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Zngängm.
(Ibland andra den -Hsgstes dräpeliga Gernlngar, fjmt «t»
'^ iDtfa Hans almsgt, aln>tfl;et och godhet, örter ochTrän icke de ringaste , om de betragtas i Aitfeenbe til
É deras mångfaldiga nytta: ty de tjena menmstan icke al«»«. lenast til lifs.förnödenheter, utan ock til prydnad, famt

myckel ann^t: Ttt prr>bttat> räknar ,ag de wäjeter, som utom andra deras
nyttor, igenom minnisto konst kunna satta ätssilliga zirlig-och bchagdtghe»
ler pä lläderne, jag menar igenom Färgare-konsten; en konst, hioartil de
prålande blomster och tacka gräs ficlfwa tyckes hafwa gtftott mennistian an,
ledning, igenom deras ätstilliga wackra och behageliga ftrgor, fom de uta»
konst, Skaparen til ära, fatt hafwa; en konst, fom icke allenast forbom
»ch ofta än blifwit och bltfmer brukad at ätstilja ©tanden, utan ock än i dag
brttfas, sä i Wapn,konsten , fom af Potentater uti deras Ärtattfoifs.Uniform,
samt pä margfalliga andra fatt. Men hwem som först, och när man hit,
tat pä denna konsten, därom har man ingen tilförläteligefterrättelse; del
kan ock wara ItFa mycket; nog af, at man wet at tonsten är fblanb de äl,
sta, och at hwar pä sitt siltt täfiat om företräde, fom i annat, sä ock härutt.
Och fom andra folkstag haft stort tycke för denne; sa hafwa ock Willarne
eller ln«..,nerne i Norra /anerica pä fitt sätt sikt wisa, flt de ej aldeles
»artt föraktare däraf, ehuru de pa längt när e? hunnit därmed fä wida,
ftm Euro och >46en5 inwänare; ut är och ej at begära af et sa grofl
folk, fom feeffe/ hwilka med rätta strtjena det namn, som Franssserne,de
Swenffa sch Holländerne i Norra Amcrica dem gifwa, da de kalla dem
les s-»uvaes» wiltar, löDtlöe, För Emopernas ditkomst wiffc de ej flf
Vlle eller rinne, mycket mindre af Bomull och Silke» utan hest«dy««a de»

A las



UZ ) 2 ( M
ras ss kläder i wllla djurs ffinn, Dem de dock pä et eller annat sätt sökte
färga. Nu äv deras tlädedrägt (den de, då stor och deras skinnstrumpor
undantages, hel ock hallen tilhandla sig af Européerna) korteligen denna:
Bägge Könen gå barhufda; på kroppen hafwa de en stjorta , som nåffan aldrig
twattas , jedanden arpåklädd / och nästan aldrig förr tagesafkroppen, innan den
fönderstiten faller bort afsigsiclf: &srsfroer hänga de cu hwit eller grå wepa,
va fatt, fom wi här <e Tatareme bruka: Manfolken hafwa aldrig byxor;
Qwinfolken bara en blå ellcr röd kjortel, som näppeligen räcker til knä;
strumporna äro et fyrkantigt stycke ylle, linne eller stinn, det de, som Nys,
sarne, linda om betten; och stona äro gjorda af stinn, mäft som wara Fin.
sta Qwinfolks piaror. Har är hela kladbsnaden. Och hurn mycket färgor
behöfwa de til den? dock färga de på ett eller annat wis sina skinnkläder:
men deras mästa färgor gar ut på at måla kroppen grann: För Furopeer-
nas ditkomst målade de sig wackra mcd De färgor, de uptackt af Landets
egna wärter och fordarter; nu sätta de högsta roärbit på cinnft.ern, den
be köpa af Buiopecr: med de» färga de sig på atstitligt sätt i ansigtct, och
ibland på andra delar af troppen och kläderna. då de stola wara mycket
granna, eller då de gå til krig at wisa tig förfärlige, och då de annors
stola föra ftat: ofta smeta de då öfwer en sior del af ssiortan med denna
röda färg. Hos andra folkstam har Qw-nkönet enkannerligen tilwällat sig
den friheten, at sminka och pryda sig; men hos Willarne i Norra Amenc»
hafwa Manfolken förbehållit sig d.nua ratt: tet av ock darföre, som i.
bland De nödwändigaste saker, fom altid stola följa en indian hwart han
går, som äro: 35Dffa, Tobakspipa, Tobakspung mcd tobak och eldföre,
äfwen fpegelen hålles lika ttoDig: det sades, at inno-» war den färg
han sätter högsta ward.e på; i brist däraf betjenar han sig af de färgarter
Landet frambringar, och Willarne af urminnes tider haft sig bekante; men
om de ock råka ibland at tryta, ar Willen ändå ei råoloé,om det fordras
at han stal wisa sig i ttZr och prndnad: Han samlar då stiligt föret af fm
fetttt, och stryker sa med det öfwer ansigte, öfre delen af skjortan, ochibland öfwer armarna, at han ser ut, som han nytz kommit ned igenom
någon af Européernas förestenar, (indianertte hafwa fielfwa inga korsstenar)
och ändå tycker han på [\tt wis, at han nu är rätt grann. På hwad.
fatt hatt inritar hwarjehanda Figurer påsin fropp, stall ncdanföre nämnas.
Imcdlcttid^ kan af hwad sagt är, ses, at man i Norra Amtrica ej fa»
hafwa sig an så många färgtvärtcr bekanta.

