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Magnus Bernhard Swederus föddes 1840 i 
Fellingsbro i Västmanland. Han kom som 20-åring till 
Uppsala för att studera vid universitetet och disputerade 
också här på avhandlingen om Botaniska trädgården i 
Upsala 1655–1807 (Falun 1877). År 1884 tillträdde han 
en tjänst som adjunkt i naturlära, historia och svenska vid 
Uppsala högre läroverk, en tjänst som han upprätthöll i 
hela 24 år, till 1904. Han avled några år senare 1911, 71 år 
gammal i Uppsala, den stad han blev trogen i hela sitt liv 
och parallellt med sin lärargärning ägnade ett omfattande 
och seriöst historiskt forskarstudium. 
 
Swederus är okänd för den stora allmänheten. Hans namn, 
forskargärning och publikationer saknas t.ex. i våra 
uppslagsverk och encyklopedier (med något undantag). 
Nationalencyklopedin (NE) nämner honom inte ens vid 
namn. För den trädgårdshistoriske forskaren går det dock 
inte att komma förbi Swederus. Han har genom sitt idoga 
och kvalificerade arkivarbete lagt en grund på vilken 
många senare forskare arbetat vidare. Det gäller hans 
mycket omfattande excerperingar av landets äldre 
trädgårdsförhållanden i en mycket vid kontext. Dessa 
förvaras på Uppsala Universitets-bibliotek (UUB). På 
excerpterna baserade t.ex. Sten Karling stora delar av sin 
epokgörande avhandling Trädgårdskonstens historia i 
Sverige intill Le Nôtrestilens genombrott, Stockholm 
1931.  
 
Själv lät Swederus ge ut ett 20-tal längre och kanske lika 
många kortare artiklar, flera unika för sin tid och till stora 
delar baserade på det primära källmaterialet i arkiven. 
Staden Uppsala, och historiska förhållanden i Uppsala, 
intresserade honom mycket. Han behandlade i ett 
historiskt sammanhang så vitt skilda ämnen som Sveriges 
bergshantering från 1600-talets början, boklådorna i 
Uppsala från samma tid, den botaniska trädgårdens 
historia i staden, olika studentnationers historia, Olof 
Rudbeck d.ä. och d.y., Linné, Sveriges allmänna 
trädgårdshistoria från äldsta tider, romarnas träd-
gårdskultur, våra kulturväxter m.m.  
 
Om än Swederus möjligen är någorlunda känd av de 
etablerade forskarna inom de historiediscipliner där han 
verkat, och i Uppsala, och ev. till namnet bekant för något 
flera inom ämnet trädgårdshistoria så stannar nog 
kunskapen där; möjligen har också något av hans verk 
studerats. För det är just att nå hans artiklar som utgör 
stötestenen. Verken är många, de är spridda i svåråt-
komliga tidskrifter, ofta i flera på varandra följande 
nummer och de är av mycket olika längd. Framför allt 
skulle Swederus pionjärarbete, företrädesvis inom svensk 
trädgårdshistoria genom ett urval av de viktigare artiklarna 
och opublicerade föredragen, göras tillgängligt för flera 
och kunna bedömas efter förtjänst. Äras den som äras bör. 
Flera skriver idag, med ambitionen att komma med 
nyheter, om det som Swederus själv utrett och kommit 
fram till för hundra år sedan.  
 

Publiceringen av Swederus artiklar torde öka intresset hos 
allmän-heten och samtidigt stimulerar de till vidare 
forskning, ibland för att bekräfta eller vederlägga hans 
rön. Man må inte förglömma att Swederus excerper-
ingsarbete både direkt och implicit har lagt grunden till 
framställningen av hela den svenska trädgårdens historia; 
en kompendietradition är sålunda för handen, vilken det 
självfallet är angeläget att diskutera och kanske kon-
frontera. Swederus olika artiklar på hortikulturens och 
naturforsknings många områden är således dubbelt 
aktuella, dels som tidiga bearbetningar av ett primärt 
källmaterial vilket fortfarande står sig och må spridas, dels 
som tendensiösa barn av sin tid med en mission som gärna 
bör skärskådas. 
 
Det bör också framhållas att Swederus var en utmärkt 
språkbehandlare och hans texter kan även idag läsas med 
största nöje. Han skildrar både långa förlopp och speciella 
frågor med skicklig penna. Det gör att hans artiklar 
förhoppningsvis skulle kunna nå utanför forskarnas krets. 
Läsning av artiklarna skulle kunna öka förståelsen för 
äldre tiders trädgårdsarbete, leda till att fler äldre sorter 
och metoder användes idag och att kanske rester av äldre 
växtmaterial i gamla trädgårdar bevaras och utvecklas.  
 
Följande verk publiceras på Kungl. Skogs- och 

Lantbruksakademiens enhet för de areella 

näringarnas historias hemsida, ANH: 
 

1877 Botaniska trädgården i Upsala 1655–1807. Ett 
bidrag till den svenska naturforskningens historia, 
Uppsala 1877, [xi s.] 141 s. 
 
1880–82 Svensk hortikultur i forna dagar, I & II, Svenska 
Trädgårdsföreningens tidskrift (STT) 1880–82, 51 s. 
 
1885 Hortikultur hos de gamle Romarne, Svenska 
Trädgårdsföreningens tidskrift (STT) 1885, 25 s. 
 
1886 En trädgårdsbok för svenska adelsmän på 1600-talet 
[Oeconomia av Shering Rosenhane] Svenska 
Trädgårdsföreningens tidskrift (STT) 1886, 16 s. 
 
1887 Blad ur tobakens historia, Svenska 
Trädgårdsföreningens tidskrift (STT) 1887, 52 s. 
 
1907 Linné och växtodlingen, Uppsala universitets 
årsskrift 1907, 102 s. 
 
1909 Konung Karl IX:s förtjenster om Sveriges horti-
kultur, Sveriges Pomologiska förenings årsskrift 10 (SPF) 
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1911 Trädgårdsförhållanden i Uppsala under förra 
hälften av 1800-talet, föredrag, (opublicerat, ca 90 
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Text: docent och akademiledamot Kjell Lundquist (1955–
2011). Redigering: chefsbibliotekarie Lars Ljunggren i 
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F örord. 

Til I en fullständig kunskap om beskaffenheten af de botaniska 
un i versitetsstudierna htirer ä.fven kännedomen om den institution, 
botaniska Mtdgården, der de s tuderand e lära känna olika länders 
växter i lefvandc tillständ. Med anledning bäraf bar fö rf. af denna 
afhandling ansett det förtjena mödan, att med ledning af äldre ar
beten1 både s1l.dana1 som redan i tryck offentliggjorts, och dylika, 
bvilka i bandsl;:rift förvaras i våra arkiv, söka teckna grunddrag-en 
af (J psala botaniska trti,dgårds historia, huru den genom OJ. Rud
becks outtröttliga bemödanden fö rst blef en verklighet, hum den, 
fast under ogynsarnma förhållanden, fortlefde under !lans sons tid, 
samt huru densamma genom Linne den ä.ldre lyftes till sådan höjd 
att den då var en af de förnämsta i Europa. Linne den yngre, C. 
P . Tlrnnberg och Ad . .A.fzelius vakade sedermera deröfrer att träd
gården, så mycket möjligt var, bibeht>lls i det ti llstånd, hvari blom
sterkonungen lemnat denna den käraste af hans. institntioner; men 
som ogynnsamma naturlörhållanden lade alltför sto"n, hi11der i vägen 
för att t.rädgil.rden slrnlie fullkomligt uppfylla sin uppgift, erhöll man 
år 1787 genom Gustaf den 'frecljes storsintliet och nit en mera lämplig 
plats för en ny trädgå rdsanläggning) som också blef färdig år 1807. 

De svårigheter, h varunder följande anspråkslösa afhandli11g 
tillkommit, hnfva ej varit få, och arbetet utgifvcr sig derföre inga
lunda för att hafva uttömt den förq_satta uppgiften. Det har kostat 
en ej ringa möda att från de mest skilda häll samrnanleta de till 
ämnet · börande och i äldre skrifter an förda handlingar, och under 
samlandet af materialet bar förf. ej sällan rönt den motgången, att 
flera af dessa citerade handskrifter, oaktadt det ifrigaste efterspa
nande, ej kunna,t återfinnas. Genom vårdslöshet hafva troligen 
flera af dessa dyrbara handlingar redan för länge sedan hemfallit 
åt förgängelsen, ocb sannolikt är, att ätskilliga sådana dokument, 
bvil ka förvarades hos 01. Rudbeck, blefvo Higornas rot' ,·id den 
brand, som år 1702 bärjade Upsala. De luckor i skild ringen af 
botuniska trädg/\.rdens hfa:toria, bvilka deraf uppstått) och den osä-
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kerhe t om åtskilliga af dess fö r hållanden, som bäraf blifvit en fö ljd, 

har naturligtvis ej s tått i fö rf:s förmåga att afhjelpa. 

De källor, som varit förf. tillgängliga, bafva dock begagnats 
så mycke t som den knappa tiden medgifvit. 

Utredningen af do anförda växternas synonymik har kos tat 
ett drygt arbete, men oakta.d t allt bemödande har det s tundom ej 

varit möjligt att komma närmare äo till en viss grad af sannolik
het. Detta gäll e r i främsta rummet botaniska trädgårdens växter 

under OJ. Rudbeck den äldres tid, då de teml igen godtyckliga 

nam nen och änn u mera de många betydliga tryckfelen i hans öf
vor trädgårdsväxterna utgifna förteckningar öka svårigheterna vid 
bestämmandet af cle deri a nförda växterna. Fö r misstag och fel 
så väl i detta som andra afseonden utbedje r sig fö rf. ett mildt be
dömande. 

De källor, som vid utarbetandet af denna afbandling mest 
an vändts, äro följande : 

Consistorii acadernici U psal. Protocoll åren 1637-1807. 
(Cons. Prat.) 

Konunga- och Kanslersbref om U psala akademi under sam
ma tid. 

Upsala akademies räkenskape r 1655-1807. 
O.lof Ruclbeck den äldres brefvexling i Riksarkivet, och der

ibland i synnerhet hans redogörelser till de kommitterade 1685 
(Ruclbock redogörelse 1685). 

Caroli .LinmBi i K. Vetenskapsakademien fö rvarade b ref till 
A. Bäck m. fl., enligt afskri f'te r mig beuäget meddelade af Läro

verksadjunkten Dr. Ew . .Ä.brliug , till hvilken jag v id detta tillfälle 
uttalar min stora tacksägelse fö r denna välvilja. 

Brof till C. P . 'rhunberg på akad . bibl. i U psala. 

Catalogus plantarum tam exoticarurn qvam indigeoarurn q ui
bus H ortum .A.cademicum Ubsal. prim. instruxit Anno MDCL VII 
01. Rudbeck. U bsalirn 1658. 

Hortus U psaliensis Academire ex Auctoritate S. R. lVI:tis pri

rnurn instructus Anno 1657 ab 01. Rudbeck. Accedit ejusd . .A.uc
tarium novissimum. Ups. 1666. 

Hortns Botanicus variis exoticis incligenisqve plantis instructus 
curante 0. Rudbeckio. Ups. 1685 . 

R. Dodonrni Stirpium historire Pemptades Sex. Ant. 1683. · 



nr 
Th. Tab(wnromontani New vollkommen Kränter Buob. Bas. 

16G.J.. 
0 . Banl.Jini Pinax Tbeatri Botauici. Bas. 1G71. 
}'_ Mathioli Commentarii in VI Libros P. Dioscoriclis A 1rnz. 

de Medica 1m~teria. Bas. 1674. 
0. Brornel. Cbloris Gotbica. lfö)1.J.. 
C. Li11nrei Flora Lapponica. Amst. 1737. 

-1703. 

Hortus U psaliensis oxhibens plan tas exoticas Horto 
U psaliensis Academiro a sese illa tas ,ib anno 17 42 
in :wunm 1748. Vol. I. Stlnu. 1748. 
Aruoenitates A.cademicre I-X. Holm. et Erlangro 
17 Ml- 1790. 
Plorn Snecica Ed. 2 . St!Jlm 1755. 

Species plantar11m I-11. Ed . 2. Holmiro 1762 

J . Busser. Beskriflling om Upsala 1769- 1773. 
E. Steudel. N oruenclator Botanicus. Stnttg. 1841. 
D'A.voine et Morren. Concordanco des espoces vegetales cle

crit13s et fignrees par R. Dodoens. Malines 1850. 
C. Nyman . Sveriges fanerogamer I-Il. Örebro 1867- 1868. 
C. Hartman. Handbok i Skand. Flora. Tionde uppi. Stbm. 

1870. 

