2, KSLAT 1920, s. 235-259 

IV. Eriophorum vaginatum, Tuvdun.   Fam. Calamariae. ”Torvfiber” 
V. Fröhår. 

Del 3, KSLAT 1921, s. 484-490 

VI. Urtica dioica, Brännässla.   Fam. Scabridae. 

Del 4, KSLAT 1921, s. 388-424 

VII. Linum usitatissimum, Lin.   Fam. Gruinales. 

Del 5, KSLAT 1923, s. 347-356 

VIII. Halmväxter. 
IX. Humulus lupulus, Humle.   Fam. Scabridae. 
X. Barr av Gran, En och Lärkträd. 

Del 6, KSLAT 1923, s.722-748 

XI. Cannabis sativa, Hampa.   Fam. Scabridae. 
XII. Genista tinctoria, Färgginst.   Fam. Leguminosae. 
XIII. Sarothamnus scoparius, Harris.   Fam. Leguminosae. 
XIV. Phaseolus nanus, Krypböna.   Fam. Leguminosae. 
XV. Stipa pennata, Fjädergräs.   Fam. Gramina. 
XVI. Juncus conglomeratus, Knapptåg.   Fam. Junceae. 



Inhemska fiberväxter.
Av

Gustaf Sellergren.

Att i vårt land växa en stor mängd fiberplantor, såväl vilda som
odlade, ur vilka l'åmaterial för olika industrier skulle kunna utvinnas,
men som ej för närvarande, huvudsakligen ar, ekonomiska skäI, till-
godogöras, har visserligen länge varit känt men kanske till fullo blivit
bestyrkt först under de genomgångna krigsåren. Strängt taget bestå
visser-ligen alla växter till större eller mindre del ar, >fibrer>, d. r'. s.

bast- och vedceller, huvudsakligen i stjiilken eller stammen, men åven
i blad och barr. Men blott ett fåtal växters {ibrer äro användbala för
tekniska och industriella ändamåI, beroende därpå, att vissa lordringar
med hänsyn till deras längd, styrka, finlek och mjukhet m. rn. rnåste
uppställas allt efter användningssättet. Enär de vegetabiliska fibrerna
hava sin viktigaste användning inom textil- och pappersindustrierna,
inorn vilka fordringarna å råmaterialens egenskaper äro ansenligt. upp-
drivna i r'åra dagar, f<iljel alltså, att de för närvarande tekniskt an-
vända fiberväxternas antal blir mycket begränsat. Våra odlade {iber-
växter utgöras huvudsakligen av lin och hampa järnte de olika halm-
slagen, r'arvid dock väl är' att märka, att de båda förstnämnda ej ute-
slutande odlas för fibrernas utan kanske i lika hög grad för frönas skull,
och att de sistnämnda blott lämna fibel såsom biprodukt.

Att ri emellertid i r'år inhemska flola finna många,'f. n. ej tekniskt
anr'ända växter, vilka genom lärnplig behandling skulle kunna lämna
ett godt material till olika industrialster, såsom vävnader, papper, tåg-

" virlie,' flätarbeten, madrasseringar, borstar m. m., men som ej kunna
upptaga konkurrensen med de hittills vanligen använda, särskilt med
den så godt som allsmäktiga bomullen och trän-rassan, är dock ett fak-
tum, som ar, ingen l<an bestridas. Givet är, att i en framtid förhållan-
dena kunna ändras, och att tider kunna komma, då man tvingas att
räkna med dylika material, även om de skulle vara tekniskt något rnin-
drevärdiga.

I det följande kommer att lämnas en kortfattad övelsikt av sådana
inhemska, 5fll'sil vilda som odlade r,äxter, r'ilkas fiberegenskaper syllas

uppfylla fordringarna på anr'ändbarhet inom sär'skilt pappers- och textil-
industrierna samt närgränsande områden. Denna översikt, som utgör
en samrnanfattning av resultat, rilka erhållits vid en a1' f<ilf. under
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sista åren bedriven undersökning, har i allmänhet begr'änsats Iilt libern
såsom sådan och omfattar sålunda ej de praktiska metoderna for dess

utvinning ur växten eller de ekonomiska betingelserna för ett ratio-
nellt, fabriksmässigt tillgodogörande. En sådan behandling ar' ämnet

skulle gått utanför den avsedda mera anspråkslösa ramen. Undersök-
ningen har alltså inskränkts till fibrernas molfologi, mikrokerni, mikro-
,fysih samt storleksförhållanden, varvid dock den mikrokemiska under-
sökningen huvudsakligen gått ut på att konstater-a fiberns frihet från

lörtrriade membrdner och den mikrotysiska särskilt avsett fastställande
av håIlfasthetsegenskaperna, som ju för tekniken hava största intresset,
samt i enstaka fall polarisationsfenomett (dubbelbrytning). Alla pleparat
hava tagits från färska växter- omedelbart eftel plockningen. I allmänhet
hara även tvärsnitt av stjälk- och bladdelar undersökts, huvudsakligen
för att erhålla fullständig klårhet i de båda vilitiga frågorna, huru fiber-
knippena äro fördelade i växten och i huru stor mcingd de frirekomma.
Genom en okulär värdering av dessa {iberknippens sammanlagda yta
under mikroskopet kan man komma till en tillräckligt noggrann be-

stämning av libermängden i en planta, utan att alltså behöva tillgripa
ett fi'ånskiljande av ör'riga beståndsdelar samt vägning, en rätt omständ-
lig procedur, ehuru naturligtvis den enda I'ullt tillftirlitliga.

Försök rörande växtdelars hållfasthetsegenskaper hava redan för länge
sedan utför-ts av flere vetenskapsmän inom växtfysiologiens område.
Blaud dessa må nämnas S. ScrwsNDrxnn (1874, huvudsakligen bast-

celler), ANrBnoxN (collenkymvävnader), Ts. r'. Wnrwzrnnr (1877), Fn. H'r-
BERLÄNDr (harnptågor), *. fl.t). ScHtr,nxocNens metod bestod däruti, att
ay blad eller bastcellrika stängeldelar utskuros remsor, 150-400 mm.
långa och c:a 2-5 mm. breda, vilka fästes i en krampa och i sin nedre

del belastades tills de brusto. Remsornas genomskärningsvta bestämdes
sålunda, att tvärsnitt utskuros och storleken av de motståndskraftiga
elementen fastställdes genorn mätning uuder förstoring. På samma ur
teknisk synpunkt synnerligen primitiva och blott i vissa tämligen en-

staka fall mojliga nretod ftirfor AusnoNN, som dock för ett noggrannare
bestämmande av'tvärsnittet gick så tillväga, att han med tillhjälp ar'

ett ritprisma tecknade tr'ärsnittet av ifi,ågavarande collenkymsträng på

ett jämntjockt papper, vägde det av techningen täckta pappersstycket,

utskar sorgfälli.gt cellernas lumina och r'ägde återstoden. Den sistnämnda
metoden är praktiskt sett oanr'ändbal i fråga om librer, r'id rilka lumens
stollek växlar ofantligt h'ån ett minimum - 0 till nästan hela tvår-
snittet av cellen. Uti cle flesla av tle i det följande angivna fallen ligga
Iiberknippena spridda inom stjälken eller strået och der-as storlek växlar
rnycket, hela knippet uppgående i allmänhet blott till 0,oz till 0,r mnt.

1) Se Ph1'siologische Pflanzenanatomie, av Dr. G. Hennnl.lxor. Leipzig 1t396.
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i.tvärsnitt. Blott i vissa fall, nämligen hos växter med större, samman-
hängande, ringfor:miga .bastfilverknip,p*tt, såsom hos lin, hampa, nässla

m. fl., är metoden tillämplig.
trnligt AusRor.rNs lörsök skulle absoluta styrkan hos verklig bastfiber

vara blott obetydligt större än hos collenkvmvävnader (t. ex. de omedel-

bart under epidermis liggande), vilka brusto för en belastning av 10-12
kg pr k\'.-mm., elasticitetsgränsen I'isade sig vara betydligt mindre.
SoNNrac fann, att förträade fibrer hava en väsentligt mindre st-vrka, men

större tånjbarhet än rena cellulosafibrer, r'ilket ju är'lätt förklarligt och

överensstämmer med mina egna försök, exempelvis hos de nedan om-
talade tallbarrfibrerna, som dels i förvedat, dels i vedfritt tillstånd löre-
finnas inom samma barr.

För fastställande av såväl st5'rkan eller brottgr'änseu som deu totala
förlängningen (elastisk och permanent) till brottgränsen har jag använt
samma {iberdynarnometet', som av mig konstruerades och använties for
undersökning av svenska ullsorter. I detta instrument avläses styrkan
från 0 till 100 gram och samtidigt förlängningen i procentl.

Då de olika fiberslagens stgrka ei finnes angiYen inom facklittera-
turen; 'om man undantager standardflbrerna (lin, bomull, jute, ull och
silke), har förf. sökt beståmma denna egenskap i varje föreliggande fall.
Härvid har för kontrollens skull tillämpats två skilda metoder: dels rned

intörande av hela fiberknippets tvärsektion i beräkningen och dels med

hänsyn tagen till antalet enlcla fibrer i strängen samt fiberns tvär-skär-

ning. Då fibersträngarne vanligen äro tämligen runda, r'ilket för ör'rigt
lätt han kontrolleras, ör,erensstämma resultaten ganska nära. Den enkla
cellen har antagits hava cirkelrund fonn, vilket överensståmmer i de

flesta fall med verkligheten, i det att yngr-e celler vanligen äro runda,
åldre åter något tillplattade och bandlika, isvnnerhet efter torkning. Den

beräknade hållfasthetssiffran lider givetvis av det f'elet, att hänsyn ej

tagits därtill, att fibern är rörformig. Men då alla växtfibrel hava mitt-
kanal (lumen), blil felet utan avsevärd betydelse vid en jämförelse dem

emellan. Med tillämpning av sammå metod trlir lincellens styrha c:a

40 kg pr kr'.-mm., bomullscellens c:a 35 och jutecellens c:a 10 ä 12,

d. v. s. de siffror, som i handböcker vanligen angivas för tlessa fibrer.
Då alla ej förträade växtfibrer bestå av ren cellulosa, skulle man kunna
tro, att alla fibrer hava samma styrka. Så är dock långt ifrån fallet,
såsom t. ex. framgår vid en jämförelse mellan ett fröhår hos Eriophorum,
en stråfiber hos gräsen och en bastfiber hos linet. Någon sr'årighet
skulle visserligen ej uppkomma genom införande i beräkningen al rör-

1) Instrumentet är visat och beskrivet i Landtbruksakademiens Handl. o. Tidskr. 1899"

sid. 344: >Bidrag till kännedomen om deu svenslia fårullens tekniska beshafrenhet> av

G. Sellergrett.
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formen i stället för den solida str*ngen, men metoden skulle råsentligt
kompliceras utan att någon avsevärd praktisk ftirdel \iunnes.

Påpekas må, att någon systematisk ordningsfölj d icke tillämpats vid
'nedanstående redogör'else, vars huvudsyfte är att rikta uppmärksamheten
på ett område, som, enligt förf:ns åsikt, hittills varit mycket försummat,
men som inom sig erbjuder mychet av sår'äl teofetiskt intresse sorn
plaklisk nytla.

I. Phragmites communis, bladr-ass. Fam. Greminu.

Detla vid r'åra sjö- och havsstränder alrmänt [ör'ekommanrle gr'äs,
sonr kan nå err längd av äntla lill 5 å 6 rn., halva längden under r.at-
ten, r'äxer mycket tätt och bildar på många stållen en verklig strancl-

I-ig. 2. A, ts, C genomskäming av stiået
till blaclvass, a ojämnheter hos {iberns
Itrmen, b irrkrripningar, c epider.nriscell,

d pareneh5rmcell, e kärlring,

väggar, D märg.

skog, >vassbänkar>, ))\'assluggar-,). Bladvass kan räknas brand våra ti-
digaste r'äxter'l), idet den troligen inkornmit någol senar.e än sär., som
fanns i Sverige redan på den arktiska florans tid, såsom nyare.under-
sökningal av vår'a torvrnossar ådagalagt. Stjälken är rund, rörartad,
bladen äro smalt lancettlika, spetsade, med skarpa, skärande kanler.och
en stor brunaktig vippa i str-åets topp.

Fig. 1 visar en skärning av strået. A är bladslidan eiler clen 
'edre,hylsaltade förlängningen av bladet. Innanför denna liggel det egentliga

strået, som till en viss tjocklek består av ett par lager cellbildningar B och

Fig. 1. Genomskärning av strået till
bladvass. a större, b miudr-e llber-
strängar, c epidermis, d palenehymcel-
ler, e luftkanaler', f märgcetler, g märg-

kanaler. A bladhylsa, I3, C strå-

') Svenska växtr'ärldens historia av G., AuoRRsson.
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C, liknande dem hos Ä. Innanför lagret C ligger märgen D, som dock
ej lvller hela inre delen utan här och där har genomgående tomrurn
eller kanaler g, uppkomna därigenom att en del märgceller f dött.

lnnant'ör epiderrnis ligga fiberknippena i strängar, varannan (a) grövre,
varannan.(b) finare, varaf stråets och bladslidans yta blir svagt refflad
genom de grövre strängarne. Fiber-knippena äro inbäddade i paren-
chymceller d, fyllda med klorofyll, och vid bladslidans inneryta är cell-
vär'naden genomtr'ängd av kanaler e, liggande mittfcir de linare fiber-
str'ängarne. De inre lagrens fibrer bestå av mindre, svagt utvecklade
celler.l) Efter kokning med lut och tvättning erhålles en fibermängd,
uppgåeude till 20 ä 25 % av stråets vikt, således ganska riklig. Fib-
rernas utseende fram.går av fig. 2. De likna halmfibrer av våra van-
liga sädesslag, med de kataktäristiska ojämnheterna hos lumen och
cellväggarna (a) samt tvära inknipningarna (b). Den enkla cellens längd
våxlar betydligt, från 0,s till 5 ä 6 mm., bredden ät 0,orr till O,oza mm.
och ändarna fint tillspetsade. Fibepstyrkan är synnerligen stor, väx-
lande mellan 20-25 kg. pr kv.-mm. al tvärskärningen, sålunda nästan
uppgående till bomullens. Alla Iibler äro fria från ligninämnen. Jämte
'dessa fibrer finnel' man i preparalet tle för halm karaktäristiska båg-

tandacle epidermiscellerna (c), bildande det yttre, hårda skalet, de med
mär'g fyllda märgcellerna (d) samt ringar (e), spiraler m. m. till kärlen.
I fig. 2 visas därjämte en skärning av strået med bladslidan A samt de

innanför liggande skikten B och märgen C.

Av undersökningen synes framgå, att man i bladvassen har ett
ganska lämpligt råmaterial till papper. Dess rikliga förel<omst i alla
delar av landet, lättheten att skörda densanrma, fiberns stora st1'rka och
jåmförelsevis rikliga mängd i strået tydel på att man på många orter i
rrårt land skulle i denna växt kunna hava en. elsättning för den vanliga
halmen; vars användning till papper helt och hållet belol på lokala ftir-
hållanden, enär den ei tål de dryga flaktkostnaderna. Trots den enkla
fibercellens ringa längd torde vassfibern vara antändbar är'en till vär-
nader. Fiberknippena eller de sammansatta tågorna hala fullt tillräck-
tig längd för att låta spinna sig till garn. Finleken hos sådant garn

skulle bero på hulu långt man ginge i bor-tskaffande av det {ibrerna
samrnanhållande växtlimmet. Tilläggas må, att deu ul bladen erhållna
fibern är finare, hortare oih betydligt svagare än stråfibeln, rarföre dep

förra torde kunna anses otjänlig till pappersmassa. Däremot användas
bladen, som bekant, i torkat tillstånd till kleatulsföda på många ställen
i r'årt land. Stråna användas till taktäckning, till reveteringsmattor samt
till lappning. av väggat och lak.

1) Provet togs i början av juli, före blomningen, medan sttåna ännu voro grötra

oclr jär1förelsevis mjuka.
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2. Scirpus maritimus, havssäv. Fam. Calrunuriu'

I denna famili, de s. k. halvgräsen, Iinna vi den äldsta pappersvåx-
Ien Cgperus pepArus, av vilken de gamle egypterna redan 2,000 år före
vår tidräkning tillvelkade sin papyrus, dock ej genom filtning förmedelst
fibrernas slamning i vatten utan genom sammanpressning av tunna hinnor,
utskurna ur strået.1) I vårt land förekommer blott C. /trscus (dvärg-ag),
vilken liksom den ännu levande anförvanten i Egypten h4r vasst 3-kan-
tigt strå med svartbruna ax, r,äxer vid sjöstränder och är ganska säll-
synt, blott förekommande i Skåne och på Gottland. I)en når blott ett
par dm i höjd och dess strå tor-de vala utan egentlig bctvdelse i tekniken.

Helt annorlunda torde lörhållandet vara med vissa sävarter, sär'skilt
S. maritimtLs, som förekommer tämligen allmänt vid våra havsstränder,
uppnående en längd av ånda till 3 m. Strået är vasst trekantigt, nedom

rnitten bladigt samt med bruna blomax. Fig. 3 visar i genomskärning

Fig. 3. Gelomskär'ning av strået till havssäv.. A yttre bladslidan, B stråvägg, C mälg
.a störle, c mindre fibelstrångar, d fibersträugar vid kärlkuippe, e håligheter

i parenchym, f {ibercell, g utsprång' h inknipning i cellväggen'

ett hörn av en bladslida A samt själva strået B. F ibrelna ligga i strängar
a dels omedelbart under epidermis b, dels i mindle knippen c vid sli-
dans innervägg, och dels intill kärlknippena d. Stora tunnväggiga pale-

nehymceller lylla rnellanrummen utorn å vissa ställen (äldre)' där' de

dött ut och luftkanaler i stället bildals (e). Det inre aY strået är fyllt
nred märgceller. I den mindle skärningen i fig. 3 flamtr'ädet den skarpt

trekantiga formen hos strået med dess svagt utåt buktade ytor, varjämte

r) Undersökning av forrregl'ptisk dap5'rus, av G. SRr-r.oucnnx, Tekn. Tidskr. 1898'

sid.124.
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fibersträngarnes läge schematiskt angivits. Efter kokning med lut och
frånskilining ar' övriga cellbildningdr erhålles en fibermängd av ärida
till 15 ä 120 t4 av stråets r,ikt. Bladen giva däremot ingen användhar
fiber.

Den enkla cellen f liknar halmlibern och visar de vanliga utsprången
g och inknipningalna h samt den ojärnna lumen. Fibern är mycket
ffn, med en diameter av 0,oor-0,0r mtn. och en längd av 2-3 mm.
Styrkan är ganska stor, 20-25 kg pr kv-mm, Undersökningen har så-

lunda visat, att denna sävart mycket r'äl skulle kunna anr'ändas såsom

rårnaterial till papper, möjligen även tiil garn och vär'nader, orn fibern
liliasom linet spinnes i folm av tågor.

Fig. 4. A genomskärning av strået till Seirpus palustris, lJ av S. locrzsfris. a större,
h mindre fibersträngar, c fibersträngal viri kårlknippe, d libercell.

Däremot synas S. palustris, knappsår', och S. Iacustris, vanlig säv,

>kolvass>, hava mindre lämplig fiber föt detta ändamåI. Btt tr'ärsnitt
av strået hos den lörra visas i lig. 4 A och hos den senare i B. Båda
hava runda strån utan blad, samt uppnå en längd av 0,s m. (den lörra)
och 2 m. (den senare). Fibrerna ligga hos dem båda i stör're och
nrindre strängar a, b, hos S, lacustris därjämte i strängar intill kärl-
knippena (c). Den enkla libern d visar tle för vanlig stråfiber ut-
märkande kännetecknen. Det inre av strået är f-vllt med en svampig
rnärgmassa.

Fibermängden i strået är obetydlig, uppgående till blott c:a l0 21.
Fibrerna, som åro f'ullt fria från träsubstarrs, äro rnycket korta och fina,
c:a 0,or mm i bredd, och hava ringa styrka, c:a 6-8 kg pr kv-mm.
Stråna till S. lacustris anr'ändas bl. a. till taktäckning, mattflätning m. m.
Till papper eller vävnadel synas dessa arter vara oanvändbara, mtijligen
till stoppmaterial eller vadd.
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3. Tallbarr.

'Att librer ur tallbarr kunna användas lör' industriellt änciamåI, har
redan länge rarit känt. Sålunda kunde tnan å världsutställningen i
Wien 1873 få se såväl papper som garn och r'ävnader, delvis eller helt
och hållet tillverkade av detta material. Tallbalrfibel'n, som i Tyskland
kallas >Waldwolle> (skogsull). har dock i vårt land, såvitt jag har mig
bekant, aldrig varit föremål för industriell utvinning. I 'I'ekniska hög-

Fig. 5. A, ts, genomskämingar av tallbarr. a epidermis, b hypoderrnis, c klyvöppuing,
d krorofv'' e bast-%"1,J:ti:t1qåkiii,1ä'1xäTer' g nbrer' (r' I)' E

skolans varuprovsamlingar finnas dock åtskilliga prover av tiockare och
tunnare papper tillverkat av tallbarr. En mikroskopisli undersökning
av desamma ger vid handen, att massan, som uteslutande består av
dylika fibrer, ej undergått annan behandling än att assimilationsparen-
kymer, d. v. s. de klorofyllförande vävnaderna bortskaffats, vadan den:
samma är av tämligen heterogen beskaffenhet och av gulbrun fårg, som
uppkommit huvudsakligen av brottstycken eller fjäll av epidermislagren.
Detta papper visar en medelstyrka av c:a 3,000 m avslitningslängd och
eir tånjbarhet av c:a 2 procent. Vikten är hos en sort 150, hos en

annan 75 gram pr kv-meter.
De i Wien vid nämnda tillfälle utstållda produkterna av tallbarr-

fiber, från vilka antagligen nämnda pappersprov härstamma, utgjordes
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av vadd, garnel', r,ävnader och papper samt voro tillverkade av firman
E. och L. I'airitz i Remda, Thuringefwald, av fibrer fr'ån en Svarttall
(Schwartzkiet'er), (Pinus austriaca), som har längre och grövre barr än

P. Siluesfris. Bnligt uppgitter från den tidenl) insarnlades barren på

våren eller försommaren och lufttorkades samt undergingo en jåsnings-

eller rötningsprocedur, likasom vid beredning av lin, varpå följde kraftig
tvättning med piskning samt behandling med ånga, dels för lösgörande

av libern från vedartade ämnetr och dels för avshiljande av den r'ärde-

fulla barroljan. Fibermassan knådades och häcklades eller kardades
slutligen likasom bomull till önskad flnlek. Vid spinningen blandades

skogsullen vanligen med bomull, fårull eller shoddy. De ovannämnda,
utställda vär'naderna lära vunnit allmånt erkännande.

IJarren hos r,år vanliga tall, P. siluesfris, f<irekomma oftast två och

två, men kunna är'en flera, undantagsvis ända till 7 st., finnas på samrna

kortskott.2) De äro jämnbreda, plattat halvrunda, spetsiga, 3-6 crn.

långa och I -l,s mm. breda. I)en nordsvenska tallen har i allmänhet
kortare barr, varemot bredden kan uppgå till 2,r mm. Undantagsvis
kan barrlängden, t. ex. hos unga plantor uppgå ända till 9 å 10, ja till
och med till 12 cm. trärgen är blåaktig, beroende'på det ur epider-

rnislagr.ets små hål eller klyvöppningar avsöndratle Yaxet. Barren hos

den sydsvenska tallen kYarsitta i regel 2 ä 3 år, hos den noldsvenska

ej sällan 7-8, stundom ända till 9 år.'?) Barrfällningen eller egentligen

kortskottfällningen försiggår' livligast oIn hösten.
Fig. 1, A och B, visa genomskärningar av två något oliha formade

barr, det ena något plattare än det andra. Innanfrir epidermis a ligger

ett fiberlager b, hypodermis, bestående av förvedade celler, c är klyr'-
öppningar å barrets båda sidor, avsöndrande \rax. Huvudmassan utgör'es

av klorofyllförande, starkt veckat parenchym d, i vars midt ligga trenne
ledningsstr'ångar e av ved- och bastceller, förenade med en sklelenkym-
vävnad. I barrets längdriktning löpa innanför epidermis ett antal harts-
gångar f, från 2 ända till 18, i medeltal 8-10 st., liggande vid såväl

över- soln undersidan samt omgivna av ett, sällan 2 lager av ei för--,'e-

dade fibercellel g.

De för industriellt ändamåI anr'ändbala fibrerna utgöras dels av miclt-

strängarna e, dels av hartskanalernas väggar g och dels av hypotlermis-
lagret b. Efter kokning med natronlut och rengöring av fibermassan

erhölls 20 ä 25 procent rena fibrer. Då de starkaste och bästa fibrerna
härröra från hartskanalernas väggar, r'ill det synas, som orfl utbytet

borde bliva större, iu fiera hartsgångar barren äga. Största antalet sådana

visa barr å starka långskott, under det att unga plantor normalt hava

t) Darstellung cler Textilindustrie, av l)rof. .IosBR Heusrnn, WieIr 1876.

') f)e svensk:r skogsträden, av Nlt-s SYLVEN.
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blott 2 å 3 st.r) Såväl midtelstr'ängar som hypodermisfibrer åro starht
f<irträade, varemot hartskanalernas fiberväggar äro fria från träsubstans.
Dessa senare visa fina tvärstr-immor, (Fig. 1, C) intrycl<ningar och ojämn-
heter i 5rtan, nästall sorn fiäll, påminnande om ullhår, arrtagligen upp-
komna genom de kringliggande cellr'ävnadernas tryck. Lumen är i all-
mänhet järnnbred (Fig. 1, E), men frjrekommer även mycl<et ojärnn (C,I)).
Spetsarne är'o vanligeu trubbiga, ofta snetla 1li). Den enkll cellens längd
uppgår till 2 ä 3, ända till 5 rnm., diametern till 0,og mm. De träfria
fibrernas (g) styrka visade sig vara ganska stor, r'äxlahde fr'ån 5 d 2lt
ända lill 35 kg, merl etl rnerlclr'är'de av c:a 2.-r kg. pl lo'.-mrn. De för-
vedade, centrala strängarne visade en mindr"e. styrka, r'äxlande från 9--
15, i medellal 12 kg pr kv.-mm.

Den sammarrsalla libeltågaus längtl uppgår' näslan till hela halrläng-
den och våxlar mellan 20-50 mm. På gtund härav lärnpar den sig
givetvis till spånad, särskilt litl blandning rned annan lärnplig {iber,
såsorn homull eller shoddy. Att genom kemisk behandling skilja de
forvedade från tle vedfria frbrerna torde säkerligen få anses oekonomiskt,
om ej prahtiskt rent outftjrbart. Olägenheten i detta hänseende vid {iberns
anr'ändning till r'är'narler lorde dock ej vala stör'r'e än t. ex. i [r'åga onr
jutefibern, som även är mycket frirvedad. Den senare har dock givet-,
vis fördelen av en mycket stor längd hos tågan. Däremot får man, på
grund av tallbarr{ibelns ligninhalt, helt naturligt vara för'siktig I'id even-
tuell anr'ändning av densamrna till papper, sålunda inskränkande den-
samma till sådäna papperc- eller pappsorter, till vilkas framställning
huvudsakligen slipmassa el.jest användes.

Såsom slutomdöme på grund av de vid ovannämnda undersökning
erhållna resultaten skulle jag vilja uttala, att tallbalrfibern, underj förut-
sättning 'av en ekonomiskt och tekniskt lämplig utr,inningsmetod, väl
lämpar sig att användas till gal-n och r'ävnader sarnt för vissa arter-
papp (karton) eller papper', vadd m. m. Behandlingen ay barren torde
lämpligast böra ske genom för'multning eller rötning, varvid dock ett
nogglannt ör'elvakande lör hindrande ar. de förvedade flbrernas angripande-
vore nöd r ärrdigt.

') örtenblad 1888.
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lnhemska fiberväxter.
Ar.

Gustaf Sellergren.

4. Eriophorum vaginatum, tuvdun. (Fam. Calamarire.)

Fiber ur växande tuvdun.

trlere Lill hel-. och halvgräsen hörande r'äxtel lrava hladslidor', inrre-
hållande synnerligen starka fiberknippen. Så är exempelvis lörhållan-
det med de lredan förut beskrivna släktena Scirpu.s och phraqmifes, och
det gamla Egvptens papyrus bestod av bladslidhinnor av den hithö-
lande pappersväxteh, Cgperus papgrus. Man kan alltså med fog påstå,
att ovannämnda familj har ulgarnla liberanor. Af stort intresse är d:r
Heuenr.,rNrrsr) förklaring av dessa bladslidors betydelse ur rent meka-
nisli synpunht för växtens stabilitet. Vid basen av varje led hos strået
finnes en kor-t zon, säger han, av svag byggnad och föga motståncls-
kraftig. I)enna del stödjes av bladslidån, som frir detta ändamål är syn-
nerligen kraftigt b-vggd, bildande ett rör', vilket ornsluter stjälken och
till sin inre byggnad ör'erensstämmer med den hos ett rörformigt strå i
allmänhet. Rastl<nippena äro lagrade periferiskt (fig. 1, A, B) dels vid
yttle, dels vid inre ytan, och varje, par av knippen är- för.enat med en
mellanliggande del ay kärl med radiellt.lagrade fiberknippen, det hela
bildande radiella, I-fornriga Dstag). tsastknippenas anorclning heror så-
lunda på en re't statisk, ej en morfologisk p'incip. Då bladslidan (fig.
1, B) är' betydligt tjoekare på mitten, skulle man ju kunna tillägga, att
densamma även ur denna synpunkt bildar en enligt statikens lagar
järnnstark kropp.

Ett halvgräs med synnerligen starkt utbildade liberknippen i blad-

fidor111' E. uaginatum. Denna kärrväxt (Iig-. 2) bildar tåta och f'asta
t,1 lPhl'siologisclre Pflarrzerrarratomier.
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tuvor, med tämligen långa, från roten utgående bladslido' och långa,
trekantiga blad samt en nästan bladlös stjälk med ensamt ax, som slut-
I'igen blir nästan klotrundt. F'ig. 1, A och B, visa genomskär.ning a[ en
lrisk växt. Bladslitlan, som å sin mitt är betydligt tjockare och kraf-
tigare byggd än vid kantelna, omsluter till en början helt och hållet
det nästföljanrle bladet (fis. 1, B), men småningorn gå de tunna, ör.er
varandra lagda kanterna isär. Innanför epidermis a, såväl vid slidans

b'ig. 1. A, B genomskärning av bladslida, C
bladslidknippe i multnad torv, D bastcell, E

basttåga. Fig. 2. Tu'r'dunplanta (E. vaginatunr).

yttre som inre kant, ligga stör're (b) och mindre (c) bastflberknippen,
inbäddade i klorofyllf<irande parenchymvävnader, och emellan de yttre
och inre knippena ligga kärlknippen d med sina smärre tibergvttringar e
i radiell led, vilka nästan sammansmälta med dem innanför epiclermis.
Det inre är fyllt med parenchym, som småningom nästan helt försrin-
ner och bildar luftkanaler f. De ur bladslidorna erhållna tågorna (fig.
3) åro sålunda av växlande grovlekar, från 0,ou till 0,2 rnm i tvärskär-
ning, med längder mellan 20 till 50 ä 60, undantagsvis ända till 100
mm1). De enkla cellerna (fig. 4) äro mycket korta, nred en största
långd av c:a 1 mrn, samt mycket smala, 0,or -0,cr mm, med lumen upp-

1
1

i;
L-*
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i

I

') F-ig'. 3 och 4 äro från Sv. Mosskultulföreningens laboratorium.
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tagande ornkring t/s av bredtlen ({ig. 1, D) samt med spetsiga ändar.

Den sanrmansatta tågaps styrka motsvarar, hos växande plalta, nnge-

färligen den hos säv eller- bladvass, växlande mellan 15 ä 20 kg. pl. kF
mm, sålunda en jämf<irelser.is stark fiber, varemot stjälkens och bladens

fibrer äro väsentligt svagate och kortare. Alla bastceller är'o svagt föl'-

ve(lade.
Av det anförda skulle man nästan kunna draga tlen slqtsatsell, att

vi här hala en industriellt användbar {iber. Häremot talar doch dels

Fig1. 3. Basttågor av tuvdun; 40-faldig
liirstolirrg.

Fig. 4. Bastcellel av tuvdun, 1O0-faldig

förstoring.

dess jämftirelsevis ringa förekornst (den kanske mera allmänt förekorn-
mande E. angustifolium har betydligt svagare fiber) och dels de tekni-
ska svårigheter-na att utr,inna fibern, vilket rnåste ske genom rötnirlg
eller på kemisk räg. Genom ttaturens egen husfuållrting ltar man tlock

en möjlighet till en mera ekonomisk utvinning av denna fiber', nämli-
gen ur våra torvmossar, som delvis äro bildade av denna växt. I)et har
visat sig, att de i bladslidorna ingående basttågorna kraftigt hava trot-
stått för'multning, varemot de mellanliggande våxtdelarne mer eller min-
dre fullständigt ombildats till humusämnen. l{ed iämfolelselis ringa
kostnad kan en ren libermassa utsorteras ul' en ej alltför mYcket mult-
nad torv och om denna håller en tillräcklig mängd E-fiber, torde vala
tydligt, att vi i våra torvmossat skulle kunna hava en god källa till iu-
hernskt fiberrnaterial, är'en oln man räknar rned att fihern själv genotn

förrnultningen har undergått en viss försämring med hänsyn till de tek-

niska egenskaperna, \'arom nedan skall talas.

Tuvdunfiberns förekomst i våra torvmossar.

I denna fråga har Sr'. Mosskulturföreningens torvgeolog, dir. ]toe.

Tol-r1) lämnat några meddelanden af stort allmänt intresse, som hår på

grund av samlnanhanget med det foljande må i korthet anföras. Denna

t) Sv. ]losskulturfiileu:s Tidskrif't 1901.
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Jiberväxt, säger han, finnes i varje verklig högmosse, om också i nryc-
ket obetydlig mängd, ned till 1 fu. Ju mera en högmosse närmar sig
sitt torra skede, desto störle blir denna libers inblandning och desto
mera tr-äda vilmossorna tillbaka såsom torvbildare. Sådan tolv kan
bildas endast när mossen är så torr att E-plantan utgör huvudmassan
ay vtvegetationen. Fiberhalten kan växla betydligt, ei blott på olika
djup, utan är'en på olika stållen inom sammå mosse. Vitmosstolr-ens
fiberhalt minskas, ju längre norrut rnan kommer. Såsom ett enstaka
lall omnämnes, att så långt nolrut som i Dalarne vitmosstorv påträffats

med Iiherhalt upp till :10 26. I all-
mänhet har tur,dunplantan som
torvbildare spelat och spelal fort-
farande en mycket ringa loll i
Norrland och Lappland. Ren E-
torv hade dir. Tolf ej påträffat norr
onl Dalälven1). I Västrnanland,
Uppland, Södermanland, Nelike
och Östergötlands norra del är
vitmosstorvens fiberhalt mycket
ringa. I enstaka fall kan den doch
uppgå till 15 ä20 %, men ren så-
dan ton' förekomrner ingenstädes
i dessa landskap. I Östergötlands
skogstrakter, å småländska hög-
landet samt i Värmland hålla hög-
mossarne en avsevärd mängd fi-
bertorv, och fiberhalten kan hår
undantags'r'is stiga till 60 ä7(l 2,|,
d. 'r'. s. till gränsen f<ir plaktiskt
taget len E-torr-. På smålåndska
höglandets södra och västra slutt-
ningar ökas antalet flberlika hög-
mossar, ofta med ren Iibertolv, än
växlande med vitrnosstorv, än bil-

dantle oavbrutna lager'. I dessa mossat framträder t.i;dligt, hulu olika
tietta torvslags firmrrltningsgrad kan vara. >Än bildar det en seg och hård
massa, ån en vtterst starkt humifierad, plastisk, till bränntorv svnnerli-
gen passar"rde substans, vars härkomst kan ådagaläggas frirst genom mikro-
skopisk undersökning.)) På Västgötaslätten finnes den mest typiska tuvdun-
torven i de mäkiigaste bäddalne i vårt land. Denna torv tillgodogör'es all-
nrännast vid bränntorvtillverkning, och renheten är ofta så stor, att vit-

1) Enligt uppgift antr'åff:rdes dock 191t1 rnäktiga lager av torr-fiber i en mosse i I)e-
ger'f',rs socken i Västerlrotterr.
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Fig. 5, 'Iuvdunmossarnas.utbredning i siidra
nch rnellersta S.r.elige.
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nrosseinblnndningen är mindre än 5 2i. Även i Skåne, särskilt i dess

västligaste del, finnes tuvdunton' av renaste slag. Halland utgör cen-
tralområdet fcir denna torrs utbredning i Srerige och här anträffas så-
dan i stor mäktighet. I fig. 5 t'isas en av Sv. Mosskultulföreningens
dåvarande botanist dr E. H,rcluNnl) uppr'ättad kartskiss, angivande tuv-
dunrnossarnes ungefärliga utbredning i södra och mellersta Sverige,

rarest man finner dem på ett område, som sträcker sig från Ängelholm
i söder till Arvika i norr, i väster f<iljer kusteir och norska gränsen och
iösl.el går ända lill Älmhull..lönköping och \/änelsborg med cle rnera
tolvrika rnossarna liggande långs
kusten på ett c:a 50 km brett
bälte (det mörkare partiet).

Då det tolde hava sitt intresse
att veta, i vilket ellelr,ilka lager"

av torvmossen lnan i allmänhet
har att söka tuvdunfibern eller
sjålva >fibertorven>, såsom geo-

logerna benämna denna torvart,

{

I
F\

I

t

V il nto s sbLau d aÅ f tb e r to r v

Fibe rturu, dlli,lt multq aå

Vi t rnoss bLanåaå fibe rtar u
Stu\:bLaget (warskoa)

visas i {ig. 6 en vertikal sl<är- I u,
ning av en fibertorvmosse (His-
hultsmosse), .tagen ur dir. 'lolfs
mossprofiler. Dess bottenlager på
c:a 2 m:s djup utgöres av r,äl mo-
gen starrtorv, däröfver ett c:a 1tz

m. tjockt lager.av r'äl multnad
fiberlorv, lämplig till bränsle,
sarnt ör'elst ett c:a I z rrr. f.iockl. O

lager vitmossblandad fibeltorr' I' tl

rned ett lager av ren sådan i
mitten, all fibertorven dåligt mult-
nad och alltså Iämplig sorn torr'-
str'ö eller fiber men oliimplig till
bränsle.