De få, som matt härtils uffpattat, och fom namnes på följande fä sidor,
har jag dels inhämtat af Herr Pnefidis där i Landet gjorda anmärkningar, Dcls
famlat t>em ur andraLärda Mäns strifter: Jag nekaricke, at långt större antal
fan därmatexafredan kunnoge färgörter; men min kringflutna tid och andra ouu
ständigheter hafwa ej tillåtit jntg, at så efterleta dem.

IF
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Icke desto minbre giör jag mig tet säkra hopp ,at om Benagna Läsaren

meb wsnlig gunst uptagcr betta mitt ostyldiga tibsförbrif.

Blä 54rfl.
§. i.

I. SOPHORA tinßtria , Linn. lp. pl. 373, wäxer ymnigt
uti torr fet jordmän, uti Carolina, Virginien, Maryland,
Pennfylvanien,Nya^eileyoch nya York. Somliga tro sig i senare
tider funnit, at man ock kan göra af dennas blad god lnclioo,
ja, fomlia* wela af egen erfarenhet påstå, at man fär af den-
na få ffön incligo, fom af Indigofera tinfloria, Linn. fp. pl.
751. derföre planceras den ock NU til den ållban sä i Carolina,som pä Veftindista Harne; för andra har det ei lyckats.

2. H<SKK Ruhrmm, Linn. fp. pl. 1055. (rödblommig Lönn)
Med barcken färgas i Pennfylvanien bäde ylle och linne
mörkblott, i det barcken kokas i mattn, sedan lägges kopparrök
(sädan fom »ftatt-och Skomakare bruka) dån, innan därmed
färgas, Pr©f. Kalms Am. R. T. 11. p. 286.

Brun F6rg.
§. 2.

T. RHUS s^«, Linn. fp. pl. 265. Med frugten fåtaat
rödbrunt.

2. BETULA AUui, Linn. Fl. Bv. Z6h (Ahl) Med dess
barck färgas brunt eller tbbt. l^^l»i>l« Am. N. T. 2. p. 315.

3. HLIKK(^B -,/^, Linn. lp. pl. 996. (hwit Eek) Med
barcken färga Djrinfotfen i nya York yllet, som däraf fär en
brun eller Theé bou färg, hwilken ej af Solsten utblefes.
Raims Am. R. T. 2. p. 3^4.

4. JUGLANS niznt, Linn. fp. pl. 997. (swart Wahlnöt)
Med barcken af trädet/ men i synnerhet af det jmarta och blö-
ta ffalet, som sitter utan pä nötterna, färga de i Pennfylva-
nien och noajerfeyoiie brunt: Färgen är wacker, och Zär ej ut.

A 2 f.PI-
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f. PINUS/J Abtesy Foliolts pe^inalis; inferne lineij dua«

I)US longitudinalibus alb'ls; conis parvis ovatis. Peruffe
af Franfoserne i Canada. Qwinfolken i Canada gifwa ät ull-
garn en någorlunga Coffé färg med barcken af denna gran.

Gul »
$.3.

7. ANCHUSA Virgimana, Linn. fp. pl. 133. Ancnula mi-
»or luce» Virginiana,Puccoon indigenis di&a, qua fe pingunt
Aroericani. Pluk». Raj. hift. T. z. p. 268. Conf. Gra». kl.
Virg. p. 19, Pluknet säger, at lndianerne färga fiQ Med delft
tta, men nämner ej, om färgen blix gul eller röd.

2. CISTUS Ledony Grön. Virg. 21. Med ben färgas i
Virginien gult. Grin. FJ. Virg. 143.

3. LAURUS Säffafmsy Linn. fp. pl. 377. Med barcken hår-
af gifwa Qwinfolken åt yllet en wacker Orange färg, fom sit-
tet gansta starkt uti, och blekes ej bort af Solen. Wid färg-
ningen brukas ingen alun, utan endast urin. kAi^z Am. du
T. 2. p. 271.