Slutligen får förf. härmed till Herr P rofessoren D:r Tu. Fries, 
Adjunkten Fil. ocb Med. D:r R. Fristedt, Bibl iotekarien D:r C. G. 
Styff'e, Docenten D:r C. Annerstedt, Docenten D:r L. Bygden, Fil. 
Kand. Y. Samuelsson och Stnd. L. Hedell uttala sin varma tack
sägelse för de många värderika upplysningar och råd han af dem 
erhll.llit unde r utarbetandet af föregående afhandling. 
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n et vete11skapliga studiet af vn.xtriket är inom vårt land ~ jcmförelsevis ungt och sålunda var det först under konnng 
Gustaf Adolfs för vår andliga bildning så epokgörande regering, 
som botanik blef ett nudervisningsnrune vid Upsa1a universitet. 
Viil bcstämdCJs å r 1595, att vid det återupprättade universitetet 
skulle finnas en professur i medicin, till hvillten Yetcnskap botaniken 
don tiden vanligen räknn,des, men platsen stod lik\'lil obesatt linda 

till 1613, troligen af brist på duglig person att bekläda densamma. 
Trenne å r förut hade dock naturlära och deraf särskildt botanik, 
om ocksit endast i en enskild undorvisningsanstalt, banat sig väg till 
universitetet och meddelades i det privata colleginm, som den ut
märkte professor J olrnnnes Rudbeckius förestod i U psala Il.ren lG 10 
-1613. E rforenlleten hade nämligen gifvit vid banden, att de 
ynglingar, som vid denna. tiJ ankommo till akademien från sko
lorna, ej hade tillräcklig underbyggnad att genast kunna följa den 
alrn.clemiska undervisningen, ocb för att afhjelpa denua olägenhet öpp
nade nämnde J . Rudbeckius en förberedande Järoaustalt å r 1610, 
de r lärjungarne ntt börja mod erhöllo undervisning- i klassiska språk, 
filosofi och teologi, mon snart. ökades läl'oämnonas antal, ocb sålnuda 
fick äfven naturlära bland dem en, orn också anspråkslös, plats. 
Det länder anstaltens föreståndare til l heder, att den l illa kunskap, 
som meddelades om växtvorldon, ej blef uteslutande kammarlärdom, 
ntan han sök.te äfven unde r utflygter i naturen att göra sina lär· 
jungar bekanta. med växternas namn ocb egenskaper. Öfver under
yjsn ing och andra förhandlingar inom anstalten Jördes protokoll '), 
ocb i e.tt af dem - den 26 Maj 1610 - omtalas d011 första bota
niska utflygten på följande sätt: »A meridie ad delibora,~dum eon-

1
) Ulgifna under titel: Acta Hoc est Lectiones, Declan,atioues et Exercitia 

in Collegio pri,·nto - - M. Joh. Rnclbeckii. De utglini. trenne hiiften i 4:o, tryckta 
i Stockholm, det fiirsla, som :ir tillegnndt hertig Gustaf Adolf, ulnn utsatt tryckår , 
men de Lucl:1 sednare nf J 6 I 3. 
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veniunt, et qvia tam anni tempus, qvam res ipsa admonere vide
batur, ut Studiosi aliqvam qvoq ve rei herbarire cognitionem sibi 
compararent, invitati sunt a Rectore, ut hoc temporo diebus Fcsti!l 
et Dominicis a precibus vespertiuis cum ipso berbatim irent, polli
cobatnr se herbarum nornina ot virtutes illis ostcmsurnm, qvod 
etiatu deincops aliqvoties factum est.» Dylika ntflygter omtalas 
äfven året derpå i b5rjan af sommaren och under den 2 Juni hetor 
det i protokollet: »herbatim iverunt, ut et seqveutibns aliqvot 
diebus.» 

H vad den teoretiska undorvisuiogen i natnrlära, och följakt
ligen äfven i växtkiinnedom, inom läroanstnlten angick, så medde
lades deusamma efter J. Magiri Physiologia Poripatetica, ett under 
1600-talet mycket an vändt arbete, som enligt 1626 ärs statuter för 
Upsala akademi lades till grund för föreläs11i11garne i detta ämno 
inom medicinska fakulteten 1

). l början af Maj mö'.iuad 1612 bör
jade J. Rudbeckius sina föreläsningar inom colJegiet öfver Magiri 
11ämnda arbete, ocb för att göra denna kunskap mera lefvanue, 
anstäldes examina i det, som af naturlärnn föredragits, hvarjemte 
lärjungarna tillbölios att sins omelJan ocb i disputationsform af
llandla valda delar deraf. Dessa öfningar bedrefvos med sådan flit, 
att under åren 1612-1613 höllos ej mindre äu 17 »disputationos 
physicre», bland hvilka Ericns Olavi Gevaliensis den 5 Dec. 1612 
responderaue för en afbaodling 1>de plantis». Till anstalten hörde 
äfven ett litet bokförråd, bvilkot 1613 orhBll en tillökning af ett 
botauiskt arbete, då 11ämligen J. Rudbockins ditskän kte »Botanicon 
Dorstenij in folio». 

Samtidigt med denna J. Rudbeckii enskilda läroanstalt i Up
sala fanns der, som bekant, äfven en annan slidan, hvilken hade 
till förestå11dare den orolige och ränklystrie J obannes Messenius. 
Emellan dessa båda lärare och deras skolor uppstod ott spändt för
bällande, bvilket slutligen öfvergick till sådan öppen fiendtlighot, 
att det för lugnets bibebällande vid akademien blef nödvändigt att 
upplösa både Rudbeckii och Mossenii enskilda undervisniugsa.nstalter, 
hvarefter de båda käroparne aflägsuades till andra sysselsättningar. 
Rudbecki.us slöt sina dagar som biskop i V esteräs, <ler han genom 
sin kraftiga och vidtomfattaudo verksamhet för undervisningens 

1 ) ,Alter (medicorum] hora 7 mntutina Pbysicen Magiri docebit, cui nddet 
herbarum et partium lmmoni corporis e>..l)licationenu. 
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ordnande beredt sig ett ärofullt namn. Tillgifvenheten för naturens 
studinm följde bonom fortfarande, och bland de läroämnen, som 
han införde vid det af honom reformerade gymnasium i Vesterås, 
var äfvc1) botanik, hvarjemte han derstädes lät anlägga en botanisk 
trädgård - »viridarium gymnasii» - som troligen var den första 
i Sverige '). 

En af J ob. Rndbeckii bröder, Jacob Rudbeckius, hade med 
honom varit samtida universitetslärare i Opsala och beklädt en läro
stol i fysik, meu derifrån befordrats till kyrkoherde i Umeå. I 
Nov. 1613 efterträ.ddes han af Dr. Johairnes Chesuecopherus 2

), som 
på samma gång fick medicin pli sin lott ocb sålunda blef Upsala 
universitets förste professor i denna senare vetenskap. Till em
betsbroder inom sin fakultet fick han J oban Frank, som 1628 
erhöll konungens fullmakt att »wara ordinarius Botanicus och 
Anatomicus der sammastadhes» s). Som båda dessa professorer 
egnat sig åt botaniska studier och sedermera, särskildt hvad Frank 
angår, genom sina skrifter visade sig förtrogne med botaniska 
literaturen, sä torde man från deras tid kunna datera uppbloru
strandet af ett mera .-etenskapligt studium af botaniken vid Upsala 
universitet ' ), men· ännu saknades en a.f de förnämsta institutio
nerna för dem1a vetenskap : en botanisk trädgård. 

År 1637 i .April månad anstäld e rikskanslern Axel Oxen
stjerna jemte då varaude akademiekanslern J oban Skytto öfver för
hållandena vid Upsala akademi en omfat tande och sorgfällig under-

1) Norlin. Joh. Rudbeckius i Nord. tidskr. 18ö9 s. 161-162. 
•) Registraturet i 1·iksarkivet.: >Bref för DoctOl' Johannem Chesnecophernm al.I. 

blifföe P rofessor i Upsala. Datum Garpeberget den 22 Nov. åh.i· 1613,. 
a) Registrat. 1628 den 15 Jan . 
•) Se hurom utfödigare prof. E. Fries' framstlillning i Botaniska utflygter. 

Tredje bandet. S 24-33. - A.tt D:r Chesnecopbel'US, om också endast i far
makologiskt syfte, redan tidigt egnat sig iit studiet. af svenska flornn, visa1· sig af 
ett hans arbete, Regimen iter a.gentium. Sthlut 1613. I föret.alet till detta konung 
Gustaf Adolf och hertig Karl Filip tillegnade arbete yttrar han nfönligen: , Och 
finnes sådana medel emoot allahanda hefftige siukdomar, som Mennisk.ian kunna 
nppäkomma, nogh htir uthi vi\rt kiire Fädernesland Swerike, sli. at man ganska fåå 
behölföer hempta ifrlln the frem.roande örter och Landzender, om lnvilke och fram
deles (om Gudh lijfvet och helsan sparer) skal widaren talat warda uthi min Swen
ske Örterbook, som iagh förhanden haffuen. - Om nllgot. dylikt arbete verkligen 
ntkommit, lir oss obekant. 
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sökning, som vittnade lika bögt om den store Oxenstjernas lärda 
bildning som om hans skarpa blick och praktiska sinne. Vid denna 
visitation, hvilken sträckte sig öfver allt, som rörde både under
visnings- ocb förvaltningsviisendet vid akademion, knyter sig dot 
första af oss kända försl aget om upprättauclet af en botanisk eller, 
som den då benämndes, med icinsk trädgård i Upsala, oc!J i con si
storii protocoll för den 24 April ofvannämda år betor det: »Til 
Academire bws, som här eftor byggias skal ocb doss aream sampt 
bortum med icum hafner II. Excellentz uthsodt don platzen, som 
nedanför Gamble Academieo li r, mod den, som gamblo Capellc_:1t står 
uppä, sampt itt stycke aff konungzträgtirden». Fö r att närmare 
bestämma platsen lör den tillämnade trädg!\rden, måsto man frftn 
Upsala äldre topografi erinra sig, att söder om domkyrkan ldgo 
vid denna tid dels gamla akademie11s hus, som fö rs tördes genom 
1702 års brand, och dels S:t Eriks kapell. Denna sednare bygg
nad, som uppfördes af sten omkring 1334-, förstördes genom väd
eld 1473 och 1572, hvareft er densamma en längre tid stod utan tnk 
och i fö rfa1Jet skick. li'rån detta kapell och Skytteanska buset st räckto 
sig enligt J ob. Scbeffer ') don då varande kungsträdgärden ända 
till dammen i närbe ton af slottskäUan, och om dess forna liige er
indrar ännu i dag namnet på nuvarande triidgl\,rdsgatan. 

Denna gång st::idnade doclr allt, som dot synes, vid blotta 
fön:laget och saken afböres ej vidare förr än den 29 Nov. 1642, 
då densamma sål unda omtalas i denna dags protokoll: »'l'altes om 
Iforto: Medico, sy ntes rådoJigit wara at Consistorium supplicerar 
H. K. M:t til derom, blof dock denna gängen intet wist <ler om 
beslutit11. Emellertid måtte väl consistorium academicum seder
mera hafva ni~rmare skärskådat det väckta fö rs laget, ehuru proto
kollen från denna t idpunkt ej innehålla något närmare derom, ty 
följande år den 1 Februari nppliistes i eons. »ett missive til H. 
IL M:t, wår AJlernådigste Drottningh om H orto Medico» '). T, änne 
dagar efte r denna sk rifrelses uppHisaude fick akademien besök af 
Axel Oxenst.jerna "), och vid detta tiJ lfäJ lo »påminto Roctor (som rlå 

') J . Scheffe,; Upsalia 166ti. Png. 290- 29 L. •Horti qvoqve Rcgii memo· 
rnndi. Occupaverant id totum olim spacium, q,-od n teruplo S. Erici JE<libnsqn• 
Skyttianis protenditur ad piscinarn regirun . Posten tronslati sunt imperio Christina~ 
in p11itern arcis oppositnm extra urbem, ad ,·iam pulJlicnnu. 

~) Denna sk,;f,·else har ej knnnat n.terfinnru,. 
~) Comist . prot. 1613 den :J Febr. 
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var anatomim ueh hutaniees prufosso r J. F rank) Hans Bx.cell:tz orn 
H orto Medico1 at thet wore eon gagnelig tingh för studiosis Medi
cinrn och berömligit för Acadernien at the hade een ort der til l. 
Och anbölt hoos H ans Exell:tz om möieligit kunne wara at itt 
s tyckie af Konungzträg/i.rdon kunne der til depnteras. Hans Ex
cell. meente thet wäl skee knnna». Oonsistorium1 som denna gång 
synes med intresse lrnfva upptagit fö rslaget1 fattade kort derefter 
(den 22 Mars) beslut att bos kanslern anhålla om bifall till au
läggandet af en botanisk trädgård; men denna ifver svalnade snart

1 

troligen af ekonomiska skäl, och redan den 3 Maj samma lir heter 
det i cousist. protokoll: J>Om H orto Botanico beslötz : om han icko 
kan bekommas utban pGnningar, så wele wij låta falla thet». 