Av ovanstående framgår emel-
lertitl, att vi äga en jämförelsevis bristfällig och osäker kännedom om,
vilka torvrnossar innehålla fiberton- och vilka sakna sådan. Ännu osäk-
rare rir dock vår' hunskap om den i mossama ingående mtingden av
fiber. Jag har mig behant blott ett enda fall, där nrängden sådan fiber
noggr-annare utrönts, nämligen vid Storemosse, Hådihge socken i Vär-
narnotlakten?). Eller plovtagningar på 13 olika ställen, alla till 1 m:s
tljup och vidt skilda trån varandra, erhöllos lesp.68,r,69,r och 61,r eller

') Sr. Mosskultnlfiir':s Tidsklift 1911.

') D

14 o g e n {ilt t|o,', (lt rå', ile)

Stul:blager

Vcil noqo,t storr{orv
("Fe{J,oru" )

ntil an l,A m'cLjupt

G,'u s
Fig. 6. I)rofil ar. Hishultsmosse.
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i medeltal 65,r ton lufttorr tuvdunfibel pr hektar. om nran antager att
1 kubm lufttorr torv väger 80 kg skulle man alltså i denna mosse kunna
erhålla blott c.'a 8 0/o len, uacker tuudunliber ur toruen. Derrna jänr-
förelsevis ringa mängd skulle då utrensas ur 800 ton vitmosstorv. Emel-
lertid har det visat sig, att {ibelns fördelning i rnossarna är mycket vär-
lande så att den på många platser kan uppgå ånda till 50 'roi och även
orn man skulle antaga en nredelsiffra ar' 15 l(, tord.e man knappt taga
till för mycket. Själv hal iag gjort flere undersöl<ningar av prover, tagna
ur danska torr.mossar på Jvlland, r,arvid halten ay ren, lufttorr fiber,
efter fullstiindig frånskiljning av alla föroreningar, r,äxlat mellan lb och
50, i rnedeltal 25 % av den lufttor.ra torvens viht. För min del är jag,
på grund av uppgilter från Sr,eriges Geol. Under.söhning, övertygad där-
om, att fibelhalten hos ett stolt antal av våra ton mossar uppgår till
betvdligt större belopp än det vid Storemosse erhållna.

Äldre försök till industriell användning av torvfiber.

På 1890-talet gjordes i flera länder med r,äxlande framgång lörsök
att använda torvfiber inom särskilt textil- och pappersindustrierna, var-
igenom den finge en lämpligare anr'ändning ån till bränsle eller. torv-
strö. Man trodcle till och med till en bör'ian att den shulle kunna er-
såtta lin, harnpa, jute eller andra r,eg. fibrer', och genom lörmultningen
sluppe rnan if rån den besvärliga rötningen och beretlningen. Flere
labriker anlades, såsom av Beraud, Koppens och l{/eerf i Holland (lig. 7),
Bate, Burke & C:o i trrankrike, Deutsche Torfwollwet'lce i Oldenbut'g,
Geige i Diisseldorf samt, det största företaget, A. Zschönter & C:o i \Vien.
Denna sistnämda firma sökte slå ett stort slag för torvfiber.n på jubi-
leumutställningen i Wien 1898. I egen paviljong .r.isade n-ran här' pro-
ver å torvens olika användning, framfcirallt till bränsle, torvströ, vadtl,
papper, papp och vävnader. De olika pappersfabr.ikaten, som av mig
då undersöktes1), utgjordes huvudsakligerl av rnörkfär-gat omslagspapper
(>Packpapier>), som enligt uppgill skulle hålla 80 / torvfiber. I netlanst.
tablå visas några resultat av undersökningen.
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Papperets betecknir.rg

Omslagspapper (brunt
r (blått)r 1:::"
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t) Tekn. Tidskrift, .\llm. avd., Sept. 18.t)8.
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Yidare undersöktes är,en ett par andla omslagspapper, benämnda
>Ausfall Muster 'forf Packpapier>, enligt uppgift hållande 80 '4 tttrv-
fiber. Resultaten visade hos det ena provet en tnedelavslitningslängd
av 7,205 m (1,600 och 810 m i resp. maskin- och tvärriktn.) och en

frirlängning av 0,zs 94, hos det andra en medelavslitningslängd av 1,330

nr (1,640 och 1,020 i resp. riktningar) samt en medelftirlängn. at I',/.
Båda slagen hade en tjocklek av 0,rz--0,r3 mln samt en askhalt al c:a

i-t %. Det förra slaget vägde 300, det senare 270 gr pr kvrn. De be-

stodo ar. c:a 60 2{ towflher, 35 % kem. trämassa och 5 / slipat trä.
Papperet var antagligen fi'arnställt av makulatur och tolvfiber, den senare

av rlålig beskaffenhet, möjligen ar.fall från vaddmaskinelna vid spin-

Fig. ;. \Veerts fabrik för tolvindustri, Holland.

ningen. - Den utstälda pappen var huvudsakligen ar,sedcl till f<irh-vd-

ning ellel isolering (golv- och väggpapp), r'artill den iu kunde atrses

lämplig. Däremot är papper av olanstående egenskaper olämpligt till
omslagspapper och ör'er huvud taget för vilket ändamål som helst, utorn

rnojligen för isolering. Någon betydelse inom pappersindustr:ien torde
torr'fibern aldlig få, om ej rntijligen i lräfattiga länder, då det entla

material derr skulle kunna ersätta är slipat trä.
Änvändbarare i alla hänseenden voro de i Wien utställda uriuttaderna.

De utgjordes dels av hästtäcken och filtar (Pfelde-, Stall-, Satteldecker
etc.), dels av mattor, flere slag, men egendomligt nog, inga kostvmtyger.
De förra vägde c:a 220 gram per krm, hade varp a\r lingaln och inslag
av enbart torv{iber, det senare enkelt med svag snodd och en vikt av
[],zz gr pr m. Vär'naden var 2-skaftad, tät och fast med ruggade (ply-
scherade) ytor. Mattorna voro vävda av ell gång tvinnat garn, spunnet
uteslutande av torvfiber-, både till vatp och inslag, och såväl ofär'gade

som i färgade (hyprade) möuster'. Hos ett rnattpror- hade det starkt
tvinnade gatnet en vikt av 4,: gram pr metel samt en styrka at' 5 kg
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(0,t kg hos det enkla ealnet), hos ett annat, grövre och lastare prov
hade det tvinnade garnet en vikt ar' 8,s gram pr meter. Är'en vadcl
octr diverse förbands- och anrira sanitära artiklar av torr'fiber utställdes.
Man hatle funnit en hel del nrärhliga egenskaper hos denna fiber, av

Iriig. S' Zsehrirrrers utställning i wien 1Sgfl av r.åvnader m. m. av tor.r'liber

sänskild betvdelse inom det kr'igssanitära och kirurgiska områ<let. Fig. lt
visar en bild av tlenna unika utställning-, som hedr:ades metl kejsarens

Fig. 9. Torvupptagling å österrikisk torvmosse 18g0-talet.

synnerliga intresse lid hans besök, och fig. I visar torvupptagning å en
österrikisk torvmosse från denna period.

Retlan öre tlenna tid, eller i mitterl av 1890-talet, hade i vår't land
en del vävnadsförsök med torvliber utförts vid sahlströmska labriken
i Jönköping ar- Disp. H. EnsrcrNr därstädes. under sitt omfattande och
trågna arbete Iör frarnstållning av lämpligt hränsle ul torv, siirskilt
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torvpulr,er, korn hau på tanken att utn5rttja den såsour aflallsproduht
erhållna {ibern till vävnader. Man tillverhade här kostymtyger med
varp av trornullsgarn sarnt inslag av torvfiber och ull eller schoddv.
Sådana tyger voro utstållda å Sr'. Mosskulturföreningens utställning rid
landtbruksmötet i Mahnö 1896 sarnt ansågos f'ullt användbara frir ända-
målet. Inslagsgauret var spunnet av 40 Z; torvfiber och 60 I,i ull
(schoddy), och vävnatlcrna, som iag då hade tillfälle att tekniskt un-
dersöka, visade sig nästan lika starka som det s. k. kommissklädet för
armöns behov, eller 9 kg p. cm:s bredd mot kommissklädets 10,2 kg-.

Dessa jämförelsevis gynirsarnma spinnings- och r,ävnadstörsök ledde
dock för tillfållet ej till praktiska resultat, dels enär tillräcklig mängtl
råvara ej fanns att tillgå och dels på grund av den rätt omständliga
prepareringen, som gjorde lar-an för dyr i förhållande till vävnader av
andra likvärdiga textilämnerr.

Bland de untler denna tonfiberns lörsta fi.amträdande tillärnpade
metoderna för utvinning och rening tillvann sig C. (iercrs största in-
tresset. De frånsorterade, råa fibrerna utlakades med alkalier (2-4 ."i-ig
lösning) under några timnrar för avlägsnande av humussyror, varpå
massan torkades och behandlades med svagt syrebail (0,r-1 /o sra-
velsyra vid 50-60"), r'arefter följde sköljningoch behandling rned varmt
vatten (30-40" C), f<irsatt rned ett jäsrnedel. Jäsningen (4-5 dagar')
avsåg att göra {iblerna mjuka och spinnbara. Metoden torde dock
r,arit alltfor omständlig och dyrbar för framställning av en råvara ar-
så underordnad kvalitet som torvfiber.

Nyare försök med torvfiber.

Under det stora världskriget, som efter att par års förlopp åstadkonr
en oerhörd brist på texiila råämnen, Iramfrirallt hos centralmakterna
och de neutrala länderna, tvingades man att även inom detta område
tillgripa surrogat och framlcirallt sådana av inhemskt ursprung. I vår.t
land forsökte till en början Ingeniör E. Fer;n,ous och därefter förf. ge-

nom lämplig kemisk behandling göra fibern mjukar-e och mindre spröd
samt varaktigare. Ingeniör F., förut färgmästare vid Sahlströmska fabriken,
trehandlade den mekaniskt renatle fibern först med ett kallt, svagt alka-
liskt bad (4-6 tmr), vilket vid fabrikation i stort erhölls av sköljvatt*
net, och sedan med ett kallt starkare (10-15 2() sädant bad 1iz-l timma,
varefter libern sköljdes, centrifugerades och behandlades med olein eller an-
nan lämplig olja. För fiberns avskiljande från den övriga, till torvströ av-
sedda massan användes ett rnaskinaggregat enligt den i fig. 10 schema-
tiskt visade anordningen. Den lufttorra torven passerade först en r-it'-
och siktapparat i form av en rrågot lutande taggtrumma, r'arigenom
smärre partiklar frånskiljdes i form ar, torvmull. Det övriga materialet



'144 I-aNDTBRUKS-ÄKADEI{IENS HANDT,TNGÅR ocH TIDSIinrFl., ie2rt

inrnatades i en piskrnaskin, passerade under- en sugtrumrna samt sor-
terades i torvströ och torv{iber. vid Heclefbrs fabtiker gjordes spinn-
nings- och vär,ningsprov,de f<irra dels rned 50 /j ton'fiber ocl.' 50 2( schoddy,
t'lels rned 30 /i lors'fiber', 30 i/ scboddy och 40 9/ bomullslump sarut tlels
rrred 66 !5 lortrf\her och 34 2/ srenskull. Enligl uttalande av spinnmästaren
försiggick spinningen på ett tillfredsställantle sätt, ehuru de s. k. >r'ot-
liblerna> inverkarle rnenligt, vadan genom deras avlägsnantle fibern
skulle lått större r,ärde. 

- I f<irbigående rnå nämnas, att rötterna av
Eriophorttm sakna lrålibara fibrer- och bestå av andra cellvär'nader. Mitt
sr'. pulent n:o 45790 avser jtrst ell bortskaffantle av lotdelarne. - Ar.en
li<l Kasthalls fabriker framstälkles av clenna fiber ett garn,bestående av

h-ig. 70. Schematisk anoldnins tör rnek. utvinning av torv{i}rer.

'7it % >fiberullr, såsom den kemiskt pleparerade fibern kallades, och
25 .o,/ juteaffall, avsett till mattvär.. F-ör' exploiteling av Ing. Fncnous
,rrppfinning bildades 1916 Akt. bol. Fiberull.

På grund av den för {iberns preparering i allmänhet anrända natro6-
Intens höga pris under kriget kom jag på den tanken att i stället be-
handla fibern med sur svavelsyllig kalk i kallt eller svagt uppvärrnt
tillstånd med eller utan en följande behandling i ett svagt, kallt, alka-
lislit bad samt med mekanisk bearbetning i badet, varpå friljde skölj-
ning, centrifugering, torkning och oljning. För fultständig behanriling
r,rttog iag 4 patent (n:is 44,968, 45,014, 45,609 och 45,7g0), av vilka ett
.avsåg att genom behandling rned svaga syror samt upphettning och
spolning eller siktning åstadkomma ett slags >avbruten> karbonisering,
så att de vid spinningen mvcket besr'ärliga, mela starkt multnade r.ot-,
stjälk- och bladdelarna kunde fr'ånskiljas fi'ån de långa, sega och stalka
bladslidfibrerna, som bättre motstå den anr'ända vätskan. För exploi-
tering av denna min metod bildades i Danmark ett Äftf. s. Fiöeruld, sorn
anlade en mindre frilsöksfabrik vid Silkeborg på J1'lland, j vars närhet
.tinnes en torvmosse med i medeltal 25 å 3() 2' ren liber. Goda, lulXt
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användbara kostymtyger tillrelkades här och utställdes i Köpenhamn,

men de föllo ej allmänheten i smaken och köplusten Yar ringa' trabri-

katet blev åven jämförelseris dyrl, enär {ibern ej flamställdes som bi-

produkt i samband med annan industri, t. ex. lorrströ- eller torvpul-

rertillverkning, såsom i Srer.ige, utan som huvud- eller rättare ensåm-

produkt. Den udfa rnetoden tillämpades vid reningen, vilken skedde i

stora ovala kar med rörliga gafflar, liknandc de vid ulltvättning an-

vända Leviathan-maskinerna, med fibermassån cirkulerande i karet på

samma sätt som i en vanlig pappelsholländare'

Man har på flera håll i vårt land utexperimenlerat metoder för' av-

skiljande och utrensning ar' fibern uI torrströet, ehulu avsikten med ett

dytitrt avskiljande ej varit att producera en spinnbar och för vävnader

låmplig fiber utan blott stoppm aterial. Sålunda hal ingeniör (lu. AnvBr-

soN utarbetat en metod, enligt vilken den:maskinkrossade tort'en pas-

serar några lutande skaksiktar, från vilka fibern inkommer i en kard-

rnaskin och därifrån i en trumma för bortblåsning av korta, dammar-

tade fiberdelar. Den sålunda erhållna' till stoppmaterial direkt använd-

bara, fibern lär kunna produceras till ett pris av 50 öre pr kg och utvinnas

till en mängd av c:a 10 % av torvens vikt. Genom ytterligare bear'-

betning genom kardning och blåsning skulle en till spinning användbar

{iber kunna erhållas, varvid dock omkring hali'a rikten bortgår.

Skulle man emellertid på allYar- kunna tänka på en ekonomisk drift

av ett företag för p|oduktion av textilfiber ur to[r, måste man vara

fullt tryggad med hänsyn till erhållande av tilh-äcklig mängd råuara,

vilket, "ntigt 
från åtskilliga håll ingående meddelanden ingalunda kan

tagas för givet.

Skrivelse till regeringen i torvfiberfrågan'

Mecl anledning härav inlämnade iag i aplil 1917 en skrivelse till

iordbruksdepartementet, i vilken jag framhöll, att erfarenheten visat att

u., torvfiber obestridligen ett praktiskt användbalt fabrikat i form av

vär,nader kan tillverkas, vilket särskilt under kristiden borde kunna bli

av stor betydelse frir landet. På gruntl härav hemställde jag, att vid

de utredningar:, som antingen då pågingo eller framdeles skulle göras

från statsverkets sida 1ör tillgotlogörande av våra torvmossaL, även Yedel-

börlig hänsyn måtte genom lämpliga leplesentanter: tagas till den textila

industriens och hernslöjdens krav på nåmaterial samt att undersökning

snarast möjligt måtte ske i I'rågan, till vilken on"rfattning och beskaf-

f'enhet sådant libermaterial kunde ur vår'a torvmossaL erhållas. Fr'ågan

remitterades mecl all önskvär'd shvntlsamhet till Tederbör'ande äml-rets-

verh nl. m., och clå de från tlessa inkornua sYaren är-o ar stort all-

mänt i't'esse för en [råga, som säkert en g,-ång blir aktuel, vill jag netlan

i korthet retlogöra för' tlesatltrna.
77 

- 
I'andlbruks-Äkddeniens HTtttlling ar och'I ikktift' t !t2A'



246 LANDTBRUKS.AK.\])EilIET.S HANDI,INGAR oCH TIDSKRIF.I., 1920

a) Yttrantle frcin 1916 cirs torukontnittö. D:r Hr. \'oN F Ell-rrzux lrarn-
håller i en siirskild skrivelse, i vilken rel'erer-års dels till tlir. Tor.t's hår
ovan rriinnrla undersökningar, dels till d:r E. Het;ruNns unclersöhningar
vid Storemosse, dels till prof. Mlcxus' försöli i Tyskland under hriget
och rlels till några virl Sv. l{osshulturföreningens botar-riska oeh l<emisha

lahoratorier utlörda proy, att clet lör utrönande av förekomsten ay
lärnplig fiber torde för vinnande av snabbt resultat r':rra liimpligast att
låta de nu i olika län anställda statens torr,ntästare, sedan de behörigen
instluerats över, hurudan den för bearbetningen lämpliga tuvdunlibern
bör vara beskafTatl, r'ar oclh en inorn sitt distrikt besöka sarntliga ton--
strö- och bränntorvlnhrihel och på ort och ställe taga reda på [öre-
komsten på platsen ar, liber och dess ungefära myckenhet (everrtuellt
efter provinsamling på en mindre bit). Priset på r'åfiber bolde sättas
tämligen högt liir atl. stirnulera samlingslusten. Torr,arbetarne liunde
lämpligen lä detta sorn extla förtjänst, när tolvtäkten lör året är' slut
eller under regniga tlagal under torvsäsongeu.

Tolr,kommitten, sorn i salinad av närmare kännedom onr textilinclu-
striens förutsättningar och behov, s:rde sig ej åga möjlighet att till fullo be-
dörna, r'ilha åtgär'der liirnpligen borde vidtagas i det av rnig angivna syftet,
I'ann dock lrågan vara ay den betydelse, att, den torde böra under-kastas

sakkunnig prövning av någon med textilintlustrien l.örtrogen person.
Härvid torde hänsyn böra tagas ej rnindre till de tekniska och ekono-
miska lörutsättningarna för en dvlik industri såvål under tlen på.qående

krisen som är'en under norrnala I'örhållanden, än är,eu tillgången i vårt
lands torvmossar ay sådant torvfibermatelial, r'arom här är ,lråga. I
sistnärnnda hänseende påpekas rnrijligheten till erhållande at, upplvs-
ningar, förutom genom statens tolvtnästale, äreir geuoln stateus torv-
ingeniörer, Sveriges Geologiska Llndersökning samt Sr,. tr{osskultur'för'e-
ningen. Kommittdn hernställer slutligen att eu ur-rdersökning i det av
rnig arrgivna svllet måtte anfijr-tros åt någon rned textilindustrien f'ullt
lörtrogen person.

b) Kömmerskollegii sakkunniges gttrande i torufiberfr'ågan. Kotn-
merskollegium, soln av leger-ingeu anmodades yttra sig i frågan, utsåg
tr'änne sakkunniga, tlisponenten h',ln St'enlLInc och civilingeniören
Hsrxrnc HAr;ceRG, båda i Norrliöping. Dessa personer företogo eu gauslia
grtrnrllig teknisk-ekonornisl< undersökning, och då de båda äro kända
såsom synnerligen lepresentativa män inom sår:skilt ylleindustrieu, äro

resrrltaten av deras tiirsiik ar, stort intresse, varfrir ett kort sammandrag
av rlesarnrnrr här' lorrle vara på sirr plals.

De sakkunnige nämna inledningsvis, att de i tuvduntnossarne ingå-
ende växterna, hur.ndsaliligen vitmossa och tu\,dun, äro mvcket trärings-
fattiga, vatlan sådana Inossar ej lämpa sig tör uppodling. Genotn till-
varatagantle av Iiriophorumliber sl<ulle såltrntla i reg-el iclie någotr
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otllilgsll:lr marli fönliir-vas, en omstäutlighet, till vilhen hiinsvn lorcle

br)ra tagas. Iln kort resumd lärnnas ör,er de hittills anr'ända metodel-na

lör liberns fi'amställning, sär'shilt de av G. H. Ilrneuo (tor-rr rnetod)'

E. Sr,russu (halvtorr nretod), G. C,q'tlNor (våt metod), Zsr:HönNnn och

Er;con (kardning) samt Garep (r'ötning) an\'ånda, varjämte i ftirbi-
gående olnnänrltas ing. Fl:Gn,aus', samt nriu egen metod, ar, vilka den

tör-ra ej väsentligt skilde sig från Bnn.c,ub's och den senare ej kururat

bliva lil-ernål för cleras lörsöh på den gruntl, att jag då ej ägde

fr-ihet att retlogöra [.ör tlensamma, dels enår patenten ännu ej offent-

ligglor.ts och dels patenträttighetema för Sverige av mig iiverlåtits på ett

rlanskt bolag. De h'amhålla vidare, att tillvalatagandet av torvströ och

torvnrull, som tillsammans utgöra ör,er 90 fu, näste Yara hu\rudäntla-

rnålet rned bearbetaudet, uuder det att sjäh'a fibern rr-råste betraktas som

biprodukt. De sakkunnige giorde sin undelsöltning i samband med

torvströtillverkningeu vid Storemosse (Hädinge), varest utvanns maxi-
malt 400 balar (ä a2 kg) pl dag, r,ilka med maskinell hjälp går,o 12-
15 balar (ä 42 kg) r'åliber, <1. r'. s. i3,zte l(. Ur denna kunde utvin-
nas 18 o/o finfiber, d. v. s. 1()2,0e kg. Denna s. h. Iinliber håller ernel-

lertid ännu ll 0/o strö och rnull. nDeuna utbytessill'ra visar), säga de

sakkulnige, ))att meloclen är' synuerligen ollllkomlig, r'ilket har- till följd'
att det uttunna libermaterialet ställer sig synnerligen dyrt. Vi beråkna

ett lramställningspris al omkt-. kr. 2,so pr kg. Genom bättre anordningar
kan visserligen cletta pris nedbringas, dock ej väsentligt och i alla hän-

tlelser enligt vårt för.menande ej under 2 kr. Då alla övriga kända torvlör-
laranden arbeta på liknande sätt, finnes ej anledning antaga, att framställ-
nir.rgskostnaderna enligt olikamekanisk a metodervariera i någon större grad.)

l{ot detta resultat beträ{fartde den pl dag ul massan utvunna fiber-

rnängclen vill jag blott hänr,isa till dr. ll. H.ter,uNos ovan relaterade tör-
sök vitl salnlna tnosse, varvid erhållits c:a 8 0.'o ))re1, vacker tuvdun-
fiber.>, samt tnina egna i halv skala utförda laboratorieförsök rned dansk

torv, utlörda genom torvens krossning och siktning för uttagande av

tolr,strö o(:h torvmLrll samt föliande slamning, varvid erhölls c:a 15 0^r

ren spinnfiher, 30 0,,0 torvströ och 55 070 torvmull. om man antager

den tlanska tolven dubbelt så liberrik som den svenska, ör'erensstämma

cl:r Haglunds och mina för'sök. De sakkunnige nämna dock intet orn

den av dem anr,ända metoden, blott att den Yar ))synnerligen ofullkom-
ligo. Enär. emeller.tid hela denna fråga efter krigets slut förlorat en stor

clel av sin aktualitet, vill jag ei, och allraminst på denna plats, inlåta

mig på någon kritik av de sakkunniges siffror, huru frestande detta än

vore. Sår'äl den pr dag pr illosse utvunna fiberkvantiteteten som den

på clenn:r siffra grundade produktionskostnaden äro fullståndigt t'ilse-

ledande och siffrorna t'ärdeliisa.
De sakkunnige vttra vidare, att enligt udla metoden nog trtbvtet blir
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stör're och lillem renare, rnen å andr-a sidan slarnmas anting-en hrlrt g2
0,0 zly torvsubstansen, yilken utgöres hur,udsakligen av torvstr<i och torv-
nrull, vilket innebar en stor förlust, ellel skall, onr denna avslammade
nassa på ett eller annat siitt tillvalatages, icke blott dessa 92 0ro utan
iiven åtelståer-rde lJ 0ro fiber torkas, ett prohlem, som ingalunda kan an-
ses ekonomiskt löst. Uppenbart är, tillägges, att mossägaren måste lör
att avskilja och tillvalataga totvfibem därå knnna göra störle friltjänst
äu genom att låta fibern gå med i torr.ströet. l{an hal i detta samman-
hang frarnställt det påståendet, att torvströet skulle såsorn sådant få störr-e

värde genon fibelns elvlägsnande, då libern är' minclre hygroskopisk än
nitmossan. Att detta påstående saknar praktisk betvdelse framgår enligt
sakkunniges åsikt, därav, att ett visst torvströslag (7,t 0lo E. uagina-
tum, 46;s 0f o Sphagnum fuceum och 46,a; 0,0 S. infermedium') visade sig

genom utsortering ar' 5 070 torr'fiber' öka sin hvgroskopiska frlrmåga med
blott 2,rs 0/0. Shulle mossen hålla 25 0 o fiber med hel utvinning, bleve
ökningen dock 13,s 0,0 och tolvströets r'ärde ökat med c:a 1,q ör'e pr kg.

Härtill vill iag anmärka, att det egentliga skälet till, att ton'str-öets
h__vgroskopiska egenskaper ökas genom torv{ihems avlägsnande, ej är'tlet
or,anstående, utan hestår' därrrti, att de hårda, i vanlig,'.t torvstrii befint-
Iiga libelklumparne blott metl största svårighet absorber-a \,atten eller
fuktighet.

Kernisk behandling av fibern, r'anligen med natronlut av olika styrka
(0,s -75 i.4), fördyrar varan r'äsentligt, särskilt genoln svårigheten att
:lterr-inna luten. En förutsättning ftir, säga de sahkunnige, att clessa

kerniska rnetoder skulle kunna bli ekonomiskt möjliga är den, att de

utlösta ämnena, i frärnsta rurnmet humusämnen och humussvror, skulle
kunna [å någon teknisk användning, vilket ingaluntla är uteslutet. En
utredning av denna fråga hava de emellertid ansett ligga utom råmen
t'ör deras uppdrag, hälst som den skulle vålla en avsevärd tidsutdr'äkt.

Den lämpligaste metoden för utvinning av r'åfiber' är' dock, enligt
deras mening, med all säkerhet plockning för hand, sotn under kriget
tillämpats i Tyskland och Österrike, där torvliber då redan börjat användas.
Blott få mossar i Sverige äro tillräckligt stora att sysselsätta erforder-
ligt maskinaggregat. Enligt f<irsök med ovana plockare kan elhållas en

fiberblandning rned 56,0 i( fiber. Denna råfiber kan plockas för' en

arbetslön av 30 öre pr kg. Lägges här'till råvarans pris som ton'strö,
10 öre pr kg samt 5 öre till mossägaren, skulle rå{ibeln kosta 45 öre

per kg eller 80 öre f<ir ren {iber. Ovan angir,na pris, kr. 2,."0, ftir fin-
{iber omfattar även kardning, som kan beräknas till högst 25 öre pr kg.
Vid karclning uppkornmer en fiberforlust, som dock är'rnindre lid hand-
plockad fiher'.

Spinnförsök gjordes med 10 kg torvfiber och 10 kg riven yllelurnp,
vartill sattes 4 kg oljeblandning. Härav erhölls 18 kg garn (7f> fu)N:o

\
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2500. Garnet Tai syagt beroende på att det i f<iljtl av torvfiberns ringa

elasticitet och glatta yta ej kunde bibringas tillräcklig snodd, men iän-rnt

och efter tvinning fullt användbart både som kätting och som inslag.,

Försöken, som utförts på selfahtor-spinnmaskin, ha visat, att torvlitrelr.r

endast äger obetydlig bindningsformåga, den han ohlandad eller i bland-

ning med annat glatt material endast spinnas i rn)'cket groYa nummer'

elligt uppgift ej finare än N:o 1000 ä 1500. För-{inare nummer rniiste

den blanclas med ett material, lämpligast ull eller ylie, som besitter till-
räcklig bindeförmåga. Den kan oblandad ej lämpligen spinnas på vanlig

selfaktol utan bör efter förbehandling som ylle (ellel event. som bomulls-

avfall) spinnas på s. k. Schlauchkötzer-spinnmaskin. Avfallsmängden

vid spinning enbart av den lump, som anr'änts till blandning med tor-v-

fiber, ligger mellan 5 och 10 0io. Genom iillblanclning av torvfiber'ökas

alltså avfallsmängden i Inycket hög grad, något sorn ju synnerligel
menligt inverkar på torvfiberns handelsvärde.

Gar-net enligt sakhunniges ovannämnda spinnförsök visade sig fullt
udubart och kun<le eftel tr,inning anr'åindas till rnattor, häst{i}t och dylikt,l)
Fcirgning möter inga svårigheter, dock begränsas natulligtvis de möiliga

nyanserna av torvfiberns relatiYt mörka egenfärg. Blekning till vit färg

kan varken med kemiskt renad, än mitrtire med blott mekanisk behand-

ling avskild fiber gör'as. En ljusare brun nyans kan dock ftamställas.
Ekonomisku ntöjligheler. 'l'orvtibern han tänlias bliva använd till vadd,

garll, väynader, papper och papp. Ehuru dess hygroskopicitet är relativt
stor, kan den clock svår'ligen korlkurt'era med uadd av sulfit- eller sulfat-

cellulosa. Under nu rådande kristidsförhållanden kan rnöjligen ett visst

anr,ändningsområcle (lill garn octr uriunader) finnas för tolvfiber, ett område,

där frarndeles under normala förhållanden torr'fibeln mojligen till någon

ringa del kunde komma att bibehållas, om den nu inarbetas' Emellertid

lärnpar sig, som oYan påpekats, i regel icke landets spinnerier för' torr-
fiber, endast ett fåtal torde utan vidare kunna upptaga fabrikationen.
Torr'fiber kan i stort sett blott ersätta låga kvaliteter av bomull och

yllelump. Även rnot nuvarande lumppriser blir torvfiberpriset på grund

av avfallsmängden omtijligt. Framställning av popper oc}f, papp möter

inga svårigheter men elbjutlel heller inga fördelar. Torufibertillgången

i landet tir mgcket ringa. vid Storemosse kan i runt tal utvinnas 100

kg fiber pr dag, och samma mängd torde (enligt uppgift av lng. Fnr,;n*ius)

kunna utvinnas vid högst 5 andra mossar inom landet. l'Ied fredspriser

är' också en uppsamling tör hand otänkbar.
På grund av oyan anförda utredning anse de sakkunnige inga andra

åtgärtler i denna fråga böra från statsverkets sida vidtagas än >att vid

de undersökningar, som pågå, av landets tolvmossar, hänsyn tages till
fiberförekomsten i desamma, så att fibn:rnas lörekomstsätt undet'sökes
- )-Ett 1lar prover å griivre kostymt)'ger bifogades handling-arna'
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och deras mångd approximativt besl.ämmes samt att provtagningar göras.
så att med stöd härav sedan noggranna fiberundersökningar kunna göras,
om till följd av för'hättrade framställningsmetoder så skulle hefinnas
önskligt.>

c) Kommerskollegium tillägger härtill, såsom eget yttrande, att, enligt
vad l<ollegium inhämtat redan nu ay statens ton'ingeniörer töretagas
uppskattningar över fiberfcirekomsten i torvmossarna till en viss utstråck-
ning, och det vill därfrir synas, som om det åsyftade ändarnålet enklast
skulle kunna vinnas genom en utvidgning av de sålunda pågående under-
sökningarna. Kollegiet {inner det alltså lärnpligt, om i samtrand med
pågående undersökningar av ton'mossarna år,ägabragtes en uppskattning
av lorvlibertillgångarna i avseende å förekornstsätt, storlek och beskaffen-
het, samt föreslår alltså en utoidgning aD statens toruinqeniöt"ers under_
sökninqar au torumossarna med hänsvn till uppskattning av fiberförekomst.d) Yttrande au sueriges Geologiska undersökning. Såväl vid den för.-
rådsstatistiska utredningen av södra Sveriges ton'tillgångat sorn vi4 den
kvalitaliva rekognosceringen av torvmarker, större än 5 har samt liggande
intill 5 km:s avstånd från kommunikationslederna, göras i regel pror,-
borrningar samt en uppskattning av event. frirekomst ar, tuvdunfiber.
vid denna uppskattning tillämpas en 4-gradig skara: F (ingen fiber),
F1, Fz (e'staka, resp. riklig frirekomst a' smärre fiberknippen) och Fo
(huvudmassa av fiber, >fiberton'>). provpelaren har B-5 drn i genom-
skärning. >Det kommer att bliva ganska tätt att med ledning av det
på denna utredning srundade torvmarksregistret, av vilket f. ö. utclrag
torde komma att successivt offentliggör'as, utpeka de ntossar, som kunna
ifrågakomma vid ett eventuellt industrielrt tillgodogörande ao torufibent.>>

e) I'andtbruksstgrelsen, till vilken ärendet rernitterades, infbrclrade
yttrande av s/afens förste toruingeniör, som framhöll, att anteckningar
över rikligare frirekomsl av sega tuvdun{ibler hara under.åren 1917 och
1918 giorts vid de inventerade statsmossarne (c:a 200 st.) av över 40
hars storlek, rarvid salnma beteckning (F1, F'2, F") använts som arr
Sveriges geol. undersökning, samt tillägger att i aplil 191g ny instruktion
utfiirdades för' statens torvmästare att bedörna liberlörekonrsten vid tlera.s
besök vitl torvströlabriher och torr,ströschakt. Då clet emellertitl visat
sig att vid undelsökning av den i borrhylsan sittancle torvmassan pror.et
ofta blir,it missvisande, enär de sega fibrerna ej inkommit i hvlsar.r, hava
torvingeniörerna enats om intörande av ett särskilt bolrverktyg för pr.ov-
tagning av sådan anorclning, att fibrerna avskäras. Förste tor-vilgeniör.e1
föreslog är'en att, då det i remissen avsedda arbetet ej kunde utföras
at den ordinarie personaletr, en sär'sl<iltl tolrtjärrstemarr anställdes tör
undersökning av fiberförekomst, provtagningar, analyser samt kartskissers
upprättande järnte lesor m. m. med ett irrligt anslag av g,000 kr.

På grurrrl av detta yttrande anör Landtbruksstyrelsen att det, med
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ledning av anteckningar om förekomsten av liber i torv, som sålunda

fcirts och alltiämt föras, torde vara mdjligt att vinna närmare kännedom

om de mossar, vilka äro rikast på liber. Ifrågavarande mossar torde

måhända tttirefter böra underkastas specialundersökningor, vilka ernellertid

enligt styrelsens mening böra verkställas av här1ill scirs/cilf utsedda sak-

kunniga personer. Överlämnade åt statens torvingeniörel skulle sådana

undersökningar verka för mycket hindrande ftir dessa tjänstemäns egent-

liga arbetsuppgifter.
l) Förf:s slutpåminnelser i tirendet. I dessa framhöll jag, att det för-

hållandet, att de sakkunnige av i torven befintliga 8 0r0 r€Dfiber lyckats

på mekanisk väg utvinna blott c:a 1lz oio, största delen alltså antingen

kvarlämnad i rår,aran eller förlorad som avfall, tyder på, att den av

dem tillämpade metoden jämte apparaten nästan bort kasseras som oduglig.

Huvudresultatet, att vid Storemosse ej rneL än 100 kg {iber pr dag kunnat

produceras, är desto beklagligare som denna siffra legat till grund såväl

för deras beräkning av tillverkningspriset, kr-. 2,80 pr kg, som för deras

yttrande, att en torvfiberir,rdustri ej lönar sig i v:irt land på grund av

den ringa {iberförekomsten. Enligt min åsikt är'o dessa ftirsök full-
ständigt värdelösa och missvisande, enär de äro gjorda med tillämpning
ay erl enligt deras egen utsago synnerligen bristfällig metod. De sak-

kunnige kunna givetvis ei klandras härför då en bättre metod och bättre

apparatel ej stodo dem till buds.
Enär det av ärenr,lets behandling frangått, att, även om man kanske

ännu länge måste med ett visst remod åse, hurusom ett enligt Kommers-

kollegii sakkunniges åsikt r'äl användbart textilämue antingen anväudes

till torvströ eller till bränsle, saken dock ligger: i så goda händer, att

man har all auletlning antaga, att våra eflterkommande ei skola kunna

klandra oss lör bristande otnr'årdnad av eller hänsyn till våra lextila
paturtillgångar. Med tanke på statens förste torvingeniör's frarnhållancle

av de stundom missvisande resultaten vitl provtagningar, är att hoppas,

att tle personer, som utföra nämnda hvalitativa uppskattningar och

rehognosceringar av torvmarker såväl vid Sveriges geol. Undersökning

som bland statens torvtjänstemän måtte använda sig av såtlana metodel

o"rr ufpu*t"., som kunna giva,ett så 'i,idt möjligt tillftrlitligt resultat.

Torvfiberindustrien i TYskland.

I Tyskland lade stal.eu heslag på toN'fiber' 1917 och uppköpte alla

hopsamlade partier till ett pris av 25 rnk pr kubm råliber, som dock

höil blott c:a 18 olo brukbar, ren spinnfiber. Att organisera ilsanr-

lingen, som mest skedde för hand samt för'arbeta den till spinnbar fiber,

fanns ett >torvfiber-krigsutskott>, som övellämnade den sålunda ftiräd-

lade råvaran till ett >Kriegswollbetlarf-Akt. Gesellschaft> i Berlin fot vi-
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dare bearbetning till garn och vär'nader. Torvfibern insamlatles blott
såsom biprodukt vid torvens f<irarbetning till andra ändamåI. I norra
Tysklands högmossar finnes fiber i nästan all vitrnosstorv, ehuru i täm-
ligen små mängder, hos en fiberrikare mrijligen b 0./0, hos en 1ättigare
högst 2-3 0. o. I södra Tyskland är. tuvdunfibe'r ofta hopfiltad med
andra våxtdelar, r'arfrir dess rensning blil svår. Professor w. l{.LcNus,
en framstående fackman inom detta område, säger, att våta vägen mecl
slamning tor-de vara bäst, trots den betydliga vattenförbrukningen, samt
att de mekaniska metoderna ftir frirrensningen ännu äro frjremål fcir ut-
experimentering. Han anser att torvfibern helt visst skall komma till
anr,ändning även efter kriget, om under kriget tillräckligt med råmate*
rial finnes, så att ett antal fabliker kunna inarbeta sig på clenna pro-
duht.