4. PHYTOLACCA Amrictna, Linn. fp. pl 44»» Med
xtten färgas gult.

5. MAGNOLIA yirginidfiä, Linn. lp. pl. 535. Med löf-
roen och bären ftola de i Carolina färga gult: fom l*w(qb i
deh ttitt. ofwer Carolina p. 89 berattar.

6. HELLEBORUS/r,/fl /w, Linn. fp.pl. 558. Wärer gan-
sta alman, och i por myckenhet i stogarna, i norra delen af Ca-
nada ,på måssiga, men ei för wåta ställen. Franfoserne fal-
la henne Tiffavoyanne jaune. Detz blad och stielkar brukas
af Willarne, at sätta en wacker gul färg på hwarjehanda de-
ras afberedda (Finn gjorda arbeten. Franfoserne, fom detta lärdt
af Dem, färga både vlle och annat gult med denna örten. Kalm§
Am. R. 1". 3. p. 373.

7. 80?
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7. SOLFDAGO c«»^e»,/,, Linn. fp. pl. 878. Qwinfolken

i nya York-s province taaa de färsta blommorne af denne, läg-
ga i watn, koka dem wäl, fatta alun til, färga yNet därmed,som då bekommer en stön gul färg, hwilken ej ändrar sia. På
linne wil ej öenna färgen hälla sä wäl.

8. lI^IPA^IE^B no/i me V/,^e, Linn. Fl. Sv. 792. Med
blommorne och blaben, gifwes ylle en stön gul färg.

9. QUERCUS r*^, Linn. fp.pl, 996. (fwcm Eek) Med
barcken fåraas ylle guff.

10. JUGLANS Hukerr, enkannerligen den, som har bittta
Nötter. Med barcken aifwet ylle>ch linne en stön gul färg..

11. MYRICA 6^/e», Linn. Fl. Sv. 907. (Porss) Qwinfolken
i Canada, färga deras ullgarn til wackert gult, meö frö knop-
parne häraf. kAi<i«B Am. R. T. 3. p- 440.

Uti iroquoirnas Land wäxer en ört uti ffogarne, i fet jord-
mån, med hmilfcns rot Willarne eller lndianerne färga gult:
roten ser ut som en liten Angelicae-rot, men då den brytes sön-
bet, är den gul inuti som gurckmeija, och har en starck bitter
smak: denna roten stötts stnder til pulver, odj färgas jå bår*
med, utan at blanda något annat därtil. Herr Pracfes såg den
aldrig då den hade blommor; hwarföre Han ock icke kunde fin-
na, tll hwad genut ben måtte höra.

Röd Färg.
§. 4-

I. GALHM thßortumy Linn. fp. pl. 10$. Kallades öf-
wer hela Canada af Franfoserne 7>A,V-,'a«»e rouge, och wa-
vet där i myckenhet i stogarne, ålfanöeé en god, dock litet däf-
wig mylla. Med dennas rötter jatta Willarne den stöna röda
färgen på Americansta Igelkotte-taggar,dem de infläta på hwarje-
handa deras arbeten; hwilken färg swårligen af @ol,n>atn eller
luft kan ändras, ©t sarga ock åtjfiUiac iigulerpå deras stinnkiäder

AZ har-
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härmed, Franffa Qwinfolken i Canada färga ock sinakläder röda
med dessa rotur. Kalms Am. SK. T. 3. p. 246.

z. PttY^OLACCA Americtna, Linn. fp. pl. 441. De
mogna årjfa bären äro fulla med en purpurfaraat) saft, hwar-
med man kan gifwa papper, linne och ylle en ffön purpurfärg. ;
tnext den ändras och blekes snart ut; och har man ännu ej med
någon konst fått den at wara beständig. Jämför H/,A," Gärd.
siit. Phytolaeca.

3. MESPILUS Canddenju, Linn. Sp.pl. 478. Af bi för-sök Herr Prof. Gadd gjort, tror Han sig så af bären en ffönröd-eller purpur-färg.
4. SANGL?ISIARIA Cänadenfi*, Linn. fp. pl. 505. Utur de

färffa rötterna, fcå de ffäras fonöer, flyter en rödgul fast, med
hwilken lndianerne färga ffinnmattor och annat rödt eller rödgult.
' 5. COREOPBIB perticillam, Linn. Sp. pl. 927. Med de gu-
la blomblader af denna ort, färga inwånarena i wästra Virgi-
nien ylle root. 6^o». Fl. Virg. 181.