Den ursprungliga planen att förvandla den söder om kyrkan 
liggande kungsträdgården till en botanisk hade redan i början af 
1643 blifvit omöjl iggjord 1 då nämligen drottning Kristina fann 
för godt att till Upsala stad, för dess utvidgning och invåuarnes 
större beqvämlighet, upplåta kungsträdgården dersarumastädes jemte 
några andra tomter belägna pli högra sidan af ån 1

). Att con
sistoriuru academicum under de sex år, som förflutit sedan för
sta planen väcktes om anläggandet af en botanisk trädgård vid 
akademien, visat så ringa bo11äg1:mhet derför, att det låtit tillfället 
gå sig ur händerna, att för detta ändamål erhäJla en redan odlad 
och med t räd planterad plats, förefaller sorgligt nog, men torde 
dock kunna förklaras. Naturvetenskaper, och nu särskildt växt
kännedom, lågo i Sverige ännu i sin linda och betraktades1 äfven 
af bildade personor1 01ed ringaktning; teologien var samtidens mest 
uppburna vetenskap, som vid högskolan intog främsta rummet och 
under hvilken iilla andra läroämnen ödmjukt måste subordinera1 

och dot ännu långt derefter. D<>. ende, som kunde inse nödvän
digheten af upprättandet fl.f en botanisk trädgård, voro väl i främsta 
rummet medicinska fakultetens lärarn, af hvilka åtminstone prof. 
Frank, si\{lom fö rut är närnndt1 unders tödde förslaget1 hvilket dock, 
troligen af brist på medel1 och möjligen af de öfrigo akademiske 
lärnrnes oförmåga at.t inse dess nytta, så länge sköts åt sidan . 
.Ä nnu en gl\.ng1 ocb dot den 28 Juni 1653, fick Axel Oxenstjerna 
deltaga i consistor ii öfverläggni ugar om trii.dgårdens upprättande, 

1 ) Registraturet lti43 den is Februari . 
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då han nnmligen ofvannämnda dag för sista gångou undc•r sin lof
nad visitorade. akademie11. llodicine professor Sven Bröms, hvi.lke11 
för en kortare tid tillhördo universitetet, pflrninto då, Mtt bär bordo 
wara itt laboratorium, Theatrum anatomicum sampt oen hortus Bo
tanicus1>. Dotta förslag omfattades också med bifall af Oxonsjerna, 
ehuru ban ej kunde uppgifva , hvarifrl\n medel dertill skulle tagas. 
Att den upplyste rikskanslorn dock insåg och uppskattade frågans 
vigt och sålunda ej genast sköt densamma åt. sidan, kan man inso 
deraf, att han efter öfverläggoingen i consistorium lät kalla bom 
till sig don redan då ryktbare medicine studeranden Olof Rudbeck, 
l)att giörn fö rslag både på Theatrum Anntomicnm - - - och 
Horturu Botanicum neder på Isslande.11 Ett dylikt förslag nppsattes 
också af don unge vetenskapsmannen, mori som ban då stod i be
grepp aH företaga on utländsk resa, sft. uppsköts verkställandet af 
de framlagda förslagon tills han återkommit från utlandet '). 

Man skref nu 1653 och soxton år hade således förtlutit sodan 
den tid, då frägan om inrilttandet af en botanisk trädgård fö rsta 
gången v:\cktes i consistoriuru; man hade flora gånger öfverlagt 
derom, vunnit kanslern för plnn en och skrifvit till rogeriugen, men 
ännu fanns ingen början gjord till trädgärdeus anläggning, utan 
den stod endast pä papperet soru fornt. Troligen hade alltsam
mans uppskjutits llnnu längre, om planen ej upptagits och mod ott 
lafvande intresse omfattats af den störste man Upsala universitet 
under hela 1600-talet har att uppvisa, nämligen Olof' Rudbeck den 
äldre, hvilken blof den förste grundläggaren af don mycket om
talade trädgården. Såsom 22-/ir ig yngliug bade han redan gjort 
stora upptäckter i anatomi, som han i U psala vid on offentlig dis
sektion (April 1652) fick framlägga inför drottning Kristina sjolf 
och en lysande församling af landets förnämste och lärdaste män . 
Såväl hiiraf1 som i följd af andra hans arbeten, hvilka vid detta tillfälle 
framlades för den vettgiriga drottningen '), stämdes bon till sådant 

1 ) Rudbeck. Redogörelse 1685. I denna hundling onmilmner han ett si(t href 
till de kommitterade af den 8 Febr., ,af hwilkel nogsumpt kan lagos bwarföre det.ta 
alt då stndssade,, hvilken omstlindighet hade till följd att R. sjelf af egn0, medel 
bekostade trlidgårdens l'cirsta uppr:ltlnnde, men denna sednare skrifrelse hur ej kun
nat ä!erfinnas. 

•) J-llnnd n-nnnt före\'isade han ilfven ett ntt troligen t'tirloradt arbete om 
SYenska 1•iixter: , Sectione peracla librum Regin Majestas immes fere herbas nostrre 
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intresse för den hoppgifvande unge mannen, att hon genast vidtog 
nödiga åtgärder för att han ytterl igare skulle kunna förkofra sina 
vackra insigter genom resor till utlandets förnämsta högskolor. 
Härom yttrar R. sjelf: »Hwad jag genom egen flijt och Gudz wäl
signelso upfonnit bafwer nthi Anatomien och uthi Botanicis, för
uthan det Sceletou venarnDJ och arteriarum, jag och på den tijden 
förfärdigade - - - det wet allereda Orbis literatus och denna 
Nordiska Minerva, H:s Maij:tt Drotoing Christina, hwilken jemwäl 
utbi desse mine arbeten ett ni'tdigst nöije fan - - - . Dei,se 
pronveo förorsakade H:s M:tt Drotoing Cbristinam och genom Can
cellarii befordring at kalla mig till hofwet på nogou tijd, at sedan 
nthferda mig til fremmande landb, der at förbetra mig serdeles in 
Botanicis» ' ). Emellertid anhöll Rudbeck ODJ uppskof med resan 
tills han disputerat 2), som ock i Maj 1652 försiggick, bvarefter 
han med ett uuderstöd af 800 riksdaler frän drottningen och 200 
riksdaler af Axel Oxenstjerna begaf s ig till L eyden, då en af ~am
tidens utmärktaste högskolor, ej minst fö r undervisningen i medicin 
och naturvetenskap "). Af drottningen hade Rudbeck vid utresan er
h/tllit löfte om ordinarie professur i medicinska fakulteten vid hem
komsten och rönte under Yistelsen i Holland fortfarande prof på . 
hennes bevågenhet, dä hon beviljade honom ytterligare medel fö r 
att han skulle kunna utBträcka sin resa till Italien '), bvilken rosa han 
dock enligt ett sitt bref till Axel Oxenstjerna 0

) såg sig nödsakad att 
uppgifva och i stället återvända bem. Uppgifterna om hans ar
beten i H olland äro sparsamma, mon troligt är att han afbörde 
föreläsningarne i medicinska fakulteten, under hvilken äfven botanik 
hörde. Lärarna i denna fakultet voro vid Rudbecks vistelse i Leyden 
A. Vanderlinden i praktisk medicin, J . Hornius i anatomi och kirurgi, 
Regionis ad vivam magnitudinern a me delineat.as continentem pervolvit,. Olai 
Rudbeckii ad Thomam Biutbolinum Danum epistola, qva sibi primam inventionem 
v:u;orum seroson1m hepatis assorit. Ups. 1657. 

1 ) Rudbeck. Redogörelse 1685 elen 9 Febr. 
2 ) De circulatione sangt1inis under prresid. af med. prof. OJ. Stenius. Ve

steriis 1652. 
3 ) Hans namn förekommer dock icke i den förteckning öfver läijungar vid 

Leydens universitet, som utgafs t,ill minne af dess 300-llriga tillvaro år 1875 . 
.. ) Registra.tm. 1653 den 6 August.i : ,Till Genera.I Gouvernemen Grefwe 

Erich Steenbock om Häradzrentorne af Cnpurien, Jama. och Iwa.ngorådh Llihnen 
för Olao R11dbecki.o til lians Reeses fortsettia.nde., 

6) Bref till rikskanslenm Axel Oxenstjerna. i riksarkivet , 
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A. Vorstius ') i med . och lJ11 tanik samt Alb . . Kypen'1s. >1Yixi autem 
totu hoc tomporis spatio», skrifvcr lian i det anl'örda brefvet til l 
Axel Oxenstjema, »L ugdnni Batavornm, ubi usus sum Doctoribns 
ot viris in ea scientia ernditis. Qvid et q,1 antu111 ibi profeeerim, 
ostenduut eorundem ad me epistolre, al iorumq l"C de me judieia». 

I Juli månad 16&4 återkom Rudbeck med likade insigter och 
efterföljdes snart af »ett gott fö r rfid af fruticibns, seminibus, bnlbis och 
rndieibns», som han på egen bekostnad, som det synes, och till e tt 
viirde af 200 riksdaler lätit en sin kommissionär inköpa i Holland ocb 
sodt>rmera öfversänrla till U psala för att dormod bö rja anläggningen 

, af en botan isk t rädgård ders tädes ' ). En af hans Jefnadstecknaro 3
) 

omtalar, att Rudbeck kort e fter sin återkomst till Upsab genom 
ett program inbjudit den stnderando ungdomen derstädes att samlas 
och beskåda de blomsterskatter han erhållit friin utlandet, men att 
ingen enda infunnit sig -- så stor va r ännu likgiltigheton för den 
botaniska vetenskapen vid Upsala universitet. Detta var Rudbocks 
första men icke enda motgång, dä lian återkom till f:iderneslandct: 
drottningen nedlade samma år regcring0n ocli Axel Oxer1stjerna g iuk 
ur tiden, så att sedan dessa mäktiga personer ej mera kunde be
fo rdra hans framgång, blef'intet. tal oru den professur, hvarpå han vid 
11tresan fått löfte, utan ban måste tills vidare nöja sig med en ad
jtu1ktnr i m od. fakulteten. 

Dessa motgfrngar egde dock ej kraften att uedslå Rndbecks 
hurtiga mod, utan med drift och raskhet grep ban sig an med 
botaniska trädgårdens anläg,gning, och dä akademien ej egdc någon 
disponibel plats för plauteringen af hans från Holland h,!rukomna 
växter, hyrde han af borgmästarinnan Lobrman en kryddgård i 
SvartblLcken , bvarest de plante rades »icke ntban hennes olägenhet, 
c buruwäl Acad:u till nytta». Hi.i r ifrån flyttades de sodan t ill 011 

annan tomt också i Svartbacken, bvilken tillhörde afl . prof. Humeri 
arfvingar och som längre fram af akademien togs i besittning för 

') Ad . Vor8tius utgaf I 6::rn den furs Il\ katalog iifver hotnniska lrädgål'Clen i 
Leyden. I (jerde upplagan af denna katalog lir 1 G~rl finnes iifren en förteckning 
iifver inhemsb vlixter i b-a.kt.en af Leyden . Huller. Bibl. botnuica I. s. ~51. 

0
) I en 1edogurelse inför consistorium ncndem . l 670 cl. 4 Juli uppgifrer H. 

sjelf dessa vilxter till 800 species inkupte af ti·iidg,hdsmi'istaren Stoffil i Leyden. 
3

) ,T. Esberg. Lauclatio funebris, qun P olyhistori Mngno Du. Olan Hudheckio 
Patri p,.rentavit. Ups. 1703, 
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en Hnmeri slrnld1 och dot var de r som U psala botaniska trädgård 
sent omside r ocb e fter så må nga misslyckade försök uppspiradc 
unde r OJ. Rudbecks vårdande band. 

De tta arbete kunde ej undgå att vii.ckn eons. acadomici upp
miirksRmhet1 ocb då Rudbeck den 27 Juli 1655 ') begärrle, att e n 
af honom antagen trädgårdsd räng skulle få åtujuta försvar unde r 
akadem ien, tillfrågades han af consistoriurn , »hwad inte ntion ha□ 
hafwer om <len horto.» Härpfi svaradG Rudbeck: »Hortns motte 
blifwa Arad emiGns, men nu excolerar iag Sahl. Hnmer i, bwilken ä,hr 
faal, så a tt A.cademien kan fM kiöpa den samme. Jag haar alle
redo ldöpt semina för 40 Rdr.1l Hvad den ifrågavarand e tritdgårds
drängen angick, så lofvad e Rudbeck att tillsvidare sjelf underhålla 

bonom, blott han finge komma under akademien. AJ dotta eons. 
prot. kan man äfven finna, lwad som l ikväl ej finnos upptaget i 
akademiens stat för 1654, att trädgården redan nu egde något 
statsanslag 2), t,v unde r öfvorläggningeo bärom fäste professor Stig
zelins uppmärksamhet på »<lett, som på 8taten waar horto medico 
tillslagett. Nämbl. att Illnstriss :i Academire Concellarij meening 
waar, att dett alleenast skulle på ett å hr bostå:'.ls, men sedan skulle. 

l1ortus blifwa .A cademiens egen». Kort de re f'te r ") fick Rndbeck 
tillstå nd att bålla en trädgårdsdräng unde r akademie ns försvar, 
»emedan be :te bortus skall höra Acadvmicm till och derföre effter 
Kongl. 1\fai:tz intention matte bafwa een, s om den a rbeetar» 4

) , oeh 
professorerno Stigzelius, Stenius ocb H edrreus lofvade att taga den 
nyaulagda. trädgärden i betra ktande . Rndbeck fortfor emellertid att 
med all kraft egna sig åt den nyskapade t rädgård(ln, uppförde nödiga 
d rifbänkar , pome ranshns m. fL byggnade r, troligen till största delen 
på egen bekostnad, ocb ökade ä nnu mera trädgårdens förråd på växte r. 