Torvfiberns tekniska egenskaper.

På torvmossens yta liggande, alltså ännu ej frirtorvade rester av -E-
uaqinatum, hava, enligt utförda försök, ej visat sig användbara. De in-
nehålla visserligen jämför'elsevis starkare fibrer, men bastknippena äro
så fast inlagrade i de övriga cellvåvnaderna, att deras utvinning är för-
enatl med stora svårighetejr, så att tlen erhållna fibermängden ei står i
rimligt förhållande till kostnaderna. Hos förtorvade bladslidor är.o de
mellanliggande cellvär'naderna söndeldelade, så att blott basftågorla äro
kvar. Bladslidorna frirekomma i tolven uti mer eller rnindr.e multnat
tillstånd, utgörande en fibrös, ))seg)) massa av knippelt om c:a 50-g()
mm i längd fig. 1, C), med rot- och toppåndar (c, a) nästan helt för-
multnade och delvis kvarsittande vid slidolna. Dessa sistnärnnda clelar
kunna bortskaffas antingen genom mekanisk eller kemisk eller av båda
sammansatt metod. Ren E-torvs askhalt är r.inga, c:a 2 0,0. Detta är
även fallet, då torven har stor sp. vikt, d. r'. s. är väl mogen. Basttå-
gans sfyrlca uppgår till 10 ä 12 kg pr kvmm, alltså c:a 2ia av stvrkan
hos frisk fiber. Denna styrka rnotsvarar den hos exempelvis jute, som
ävenledes består av frirträade bastfibrer. F-tirgen är ljus- eller mörkbrun,
allt efter frinnultningsgraden, äldre, grövre fiber-tågor nästan svarta. EIa-
sticiteten är mycket liten, i det att fibern vid avslitning visar en total
frirlängning ay 2-2,-" 0/0, vara' blott c:a 0,or 'io elastisk. Den är så-
lunda, praktiskt taget, oelastisk samt mycket sprötl och skör, och häri
ligger kanske dess största olågenhet såsom textilåmne. De sakhunnige
hava uttryckt detta med det fultt riktiga påståenclet, att torr'fiber
bör anr'ändas till vävnader, )som mera utsättas frir gnidning än frir
gnuggning>. Man kan dock ej annat r'ånta av en fiber, som är halvt
förmultnad. Genom lämplig kemisk behandling, varigenom humussy-
ror bortskaffas, samt genom inoljning får dock fibern en I'jss m,iukhet
och alltså större spinnbarhet. Att den på grund av sin glatta yta sali-
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rlar >bindande> förmåga, varigenom garnet blir svagt, är en olägenhet
som den delar mecl alla vegetabiliska textilämnen och som kan minskas.
dels genom sammanspinning med en bindande liber, t. ex. ullhår, eller
med en längre {iber, t. ex. jute, dels genom starkare snodd och dels.
genom tvinning av garnet. Ännu ett par olägenheter hos torvlibern be-
stå i tågornas ringa längd och mycket växlande tjocklek. Tågorna blila
så grova som motsvarar fibergyttringarna i bladslidorna. De hava ofta
en bandlik form (fig. 1, E) och i följd av förmultningen sönderdelas de
lätt i enkla fibriller, t. ex. vid .avslitning eller böjning, såsom synes i
denna fig. Deras hggroskopiskn egenskaper hava undersökts vid S'r'. Moss-
kulturföreningens laboratorium och befunnits vara tämligen lika andla
veg. Iibrer. Den mek. r'enade fibern r,isade en viktökning (i oio ar, ctren

lufttorra fibern) av 7,u 0,,0 och den kem. renade fi,se ois efter 2zl tim-
mars utsättande för fuktighetsmättad luf't. Mots'r'arande siffror blevo för
Iin .l,ns 010, bomull 5,sz o1o, jute 6,ae 0/o och rivet stickvlle 7,or 070. Etter
genomdränkning i vatten 24 timrnar blev viktökningen för kem. r'enad
torvfiber 7il0 olo, för lin 540 0lo, för bomull 270 olo, for jute:190 0i0, fdr
rivet stickylle 410 0/o och för riven halvyllelump 980 0/0. Att torrliber
bör vara något mer-a hygroskopisk än andra veg. fibrel', synes framgå
av tlen ovan pår'isade librilleringen genom förmultningen, varigenom en
mängd kapillära luftkanaler uppkommit. Detta torde också frilktara
fiberns svag,'.het vid t. ex. br5rtning eller gnuggning.

.5. Fröhår.

Av alla hittills kända fröhårsväxter är bomullsbusken, Gossypiunr, den,
enda som fått anr'ändning inom storindustrien, särskilt till vävnader och
papper. Inom textilindustrien intager bomulls{ibern allt fortfarande en
dominerande ställning, tack vare sina ör'erlägsna egenskaper', sin rikliga
förekomst och jämförelsevis billiga framställning. Alia andla kända frö-
hårsväxter lämna ett fibermaterial, så kvalitativt underlägset, att en vel'k-
lig jämförelse knappast kan komma i fråga. Undel olika benåmningar
såsom >Kapokull>, >Ceibaull> >Bomhaxull>, >patte de liör,re> >Edredon
vegötal) m. fl. förekommer i handeln en del fröhår från tropiska väx-
ter, alla dock med huvudsaklig användning såsom vadd eller stoppnings-
material till täcken, dynor och madlasser ln. m. De tropiska yäxter.,

som lämna den vårdefullaste {ibern, torde vara Bombar hephtaphgLlutn
rned r'äxtdun ar' ända till 30 mm:s längd, även använt till spånad; sarnt
Asclepias curassuuia (gulaktig färg), Beaurnontia grandiflora (reni vit,
ganska stark) oclr' Calotropis gigantea (liusgul), samtliga med silkesglån-
sande fröhår, s. k. >växtsilke>, som visserligen varit föremål för spinn-
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försök men utan praktisha resultat i industriellt hänseende. Man gjorde
i Franklike ftirsök att acklimatisera -Asclepias gigantea (soie vögdtale) och
med godt resultat, men fibern {ick ingen vidare användning, ehuru garn
.och r'ärnader framställdes.1)

tsland våra inhemska växter med användbart
,danstående av någon betydelse.

a) Tgpha latifolia, kasedun, kaveldun, fam. Tgphoideu. Sår'äl denna
ofta mer än manshöga vattenväxt som den andra arten Z. angustifolia,
hava blommorna sittande mycket tätt tillsammans i ett cylindriskt ax,
vars örre del utgöres av hanblommor, \raremot den nedre delen består

e
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Fig. 7. Fröhår' av Tgpha lalifolia; a, l:
friihår, c, d tvårsnitt, e frukt, f lister

och utsprång-.

av till en början gröna, sedan bruna horiblommor. Den lilla fi.ukten
({ig. 1, e), 7,2 mm lång och 0,e mm bred, uppbäres av ett c:a 10 mm
långt skafl, som vid basen har tvenne hårknippen, r'ilka bilda det täta,
sammetsartade dunet å koh'ens yta. Varje hår består av långsträckta,
tunnr'äggiga celler (fig. 1, a, b) med mellanväggar samt anordnade i en
eller tvir, sällan flere rader intill varandra. På cellernas yta finnas långs-
gående lister f (fig. 1, c, d) samt utskjutande knotor eller tänder, möjligen
sittande på en cellväggarne omgivande cuticula (ytterhud). De enkla
cellerna, sonr äro svagt förträade, hava en största längd av 0,rg mm och
en bredd ar' 0,oor mm. f)unhåret har en största längd av 10 mm och
eu bredd av 0,oro mm. Det är mycket sprödt och svagt, med en styrka
ar' blott c:a 0,5 gram, motsvarande 0,1-0,s kg pr. kv.-mm.

I följd av den ringa längden och styrkan samt den stora stvvheten
måste kaveldunet anses olämpligt till spånad eller papper. Däremot har
det fått användning såsom stoppmaterial samt till filt. Jag har mig dock

ll_851"t: att detta dun fått någon som helst anränrlning i vårt land.
(1 Musplatt's chemie, 1870, tsd V.
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Enligt C.tl.van1) har rnan i Tyskland av detsamma till'.'erkat väruader,

som dock väl rnåste betraktas mera såsom kufiositeler än egentliga, bruk-
hala alster. Enligt Mtrspurrs chemie,2) 1870, lär man i spanien och

andra länder vid Medelhavet an\,ända fr'öhår av T'. angustifulia Iill spånad

och r'ävnader bland kustbefolknigen.
b) Epilobium anguslifolium, mjölkeört, fam. Onagtarie, har även-

ledes fröhår' av tillräcklig längd och styrka för användning såsom vadd

eller stoppmaterial. Fibern är encellig, rund, jämntjock, med srnal lumen

och fin spets (fig. 4, c), sarnt har en största längd av 10 mrn och en

tjocklek ar 0,oo;-0,015 mm. Styrkan är mycket obetydlig och fibern

är styv, spröd och olämplig till spånad.

c) carduus, cirsium, sonchas m. fl. till fam. composifte hörande l.is-

telväxter hava frukt med hårpensel, s. k. tisleldun. Längst och starkast

är detta dun hos circium palustre (fis. 2.) Frukten d, sorn har en längd

av 4 mm och en bredd av 1,r rnrn, har vid sin ör're spets en mängd

hår med fjäderlika förgleningar, som uppkommit dårigenom, att ett av

en mängd ytterst {ina hår bestående, runt knippe sönderspjälkats,

så att spetsarne utskjuta åt alla håll fig. 2 a, b). I)en enkla cellen, B,

är: mycket fin, av 0,oor mm:s bredd, är jämntjock med slät, jämn yta

och slutande i en fin spets. Lumen är smal och iämnbred. Dunltårets

hela längd uppgår till 30 mm, dess bredd till 0,ra mm. I dess spets

äio de enskilda cellerna utsvällda och lumen i motsvarande grad vid-
gad (fig. 2, C, e). Håret är ganska sprödt och styrkan uppgår blolt till
c:a I kg pr kvmm. Av egenskaperna att döma synes tisteldunets an-

vändning vara inskränkt till vadd och stoppmaterial, ehuru man enligt

C,rr-r,ra ät'en använt det till vävnader.
d) Eriophorum anglustifolium och latifolittm, ängsull, ängsdun, fam.

Celameric'. Axen hava en mängd I'ita, glänsande fröhår (Iig. 3' a) ut-

girende trån den lilta fruktens bas. Håret består vanligen av 2 ratler

tunnväggiga, runda celler med tvärväggal d. Cellernas antal i tvärsnil-

tet lian växla från 5-8, ända till 16 st., varigenom håret erhåller for-

rnen a\r ett bredt band, r'ars längd uppgår' ända till 40 mm, bredd O,oe

-0,0s 
mm, den enkla cellens bredd c:a 0,or mm. Styrkan uppgår i me-

deltal till 1,i gr pr hår, motsYarande 2 ä 2,s kg p. kvmm. Håren, som

ei äro alls eller blott svagt förträade, äro tämligen spröda, ehuru något

Å;.,Xur" och böjligare ä' de förut omnämnda slagen av hår. Ängsdu-

net användes av allmogen på många ställen i r'årt land till stoppma-

terial för. täcken och sängkläder. Själv erinlal jag mig från min barn-

dom, hurusom man i Sn-rålan<l på försornrnaren allmänt ploc-

liade ängsdun till dynor och madra55gr,, u:igot soln numera torde vara

rått sällsynt. En för våra inhemska spånadsväxter synnerligen intres-

1) >Die Felcl-
:) II Åufl. V

& Garten Oervächse Deutschlands'>
Rand, p. 132.
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serad person, professor HaMPUS voN Posrl) som på 1800-talets mitt ut-
förde en del försök att bearbeta vårt inhemska växtdun till galn och

vävnader och som 1866 utgav en liten brochyr >Om användning av Växt-
dun till Väfnader>, gör: härorn följande uttalande: >Till rnattor har jag

medelst tillblandning av litet bomull förarbetat även detta dunslag, och

till grova vävnader och packdukar skulle detta, sår'äl som flere av cle

förut ornnämndir durrslagen (tistel och kaveldun) ganska väl och med

ge'

'cW ffi"
Fig. 3. Frilhår at' Eriophorum angusti-

lolium; a ax, b fr'öhär rned tvän'äggar,
d, c tr.ärsnitt.

cta.

h-ig. 4. F'riilrår av Salir pentanclra; a flilhåi',
b friilrtrs, c fröl.rår av Epilobium angustifolium.

.i

fördel kunna använtlasri. Emellertid synes detta hava varit en alltfor
optimistisk syn på sahen.

e) Salir, Populas m. fl. till hängeväxterna, fam. Amentacece hörande
bushar och träd hava frön, ymnigt försedda med fi'öhår, pildun, som

på många ställen i vårt land varit föremål för bearbetning tilt garn och

vävnatler. Särskilt Salir pentcrndra, iolster (hilster), och Populus tre-

mala, asp, lämna ett härtill fullt anr'ändbart dun, men även andra hit-
höraude träd och buskar, såsom poppel, vide, sälg m. fl. hava metl
fröhår rikligen försedda hängen. Fig. 4 b visar ett mognat fröhus

med utspr-ingande fröhår av S. pentandra, och- a visar håren i försto-
ring, vanligen sittande 2 ä 3 tillsammans, förenade vid basen. Håret
är encelligt, cylindriskt, tunnväggigt, med tiocka väggar vid basen samt

svagt forträat. Det är' vid basen rner eller mindre krökt, med en smal
del närmast fröet samt därovanför en utvidgning. Största längden är

5--6 mm och bredden 0,oz rltn. Håret år likasom de löregående ganska

sprött och styvt?) och styrkan uppgår till c:a 2 kg pr kt'mm eller unge-

fär den hos ängsdun.

-t;'l,li"u"" 
vid Ultuna landtbruksinstitut, död 1911.

z) Möjligen hårleder sig derrna st5rvhet och spröelhet hos liöhåren frän cuticnltt'

hinnan, vilken, såsorn bestående av korksubstans, måste menligt invelka på segheten.

Genom låmplig behandling (natrnnlut, blekning etc.) skulle håret möjligen bliva mirtkare.

i

{
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Prof'essor A. I. Retzlts (1742-1821) fäste i börian a'r' 1800-talet

uti sitt arbete Flora Economica Suecirc uppmärksamheten på möjlig-
heten att använda fröhål av inhemska växter till garn och vävnader.
Man var i vårt land denna tid mycket angelägen att minska den till-
tagande importen av bomull, och man trodde sig i dessa inhemska frö-
hår hava funnit ett lämpligt ersatsmedel. R. omtalar, att en pr:äst vid
namn WnsreÅcr varit den, som i vårt land först sökte atrr'ända pildun
till r'ävnader samt tilläggel som sin egen åsikt, att >endast i Löfstad
socken (Uppland) r.äxer jolster så ymnigt, att den rnest skulle kunna
förse hela Stockholm med bomull>.

Ett 50-tal år därefter upptog professor voN Post frågan, i det att
han efter en del undersökningar och spinnings- och värningsförsök med

pil- och aspdun utgav den ovannämnda broschyren, i vilken han redo-
gjorde frir de erhållna resultaten. Att dessa åtminstone enligt hans

egen åsikt utfallit gynnsamt framgår otvetydigt av yttrandet om denna

{iber, att >till många slags våvnader torde den kunna be{innas fullt an-
vändbar och skall enligt min övertygelse relkligen till en stol del er-

sätta den dyrbara, utländska bomull>. trör ytterligare stvrkande av detta
väl diärra påstående tillägger han: >Har ej vitbetan kunnat konkurrerla
med sockerröret?> Härvid är' docli att märka, att den tekniska pro-
dukten socker är tlensamma, vare sig den utvinnes ur en sockerbeta
eller ett socker-rör, varemot de tekniska egenskaperna hos ett fröhår av
Gossgpium och ett från Salrr ellel poprrlas knappast ens äro jämförbara
med varandra, såsom av olanslåentle fi'amgår. Att, såsorn prof. r,ox

Posr påpekar, pildunet har samma nliklosliopiska b5'ggnad som bom-
ullen, är' blott delvis riktig-t. men bevisar f. ö. ingenting,.. i fr'ågan om
dess kvalitet eller egenskaper. Hans försök äro dock av så stort iu-
tresse och så stol praktisk betydelse, ati jag här i korthet vill relatera
hans tillvägagångssätt och erhållna resultat.

Aspdunet skördas vanligen i mitten av juni och hängena avplockas,
då de börja bliva vita i toppen. Grår,ide och sälg skördas efter mid-
sommar, och pildunet (5. pentandra), som är bäst d. v. s. längst, i
augusti eller början av september. Ett större jolsterträd lämnar 25-30
liter hängen. Av 45 liter hängen kan beräknas c:a 1 kg dun. Aspen
ger något rikligare skörd, som dock är mera svår'åtkomlig. Hängena
utbredas i ett järnntjockt lager på ett dragfi'itt golv och få kvarligga
3- 5, på hösten 8-10 dygn, varunder dunet utklänges eller framspringer
Llr kapslarne samt lossnar, så att detsamma med tillhjälp av en lätt
harv, räfsa eller kvast kan hopsarnlas och ftirvaras i säckar. Kard-
ningen, vid vilken frön och fröhusdelar m. m. bortskaffas, är' svår att
göra ftil hand i följd av dunhårens lätthet och niistan damartade be-
skafl'enhet, men med lillsats ay 1r ä 1i: bornull går atbetet lättare. Det
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spunna garnet, som låter r'äl färga sig, är lämpligt blott till inslag samt
till garn, motsvarande grovt ullgarns eller segelgarns tjocklek. Två
olika slag av pildunsvär,nad-er \roro av tillverkaren utställda, nämligen
dels en något linar-e, vit, till matta eller- täcke avsedd vävnad A, dels
en grövre mattvå\,nad B, och han bifogar nedanst. kalkyler, som hava
intresse såsom visande dåtida priser inom hemsltijden.

Vtiunad Ä, 8 alrr lång, -l 1z kvarter bred. Härtill ålgick:

\
I

l

l
l

4 skålp. pildun å 24 öre.... ..:.....
2 >t bomull å 60 ) .....

Härav erhölls 5 skålp. garn.
1 ) bomullsgar-n till varp å 1,r; .

Spinnlön för 5 skålp. ä ;12 öre...-.
Vävlön å 6 öre pr aln

0,ge kr.
l,zo ))

7,ze l>

1,ao ))

0,rg D

i

Summa 6,oo kr.
Tillverkningskostnad 75 öre pr. alrr.
Mattoduned B, 151,'z aln. Iång, 6 kvarter bred. Härtill åtgick:

6 skålp. pildun ä 24 öre 1,rr kr.
2 t> bornull ä 60 öre l,2o ))

Här'av erhölls 6 skålp. garn.
6 ir blångarn till .r'arp ä 25 öre . l,5o ))

Spinnlön för 6 skålp. ä 32 öre..... 7,et ))

Vävlön ä 6 öre pr aln..
Färgning av blågarn och piklungarn (för hand, i h"-rL 2,-

Summa 9,er kr.

Tillverkningskostnad 62 ör-e pr aln
>i2rr))))

Pl skålp. pil- eller åspdun erhölls

färgad.
ofärgad.

alltså2ä21 zalntvg.
På grund av egen erfarenhet ansåg pr-of. v. P. detta dun särskilt

lämpligt till rnattor (med varp av blångarn) av grövre och linare slag,
<lå detsamma i följd av sin seghet (antagligen menas här hårdhet eller
styvhet) väl motstår nötning. Han tillägger, att Durlder de senare årens
höga priser å bomull har pildunet med stor för'del och ringa kostnad
i mitt hushåll blirit anr'änt till täckstoppning), samt att vid vävning i
större skala maskiner böra anvåndas sår'äl vid kardning och spinning
(varvid alltid en viss mångd bomull bör tillsättas) som för dunets
skiljande från hängena, för vilken procedur han föreslår. blåsning.

Trots dessa berömvärda ansträngningal på olika håll att införa ängs-
och pildunet i vår hemslöjd och industri, har detsamma ej visat sig på
något sätt kunna vare sig ersätta eller konkurrera med bomullen. Den
besvärliga insamlingen bidrog antagligen i sin mån till, att intresset för
tillgodogörande av denna fiberart, vilkei alltid måste bliva av mera lo-

I

I
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kal natur, allt mera har avtagit. Någon betydelse för vår industri kan

pildunet nåppeligen erhålla, vilket ingalunda utesluteter rnöjligheten till
iramtida användning inom slöiden. Pil och gr'åvide användes som be-

kant i stor omfattning inom fliiitningsslöjden, och en plantering i stör-re

skala ay dessa buskar och .lågväxta träd på därtill lämplig, för nyttigare

åndarnåi otjänlig mark skulle medföra en så pass riklig tiflgång-på du-

net, att en insamling av defsamma för tillverkning arr exempelvis mat-

tor väl skulle löna sig.
t
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Inhemska fiberväxter.
Av

Gustaf Sellergren.

6. Urtica dioica, brännässla. (Fam. Scabridu)'

Nästan alla till denna familj hörande växter hava starka och långa
basttågor. Såsom exempel å sådana hithörande växter, som redan länge

varit kända och delvis använda inom tekniken må nämnas hampa,
humle, kinagräs eller rami samt mullbärsträdet, förutom brännässlan'
Denna sistnämnda har smidiga, fina, starka och sega bastfibret', som

kunna bearbetas till garn och r-ävnader på samma sätt sonr -lin. Förr
tillverkades i Tyskland, Schweiz, vissa trakter av Frankrike (Picardie)
och är,en i vårt land sår'äl nässelvävnader som nässelgarn och tråd.
Den hos oss förr använda benämningen >nettelduk> torde dock ej hava
sitt ursprung från nässlan utan från tyska ordet >Nesteltuch> (i T5'sk-

land orätt kallad >Nesseltuch>), varmed betecknades en utomordentligt
fin, gles, lärftartad bomutlsuäunad, s. k. muslin (gam N:o 100-200, 6 å

8,000 varp- och inslagstrådar pr kv.-cm-), sålunda ej en av nässelfiber

framställd vävnad. Vissa folkslag i Ryssland, såsom Vogulerna i Sibi-
rien, Baschkirerna, Samojederna och Tartarerna I'id Jenisei, bereda ännu
lärfter, nät och stickade varor av nässlor'. Även i norra Amerika före-
l<ommer denna planta. Någon större användning har dock säkerligen
nässelfibern aldrig haft ens inom hemsl<ijden. Vävnaderna volo visser-

ligen mycket starka men i allmänhet grova, till och med grövre än

hampvävnader, viika senare lättare och med mindre besvär kunde fram-
ställas, ehuru rötningen och beledningen av lin, nässla och hampa ej

erbjuder några väsentliga skiljaktigheter. Först under världskriget och

den av detsamma uppkomna oerhörda bristen på textila råämnen, fram-
förallt hos centralländerna, riktades uppmärksamheten rnera allvarligt
på denna särskilt i norra Europa allmänt förekommande fiberr'äxt, ehuru
man väl kände till dess brister och olägenheter, nämligen en jämforel-

sevis ringa fibermängd i stjälken samt svårigheten att på ett ekonomisht
sätt utvinna fibern.
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Nässlan, som endast förekommer å odlade ställen, vid gårdar, r,ägar

m. m., uppnår under gynnsammå yttre förhållanden en ganska stor

längd, ända till 2,s m. (enligt uppgift till 3 m. i god lerjord). I vildt
tillstånd växer den i störue eller mindre bestånd, med högre plantor i
mitten, lägre utåt, spridande sig snabbt genom jordskott. Stjälken är

lyrkantig med starkt avrundade hörn och kan ernå en grovlek av ända

till 10 mm:s sicla, med ett förhållande av 1 : 230 ä I :250 mellan tvär-

snitt och längd.
såsom av fig. 1 synes, består stjälken ytterst av ett lager epidermis-

celler a, ofta av rödbrun färg, innanför ligga bastcellerna b i ett lager

av tärnligen ojämn tjocklek och innanför dessa ett tjockare vedcellager

JffiJ"
I [_ j 1ll-=_-' J

B
Fig. 1. Skematisk biid av

nässelstängel i genomskär'

ning; a epidermis, b bast-
fiberlager, c vedlager, d

märg, e brännhår.

c samt slutligen innerst märgceller d, som dock snart försvinna och

lämna stjälken ihålig. På epidennis sitta de skarpspetsade, ihåliga bränn-

håren e. Fig. 2 visar il tvärnitt av en grövre, l,s m. lång stjälk, tagna

på olika ställen, närnligen nära roten (A), pä tuitten (B) och näta spet-

sen (c). I tvärsnittet A är epidermislagret (a) O,os mm. tjockt, bastcell-

skiktet (b) O,os mm. och vedskiktet (c) 0s mm., sålunda bastcellskiktet

c:a B,a 010 av hela stjälklagrets tjocklek. I tvärsnittet B är epidermis

även O,os mm., likaså bastlagr.et 0,os mm., men vedlagret blott 0,ors mm.,

alltså bastlagret c:a 11,a oio av stjälkväggens tjocklek. I tvårsnittet C

slutligen är epidermis 0,orr mm., bastlagret även 0,oer mm. samt yedlag-

ret O,reo mrn., sålunda bastlagret c:a 20 o1o av stjälken, allt räknat i vo-

lymprocent. Men då någon väsentlig skillnad i specifik vikt emellan

dessa olika lager ej torde förefinnas, skulle alltså av dessa undersöknin-

gar framgå dels ett medeh'ärde av 13,2 0/o bastfiber av stjälkens vikt,

och dels att den procentuella libermängden är väsentligt större hos

yngre, spädare plantor än hos äldre, eller större hos de yng-

re delarna av stjälkqn. Vid en eventuell insamling av nässlor ftir
textila äuclamål synes man sålunda böra samla isynnerhet yngre, me-

delstora plantor men ej de grör're, större och mera förtr'äade. Anmär-

kas må dock, att bastfiberlagret är rnycket ojärnnt i tjocklek, ja till och

A
Fig. 2. Ä tvärsnitt vid roten, B vid mitten' C vid

toppen; a epiclermis, D bastfibrer, c vedceller"
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med fullständigt saknas å någon del av omkretsen. Av erfarenhet vet
man, att nässelstjälk lämnar en färdigberedd mängd av spinnbara, goda

tågor av 10-12 0ro. Enligt uppgifter från tyska fabriker blir utbytet
blott 8 070 av den lufttorra stjälkens vikt vid behandling enligt en tysk
metod, som antagligen är rent kemisk och grundad pil cottonisering, ge-

nom vilken procedur (helt enkelt bestående i kokning med natronlut
vid övertryck) fibrerua fullståndigt isoleras utan att bilda sammansatta
tågor, sålunda bildande en bomullsliknande massa. Härvid erhållas
dock förutom längre ä\'en en mångd korta fibrer (under 10 mm.), vilka
bortgå som avfall men kunna tillgodogöras genom frånsilning samt an-
r,ändas inom papperstekniken.

Bastcellerna, som ej visa någon träreaktion, omgiva den vedartade-
stjålken runt om i ett tunnt lager, som lätt kan frånskiljas fcir hand,

Fig. 3, Enkel nässelfiber; a förtjockning av cellväggen, b utsvällning, c rundacl spets,
d kluven spets, e tvärsnitt.

rnen som mera fullståndigt befrias från träet genom rötning eller kok-
ning med lut. De enkla fibrerna äro betydligt grövre än hos lin, hava
oregelbundet tvärsnitt (e, fig. 3) av långstr-äckt form med utsprång samt
stundom med tandad lumen. Cellväggarna äro tunna, av växlande tjock-
lek (a) stundom visande utsvällningar (b). Tvärsnittets dimensioner växla
mycket, från O,oa\0,0rb mm. till O,os{0,025 mm. Fibrerna ligga ej såsorn

hos lin tätt lagrade intill varandra utan tämligen glest med rätt stora

mellanlum, isynnerhet i äldre lager. Fiberlängden växlar från 5 till 60

mm., i medeltal 25 ä 30 mm., och ytan synes i längdriktningen strim-
mig, beroende på ojämnheten hos cellväggarna. Cellen är bandformig
med rundade, mera sällan gaffelformiga spetsar (c, d). Nässelfiberns
mest betecknande egenskap är dess styrka, som växlar från 25 till 50

kg. pr k\'.-mm., i medeltal 40 eller samma som hos bästa lin. Den äger

därjämte stor smidighet, mjukhet och en glans, liknande linets. Enligt
undersökning av HBnzlBr,o innehåller nässlan i lufttorrt tillstånd 11,20
0/o vatten, l4,zr ofo askämnen, 17,sr olo råa tåqor, 12,ae 070 protein, 9,oo

"hilh[i
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0ro fett och 3,r 0/o salpeter jämte andra ämnen. De råa tågorna hålla

en del fett, fettsyror och klorofyll, som måste bortskaffas före deras an-

vändning till spånad. Man har förr ansett, att nässelgiftet utgöres av

myrsyra, men enligt den tyske växtanatomen G. HaenRLANDTS undersök-

ningar lär det bestå av ett ämne, som står enzymerna (de oorganiska

fermenten) nära.
Redan år 1909, alltså långt före krigets utbrott, hade man i >Gewer-

beverein> i wien, på initiativ av D:r R. scuwenz upptagit frågan om

nässelfiberns inclustriella användning för textila ändamå1. Man hade

tlå, särskilt i mellersta Europa, redan länge sökt efter utvägar att göra

sig oberoende av Förenta staternas tämligen nyckfulla bomullsexport,

var.till kom den allt mer ökade bristen på ull. Sålunda infördes i Eu-

ropas industri under senare hälften av förra seklet såväl konstullen i
form av de rätt olika produkterna shoddy, mungo och extraktull, som

konstsilket, vilket givit upphov lill den stora s. k. >Schappe>-industrien,

vartill kommo några mindrevärdiga, äkta silkesarter (Tussah, m. fl.).
Ytterligare infördes ramifibern, r'ars framslällning dock alltiämt är gan-

ska kostsam, samt slutligen den lättare åtkomliga nässlan, som dock

blott gav c:a 13 o,io tågor i utbyte enlingt en av KnBrssr- & Sstennr i
Wien uppfunnen metod.

Den i Tyskland 1912 av A. Gns. >Mutaba> tillämpade metoden var

utarbetad av E. V. BnsnNenucH och synes hava gålt ut på s. k. cottoni-

sering eller framställning av en bommullsliknande, flockig fibermassa,

som före spinningen måste undergå kardning ftir parallellisering av fib-

rerna; en för librer av denna art flere gånger försökt metodl), men i

allmänhet befunnen oekonomisk, ehuru produkten lämpar sig för de

allra flnaste vävnader. Övriga använda metoder voro PI'-EIL o. Sorssnrs

samt Knnrssr- & SerennTs nyare rnetod, båda av rent kemisk art, utan

rötning och bråkning. den frjrra med användning av varma alkaliska
lösningar, tvättning och behandling med sur svavelsyr-lig kalk, den se-

nal-e likaledes med kokning i natronlut, besprutning med varmt vatten

för fibrernas rening och isolering samt ytterligare kokning av libern

under tryck för fullständig lösning av pektinämnena. Även dessa

metoder avsågo sålunda en cottonisering och blevo antagligen dyra och

oekonomiska. Efter krigets utbrott och sedan Europas linproduktion
på grund av krigets härjningar särskilt i Belgien och R5'ssland väsent-

ligt minskats, började man på fullaste allvar söka lösa nässelproblemet.

Professorn i Botanik vid universitetet i Wien, G. RrcHrnn utarbetade

1916 en metod, i huvudsak beskriven sålunda, att basttågorna med

händerna avskalas från den färska eller med vatten uppmjukade stjål-

ken, varefter växtlimmet löses antingen på kemisk väg eller genom r-öt-

t) Även för lin, se Landtbruksakademiens handl. och tidskr'. 1899: Linneildustri-
els fi'amtid i 'r'årt land, av G. SBrlsncnsN.
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ning. Samtiqligt försökte man odla nässlor i Österrike, varvid lär skör-
dats 180-190 kg. färdigberedda tågor per har. Enligt uppgifter skulle
nässlan kunna odlas å trakter, som ej äro anr'ändbara för odling av
våra vanliga kulturväxter, och avfallet i form av blad och toppar skulle
utgöra ett godt fodermedel. Enligt utsago från metodens upphovsman
skulle man därjärnte kunna utvinna f'ruktsocker ur urlakningsvätskan
samt klorofyll ur bladen eller stänglarna. Uppfinnaren frirklarade en-
tusiastiskt, att Österrike i nässlan hade ett medel att göra sig fullt obe-
loende al' bommullsimporten från Amerika. Han visade även prover å
papper, tillverkat av nässelfiber jämte 50 010 kern. trämassal). År 1g1i
insamlades i Österrika 1,8 mill. kg. lufttorr nåsselstjälk och år lg16
väntade rnan en skörd ar' 10 mill. kg., huvudsakligen av odlade nässlor.

I Tyskland hade regeringen 1916 förordnat, att alla textilplantor, till
vilka givetvis äyen nässlan räknades, skulle utnyttjas [ör- statens räkning
och behov samt enligt vissa foreskrifter. Ett krigssällskap stiftades for
insamlingen, landtråden skulle ombesörja densamma och ett visst belopp,
14 rmk per 100 kg. lufttorr stjålk, utlovades åt samlarna. Samtidigt
gjordes försök att odla nässlor vid tandtbrukshögskolan i Hohenheim
(Wiirtemberg), vilka dock utföllo ogynnsamt. Man inskränkte sig på
grund härav till odling av lin och hampa samt till insamling av vildt
växande nässlor. Insamlingen utbredde sig nästan epidemiskt, övelallt
trildades föreningar, r'id garnisoner, fängelser, skolor m. fl. offeniliga
anstalter, och alla människor, barn och åldringar, höga och låga del-
togo 'i arbetet. Av 4 kg. torr nässelstjälk hade man ju material till en
soldatskjorta. Entusiasmen var allmän och man trodde, att detta fiber-
ämne skulle såväl i Tyskland som i Österrike om några år fullständigt
ersätta bomullen. Insamlingen skedde Juni-Augusti och blad och
toppar avrepades genom stjälkens dragning genom nålkammar-. Även i
Danmark bildades under krigsåren ett >Nreldeudvalg> för insamling och
utnyttjande av nässelfiber2) samt med understöd från regeringen av
10,000 kr. Den tillämpade metoden synes där hava.r'arit rötning.
Några praktiska resultat av försöken i Danmark hava dock ej framgått,
så r'itt jag har mig bekant. Åven hos oss var man inom Industrikom-
missionens textilavdelning under sista krigsåret betänkt på att för sta-
tens räkning insamla nässelstjälk över hela landet genom lämpliga or-
ganisationer, men företaget strandade, till stor del beroende på sr'årig-
heten att erhålla lämpliga spinnmaskiner från Tyskland. Och kanske
var detta undel dåvarande förhållanden lyckligast, ty tillämpningen av
de tyska metoderna skulle svårligen kunnat leda till sådant resultat
som kunnat bliva av varaktigt värde efter krigets slut. Så vitt jag kun-
nat inhämta, har det under kr:igsåren utfrirda, intensiva arbetet att starta

1 eupp". av nässelfiber tillverkades dock redan 1765 av ScnÄprBR.

') >Om Ilrenden:eldens Anvendelse i Tekstilinclustrien>, av Prof. H. HANNovER.

!

'f
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en nässelfiberindustri i Tysklarrd ej lett till praktiska resultat, och de

mer eller mindre sporadiska försöken komma nog att snart alldeles
upphöra. Skall nässlan en gång komma till full heder såsom textil
rår'ara, vilket den tvivelsutan förtjänar, bör den, så vitt jag kan bedöm-
ma saken, ej cottoniseras utan beredas och spinnas såsom lin, ehuru'
särskilt beredningen och kanske även spinningen torde vara mera kr'ä-
vande än linets, r'arjåmte avfallsprocenten blir större. I bästa fall kan
nässlan tävla med Iin såsom en lyxens textilämne, men ersätta bomull,
såsom man fantiserade om i Tyskland och Österrike 1916, kan den
aldrig. Enda möjligheten för Europa att göra sig oberoende av Ame-
rika och Asien i fråga om textilindustriens behov ar, bomull vore att
själv odla den, d. v. s. acklimatisera bomullsväxten i Europa. Tankeu
synes kanske något djärv, men på tehnikens nuvarande ståndpunkt och
i betraktande av de kraftiga hjälpkällor, som genom elektriciteten, hyd-
rodynamiken och solvärmet stå oss till buds, får den ej anses absolut
lörkastlig, i all synnerhet som den redan nu odlas å flera ställen i södra
Europa. Ett våldigt plus tillkommer- genom de höga fraktkostnaderna
för bomullens transport över världshaven

En odling av nässlor fdr textila ändamål torde, efter vad erfarenheten
visat, vara utesluten, såvida ej undantagslörhållanden skulle å någon
ort förefinnas. Men tillgången på denna planta är i alla händelsel så

riklig i vårt land, att en insamling och bearbetning av stjälken bör bli-
va ekonomiskt lönande, i all synnerhet å sådana orter, där man redan
anlagt eller kommer att anlägga linberedningsanstalter.

I fråga om nässelgarnets och nässel{iberns praktiska användning
föreligga mycket olika uppgifter, som dock alla överensstämma däruti,
att {ibern utgör ett förstklassigt textilämne. Sålunda har man av näs-
seltågor framställt bindgarn med en brottbelastning av 20 till 41 kg.

ller kv.-mm.]) I själva verket torde denna fiber särskilt vara använd-
bar inom repslageriyrket för tillverkning av bind- och segelgarn. Men
rlen har även befunnits lämplig till grövre lärfter, skjortvävnader, dräll-
tyger m. m, eller i allmånhet såsom en ersättning för den av vår landt-
befolkning frirr rätt mycket odlade hampan. De cottoniserade fibrerna,
som likna bomull såväl till längd som grovlek, (ehuru kanske smidiga-
re på grund därav, att deras båda ändar äro skarpt tillspetsade, vare-
mot bommulsfibern har en tr'är avslutning vid den ena ändan), låta på

grund av denna sin form lättare bearbeta sig till mycket fina r.ävnader
såsom till de finaste lärfter, till gardiner och spetsvävnader, trikår'aror
spetsar m. m. eller i allmänhet till kvalitetsvaror. Enär samtliga dessa

varor emellertid kunna tillverkas av lin både lättare och med stör-re

ekonomisk fördel, är väl knappast antagligt att nässlan för sådana pro-
1) Fibern rötad vid Randers Amts Husholdningsselskab och garnet handspunnet r.id

.Iacob Holm & Söners fabrik, Danmark.
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dukter skall få någon användning. I blandning med silke- och ullav-
fall har nässelfibern med fördel använts till strumpgarn samt såsorn

ersats [ör' kamgarn.
Av den mikroskopiska undersökningen av fibern framgår bland an-

'nat (fig. 1), att {iberlagret b är ganska ojämnt och delvis till och med
saknas samt att cellerna ej i allmänhet äro tätt och likformigt lagrade
intill varandra. Ehuru jag saknar personlig erfarenhet inom nässelröt-
ning, skulle jag dock, på grund av ovannämnda förhållande, vilja fram-
kasta den åsikten, att just denna omständighet bidrager till ett försvå-
rande av rötningen, vilken måste göras f<irsiktigare och mindre kraftig
ån hos lin, frir så vitt en lång, stark tåga skall erhållas och denna ei

skall sönderfalla i korta, blånartade fibrer. Med iakttagande av denna
försiktighet är, enligt min åsikt, en lokal insamling, beredning (med en

enkel handbråka och handhäckla) och spinning av nässlor så enkla pro-
cedurer, att vilken person som hålst med intresse och anlag för hem-
slöjd skulle utan svårighet kunna förrätta sådant arbete på lediga stun-
der, i all synnerhet efter normalarbetsdagens införande och med utsik-
ten till ständigt stegrade pris på textila råämnen.