6. QUERGUS fri»«/, Linn. fp. pl. 99*. (Caftanie Eek)
Med barcken däraf färga Willarne stinnen rofca.

7. PinLl3,kallad iCanada /^«/,. Met>barken däraffargasrödt.
Swart Färg.

§. s.
1. RHUS //^«e, Linn. Sp. pl. 265. Utaf den moglM ftug-

ten göres swart bleck.
2. Rttl^s ntdicdns, Linn. lp. pl. 266. Af saften fäs en swart

färg, fom ejutbfcto; men fom famma saft är mycfetforgiftia,
bör man warfamt omgäs därmed.

5. RUMEX <,se,^e//<», Linn. Fl. Sv. 296 (Bergsora) Man
tager de gröna bladen, kokar dem med tyget man mil färga,
därefter hänges tyget up ut torkas; när det blifwit wal tort ,
lagges det ånoo ot-fofasmed Campechenhout och koppa* affa,
då man fär en ston och 6urabl<- fwaxt fara. 1^1.n«5 Am. R.
*l. 2. p. 443. 4» 60-
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4. SOPHORA tinaoriA) Linn. fp. pl. 373. Med bfadctt

däraf sarga somlige swart.
♦r, ACER rubrum, Linn. fp. pi. ioy^. (rödblommig Lönn)

Utaf barcken aior man ett aodt swart bleck.
6. BETULA *»«-, Linn. Fl. Sv. 261. (Ahl) De bränd*

Fålen haraf tjena indianerna pä ett besynnerligt, fatt til färg:
Man »et, at lndianerne, til at pä sit sätt giora sig desto mer
granne, inrita pä sin kropp hwarjehanda sgurer, och mätnin-
gar, hwilka aldrig sedan Funna utplanas, sä länge de lefwa.
Desse mätningar bestä uti figurer af foglar cch ormar, fyrfo-
tade diur, menmffor, sol, måne, blommor eller dylikt, alt som
deras phantafie gifwer dem in. Dcffc figurer mala de amen
pä sit ansigte, eller pä armar, händer, ben, bröst eller annor-
städes. Ibland mala de endast en figur, ibland äter fiere: som*
lige mäla fullt med hwarjehanda ss^urer. nästan ofwer helakroppen. Fransofer och Engelsmän , som mi;ckct rest ibland dem,
pläga ock ofta mala nägra figurer pä deras kropp; gemenligen
måla de, anten pä armen, btn, eller bröstet, wår Frälsare på
Forfet, eller initial bokstäfwerne af deras namn, eller ock något
annat, alt som bet faller dem i tycket. Deffe målningar bestå
merendels af sivart färg, och dä gjöres den gemenligen af swar,
ta kål utaf Ahl; men understundom äro ock dehe målningar rot»e,
och dä aiores de af Cinnober. Sättet huru man inritar på
Froppen sädane swarta eller swart-blå ssZuser, ar följande: de
taga et stycke Ahl, bränna det samma hel och hållit til käl, lä-
ta det sedan stockna; desse käl stöta de sedan jonder til fint pul-
ver: (Willarne gjörabetta ,genom detde gnidakälen emot hwaran-
dra emellan händerna):detta pulver lägges i et käril,watn stås
på, och lämnas at stä nägot, at det wäl fär draga sig genom
käl<pulveret. När de nu »ela inxitn nägra Figurer på Frop-
pen , måla de först meö et käl den figur på ffinnet af kroppen,
som öe milia hafwa stående der, taga sedan en nål, fom är
nästan gjord fom et åderjärn, den de däppa i den beredde och

om-
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ömtorbe färgen, och picka eller hugga så hål genom Dunet al-
lestädes, där öe med kålet dragit figurerna förut, och emellan
hwart hugg dåpva de nålen eller järnet i färgen: fåledets läm-nas den smarta färgen qwar emellan fottet och stinnet; och dä
fåret ar läkt, är färgen och Figuren qwar, och Fan aldrig
mer utplånas. Wela de hafwa Figurerna på kroppen röda,
så bruka de Cinnober i stället for dessa fål. SJomliga picka
eller hugga först hålen i stinnet, der de wela hafwa Figuren,
och stryka sedan deröfwer wäl tjolt af den beredda fårgen, bi
den äfwenledes drager sig ned i hålen under ffinnet och bllfwer
der oroar. I förstone när man börjar picka eller hugga hål
genom stinnet, gör det rätt ondt; men sedan saktar sig fmeöarj

mer och mer. Jämför Charlevoix Hift. cle nouv. Flance.
T. VI. p, 40. 41.

GUDI Allena Äran.
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