Å r 1658 "l erhöll Rndbeck konuugcns fullmakt att vara e. o. 

1 ) Cous. prot. samma dag. 
~) Akad:s stat för 1655 upptager ,till Rortnru .A.cadem. 150 Dal. S:mt, , 

del fi.irsta anslag dertill, som vi kllnnat a nt räffa . 
3 ) Cous. prot. 1655 den 1!i A.ug. 
4') Som de konnnga- och knnslersbref, som consi.storium fibernpar vid det.bl 

tillfälle, e,i i\terfonn its, kan n1'igon niil'ln:we ntredning af fråga.n ej lemnas. 

') ,Fullmackt for Ohw Rudbeckio på Extraordin. Profes.~. :Medicinre wedh 
Ul,sahi Academiii. Jtem H.esolution öfwer TrHgi,rdsseus idkande diirsa.mmustedes, 
dal. G,H.,horg den :29 i\fa,i 16,S. E11ligL ~" af Doc. Dr. 0. Alin benäget meddelad 
nfskrift 11r Riksregistraturet. 
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modicinP- professor i Upsala , och samma dokument onrniimuor Hl'
,·on bot. trlidgården med följande ord: »Anbelangande Triig/irdscns 
idkaiide neb bruuk, som !Jan i Ubsala s ig bafwer företagit, dii.rntin
nan mll. han också efter giord förordning blijfwa bcfremiad och sin til
förordnade löhn derföre bafwa at åthniuta och bekomma». Omkring 
on mll.nad dernfter') upplästes fullmakten i consist., då »M.ag:cns R ector 
proponerade Dn. Olai Rudbechij begiliran, J :o att ban må blifwa wijd 
the Jcctioner, som Illustriss:mi Acad:re Caucellarij breef 1) honom 
depu tera; 2:o att dhe 150 Dr. S:tt, som hafwa warett tillslagne ad
iuncturn, motte sig bestäås för a rbetett1 som alrnlägges af s ig

1 
till 

culturen, emedan de andre 150 Dr., som bestäås till bortom, kostas 
pä trtigårdzdrängen , semina och lltskillige materialier1>. Hvad elen 
sednare af Rudbecks fordringa r angick, så stadnade eons. i följande 
beslut: »emedan wtnf b rofwett 5

) intott kan afliemtas någott mehra 
böra bostål\s till cnltureo iihn dhe 150 Dr., som der till i Staten 
lthre tiUslagne, dy k ii,n eij Oonsistorium här wtinnan någott m ehrn 
offterHl.ta.» Vi våga ej med bestämdhet yttra oss i denna fräga1 

mon det ser ut som om 01. Rndbecks adjunktur till oo början varit 
lönlös, fastän 1655 års stat upptage r för llAdjnnctus Medicinm Dr. 
Olaus Rudbeckins 150 Dr. S:mt.ll Om så var fö rbl\llandet, hvilket 

numera knappast torde kunna utredas, så förefaller väl Rudbecks 
begäran att e rh1Ula sin lön bådo billig och rättvis, ocu sjelf gjorde 
han också ett nytt försök hos eons. kort efter'), dä rektor fö re
slog hans begäran »att bekomma cllie 150 D., som adjuncturre medicre 
ährc pä Staten tillslagne, för sitt arbeete och beswär medh horto 
Acadoroico, helst ernodan Dn . Ruclbecchius meonar sig hafwa Funda
ment till detta sitt postulaturn wti Kongl. llfay:tz breef.» Efter 

1 ) Cons. prot. 1658 den 2G Juni. 
') Ett dylikt kansle1-sbref, h~·ilket ej kunnat f1terfinnas i original, uppliistes 

1 eons. 1658 den 31 Mars och innehöll, att 01. Rndbeck skulle föreliisa fysik. 
Som delta iimne enligt statuterna tillhörde prof. 0. Stenius, skulle man hos kanslern 
vidare förfrllgn sig hilrom. • Imedlertijdh höl1z rådeligett att Dn. Rudbecchius liilis 
botanicen och m1atom,cen, men M. Stenius continuerar in lectione Physices och den 
ahsoh-el'llr. > Om en dylik skrif,•else verkligen affiirdats och om kanslern svnral 
derpå, iir oss obelmnt .. 

8 ) Möjligen llsyftar delta en for oss obekl\nt ytlerlignre skiifrelse om triidg. 
Nt,gra andra konunga- och kanslersbref derorn från l\ren lti,'i7--i8 lin de anförda 
luifva ej kunnnt an1riiffas. 

•) Cons. prot. 1658 den 8 Juli. 
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d-enmt framstäl lnint:i inkallades Rurlbeck inför consistorium för att 
närrunre motivera si11 begäran, som ban också gjorde pi\, följande 
sätt: 1>Kongl. May:tz breof innehllller, att iag för trägårdens id
kande skall hafwa dett, som pä St,aton finnes der til wara 
slagett. Men dbc 150 Dr., som der opföres: räckia intett till att 
aflöhna drängen och att inkiöpa semina, weedlJ, instrumenta och 
annan nödtorfft, wtan iag hafwer ex proprio clor till förskn tett 
1007 D. kop:tl., som af denne röckningh ') ä.hr till att see. Mon 
detta will iag ingon refusion begiiira före, allenast iag för mitt 
idkande och arbeot kan bekomma någott effter Kongl. breefz ly
delse. Jag hllller före, att brefwett destinerar mig clerföre dbe 150 
Dr. , som adjnncturro ähro til.ls.lagne. Om iag eij kan bekomma 
uågott för mitt omak, will iag opseija denne curaro. I Leydell' och 
annorstädes bafwer den, som sådant skiötor, stoort, alarium.» Hiir
efter afträdde R. under dot att consistorium tog hans begäran i 
närmare öfvervägande, och att rlörua af protokollet, måtto han 
haft en för frågan intresserad gynnare i rektor sjelf, prof. J ob. 
Scbeffor, ty han »recommenderade denne saak consistorio till det.t 
bästa, sade sig hafwa stoora skiäl tiU att främia denne begiäran, 
effter hortus äbr ett ornamen t för Academien, hafuer och si n stora 
nytta och nödigbeet, Dn. R11dbeccbins äbr ingenieux och idkesam i 
detta wärkett, ähr och för sin snellheet i högt restim hoos Rijkzons 
Horrnr samt andre och Kongl. Maij:tt i bästa motton af lltskilligo 
commonderatt.» Under öfverläggningeu härom fann dock consist. 1 

»att emedan Koogl. May:tz breef tilldeelar fu r idkande dhett, som 
i Staten är opfört, kan eij Adjnnctu roo Salarium der igenom fö rståfls, 
utau allenast dett, som llhr deputeratt till hortum. Adjuncturm 
Salariurn ähr nugmenteratt med 350 Dr. ocb motte wara begreepett 
i de 500 Dr. , som honom ti ll löhu opföres. Och <lerföre fö rdristor 
sig eij cousistorinru att dispensera i detta e!Tter Dn. Rudbecchij fo
dran, alldenstund man icke hafwer claram literam Majestatis ellor 
Academire Cancellarij.ll E'ör öfrigt beslöts, att framdeles och i ott 
fnlltaligare cousistorinm vidare behandla frågan och, om sli. bohöf
des, derom unclerriltta kanslern. 

Samma år ollor 1658 framlacl e Rudbeck ett va(;kert rosultat 
af sitt arbete med botaniska trädgården, dr, han ntiruligen af trycket 
lät utaifva en förteckning öfver de växter, ~om der~Hides ft.\rekommo 

1 ) Denna riilming har ej kunnat fiterfinnas. 



och odJados '). A.f t itol u pfi denna växtförtockning sk ullo man 
kunna tro, att trädgården anlades först 1657 - hvilkot också af 
ilere antag its - men detta torde böra fattas så, att Rudbeck sjelf 
ansett sistnämnda år vara det, då tr!idgårdon vunnit en sådan full
ändning i af'seende pil antal af väx.ter och för deras värd nödiga 
anstalter, att den då för första gången kundo mod något skäl anses 
för en botanisk trädgård. Som vllr uppgift är att teckna trädgårdens 
historia frän dess första obetydliga början, så hafva vi antagit att 
t rädgård en fanns till ä r 1655, emedan, att ej nämna flera skäl, den
samma redan detta år eget· anslag af staten och af consistorium äf
ven benämnes akademiens trädgård'). 

I början af föret,ilet till denna växtförteekning säger Rudbeck: 
»Tbet äro nu wedh pass tn åhr förlodno '), sedhan som pA H. Kongl. 
M.:tz wår aJlern/ldigoste Ko11ungz ocb Herrns behag b migh blefl' 
ombetrodb at widh thonna berömligha Konungzliga Acadernia in
rätta en Hortum Botanicum efl'tar sådant sätt som man wid tbe 
förnämste acadomier doch icke alla finner. ll För inrättandet och 
vidmaktb1Hlandet af en sådan trädgärd ford rades de.ek en synnerlig 
kons t och stor flit i fö rening med arbete och omkostnad, hvilket allt 
författaren söker ådagalägga genom anförande af åtskilliga ex empel på 
de olika fö rfaringssätt man alltefter växternas egenskaper har att 
iakttaga vid deras skötsel och fortplantning. Sveriges hårda klimat 
gjorde ocksä åtskilliga utomordeutliga åtg!irder oödviindiga och R. 
hado derföre uppbyggt bus, hvars tak och väggar km1de fällas ihop 
och sålunda vid bebo! bereda ömtåligare växter skydd för kylan. 
Svårigheten att fä frön att g ro under vintern eller nog tidigt, fö r att 
do af dem npkomna växterna skulle kunna vid sommarens början ut-

1 ) Catalogus plant.Brum tam exoticnrum qrnm indigenarum , quibus Eiortuw 

Academicum Ubsolicnsem prinrnm instru.'1'.il Anno MDCLV11 Olaus Ruclbeck. Ub
salire excudebal J ohnnnes Pauli Acad. Typog. Anno 1658. 

' ) Bland sednnre författare, som uppgifrit 1655 silsom anliiggnings/ir fur bot. 
t.riidgilrden , mil niimnas C. P. Thunberg i tal vid in,·igning$nCLen af den nya aka

demiska h'Hg,hden. Ups. 1807, sid 70. 
3 ) Vi vågn hiir ej IJesLämdt afgörn, från hvilkel lir, 1657 uller 16a8, som 

Rudbcck r!iknat. A tl verkligen något konungabref hlirom utfärdats , synes ll'oligt 

iifren af eons. p rot., men oaktadl noggrant efterforskande i eons. at·kiv, unfrersitets
bibliolekets manuskriptsnmling samt r iksregistrnluret, hnr nfigon dylik skrifvelse frän 

11.;:;t, eller I ti;'Jö ej kunnaL 11nlritffos. 
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planteras, bade han öfvervunnit pil det sättet, att han »uppfunn it en 
Vgn, på bwilken ett Huus bygt ä r mitt moot middagz Solen medh 
mull vthi, hwilkas wiiggiar och taak kunna b/1.de vplätas och igen 
]ätas, tber vthi man kan såå i F ebruari 0, Martio, så tijdeliga som man 
wil, och sedan ella vthi V gneu, så komma the frön bittijda fram, och 
kunna mot sornmaron omplanteras i the störro busen eller qwarteren, 
och således komma till mogenheet.» Likväl var det en särskild konst 
att sköta uppvärmningen på sådant sätt, att ej frön eller rötter af 
den samma fö rstördes. Om trädg/lrden med afseende på växternas 
antal ej vore så fnllkomlig för tillfället som han kunde och borde 
vara, så torde det ej väcka någon förundran, om man betti.nktf\ att 
han endast var tvB år gammal, och det dessutom fo rdrades störro 
konst att fä dess alster, bvaraf en stor del nu odlades här för första 
gången, att växa och t rifvas i det kalla Sverige än i andra länder. 