Inhemska fiberväxter

Gustaf å,"r*r"rr.

7. Linum usitatidsimum, lin. Fam. Gruinales.

Av släktet Linum äro en stor mängd arter käntla, såsom L. al,pinum,
catharti,cum, d,'i,ffusum, grandli,ftorum, mul,ti,caul,e, perenne, m. fl., men blott

, en enda art, L.' usi,t. har anvåndning som spånadsväxt.
Spinnbara tågor kunna utvinnas såväl från ett- som fleråriga tinplan-

. tor. Till de förra räknas de två yarieteterna I'. usi,t. awl,gare, trösk-
lin, mecl högre, mindre grenig stjålk, mindre blad, blommor och frökaps-
lar samt mörkare frön, vilkas kapslar åro slutna vid mognaden (hit hör

.clet fornegyptiska linet och vårt vanliga lin), samt L. usi,t. h,umi,l,e, spring-

. iin, klänglin, med vid mognaden öppna kapslar. Den fleråriga plantan,

-L. angusti,folöuttt, som ånnu växer vild i hela Medelhavstrakten, användes
redan av stenålderns påtbyggnadsinnevånare i Schweiz och österrike för
textila iinrlamril och anses var:a moderplantan, från vilkeu det egyptiska
linet utvecklats. Dessa Europas åldsta innebyggare voro antagligen Kel-
ter, som medfört kännedomen om linet från orienten. Ordet lin anses här-
stainma från kettiska ordet td. Plantans, hemland antages vara trakterna
mellan persiska viken sarnt kaspiska och svarta haven. I den äldre gre-

lliska litteraluren säges linet hava kommit från Kolchis vid Svarta havet.
Den äldsta linplantan undanträngdes i Europa av den mera lönande,
ettåriga plantan långt före den kristna tiden, om man får döma av Pr,rxrt
beskrivning av odlingssättet. Peusaryres omtalar, att invånarne i land-
skapet Elis i Grekland odlade hampa, lin och byssos (bomull) allt efter
jordmånens beskaffenhet, och Por,verus Säger, att de spanska legotrup-

,.perna i slaget vid Cannre buro "linnepansart2 enligt fädernas bruk. Detta
- linnepansar var antagligen ej annat än en skjorta av grov lärft.
- -Beträffande linets äldsta förekomst i vårt land säger prof. GuxNal
ANlonssow, att under senare stenåldern vete, korn, hirs, rova och lin
samt något s€nare även råg voro kända i södra.skandinavien; Egendom'

ligt är för övrigt, att bruket att bära linne närmast kroppen härstam-

rnar från de noreliska folkslagen, varemot Greker och Romare buro under-
plagg av ylle. Man skulle vara böjd att snarare antaga motsatsen.
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Norrmännen fingo tidigt linne från Irland, vilket i våra sagor kallades
iriskt, och i England uppträdde cle nordiska vikingarna klädda i vitt linne
med rött inslag över sina harnesk, enligt BonrnruS (.Ees gestu Scotorwm).
På Björkö i Mälaren har man påtniffat fynd av linnevävnader från ,senare

hälften av 800-talet, och i Norge har rnan funnit olika retlskap för linets
beredning från tiden före 700 år e. Kr. l'ör kort titl sedan fick förf. till-
fäIle att göra en textilteknisk undersökning av ett par gravfynd från de

nyligen gjorda grävningarna vid Vreta kloster. Dessa vävnader, som alltså
liunna anses datera sig från 12- ä 1300-talet, utgjordes av rester utav lik-
svepningar samt voro, likasom kroppen nästan fullståndigt förmultnade.
De voro vävda av lin och så sköra, att de söndersmulades vid minsta
beröring. Enkla linceller från något bättre bibehållna delar visade det i
frg. 9 antydda utseendet, (varom nedan vidare skall anföras) d. v. s.

cellvåggarna voro nästan fullständigt sönderdelade i enkla fibriller. 
-Linnelärft tillverkades redan under Folkungaätten i Norrland och

Hatland samt utbyttes mot järn och ståI. Irrån förs.ta hristna
tiden i vårt land finnas aktstycken, talande om linnevävnacler
så,som ingående i tionden, exempelvis i Upplandslagen, enligt vilken
Iin även fick lämnas såsom bot för vådadråp. Ett kontrakt om tionde
av lin från byar i Söderala i Elälsingland förefinnes från år 1514' Även
hampa omnämnes från samma tid. Bruket att till prästerskapets avlö-

ning lämna tionde av skördat lin har hos oss fortfarit ända till 1870-

talet, då avlöningar 'in natura upphörde. I förf :ns hembygd, Kalmar län,
ocllades denna tial (1350-60 talet) mycket lin. Tiondelinet var aY ganska

växlande beskaffenhet såvät till rötning (som här alltid var luftrötning)
som beredning. Både fin- och grovhäcklat, i allmänhet dock mest blott
skäktat lin lämnades, stundom nästan blott blånor ("to").' Allt detta
lin spanns till garrr av husets eget folk under de långa vinteraftnarne
samt vävcles inom familjen tiil finare och grövre vävnader, drälI, lärf-
ter och damast, varvid man begagnade sig av den vid denna tid i r'årt
land införda, s. k. Ekenmarkska våvnadsmetoden med såvål tramp- som

dr,agskaft. 
- 

Unrier Vasatiden odlades lin i Norrland, Srnåland ('som en-

Iigt Linnö är lämpligaste orten i riket för odling av lin och hampa), samt

Västergötland. Ut1ändskt lin infördes emellertid från Westfalen, Schle-

sien, Schwaben, Nederländerna och Irland under d.enna tid. I Matts Ket-
tilmundssons testamente omtalas en klädnad av grönt irläntlskt tyg
(fint linne), och en utlänuing, Krister Gregor, fick rått att hit inkalla ut-
liindska mästare att väva, färga och bleka linne, nämligen skirduk, hus'
lårft, dräll, bolstervar, och boldavid (buldan?) s.amt tilh'erka "schlesiskt
garn" och "fin fransysk dwelk" m. m. Vitl Söderköping anlades äyen

stora blekerier."

* Av Sn,r,tx: Svenska handelns och näringarnas historia.
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Botanisk beskaffenhet.

tr)n genom,skärning av tlen växande plantans stjä1k visas i fig. 1, i
r-ilken a betecknar epidermislagret, b lagret av bastceller, c det innanför
liggande, träartade partiet och d den inre delen helt eller delvis fyllande
nlåirgen. Dår det givetvis är av betydelse att veta, huru förhållandet emel-

lan yedämnen och tågor ställer sig i olika delar av stjäIken, gjordes av förf.
nikr. undersökning i denna riktning rned nedanstående resultat:

a) Sni,tt genom, roten, omeclel'bart uniler jord,ytan, A, fig. 2. Yttre
diam. 3 mm., under epiderinis ligger ett tunnt lager av parenchyrnceller
rlred några få, grova, ojåmna rotfilirer av den i c, fig. 8 visade typen. Dessa

fibrer visa ingen träreaktion. Ilela den innanför liggande delen består av

vedmassa. dågon som helst betydelse ur fibers;npunkt har alltså ej
Iroten.

Fig. 1. Genornskäming av en linstjälk.
a epidennis, b bastceller, c vedceller, d märgceller.

b) Sni,tt ett per c. m. öaer jonil'ytan, B, fig. 2. Yttre diam. 2,5 mm.,

tjocklelien av epidennislagret 0,028 mm., av bastlagret 0,055 mm. samt av

vedlagret 0,582 mm., varav ftamgår, att bastlagret upptager c:a g /o
;rv tvårskårningen (märgen kan negligeras). Antager man de olika cell-

t;ildningarnas sp. vikter lika, vilket bör vara närmelsevis riktigt, skulle
Cen nedre delen av stjälken kunna lämna c:a 9 viktprocent tågor' Bast-

cellerna äro här jämförelsevis grova och ej lagrade i en sammanhängarrde

ring utan ligga i enskitda grupper, såsom vis.as i fig. 1, b, metl antalet enkla

celler i varje grupp växlande från ett 10-ta1 ånda till 50 st. Mellanrummen
u.pptagas av intercellularsubstans, av kvåvehaltiga åmnen, växtlim m. m.

Yarje cellgrupp bildar sirlunda efter proteinämnenas förstöring t. ex. ge'

-a
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nom rötning en ,,tåga", vars grovlek blir mycket växlande. De enkla cel-

jernas våggar åro ganska tunna och tvårskärningen mycket oregelbunden,

tillplattad, med rundade hörn. En del äIdre bastceller visa svag tråreak-

1ron.

c) Sni,tt ungefiir ui'd stiiil,kens mitt' C, tig. 2. Yttre diameter 2 mm',

tjocklek av epidermis 0,028 mm., aY bastlagret 0,083.samt av vedlagret 0,36

lnm. Bastlagret upptager alltså c;a 17,5 % av tvärskärningen, Yadan

stjålken vid mitten skulle lämna c:a 77,5 vo t"ägor. Bastcellerna ligga.

i större, från varandra skilda gyttringar, i tvärsnittet i regel något mindre

ä.n vid roten men med större antal i varje grupp. Enstaka celler visa

tråreaktion. (Plantan togs i augusti och hade redan stora frökapslar.)

d) Sni"tt uid' stiiitkens öare d,el, D, fig. 2. Yttre diam' 1,5 mm', tjock-

lck av epidermis 0,028 mm., av bastlagret 0,083 samt av vedlagret 0,139 mm'

Det förra upptager alltså c :a 3i' /o av tvärskärningen, vadan såIunda stjål-

Fie. 2. A tvärsnitt av en linstjälk genom rotens övre de1, B tr'ärsnitt omedelbart över
' jordvtan, C tvärsniit 

"vid 
stlilkens mitl, D tvärsnitt vid övre delen'

[<ens övre clel skutle lämna c:a 33 % av vrktnn i tågor. Bastce].lerna ligga

Iiär i en sammanhängande ring, tätt lagrade, med tjocka cellväggar och

i-ned polygonal tvärsektion.
Medelvärdet av bastfibermängden i de oliha tvärsnitten, resp. 9, 17,5

och 33 % e\ler 20 Vo år såIunda vad man skulle kunna kalla den teore'

lisko.fibermångden hos den undersökta plantan. Efter linstjålkens kok-

ning med tut och fiberns fi'ånsilning visacle sig dock den verkliga fiber-

nrängrlen något rnindre, c :a l7 %, antagligen treroende dårpå, att vid

cien ovanstående beräkningen antagits, att fibrerna upptaga hela kambium-

eller bastlagerringen, vilket år fatlet blott i stjälkens övre tlel. Vål
I

!\
I

I

I

i
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att märka är hår, att dessa kokta fibrer voro fuilt reua och fria från våxt_lim m. m.
Resultaten av denna undersökning torde kunna sammanfattas i föl-jande punkter:
1) Roten är värdelös ur fibersynpunkt. Man finner ofta en motsattåsikt i litteraturen' att man skördar rin genom uppryckning av plantan

med roten beror dårpå, att man gönom avskärning _uutå, lämna några c. m-(stubben) ovan iordytan och därigenom förlora en motsvarande mängdfibrer.
2) Måingden bastfibrer i förhållande tilr stjålkvikten år väsenfligt

olika i olika derar av stjärken, med mi'sta mängden i undre och största iövre hälften
3) r varje till mognad kommen planta visa i regel en del (ålctre)

bastceller trtireakti,on, särskilt i stjärkend nedre del. iigninhalten ökas
rrred plantans ålder före skörden. r alrmänhet har man den förestäInin-
gen, erhållen av uppgifter i clen äldre ritteraturen, att rincellerna ärof'llkornligt fria från rigninämnen. sålunda säger v. r[önNnr,: ,,Die
rflachsfaser ist gänzrich unverhorzt',, samt framrråIer, att linets bastcel-ler skilja sig från hampans "durcb crie reine ceilurosereaktion... ;t ;";i allmänhet undensöker fibrer, som erhålrits ur garn, vävnader, papper
rn' m. och vilka i reger allticl undergått en bykning i rut eller dyrik rening,
var'id möjligen befintliga ligninämnen urkokats, men dåremot ytterst sär-lan råa, direkt ur plantan tagna fibrer, kan man ailtså rätt göra sig skyl-
dig till detta misstag. Fnär dock dessa blott svagt förvedade cener huvud-
sakligen befinna sig i plantans nedre, nårmast roten varancle del men ej alls
förekomma i övriga d.etar, utgöra de endast en mycket ringa bråkdel av
hela fibermångden. Men hänsyn härtilr måste i viktigare trtt tu*".. 

-t
yngre plantor och i tidigt skördat lin finnas inga förvedade bastcelrer.

'1) Grovleken hos tågan i ett färdigberett lin, på vilken i viss grad
beror möjligheten att framställa ett mycket fint garn, beror i främsta
.ummet på bastcelrernas förekomstsätt eller gruppering i kambiumlagret
sa,mt betingas antså av rinprantans egen inre beskaffenhet. Man kan så_
Irinda tala om den n,aturr,iga grovleken hos trlgorna och den genom konst-
lade medel, nämtigen en långt driven kemisk behandling ("ö;;;-;"^.;
och finhäckling, åstadkomna grovreken. varpå fiberknippenas gro'rek i
I'lantan åter kan bero, kommer i någon mån att nedan omtalas i sam-band med frågan, huruvida man genom vissa odlings_ (resp. gödslings_)
irtgärder skulle kunna procrucera ett grov- elrer fintågigt rin, oberoende av
en mer eller mindre långt driven häckling, med c,ress i förra falret storafiberförlust i blånor.
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, . Ioflytande av jordmån, gödsling m. m.

Med hå4syn till linplantans växtsätt eller habi,tus skullg man kunna
-srirskilja två oiika typer, i det följande betecknade med A och B, fig. 3.

Den ena, typ A, har starkt grenig stjälk, ofta med flere stånglar, utgående
fr:ån'huvudstjälkens nedre de1, d. v. s. i jordytan, samt med förgreningarna
börjande vid mitten eller något ovanför.. Plantan blir alltså rik på blom-
mor och frökapslar, ända till 40 ä 50 st. på ett entla stånd. Roten är
lring, c:a l/g av plantan ovan jord, med grov, utsvälld huvudstarn vid
jordytan. Stänglarna äro grova, ända till 3 ä 4 mm. vid roten, samt styva
och fasta. Den andra typen, B, har blott en enda st[ngel, utgående från
en kort rot, (c:a 0,1 av stängeln ovan jord), jämntjoek, smidig ocb smal,
c:a 1 ä 2 mm. vid roten, samt med en liten förgrening i toppen med ett fåtal
blommor. Vicl typ A följa bastfiberknippena sammanhängande hela stjål-
ken, ända från roten till grenarnas spet-

sar, varav följer, att denrra typ läm-
nar en väsentligt större skörd av lågor
ån typ B. I rlet följande skall dock v-i-

sas, hurusom det ay. denna typ erhållna
linet, för övrigt ofta ganska långt, inne-
håller en stor mängd korta tågor, i det
att grenarna delvis lämna mycket avfall
eller blånor. Härtill kommer, att det
från typ A skördade linet ofta blir svagt
och sprött samt mindre tänjbart och elas-
tiskt. För erhållande av kvalitetslin år
typ B att föredraga, varemot typ A bör
föredragas, om man blott önskar stor fi-
bermångd eller om man lägger an på rik-
lig fröskörd.

rcp4

Fig. 3. A Linplanta med flera stänglar
och grenig stjälk, B med enkel stängel.

I

I

I
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?
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Frågan, vilka yttre förhållanden, som kunna tänkas inverka på den

ena eller andra typens uppkomst är uppenbarligen av stor betydelse. Det
har länge varit känt, att ett torrt klimat och en under växttiden torr
jordmån ger en kort, ofta grenig stjätk med jåmförelsevis stor nängd ved-

nrassa. Vid tunn sårdct (1,5-2 hl frö pr hektar, vikt c:a 66 kg. pr hi)
bliva bastfibrerna grör're och plantan grenigare med större mängd korta
fibrer och större fröskörd. Tätare sådd åter (3-4 hl pr hektar) ger spä'

dare, minch:e greniga plantor med finare basttågor av likformigare Jängd

samt mindre avfall i fom av blånor. Vidare framgår av gjorda odlings-

fiirsök, att vissa gödningsåmnen, särskilt kvävehaltiga sådana, frambringa
g-roya, ofta starkt greniga och kraftiga stjäIkar enligt typ A. Av stort
jntresse i sistnämnda hånseende åro de odlingsförsök, som 1908 gjordes av
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Sv. Mosskulturföreningen, huvudsakligen i avsikt att undersöka torvmos-

sejords låmplighet för linodling.u'
X'ör detta ändamål utförcles försök dels på sandiord', dels på väl mult-

nad, kväverik kärrjord (lågmosse), hållande 2,89 % kväve i matjordslag-

ret, clels på kväverik toraiord, med. 1,42 /o l<vixe, och dels på klent mult-
rra<I, kvävefattig sandblandacl tor"vjord (vitmosse) mecl 0,94 /o kväve. Samt-

liga försöksfält gödslatles med 200 kg. superfosfat (r'itmossejorden 250 kg.)

,;ch 200 kg. 37 %-tist kalisalt pr hektar, och halva antalet dessutcrm med

200 kg. svavelsyrad ammoniak (enligt tyska försök lär chilesalpeter utöva

ett menligt inflytande på linet). av vidstående tablå, som angiver för-

söksresultat-en, framgick fötjande :

1) Största mängden skördad linstjäIk pr hektar erhölts å lågmosse-

jorden, mindre å sandjord och högmosse.

2) Genom kvåvegödsling stegrades skörden av linstjälk pr hektar vä-

senfligt på saucljord och högmosse, varemot ingen avsevärd stegring in-

trådde å de kväveril<a lågmossarna.
3) Mängden av berett Lin i vo av den lufttorra stjälken ökades genom

kr'ävegödsling väsentligt å sancljord (nära 50 %) men minskades däremot

i båda slagen torvmossejord.
4) Mängclen av berett lin pr hektar ökades genom kvävegödsling med

ända till 1100 % å santljorcl och till 25 % ä högmossejorcl men minskades ä

den kväverika lågmossejorden hos kärrjord med ånda ti1l 30 %.
5) Styrkan hos tågor av lin, odlat å olika jordmån, minskades genom

kvåvegödsling med ända till 25 %, i medeltal 20 %. Även tänjbarheten

minskades. Såväl fibern som det av densamma spunna garnet blev såIunda

rnindre starkt och mera skört genom kvävegödsling.

6) Med hänsyn titl kvaliteten i övrigt, Iängd och yttre utseende m. m.

Imnde ingen våsentlig skillnad mellan de olika lins.orterna iakttagas.

7) Mängden av korta tågor (blånor) ökades ganska avsevärt genom

kvävegödsling eller i allmänhet vid en hög kvävehalt hos jorden. Exem-

pelvis uppgick å kväverik torvjord och kärrjord (utan kvävegödsling) blån-

mångden till c:a 80 /o av linmängden, men däremot å sandjord eller

å kvåvefattig vitmossejord (likaledes utan kvävegödsling) blott till c:a

45 ä" 55 %. Å den sistnämnda ökades blånmångden genom kvävegödsling

tiit över 70 7o av linmängden.
Ovanstående resultat äro genom cliagram åskåcltiggjorda i fig. 4 ocla 5-

Man torde sålunda kunna fastslå, att linplantan vid stor kvävehalt hos

jortlen erhåller en yppig och froclig stam, vilket resulterar i såväI en större
b.alt av vedämnen i stjälken, varigenom avfallsprocenten av skäv m. m. vid-

* Sv. llosskulturfören:s tidskrift 1908: Om

av IIr. voN Fnntrznx. Landtbr, Äkad:s Tidskrift
fr. Sv. Mosskulturfören:n, av G. Sor,r,oncnnx.

odlingsförsök meil lin på torvmossojord,

1909 sid. 328. Tekn, undersökn. av Iin
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beredningen blir större, som ock i en större mängd lintågor, såväl långa

som framförallt korta (blånor), varvid dock är att märka, att fiberns

slyrka och tänjbarhet samtidigt minskas. För procluktion av kvalitetslin
{rir man alltså anse kvävegödsling olämplig, varemot densamma kan anses

? I 0 10,000 kg. pr ber

1, .Sandjord.
Utan kvävegödsl.
lled '

2. Torvjord.
Kväverik.
Utan kvävegödsl.
Med )

3. Kärrjord.
Iivär'erik.
IItan kvär.egöds1.
lled )

4. Vitmosse.
Kvävefattig.
Utan kvävegöcls1.
IIed )

Beteckning

EI

i

I

@
vedämne m. m., lin, blånor.

I'ig. 4. Diagram, visande skörd av torr linstjälk' berett lin och blånor, kg' pr har'

fördelaktig i sådana fall, då man fäster störue avseende vid erhållande av

cn stor fiberkvantitet eller en riktig fröskörd. Det vore dock i hög gratl

ölskvärt, att de ovån anförda undersökningarna ytterligare gjordes till
töremål för vetenskapliga och systematiskt anordnade försök vid de an-

0 I 2 3kg.

1. Sandjord.
Utan kvävegödsl.
Med ))

2. Torvjord.
Kväverik.
Utan kvävegödsl.
Med

3. Kärrjord.
Kr'äverik.
Utan kr'ävegödsl.
ilIed ))

4. Titmosse.
Klivefattig.
lrtan lcvrir egödsl.
Med )

0 1 2 3kg

Fig. 5. Diagram visande styrlian bos garn av lin från olika försöksfält.

stalter inom landet, som åga förutsättningal för utförande av sådana. Dy-

lika försök skulle säkerligen bliva praktiskt lönande. Förf:s åsikt är och

har alltid varit clen (som clock rönt motstånd från många håll), att iinets
betydelse kommer att alltmera tilttaga samt att, huru än priserna å de
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övriga textila råämnena komma att växla, linet dock alltid skall kom-
ma att intaga en rangplats, långt framför de andra, huvudsakligen av det
skäI, att denna fiber för vissa, absolut nödvändiga kvalitetsvaror icke kan
elsättas av något annat nu känt fiberslag. Och för övrigt - linplantan
lrar ej utan kraftigt skål fått namnet usi,tati,ssi.mum,.

De i ovanstående punkter anförda resultaten utgöra direkta iakttagei-
ser yid försöken. För att i någon mån kunna förklara hithörande för-
hållanden har förf. gjort mikroskopiska undersökningar av tvärsnitt hos

lrisk linstjälk, tagen å platser med olika jordmån samt med användning
av olika gödningsämnen. Plantorna voro dels gödslade med kalisalter
{vanlig tråaska, som alltid ansetts lämplig för lin), dels med torvströ-
blandacl latrin- och stallgödsel. En tyrtlig skillnad visade sig .i bast-

cellskiktets beskaffenhet, i det att cellerna hos kvävegödslade plantor voro
grövre, Iågo mera isär från varandra (rundade hörn) s,amt voro spridda i
stöne och mindre grupper med mellanliggande fålt av proteinämnen (b,

fig. 1), varemot i clet kaligödslade linet basteellernas tvärsnitt i allmånhet
var mindre, varjämte cellerna lågo tätare intill varandra (skarpa hörn),
lrildande nåstan en sluten ring. De kvävehaltiga åmnena äro sålunda
dominerande i kambiumlagret i förra fallet, likasom också hela lagret år
bredare och kraftigare utvecklat. Ilärav skulle man kunna draga den slut-
setsen att d,en natuiliga, groc*lekem hos l.i'ntågorma, vilka just bestå av de

nämnda cellgrupperna, d.r större hos koiioegöd,slat I'i,n iin ltos annat. Ge-

nom en långt driven häckling efter rötningen kan tydiigen en delning av

tågan åstadkommas till en viss gräns, som bestämmes av den grad, till
vilken våxtlimmet förstörts genom rötningen. Vidare kan man av den

mikroskopiska undersökningen sluta till att, enår hos det kvävegöclslade

tinet de enskilda-cellerna i fiberknippet ligga längre från varandra, ilt'
skilda av ett tjockare lager växtlim, de av detta lin erhållna tågorna nnåste

bliva minil,re storka än tågor från annat lin, under antagancle av fullt
lika rötning i båtla fallen och samma styrka hos cellvåggarna (cellulosa)'
Ju tunnare ett limskikt är, desto större blir fogöns styrka 

- 
ett av varje

snickare väl känt förhållande.

Framställning av sammansatta tågor och isolerade fibrer (kottonisering).

Vid fullständig torkning i varm luft förlorar den råa linplantan 50-
iA % av sin vikt genom avdunstning av vegetationsvattnet, som är desto

rikligare, ju mindre mogen för skörd plantan är och ju mindre träartad
stängeln år. I lufttorrt tillstånd håller s,tängeln c:a 70 Vo av sin vikt
träartade åmnen, c:a 20 % basttägor, 0,5- I /o epidermisvävnader samt

7.:8 % hygroskopisk fuktighet. Vid linets rötning förstöres den tunna
yt'ferhuden, varjämte roten även helt förstöres och sedan lätt avbrytes,

vadan blott bastlagret och den träiga kärnan återstå. Uti bastlagret fin-

27 - Land'tbruhs-Akad,emdens Eand,l'ingdr och TdctrskriJt, 1921
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nes i genomsnitt 58 /o rena fibrer (cellulosa), ZE % ivatten lösliga ämnen(gummi och extraktivåmnen) samt 1T /o i vatten orösliga ämnen, huvud-
sakligen växilim, som röses i alkalisk rut. Den träiga karnan består av iriredeltal 69 /o rignin, L2 % i vatten lösriga amnen och 19 % i ;r;i.;lut men ej i rent vatten lösliga ämnen. r kemiskt hänseende öyerens.
slämmer lincellens med bomullscerens celurosa nåstan hert och håilet.I)en förra består av 42,&_44,56 kol, 5,8_6F väte och 4g,g1_b1,T syre.Bastfibrerna vidhå,fta i friskt tilrstånd ganska röst vid träkärnan, men där-emot synnerligen fast intill varandra förmedelst en grön- elrer gurbrun
nrassa av växtlim.

sedan man ay det föregående sett, huru bastceterna äro ragrade i pran-tan, kan man framstäla den frågan: Kan det för spinning av ringarn
anses mera rationett, att spånadsmaterialet föreligger i form av tågor,tl' v. s. till ett knippe förenade, av växflim sammanhåilna fibrer, än i forma'fullständigt isolerade och från växflim befriade, enkra cerer. Ätt denfi]irra metoden tillämpats sedan urminnes, tider och ännu allmänt till-
lämpas, år ju strängt taget intet verkrigt skär för densammas bibehåilan.
de, då de tekniska tillverkningsmetoderna ständigt måste anpassa sig efterolika tiders fordringar. sku'e det exempervis visa sig rämpligare att
spinna fuliständigt isolerade fibrer, korlme hela den nuvarande, sS,nnerli-
gen besvårliga, tidsödande och dyra linberedningsmetoden att förändras
och fiberframstålningen bleve våsentligt enklare. s. k. kottoni.""i"g ;;bastfibrer eller deras fullständiga isoleriqg genom växtlimmets avrågs-
nande förmedelst kokning i rämpliga r."-i.u]i"", ou"it*;;*odalut, har
flere gånger med olika framgång praktiserats med a'dra bastfiberprantor
än lin, såsom rami, nässra, espartogräs, iute m..il. Försök mecr rin bava
cioch i allmånhet snart ör'ergivits. Ett omnämnande av några hithörande
förhållanden torde här vara på sin plats.

Betraktas frågan ur rent spinningsteknisk synpunkt, gäIer cret i ena
fallet att spinna tågor av i medertal 100-800 mm.:s langd samt av väx-
laude grovlek med anvåndning av den vanriga rinspinningsmetoden, i det
andra fallet åter att spinna en bomursliknande fibermassa. Någon av-
sevärd prisskillnad vid spinningen torde knappast inträda, ty procedurer-
na bleve i båda falen tämligen lika. visserligen tillkommer arbetet i
vaddmaskinerna och kardstolarna i senare faltet men å andra sidan sruppe
man arbetet i häcklingsmaskinerna med dess stora avfallsförlust i blå_
nor jämte kostnaden för dessa senares särskilda spinning. Beträffande
kvaliteten hos det i båda fallen framställda garnet har man visserligen
å ena sidan att taga hänsyn till det av erfarenheten givna förhållandet,
att det är betydligt rättare att spinna ett jämnt garn ay bomull än av
lin, i det att, även med användning av de mest fullkomliga maskinena me-
toder, lingarnet i reger brir mer e]ler mindre ojåmntr.om också jåmnare
å.n vid hanclspinning. Detta förhårande framtråder, som bekant, särskilt
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skarpt hos våvnaden och i all synnerhet efter dennas kallandrering
(mangiing). Emellertid tillkommer här en särskild omständighet, som
talar emot kottonisering, nämligen fibrernas olika inbördes storlek, i det
att de isolerade lincellernas längd växlar högst avsevärt, från 5 ända till
60 ä 70 mm. med alla möjliga mellanliggande storlekar, såsom förhållandet
ju måste vara, dh dessa fibrer vid skörden ännu äro stadda i tillväxt. Å
andra sidan äro bomullscellerna i det närmaste lika långa, i det att de

korta bottenhåren från fröna så gott som fullständigt försvinna i rens- och

liardmaskinerna. För erhållande av synnerligen jämnt och fint bomulls-
g;trn bortkammas de kortare, till antalet mera fåtaliga fibrerna före
spinningen, varvid de återstående fibrerna bliva praktiskt taget lika
Iånga. En såclan kamningsprocedur kan dock ej användas vid spinning
av kottoniserat lin av oyan antytt skäl, och följden härav är den, att man
av detta senare material ej kan spinna ett så jämnt eller fint garn som aY

bomull och ej ens så fint garn som av lintågor. Ytterligare en omständig-
het tillkommer, som talar för den uuvarande spinningsmetoden, nåmligen
den, att ett garn, spunnet av långa tågor blir starkare än ett garn, spun'
rret ,av korta, isolerade fibrer i följd av friktionens inflytande, samt att
rnan åv mycket fina tågor kan spinna ett våsentligt finare garn än av
korta, om än aldrig så fina fibrer, såsom bomull m. m. Exempelvis kan
av fina lintågor spinna's ett garn av ända till N:o 1500 eng. numr., motsva'

rande N:o 907 metr (d. v. s.907 m. pr gr.), representerande finaste belgi'
ska, handspunna garn till trådspetsar av högsta kvalitet. n'in'äste bomulls-
garn i handeln ,har N:o 300, eng. numr., motsvarande N:o 840 eng. numr.,
hos linet. Dock hava av bomull spunnits ända till N:o 5 ä 700, sås'om

konstprodukter. 
- 

I detta sammanhang kan nämnas, att i norra tr'rankrike
spunnits lingarn, av vilket 1 kg. haft en längd av 177,5 geogr' mil eller
motsyarande li:o 2180 eng. numr. Då man vet (se nedan), ett den enkla
lincellen väger c:a 0,0002 gram pr meter skulle alltså detta garn i medel-

ral naya blott 5 enkla celler i tvärsnitt. Detta garn såldes i Paris år
1823 för 3000 fr. pr kg. Sådant garn har givetvis blott kuriositetsintresse
(Ka,rmnrsch,, sitt. 1161). l'inaste garn, splrnnet i Norrland under pre-

mieringstiden yar N:o 300 (c:a 180 m. pr gram).
Det torde sålunda framgå, att det varken ur ekonomisk eller teknisk

synpunkt vore fördelaktigare att före spinningen bereda linet till full-
siändig fiberisolering, snarare tvärtom.

Reclan för 20 år sedan hade förf. tillfälle att inför Ttgl. Landtbruks-

akademien* redogöra för en del försök, som efter företagna statsunder-

stödda studieresor i utlandet av ingenjören E. Schensora den tiden utför-
des vid. Arbrå i FläIsingland i åndamål att finspinna garn av kottoniserad

linfiber. Metoden gick i huvudsak ut på att utav vanligt vattenrött lin

399

* Linneindustriens utveckling i vårt land. f,. Ak:ns tidskrift 1898 sid' 22.
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framstäIla skäktband i vanliga nålsträckmaskiner samt därpå koka skäkt-
banden i lut för lösning av våxilimmet, varefter de sålunda behancllade
skåktbanden undergingo sträckning och clubblering på samma sätt som
bomull. Teoretiskt var ju clenna metod fullt rationell: tincellerna bibe-
hölio alitjämt sin ursprungliga pararlerlism, varigenom kardningsproce-
duren bortföll, och genom skåktbandens kokning i lut kuude man till stor
ciel u.ndgå den besvärliga och förlustbringande häcklingen. Trots kraftig
Irokning av banden visade det sig svårt att utsträcka desamma tikformigt
och regelbundet. Någon fullsländig isolering av de enkla cellerna kunde
ej på detta sätt åstadkommas, varför garnet ölev ojåmnt och svårigheter
fraurtrådde sårskilt vid försöken att spinna fina nummen sedan ingen-
jör s. avlidit, innan han hunnit utexperimentera sin metod, förföll snart
hela saken. Det torde dock vara minst sagt tvivelaktigt, huruvida man på
tlenna väg skall kunna vinna några fördelar. Det egeniliga syftet med
\ottoniseringen, att slippa ifrån rötning jämte den mekaniska behandlin-
gr:n, blir här ingalunda realiserat, och åven om man skulle lyckas full-
ständigt isolera lincellerna i skäktbandet, kvarstår dock alltid den på cel-
lc'rnas mycket växlande långder grundade, ovan antydda svårigheten att
av ett så beskaffat material spinna vare sig ett järnnt eller fint garn,

Tilt ytterligare belysning av frågan torde böra undersökas, huruvida
icke hela linneindustrien i våra dagar befinner sig i ett våsenfligt oiika
Iåge mot förr med hänsyn till dessa vävnaders anvåndning. så gott som
alla grövre, isynna:het oblekta linnevaror hava nästan försvunnit ur mark-
naden, exempelvis segelduk, pressenningsvåv, grövre lakans- och skjort-
lårfter m. fl., som tiltr största d.el, om ej futlständigt, ersatts med bom-
rillsvåvnader. De huvudsakliga, i handeln numera förekommande linne-
v-arolna torde vara dels kyprade sådana, såsom handduks-, dräll-, grövre
c,ch finarer dels vis.sa duk- och gardintyger D. o.: huvudsakligen för hand-
arbe-ten, dels och framför allt d,amastuiianailar. Detta s;rnes tyda på, att
linet alltmera i fråga om användningen övergått tilt ett lyxens speciella
textilämne. och såsom sådant kommer det antagtigen att i alla tider, åt-
minstone tills det blir ersatt med något annat likvårdigt (r'artill dock inga
utsikter förefinnas) bibehå]la sin givna rangplats vid sidan av silket. r,i-
nets karaktåriska egenskaper, dess styrka, glans och ,,blåndvita'färg, som
ej kan uppnås, ån mindre överträffas hos en bomullsvara genom hittins
:lnvända metoder (mercerisering, blekning m. m.) utgöra en tiliräcklig
borgen härför. Enär emellertid denna bländvita färg framträder först
efter fullståndig blekning, som alltid medför en mer eller mindre
fullständig isolering och rening av lincellerna, och enär de för uårva-
rande tillverkade, grövre linnevävnaderna vanligen äro antingen oblekta
eller svagt blekta (för bibehållande så vitt möjligt ay linets styrka), så
skulle man möjligen finna den åsikten befogad, att linet för tillverkning
av de förr4 varorna, lyxvarorna, borde beredas genom kottonisering utan,
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event. efter föregående rötning, men för de senare grövre varorna genom
rötning på vanligt sätt. I fråga om de allra högsta kvaliteterna av lingarn,
nåmligen till tråcl, (sytråd, spetstråd, m.m.) måste man dock stålla sig
tveksam. Elos dessa varor spelar garnets jämnhet lika stor roll som fin-
leken, och då erfarenheten pekar i den riktningen, att man av isolerade,
lcorta fibrer ej kan spinna så fint garn eller så höga nummer som av fina,
,:j ailt för långa tågor, torde den vanliga tillverkningsmetoden vara fördel-
aktigast för desamma.

Av det ovan anförda torde man kunna påstå, att den hår framställda
frågan, huruvida vår tids metod att röta, bereda och spinna lin under alla
förhållanden kan anses yara rationell, ingalunda obetingat kan besvaras
jakande. Tvärtom kan man ställa sig mycket tveksam inför frågan. I
den mån intresset för detta textilämne ökas och dess odling inom landet
tillväxer, torde det bliva nödvåndigt att på allvar taga itu med frågan,'
vilket blott kan göras genom anstållande av systematiskt ord.nade bered:

ringsförsök i samband med spinning.
Ilelt olika stäIler sig givetvis frågan, huruvida avfallsfiber, såsom blå-

Dor m. m., eller ett mindrer'årdigt fibermaterial i allmänhet, bör kottoni'
seras före spinning. Enär dylikt material i följd av sin jämförelsevis
ringa längd vanligen bearbetas tiil garn på samma sätt s.om bomull,
d. v. s. kardas, sträckes och förspinnes, torde ur spinnteknisk synpunkt
irnappast någon befogad anmärkning mot kottonisering av sådant material
kunna framställas. Men helt säkert skulle det ekonomiska utbytet bliva
dåligt. Visserligen föifäktas från visst hå11") den åsikten, att mindre-
r'ärdiga bastfiberrnaterial lämpligen kunna och böra kottoniseras före
spinning. De under kriget vunna erfarenheterna i Tyskland från nässel-

fiberns kottonisering hava dock ej styrkt denna åsikt - eniigt min upp-
fattning snarare tvärtom. Metoden är alltför dyrbar, vartill kommer, att
blott jämförelsevis groya nummer kunna av sålunda behandlad fiber spin-
nas. De i Tyskland under krigstiden anställda spinnförsöken på sel-

faktor (Wei,se & I{eumctnta, Sommerfeid, Leipziger Kammgarnspinnerei
m. fl.), såväl av kottoniserade lin- och hampblånor enbart (finaste garn N:r
8. metr.) som mecl tillsats av ull, bevisade bTott möjligheten att spinna
ett jämförelsevis gott garn av dessa råmaterial, uren resultaten åro av
järnförelsevis ringa praktisk betydelse. För övrigt tillverkade man denna
tid goda värrnader av kottoniserat lin, sås.om skjortlärft, parkum, slåt och
ruggad, handduksdrä11, tältduk, molton m. fl. över huvud taget visacle för-
söken, att av kottoniserade linblånor kunde, efter behandling i kammaski,n,
spinnas garn upp ti1l N:r 30-40, eng., utan kamning dock knappt finare
ån N:r 16-18 eng. Styrkan hos .garn, spunnet av kammat, långfibrigt,

40t
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* Director Scriinnorr, Forschungsinstitut Sorau; Mittheil. 15 dec 1920.
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kottoniserat blånmaterial till finare nummer motsvarade ungefär bom-

ullens, men uppnåclcte ej vanligt våtspunnet lingarns styrka.
Enligt meddelande från samma kålla har man i Tyskland på senare

ticler börjat tillämpa en ny metod*) för rening av kottoniserad. bastfiber
före spinningen, en metod, vid vilken man fäster stora förhoppningar.
Man behandlar fibermassan med mycket utspädd sYaYelsyra, som förstör
inblandat träavfalt men ej bastfibrerrra. Sår'itt jag kunnat finna, är detta
samma metod för "avbruten karbonisering" av textilfibrer, å vilken jag

redan 1918 erhöll patent i Sverige (N:r 45790). Metoden tillämpades dock

av mig för något olika syften, nämligen för avskiljande av ej blott trä-
artade ämnen (såsom det tyska patentet avser) utan även av parenchym'

ämnen, de förra i roJen, de senare i bladen, ur torvfiber, som ju dock ej äro

annat ån bastfibrer.*") Det uppgives, att denna kemiska rening för
'borts.kaffande av skåv m. m. ej ställcle sig dyrare än mekanisk rening och

fibern förlorade ej i styrka. Enligt min åsikt bör man dock ej tillmäta
metoden någon störue betydelse, då ju numera de under kriget ant'ånda,

uiindrevärdiga råämnena, lin- och hampblånor, nässla, säY, ginst, Typha

m. fl., ej hava samma betydelse som då.

Rötning av lin.

Denna procedur, den äldsta och än i dag uteslutande använda för
{ramstållnning av spinnbara tågor ur stjälken, har till uppgift att lösa

intercellularsubstansen i bastcellskiktet, och håirvid huvudsakligen clen

clel, som förenar detta med såväl de yttre, epiderrnislagreU, som framför'
allt de inre, träartade cellyävnaderna, kärnan. vid rötningen (eller

kanske snarare jäsningen) uppstå en otalig mängd mikroskopiska ferment-

organismer av bakterieartad natur eller i form av ,svampmycelier, som

nppkomma av atmosferiska groddar och utveckla sig på bekostnad av i
stängeIn, d. v. s. i intercellularsubstansen, befintliga åmnen, såväl kvåve-

haltiga som kolhydrat, såsom äggvita, växtlim, socker m. m.

I frågan om de för närvarande använda, olika rötningsmetodernas resp.

fördelar och brister har mycket kämpats inom hithörande facklitteratur.
Fäster man sig uteslutande vid den uppkomna produktens beskaffen-

het, kan man utan överdrift påstå, att mycket, som i detta ämne fram-

hålles i fråga om den ena eller andra metodens företräden, är grundat
på fördomar. Sålunda måste det för linets kvalitet anses vara abso'

lut likgiltigt, om kall- eller varmvattenrötning tiilämpas, om rötningen
sker i stillastående eller långsamt rinnande vatten, om den företages

* Tyska pat. N:o 325885, uttaget av Deutsche W-ollenffettungs Å-kt. Ges. publ. sept. 1920'

** lancltbruls-akademiens handl. och tidskrift 1920: Inhemska fiberväxter, tuvdun.
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med den nyss skörclade stjälken eller efter dess torkning o. s. v. allt för-
utsatt att de med den ena eller andra metodens rationella tillåmpning er.
forderliga åtgårderna noggrant iakttagas. I ekonomiskt hänseende in-
verka dock givetvis åtstittiga faktorer till den ena eller andra metodens
förmån, såsom kontinuerlig drift, kostnad för stjälkens torkning och
för rötningsvattnets uppvärmning, möjlighet till rötningens noggrannare
övervakande, snabbhet i utförandet m. m. Exempelvis har man anmärkt,
att varmvattenrötning ej ger ett fullt förstklassigt lin, att detta anta-
ger en mörk, något brunaktig färg, att det blir grovt och strävt samt sak-
nar det kal-lvattenrötta linets glans och smidighet. Dessa påståenden
åro dock fullständigt ohållbara, såsom på många ställen under senare
tider konstaterats. Visserligen kan ej förnekas, att det varmrötta linet
stundom är något mörkt till färgen samt kännes, rått och strävt på ytan,
men anledningen härtill har i allmänhet varit den, att vattnets tempe-
ratur varit atltför hög på grund av en önskau att påskynda proceduren.
Exempelvis beräknar man en tid av c:a 80 timmar vid 25o C. hos vatt-
net och c:a 60 timmar vid 32o, o. s. y. Vid c :a 25o blir dock linet lika
ljust, glänsande och smidigt som vid s. k. kallvattenrötning, ett faktum,
som till full evidens konstaterades redan i mitten av förra seklet, då

varmvattenrötning infördes i tekniken.*; Likaså har erfarenheten redan
för länge sedan visat*), att rötning av torkad stjålk ger en fullt så god

produkt som rötning av fårskt (g1önt) tin.
De med vanlig eller naturlig rötning förenade sanitära olägenhe-

terna, nämligen förstöring av vattnet i strömdrag eller sjöar samt föro'
rening .av luften, äro redan i och för sig tiliräckliga för ett utdömande
åv denna metod, i all synnerhet om tiilverkningen bedrives i något
större omfattning. Då man vet, att rötning är ett verk av mikroorga-
lismer, så är härmed också botemedlet mot nämnda olägenheter givet:
rötning genom renodling av de vicl proceduren yerksamma mikroorganis-
mernå. Ilårigenom erhå]les tidsenlig, på vetenskaplig grund bedriven
metod för linets rötning. Försiaget år flere decennier gammalt men i
praktiken yäntar man ännu på en futlt utarbetad, ej alltför dyrbart
anlagcl plan från bakteriologerna. I flere länder har detta problem be-

handlats, såsom av Dr Roxr i Italien, av M. FnNrlntlrn i Paris, av M.

Kevsnn, föreståndare för jäsningslaboratoriet vid landtbruksinstitutet i
Paris, m. fl. Vid Ar,rnuo JöncnNsnxs jäsningsfysiologiska Laboratorium
i Köpenhamn har man även renodlat bakterier för detta ändamåI. Dessa

sistnämnda försök, som ursprnngligen gällde rötning av brännässlor un-

der krigsåren, men senare överflyttades på lin, avsågo att isolera de på

linplantan levande ana:roba bakterierna av Clostridiumgruppen samt att
pröva dessa arters arbetssätt och verkningar. Det visade sig därvid möj-

+

ii

* Kerul*scx: Ilanclbuch d. mech. Technologie, Bd II sid. 1135 (1876).
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ligt att framställa rena kulturer, som und.er jåsningen ej i högre grad
bildade illaluktande luftarter och som vid kraftig vegetativ utvechling
fullständigt genomförde den i praxis fordrade ombildningen av de åm-
nen, vilka sammanhålla fibrerna. Den speciella ulpgiften var att ut-
röna, om det var möjligt att etl,uiindu, den rena t;egetat,i,onen i, prakti,ken,
d' r'. s. att bringa den till utr.eckling i stort uncler sådana villkor, att
den bibehöll herraväldet över den stora flora av arter, som samtidigt
upptråidde på plantan. Enligt mig benäget lämnade meddelanden från
Dir. ar,r'nnl .JöncnwsnN visade försökeu, att saken hunde praktiskt rea-
liseras samt att säkra resultat redan föreligga frfin försöksrötning med ren-
kultur i större skala. tr'rån ]inberedningskonsulenten i Randers amt
K.rcRur,n Pnrnnsnx föreligga uppgifter av stort intresse, ehuru man ånnu
ej vunnit mycken er{arenhet inom området och uttalandena s.ålunda äro
hfr.llna i en tåmligen reserverad ton. Efter omnåmnandet, att linbered-
ningssållskapet "Danalin" vid sin anstalt i Randers tillämpat metoilen un-
der ett års tid, yttrar hr Pr:rr:nsnx: "Något positivt resultat hava vi ej
kunnat påvisa vid användning av renkultur. vid jämförelse mellan lin-
stjiilli, rött med och utan renkultur, ha ai, ,,-arkan Jå,tt större kuanti,tet
skiiktat litr eller biittre kual'itet genont, hulturett. Dess anr-ändning var
dessutom ingalunda bitlig. Framställningen av clet dagliga behovet av
kultur överlämnades åt eldarepersonalen, som ej intresserade sig mycket
för detta arbete, vadan kulturen rått ofta förorenacles och mitste ersåt-
tas rned frisk bakteriekultur från Jörgensens laboratoriurn i Köpenhamn.
av dessa skäl upphörde "Danalint' rned användning ay renkultur. Biand
tuetodens fördelar må framhållas., att rötningen alltid försiggår bet;,d-
ligt jiintnare ("ensartett') än utan reuliultur, sarnt att den elakctrta,ile
lukt, sorn rötning utan hultur allticl slutar rned, nåstan totalt försvin-
ner. Rötbakteriernas utveckling inskriinkes starkt, och till och med om
vi iclie i den praktiska driften ha kunnat påvisa större fördelar, tvivlar
jag ej på, att sådana verkligen förefunnits. Mera omfattantle försök
skola säkerligen utvisa detta.,'

av erfarenheten i Dannarii r.ill det s:iluncla synas, som orn denna
"framtidens rötningsmetod" ännu är alltför kostsam trots de med den-
samma förenade tekniska fördelar.

Enligt den från nämnda laboratorium i Köpenhamn låmnade anvis-
ningen till rötningsbakteriernas utveckling vid rötningsanstalten sker
arbetet rålunda, att den från laboratoriet erhållna kulturen upparbetats
till tvenne olika satser i en sårskild näringsvätska, framställd ur ett
avkok på de våxters blad och stiinglar, som skola rötas. Efter sönderdel-
ning kokas 0,5 kg. av dessa i 30 liter vatten 2 tmr med stänclig ersätt-
ning för det förgasade vattnet. Dårpå häl]es den åinnu kokande våt-
skan genom en sil i en glaserad lerkruka, samt tillsättes 0,5 Vo rå sva-
velsl'ra och I /o melass eller sirup. Efter avk}'lning neutraliseras bland-
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ningen med krita, varpå den filtreras, åter uppr'årmes tiil kokning 20 min.
samt avkyles till 32o C.

Efter avkylning tillsåttes kulturen och det hera får stå i 24 tmr vid
32o. c:a 2liter fråntages nu, som användes till andra B0 liter våtska,
medan resten blandas i 200 liter våtska av samma -sammansättning och
temp. som den förut anvånda. Denna kan framställas i mera koncentrerad
form och, efter kokning, utspädas med rent vatten tin 200 liter. Når
de 28 literna av r:s.ta satsen tiilsatts vätskan, får den stå i 24 tmr vid
32" c., varefter 'denna 2:dra sats är användbar i rötningskaren. Det är
nödvändigt att genom biologiska undersökningar kontrollera satserna,
ehär sterila våtskor ej erhållas vid dessa kokningar.

Då en ingående kemisk undersökning av rötningsförroppet faller utan-
för ramen för dessa anteckningar, må hår blott hänvisas till nedans,tå-
ende arbeten*) till vägledning för dem, som intressera sig för linröt-
ningens bakleriologi. Litteraturförieckningen har benäget lämnats av
professor Cnn. B.s"nrsnr-.

De i praktiken vanligen använda rötnings- och beredningsmetoder-
na finnas beskrivna i flere handböcker och broschyrer inom den hithö-
rande facl<Iitteraluren*"), och enär, såsom i inledningen till dessa anteck-
ningar om inhemska fiberr'äxter framhölls, det praktiska förfarandet vid
fiberns utrinning i allmänhet ej kommer att behandlas, torde ej vara be-
hövligt att närmaie ingå på en redogörelse för desamma.

r början av 1800-talet anställdes överallt i Europas Iinproducerande
lånder ivriga försök att bereda lin utan rötning, och man kan ej undra
över denna iver, då ju den vanliga, "naturliga" rötningens svårigheter
och olägenheter äro skarpt i ögonen fallande. Den år sålunda mycket
tidsödande, till och med om varmvatten användes, den fordrar en rätt
talrik och ganska övad personal, vartill kommer, att fiberrr är utsatt för

* Leren, Handbuch der technischen Mykologie. III 269.
Dounetscnowe F. Ä. Die Änwendung der bakteriellen Röste des Leins zur. Bestimnrung der

Faser und der Schäbe in T,einstengeln. Russ. Journ. f. experim. Landwirtschaft, XIy. lg13. 15b.
RtxcnlMe'r M. ot Ooxnn F. nn. Essais de .rouissage du lin. Annales de la Science agro-

nomique. XXX. 1913. 225.
Cuunu D. Rouissage bacterioiogique du lin. f,a Nature 1914.
Rossr G. Intern. agrartechn. Rundschau yII. 1916. 685. m. fl.
Cennoro D. Ref. Bull. Past. XV. Lgl7. 74g.
Louson R. Retting of flax by means of bacteria. Umschau.191g.
K'rvsnn E. Microbiologie applicluö ä la transformation des produits agricoles. S. 221. Detta

arbete som nyligen utkommit hos J. B. Baillöre et Fils, Paris, innehål'ier kort översikt över
de nyaste upptäckterna på området.

*x Tinodlingsboken, av E. A. Annxexonn. Om linberedning och linberedningsanstalter,
förefuag av I[. HoNNrc. Reseberätte]se av trL llnxxrc (i Landtbruksakademiens bibliotek),
ai.Idre avhandlingar av H.l. N.rrxons,r, sreunrx, Bex^-er, m. fl, Irandbu.h 

"u 
xr.*orour"*r.

etc.

1



d\

d_._ _d

F
I

t
;
il

i

I
I
I

!
r
i
I
r

lr

406 I,ÄNDTBRUKS-ÄKADEMIENS IIANDI,INGAR OCE

Fig. 6. Skäktcylinder enligt Mejros försIag.

TrDSr(RIrr, 1921

förstöring, i det att
överrötning helt .eller
delvis tätt inträder
och produkten blir
ojämn. Vid rötning i
sjöar eller strömdrag
inverkar vattnets för-
orening skadligt för
djurlivet. Man torde
emellertid kunna ut-
tala, att enligt erfa-
renheten alla hittills
gjorda försök att be-

reda lin ltl,ott med me-

kaniska medel visat
sig fruktlösa. Den råa
linstjälken är svår att
bråka och skäkta,
häckling är nästan
omöjlig, isynnerhet
finhäckling, som Iäm-
nar stort avfall av blå-
nor, och det av de gat.
ska styva och stela tä"
gorna spunna garnet
är rått och sträYt,
hårt och sprött samc
har en stark gul färg,
som är svår att bleka.

En i England på

1850-talet försökt me-

tod att koka den råa
,stjälken i vatten un-
der c:a 4 timmar, en

metod, som aY J. Ts.
Nernonsr hit infördes
och en tid exploitera-
des vid Arbrå i Het-
singland, letltle ej till
praktiska resultat.
Enär våxtlimmet är

olösligt.i vatten, kan rötningen ej helt undvaras enligt denna metod. Lika
ogynnsamt hava försöken att behandla linstjåIken med vattenånga 12-18
tirnmar utfallit.
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Ett från alla hiftills tillåmpade metoder fullständigt avvikande linbered-
ningssätt uppfanns för några år sedan av en rysk ingeniör Aollr Mnrno.
Då hans förslag nästan kan betecknas som revolutionärt, är ej underligt,
om man betraktar detsamma med ett visst misstroende. Åtminstone var så

förhållandet med författaren, som, ehuru metoden erbjuder mycket av
tekniskt intresse, dock på grund. av de avsevärda kostnad.er en utexperi-
mentering av densamma skulle medföra, ej ansåg sig kunna obetingat av-
giva ett gynnsamt uttalande, vilket i sådant fall möjligen lett till startande
ay ett nytt linberedningsföretag med dess alla förhoppningar och vansk-
Iigheter. .tft

Metodens huvudmoment äro följande. Linstjälken mejas mecl maskin,

Fig. 7, Tvärskärning av Mejros skäktcylinrder.

hkasom andra gräs- och stråväxter, samt torkas i torkrum med varm luft
några timmar för frönas lätta frånskiljande, vilket sker med maskindrivna
kammar. Stjelken upplägges på ett bord och sorteras därvid i olika läng-
der. Därpå föIjer först löngd'brå'kni,ng mellan två uppvärmda, släta val-
sar (50o C. inuti dem), varvid stånglarna ligga paral'lellt med valsaxlarne,
vilken procedur, enligt uppfinnaren, avser att tvinga de i plantan befint-
Uga vax- och fettämnena att förena sig med lintågorna för bibringande
ay glans och smidighet. Därefter sker tuiirbrd'kni,ng mellan kalla, reff-
lade valsar, varpå stjälken bindes till knippen genom dubbelvikning på

miften, där varje knippe hålles genom en med en liten ögla försedd ring.
Dessa knippen äro nu färdiga för skäktning, som sker i en stor plåtcylin-
der (fig. 6 och 7) med dubbla väggar, i vilken rot€rar en egendomligt kon-
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struerad,s. k. "blandare". Denna består av en vertikal axel, vid vitken i
olika höjdlägen äro fåsta en del rör, vart och ett försett med ett litet tur-
binhjul i ena änrlen, under det den andra rirr öppen. Linlockarne inläg-
gas i rören samt häktas fast vid turbinhjulen förmedelst små krokar,
sr"r att lockarna deltaga i hjulens rotalion. \'itl linels inliiggning är "blan-
daren" upplyft ur cylindeirr men ins,ättes, sedan den senare fyllts med

vatten, som gcnonl frnga, inledd i vriggarnes mellanrum, hålles vid en kon-

stant temp. av 30o C. "Blandarentt sättes i hastig rotation, varvid tur-
binhjulen genom vattnets motstånd totera, medtagande linlockarna i rota-
tionen. Genom den sålunda uppkomna, kraftiga piskningen lossnar skä-

ven och bortspolas med vattnet, som cirkulerar i cylindern nedifrån upp-

åt. Efter en stunds behandling på detta sätt förnyas procecluren med lin-
olja i cylindern, sedan vattnet uttappats, varefter linlockarne renspo-

las för borttagande av överflödig olja från fibrerna. Slutligen uttagas
lockarna, torkas i varm luft till 12 % ttktighet, utvikas till rak form
cch kallandreras emellan 2 kalla, släta valsar för borttagande av den

genom torkningen uppkomna styvheten. Blånorna uppsamlas pår silar.
Uppfinnaren såger, att hela metoden år grundad på verkan av den

roterande rörelsen hos linbuntarna under trycket av en vätskeström, rik-
tad i fibrernas längtlriktning och intensivt skiljande avfallet från bast-

fibrerna, varvid tinolja och vatten befrämja lösgörandet av desamma.

Iiötningen bortfaller helt och hållet. Dfter skåktningen med linolja samt

sköljning med varmt vatten torkas liuet i t'armceller medelst ventilato-
rer. Samtliga operationer vara c:a 2 timmar.

Denna Mntnos metod företer en viss likhet med den av fransmannen

Pnurlrr,r,rr förut uppfunna, som består däruti, att linstjålken utsättes för
vattenånga och flytande kolväten ur petroleum under starkt övertryck,

varigenom bastfibrerna redan efter några timmar lossna från veden.

Metoden fick ingen användning i praktiken.
Låtom oss emellertid något granska Mwnos metod. Att linet 'skä-

res i ståillet för att uppryckas med roten tortle, åtminsone vid skörd

r stor skala, kunna anses mera ekonomiskt, i all synnerhet som roten

saknar anvåndbara fibrer. Dåremot synes man kunna starkt betvivla
fördeten av iängdbråkningen, enär en kraftig pråssning av den råa lin-

stjålken endast torde meclföra en öka'i svårighet att isolera tågorna så-

r'äl från varandra som från kiirnveden, varjämle det vill synas, som om

tågorna hårigenom skulle bliva styvare och stelare. Om det egendomliga

förslaget titl skåktning är svårt att yttra sig, då man io .j utan för-

sök kan betlöma, huru linlockarne skola förhålla sig vid den våldsamma

piskningen i vattnet mot rörenS innerriåggar. Att skäven skall lösgöras

och genom valtnets tillhjälp avstrykas från tågorna, är högst antagligt,
men lika antagligt är, att en mängd fibrer och blånor samtidigt skola

medfölja och bilda avfall. Såsom ovan är nämnt, är växtlimmet olösligt
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i vatten, vatlan någon nämnvård isolering av tågorna från varandra och

från de träartarle delarne i stjälken knappast kan på detta sätt åstad-

kommas. Piskningen i linolja inuti eylindern kan antagas vara avgjort
nyttig för fibern såsom bidragande tiII smidighet och glans, ehuru pro.

€eduren säkerligen blir kostsam. Trots dessa och kanske ännu andra in'
vändningar mot hela det här beskrivna tillvägagångssättet, erbjuder det-

fiamma dock så mycket av intresse, speciellt clen mycket originella be-

lrandlingen i skäktcylindern, att en utexperimentering i liten skala av

hela metoden skulle kuuna anses fullt befogacl och r'ä1 värd kostnaden'

Utnärkande egenskaper hos godt lin.

En jämförelsevis stor stapetliingd samt stor Jinlck och iiitnntiockl,ek
hos tågorna utgöra karaktäristiska egenskaper hos, ett titl gott garn an-

vändbart lin. Ju större tågans långd alltså är vid en beståimd finlek,

{esto högre är linets kvatitet. Det år såIunda ej den absoluta längden,

sorn bestämmer,godheten, tJ med finhetens ökning måste givetvis tågans

läugd minskas. Mycket fint tin, som för möjliggörande av en kraftig
klyvning av fiberknippena måste hava uDdergått en stark rötning, har

aldrig någon avsevärd längd. Denna är alltså i allmänhet mycket väx'

lande, från 15 ä 20 ånda till 60 ä ?0 cm. Tågans medellängd beror, för-

utom på rötningsgraden och håcklingens intensitet, framför allt på den

växande plantans längd, samt bör hos gott lin ej understiga 30 cm. Des's

finlek beror huvudsakligen på beredningen men även på jordmån och

gödsling, såsom ovan framhållits. Även vid allra finaste belgiska lin be'

står tågan ay grupper av celler, ytterst sällan av enkla sådana.

Fiirgen hos ett fårdighäcklat lin företer en hel mängd olika nyanser,

beroende huvudsakligen på rötningen. Fn ofullständig rötning ästad-

kommer sålunda en grönaktig färg, ,som uppkommer aY ej fullt förstörda

klorofyllrester, vilka ännu vidhäfta tågorna. Genom daggrötning behand-

lat lin erhåller en grå färg, under det att vattenrött lin blir ljusare, med

färg stötande i gult. En ljust grågul fårg anses känneteckna bästa lin,

likasom också en stålgrå färg, som vid kallvattenrötning i strömdrag
."stundorn uppkommer i fötitl av viss.a slamåmnen i vattnet. vitl alltför

kraftig rötning (överrötning) får linet en mörkare, i brunt stötande färg'

sådarrt överrött lin är även svagare och sprödare, beroende därpå, att

åven cellulosan angripits, varjämte en fullt vit fårg hos detsanma ej

kan genom 61strning åstadkommas. vål berett lin har en sidenartad gl'ans,

som dock ej bör tillmätas alltför stor betydelse såsom kvalitetsbestäm-

pande, enär densarnma är att betrakta såsom mer eller mindre tillfällig.

Fullständigt rena, väl blekta celler Yisa cellulosans glans. Det på tågor-

na kvarsittande växtlimmet, vilket aldrig kan fullständigt avlägsnas ge-

I
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nom enbart rötning oeh som åt tles'amma ger en mörkare eller ljusare'

gråaktigfärg,alltefterlagretstjocklekellerrötningensart'visariall-
mänhet omedelbart efter bråkningen en matt yta i följd^ av cle ånnu på

cellernakvarsittanderesternaavparenchymvåvnader.Genomskäktnin-
gen och häcklingen bortskaffas dessa rester' varjämte ytan genom clet vid

dessaprocedureralstradefriktionsarbeteterhållerenvis'sc11l*.tr1är
dockdennaglansejkanframträd,ahost.ex'ofullständigtröttlin,ärdess
förekomst i allmänhej''ett bevis pä gotl rötning' r'adan man ur denna syn-

punkt kan tillmätu gluo*"o en viss betydelse i kvalitetshånseende'

Från denna av äinu kvarsittande växflim eller pektinämnen uppkom-

o^, *o*rrfgo glansen -hos tågorna bir 
-tkiiJ-ut 

den' som Celom en ytter-

ligare fin!öriitt'ting av linet efter vanlig beretlning i vissa' mera noggranna

fa, kan bibringas des,amma. En sådan förädling, som avser att göra

tågorna ännu finare, ljusare odn gl'ansi'gare' (d' v' s' renare på ytan)' sker

genom kokning i påttasLetut eller en blanclning av såpa och lut' alltså

en bykning antingen före eller efter häcklingen' Härvicl löses ytterli-

gare en ilel av våxtlimmet, sä att fibrer lösgöras och ovanståend'e resul-

taterhållas.Skerclennabehandlingefterhäcklingen'borstaslinetefter
torkning, sker den före häcklingen tillgår proceduren så' att linet kokas

2timmariluten,*p.tu*meatatttvattensamtbehandtasslutligenmed
varmt vatten, tittsait mecl ättiksyra, så att den uppkomna fettsyran ger

åt tågorna en för spinning av kvalitetsgarn lämplig smidighet och slipp'

righet.
undersöker man en vattenrött tb"ga i ännu fuktigt tinstånd, finner

man, att ytterst fina fiberknippen med lätthet kunna utdragas ur den-

samma, utan att fibrerna avslitas' IIar tågan hunnit torka' sker en av'

stitning utan gliclning' En tiliämpning av detta förhällande utgör s' k'

våtspinning, vicl vilken växtlimmet uppmjukas med varmt vatten av hög

temperatur(80-90o''C'),varigenomcellernagenomsträckningunclersnod-
clen kunna glida isår från varandra' så att ett finare garn kanr spinnas'

SåclantgarnerhålIeren'tit'l'fiitli'gglans,someftertvättningochanvänd-
ning m. m. försvinner och övergår tilt ett rått och bomullsartat utseende'

Förutärvisat,attlagretavbastcellervidlinplantans'rotinnehål-
ler väsentligt mera växtlim än i plantans topp samt att clen senares cel-

ter ligga mera tätt lagrade än vid r-oten' Ilärav. sf11..följa' att röt-

ningen fo"ae soannure"genomföras i plantans ö,versta.lel än i dess neilre

del och mittparti, o*uJ åter skulle följa' att' även vid en väl övervakad

rötning, toppändarne: bleve mer eller minclre överrötta' I själva verket

synes så också vara fallet i praktiken' ehuru man i allmänhet ej beaktar

förhållanclet eller tager hänsyn härtill. att toppändarne. hos det färclig-

beretlda linet hava Jn något mörkare färg och "åC:t"mlldre 
styrka än

rotåndarne, torde reclan långe varit beaktat' om också anledningen här-

till ej förklarats' Denna ojåmnhet i rötningen kan clock svårligen över-
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kommas och torde för övrigt ej hava någon praktisk betydelse. Eänsyn
till detta förhållande skulle dock kunna tagas vid en eventuell klassifice-
ring av de vid skäktningen och häcklingen erhållna bl'å'norna.

Övriga egenskaper hos Iin behandlas längre fram i samband med de

enkla cellernas egenskaper.

Den enkla lincellens byggnad och egenskaper.

De efter fullständig förstöring av växtlimmet, från den friska plantan
erhållna, fullt isolerade och med lut renade, enkla lincellerna hava det

i fig. 8, a visade utseendet, cl. v. s. de hava fullt jämna och släta cell-

väggar utan uågon som helst strukturell
företeelse eller oregelbundenhet av något
slag, med undantag av här och dår syn-

liga mindre sidointryck eller sidoförskjut-
ningar (3), vilka för övrigt förekomma
hos alla våxtfibrer såsom en följtl av ett
titlfälligt sidotryck från närliggande cel-

ler, och särskilt förefinnas hos unga fiib.

rer, som ligga tätare intill varandra. Cell-
väggarna äro jämntjocka, cellen är lång'
samt avsmalnande och skarpt spetsad åt
båda ändarne och lumens bredd växlar
från en nästan o,synlig strimma (hos spä-

da celler) tilI y3 eller hälften av cellens
,bredd. En här och där möjtigen synlig
förtjockning (1) består blott av kvarsit'
tande rester av parenchymvåvnader och

försvinner efter noggrannare rengöring'
Yngre celler hava runt tvärsnitt, som övergår till polygonalt, då de ligga

tätt'lagracle intitl varandra. Ätdre celler åter äro ofta tillplattade eller
banctformiga. Längden växlar ftän 5 ända till 70 ä 80 mm- (enligt

Kenulnscu ända till 100 mm.), och bredden från 0,010 å 0,015 mm. i
plantans övre del, ti]l 0,025 ä 0,045 i plantans mittdel och 0,055 mm.

nära roten.
Från detta ursprungliga utseende hos lincellen skilja sig väsentligt de

ur på vanligt sätt berett lin tagna, isolerade och renade cellerna (fig. 8,

b), i tlet att de visa utsvällningar, antingen blott å; ena sidan (4) eller

å båda sidor (2), vanligen med fina tvärstrimmor vid utsvällningen. Cel-

len får härigenom ett ledat utseende. Anledningen till tlessa oregelbun-

denheter är att söka i clen våldsamma mekaniska behandling, som linet
undergått, särskilt vicl bråkningen, vadan cle sålunda,ej äro karaktäristiska

Itr

$
å

.ae
FiS. 8, Ed<la . bastceller av lin,

15O:faldig förstoring, a ceil från väx-
ande lin, jämte spets och skärning,
b, d celler från berett lin, visande
utsvällningar. metl tvärstrimmor (2),
c cell från toten, e avbruten cell.
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för den naturliga liucellen, såsom man ofta finner angivet i litteraturen.
De tjocka cellväggarne äro mycket känsliga för även den allra minsta,
yttre årverkan. Exempelvis behöver man blott svagt böja en cell (fig.

8, b, 4) för att en utsvällning skall uppkomma vitl böjningsstållets inre
clel ,vilken utsvällning förblir oJ(niincl'rad', om cellen råtas ut. Om dessa

utsvållningar och tvärstrimmor säger v. I[öuNor,*): "Die Faser ist glatt
oder längsstreifig, häufig mit queren Sprunglinien und Verschiebungen

versehen und daher wie gegtied,ert ousseltenil Nicht selten Sind die Knoten
(d. h. jene Stellen, wo sich eben die Verschiebungen befinden) ausge-

baucht". På ett annat ställe såger v; flöhnel om samma sak: "Die echten

Bastfasern neigen oft die höchst charakteristische Eigenschaft der soge-

nannten Verschiebungen oder ptis de ftöuion. Sie erscheinen nämlich wie

geglieclert, indem von Stelle zu Stelle sich Querspalten vorfinden, welche

wie Knoten aussehen. Diese Verschiebungen entstehen in der Faser schon

in der lebenden Pflanze durch den ungleichmässigen Gewebedruck. Sie

sind nicht eine Folge der mechanischen tsearbeitung der Faser bei ihrer
Gewinnung". Enligt förf :s åsikt begår v. Höhnel och flere med honom

i clenna sak ett misstag, i det att de förväxla med varandra två skilda

saker. Att en sid'oförskiwtning (Yetschiebung), fig.8 b, d,3' kan före-

finnas hos lincellen i naturligt tillstånd, uppkommen genom ett lokalt sido-

tryck från något närliggande växtorgån, är ju helt naturligt, och sådana

oregelbundenheter förekomma ej enbart hos dicotyledona bastceller, såsom

v. Höhnel påstår, (se exempelvis de förut beskrivna fibrerna från blad-

yass, säy m. f1.). Helt annat är förhällandet med de hår och där fram-

trädande tad'rstri,mmorno och utsaiil,l,ni,ngarna (fig.8 b' d, 2)' Ilos obe-

rett lin, d. v. s. hos fullkomligt oskadade celler, har förf. aldrig kunnat

konstatera dessa strukturbildningar, som helt enkelt äro brottlinier och

formförändringar i fölial av bråkningen. Ätt så år förhållandet bevisas

av de ej sällan påtråffade brottstållena iust vid dessa utsvållningar (fig.

I e), varav man finner, att fiberns s-tyrka vid dem är betydligt min-

skad. Även Iler.sNun*) har denna uppfattning. IIan säger härom: "Die
Flachsbastzelle, welche die Hechel passirte, zeigt nicht selten Linien, die

rnehr oder minder genau senkrecht auf clie Ilichtung der Faser verlaufen.

Diese Linien ,sind oft als charakteristische Eigenthiimlichkeiten der Flachs-

bastzellen genommen worden, sie kommen jedoch auf höchst verschiedene

weise zu stande, fehlen ebenso häufig an der Faser des gehächelten

Flachses als sie vorkommen, treten an der gebleichter Faser fast gar nicht

a:rif unitr si,nil an d,er natttd,i,clten Bastzel'le m,e zu beobacht'en"' Någon skill-

nad i detta hänseende mellan blekta och oblekta fibrer har förf. ej kunnat

konstatera.

+ rl)ie Milroskopie der technisch verwendeten Faserstoffe'. Wien 1887.

** Darstellung der Textil-Kautschul- und Lederindustri. Wien 1876'
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En tredje typ linceller äro de i rotens översta del befintliga (fig.
g c), här och där spridda i parenchymvävnaden. De äro av jåmförelsevis

mycket grova dimensioner, hava ojämn bredd, växlande från 0105 ända

till 0,1 mm. och visa ofta, likasom bomullsceller, vid cellväggens' inre
yta två varaudra korsande system fina strimmor antagligen likasom i
bomullscellerna uppkomna genom cellsafternas avlagringar i skruvformiga

banor.
På 1890-talet undersökte förf. en del fornegyptiska linnevävnader' sär'

skilt mumiesvepningar från en mumie i vårt natioralmuseums). Ej mindre

än 14 olika arter våvnader funnos i kistan, al'l,a av lin samt tvåskaftade.

Närmast kroppen lågo grövre, oblekta väYnader,. ytterst åter bestodo

svepningarna av fina, blekta eller färgade vävnader, en del framställda

av ett utomordentligt fint garn. De enkla lincellernas utseende hos dessa

vävnacler (fig. S d) överensstämmer till alla delar med det hos vårt nu-

varande lin, som undergått vanlig beredning. Dock vill det synas, som

om det egyptiska linets enkla celler, även i de grövsta vävnaderna, åro

i merleltal belycuigt finare än hos vårt lin, vartill kommer, att de ej

visa minsta spår av träreaktion. Dotta tyder möjligen på, att de gamle

Egypterna skördade sitt tin tiiligt (grönt), innan ännu någon del av fib'
rerna hunnit förtråas. I alla händelser kan man Ptoä, att det fornegyp'

tiska linet varit utmärkt i kvalitativt hänseencle och till och med över'

fiäffat vårt nuvarande lin, vare sig detta berott på gynnsamma klima'

tiska förhållanden eller på jordmånen och de eventuellt auvända göd'

ningsämnenas beskaffenhet. Att berednings,sättet fullkomligt överens'

stämt med vårt eget, framgår dels av tågornas och de enkla cellernas ut'
seende, som företer de för bråkat lin karakteristiska utsvällningarna och

tr'årstrimmorna jämte snedförskjutningarna (fig. 8, d', 2,3,4) och dels av

fornegyptiska inristningar och målningar, å vilka framställes linets röt-

ning i vatten, sköljnirig av linlockarne genom vridning, linets behand-

ling metl klubbor (bråkning) och nåIkammar (häckling) samt dess slut-

liga inlägining i säckar eller ,sammanbinclning i buntar'

Om den enkla lincellen utsåttes för våldsamt tryck eller behandlas med

vissa kemikalier, finner man, att densamma ej består av solida cellYäg-

gar utan av en mängcl ytterst fina strängat, fibri,l,l,er. vitl behanclling

med exempelvis klorzinkjod framträda fina, långsgåencle, mörka strim'

mor i cellväggarne, tyrLande på, att dessa äro bildacle av en mängd med

r.aranclra intimt förenade strångar. En fullständig isolering hos fibril-

lerna synes ofta hos linceller i pappers,massa, ,som erhåtlit en kraftig be-

hanclling i valskistan för malning till s. k. heltyg (fig. 9, a). särskilt tycl'

x Enligt uppgi{t av

Osirischefen U.leu från
Teh, Tidskrift 1896.

Egyptoiogen J. Lrnnr,nrr 1868 1är denna mumie i lifstiden varit

tlåe" f+OO-f200 år f, Kr. Vävnaderna äro utförligt beskrirrra i

28 - Lend'tbruhs- Akacle miens Eandling ar oalt Ti'dtkr iJt, 7 92 1
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is^lanoÄa fihrillar vid dc å.vslitnå, åndarna Samt vidligt framtråda dessa isolerade fibriller vid de avslitna änclarl

rie ställen (1-2), vid vilka cellen eller fiberknippet klåmts emellan valsens

och grundverkets kniveggar. trn liknande fibrillering kan åstadkommas

genom en långt gående förmultning av cellen (fig.9 b). Förf. hacle för

*agoo tid sedan tilifälle att göra en textilteknisk undersökning av ett

par gravfynd frår nyligen gjorda grävningar vid Vreta kloster säsom ovan

anförts. Tygresterna, som kunna antagas vara 7-800 år gamla och som

tillhört en liksvepninpi, voro vävda av lin och nästan fullständigt humi-

fierade. De voro så sköra, att de fullståndigt sönclersmulades i prepara-

tet vid minsta beröring mecl nålen, varvid en otikhet hos olika celler fram-

trädde, i det att exempelvis en spädare, ej fibrillerad cell (c), avbröts

med jämna brottytor (3), varemot en grövre, starkt fibrillerad cen (b)

visade ett,synnerligen "trasigtj, brottställe. Den förra cellen hade genom

en saltskorpa av något slag delvis skyddats mot fullständig förmultning'

Fibrillernau bredd kan uppskattas till c:a 0,001 mm'

Betraktasstarktmultnadefibriller(fig.gd,provettageturovanst.
YäYnadsrest) under stark förstoring, framträda ånnu finare fi.berdelar,

avenstorlekc:a0,000lmm.ibredcl.Iluruviclad.essautomordentligtfina
trådar uppkommit genom ytterligare delning av fibritlerna genom klyv-

ning eller utgöra en kvarvarande kärna av en humifierad fibrill, har ej

kuÅat avgöras mecl de instrument, som stått förf. till buds. Uti tillgäng'

liga växtfysiologiska arlreten och rapporter (Haberlandt, Schwendener, Ro.