Vidkommande nyttan af en sådan trädgård vid akademien, 
yttras sedan i fö retale t, »är icke then alle1iast, at man til Apote
ken kan hafwa friska Örter, bwilka man måste mänga gångar frän 
Frcmmande Land köpa, och är intet annat än affskrap, torra eller 
mögliga 3tiolkar, vthan och många andra Krydder aff stora dygder 
moot Siukdomar, men kunna intet til Apoteken föras, emedan man 
kan intet bafwa aff tbem i en sådan myckenheet. Ther til medb 
kunna Medicime Stndiosi så och andra lära i Trä-gården, tber han 
äbr i ordni11g korumin, känna alla gräs och ther hoos få wctta 
tbcras dygder, hwilka, när man seer fö r ögonen, man snarare be
gripor och i minne beholler, en (o: än) om man hundrade gängor 
om tbem läser. Ty såsom en resande person snararo begrijper en 
Landz eller Stadz Situation genom synan (o: synen) ocb fö rfaron
beten, än han om them i Böker många gängor läser: så stoor 
åtskilnat är tbet ther emiJlan att see sjelfwa g räsen och om them 
i bökren studera. Och ändoch alla icke knna theras dygder be
hålla, så är thet doch så wackert att kenna och wetta gräsens 
namµn genom tberas stoora åthskillighoet ocb vnderligha skapnat, 
Rom wetta all enast Stiernornas J1ampn, hwilkeus dygd man nästan i 

synnerheet intet wcet.» 
Nå.got dyl ikt som denna trädgärd med ett så stort antal af 

både in- och utHi.ndska växter hado man aldrig sett i Upsala förut, 
oril dess upphofsma.n konde med alJt skäl i samtidens glada för
undran iläröfver se en belöning för den möda och kostnad han 
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nedlagt pli detta sitt verk. Att döma af samtida yttranden, s~ 
måtte man aldrig kunnat förestä lla s ig, att sådana blomsterskatter 
i slidan mängd och af sådan fägring kunde nppspira under Sveriges 

- oblida luftstreck, och äfven bildade miin, som under resor i främ
mande länder troligen egt tillfälle att se ojemförligt större och 
rikare trädgårdsanlägg-ni11gar, nt talade hiiröfve1· s in stora fö rtjusning'). 
Främlingar från aflägsua Hinder, soru besökte Upsala, skyndade sig 
att betrakta ett sådan t uuder som en botanisk trädgård , snart sagdt 
i yttersta n ordoo . Trenno år efter dou ofvannämnda väx.tförteck
ningens utgifvande, och då antalet växter troligen ökats ännu 
mora, fick Upsala besök af en medicine doktor J oh. Belovojus från 
Moskva, hvillren till Rudbeck med förde ett rekemmondatioosbref 
frän G-öran Stjernhjelm. »Nunc anteqvam Suecire valodicat», beter 
det i brefvet om öfverlemnaren, ))Cupido illum incessit .A.cademiam 
et P rofossores U psalienses invisendi. luprimis ruovet illum Hortus 
tuus, boc coelo, hoc solo stupo•1dus; Illum per] ustrare constiluit, 
Ver tumnum s imnl et )Ploram veneraturus». Att botaniska träd
gården i Upsala och dess varmhus väckte fö r und ran iifren utom
lands, derom ,·ittnar, bland andra, äfven ett uttalande af dansken 
Th. Bartbolinus, som väl icke gerna kan misstänkas för partisk hot 
f'Ur Rudbeck, med bvilkon han förut legat i tvist angående priori
totsrätten till upptäckten af vasa lympbatica. I ett af sina arbeten~) 
yttrar han nämligen härom: »Upsalim artificiosam domum exstruxit 
Olaus Rudbeckius, in qva semina stirpesq ve ex ltalia, Gallia, In dia 
utraqv<" allat.a beneficio ignis reqve feliciter seruntur ot propagan
tur, ac si in natali solo 5orminarent. Ut apparoat neutiqvam tam 
arctis terminis septentrionalium ingenia et inclustriam claucl i, qvin 
prreter domestica ad externa se qvoq ve pari laude et cnriositate 
diffnndant.» 

8001 den plats, hvarpä trädglrdcn befann sig, troligen var 
alldeles otillräcklig för behofvot: blef Rudbock snart betänkt på att 
öka densamma och inköpte derför 11.r 1660 eo kryddgårdstorut af 
I'. d. r5.dmannen Erik OJ ofssoi1 »wijd darnmo1rn. Tomten, som låg 
i qvarterot 'fofvan i närheten af botaniska trädgården, kostade Rud-

1 ) Su t. ex. Erik Benzeliu$, Edm. Figrelius, 0. S~jcrnbjelm. 
2 ) De domestica Dn.norum medicina. Hufnire 1066 p. ö0G, enligt antecknin

.(!1\1' om 11kndemie11s ijrlegiird i Palmsköld~ samlingar ,, Upsala un.i,·. bibliotPk. 
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b-eclt af egna medel 300 daler sumt 4-0 dr. , allt kopparmyot, »till 

wenskapsgåffwa» '). 
I början af följande år 2

) e rhöll Upsala akademi besök aJ si11 
kansler, Magnus Gabr. De la Gardie, ocb bland de akademiska nngo
lägenboter, som vid detta tillfälle föredrogos i consistoriuID, kom 
äfven trädgården på tal. Rudbeck föste nämligen uppmärksamheten 
på den otillräckliga lön, som bestods akad. trädgårclsmä.staren, bvil
ken yt trat sin önskan om afskerl, ifall han ej kunde erhålla löne
förbättring. För egen del ville dock R. lemna honom s in lön, 
»dhe 150 pro ordinario, som han förr haft hafwer», orb detta för
slag vann bifall af kanslern, hvilken »lofwade u1tgot Extraordinarinm 
af Ch ronan att hiel pa Dn. Rudbeckium igen t ill under båldh.>> Rud
beck stadnade dock ej vid detta, utan framstlillde äfren det fö rslaget, 
att om hau kunde bekomma sin ordinarie lön från den 3 
April 1660, dä hans företrädare dog 3

), ))Så will han gifw a en Tompt 
till Academien igen, som han iempto H ortum Acat.lemicum kiöpt 
hafr i förledno åhr fö r 340 Dr., som kan dher i hoop medh lägg
ias. Item will Dn. Rudbeclcius skienlrn a-11 rl hen cultur, som lagdh 
ähr och kostat på Horto Acadernico af hans egne Sumptibus fö r
uthan Academ iens kostnat», hvarjemte han lofvade cessions- och 
rlooationsbref pä ifrågavarande tomt. Hans begäran beviljades ocks?L 
af consist. »medh föreslagn e condition.er.» 

Första balfåret 1662 var 01. Rudbeck akadom. rektor och 
redan den 15 Januari s. å. inlemnade ban i consistorium gåfvo
brofvet på den tomt han skänkt akadem ien ett år förut') . Enligt 
detta bref skänkte han ej blott sjelfva toroteu l) til] en hortum Bo
tanicnro», utan ä.fven all den kostnad han för arbete och växters 
anskaffande cle rå nedlagt, »bwil ken effter en riktigh Rälrningh till 
3950 Dr. kop. M. sigh belöper.» För denna frikostiga och om 
in tresse för institutionen vittnande gåfva erhöll R. en välförtjent 
tacksägelse af cousistorium, »som lofwadc honom sin redebogne 
ähra igem). Samma dag meddelade han också consistorium, att 
han kort förut hade i åtskilliga af akademiens angelägenheter be-

1 ) Örnbjelm. Afskrifter 1·örande Upsal:I universitet Il univers. bibL 
2 ) Consist. prot. 166 l den 17 Januari_ 
3) Rudbeck lin.de l 660 den 23 Juni erhållit fnllmakt alt rnrn. andrP. med . 

p1·ofessor efter all. 01. Steuius_ 
4 ) Örnhjelm. Afäkrift,er elc. 
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sökt kanslern och vid dettn tillfälle gjort en pilminnelse om akad. 
trädgården, »att dhen nödig äbr wijdare begrijpas och medh nägra 
buus bebyggas, som en Bothanices professor kunde boo uthi11, 
hvilket allt kanslern gillade. 

Rudbecks pl\.minnolser om behofvet af trädgå.rdens utvidgning 
blefvo ej fruktlösa, utan redan den 9 April s. å. upplästes i eons. 
conceptet till köpebref på en tomt utmed akademiska trädgår
den, och hvilken eons. Yar i begrepp att tillhandla sig af on köp
man vid namn Olas Edenberg för ett pris af 1200 d:r k:mt '). Yt
terligare tHlOkning erhöll trädgårdens jord vidd i början af Maj mfL
nad, d/1. akad. tillbytte sig en tomt af cu vid trädgården boende 
smed, för att 1>.A.cademire 'rrHgårdh, som för dbetta begynt iibr, 
skulle icke allenast till ungdomsens nyttia, uthan och Academions 
beder större inriittat blit\va)) 2

) . Mot slutet af året skänkte Upsala 
stad fyra tomter till trädgårdens ytterligaro förökande 3

), ruen aka
demi'3n inköpte nya tomter åt åboerne på de förra och bekostade 
äfvon flyttningen aJ deras hus. 

Sedan nu botaniska trädg11rden genom ofvannämnda gäfvor, 
köp och byten e rhällit en betydligt förökad jordryrud, ,1 idtog Rnd
beck on välbohö!lig ätgiird, som besparade mycket arbete och kost
nad, di ban nämligen frän den af honom i Upsala anlagda och re
dan i Juli mänad 1662 till en del färdiga vattenlodningon, soe, 
sedermera sträckte sig öfver större delen af staden, lät inleda 
vatten i trädgården 4

). Dessa åtgärder gillados bildo af kan-

1
) Kupet gick också i verksfällighet, men gom eons. ansng priset ,·arn nog 

högt, Leslöts, att ,skulle dhen Clnusnl,i af hans kiiipebref ulhelfltas, som formiile,· 
all han en deel af gfln:len skiilnkt hafwen . 

2
) Cons. arkiv. Literre ad varios 1 C;,7-1668. 

3
) Fnstebref p/1 dessa ton:,ter af den 6 December 1 t3G2 lilses hos Örnhjelru 

Afäkrifter etc. 
' ) Onktadt denna vattenlednings historia endast delvis sammnnbilnger med 

värt fureliggonde arbete, kunna vi likvtil ej underluta :,tt lemna ndgrn uppgifter 
hilrom, hufrudsakligen <lerföre, ntl dess tillvaro LeLviflots och man Hinge gjort sig 
lustig öfl'er det förment misslyckade företaget, hvarAt man gifvit det o,·,irdiga 11:iin

net ,Rndbeckens fii.fiinga. > Du Rudbeck år 168:; inför kommitterade redogjorde f{;,. 

sin embetsfiin·altning ocb de byggnadsn.iretng, som stlttt under hnus ledning, med
delade hnn ilfren en detaljerud beskrifning öfrer deu af honom nnl:igda rn!lenled
ningen, hvilken redogörelse fi nnes iinnu, och det i original, blnnd h:111s manuskript 
i rik5arkh·et. År loli2 Lörjnde han nrbetel p,i ,·o.tte11ledningen och rednn elen i 
.1 uli dettn år skref hn11 derom till kanslern: , Yatnkouslen ho.fi\-er redo 3 dagar fort 
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slem ') och regeriugen '), och den förre befalltc i bö1jan af 1663, 
att hvad som p/l.kostuts på trädgården med dess byggnader skulle 
Rfskrifvus på kapitalet och på samma sätt skulle man, hvad >i'l'rä
gärdens heela byggu ing» angick) förfura äfve11 följande år . 

Närmare beskriJ'ningar om trädgårdens utseende ocb inrättning 
äro hos samtidens författare sparsamma, och under dess första tid 
känna vi endast tvenne, som något utförligare yttrat sig derom. 
Den fö rste af dem var Rudbecks svåger) med. stud. G. Lohrman, 
som 1064 under R:s prresidium försvarade en offentlig afhandliug 

,rntn frun slottet t ill CommuniteteL (en underhållsanst.alt för fattige student.er) och 
kastar waf,neL dreffligh högL på Academire gfö·den, tbess förutan Ju1.ffva n:,gra, redo 
i fierdingen inlagt piJ)Or atL leda Yatnet i sinn. kök, som och gllr lika fort,.• Knns
lern hade Rudbeck vunnit hillfor, då han niimligen för honom framlade ett förslag 
biil'öfver och vis.'lde, huru nyt.tig en nlttenledning vore dels för dagliga behofvet 
inom staden, serdeles i Fjerdingen, Yid connnunitetet och i botnniska t.rädg:\rden, 
, der elliest 2 k:1,rar nogh hafwa ML giöra till att biira watn>, samt dels vid intritf
fande eldsfam, och det l!.i minst för :1,lrndemiens byggnad, som var täckt med spfln. 
Fvretn,get vann bilde kanslerns ocb regeringens bifall och bragtes sedermera till iinno 
större fulliindning. Enligt R1Jdbecks 1685 uppgifna beskrifning hiiröfret\ så upp· 
fordrades vattnet från lin till slottet, der del upptogs i ett stort kar af 50 tunnors 
rymd. Hiirifrån leddes detsamma genom t riidrör till Fjerdingen, lwarest det ut
sft·ömmnde i ett. annat något mindre knr på Kamplmlstorg, der de kringboende fingo 
hernta sitt behof deraf, och sedermera till communitetet. Vid Nybron gick ledningen 
öfver lin till torget och •derifriln hela nya gatan in i Acad. Triigård. > Hela ,,at.ten
Jedningen egde en Hingd af 4,230 aln:ir utom de rUr , som ledde vatt.net upp till 
sloLt.et, och !\It miirka lir, att den for det alhniinna bästa så nitälskande Rndbeck 
hade sjelf bekostat en stor del af detta arbete. Bland de personer, som inled! vat• 
ten i sina. hus, upprtilmns erkebiskop1,rne Len::eus och Stigzelins, flere professorer, 
borg~ilst.:u-innan Lohrman, Rudbecks s,·li.rmot\ och dessutom erböllo cornmunit.et.et 
och akad. triidgiu·den, såsom retlan iir n,imndt, sitL bebof från samma ledning. 