.År."g m. fl.) har, såvitt förf. kunnat finna, dessa förhållanden rörande

*1*
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bastcellens byggnad blott ofullständigt behandlats. Ej ens cellväggens
delning i fibriller och dessa senares stora, rent praktiska betydelse för tex-
tila fibrers h,rlgroskolt,isko. egenskaper, finnes, angiven i den hithörand.e
Uttera turen.

Därigenon att cellr'äggen består av en mängd strängar med mellanlig-
gande kapillåra kanaler, är den ytterst kånsiig för luftens fuktighetshalt,
och denna känslighet är uppenbarligen desto större, ju mera fibrillerad
cellvåggen år samt beror åven på luftens temperatur, tryck m. m. Vid
försök, gjorda å Sv. Mos,skulturföreningens laboratorium*, erhöllos, föI-
jande resultat i fråga om linfibrernas förmåga av absorption av vatten.
För jämförelse anställdes samtidigt prov med bomull och ull under samma
förhållanden, vilka material här äro av intresse såsom representanter för
fröhår och animaliskt hår, bådadera likasom lincellen sammansatta aV

fibriller samt med mittkanal (lumen resp. mårgkanal).

Äbsorption av vatten i fuktighetsniättad
luft av rumstemperaturen

Absorption av vatten
r-id nedsänkning i

vatten

Textilämne Viktsökning i procent av de lufttorra
pio\-en

efter
1 tim.

efter
3 tim.

1)02

1,77

1,s:r

efter
24 tim.

efter
48 tim.

efter
48 tim.

e{ter
24 t|m.

8,tö

6.rz

8,os

0,3s

ola
0,ao

4,45

5,sz

7,ot

6,8a

9rbz

11,na

540

270

410

600

330

340

I.

I

t.
f

I
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t
I
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Bomullen utgjordes av rå, natur{ärgad mako, alltså med ännu kvar-
sittande cuticulahinna, vilket förklarar den jämförelsevis ringa absorptio-
nen efter nedsänkning i vatten. Att bomull även kan hava mycket stor
yattenabsorptionsförniåga framgår därav, att kemiskt ren förbandsbomull
vid försök vid nämnda laboratorium uppsög över,15 gånger sin vikt vatten
på 24 timmar. Av förf. gjorda försök visad.e, att oblekt linfiber kan i en
med fuktighet mättad luft upptaga ändå till 25 proc. vatten utan att kån-
nas fuktig. Vid fuktning med vatten sutil,l,er liucellen, ,så att dess tjock-
Iek (diarn. t ökas metl 17 ända till 29, i ruedeltal 25 /o varemot längden ökas
rned blott 0,05-.0,10 %. Genom behandling med kopparoxidammoniak
i.lir svällningen på bredden ännu större, och fina, mörka längdstrimmor
r-isa sig i cellväggarna, antydande en början till fibrillering. Efter kort tid
löses cellen helt och hållet. Genom koncentrerad svavelsyra som slutli-

ViJrtsökning i procent
av de lufttorra
proven (efter
avdroppning)

* Ur Sv. Mosskulturfören:s Tidskrift. I 1917.
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gen löser cellulosan, kan svällningen uppgå ända till 3-500 /o, med' en

motsvarande förkortning i längdriktningen av 40-60 /o. Den rena, ej alls

förtråade lincellen färgas blå av jod och svavelsyra, samt av kopparoxid-

ammoniak, under det att klorzinkjod färgar cellen violett. Askhalten väx-

lar från 0,9 till L,6 %, i medeltal 1r3 vo. Lincellens sp. vikt i rent tillstånd
åir 1r5 eller densramma som bomullens. Ett lingarn eller en linnevåvnad

kännes dock alltid tyngre än ett bomultrsgarn eller en bomullsvävnad av

motsyarande skenbara grovlek, enär bomullsgarnet är lösare, mjukare och

porösare i följd av fibrernas (fröhårens) fullständigt isoleryade tillstånd.

Ett bomullsgårn har nindre massa eller täthet än ett lingarn aY samma

grovlek eller ,skenbara diameter.
Linet anses vara vårt starkaste vegetabiliska textilämne och över-

träffas i fråga om s,tyrka blott av silket. Av visst intresse är dockr att
tågor av s. k. Manilahampa (Musw tenti,li,s) - Filippinernä m. fl. tropiska

stäIlen - 
visa* en styrka, som överstiger lintågornas med ända till 25 %,

oaktat fibrerna hos de förra äro förträade. Någon skillnad i styrka mellan

tågor eller enkla celler av friskt, växande lin och av på vanligt sätt berett

lin har förf. ej funnit. Vicl en mängd försök med lin i olika tillstånd och

av olika kvaliteter har den absoluta styrkan växlat mellan 30 och 40 kg'

pr kv. mm., med ett medeltal av 35 kg. Med en beräknad enhetsvikt hos lin-

cellen av 1,5 gram pr meter pr 1 kv.-mm:s genomskärning blir alltså linets

medel-ausl,i,tningstiingd. (:- den längd av lincellen, vars egen vikt förmår

åstadkomma avslitning ay densamma) 23,000 meter. Man jämföre hårmed

avslitningslängden hos exempetvis ståltråd l-8,200 m., koppartråd. 4,700 m.,

råsilke 30,000 n.r D. fl. Förtråade linceller visa en minskning i styrka av

20-80 %. Yid, avslitning visar den rena lincellen en elastisk förIängning

av 2-4 /o med jämn brottYta.

Senaste åtglirder för linberedningens främjande i vårt land'

Genom Landtbruks,slyrelsen och Kommerskollegium verkstäIldes 1918

1iå uppdrag av regeringen en utredning angående de åtgärder, som från det

allmännas sida kunde vicltagas för fråmjandet av odling och förädling av

lin inom landet. Detta uppdrag och den av sakkunnige gjorda utredningen

var en följd av åtskilliga privata initiativ, dels inom riksdagen och dels' på

flere stäl]en inom landet, dår man kraftigt och målmedvetet börjat arbeta

för en ,'linets renässans,'. I främsta rummet torde man härvid böra giva

ett varmt erkännande åt "svenska hemslöjtlsföreningarnas Riksförbund"'

Även det gmom en sammanslutning av ett antal linodlingsintressenter
fi:ån västra Sverige år 1916 bildade "svenska linberedningssällskapet" har

x Enligt Ilenrre.
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Aoalnonrn, vilken 1919 erhållit Landtbruksakademiens tävlingspris

odling och beredning'.

4t7

inlagt stora förfjänster om linberedningens modernisering i vårt land,

bland annat därigenom att detsamma, efter mönster från utlandet, särskilt

Tyskland, anlade landets första linberedningsanstalt i Ifässlehoim 1917.

Bland de viktigare resultaten av nämnda utredningsarbete må anföras

dele tillsättandet 1920 aY en sro,fskomswlent" i linodling och linberedning

såsom ett första led i en ökad upplysningsverksamhet, och dels uppföran-

det av mindre linbereclningsanstalter, för närvarande uppgående till ett

60-tal. Därjämte aro flera åtgärder föreslagna, såsom preniering av lin-

fält, utsädesfrö och berett lin, standardisering aY lin, d. v. s. faststållande

av vissa typer att gälla vid bedömning och klassificering, samt en utsträckt,

s-vstematiskt ordnad försöksverksamhet, såväl odlings'- och gödslingsförsök

som undersökningar av olika röttrings- och beredningsmetoder m. m. IIår'
jämte har påvisals nödvändigheten att utbitda instruktörer'

Linberedningsanstalter

X'ig. 10. Stora linberedningsanstalten i Håssleholm, nu nedlagd'

Lanclets första anstalt, den i llåssleholm (fig. 10), inrättad enligt för'

slag av ingenjör H. Hentr'i'g efter studieresor i Tyskland, Frankrike och

Beftien, är anordnad för kontinuerlig dlift, varmvatte'rötuing samt tork-

ning med varmluft. Linbuntarna ordnas i spjålvagnar, som långsamt

framdragas automatiskt i rötningskanaler (kanalsystem), under det att
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rötvattnet, llO-3i.o varmt, långsamt strömmar i motsatt riktning. Efter
c:a 3 dygns föriopp upptagas buntarna, torkas i varm, fuktig luft (clet s.

k. Schneiderska syltemet) samt bråkas och skåktas i maskiner a\, de för

/Qfo Oynr Vårurye

o /o 9o JO tom
Fig. 11. Plan av stora linberedriingsanstalten i Hässleholm.

dessa operationer numera brukliga konstruktionerna. Fig. 11 visar plan
ay bottenr'åningen med sina 6 rötningskanaler samt övre våtningen med

sina torkugnar. trlfter fiirdig rötning upphissas linet i röthiicliarna till
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övre våningen och vattnet får avrinna. Linstjälken utbredes på galler i
torkvagnar, vilka inrullas i ugnarna. Från värmekamrarna, i vilka luften
rippvärmes med kaloriferer, suges den medelst f1äktar igenom torkvagnar-
na. Största vårmet tillföres linet strax före uttagandet. Anstaltens an-
läggningskostnad, beräknad titl 300,000 kr,., uppgick tiII nära en halv mil-
jon. Denna anstalt eller fabrik, so'm yar avsedd, för en möjlig ayyerkning
ay åncla til] 750 hektars linfält, nedlade dock driften redan 1919. Flera
cmständigheter medverkade härtill, såsom tle mycket öhade driftkostnader-
na, Iinfröprisets stora och hastiga sjunkande vårren 1919 fl. r.r vartill kom,
att man alltmera började tillämpa den principen att odlarna sjäiva skulle
röta sin linhalm. En ny linberedningsanstalt, arbetande i något mindre
skala samt med åndrat driftsätt, är numera i verksamhet i Håssleholm.
Den innehayes av agronomen E. Ad,al,berth,

Fig. 12. Linberedningsmaskinen >Hälsingen>.

Bland syenska konstruktioner av linberedningsmaskiner må särskilt
rämnas "Ilålsingen" (fig. 12), som utför sziväl bråkning som skriktning
cch, enligt uppgift, kan avverka ända upp till 30 kg. rå1in pr timma, varav
skulle erhåIlas 75-22 /o skaktat lin och $-LZ /a ll1'änor, vilka siffror dock
synas väl höga. Vid nyligen gjorrla försök*) har maskinen, vars anskaf,f-

ningskostnad är 3,000 kr., låmnat 20-40 kg. färdigskäktat lin pr dag. En
annällr nyligen införd konstruktion är "Små1ånningen", vars tillverkning
upptagits av A. B. "Linslöjden" i Söderåkra. I denna maskin, som är
uågot dyrare än den förra, har vid försök bråkats och skäktats 100-150
kg. färdigt lin pr dag.

IJ'r den ev linkonsulenten till Kommerskollegium inlåmnade reseberät-

telsen för 1920 må nedanstående uppgifter av mera allmänt intresse an-

föras.

* ÄDlr,nnnrs i rT,inet>.



420LANDTBRUI{S-AKÄDEMIEl{SIIANDLINGARoCETIDSKRIE.TJ192].

Linodlingsintresset är störst i Blekinge, Ilalland, Skåne, SmåIand och
Gävleborgs län, således i de sedan äldre tider linodlande trakterna. In-
.tresset har dock numera spritt sig till alla delar av landet, även till sådana,
som ej förut odlat lin, såsom till Jämtland, Väs,terbottens län och Norr-
bottens älvdalar och kuster. På många ställen år dock linets beredning
ganska vårdslös och prod.ukten ej sådan den kunde och borde vara. Sedan
mån numera har fått god tillgång på lämpliga beredningsmaskiner, kla-
gar mar över den besvärliga linrötningen och frörepningen, vilka operatio-
ner äro dyrast och alltså mångenstädes föranleda en inskränkning i linod-
lingen. Dessa olägenheter visa sig dock överkomliga, i det att en linupp-
ryckningsmaskin av amerikansk modell, en frörepningsmaskin och en ut-
läggningsmaskin för utbredning av lin på marken för rötning för när-
varande åro under provning (1920).

Beredningen till tågor sker numera allmänt i beredningsanstalter, upp-
förda överallt i landet av lokala föreningar. Rötningen göres vanligen av
cdlaren själv, som sedan lämnai stjälken till anstalten för beredning tiil
skäktat tin. Detia försåljes för odlarens r,åiftning eller sändes till spinneri
att för hans räkning spinnas till garn, eller slutligen kan han återtaga det
hela eller en del för hemslöjdsbehov. -Eudast få anstalter mottaga lin i
fast köp. Detta system, att odlaren sjålv skall röta linet och btott bered-
ningen försiggå vid den gemensamma anslallen, är visserligen bäst ur eko-
nomisk synpunkt, men har den olågenheten, att rötningen blir ojåmn och
linet alltså av olikartad kvalitet, vilket försvårar dess användning i spin-
nerier. Ilandspinning av lin har doek ånyo börjat upptagas såväl i hem-

rnen, särskilt i Norrland, som i kvinnliga slöjdskolor.
Beredningsanstalterna äro av något olika typer. De mindrg till ett

antal av c:a 50 s,t., åro belägna huvudsakligen i norra och mellersta Sverige.
Utrustningen är mycket primitiv, oftast bestående av en eller ett par kom-
binerade bråk- och skäktrnaskiner ar? oyannämnda typer samt en sving-
skäktstol. Enär anordning för stjäikens torkning vanligen saknas, uppe-
hålles driften blott under den yarma årstiden ("sommaranstalter"). Emel-
lertid har man i somliga (t. ex. Såby i Uppland) infört elektriska tork-
liammare s,amt försökt använda elektrisk uppvärmning av vattnet i röt-
bassängerna. Den nordligaste anstalten är anlagd vid Ålvsbyn i Norrbot-
tens lån, varestr liksom i Torneådalen och Södra Lappland, linintresset
år mycket stort. Man får häruppe 15 /o tätgor och 11 Vo blänor av den

rötta halmens vikt. Yid sommaranstalterna produceras 30-50 kg. lin pr
dag, som med en driftsticl av 5 månader ger en största årlig produktion av
5,000 kg. Genom anskaffning av torkanordningar kan dock produktionen
utökas till c:a 15,000 kg. Anläggningskostnaderna för en anstalt av denna
enklaste typ, försedd med en bråk- och skåktmaskin, en sving-finskäktstol,
elektrisk motor, torkkammare med inredning, mindre ångpanna, fläkt-
och dammsugningsmaskin jämte byggnad o. il.r uppgår till c:a 12,000 kr.
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Dessa mindre anstalter äro uppförda å sådana platser, där man har att
räkna med ett stort antal mindre odlare, fördelade på ett mer eller mindre
vidstråckt område och en mindre totalareal samt med säsongdrift. an-
stalter för kontinuerJig, dock tärnligen begränsad drift finnas till ett min-
dre antal, såsom i Gamleby, Söderåkra, Alve$tar Frillesås (Halland, fig.
13). vid rlolsbybrunn och rlässleholm åro anstalterna avsedda, utom för
linberedning, även för prässning av linfrö till oljor och kakor. En något
större typ av anstalter, avsedda mera för industriens behov, samt an-

Fig. 13. Linberedningsanstalt i Frillesås, Hallanri.

ordnade för såväl kall- som varmvattenrötning, hava anlagts av linspin-
lerierna i landet. Dessa anstalter förutsätta dock befintligheten ay en
större linodlingsareal å ett mindre område. De för närvarande i gång
varande beredningsanstalterna producera c:a b00 ton lin årligen, men
kunna utöka denna produktion till 1,000 ton, motsvarande 2,000 hektars
sådd. Då man beråknar de svenska linspinneriernas årliga behov av lin till
4,000 ton, vartil skulle behövas ?-8,000 hektar linsådd, inses ]ätt, att
ånnu mycket lin måste odlas, innan produktionen täcker behovet.

Standardisering av lin.

rJti sin ovannämnda berättelse till Kommerskolregium 1920 såger lin-
konsulenten: "En s,trängt genomförd standardisering av lin och linhalm
är nödvändig för att få en fasl, rättvis belalningsgrund till stöd för både
odlare och köpare. Genom standardisering av rin, som nu påbörjats av spin-
nerierna, bör efter hancl erhållas enheiligare 1inkvatiteter och ett högre
pris för bästa kvalit6n, vilken, om nuvarande prisförhållanden på.linmark-
naden bliva varaktiga, möjligen till och med kan få betydelse som export-
vara,"

Även om mar har svårt att tro på någon framtida export av lin, vare
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sig kvalitets- eller annat, måste man dock inse nödvändigheten av klas-
sificering av en råvaruprodukt, som är av så mångskiftande art som rin.
vid uppgörande av ett förslag i denna riktning synes man i främsta rum-
met böra taga hänsyn till vårt lands såregna förhållanden både i produk"
tions- och konsumtionshånseende, i senare fallet till landets för närvarancle
l<raftiga hemslöjdsintressen och våra linspinneriers behov. såvitt jag har
mig bekant, spinnas vid dessa senare sållan finare garner ån N:o g0 å
100, ett förhållande, r'artill hånsyn synes böra tagas vid en klassificering,
under det man exempelvis för spetsfabrikationen i uflandet ej sällan spin-
ner ända tiil N:o 300 och däröver, varvid givetvis erfordras en råvara av
utomordentlig kvalitdt, ehuru i en vis.s riktning.

Ett par av linets egenskaper, som i alla tider legat till grund för kva-
litetsbedömande: är färgen och glansen. Nedanstående schema från en
provkollektion vid industriutståIlningen i stockholm 1g9T visar exempel
härpå.

Beteckning Fårg Glans

Zeelandslin gulvit, mycket ljus stalk glans

ljusgul, något mörlrare än
föregående

stark glans

ljusgul, sliiftning i grönt matt glars

silvergrått glänsande

Hollandslin grått, något mörkare än
föregående

glänsande

tämligen glänsande

Ehuru såvål färg som glans uanligen äro karaktäristiska för ett gott
lin, får man dock ihågkomma, att ett. tämligen gransröst lin kan genom
yttre behandling bliva glänsande, utan att dess kvalitet dock i övrigt för-
båttras, ävensom att färgen beror pä rötningssättet, rötvattnets beskaf-
fenhet, rötningstiden, väderleken (vid luftrötning) m. fl. förhållanden, som
ej i nämnvärd mån inverka på linets övriga egenskaper, förutsatt att ve-
derbörlig tillsyn utövas. av stor betydelse vid klassificeringen i.* iiimn-
heten i fårgen samt.likformigheten i övrigt i fråga om längd och finlek
jämte renheten. att långcl och finlek böra ingå såsom faktorer, kan svår-
ligen bestridas, dock helst sålunda, att endera egenskapen angives i för.
hållande till den andra, enligt vad ovan är antytt i frågan om linets egen-
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skaper. r vissa fall, t. ex. för spinring av mycket fina garner, är långden
clock av underordnad, finleken av huvudsaklig vikt. Den ,senare egenska-
pen är dock möjlig att frambringa genom särskild förådlingsprocedur
vid spinningen och behöver ej nödvändigtvis förefinnas hos råvaran.

Ett gott lin har vidare i allmänhet en viss mjukhet. Enär d.ock denna
egenskap är heroende såväi på rötningen (mjukare ju längre rötningen dri-
ves) som på de enskilda tågornas finlek (mjukare, iu finare tågor), kan
mjukheten stå i samband med en minskning i styrka. att uppmäta mjuk-
heten på ett fullt objektivt sått, oberoeude av känseln, synes dock svårt.

över huvud taget blir en praktisk och rättvis klassificering av lin, an-
passad efter både producentens möjligheter och konsumentens intressen
förenad med stora svårigheter, vilka ju dock finnas till blott för att
övervinnas. saken synes emelrertid ligga i goda händer, om man får
tro linkonsulentens ovannåmnda uttalande. Efter förfrågan hös en av vårt
lands ledande män. inom området, disponent axnr, Lnuerv, har jag blivit
satt i tillfäIle att här nedan meddela ett av honom utarbetat förslag till
standardisering av lin.

A.

Tattenrött, lufttorkat lin, s. k.

H. P. Prima, långt, starkt, rent
n:ris 50-60.

av ljusgrön färg. Spinnbart till

H.
H.
H.

I.
II.

IIr.

Långt, rent, mjukt lin i grön färg. Spinnbart tjll n:ris Bb_40.
Något orent, grövre lin i strimmig färg. > ) , Zb-80.
Dåligi rött, svagt, orent lin, nöclvändig efterskäktning före spin_

ning. Lämpligt för n:r under 20.

B.

Land,rött l,in.

L. P. Långt, rent, mjukt, starkt, av blågrå färg. Lämpligt för n:r 3b_40.L. I. Långt, rent, starkt, i strimmig färg. ) ) ., 80.L. II. Kort, svag tåga, något orent, med lösa agnar, grått, n:r 1g_20.
L. III. Kort, tovigi, i röd färg. Lampligt blott för behanåling som blånor.

c.
Tarmuattenrött lin.

A. Ljust, långt, starkt, mjukt. Lämpligt för N:ris ?0_g0.
B. Långt, starkt, mjukt, något strimmigt. , , o b0_60.
W. W. Längcl 60-?0 cm., i övrigt lika mecl B. ) , , 4O-.4b,
Standard. Ojämntifärgen,ksrtare. , , , A0_40.
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D.

Bl'å'nor-

T. I. Fina, mjuka blånor från hacklingen.
T. II. Grövre blånor, något orena, från finskaktningen.
T. III. Grövre orena blånor från grovekaktningen, s. k. skakfall.

Vi vilja hoppas, att detta första steg mot ett för vårt lands textila
industri och hemslöjcl synnerligen viktigt måI må fullfoljas och leda till
gott resultat. Ty förutsättningen, för att det återupplivade intresset för
linoclliug och linberedning i vårt Ianct ej åter skall förslappas, är, att
linets hualitet hålles uppe i full nivå med dess överlägsna egenskaper

och stora inre värde. En klassificering av linet är för detta ändamål
absolut nödvändig, och först sedan en sådan blivit införd, kan linets
framtitl anses tryggad i vårt,,land.



Inhemska fiberväxter.

Gustaf JJrr""*""rr.

8. Halmväxter.

Det har länge varit hänt, att den mogna halmen eller strået ho's våra

vanliga sädesväxter innehåller fibrer, lämpliga till användning inom in-

dustrien, särskilt för tillverkning av papper. Sålunda har nian i Kina,

"papperets hemland", tiltverkat papp'er av halmmassa, antagligen av ris,

redan för 2,000 år sedan. I Europa åter v,ar det för,st på 1700-talet som

den dirttills uteslutande för detta änclamål använda lumpen helt eller del-

vis börj'ade ersättas med massa av råg- eller vet,ehalm," vilken omkring

100 år därefter, eller närmare bestämt på 1870-ta1et, i sin mån un'dan-

trängdes av tr,ämass.a,n. I fölid av sin,stora halt av ki,selsyra,,som ingår i
epidermiscellerna på stråets yta och var;s avlägsnande ur massan är för-

enat med stor,a svårigheter, trlir papper av halmmassa hårt och spröt't

samt får en viss "klang" vid hantering. På grund a,r' halmfiberns goda

cgens!<apcr, ,särskilt dess styrka oc'h f rihet från li'gninämnen' är parpper

av halm i vissa hänseenden överlägset det av trämassa tillverkade. Så-

lunda har exempelvis papper från "halmperioden'l b'ibehållit sig oför-

ändrat till vår,a dagar, såsom våra arkiv och bibliotek nogsramt utvisa'

under det att vi ännu hava en alltför kort erfarenhet om trämassans

r,,a,raktighet i papper. \'i,sserligen hoppa.s man det bästa i detta hänse-

ende i fråga om det av kem,isk trämassa tillverkade papperet, men be-

träffande det av slipad trämassa tillverkade fick ma'n redan eitt p'ar tiotal

år efter dess införande en mycket sorglig erfarenhet. Det blev brunt

och skört sant undergich en långsam förmultn'ing i följd av de ingående

ligniuämnena. Under sista kriget inrättades i Tyskland flera fabriker

för tillrerkning av halmcellulosa, dock ej till pappelsmas'sa utan till
utfodring av kreatur. Även i vårt land upptogs clenna tid tanken a'tt

uppföra fabriker för tillverkning av halmcellulosa till papper eller papp.

Tydligt är dock att en sådian fabrikartrion blott under vissa gynnsamma'

yttre förhållanden kan bliva ekonomiskt lönande. Dels spelar halmens

translrcrtkostnad en viktig roll och <lels erfordras fö,r varje fabrik en

1) Ett gaprmalt, tryclit arbcte om papper av halmmassa är: Die tr'abrication des Papiers

aus Stroh etc., ar L. Pmrrn, Köln 1838.
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viss minimlkvan,titet ha'lm. Enligt utttalanden av fackmänl borde den

minsta, årliga tillverkningen vid en självs,tändig fabrik uppgå trill 3,000

ton cellulosa, motsYar'ande, efrter ett beräknat utbyte av 40 procent av

den luftorra halmen, 7,500 ton halm. Enligt statistiska uppgifter

från vår-a mest sädesodlande landskap under normala år ut-

gör denna rr-almkvantitet blott en bråkdel av överskottet, sedan

den till utfodring av krera,tur behövliga mäng,den fråndragits. Un'der

kriget ersattes det i England till papper mvcket använda espartogräset,

stipa tenacissima, som då var svårt att erhålla, delvis med halm och

dett,a med got,t resultat. Under fullt lormala, industriella förhållanden

torde ,det doch hunna an'se,s omtvistligt, huruvida en ehonomisk till-
verkning av halmmassa till papper skulle kunrna bedrivas i vårt land.

Däremo,t skulle en dylik tillverhning tiltr papp visa 'sig betydligt fördel-

aktigare, enär massautbytet däryid blir nästan det dubbla eller c:a 80

procent; vartill kommer att papp ,av halmmassa blir av båttr'e beshaffen-

hsl ,än den av slipad trämassa, som numef,a allmänt eller så gott som

uteslutand,e förekornme'r ,i handeln såsom hartongpapp. I Tyskland och

Hotland finnas flera ,sådan,a hartongfa'briker, i allmänhe't 'drivna ary koo-

perativa f,öre,nlngar inom j'ordbruket.
De här nedan anförda, 'av mig med hänsyn till strå;byggnad, fiber-

mängd och fiberbeskaffenhet undersökta hahnväxterna, utgör,a,s av dels

de allmänt 'o'dl'ade slagen råg, \nete, horn, havrb och timotej, dels av några

ej odlade, ö,ver hela landet för,ekom,mande slag, som förete en med ,de

förr,a till egen,skaper fullt likartad f,iber, alla 'tillhörande fam. Grrmina.

a) Auena sati2a, haure (fig. 1). Skärningen av strået vis,ar en sYagt vå-

eig korntur av epidermisceller, innanför vilka ligga fiberknippen a, skilda

g,enom klorofyllkanaler c, och innanflll' fls:ssa ,smärl'e fibersträngar med

mellanliggande kärlknippen b, inbäddade i parenkymlagreit ,d, vars tjock-

lek är ganska begränsad. Den enkla celien, vars ia'llmänna utseen'de fram-

går av fig. 10, a, har sharpt spetsiga ändar, en läng'd av 0,5-2 ä 2'5 mm'

samt en bredd av 0,01-0,02 mm.
b) secule cereale, råg (fig. D, skärningen av strået vi,sar en'fullt

cirhelformig yttre hontur. Innanför epidermis ligga fi'bersträngarne och

den kontinuerligt s;a,mmanhängande fiberringen å rlerd den.inre ringen

av p,anenkym, d. Den enkla cellens längd växlar från 0,45-2 ä 2,5 mm"

tjocklek från 0,01-0,03 mm.
c) Triticum uulgare, uete (fig.3). Skärningen av strået visar en cir-

kelf,ormig yttre hontur. Omedelbart innanför epidermis ligga 'de fina
(subepidermala) bastfibersträngarna a, inhäddade i klorofyll. Innan-

för ligger den nästan 'sammanhängarl'de bastfiberringen a' samt paren-

kymlagre,t d. Fiibercellens längd växlar från 0,45-2,5 mm., bredden

från 0,01-0,02 mm'

1) Ar,n Llnssox i Sv. papperstidling 1919, sid. 462'



Fig. 1. l'örstorati genomskärning av

havre, fig. 2 av råg, fig. 3 av vete,

fig. 4 av korn.
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Fig. 5. Förstorad genornskiirning

1 av timotej, fig. 6 av Phalar'is
,7r1111il,ilxacea '

d,) Hordeum uulgare' ltorn (fig' 4)'
Skärningen av strået överens'stämmer

mycket nära med rågens (fig. 2)' Epi-
dermisskiktet är tj'ockare och de små,

tandade cell'erna (stigmata) rt'ava en

jämföreisevis s'tor bredd. Den enkla

bastfiberns längd växlar från 0,45-
2,5 r11m., bredden från 0,005-0,012
mm.

NL:"n finner av ovanstående, att så-

väl stråets inre cellbyggnad som de

enkla cellernas dimensioner helt obe-

tydligt skilja sig f'rån varandra ho's

349

sädesslagen. Det är framför'allt råg- och vetehalm, som använts till
papp,er.menävenhavr'eochkorn.D'essa4fiberarteräroickeföt-
träade, viilket ,däremot är rfallet rned exempelvis majs' Genom kokning

m.ed lut frigöras de oiika i stråe,t ingåencle elementen. Man 'finner så-

lunda i massan, för,utom de rtill knippen eller'hand'formiga 'tågor för'enade

bastcellerna a (fig. 10), såväl de för halmmassan karaktäristi'ska epider-

miscel,lcrna b som knippen av kärl jämte stora, runda celler av märg-

parenkymg.Kärlknippena'bestå'avkärlavolika'slag'såvälring-som
spiral-ochnätkärl(resp.c.d,f).Lörsaringareochbrottstyckenav
spi.atte. från kärlen frarnrträcl'a här och där i prepara'ten' De egendomligt

fårmade epidermiscellerna b åro platta, m,ed tjoch'a ytterväggar och tunna

innärväggar, under det att sidoväggarne hava en vågig ell,er tandad fdrm.

Bastcellerna a hava nästan samma form och grovlek som lincellen men

äro betydligt kortare. De hava skarp't spet'siga ändar' som rn'era 'sällan

ct
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äro gaffelformiga, och äro tämligen tunnväggiga m,ed här och där ojämn
ijocklek hos cel,lväggen.

Den ur halmen utvunna fibermängden är ganska växland,e. Enligt
uppgifter från olikå håll har man genom för,sök erhållit följande siffrorl:

råg ........... 38-54 procent
korn... . 37 - 52 |
havre ........ 33-47 )

vete ........... 32-39 ) av halmvikten.

I praktihen torde man dock ej kunna påräkna större utbyte än c:a
33 pr,ocent, enär vid massans framställning och bearbetning i stor
skala fiberförluster uppkomma på flera håll. Uppgifter om ånnu större
utftryte torde böra anses otillförlitliga. Råghalmen ger största utlrytet,
vilket även framgår av de i fig. l-4 vrisade tvärsnit'ten, som angiva
fiberknippenas läge och uts,träckning.

". Halmfi,berns sttyrka överen,sstämmer nära med den hos andra lig-
ninfria cellulosafibrer. Nledelvärdet av en serie,försök på olika höjder
av samma, fullmo$ira strå utgjorde c:a 20 kg pt kvmm. av fiberns tvär-
sektion, växlande mellan 13 ä 15 kg. ända till 25 ä 30 kg. Att denna
styrka vi'sar sig vara bety,dligt mindrc än h'os exempelvis 'lincellen, l.le-

ror antragligen därpå, att halmfi'bercell,ern'a (fig. 9) i allmänhet äro mera
tunnväggiga än de senare, så att ett fiberknippe av de förra har en uti-
från inå't ,tilltagande storleh hos cellkanalen och motsvarande minskning
i väggtjocklerk.

Ett protllem, vars lösning lockrat många uppfinnare, är våra odlade
hahnväxters användnirng till .spånad och vävnader. Genomletar rnan
patentregistren, skall man finna, att många uppfinninga'r, särskilt en-
gelsha, blivit gjorde för detta ändamåI, de flest,a daterande sig från
1800:talets mitt och senare hälvt. Möjligen låg en anledning härtill
i den omständigheten, att man denna tid i alla kultunländer utbytte
den dittills i stor rnängd använda halmmassan mot träm,ass,aför pappers-

tillverir,ning, varigenom halmen förlorade sin bef.del'se såsom råvara till
papper. En slor mängd mctotler l'öreslogos och försökles för anr'änd-
ning .av halmfibern inom texl"ilindusl.rien. Den enda, som synes hava
iett till praktiskt resultat, docli v d en långt senare tidpunkt, bestod
uti halmcellulosans beredning till papper och dett,as spinning till
papper,sgarn, en ranvändning, sorn dock l<an betechnas såsom en kristids-
företeelse. Alla ,direkta försöh ,att av halm framställa ",spinnbara tågor"
gåvo emellertid negativa resultat. Då denna fråga, e'huru ej ahtuell,
dock äger en viss elionomislt tretydelse, må här några ord äg,nas åt
dcnsamma.

1; l\fuspratts Chemie 1870. Bd 5.
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H,almen innehåller basttågor eller fiberknippen av en längd, r'äxl,ande
mellan 20-100 mm., vars enkla fib.r,er bestå åv ren cellulosa och hava
en avsevärd styrka, en längd av upp till 2 ä 3 mm. och en finleh av c:a
0,01 mm. Att kottonisera ett dylil<t fibermaterial måste ju betraklas
såsom en olämplig arbetsmetod, särskil't på grund av den enkla fiberns
ringa längd. Den starkaste snodd skulle ej åstad,komma tillräcklig
frihtion emellan de glatta fibrerna eller tillräcklig styrha hos garnet. Enda
metoden synes alltså lligga uti att ur halmen framställa spinnbara tågor.
Vid de ,av mig ansrtällda försöken i d,enna riktning hava emellertid 'stora
svår,tgheter yppats. Genom kokning i utspädd natronlut ,och urtvätt-
ning av alla främmande element ur massan erhållas vi,sserligen fib'er-
knippen av spinntrar längd och grovlek, men dels är längden mychet
växlande, från 20 ända till 150 mm., och dels äro tågorna a'lltför grova
för ,att ett någorlunda jämnt garn skall kunna spinnas. Under det at,t

exempelvis en lintåga av nästan hela plantans längd kan erhållas, ,blii
halmtågans längd begrän'sad till avståndet mellan ,stråets le,der. Här-
till kommer, att halmf,ibertågor bliva breda och bandartade, ',beroende

därpå, att rbastoe,llerna i halm,en i allmänhet ej bilda ,fiberhnippen av
begränsad, mer eller mind.re rund tvärsl<ärning utan till största
delen bilda sammanhängande ringar, såsom synes i fig. 1-4. Fiber-
ban'C'en, som ofta äro 0,3 ä 0,5 mm. breda, låta klyva sig blott med s,tor

svårighet. Att härvid använda kardning visade sig omöjligt och resul-
tatlöst, och ej bättre ställde sig en 'behandling med fina nålkammar, enär
det kvarsittande, sta,rka växtl.immet motst,od tågans hlyvning eller ,små-

fibrernas lcssande från huvudtågan, vartill kom svårigherten att hant.era
materialet under häcklingen. Visserligen skulle man kunna tänka sig,
att man grenom en längre och intensiva,re, dock ej till fullständig kottoni-
sering driven kokning skulle lättare kunna åstadkomma en hlyvning av
tågorna. Men dels skulle de,ssa härigenom bliva ännu hortarc och del,s

måste tågorna före häcklingen torkas, 'i'arvid limmet hårdnar. Enda
möjligheten torde bestå i en kombinering av d,e båda metoderna, gå-

ende ut på en så långt driven kottonisering, att bearbertn,ingen kan ske
genom hardning, men al[ å ah,dra sidan tågor av cn tillräcklig längd för
spinning uppkom,mer. F-ör utredning härav rf'ordras emellertid om'fat-
tanile försök. Då vi för närvarande hava tillräcklig tillgång på såväl
bomull som ,lin, är frågan ej aktuell, såsom ,förut nämndes. Eventuellt
tililverkade halmfibervävnader skulle antagligen till sina egenskaper mest
likna linnevaror på grund av resp. baslcellcrs oeh basttågors inbördes lik-
het, om man nämligen ej tager hånsyn till skilinaden emellan d,e enkla
oellernas dimensioner.

Förutom de ovan anförda säd'esslagen lämna åtskilliga andra,, till grä-
sen hörande såväl odlade som vilda växter i vår,t land en in,om industrien,
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särskilt till papper, f'ullt ,användbar fi,brer. Bland dessa växter äro de

ned,a,nstående mena betydelsefulla.
e) Phleum pratense, ttmotei (fig' 5). Skärningen av strået visar en

svagt vågig kontur likasom havre (fig. 1). Innanför 'epid'ermis ligga
smärre fiberknippen, omgivande runda, klorofyllförande kanaler, och

innanför tlessa rligga kår,lhnippen, omgivna av hastceller, gyttrade i radiell

ted. Den enkla cellens form och utseende över'ensstärnm,er med rsädes-

slagerrs, likasom hos de nedan anförda växterna. Dess längd uppgår till
2 ä 3 mm., bred'd till 0,005-0,028 mm. och styrkan t ll 17 ä 20 kg. pr
kvmm. B,astcellerna äro rfria från ligninämnen.

f) Phalaris arundittrcea, rötflen (fig. 6). Detta mycket högväxta

!'ig. ?' Förstorad genomskärning av Glyceri'a f'uitans, fig' 8 ar

Dactglis glomerata, fig. 9 genomskärning al ett bastfiberknippe

Iros halm.

gräs, som når en höjd av ända till 2,1 
^2,4 

m., har ett fullkomligt runt
strå, vars geno,mskärning mycket liknar havrens (fig' 1)' Den egent-

liga bastfibermassan bildar en sammallhängande ring och innanför'denna

ligga kärlknippena med s,ina små fiberknippen. Bastcellerna äro fria
från lignin och likna för övrigt de föregående.

g) Glgceria fluitans, mannagrtis (fig. 7). Strået,s tvärskärning är

äggformig a, med två djupa, diagonalt motsatta lännor, och huvud-

rnassan av bastcell,erna bildar en sammanhäugande ring omedeltra'rt in-

nanför epidermi,s. Innanför denna ligga små knippen av bastceller och

kärt, inbäddade ,i pra,renkym. Bastcellerna äro tigninfria och likna till
s,torlek och form övriga i fig. 10 visade stråfibler.

h) Dactglis glomerata, Irunrlci,ting (fig. 8). Tvärskärningen är ägg-

formig a ,och bastcellerna äro fördelade i strået på samma sätt som hos

föregåenfle. Fib.ermängden hos de två sist anförda gräsen är mindre
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än hos rrimotej och rörflen och kan i gynnsammaste fall beråknas till 10
ä l5 procent av stråets vikt. Bastcellerna likna de fö.r,egående, möjligen i
mede,ltal något kortare.

i) Festuca arundinacea, stranrlsuingel. Detta ganska ,högväxta strand-
gräs liknar till'tr'ärsnittet,den i fig.6 visade typen (Phalaris). Fibrerna
aro d,ock längre, änd'a till 4 ä 5 mm.,
och styrkan i medeltal 14 ä 15 kg.
pr l<vmm. Enligt K.q.Ru,lnscn har
Festuca patula varit använd inom
pappersindustrien. Mot användning
atr F. arundinacea för detta änd,amål
talar dock det förhållandet, att fib-
rerna äro svagt förträade.