Som ytterligare bevis för till.ntron af denna i flera af samtidens offentliga 
handlingar onmilmndr, n,.ttenleduiug kan niimnas den omsrnndigheten, att dll Svart
biicksgatan i Upsala uppgriifdes i och för den nya va.l.tenledningen, som n~ra dagar 
sett. fullbordn.s, t•nlriiffades temligen djnpt under jordylan iitskillign, liings efter hvar
andra liggande gamla pipstockar , ll\·ilkn otvifrelaktigt voro återstoden af dem, som 
under Rndbecks tid ledde vattnet till r,kad. triidg"rden. - Vatteuledningen egde 
dock ej liinge bestfoid i följd af stadsinl'i'111ames ura.ktl;ltenhet alt bidmga till dess 
unclerh;\11. Reclnn lö85 ,·nt· den, a t.t döma af ofrnn anförda redogörelse, förfallen 
och efter stn.<lens brand 1702 och Radbecks samma år intriLffacle bor tgång om
talas densa.mnn, ej ,·idare. 

') Cons. prot. 1 G63 den 8 Januari. 
') Föl'lnyndareregeriJJgens resolt1tion pi'l akad. kn,nslerns iugifnn, memorinl 

l()Gil den 14 Februnri. 2 
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med titel: Hortieulturn !lova Upsnlionsis. Arbetet innchållor egent
ligen praktiska föreskrifte r i t rädg:\rdsskutsel, till stor del hemtudo 
från äldre författa re st:som r:olnmclla, Pnlladius m. fl. 1 och lcmnar 
slutligen on boskrifning öf'v ,'r det driflrns, som R. omkring fem 
år före olfentliggörrmdot af nämnda nfhandling låtit uppbygga i 

alrnd. trädgårdon. Som författaren likYäl, s1lsom ltan också sjolf 
rn0dgifv0r, beskrif'ver donna inriitt11ing något mera storartad än den 
i vorkligheten vnr, och sålunda i sjelfra verket ondast nppställer 
en ideel bild af ett dylikt varmhus, sil. torde det ej hiir vara skiil 
att ingå i en närmare granskning deraf. 

E n fu llständigare bild nf' don butauiska trii.dg!l.rdens utseond0 lem
nar den liirde Scheffer i sin 1G6u tryckta beskrifning öfvor U psala '), 
hvarest lian skildrar den på följande sätt: iiAdjiciend um aliq vid 
de Horto Academico. Eum primus auspicio ac volnutate Glorio
sissimre memorif.0 Regis Onroli Gustavi ann o JG57 adornavit in
struxitque 0. Rudbekius, 1\Iodicinro Profcs. celeberrimns. Situs est 
ab septentrionali urbis parto, propo portn.ru, qvam appeJlant Suarto
bekons tuJlport, a ,·icinia Suartobokon nominata. Structu ra ojus 
prorsns elegans ogrogiaqve. Ab OdcntaJi occidontaliqno parte domus 
habct spaciosas, columnis c:robris pulchorrime distinctas, inter q,,as 
ja11118;l patentissimro cum fono:;tris, quro hiberno tompore possnnt 
clandi, nna cum tecto, qvod totum facilimo nogocio ad posteriora 
submovetur, redificioquo, cum sic nsus postulat, itorum imponitur. 
In i1'lis redibus om□o genus herbarnm, stirpium, arborum perogri
naruru sorvatur. Est nb extremo harum redium, ubi ad fonnam 
littorre V volut coeunt, minor aliqua redicula, tota undi<}"aque et 
a lateribus 0t in summo vitreis fenestris clausa, qnm ot ipsro, 
quando visum, possunt submoveri, cum fornaco s□btcrranoo, in qya 
primo vere semina fo\'ont.ur, ut adul ta doinde nivibns decedentibus, 
et cessan to frigo rc, transferl'i possint in loca alia, et sic ad mat11ri
tatom suam perduci, quod sino istiusmodi subsidio non posset in 
tanta restatis brevitato. Rcliqnnn qvoqve horti spacinm crobt·is 
aroolis puJchre est disti11cturu1 in <J"ibus ingens omnis generis herba
rnm nnmorns, quotqnot non in his solnm, sod et viciuis, rcmotis 
q,oqve, si frigns fcrro qnount, rogionibus nascnntnr. Ut nil piano 
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desit, qvod hortnm istiusmorli vel numero, ve] rnritato, vol ele
gabtia herbarnm, fruticnmve possit. commendare» 1

) . 

Af de förnläsn ingskataloger, som finnas i behålJ Mrn de111J[t 
tid, visår sig att Rudbeck, som vid tillträdet t i]] si11 professur 
16!:JS fick botanik och anatomi på sin lott, under höstterrninen 1G61 
i det ,närmaste afslöt sina bota.ni;.;ka föreläsningar, hvare'fter han 
hade för afsigt. att föredraga fysik '). Att han sökte göra åtmin
stone de medicine stnderancfo, så mycket ske kunde, förtrogne med 
växtverlclen, visar sig fl erestädes, och vid tillsättandet af stipendia
ter mot slutet af sistnämnde år pårninte han »om stndiosis i medica 
Facultate, att the ingen williu till beneficia admittera, fört än han 
keoner alla g-rääs ocb [är] temruelig förfahrcn in aoatomia.». 5

) 

Undervisningen sträckte sig äfven till a.lrndemiens apotolrnre N. W o
limbaus, hvilken Rudbock erbjöd sig lära »alla speties herbantm i 
trligården», men den förre, som ej synes haf-va brytt sig särdeles 
om anbudet, infann sig endast en gång till en dylik lektion. Då 
Rudbeck i consistorinm om oäruner deuoa händelse ''), omtalade ban 
ocksä, att apotekaren nr trädgården fått så många växter fö r sitt 
behof, att ban ej beböft köpa '/, deraf utifrån , ocb det för intet, 
c<dhet lijkwäl fod ren betala måste när han leide.)) '') 

1 ) Som en komplettering nf ofrunstående skildring kan ma.n anse den lilla 

lmndskrifna förteckning öfrer ,SHngarnes nfdelningh i Academire [triid-] gården 
sumpt med dei-as furclehlningh och des griisnampu, som pit hwar clehl finnes,, ln-ilken 

utgör ett till ligg till et t på Marklinska musenm i Upsn la förn,radt ex. af 1606 års 
katnlog, som 1669 egdes nf Rudbecks 1'i1:junge mP.d. studeranden Dan. Dalhemius. 

2
) I Cons. prot. 1061 d~n 20 Dec., då profes~orerne afgåfvo redogiirelser 

.for sina a rbeten uncler föregaeode rektorat, heter det: •In Facultate Medica Dn. 
01. Rudbeck bekendbe sigh ha.fwn Hisit Indicem Botba.nicum i fir så nilr t ill ;;nda 
exceptis Litteris postremis X. Y. z., som rester:1, . 

3 ) Cons. pro!. 1661 den 18 Dec. 
•) Cons. prot. 1G63 den 5 Dec. 

'') Trots al l pu de studerandes undfn·isning nedlagd möda, hade dock R . 
nnderstuudom den filrtrelen ntt erfara , hnru ringa dems håg f,ir botanikens studium 

iinm1 ,ar. J en skrifrelse till kanslem den 12 Juni 1685 lemnor hun foljnnde 
skildring nf hm-u olikn unclsn-isningen i Yiixtk,innedom nf hnns lii1jungaT begagna
des: ,,E. FI. Ex. knn tenkia, hmn s11ella wfirn medie. studios. iiro, som iinda reda 
hafwn stipemlinm ok borde ~{i lenge wnni qwiu·, u.U nu in till missommar, 11:ir alla 

mest herba; llorem, liira dem kiinna, så resa de sin kooss ok ingen llir en gitJ1g 
lcienna lwdmF i11clige11M, myr-1,PI mindre exot ica~, ok sosom ilf. Prytr.em; Son i Persos, 

dPn E. H . Extell. prPst wnrit hnfo·er, nn i S i',r ~ökt stipe11tli11111, hafwer Fncul tn~ 
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En vigtig omsti1ndighot, som no~ torde hafva lagt bindor i 
vägen fö r trädgitrdens snabbare uppblomstraude, var att densamma 
ännu ej egde nltgot statsanslag tiJJ inköp af viixter, ty do medel, 
bvilka i akademiens stat finnas upptagne för träclgllrden, 150 d:r 
s:mt, anviindos endast till atlöning fi t trädg,i.rdsmästaron. I saknad 
af 11ärmare uppgifter härom, kunna vi ej afgöra, om Rudbeck sjclf 
inköpte viixter fö r dossa penningar under don tid, dä träctgi! rds
mästare saknades, eller icke. Visst är dock att Rudbcck, som 
ej skydde några uppoffringar fö r fullkomnandet af den bota
niska trädgll.rden, tiJI största. delen und~rhölJ densamma pli egen 
bekostmid ocb inskatfade nya viixtcr. Som dessa om kostnador i 
längden blefvo fö r honom nog betungande, afläts /'ir 1666 härom 
en homstllllan till kanslern, lwilkon derpS. gaf följande svar, dat. 
den 23 Maj sistn. är: ') «Effter Academiro H ortus Botanicus är till 
Acaclemicns nytta och bästa w!ll iurättadt, och allennst 'l'rägårcls
mestaron sin löhn niuter aff Acaderoien, nembl. Etthundrade och 
femptijo Dl. S:mt, men alla 'rrää och Örter ifrii.n främmando or
ter tillijka medh fö rra hygningar ot:b J1alfwa des Tornpt är aff 
H. Professoren Olao Rudbeckio nu i Tijo &hr ifrän J 654 till 
1664- på hans egen omkostnadh cultiverat, Orterna aff främmande 
ohrtor i förberörd motto af Lians rucdr.l sä wäl som Tompten kiOpto 
och husen upbygde, och han dot frijwilleligen för nilgre /llir sedan 
genom sitt donationsbretf aff den Nijt han drng till Ac:idemions 
public nytta gif'vit och skiinckt till Academien; hwarföre och tilJ att 
wed macht hälla samma Hortum Botanicum ocb i synnerhect att 
antingen nya Öhrter och Trää wijdare förskriftrn ellor i deras ställe, 
som· förgälts, andra inskaffa samt hnson, balkar och bwad mohra, 

swamt, att nltr h:tn kunde giUm prof, sknl hnn fä. 11iir iagh nu skulle i Triig1irden 
exnminera honom i Bot-anicis, som nu i 3 r,r giit medh i T riigorden, kHnde b,u1 intet 
l.wenne örter, ok ilr det remnrqnabelt., att nllr 1un11 hlir om dngen skulle gil nt til 

Diurg,'llen ok liim dem kenna nlln de swenskn, så kom ingen lilstiides mera iln H . 
Fabian Wredt-s son, hans prreceptor , P . i,·ar S kefer$ son ok min Olaus. ok exnmi· 

neracle ingh Il. F abian \Vredes son i gin· i Acad. Triigordh, så wnr han perfectare 

d iir ulhi med Admiro.lion iin alln medicin::e stndiosi, undnntagnndes min son, som nu 
ex professo det t r11,cternr, ok P . Skefer, som ok i 3 i'tr temlig /lijt giort, men H . 
Wrede allennsl denna w~r wnril tilsliides ok (pil) alht de hnn redo lilr1, behollit 
namnen i sitdnnt gol. minne. , 

1 ) , Resolution pil nf,g1;e hans Hög. och GreO. E.,cell:tz och W :ne Ren- Rijkz 

Academire Cnntr.le1·en f'oredragne iihrender nngftende acatlemien i Upsnl,v. Origi• 
nnl i 0 1. Knös' snml. pi. Up~. nknd. hibl. 
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som npbygt är, att conservera; Ty bestås till alt sådant Trägårdens 
beboff för åbret 1664 och så åhrligen bortät Ettbundrade fomptijo 
Dl. Sölfr:mt föruthorn dee 150 Dl. S:mt, som Träglirdzmestare11 för 
sin lön niuter, doch så, att Räntemestaren lefrerar peuningar effter 
handen, såsom inwijsningerne hon om aff Professoro Botanices till
skiclras, bwarmedh ban Räkningerne verificerar«. Att kostnaderna 
för trädgården måtte varit stora, kan man bland annat äfven sluta 
af den mängd ink.1:ipta nya växter, som upptagas i den katalog 
öfver trädgården , bvilken R. utgaf 1666. 

Några år efter sedan detta välbehöfliga anslag beviljats, in
träffade en förhöjning af myntvärdot, sä att Rudbeck, då akadf1-
miens stat ej rä.cld e till att underhålla trädgården, ånyo säg s ig 
nödsakad att understödja densamma af egna medP.l, och det unoer 
flera l'tr. De stora utgifter, som han i anledning deraf fick vid
kännas, uödgade honom dock att 1675 hos kansleren anhålla att 
trädgården måtte återfå sitt förra anslag ell er 150 dal. s:mt. ') 
Denna billiga anhållan bifölls också af kansleren oeh »effter Hr OJ. 
Rudbeck icke wijdare hinner med kästnaden på bonom, den han 
sigh påtog, när Arad. Staten begynte bris ta för Sölfwermyntz för
höjning, hä11er H. Höggr. :Bixcellz. skiähligt, att Hr Rudbäck eij 
wijdaro graveras med det som publijqt är, uthan förordnar, att dhe 
150 Dr S:mt., som för detta till Trägården waret anslagne, och här 
effter der till opföres och lefwereras.« ' ) Detta anslag bibehölls 
sede.rmern till 1685, då detsamma alldeles indrogs. 

År 1675 hade Rudbeck för sin svägers, akad. boktryckaren 
Curios skull, hviJken för oordentl ig het blifvit afsatt, råkat i ett så 
spändt förhållande till consistorium, att han, för att ej beböfva vara 
under akadem iens jurisdiktion, lät inskrifva sig såsom borgare i 
Upsala. P å samma gång började hau också draga sig ifrän sina 
föreläsningar - om det skcdclr-i med vederbörligt tillständ hela tiden, 
hafva vi ej kunnat utröna - och dä han i consistorium tilltaltes härför, 
ursäktade ban sig dermed, att »han bar hortnm Botanicum, hwilken 
så mycket sättier hon om giöra, som han skulle läst Physicam Ber
Jingii eller .A.natomiam Riolani, helst effter han ingen förfaren 'rrä-

1
) 0 1. Rudbeck till De la Gardie 1675 den 24 Febr. I Rudb~cks brefvex

ling i Kongl. biblioteket i Stockholm. 
') Cons. prot. 1675 d. 8 April. 



gftrrh;miistaro har, som wid andre 1.\.cad:r plilr brnkdigit \\'ara. ~ ') 
Några dagar ofter iuslindo han till consist. en skrifvelsc, hrnri han 
1,ursächtat· sigh emot någres spurgamontor ·och klander uher på, att 
han icko altijd liläs publico, sls0m tillörondc, hwilckot han säijcr 

<le r fö re skic r, att han för horti botanici cnltivation intet finner sigh 
moer obligerad till giö ra lin han giUr och wed h a11dro acadomicr i 
H l\.llanrl och Parijs wauligit är, helst dher ingen färdig trUgårdsmil
stare ti.l'; b erättar dher hoos hwatl lrn.n lijkwäl i sin profession har 
läst». ') Consistorium, som ,·id tillfället "ar fåtaligt, yttrade sig oj 
biirom, mon trenne å r efteråt,') då Rurlbeck Yar i tur att blifva 
akademiens roktor, uttalado prof. Bnmnerus i consistorium sin för
nn drnn cleröfve1·1 vtt Rudbock J>i månge 11.hr hållit sigb ifrån munoro 
professorio och Cntl.ied ren». Prof. Hoifvenius, som till bosvarando 
upptog detta yttrande, upplyste dft, att det skett med kanslerns 
t illståud ocb nämnde lif'von, n,tt ))i fiol laas han i s in trägård, JHror 
och giöra det i ähr.l> Rek toratot Yille Rndbock oj gerna emottaga, 
men lät dock öfvortala s ig ntt blifva akacl . roktor under sodnare 
clcil en af år 1679. 

Åtskilliga orustäudigbeter förorsakade, att Rndbeck fdln början 
af 1680-talet miudro egnade sig åt botaniska trädgården än fön1t1 

icke dorföro att hans intresse l'i.ir denna institution slappats, ty detta 
följde honom t\nnu i hans s ista lefnadsår, ntan emedau en storar
tad literär verksamhet alltmera började taga hans tid i anspråk. 
För att nn bland de arbote11 1 som han i detta afseendo ilade för 
händer, icke nämna den beryktade Atlantican och dermed i 
samband s täeudo arkeologiska forskningar, vilja vi blott fästa af

seende pä e tt botnniskt vork, hvaråt han egnade sig me.d lifligasto 
intresse. Professor J. Bursers stora herbarium, «klassiskt fö r be
stämmande af växterna i C. Bauhini PinRXI', ' ) hade nkimligen oftor 
voxl,rnde öden slutligen kommit till U psala akad('mi, dit detsamma 
efter anbällan af Rudbock skänkts af svenske ministern P. J. Coyot. 
Som denna växtsamling naturligtvis var utsatt lör att under tide r
nas lopp taga skada och blifra mindre a.nvl.i.ndbar, bYilket med af
scondo pit dess dyrbara boslrnfl'onbot varit en oersUttlig förlust, så 

') Cons, prot. 1676 d. 12 Jan. 
2 ) Cons. prol. 16iti cl. I!) Jan. 
') Cons. Jll'Ot. 16i~ d. ~1 111:ij. 
•) K Fries Hutun. utHyglPI' Ill ,. -11. 
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fattade R. don storartade plaJ1e11 att låta alleckna och utgifva den
samma och sålunda inom den botaniska literaturon skapa >)itt realt 
wärck». ') Han visste ocks:'t att derför intressera konungen, som 
anslog medel till arbotot, hvilket dessutom af M. G. de la Gardio 
och Karl Oxenst.jerna understöddes mod frikostiga bidrag, och sjelf 
skydde han hvarlrnn möda eller penniugeuppoffringar, då det gällde 

detta verk. Undt'r sådana forhfil la.ndon, och då hans tid upp
togs af detta vidlyftiga arbete, var det naturligt att han ej skulle 
kunna egna s ig åt botaniska trädgården så mycket som förut, 
men l yckligtvis egde hau dorvid i sin son, Olof Rudbeck den 
yngre, ett skickligt biträde. Redan i början af 1680-talet synes 
sonen hafva egnat sig hä.rå\ och 1685 erhöll han på konun

gens rokornmondation tvänne stipendier, emedan han «ex pro
fesso bar slagit sigh på studium Botanicurn, .Anatomicu m och 
Cbymicum ocll till proof skl'ifwit ecn tractat de propagatione plan
tarum, som m1 är nnder trycket, nnderwijst studenterne utbi Horto 
.Academico ocl1 annorstädes i allehanda Öbrters och Trääns kien
nande, och således icke allenast giordt sig wäbl förtien t , utban och 
winlegger sig ännu dageligen på alt sti.tt at giöra sig mebr och 

mehr skickelig.» ') 
Året 1685 är vigtigt i botaniska trädgårdens historia dels 

emedan 01. Rudbock detta år 11tgaf sin sista katalog öfver dess 
växter 3

), och dels för de detta är u ppst).tta redogörelser öfver dess 
uppkomst och äldre förhållanden, som Rudbeck lemnade till den kom
mitte, hvilken skulle g ranska hans förvaltning under den tid, då 
han haft om häuder flora af akademiens större byggnadsföretag. 

Såsom ro<lan i det föregående ä r närundt, utkom 1658 den för
sta katalog öfver den triidgårdsa11läggning, som genom Rudbecks 

oupphörliga omsorger och stora uppoffringar omsider året förut 
11ått sftdan utveckling, att den kunde kallas en botanisk trädgård . 
Denna förteckning utgör dock, liksom de hänne efterföljande, en
dast on namnlista öfver de i densamma odlade växtformer, bvil ka år 
1658 upptagas till ett antal af 1052, namngifna varieteter inberäknade. 
År 1(366 utkom nästa katalog öfver trädgl\.rdons växter, men, som 

') Cons. prol. 1138(1 d. 1 Dec. 
•) Konungen till consislorirnn lö85 d. 1-l- Mars. 
" ) Hortus Bot.-inicus rnriis exoticis indigenisqrn planlis instructus cnmnte 

Olno Rudbeclno. Ups. Excnd. Hem·. Curio 168,,. 



d0t syn0s, lir första afdolniugm1 doraf alldolos dc11samma som dPn 

af ar 1658 mod omtryckt titelblad, hvarnftor d0 viixtor, som sedennern
tillkommit, 11ppta~as i on densamma åtföljande fö rteckni ug med 
titel Appendix Catalo~i Plant.arum och lir doras antal 649. År 
1G85, då trädgården troligen stod högst, uppgick växtantalot dor
sUides till 1873 1

) . 

De i bob1niska trädgården i Upsala odlade \'äxtorna indelar 
Rudbock redan i sin första katalog i fyra afdelningar, betecknade 
med bokstäfver, och följer sedermera detta hetcc-kningssätt äfvon i 
de följande katalogerna. Ofvor betydelse11 af cl<?- använda bokstäf
Y0l'lla a. c. d. f. gifver han i 1658 lirs katalog följande förklaring: 
>>a. Bcmerker the gräss, som i Apoteken införas och llro i gement 
bruk boos Litkiareua, och endock mästodels al la tbe andra gräs äro 
medh skiöna dygder begl\fwade, cloch förwaras dhe intl.let i Apoteken; 
Ty som bliga aff tbem kunna intet i n/lgon myckenbeet finnas; 
sornbliga hafwa samma dygder som the, bwilka alf Apotekarna 
församblas, tberföre skiötas tbessa intet ; somliga !döpas fö r dyrt, eme
dan the äro Vthlä.ndsko och mz stoor omkostuat dyrkas i Trägl\.rdar. 

c. .Äro tho grlUis, som wåra Åkrar, .Ängiar, Skogar och Bä.rgh 
i Swerigo äro bek rönta medh. 

d. Äro the som i Köket tiäna och lända til wärt dagoliga 
uppeuälle. 

f. Äro tbe grätis, s~m ögona förlust.1 och therföre hoos tbe 
fremmande för tbes blommas, blados, fröös eller hela gräsetz skön
heet medh stoor flijt i Trädgärderne planteras och skötas». 

Med kursiv stil utmifrkas för öfrigt namnen på rlo växter, 
som fö r första gå11gen odlades i trlidgl'lrden. 

Tid och utrymme bafva ej medgifvit att närmare redogöra 
för alla i dessa tro11ne kata.loger upptagna väx.ter, ntan vi hafva 
sott oss nödsakade att, med utelemuando till on början af samtidens 
vanligast odlade närings- och prydnadsvi1.x ter samt de allmännasto 
svenska, som Rudbeck infört, endast upptaga ocb synonymiskt 

1 ) &dan femton ll.r l't.il'Ul eller J liiO vnr bot. triidgllrden enligt Rnclbecks 
uppgift en nf de förniimstn i Europa, och i den redogurel~e öfrer siM Mgiircler ~åsom 
en af nkad. knmtorer, Jn·ilken R. inlemnnde till eons. 1670 d. 4 Juli, yttrndc hnn 
om densamma: ,Och Hr den intill dato så culfaernt, atl han wijsa sknll niist den 
Pnrisienska wam elen största nf alla Tl'lig11rdm· i Europa till sill tnal nf örter och 
t riili., 
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söka utreda ett mindre antal bland trädgårdens sällsyntare och 
mera utmärkta sår äl ntlands1rn som i nhemska växter. I efterföl
jande fö rteckning iiro namnen till venster de, som Yäxterna ega i 
Rndbecks kataloger, men till höger de nyare. Bokstäfvema, som 
stå öfve r h varje af de följande afdelningarne, bafva samma bety
delse som i Rudbecks växtförteckningar, och å rtalen utmärka tryckår 
för den af hans kataloger , hvarur de anförda växterna hemtats. 

A. 
1658. 

Aconitnm salntifonuu . ... ........... Aconitit1n Anthorct L. 
Acorus vems . . . .. ... .... . . . . . . .. .... Acoru.s Gal,a,mus L . 
.A.gnus castns . ... . . . . . . .. . . . . ... .. . . . Vitex Agniis castus L. 
Ammi vulgare .. ............ .......... Ammi inajits L. 
Angelica maxim. sive Archange1ica Angelica Archangelica L . 
Aristolochia longa vera . ..... .. .... Aristolochia longa L. 
Arnm fol io maculoso .. . ... ... ... ... Arwn maculatum L. 
Bals~mina mas si.ve Momordica ... Momordica Balsamiina L. 
Brijonia nigra .... .. .... ..... ... .. . .. . Bryonia alba L. 
Carduns benedictus ... . .. ... .. . . .. ... Gnicus benedictus Gmrtn. 
Cariophyllata vulgaris .... .. . .. .... .. 
Cataputia major s. Ricinus .. . ..... . 

minor s. Lat byris .. . ... .. . 

Cochlearia ..... . . .......... . .. . .. ... _ .. . 
CoJutea vesicaria ......... .... . . .. . . . . 
Enula ca.mpami sive H elenium .. . 
Filix mas . .. ... ..................... . . . 

foemiua .. .... ..... . .. ......... . 
Foenngrrecum . ..... ...... ... . ... . ... . 
G lycliy rriza sy 1 vestris .. .... .. .. .... . 
Hyssopus fl. coerul. et alb. 
Hyoscyamus peruvianus s . Taba-

Geimi u.rbanwn L. 
R icinus communis L. 
Eirphorbia L athyris L. 
OochleariaJ S1xx. 
Ookitea arborescens L. 

Inul,a, H elenium L. 
Pol,ystichiim. JAlix mas R.oth. 
Pteris aqvilina L. 
Trigonella Foenum g1·recun1 L. 
Astragalus glycyphylius L . 
Hyssopus officinalis L. 

cnm vorum . .. ... . . . . . . . . . . . . . .. .. . Nicotiana 1'abacum L. 
L evisticum vulgare ..... . ...... ... ... Levisticurn officinale Koch. 
Mandragoras mas ............. .. ... .. . ]fandragora venialis B ertol. 
Melissa vulgaris ... . .. .. . .... ... .. ... llfelissa officinalis L. 
Panax peregrinum ...... . . .... . .. . .. Opopanax Ghironiwn Koch. 
Pap:wer sativnm ... .. . .. ... . . .. . . . .. Papavr:r somnifermn L. 
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P etasites Pl'lasilts offic-i11rtlis JJl iiwh. 
Rhodia rndix '; ... . . .. .. .. . ...... ..... . ]{hodiolr1 rosen. L . 
Salvia .. . ... · -- ... ......... ... .... ........ Sahi«' Spr•c. 
Sanicnla foemina ...... .. ..... ....... . Astrantia major L. 
Seseli creticnm ... ...... .......... .. .. . l!l c11111 (l /1urnia11tic11m, Jacqr. 
Solanum letb.ale ...... ... ... ... .. .... Alropu Bcllnilonnri L . 
Valeriana syl vestris ... ... ... ... ... ... Yalcria11a o.(/icinalis T,. 

lGGG. 