I)e ovan anförda halmväxterna
torde, möjligen med ett eller 'annat
tillägg i.(exempelvi,s bladuass, som
redan förut omtalats) vara de, som
hittills fålt någon större användning
inom industrien eller som skulle
kunna ifrågakomma för sådan an-
vändning. Om man i allmänhet skall
kunna tänka sig, att en ej odl,ad fi-
berväxt förtjänar att användas in-
om industrien, ,bör den kunna skör-
das och insamlas utan alltför stor
kostnad samt förefinnas i tillräcklig
mängd, ,eller med ,andr,a ord: den bör odlas. Men en odling, grund,ad
uteslutande på ett 'industriellt tillgod,ogörande av en plantas bastfibrer,
kan ej bl,iva ekonomiskt lönande. Ej ens drottningen bland bastfibrer,
lintågan, kan jäva detta påstående. Och skuile så undantagvis vara
fallet, bekråftar detta undantae r.egeln.

9. Humulus lupulus, humle. Fam. Bcabri.de.

,_ Humle är en rnycket gammal kulturväxt. Dess ekonomisk,a använd-
ning fal,ler, som bekant, egentligen inom öltillverkningen, under det att
man först på l8t|O-talet gjorde försök att awända stjälken,s fina och
starka tågor för industriella ändamåI. I våra gamla landskapslagar om-
talas humle- och humleodling redan på 1300-talet, vid vilken tid plantering
av denna växt var allm'än i vårt land.l Att stjäla humle var till och mecl

belagt med dödsstraff, huru otroligt detta än låter i våra dagar. I Got-

# m'

Fig. 10. Olika cellbildningar, framtrådande
i ett mikroskopiskt preparat av halm-

fibermassa.

ffih

ilflffiH
'@

-s.F STLLEx: Sv. handelns och näringarnes hisioria.
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landsiagen påbjöds tionde av humle, och enligt Wexiö stadga skulle Yarie

bonde hålla 40 humlestänger. Det tyckes dock hava gått rätt dåligt rned

humleodlingen i landet, ty längre fram, uncler Karlarnes tidevarv' för-

bjöds all import av humle för att därigenom uppmuntra den inilremskl

oäting"rr. Denna år för närvarande mycket obetydlig' Så gott som all

t u-te för bryggerierna importeras från Bajern och Böhmen' Humle-

plantanshistoriaärförövrigtgansk.aväxlande,ivissaländervisande
en utveckling från tvångsplantering till förbuds,lagstiftning. I sanning

i<an man om dens'amma påstå alt tempota mutantur' Då man hesinnar'

att humlefibern allt mera kommer till använ,dning i de särskilt humle-

odlande länderna, England och Förenta staterna, dels såsom tillsats i
pappersmassa till finare papper och dels såsom inblandning i "kosmos-

iinrr" till vigognegarn, under d,e,t att huml'ekottarnas bet5rdelse för brygd

småningom synes avtaga i många länder med

,betydligt minskad ölproduktion, torde man
o kanske få föru,tspå en vändpunkt i denna plan-

tas ekonomiska användning.
Nästan alla till fam. Scabridae hörande

växter hava starka, mjuka och långa bastfib-
rer i stjälken eller stammen. Så är exempe{-

vis förhållandet med brännässlan och h,a'mpan

förutom humlen, vartill kunna läggas den i
södra och östra Asien odlade näSselarten ra-

miplantan eller det s. .k. klinagräset, [-/rlica
niu eo el\er t e nacis s ima. s'amt p'apper smullbärs-
trädet, vars bastfibr,er än i dag utgöra ett vik-
tigt råmateri'al till papper i Kina och Japan.

Humlens stjälk är slingr,ande och kan

bliva ända till 1'1 m. lång. Stjälkens ge-

nomskärnins (rig. 11) vis,ar ytters,t epid,erm'ishinnan ,a, innanför
denna ett lager av bastceller fu, ett lager av vedceller c, samt innerst mär-

gen d. Bastccllerna e, som bestå av ren cellulosa utan träsubstans' likna
nässlans. Två något olika former ,förekomma. Den ena har tjocka väg-

gar ocrh linjeformad, knappt synlig lumen samt långa fina spetsar. Den

andra ,f,ormen visar en tillptattad, oregel,buden tvärskärning, varigenom

cellen erhåller ett bandlikt utseende med stor lumen och breda, avrunda-

de spetsar. cellväg,gen synes här och där finstrimmig i följd av lumens

ojämnheter. Derr enkla fiberns ,längd växlar från 3 till 20 mm., medel-

värde 10 mm., tjockleken 0,005--0,033 mm., medelvärde 0,016 mrn' Den

sammansatta {ibern eller tågan är fin, stark och jämntjock sarnt han

erhållas i ganska stor längd, ända till 10 cm. Tågorna äro mjuka och

smidiga, låta lätt sno sig till fint och jämnt garn rsamt låta väl bleka sig

till ,fullständigt vit färg och förete därvid 'linets glans och 'säregna utse-

k
,)

$$w
Fig. 11. Schematisk gcnom-
skirning av en bumlestjälk,
a epidertnis, b, e bastceller,
c vcdcpller, d nrärg,'cller'
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cnde. tribern är vidare synnerligen stark, ända till 35 ä 40 kg. p. kvmm"

sålunda i detta hänseende fullt jämnställd med bästa linfiber. Mängden

av tågor är dock jäm,förelsevis rin'ga, blott uppgående till c:a 10:\ 12

Drocent av stjälkens vikt.
undersökningen har sålunda till fullo styrkt, att man i humlens barst-

fiber har ett ,förstklassigt materiil till garn, vävnader ooh pa'pper, till och

mecl tävlande rned linet. Det ringa fitrerutbytet är dock ett allvarligt

hind,er för en ekonomisk ranyändning. I vissa länder, 'såsom i England,

varest humleodiing bedrives i mycket stor skala' har fibern fåt't en allt-

mera ökad användning inom papperstillverkningen, särskilt till finare

papper. I vissa andra länder åter, såsom Förenta staterna och Belgien,

har-numbtibern, jämte fiber av näs.sla och ginst m. fl., samt avf,atll av

lin, hampa och jute m. m. fått en viss användning såsom "Kosmosfifuer"

till inblandning i ull för spinning av vigognegarn till billigare halvylle-

hläden. På grund av humlestjålkens grovlek och tnäantade beskaf'fenhet'

som påminnef oln jutestängeln, borde man vid en ti,llverkning'i större

skala av humletågor snarare tillämpa de för jute än för lin använda me-

toderna.

10. Barr av gran' en och lärkträd'

I det föregåendel ,har omtalats, att bastcellerna i den vanliga tallens

barr under benämningen skogsull ("\Valdwolle") vunnit en viss, orn ocli

obetydlig användning tlll papper och papp, ja till och med till garn och

vävnader. Det ligger då nära till hands att antaga, att barr av våra öv-

riga barrträd shola hava samma förutsättningar för en ekonomisk an-

våndning. Redan den betydligt mindre längden, grovleken och styrkart

hos gr,anens, enens och lärkens barr tyda d,ock på €n mindre grad av an-

vändbarhet, såsom en närmare undersökning också till fullo bekräftar'

a. Picea abies, gran. Fam. Conifetx. Barren hava en rom]:oidisk

tvärskärning (fig. 12 A), en största ,längd av 25 mm., en bredd av 1,2-
1,5 mm. ,och en tjocklek av 0,9-1,3 mm. Innanför epidermis a och de

starht förvedad: hypotlermiscellerna b ligger den kloro'fyll'förande pa-

ranchymm,assan med sina harzkanaler e, orngivna ay fibrer d, samt med

det cen-trala fiberknippet f. Samtlig,a fibersträngar b, d och f vis,a stark

träreahtion med tlndantag av centlalsträngens inre del. Efter kokning

med natr,onlut erhålles en fibermassa av 15-20 procent, alltså någ'ot

mindre än hos fallbarr. De enkla cellerna likna tallbalrens, hava en längd

av 2-3 mm. ooh cn diam. upp till 0,03 mm. celh'äggarna äro i allmän-

het jämntjocka, lumen här och där med utsvällningar. Den enkla cellens

stynka är på grund,av förvedningen ganska ringa, i medeltal blott 10-12

)

i-

F-

1 Landtbruksakademiens Handlingar och Tidskrift 1920'
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kg. p, kvmm. På grund av dessa resultat lorde man kunna påstå, aLt

fibrer av granbarr i allmänhet äro olämpliga till påpper, garn och vävna-
der, 'men däremrt användbara till exempelvis papp eller sådant papper,
vartill råslipad trämassa användes, sam't såsom stoppmaterial.

b, Junipertts contmunis, en. Fam.
Conifere.. Fig. 12 B visar schematisk
tvärskärning av ett enbarr, med epider-
rnis a, klyvöppningar c och den centrala
fibersträngen b. Skärningen har. en
osyrnmetrisk, åt sidorn,a starkt utdragen
form och även f,ibersträngen är bandfor-
rnig,t utbredd och ej rund, sås,om hos
gran och lärk. Baruets längd är c:a 12

mm., bredd 1,8 mm. och tjocktek 0,4
rnm. på m,itten. Fibermängden är jäm-
förelsevis riklig, uppgående till 20 å 25

procent ra,v barrvikten. Den enkla fiber-
celiens längd vänlar rätt rrycket, från
1,5 till 4 å 5 mm., med ett medelvärde av
2,5 mrn. Derr liknar tallbarrfitrern, r.i-

sande intryckningar och. motsvarande utsprång, tydligen uppkomna ge-

nom cellväggarnes prässnin,g mot varandra. Den sammansatt'a fiber-
tågan har en längd, växlande mellan 5 och 10 mm., sålunda alltför kort
lill spånad.

c. Lari:r decidtta, Iiirk. Fam. Conif er,t:. Fig. 12 C visar barrets sym-
metriska tvärskårning med ilen centrala ,fibersträngen b. Barrets strirsta
längd är c:a 4 crn., bredd 0,7 mm. octrr tjocklek 0,35 mm. F-i"bermängden

är mycket ringa, blott omkr. 5 procent, och de starkt förträade fibrernas
styrka endast 2-3 kg. pr kvmm. Dessa barrfibrer kunna sålunda svår-
ligen tänkas anviindbara inom industrien.

Fis. 12. \ ivärsl;irning av barr från
grän. B fran .n orb (l {rån lirkfräd.



Inhemska fiberväxter
[lV

Gustaf Sellergren.

11. Cannabis sativa, hampa. (Fam. Scabr.ida.)

. Historik.

Hampan torde hava lika gamla anor såsom kulturväxt som linet.
om man besinnar, att hampan väl trives i alla Europas och Asiens län-
der, såväl de nordligaste som sydligaste, samt att stiälkfibrerna hos
denna växt utmärka sig i alla de egenskaper, framförallt styrka, som
i alla tider tillerkänts linet, kan man ej förvåna sig över dess tidiga
användning, i all synnerhet till tågvirke och grövre vävnader, hos vilka
man fordrade särskilt stor: stvrka, såsom segelduk m. m. HrRooorus
(484--424 f. Kr.) omtalar, att man i 'l'hrakien på hans tid odlade en

växt, benämnd Kannabos, som mlcket liknade lin men hade högre stängel,
samt att kvinnorna i detta landskap vävde kläder därav, vilka fullt lik-
nade linne. Även Greker och Romare använde denna fiberart till linor,
skeppsrigg och nät men ej till vävnader, ehuru den grekiska hampan
ansågs sämre än den trakiska. omkring 500 år senare berättar pr,rNrus,
att hampan.hade stor användning inom romerska riket till tågvirke 

-"utilissima funibus cannabis" (L 19.). Romarna erhölro hampa till
tåg och segel från riksmagasinen, särskilt från Ravenna i Italien och
vienna i Gallien. Lärfter av lin och hampa hade dock, enligt Lrvrus,
en mycket stor användning även till andra ändamåI. Sålunda övertäcktes
ofta offentliga platser, åssom skådebanor och arenor, gator etc. med
grova lärfter till skydd mot regn och sol, enligt den tidens bruk vanligen
i kraftiga, lysande färger, och samma material användes av Romarna till
viktigare skrifter, såsom lagar och årsböcker m. m., innan papper in-
fördes genom Araberna.

Det framgår tidigt av de gamles skrifter, att man exempelvis i Grek-
.land använde även andra fiberväxter än lin och hampa till tågvirke.
Sålunda berättar vossrus : "veteribus Gracis sparton dicebatur id omne,
er quo fierent uitilie aut funes, aliaque ad nerum idonea, ut sunt Linum,
Cannabis, Junci, Genista etc". Alla här uppräknade fiberslag synas
hava haft en gemensam benämni ng, sparton Många antaga, att detta
ord avsåg en särskild fiberväxt, espartogräset, med mycket starka fibrer,
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växande vid medelhavets stränder, särskilt i Spanien och Algier. Detta
antagande har möjligen grundats därpå, att nämnda spatton hämtades
frän llispania (Carthagena). Det motstod vatten bättre än hampa, som

dock föredrogs till segel. NIed Genisfa menades antagligen Satothamnus
uulgaris, tyskarnes Besenginster, som ej förekommer vild i vårt land,
eller någon art Gettista eller möjligen Spartium iunceum, i Tyskland be-

nämnd Phriemenfaser. Dessa till Leguminosa hörande växter hava
fortfarande en viss användning såsom råmaterial inom pappersindu-
strien. Inom fam. Juncee, tågväxter, finnas flere arter med. mycket
starka fibrer, t. ex. Juncus conglomeråtus, J. effusus, J. matitimus.
Emellertid torde den frågan, vad de gamla skriftställarne menade med

Sparton, ännu få anses otillfredsställande besvarad. Så mycket är dock
sähert, att hampan både hos greker och romare intog främsta platsen
såsom råmaterial till allt slags tågvirke, vilket bland annat framgår av

Fig. 1. Repslagling i Egypien c:a 2000 år f. Iir.

Droscunos' superlativa uttryck: "Cannabis satiuu planta magni usus in
aita, a,C robustissimos funes factitandos."

Härrned äro vi inne på hapitlet om hampfiberns stora betydelse så-

som handelsvara under forntiden, icke blott såsom ett förstklassigt
utrustningsmaterial för fartyg utan kanske framförallt såsom ett denna

tid oumbärligt byggnadsredskap i form av linor och kablar, utan vilkas
tillhjälp uppförandet av dessa tiders byggnadskolosser skulle varit omöj-
ligt. En följd härav var den, att repslageri var ett av forntidens allra
förnämsta hantverk, vars detaljer mångenstädes åskådliggjorts i bilder
från det gamla Egypten. Av stort intresse är härvid att iakttaga' att
tillverkningen av lep under forntiden försiggick i huvudsak liksom i
våra dagar, d. v. s. repslagaren gick baklånges under arbetet, varvid med-

hjälparen satt på marken. F'örloppet åskådliggöres i fig. 1,, som är
hämtad ur en egyptisk gravhammare, vilke-n tillhört kammarherren TI
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i Sakorah, c:a 2,600 år f. Kr. En rätt väsentlig skillnad bestod dock

däruti, att repslagaren a ombesörjde snodden med tillhjälp av ett med

en arm b försett verktyg c, vid vars ena ände d fibermaterialet var fäst

och vars andra ände e genom en ring var fastbunden vid arbetarenS

kropp. Genom kringlridning av armen b erhölls snodd, under det att
medhjälparen f ordnade och utdrog hampfibrerna allt efter den avsedda

grovleken hos linan. Innan våra dagars repslageri omlades till indu-
striell drift, med allt handarbete brsatt med maskiner, skedde arbetet
sålunda, att begynnelseänclen d av linan fäsles vid en l<rok (vanligen

hade apparaten flere krokar för tillverkning av flere linor samtidigt)'
vilken sattes i rotation genom ett snöre från ett större hjul med handvev.

Repslagaren hade hamptågorna lindade kring livct samt utdro$ och ord-
nade desamma allt efter sin egen gång bakåt, vilken åter avpassades

efter det önskade antalet snoddvarv pr längdenhet hos linan' Uti de

2 på teckningen visade reprullarne g se vi ett exempel på de gamlc Egyp-

ternas ordningssinne för detaljer. Samma metod för uppläggning av

hithörande varor tillämpas inorn våra dagars detaljhandel.
I detta sammanhang måste vi konstatera det faktum, att hampan

numera nästan helt och hållet förlorat sin ovannämnda, stora betydelse

inom fartygsutrustningen och såsom hiss- och transportmedel inom
byggnadsindustrien. Den har, såsom mychet annat, tjänat ut sin tid.
Hampan har ersatts med bomull till segelduk i de få fall, man ännu
över huvud taget använder segel, hamprigg å fartyg har ersatts med

den starkare, slitbarare, smäckrare och varaktigare ståltrådslinan och

samma förhållande har inträtt inom hiss- och transportväsendet' Ännu
en farlig medtävlare erhöll hampan i den s. k. rnanillahampan (Musa

tertilis) eller plantainfibern, en palrtrfiberart från Pilippinerna, som

på grund av sina onekliga förtjänster, framförallt styrka, varaktighet i
vatten samt behväma heredning väl förtjänar sin framgång inom det
nulida repslageriet. \'i återkomtna senare till frågan, huruvida hampan
i r,åra dagar har något egentligt existensberättigande såsom odlings-
växt eller vi skola låta den återgå till sin ursprungliga hemort, som
enligt Pr,rNrus var skogen: "Cannabis in siluis primum nata est."

Antagligen började hampan odlas i vårt land samtidigt med linet.
Såväl under unionstiden som särskilt under Vasatiden infördes stora
mängcler av rysk hampa, som ansågs bättre ån finsk, och Gustaf II Adolf
främjade för flottans hehov denna import, som omfattade alla slag
av tågvirke och segelduk" I r\Ialmö inrättades 1874 vårt första repslageri,
förenat med segelmakeri, med rätt att ensamt tillverka dessa varor i
Skåne, varjämte fiskare förbiödos att, såsom dittills varit fallet; "fuska
i yrket". Enär en utmärkt hampa producerades i Riga, Narva och Reval,
sökte rnan under vår "storhetstid" på alla sått därstädes iippmuntra de

på denna råvara grundade industrierna och hantverl;en. Då östersjö-

f
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länderna förlorats, flyttades dessa industrier till Stockholm, och år 17tr7
erhöll Heus LaNNu,rN privilegier att inrätta ett segelduks-, buldans- och
flaggduksväveri jämte repslageri på Kungsholmen, räl.t till tullfri inför-
sel av råämneir och r,rerktyg samt försäljnirrgsrätt över hela riket.

Emellertid blev <iet nödvändigl. att särskirt för frottans behov pro-
ducera mera hampa inom landet, och då lantmännen ägcle ringa kunskap
inom detta område, utgavs en liten skrift: "underrättelse om sättet att
behörigen plantera och bereda hampa och lin", vilken skrift uppå ,'Hans
Kongl. Maj:ts nådigasl.e befallning" befordrades tiil trycket av "Dess
och Riksens cornmerce-collegio" 1764 '(87 sidor, 8:to format: odling,
rötning och beredning). På grund av lT00-talets skråmässiga skillnad
mellan stads- och lantmannanäringar, föreskrevs på många ställen att
hampa skulle odlas å stadsjordarne. För främjandet av hampodling i
allmänhet föreslogo vissa länsstyrelser dels att premiera densamma och
dels att städerna borde tvingas art å sin donal.ionsjord odla handels- och
fabriksväxter. Kgl. Landtbruksakademien, till vilhen dessa förslag rg26
remitterades, avstyrkte dock desamma, det förra på den grund, att pre-
miering blott innebure ett tillfälligt stöd och att odlingen skulle nedläg-
gas, så snart premieringen upphörde. Då förslagen sålunda ej ledde
till någon åtgärd, anbefalldes Akademien i brev d.24lg 1g2g att utgiva en
kort handledning i odling och beredning av hampa. Tvänne franska
konstruktioner av maskiner för beredning av lin och hampa utan rötning,
för vilken metod denna tid gjordes stor propaganda i utlandet, infördes
'åven hit och utställdes. om den ena maskinen, uppfdnnen av Tnnue.rux,
hette det, att den "följer linet utan rötning ända tilr beredning av det
finaste lärft", och uppfinnaren erhöll Akademiens stora guldmedalj för
sina förtjänster om lin- och hampberedningen. såsom senare kommer
att visas; ledde detta mvcket omtalade uppslaget att bereda lin och hampa
utan rötning ej till praktiskt resultat, lika litet som ett par svenska be-
redningsrnaskiner från denna tid, den ene konStrueracl av läraren vid
teknol. institutet GenNlNrr (1833), den andra av institutets överdirektör
G. M. ScHwanrz. Den senares linbråka, av vilken en modell finnes i
Tekniska högskolans samlingar, är anordnad med B par valsar, arbe-
tande parvis med varandra. I det törsta varsparet bråkades stjälken, i
det andra skäktades och i det tredje borstades tågorna. Skäktningen
skedde ej genom knivar utan mellan ribbor eller band av järn, försedda
med sågtänder och anordnade vid de tråda valsarnas omkrets. Huru ett
vålberett lin skulle kunna framställas i denna maskin är svårt att fatta.
Emellertid erhöll den av Akademiens dåvarande direktör det omdömet
uti årsberättelsen 1835, att genom densamma vore problemet av linbe-
redning utan rötning slutligen löst. Samma maskin omtalas några år
dårefter såsom oduglig och beredning av lin eller hampa utan rötning
såsom en förkastlig metod, vadan alltså nyssnämnda orndöme strängt
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taget kan anses riktigt, ehuru problemets lösning gick i motsatt rikt-
ning. I Danmark påbjöds hampodling i en förordning av år 1629, för-
nyad 1669, 1687 och 1749. I den sistnämnda befalldes varje gård att år-
ligen så en skäppa hampa samt att 1in av all "Kjöbstad".åkerjord skulle
odlas med hampa och lin. Det hette hårom: "Förslaget stod i ragar och
förordningar och tillsammans med dessa på hyllan.,,

Hampväxtens namn uppgives av somliga författare härstamma från
keltiska ord.et canab. Enligt andra skulle detsamma vara av grekiskt
ursprung, kannabos, från grek. ord,et kanna. rör, som skulle tyda på plan-
tans rörformiga stängel. Härav uppkorn lal. cannabis, hebr. Kanneb,
ital. Canapo, sp. Canamo och fr. Chanure (engl. Hemp, ty. Hanf).

Bofanrsk beskaffenhet och allmänna egenskaper.

Hampan tillhör nässlornas familj och klass 22 (Dicecia) enligt Lin-
nds svstem. Den har sitt hemland i Persien och Ostindien, varest den
ännu, liksom i många andra länder, växer vild i skogstrakter (c. siluest-
ris). Den vilda plantan uppnår en största höjd av 0,b m. och har mörkare
och hårdare stängel än den odlade (C. domestica). Denna senare är
tvåbyggare, sålunda med han- och honblommor på skilda stånd. Roten
är ettårig och bär en rak stängel, som upp till de första grenarne är
rund och därovanför flerkantig. De starkt tandade bladen sitta på B,
5 ä 7 st. långa skaft. Honplantan (C. fructifera), som i god jordmån
blir 1,8-2,4 m. hög, har grov stängel med blommorna sittande parvis
i övre bladvecken. Blomman har odelad kalk, ett kort fruktfäste med
2 långa pistiller och saknar blomblad. Honplantan kallas även "sen-
hampa" eller "vinterhampa", enär den mognar J-4 veckor senare än
manlig'hampa, benämnes även fröhampa eller "bäsiling". Den har runda
frökapslar, som klyva sig vid mognaden, utsläppande grå, runda, glän-
sande frön med vit, oljig kärna av söt smak. Hanplantan (C. flofiferu),
även kallad "fimmel" (blindhampa, tomhampa, sommarhampa), har
kortare och svagare stjälk, som'i axlika samlingar uppbår blommor
med 5:delad kalk och 5 ståndare rnen utan blomblad. (Hampodlare
oml<asta dock ofta dessa benämningar.) Hela växten har en stark och
obehaglig, nästan äcklande lukt.

Fig. 2 visar en genomskärning av en hampstjälk, tagen något ovanför
roten. De av mig undersökta exemplaren (Iröhampa), som erhöllos
från växtbiologiska anstalten i Luleå, hade en längd av Z0-100 cm.
från roten och en diameter av 3---4 mm. I fig. 2 betecknar a epidermis-
lagret, 0,Q3 mm. tjockt, b lagret av bastceller, 0,12-0,1b mm. tjockt,
e vedlqgret, 0,7-0,8 mm. och d mårgceller, nästan helt försvunna. Av
största intresset är här lagret av bastceller, visande dels cellernas grup-
pering och dels deras form, väggtjocklek, lumen m. m. De bilda sam-
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manhängande partier av mycket växlande storlek, från 30-50 ända ned
till 12 ä 15 st. celler i varje grupp, ja till och med enstaka grupper på ett
par st. Man finner sålunda, att tågornas nlturliga grovlek hos hampan
måste vara mycket växlande. I den övre delen av stjälken ligga knippena
tätare tillsammans, nästan bildande en sluten ring, såsom vi funno för-
hållandet vara hos linet.l Detta förhållande visar alltså, att mängden av
trastfibrer i förhållande till stjälkvikten växlar i olika delar av stjälken
med minsta mängden i undre och största i övre hälften. Denna fiber-
knippenas naturliga grovlek i stjälken synes, såsom redan nämndes i
fråga om linet, kunna regleras genom lämpliga odlingsåtgärder m. m.
I samband härmed må några ord anföras rörande vissa allmänna

Fig. 2" Genomskärning av en hampstjälk; a epidermis, b bastceller, c vedceller, d rnärgceller.

Riktlinjer för förädling av lin, hampa m. fl. spånadsväxter.

Så vitt jag har mig bekant, hava varken i vårt land eller annorstädes
några system'atiska försök anställts i ändamål att förädla bastfiberväxter
med hänsyn till en såväl kvantitativ som kvalitativ förbättring av fiber-
produktcn. Anledningen härtill har säkerligen hittills varit att söka i
den stora bristen på intresse för dessa växters odling i vårl. land, enligt
min flere gånger uttalade åsikt antagligen grundat på den fördomen,
att desammas odling ej skulle vara ekonomiskt lönande. Då man besin-
nar, att särskilt linet än i denna dag är det ädlaste textilämnet, som
säkerligen aldrig kommer att ersättas, än mindre överträffas av något
annal för Lillverkning av mycket stora och viktiga produkter, isynner-
het inom den texLila konstslöjden och konstindustrien, synes det böra vara
klart, att man även i frågan om dessa växters förädling måste nedlägga
ätt tit a målmedvetet, vetenskapligt arbete som man redan länge med så

r Landtbrulisakademiens
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storartad frarngång ägnat våra andra kulturväxter, såsom sädes,. och
foderväxler.

lvlan har i flera linodlande länder, i all synnerhet i lrland 
- 

och
kanske även i vårt land 

- 
iakttagit, att skörden av lintågor pr ytenhet

åker alltmera minskas, vilket förhållande naturligtvis verkar nedslående
för odlaren, som drager den slutsatsen, att det ej är lönande att odla lin.
Nu är det ju så både'i fråga om lin och hampa, att ju tätare man sår,
desto mindre blir stjälkens diameter; Som, praktiskt sett, står i om-
vänt förhållande till såddens täthet. vad man sålunda vinner i antal
plaqtor pr ytenhet, förlorar man i deras individuelra storlek. Sådden
måste alltså vara. lagom tät. För att öka den relativa fibermängden
måste man alltså söka uppdraga höga plantor och på samma gång
läega an på att öka fibermängden i stjälken, oberoende av plantans
I'ttre dimensioner. l)et förra momentet avser alltså en kvantilativ, det
senare cn kvalitativ förbättring, eller med andra ord: det förra gäller
plantans yttre gestalt, det senare dess inre egenskaper. vid förådlings-
försök med dessa växter måste man sålunda noggrannt undersöka så_
väl deras yltre som inre karaktäristiska egenskaper under hela växt-
tiden och mognadcn. Bel.raktar man er.t fält åed växande, näslan
mognat lin, skall man finna, att en av plantornas allra viktigaste egen-
skaper, den vttre likformighefen saknas, ehuru alla frön blivit sådda
samtidigt och i övrigt lika behandlade. Särskilt äro stjälkarnes tvär-
snitt mycket växlande. NIan märker genast, vilken väsenflig skillnad
i detta hänseende förefinnes hos våra sädesslag med sina ytterst lik-
formiga strån och yttre habitus i allmänhet. Tydligt är, att hos sådana
växter, vid vilka stjrilken utgör själva råämnet för förädlingen, denna
växlande grovlek inverkar ofördelaktigt i flere hänseenden, framför-
allt vid rötningen. En sådan likformighet torde dock kunna uppnås,
exempe'lvis genom sträng noggrannhet i sådd samt i fråga om jordens
beskaffenhet och'heredning, utgallring av olämpriga och små plantor
under uppväxten, hindrande av kårsnin! under blomningen m. m. Strängt
taget borde varje planta under växttiden bokföras med hänsvn till såväl
yttre egenskaper, såsom längd, tvärsnitt, Törgrening, längä av stjälk
från rot utan grenar etc. som inre beskaffenhet, särskilt bastfiberlagrets
dimensionei och utseende i olika tvärsnitt. Av stort intrcsse är att se,
hurusom denna sislnämnda metod, nämligen att genom mikroskopisk
analysering av bastfiberlagren i tvärsnitten uppskatta mängden av fibrer
i motsvarande stjälkdel, vilken metod .1"g r"åut for åtskiiliga år'sedan,
så vitt iag vet, för första gången tillämpat vid värdering äo tågornas
mängd och kvalitet särskitt i linptantor,i h"lt nyligen hoi;aL tiilåmpas
i Englands förnämsta anstalt för lin (Linen researeh lnstituter). via
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en försöksodling därstädes har man tilr och med gått så långt på dennaväg' att man utskurit en,mängd tvärsnitt, anda till 6,000 st. från 2,000plantor, uppmätt stiälkdiameårn på 0,001 mm., samt räknat de enklacellernas eller bastfibrernas antal i varje tvärsnitt (c:a 12_1500 st.)På detta sätt tror--man sig småningom kunna frambringa plantor, hål_lande itörsta möjliga -anga tago.,-ru,'t utröna de yttre villkor, undervilka dessa plantor kunna alstås och sålunda e.hitta en lintyp, som,entrigt vad man -"9 1l säkerhet påstår, skat lämna nara auuu"I skördav tågor pr vtenher åker mor ouå d.., "" "il;;;;;;ä plantan kanprestera' och även om_-dessa förhoppningar äro överdrivna och brotten ökning av b0 % erhöiles, skulle aetta reiuttut -"di;;; en fulrständigrevolution inom fiberväxtodlingen.
I detta sammanhang kan jag 

"j underlåta, även med risk att gåutanför det egentiga_ämnet i"rr"Åpu., som fiberväxt,,) framhålra hamp-
ltfrtlns stora popularitet såsom hälsoört n't ."juo ulminnes tider.Särskilt utmärker sig den i ostindien växande plantan (c. inrlica) försina kraftigt verkande egenskaper, fetSratigt överträffande dem hos nord_ligare trakters hamparter. nei gr isynnerhet roten, topparna och fröna,ur vilka mycket värdefulla pr"purui framstä'as, vitt. i den engersk-ostindiska marknaden ga under namn av Chunus, Gunjah, Bhang,Hashish m. fI. Den kände engelske naturläkaren, O. purr,ps BnorvN,säger om hampans medicinska egenskaper: ,,It is narcotic, anodyne andantispasmodic' It has been successruity ernployed ir g;.rt, neurargia,rheumatism, Iockedjaw' convulsions, chorea, hysteria and uterine hemor-rhage, trut it is chiefry varuabre as an invigorator of mind and body.,,om sålunda hampans betvdelse såsom medicinalväxt får anses obestrid_lig' måste dock en stor der av de märkriga och nästan underbara egen-skaper, som recran under forn- och medertiden tilrskrevos växtens frön,betraktas som ren vidskepelse. Exempelvis anför pr,rNrus, att hamp_fröet på grund av sina siccativa 

"g"rr.kup". inverkar nu o" animarafortplantningsorganen: ".semen ejus erstinguere genituram airorumt!.i-c-itu1", nämligen genom förtäring av större mängder. I motsats här_till skulle hampfrö öka vissa djurs, t. ex. hönsdjurens lruktsamhet,varför man vintertiden med avsikt inbrandar detsåmma i dessa djursföda' I äldre skrifter anföres, att hampfrö såsom menniskoföda är svår-smäIt och arstrar huvudvärk samt ati rro"u r.".rrrn--1"ä., tilIståndanvändas såsom efterrätt, likasom hylsfrukter i allmänhet ,,för attfrämia törsten".. Fröets saft utdrivei mask och arla insekter, ,,somk*pit in i ö-t'onen". I nriörkartat tilrstånd är den nyttig mot hosta ochgulsot' orian är rämplig till salvor rnot koppo.rr,- -å av mjöret urfröet, blandat i drycker, ,'blir man drucken, dum och trög,,, och ettberusande vin kan därav beredas. på grund av hampans starka ruktpåstods, att det vatten, i vilket rötningen försiggått, dlev dödande gif_
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tigt' så att alla fiskar dogo. Andra åter påstodo, att detta var andelesfelaktigt, att fiskar tvärtom tycka mycket om dessa plantor och medavsiht uppsöka dem, men att, särskilt på mindre prat-ser utan, avlopp,fiskarna tagit till sig så mycket av hampans safter, att de förätit sig,"vilket alltid är skadrigt". prrNrus säger, att ,,vatten förlorar sinflytbarhet av hampån, om man gör den till en saft.,, Vidare säges, attom man utgjuter på marken en dekokt på hampväxter, krypa claggmas_karna fram ur jorden, ett förhålrande, varav fiskare ofta begagna sig.En dekokt på roten gör fingrar och dess leder mjuka, är bra mot poda_ger' gikt, på muskrer, seniga och nerviga derar.i allmänrret samt lindrar
svedan å brännsår.

vi finna i denna provkarta över hampans förträffliga egenskaper
en blandning av sanning och vidskepelse. Även om man utgallrar a't,som faller inom den senare hategorien,. återstår dock mycket, som ty-der på, att hampan i alra tider varit en vrktig medicinalväxt. Dess tekniska
användnins åter är grundad på stjälkens långa, starka, spinnbara tågorsam{ på de' ur rröna pråssade oljan, som äger rinoljans förträfil"iga
egenskaper och s.<rm vunnit användning till treredning av målarfärger,till lysolja samt till foderkakor för kreatur, särskilt svin och hästar.Även till valksåpa inom ylleappreturen har den fått användning.

Jordmå"n, gödsling, sådd m. m.

Hampa erforclrar god ler- e'er sandmylla, även märgelhartig jord ärlämplig, med snarare rågt än högt Iäge. Alltför sandig" jord är sämre,
Iikaså kalkhaltiga och torra platser. En torr jordmån iit "ro- ett torrtklimat ger en kort, trärik och hård stänger. odlingsplatsen trör varaväl skyddad mot blåst, enär växten blir ganska hög. ofta väljas frod-stränder. Fuktiga somrar bliva bastfibrerna gröwe. på den tid ham-pa odlades i vårt rand användes stallgödsel i ritHg mängd, 

",u 4 r";;-;;
4,000 kv.-fot, antingen på rrösten eller våren. rru-prrr"fordrar en luc-ker, väl arbet/d jord, som uppgräves eller plöjes titt stort dj"p. ;;alltför styv lera, påföres några lass mudde. 

"ttår slamgyttja, om sådanfinnes. Plöjning göres på hösten samt 2_B gånger pa1,arårr, med 2_3
veckor:s mellantid, samt harvning. Man kan oåt* t u_pa många .år iföIjd på samma plats. En engelsk författare i ärnnet (Al your.{c) sagersig kånna ett fall trå hampa odlats 70 år i sträck på samma åker medgott resultat. Den utsuger ej jorden så mycket som andra växter, denrenar från ogr'äs, håner jorden lucker och fordrar ej så noggrann skötsel
som lin. Erfarenheten lär hava visat, att vissa insekter, såsäm kålfjäriln
och dess larv, hysa en tydlig vedervilja mot hampa, antagligen på grund
av dess lukt, varför man på många stälren odrar hampa omkrinj mirurrJ.Då man även.erfarit att rotväxter och kål trivas oär 

"tt"o hampa, var
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på många ställen vanligt att sarntidigt bruka två köksträdgårdar och
två hampland med växelbruk, vartannat år med hampa, vartannat med
kål eller rolväxter.

En gammal regel vid hampodling säger: "Hampan fordrar lugn och
skugga." Jorden bör i sig själv äga fuktighet, men ej allt för mycket,
enär mognaden därigenom försenas. sålunda är varken en backe eller
sumpig mark lämplig. I sandig, grusig och stenig jord mognar ham-
pan för tidigt och hinner ej växa väl ut utan blir kort i.stjälken och föga
givande i basttågor. Jorden bör vara bördig: lös lera, blantlad med svart-
mylla eller sandmylla. Styv lera är olämplig. Hästgödsel ans€s lämp-
lig dock å högre belägen eller sandig jord bättre med gödsel från horn-
boskap.

Sådden är beroende på jordmånen, sålunda tidig sådd (i slutet av
april) på torr jord, sen sådd (i rnitten eller slutet av maj) på fuktig,
kall jord. Enligt erfarenhet är tillrådligt att vart annat eller tredje år
taga frön från en jordmån, som är helt olik den som skall besås. Fröna
böra väl nedmyllas, t. ex. med en lått träharv. Vid alltför tunn sådd
blir stjälken träaktig med grenig och yvig växt samt tågorna av sämre
kvalitet. vid tät. sådd åter blir stjälken rak och hög samt tågorna bättre.
Man brukade förr beräkna med gott frö en skäppa frö på 2,000 kv. alnar,
motsvarande c:a l liter pr 25 kv. m. Enligt andra uppgifter (Kar-
marsch) beräknade man r-id sådden 175-180 kg. frö pr hektar eller
2,5-3,5 hl. pr hektar, beroende på, huruvida man önskade grovhalmig
(i förra fallet) eller finhalmig hampa. I hl. hampfrö väger c:a bl kg.

Uti den av Kornmerskollegium är 1764 utgivna broschyren: ,,Under-

rättelse om sättet att behörigen plantera och bereda hampa och lin',,
säges, att "kännare av naturens hemliga lagar påstå att rotväxter, böra
planteras i nedan, hampa och andra höga växter i nymånad',.

Skörd, beredning genom rötning m. m.

Den manliga hampan, som har längre stjälk, mognar redan i augusti,
då blommorna utströ sitt frömjöI, llladen börja hänga slappa och plan-
tans stjälk blir gulaktig, varemot spetsen får en gråaktig färg. Man
upprycker dessa plantor med roten, hällre för tidigt än för sent. Står
den nämligen alltför långe, lossna ej tågorna så lätt från stångeln, som
blir mera träartad, och bliva ej så fina och mjuka utan i allmänhet blott
tjänliga till tågvirke. Denna första röskning kallas gallring och de
röskade plantorna gallerhomplr, som är bäst till garner och vävnader.
På många ställen betraktas gallerharnpa, egendomligt nog, såsom ogräs,
bortränsas före fröhampans mognad och bortkastas såsom oduglig, en i
allo förkastlig metod. På andra ställen åter skördas galler- och frö-
hampa samtidigt, varvid den förras tågor i följd av övermognad bliva av
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sämre beskaffenhet, så att de oliha partierna måste rötas för sig. slut;ligen kan man skörda gallerhampur. r.;r" fröhampan, såsom ovan om-talats, den bästa och mäst tillämpade rnetoden. via rashni;g;; ;;;-
teras stänglarna vanligen i B rängder, så att lika långa råggas tilrsammans
och'sam,rnanbindas i båda ändar tilr kärvar, virka up"pstärTis mot varandrapå rotändarna elrer bringas tilr omedelbar rötning, sedan .ött";r; ;r:skurits' Två å tre veckor därefter äro de ö-vriga stängrarna mogna,.den s. k. frö- eller stockhampan (honhampan), vars g".O.rn, spetsigafröhus innesluta fröna' En der honplantor få kvarstå, tllls fröna rrun-nit fullkomligt mogna, de övriga röskas ti.igare, så snart ovan anförda
kännetecken 

'örja 
framträda. om alra honplantor röskas samtidigt,låter man den egen'iga fröhampan eftermogrr. 

".., 
yecka, uppställcl i

skvlar på fältet, stundom rned ett lager rrarm överst för snabbare mog-
nad och till skydcl mot fåglar, vid all röskning iakttages, att hampatill bästa garn uppryckes något fö.e fullmogoaa,"då tågo"rna äro finare.stiälken sorteras efter längd (den sist röskade rägges för sig), fröna
av'epas för hand eller med kam eller u*tröskas samt sorteras åvenledes.

Enär rötning av hampa i vissa hänseenden skiljer sig från rötning avlin, rnå i det följande något utförrigare beskrivas a" 
"rrrast 

tillämpade
melodc.na, som rä'. mycket växra på olika orter. I det törjande sam-
manfattas de i den tillgängliga, i allmänhet ganska gamra litteraturen
anförda metoderna utan reservationer. Det mästa torde vara riktigt,
även betraktat ur nutida, vetenskapliga synpunkter.

Likasom lin rötes hampa antingen i vatten eller på äng, utbred. i
ett tunnt lager. Den förra metoden är mäst använd, ger jämnare tågor
och tager korta'e tid- visserligen ger rötning i rinnande .vatten något
ljusare tågor än i stillastående, men skillnaden i färg hos råhampan
har blott tillfällig betyderse och försvinner vid blekning. l.orvgravar'
vattensamlingar elrer iarr å mossar och ängar äro rämpiigast, om vatt:
net är fritt från gyttja, säv eller andra växter. på botten bör anorclnn.
en bädd av tåta lövruskor, så att ingen orenrighet från botten kan vid-
häfta hampan. Vattendjupet bör vara 0,6-1,2 m. Häl-t ;;r^;;";;;
företagas <.rmedelbart efter röskning, medan växilimmet ännu är mjukt,,
sålunda utan föregående lufttorkning. Rötbuntarna, av omkring en arrns.
tjockleh, läggas, sedan :rötterna avskurits, i horisontala lager med rot_
ändar mot varandra och stjälkarna vinkelrätt mot varandia i de olika,
lagren, c:a 4 lager på varandra, och överst läggas tyngder. .Via unrn.
väderlek kan gallerhampan vara färdigrött på 6 .g- dygn, honhampan
åter, som inlågges något se'are, då vatt'et.är kallare, fordrar längre:tid- Iledan efter några dagar bör man tiilse,. huru långt rötningerrfortskridit' Man bryter en stjälk ur mitilagret några 

"*l t.å., r.ten
och undersöker, huruvida tågorna rätt skilja sig från den träiga delen,:
eller ,också torkar man stjälken och bryter deh, varvid skäven lätt bör
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falla ifrån tågorna. I allmänhet är bättre att röta för ritet än för mycket.
Eftcr upptagning sköljas knippena i rent vatten (ej från rötningsstället),
banden upplösas och stjälken utbredes i ett tunnt lager på en back-
sluttnine för torkning eller reses mot en gärdesgård samt lagras under
tak. ofta förordas att lagra hampan till följande vår, enär det är
svårt att på hösten efter rötningen få den väl torkad. I gamla lantbruks-
krönikor säges, att rötningen sker hälst om vå,ren, "när sälsen blommar
och.grodorna börja kväka". I samma vatten kan rötas, B, högst 4 par_
tier efter varandra. om rötningen anses otillräcklig, kan man luftröta
några dagar på äng. Såväl vid rötning som vid efterföljande behandling
bör man skilja de olika hampsorlerna från varandra: rång och kort
gallerhampa, lång och kort honhampa samt fröhampa. .Hinhampans
spädare stänglar rötas snabbare än honhampans grövre. sker rötningen
i en å eller bäck, bör vid brädden grävas.en ränna eller grop, i vilken
vattnet håller sig lugnare och varmare. Tydligt är för övrigt, att röt-
ningen sker snabbare i de övre varrnare vattenlagren än i de undre,
varl'ör de undre hamplagren rölas mera ofullständigt.

Bastfihrerna frånskiljas antingen genom bråkning.elrer, mera sällan,
genom "skalning" för hand, vilken senare metod dock väl måste anses
föråldrad. Skalad hampa, som var mycket långfibrig och fri från skäv,
skattädes mycket högt. Den bultades med träklubbor eller gnuggadeq
för hand och häcklades, slutligen upprepade gånger med användning
av allt finare häckla. Efter fullständig torkning med ej alltför stark
eller hastig värme (i vilket fall mycket avfall uppkommer vjd bered-
ningen) bråkas och skäktas hampan likasom linet. Den skäktade hampan
lägges i knippen av c:a 2 kg., som sammanbindas till balar och ornlindas
med mattor. I detta tillstånd utgår hampan i handeln i vissa kvaliteter.
Den ryska hampan är vanligen osorterad. Man berärrnar c:a 2 kg.
skäktad hampa ur 8 kg. rött hampa. om odlaren själv skall använda
en del till eget bruk till finare lärft, bör en finhäckling göras, var:emot
till giövre vävnader, såsom säcklärft m. m., eller till rep dea skäktade
hampan kan direkt användas. En mycket hög kvalitet hos tågan erhålles,
om den skäktade gallerhampan, lagd på rena plankor, utsättes för
fortsatt rötning i rent vatten 2-3'dygn med därpå följande bykning
i asklut ett dygn samt sköljning i'vatten. Före häckling böra tågorn4
bultas, t. ex- med ett vanligt klappträd,på ett bräde, varigenom de klyvas
och bliva fina och mjuka. Även den rötta stjälken bultas ofta med
träklubbor för underlättande av bråkning, isynnerhet om den är grov och
!rärg, såsom förhållandet är med fröhampa. Ett annat beredningssätt
bestar däruti, att hampan efter den dubbla rötningen delas i små knippen
om c:a t hektogram, vilka fa tigga i hett vatten a/z tirnma och därpå
antingen undergå en kraftig gnuggning för hand eller mangling,.lindade

t
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på en vanlig mangelvals. Härigenom skonas tågorna mera än vid bråk-
ning och skäktning.

De ovan anförda metoderna, alla mer eller mindre av manuell art,
tillämpades ända till mitten av 1800-talet, då man började använda
maskiner för beredningen. Produktionen blev visserligen härigenom
snabbare, bekvämare och billigare, men kvaliteten hos den i äldre tider
beredda hampan har säkerligen aldrig senare överträffats.

vid fullständig torkning i varm luft förlorar frisk hampa 4b-60
% av sin vikt. I lufttorkat tillstånd håller hanhampa c:a 26 /o bast-
tågor och 74 Vo trä, honhampa c:a 22 % basttägo. o"n Zg % trå. Det
fullt torra bastet består, enligt K,t.nnranscn, av 62-70 /6 ren cellulosafiber
samt 30-38 % i vatten och varm lut lösliga åmnen. Större delen av
dessa ämnen äro olösliga i vatten. I)en torra stängelns trä består av
nära 75 vo ren träsubstans och 25 vo andra ämnen. viktförlusten vid
rötning (i torrt tillstånd före och efter) uppgår till 20 il 2E %. Man
kan alltså antaga, att 100 kg. frisk (grön) hampstjälk, fri 'från rötter,
efter rötning och torkning väger 82-40 kg. av 100 kg. bråkad och
skäktad hampa erhålles efter häckling 44-6g 'kg. ren spinnhampa,
1-6 kg. obrukbart avfall (skäv, damm), resten blånor.

TiIl komplettering av och jåmförelse med ovannämnda uppgifter må
anföras följande av Dn. H. L. w. vör,xnnr erhållna resultat: Den växande
plantans vattenhalt är 45-60 %, ju svagar.e sfängel, desto större vatten_
halt. Manlig och kvinnlig stänger avvika mycket i beståndsdelar och
deras mängd.

a) Manlig planta: ilIedelgrov, J-By2 fot lång, fullt torr stjärk
rned kvarsittande rot lämnade 2b,B d/o bast och 7B,g % vedåmne (trä).
Bastet bestod av 62 d/o ren cellulosafiber, 16 % i vatten lösliga extraktiv_
ämnen samt 22 Vo i vatten olösliga, men i alkalisk lut lösliga ämnen.
Vedämnena bestodo av 77 7o cellulosa (fitrrer), 21,1 Vo i vatten lösliga
extraktivämnen samt 10,9 % i vatten olösliga, i alkalisk lut lösliga ämnen.
Svagare stänglar innehöllo proportionsvis mera, grövre däremot mindre
nrängd bast.

,b) I{iinnlig planta: Förhållandet emellan bast och
växlande. l\{edelgrov stjälk, 90-105 cm. läng, 22 lo
Grov stjälk, 120-150 cm. lång, 1b,66 % bast, g4,BB

fin stjälk, 20 Vo bast, 80 % ttä. Bastet bestod av 64,8
fiber, 12 Vo i vatten lösliga extraktivämnen, 23,2 Vo i
alk. lut lösliga ämnen.

trä befanns mera
bast, 78 % trä.
% ftä. Mycket
Vo ren cellulosa-

vatten olösliga, i

Kvinnliga plantor hålla alltså betydligt rnindre mängd bast än manliga.
Den träiga delen av den kvinnliga stängeln överensstämrner i fråga om
träets beståndsdelar med den manliga, men kvantiteten är mycket väx-

I Professor i Erfrwt. Se nedan om lrerednilg av hanrpa utan rötning.
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lande. Kraftiga stänglars vedämnen hålla betydligt mindre mängd lös-
liga beståndsdelar än svaga. I vatten lösriga extraktivärnnen hos bast
och trä skilja sig föga från linets. De blott i lut lösliga ämnena hos
hampan awika dock från glutenämnena hos linet. viktförlusterna vid
rötning avhampa är något mindre än hos lin, c:a 2b %, oftablott20 %
eller ännu mindre. En viktig faktor är den, att hampa håller en ej
oväsentligt större mängd bastfibrer (till 2b,8 %) än lin (c:a20 %).

Ett betydelsefullt skede inom lin- och hampberedningen inträdde
1815-20 med införandet av de olika metoderna att bereda tågorna
utan rötning. Då man tänker på rötningens besvärligheter och många

l'ig. 3. Valsbriliningsrnas}in (äldre) av Christian.l

olägenheter, kan man ej undra över de nya metodernas stora popu-
laritet, och många framstående lin- och hampexperter ansågo berednings-
frågan slufgiltigt löst genom desamma, såsom förhållandet även var i vårt
land, enligt vad ovan visats. Småningom uppkom doch tvivel om meto-
dernas förträfflighet och efter ett par tiotal år försvunno de lika hastigt
som de uppkommit. Då denna tidvis ganska heta strid mellan fack-
männen inom området är av stort intresse för varje vän av våra gamla
slöjders historiska utveckling, vill jag med några ord närmare belysa
frågan genom framläggande av ett par fakta och data:

Metoden att bereda lin och hampa utan rötning exploiterades i Eng-
land av Nlrr,rrxcroN, Lec Hlrl, BuNoy, Kurue, LowteR m. fl., i FranI-

t Fig. 3 är likasom fig. 4 och 5, tagen från mocleller i rekniska högskolans samlingar
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rike av CHnrsrreN,' DuRaNo, Ber,r,lnrNnr, Trsso'r, Mol.lRo, och i Italien
av Roceno, Sacco, C,rrr,rurr'rl m. fl. Den metod, som kanske vann de
flesta anhängarne, var fransmannen cHnrsrraxs.l Den tjockare hamp.
stjälken avskars vid roten, den smalare röskades och nedre delen bultades
med en tung, refflad klubba. Den torkade stjälken inmatades i en
valsbråkningsmaskin (tig. 3), passerade 2 å B varv genom dendamma,
varcfter tågorna utkammades på en grov häckla och fingo därefter, näs-
tan fria från skäv, ånvo passera genom valsbråkan. Denna bestod
av en stcrre, refflad vals, på ornkretsen försedd mecl ett stort antal (14)
små, refflade valsar av trä eller järn, vilka genom snören kunderspän,
nas mer eller mindre kraftigt mot den stora valsen.r För erhållande av
högsta kvalitet hos hampan byktes 2 gg.. med askiut och 2 ggr. med
såplödder med noggrann sköljning mellan behandlingarna. Metoden
gjorde anspråk på följande fördelar: Besparing i tid, möda och arbete,
erhållande av större kvantitet tågor jämte bäil.re kvalitet, mindre kost-
nad saml lördelaktigare ur sundhetssynpunkt,. sålunda högst väsenl.liga
fördelar. Åt Dr H. L. v;vör.nnn i Erfurt gavs i officiellt ,rppa..g att göra
en vetenskaplig-jämföranderundersökninj av de båda ,,'"åi"rru, bered-
ning av hampa (resp. lin) med och utan rötning. Av resullaten fram-
gick i huvudsak följande:

Enligt c:s metod kan hampan ej förfinas lkryvas) tiil samma grrd
som hos r'ött hampa. De främmande, olösliga beståndsdelarne äro ej
avlägsnade hos den orötta hampan. Garn, spunnet av orött, föga raffi-
nerad harrrpa, förlorade 20 % av vikten vid utkokning i vatten och yt_
terligare 14 % vid utkokning i lut. Garnet bestod alltså av 66 /o rcn
fiber ooh 34 % fuämmande ämnen. Garn av rött hampa åter, föga raf-
finerad, förlorade 4'/o i vatten och 14 /o ilut, tillssmpals 1g /6, inne-
höllo alltså 82 iå ren fiber. Det senare garnet innehöll sålunda blott
htilften så mychet föröreningar som det förra. vidare erhölls i medel-
tal lika stor mångcl bastfibrer ur Iika stora mångder orött och rött
hampa- om däremot lika stora mångder hampstjälk uttogos av båda
siugcrr l'öre rölningen, elhölls visserligen 10, 15 ä 20 % mindre mängd
bastfiber trån den rötta än från den orötta hampan. men orsaken här-
Lill var uppenbarligen den, att genom rötningen uppt o- 

"; ,ix,t,;rr".t
genom bortgång av extraktivämnen, växilim m. m.; oiil."n förlust skulle
uppgå ånda till 25 %. Någon ver:klig fiberförlust uppkommer ej genom
rötningen. Rött hampa gav större utbyte av häckladc tågor. orött.
hampa år svårare att finhäckla, idet att växflimmet hindrar klyvningeri
och en viss hårdhet och sprödhet hos fibern inträder. via nactting äv-
slitas of La längrc tågor oclr större mängd korLa tågor eller blåno" 

"upp-

kommcr. Ingen avsevärd skilnad i slgrka hos garnet förefanns, äm

t
{

f
I
I
I
I,
1i

't

1 l)irecteur de Conservatoire des Arts et Metiers, Paris (1818).
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det oblekta garnet, kunde man raffinera med en brandning av kark(25 % av stiälkvikten) och pottaskelut (tO V" av vikten), därpå nog_grann sköljning samt slutligen behandling med en svag syra, såsommjölk 
-, 

vinstens 
- eller citronsyra. eller ted mjölkvassra.

Redan på 1760-talet framkommo förslag (MancaNolnn, m. fl.) att"kottonisera" hampbrånor- I en broschyr från denna tid säges: ,,Blå-
norna kunna förvandras til en rudimeterie, virken i det närmaste lik_nar bomull. Den kan blandas med bornull, silke, ull och kamelgarn till'tyger, strumpor m' m." Nfetoderna bestodo i blånornas k"k"öl ;i_kalisk Iut.

Den enkla hampcellens byggnad och egenskaper.

Cellens medellängd växlar från lb till 25 mm, men kan uppgå till50 ä ti' mm, bredden 0,2 till 0,05 mm. Tvärsnittet visar en oval form(fig' 6, e, f), mera såilan med utsprång. Spetsarne äro vanligen jämntavlun{gde, mera sällan flikade (b, c) eller kluvna (d). Lumen är bredoch cellväggarna visa i skärning flera concentriska lager. En del ärdreceller visa svag träreaktion, särskilt i stjälhens nedreiel, och stundomvisa de olika lagrcrr i cerväggen orika stark träreaktion. För övrigt ärhampcellen mycket rik rincelren, men år något grövre och mindre jämn-
tjock.

Enligt många fiberkännares (Cneunn m. fl.) åsikt finnes ingensäker skilnad ernelran en enkel rin- och hampcelr. Emellertid före-finnas vissa skitjaktigheter, såsom tvärsnittens olika f;;;, ;;;';;.hampan har rundade hörn, hos linet är porygonartad, vidare den flikad,espetsen.hos hanpcellen, som aldrig framträder hos lincellen, samt slut_ligen den skiktartade strukturen i hampcelrens väggar. Även finnas

Pig. 5. Fiicklingsmaskin (äldre) för Iin och )rampa.
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å hampcellens epidermis en mängd encelliga, böjda, nedtill starkt för-
tjockade hår (fig. 7, h, vilken är tagen efter v. HöuNor,). I denna fig.
betecknar B hårets bas och b basen av ett avbrutet hår i epidermis, k
liorninnehåll och r den råa spetsen. Hos såväl linets som hampans
epidermis förekomma talrika spaltöppningar, enligt v. HönNBl ett litet
antal (c:a 12 st. pr kvcm) hos hampa, därem<lt ända till 3000 st pr kvcm
hos lin. Hos hampa begränsas spaltöppningarna av 2 halvmånformiga
celler och vila på en halvklotformig vårta å epidermis. Linets spalt-
öppningar däremot ligga ej på en upphöjning utan i samma nivå som
de övriga cellerna i epidermis, som i motsats mot hampans saknar hår.

al)c

flffff
'p
f@

I

Fig. 6. Bastceller av hampa, a-d spetsar,

e, f tvärsnitt, g långdutseende.
Förstor. 250.

Vid en jåmförelse mellan hampa och lin i fråga om slyrlca mot av,
slitning har jag ej kunnat finna någon nämnvärd skilnad. Hampcel-
lens medelstyrka uppgår till 35 å 36 kg p. kvmm för tågor ur stjälkens
övre hälft, varemot de mer eller mindre starkt förträade bastcellerna
visa något mindre styrka. Enligt uppgifter i K,lnuanscHs "Handbuch",
skulle hampa vara starkare än lin, en uppgift, som jag dock ej, trots tal-
rika försök enligt den av mig tillämpade, i inledningen beskrivna me'
toden, funnit bekräftad. Täpjbarheten är densamma som lincellens.

Fig. 7. Epidermis ar- hampa, visande cei-
ler c..b baser efter ett avbrutet hår, h

håret med basen B, den råa spetsen R
och torninnehåll k. Förstor. 340.

g
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Hamptågans egenskap er och klassificering. Nägra sfafisffska uppgiftet

Bästa lrampa har en silver- eller pärlgrå färg. Gul färg betecknar
siimre, uch brun dålig (övcrrött) hampa. God hampa kännes mjuk
och har fina, jämna, likartade tågor. Om rötningen varit alttför kraf-
tig, avslitas spetsarna lätt. Hamptågor likna i allmänhet lintågor,
ehuru ofta något gulare till färgen samt Iängre, grövre, hårdare och sty-
vare. 'I'ågans längd växlar från 1/z andalill l1/z m. Före spinning måste
den därför ofta delas eller cvslitas i kortare längder. Hampa använ-
dcs mindre till vär'nader (hamplärft, segeldut, nuldan m. m.) än till
tågvirke, fröhampa nästan alltid till tågvirke.

På 1860-talet odlades mycket hampa i Frankrike. Den bästa erhölls
från Anjou (3 sortiment), Maine, Normandie, Picardie, Champagne (fin
fröhampa, halvfin, medel N:o 1. och 2, marinhampa) samt Elsass. Den
ryska hampan hal alltid ansetts vara av god kvalitet, särskilt den från
Petersburg, Moskwa, Arkangel, Riga, Xlemel och Königsberg. Den bäsLa
betecknades med P, medelkvalitet med R. Den ryska hampan är an-
tingen renhampa (bästa sort), ufskoff samt pasthampa (en oren sort,
kortare än utskott) och blånor, kodill eller lors (sämre blånor). Italiensk
hampa (Livorno, Bölogna m. fl.) betecknades ofta med Ludrina N:o 1

och 2. I 1'yskland kallas den brål<ade hampan Baslhanf , den skäktade
oclr häcklade Reinhanf. Den senare kan vara antingen blott skäktad,
Strähnhanf, eller även häcklad., Spinnhanf " Den sistnämnda förekom-
mer i 3 klasser: a) fin, ljus. b) tämligen ljus och c) grå, de 2 sist-
nämnda stundom något gröna, vilket doek ej anses känneteckna särnre
Vara,

Enligt uppgifter från statens instruktör för linberedning, E. Aorr-
BERTH, har odling av hampa numera nåstan alldeles upphört i vårt land
och lorde vara inskränkt till några enstaka platser i Norrbotten, Vister-
botten och Jämtland. I öster-Lövsta socken i norra Uppland har hampa
dock odlats ända till är 1922." Enär lin och hampa i vår officiella sta-
tistik sammanför'as till en gemensam rubrik, "spånadsväxter", föreligga
inga särskilda officiella uppgifter rörande hampodling. Beträffande in-
och utförsel av dessa produkter uppgives, att år 1920 infördes nära 5,4
mill. lrg "hampa" (nämligen 4,-t mill. ohäcklad och 0,7 mill. häcklad)
med ett värde av 8.1 mill. kr., saml Lågvirke, linor, bindgarn m. m. för
2,3 mill. kr. Denna hamp4 bestod dock antagligen till största delen av
palmhampa och användes till repslagerivaror, drev ffi. D. Den häck-
lade betingade ett pris av kr, 3,62 pr kg, den ohäcklade kr. 1,19 pr kg.
Samnra år utl'ördes ur landet 13,960 kg "häcklatl hampa" samt infördes
från l\{exiko cia 2 mill. kg o.ch från England cqa 1,f, arilf, kg. Dessa
uppgifter härleda sig antagligen från tullverkeL. Förhållandet är näm-
ligen, att tulltaxerubriken 417 omfattar följande textilämnen: "Lin,



.'

TNHEMsKÄ FIBERvÄxrEo "?41

hampa, ramie,:jute,. kokostågor och andra ej särskilt nämnda vegetabi-

liska spånadsämnen, ohäcklade, häcklade eller på annat liknande sätt

beredda, oblekta, blekta eller färgade". Antagligen sammanfattas under
benämningen "hampa" ej blott tågor av cannabis satiua ulan även tågor

äv vissa palmartade, tropiska växter, såSom manilla- 'och aloehampa,

lisal- och pitehampa, m. fl., vadan man sålunda här ej kan erhålla någon

led-ning i 1råga om införseln av egenllig hampa.

' Kan man anse, att ett återupplivande av hampodlingen i vårt land
är berättigat? Eller med andra ord: Har hampfibern för närvarande

den betydelse, att plantans odling kan anses lönande? Om vi ej taga

hänsyn till dess betydelse såsom olje- eller medicinalväxt (varom jag

ej kan uttala någon böstämd åsikt) utan endast såsom fiberväxt, måste

vi nog erkänna, atl densamma ingalunda intager samma ståndpunkt
som i forna tider. Till grövre och medelgrova repslageriprodukter, så-

sorn till kablar, tåg, linor m. m., har hampan till större delen ersatts
med järn- och ståltråd samt de .billigare tropiska hamparterna, såsom

manillaharnpa, mexikanhampa. m. fI- och torde numer:a hava användning
blott för finarb sådana produkter, såsom bindgarn m. m., blott i en-

staka fall till grövre. På samnia sätt förhåIler dät sig med hampväv-
nadero vilka numera nästan förslrrnnit 'ut' 

mårknaden. Den äldre an-
vändningen till segel. och presänningsfluli 'sa4t iill "linnevaror" inom
enhlare hem hör även till det föfflutna. Överallt'har den billigare bom-
ullen inkräktat, ehuru på bekostnad av materialets varaktighet. Här-
till kommer, att hampans odling och beredning är till och med hesvär-.

ligare än linets. Visserligen lämnar ha-mpväxten på. grund av sin vä-
sentligt större längd och grovlek en betydligt större fibermängd pr
ytenhet åkerjord. Men dels är linet en kvalitativt värdefullare fiherart
(ehuru lin och harnpa i flere hänseende4 stå varandra mycket nära),
och dels torde det, såsom i det föregående är ant5rtt, vara mera ratio-
nellt att lägga an på en förädling av linplantan med hänsyn till ökad
skörd pr ytenhet åker. I stort sett torde det ej kunna anses lönande

att i vårt land nedlägga kostnader och arhete på ett återuppliv4nde av

hampodling för fiberproduktion. Något olika ställer sig dock denna
fråga i sådana länder, i vilka hampodling i stor omfattning bedrivits
och ännu i våra dagar med framgång bedrives' Kanske är det dock
blott en tidsfråga, när hampodling även i dessa länder upphör och

plantan efter en lyckad turnd i människans tjänst slutligen återvänder

till sin heruort, skogen.

I
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12. Genista tinctoria, färgginst. (Fam. Legitminose.)

Flera till denna familj hörande växter utmärka sig för långa och
starka basttågor och kunna på grund härav räkna sina anor såsom
fiberväxter ända från den klassiska forntiden. vi hava i det före-
gående sett, att den framstående kännaren av den gamla grekiska kul-
turen, Vosslus, uttalat, att man i Grekland med namn et spartan an-
tagligen betecknade flere olika, till tåsvirke m. m. anvånda fiberväxter,
bland vilka särskilt uppräknas lin och hampa, samt Juncus- och Ge-
nisfa-arter. Förutom de fiberrika ginstarterna kunna vi hit räkna
harriset ( Sarothamnus, se nedan) samt bön- och ärtväxter.

De i vårt land förekommande, fyra ginstarterna äro samtliga täm-
ligen sällsynta här. G. tinctoria, som även odlas, växer å hedar och
betesmarker i norra Halland och Västergötland. Den utgör en c:a
50-60 cm. hög, risartad buskel, bestående nedtill av en grov, träartad

Fig. 8. Tvärskårning as en krisr frin Genista tinctoria.

stam, ti-8 mm. i diam., från vilken utgå kvastlika knippen av smala.
jämntjocka, starka grenar med lancettlika blad och gula blommor, bil-
dande toppklasar. Dessa grenar äga stor smidighet och seghet, bliva
ända till 40 cm. långa, med en'tjocklek av 2-2,5 mm. samt hava syn-
nerligen starka bastfibrer. De blommande grenarna äro användbara
till gul- och grönfärgning 

- 
varav namnet tinctofia. Färgen Schiitt-

gelb beredes av dem.
I fig. 8 visas en genomskärning av en kvist, med epidermis a,

bastfibeilagret b, vedlagret c, och märgcellerna d. Av fig. synes, att
tiastcellerna lörekbmma i knippen, åtskilda genom klorofyll. Genom
mt'kr'oåkdpisk"värdering av fibermängden torde denna kunna bestäm-
mas till c:a 1/6, d. v. s. 15 ä 20 %. Yedlagret är ganska tunnt,'i me-
deltal motsvarande tjockleken av bastfiber- och epidermislagren till-

I

I De av mig undersökta exemplaren, 80 cm. höga, erhöllos från Bergianska trädgården.
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sämmans. Den sammansatta tågans längd uppgår till 15 ä 20 cm.
Den enkla bastcellens längd växlar från 2 ända till 6 ä 8 mm. med en

hredd av 0,01-9,025 mm. Den är rund, jämntjock med smal lumen
och avrundade, stundom något kluvna spetsar. Utmärkande för denna
fiber är den stora stvrkan, som uppgår ända till 25 ä 30 kg pr kv. mm.
Den visar ingen ttäreaktion, vilket delvis torde förklara den stora
styrkan, som dock även 

- 
för så vitt det gäller den sammansatta

tågan - 
kan bero på den täta sarnmangyttringen av cellerna, liggande

an mot varandra i polygonform, samt på den ytterst smala lumen.
Resultaten av undersökningen antyda sålunda här ett särskilt för

papperstillverkning men även för vissa textila ändamål lämpligt rå-
tn aterial .

13. Sarothamnus scoparius, harris. (Ltanz. Legum'inosce.)

Fig. 9. Tvtirsliärning av en kvist ltän Sarath'amrtus scoptat"ius.

Till sitt yttre liknar denna buskväxt den föregående. Den kallas
också i Tyskland Besenginster, kuastgittst. I södra och västra Sverige
växer den, ehuru ganska sällsynt, på sandfält och hedar, men är däre-
mot allmän utomlands. Den blir nästan manshög,1 har talrika, långa,
smidiga grenar med skarpa, utskjutande kanter och mörkgrön färg.

Uti den i fig. 9 visade skärningen av en gren betecknar a epidermis,
b bastlagret, c vedlagret och d märgen. Bastcellerna utgöra nästan
en sluten ring och bildar här och där utskjutande partier, omgivna av

den synnerligen tjocka epidermis, varigenom ett visst antal (vanl. 5

st.) radiellt utskjutande flänsar bildas, vilka bibringa de smala kvis-

1 De av mig från Bergianska trädgåiden erhållna ex. Yoro c:a 1 m. höga.

54 - Ld,nd,tbruks-Alad,emiens Eand'lingdr och Ti'd'skriJt 1923
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tarna stor styvhet. Diametern växlar mellan 2 och 2,b mm., vedlag-
rets tjocklek är c:a 0,3 och bastlagrets 0,1 mm. Fibermängden kan på
mikroskopisk väg uppskattas till 1b ä 20 %. I följd av de enkla celler-
nas läge sinsemellan blir den sammansatta tågan mer eller mindre
bandformig, sålunda med betydligt större bredd än tjocklek, längden
växlande mellan 10--20 cm. Bastcellerna visa här och där en svag
träreaktion i yttre lagren, i allmänhet dock träfria. Den enkla cellens
utseende överensstämmer fullständigt med det hos den ovan beskrivna
ginstarten. Ehuru styrkan är något rnindre, torde man dock kunna
påstå att de långa kvistarna av denna växt innehålla ett utmärkt fiber-
material till papper m. m. I sitt råa tillstånd användas de för till-
verkning av viskor och mattor i sådana länder, där denna växt före-
komm.er ymnigt.

14. Phaseolus nanus, krypböna. (Fam. Leguruinosce.)

Fig. 10. Tvärkärning av en stjälk tlllPhaseolws nttnu,s.

Denna varietet av Ph. uulgaris, störbönan, är, som bekant, en all-
mänt odlad köksväxt, vilken antages härstamrna från ostindien, stör-
bönans hemland, ehuru även påstås, att dessa växter på 1500-talet im-
porterats till gamla verlden från Amerika. Den lågväxta stjälken, som
nedtill är ganska träartad, håller en avsevärd rnängd starka fibrer.
Fig. l0visar en bönstjälk i genomskärning, med det håriga epidermis-
lagret a, det jämnbreda bastlagret b, vedlagret c och märgen d. Fiber-
mängden uppgår till c:a 20 procent i de övre delarne av stjälken och
styrkan till 20 ä 25 kg. Den enkla cellen, som är fullt fri från lignin,
har en längd av 4-5 mm. och en bredd av 0,01-0,08 mm. Till yttre
gestalt och utseende liknar den de ovan beskrivna bastcellerna.
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15. Stipa pennata, fjädergräs. (Fant. Gram,ina.)

sfrpa är ett inom fiberväxterna förnämligt sräkte, vars anor gå till-
baka till forntiden. Släktets förnämste representant är Espartogräset,
s. fenacfssima, äver.. kallat Halfa- eller Alfagras, spansk ginst. Många
forskare i den gamla romerska kulturen antaga, att detta gräs var ro-
marnes spartum, varom dock åsikterna äro delade. Ett faktum är
dock, att spanjorerna under århundraden tillverkat sina bergsskor av
espartogräset. För närvarande användes det till korgftätning, tågvirke

Fig. 11. Tvdrskärning av ett blad tlll Stipa penna{a.

Fig. 12. Tvärskärning av ett strå tilt Sti,pa pennata,

och pappersmassa i Spanien, Frankrike, Belgien och framförallt i Eng-
land, varest det infördes l8j6 av Rourrnoce och ännu utgör ett viktigt
råmaterial för vissa arter papper. Den bästa kvaliteten erhålles från
spanien, någoi sämre från n. Afrika (algier och ö. Tunis). I andra
länder har dock detta gräs ringa eller ingen användning på grund av
den kostsamma beredningen, vilken är densamma som för vanlig halm-
massa.

Då det ligger nära till hands att antaga, att även andra arter av
slqpa äga bastfibrer rned samma goda egenskaper, framförallt styrka
och smidighet, har jag gjort en undersökning av den enda art, som"
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ehuru sällsynt, förekommer .i vårt land, nämrigen s. pennata. Detta
borstlika gräs växer på torra buskmarker i väsiergöiland, menär utomlands allmänt ogh utgör exempervis i Rvssland huvud-
gräset på stepperna. Hos oss uppnår detsamma en höjd av b0_
60 cm.' StråeL är nr;'cket snralt, vid roten blol.t omkr. l,b mm, och
bladen äro långa, borstsmala med nästan hårfina spetsar. De en-
blommiga småaxen hava mycket rånga, fjåderlihnande borst, ända tilr
20-30 cm långa. De starka fibertågorna erhållas tr braden, varemot
bladslidornas och särskilt stråets bastfibrer äro av sämre kvalitet.

Fig. 1r och 12 visa genomskärningar av bladet (fig. 11) och strået(fig. 12), den senare visande den håriga epidermis c, bastfiberknippena
a med mellanligga'de kärlknippen d samt klorofyilagren b med mer-
lanliggande ruftkanaler e. Av fig. 1r synes, ult fibermängden
i bladen är synnerligen stor och fördelad i runda knippen,
vilket förklarar bladens borstartade styvhet. En mikroskopisk upp_
skattning av fibermängden i braden ger c:a b0 procent och i strået c:a
20 procent. Bladfibrerna äro fullt träfria, varemot stjälkfibrerna visa
större eller mindre träreaktion, isynnerhet de inre knippena. Bast-
tågorna ur biadbn hava stor styrka och rängd, den förra uppgående tilr
c:a 25 ä 30 hg pr kv. mm., den seriare till 200 å 800 mm. Den enkla cellens
längd växlar inellan 0,b och B,b mm., vanligen l,b mrn. och bredden
mellan 0,007 och 0,018, vanligen 0,012 mm. Den är sålunda mycket
smal och jämntjock samt har avrundade spetsar och linieformig lu-
men. övriga cellbildningar, som förekomma i det mikroskopiska pre-
paratet, likna fullkomligt de ovan beskrivna, hos vanlig halm befiniliga,
såsom epidermiscöller (stigmata), kärl, spaltöppningsceller m. m., vartilr
komma i dettta fall de koniska, hakformigt böjda håren.

Undersökningen har sårunda visat, att bladfibern hos s. pennata i
de flesta, viktigare egenskaperna fullt kan jämnställas med esparto-
gräset.

16. Juncus conglomeratus, knapptåg. (Fam. Juncere.)

Tågväxterna (Juncusl, vilka, såsom ovan äi omtalat, varit kända
och använda redan av de gamle Romarne, rikna till sitt yttre gräsen
eller starrgräsen, men närma sig i fråga om brombyggnaden riljeväx-
terna. J. conglomeratus, som är en varietet av J, effusus (veketåg),
växer allmänt i vårt land i kärrmarker, i diken och på våtarej angar.
växten har runda, spetsiga, raka strån, som nedtill äro försedda med
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gulbruna, bladlösa slidor och upptill bära.en nästan klotlikt hopdragen
blomvippa, utgående, som det tyckes, från stråets sida.

Fig. lSvisar en tvärskärning av strået, med epidermis å och de ome-

delbart under liggande, små fibersträngarna b, klorofyllagret c, kärl-
knippena d och den egendomligt förgrenade märgen e. Fibermängden

är betydlig, 15 till 17 procent, fibrerna äro starkt förträade och styr-
kan ringa, knappt uppgående till 8 ä 10 kg. pr kv. m. m. Man torde på
grund härav kunna påstå, att denna växt knappast kan erhålla någon

ekonornisk betydelse. Stråna kunna dock användas till mindre mat-
tor o. d. Förr i verlden användes märgen till lampvekar, varav huvud-
artens namn, veketåg, uppkommit. .
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