A.llium ursinum ... ... .. . .......... .. A lli11-111 11rsinwn L. 
Aloe . ........ .. .......... __ .. . . ... .. . . .. Aloes Spcc. 
Amygdalus vulgaris... ... ... ... .... .. Amyvdrtlus co1111mmis I,. 
Aristolochin. Jonga Olomatitis ... ... Aristol. Ull'mutdi;; L. 
Colocyntis .. . .. . ... .. . ... ... ... ... .. . ... Citrullus Colocynthis Schmd. 
Oyclamen ...... ........... . ... .. . ... ... Oyc7am. Spec. 
~bnlus ........ . ... .. . ..... .. .. ... . .. ... Samlmcus E lntlus L . 
_EJleborus albus. ... .. ... ... ... .. . ... ... JTeratr11111 alvwn L. 

verus niger ...... ... .. . ... HcUcborus 11igc·r L. 
Grntiola .......... . . .. . ... .......... .. . .. Gratiola n.(fic-i.nahs L. 
Iris floreutina .. . ... ............... .. . Iris florc-ntina L. 
Malns t:1.urantia ... ... .. . ... ..... ....... Citnrs A11rant. L. 

;:-- punica ··· -- · ······-····· ··-- ·· 
Myrtus lutifolia .................... . 
Olea ve.ra .. . .. . ..... .... . .. ... ... ... .. . 
Rhus s. Sumach ... ... ... .. . ... ..... . 
Sa bina ... ...... . .... . ... ..... ... . ... . . . 
Sanicula mas 
Valeriana vera s. Pbu magnum ... 

Punicci <rranalmn L. 

JJiyrlns co111munis L. 
Olea curopma, L . 
Rhus Oonaria, L . 
J uniperns Sabina .L. 
Sanicul(i curopcea L . 
Valcri.ana Phn L. 

1685. 

Asar u m . __ .. ....... . __ .. . __ . . . .... .. . . . . 
Digitalis tt. rubro ... .. . .. . ......... .. . 
Ery nginru vulgare 

Asarum curopa;wn L. 
Digital-is Spcc. 
Er.vngimu campestrc L . 

1
) Rmll.,eck synes vid denna tid ej hnf'rn kHnnt Rhodioln rosen som s,•ensk, 

men h:rns son inplanterade i Upsnh botaniska t1 iidgitrcl honsti.\11d deraf, som lrnn 
troligen medfört friin Lupp_land. Linrnlli F lorn Lnpponica. Pag .. 304. 
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Malus Cydon ia . .. . . . ........ .. .. ..... . 

Morns 
Nux: ju glans .... ..... ... ... .... ...... . . 
Psyllitun annuum .... ....... . . . . . .. . . . 
Scilla . ... .. ... ...... • • ............ • •· • •·· 
Staphisagria 

c. 

Cyilonia nilyaris P ers. 
llforiis nigra L. 
Juglcr.ns rcgia L. 
Planla.go Psyll-imn L. 
Scill<e S1)cc. 
De01hinim11 Slaphisayr-ia L. 

1658. 

Auonitnm ly_coctonum coorul. sivo 
Napellns ...... .... .... ... . ......... ... Aconi/11'/JI NapC'llus L. 

bacciferum s. Obristo-
phoriana ... ... ... . . . .. . ... .. . ... .. . ... Actcea. spicata L . 
Alysson echioides Germanorum ... Aspl'l"lt!JO 11rocmnbcns L. 
Antirrbiu. nostr. aqvat. f1. luteo ... Sccptrum. Carohnnm Rucll, . 
.A.racus lon!;issimns fl. pa1lido.. . .. . Yicia syhalica. L . 
A.sclepias flore albo ....... .... . . . . ... Cyiurnchum Yincetoxicu111 Bi· 
Asperula odorafai.,. ... ... ... ... ... ... A.s11enda or7orata L . 
Bif'olinm s. opbrys ................ .. Listerr.t ovala Br. 
Cicuta sylYestris major . .. ........ . Conimn macu7atmn L. 
Coronopns marin .. . ... .... . . ... ... ... Planta_qo maritima L. 
Dontaria baccifera ... .. . .. . ... .. .... Denlaria lmlbije-ra L. 
Ecbium vnlg-. fl. coerul. ............ Echimn vulgarc L. 
Fragaria fruticans') ... ... ... . ... ..... Rubus arcticus L . 
Geranium sauguineurn ... . ..... __ _ ___ Gcranimn san,quincum L. 

saxatile . . . .... .. ...... .. . Gcrani11111 luc-iclwn- L . 
Gram en ·parnassi .. . . ..... ............ Parnassilt palustris L . 
H erba t rientalis .... . . . ........ .. .. .. Trientalis europcea L. 
Lyclrnis viscosa f1. rubro Viscaria v·ulgaris R. 

1 ) Under OJ. Rudbecks pr~sidium resp. D. R ellnnder 1716 för en abidem. 
tifhandling om Rubos arcticus ( • Rubus Humilis Fra.garire folio, fructu rubro, Åker· 
IJiir frnn Norlandeo> ). Hlfr orut.alns, al.f. OJ. Rndbeck d. il. fick viixten rtf M. 
Celsins till bot. triidglirden 1658, men att, den <lE>r endast lefde 3 /i 4 flr. I 1685 
års förteckning iifrer bot. 11-iidg . återfinnes elen dock. 01. Ruclbeck d. y. siikle 
sedan lti!:15 •omni adhibita cautela, att. linyo få den att viixr> i h-iiclg. , men för• 
giifves. I Flora Lnpponica p. 162 bedtttar Linoe, all prof. OJ. Celsius flera år haft 
densnmm::-. viixande i sin triidgfird, men att. den clerstiicles icke velat siitla mogen frukt. 
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Lysimachia siliqvosa maj. pnrp . ... Epilobiwn anguslifoliwn L . 

Iris palustris il. lutco ... .. . ... .. . .. Ir-i$ Pscudacorus L. 
Lilliuru convallium ............... ... Oonvallaria 11l{ljalis L . 
Marrubium album ....... . . .... .... . ... llf arrnbiuin vulgare L. 
Myrtus palustris s. Gage I ... ..... . 'Jlfyrica Gak L . 
Napellus . . . .. .... ... ... .. . ... ...... ... Aconitum Lycoclonum L. 
Nigellastrnm ..... . ......... . .. ....... .. A,qrostern,1na Githago L . 
Origanmn vulgare . ................. Origanttm vulgare L. 
Oro bus pannonicus 1 Olus .. . . .. ... Orobus vemus L. 

2 - ... .. . ... niger L. 
Pinguicula ..... . .. . ..... ... . . .. ..... . ... Pi11guicula vulgaris L . 
Polygonatum angnstifolium .. . .. . . .. Oonvallaria verticillata L. 
Primula vcris fl. purp. . .......... . Primula farinosa L. 
l:>yrola unitlora minima ....... . . .. . Pyrola um/lora L. 
R hamrrns cath~rticus . . . ... .. .... . .. Rhamnus catluirt-ica L. 
Sambucus aqvatica . .. . .. ... ... ... . .. Vibttrnum Opulus L. 
Saxifragia au rea . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . OIM·ysosplenium alternifolium L . 
Sedum majus .... ...... .. ...... ... ... ScmpervivU11n teclorum L. 

aquaticuru ...... .. .... ......... Stratiotes aldides L. 
Trifol inm aqvaticum .............. . ... JJfcnyanthes trifoliata L . 

1666. 

Calccolus Mariro ......... ...... ... ... Oypripccliwm Oalceolus L. 
Cassyta .................... .... ......... Ouscuta3 Spec. 
Chamrolea Germanorum ... .. .... ... Dciplme M ezerc1m1 L . 
Circroa Svecorum minor ... .. .... . .. Oirccea alpina. 
Ellcborine . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . Epipaclis latifolia Sw. (?) 
Erica flo rida .. .... ..... . ... ....... ..... Erica. Tetralix L . 
Gcntianella maj . s. Pnovmonantbe Gcnlia,na Pnevmonanthe L. 
Glaux ......... ............ . .. ... ... . .. Glaux maritima L. 

Impatiens berba Dod ...... . .... ..... Impati.ens Noli l.angei-e L. 

Lunaria racemosa ...... . . .... . ........ Bolrychittm Luna-ria Su-. 
Marrubium aqvaticmn ... ... .. .... ... Lycopus europceus L. 

RoreUa sol is .. .... .. . ... .. . . . . ..... . ... D1·oserce SjJec. 
Taxus ... .......... ... ........... .. : ...... 1'axus baccata L . 
Tripoliam ...... ..... ..... ..... .... .. . .. Aster T1-ipoliu.m L. 
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1685. 

Alisrna Matbiol. s. Doronicum vulg. 
Germanicnm ..... . ........ . .. ....... A1·nica montanc~ L . 

.A.lsine baccifera Svevorum ......... Oorm1s suecica L. 
Betula nana Svevornm ............ Betula nana L . 

Chamrernorus Svevorum ..... . ..... . Ru,bus Ohamcemorus L. 

Cicnta aqvntica ............ . .. ......... Cicul,a, vvrosa, L. 
Cistus Oelandicus ...... .... .. ..... .... Hclianthe1nwm oclandicmn Pers. 
Oytysus liirsut. il. lut. . ........ ... Potcntilla fruticosa L. 
Filipendula aqvat. s. milefol. len-

ticolata ... ... ... ... . .. ... ..... . .. . ... Utricul.arki yu.lgaris L. '). 
Myrtillns palust. ruber .. . .. . . .. . .. Oxycoccns pa,lustris Pers. 
Nymphrea il. luteo major ... ... ... Nuphar lutewn Sm. 

il. albo pleno .... .... .... Nym1_1hcea alba L. 
Orcb is t1ore virescente ............... Oocloglosswn virid,e Hn. 

lapponnm ........ .. ..... ...... Calypso borealis Salisb. 
Orobancbe radice corallina ... ...... Oorallorhiza inna.ta Br. 
Ranunculus il. lut. globoso ... ...... 1~·ollius eiiropce·us L. 
Sagittfiria ................... .... . .... . . Sa,gittaria sagittifolia L. 

'l'ithymalns maxim. Oeland ... ....... E1111horbia 11ciluslris L. 

D. 

1658. 

Asparagus altilis ...... ... .. . ........ . 
Campanula lactes. mi11or s. Ra-

pnnculus . ................ .... .... . . 
Cynara altilis .................... ... . 
Fagopyrnm ..... . .. . ...... ........... . 
Fru men tum indic.um .. . ... ...... ..... . 
M iJium album .............. .......... ) 

lute.nm ..... . ... ... . ........ f 
Ocymnm majt1s ............... ........ . 

Asparagus o.f.ficinaJis L. 

Owmpaniila Ra1nincul11s L. 
Oynara Scolymus L. 
Fagopyrumi esculentmn Mocnch. 
Zea Mays L. 

Panicwn mi7.iaceum L. 

Ocimwn Basilicitm L. 

1) , Hane, qvmn vesicnlaria.m, crystall inam, adamantinnm ,·ocabat, nb 0 . Rud• 
beckio 1656 invenlam esse statuit Fmnkenins, qmmris dndnm nota erat, Rot.anicis., 

Lin. Flora Svec. p. ~-
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Sisarum ..... . ... ... ....... .. ...... . ..... Si11m Sisan,m L. 
SoJanum tnberosnm s. Paµas pe-
ru vianorum ... ... .. . ........... . ..... . Solcrnum tubcrosirm L. 
8 pinach ia ... .. . . .. ... . .. ... . .. . .. .. . . . . Spi11acirr olcrnct'CI L. 

J(j(l(3. 

Capparis legnmin osn ..... .... .. . ... Zygophvllm11 Fnl1a_qn L. 
Oitrnllns s. Angmia . ... .... ....... Citrnllus nlulis Spach. 
Latbynts tnberosus s. Glans terrro Latl,v·rns fllu<"rns11s I,. 

Malus armeniaca .... .. .. .... .. .. .. ... Annc11iaca v11l90.1'is Lrrm. 
persica . . . ... .. . ... .. . ... . . . . .. Prrsica rnlgari.~ llfill. 

\' itis vinifera... .. . . .. .. . . .. ... . .. . . . ... Vit is rinifcrn .r,. 

J!'. 

1 G:, 8. 

Capsicnm indicnm siliqvosnm Ca1isic11111 annumn L. 
Orirdnns sphrerocopbalns fl. coernl. Echi'.nops splucroccplwlu.~ L. 
C.bnatis pannonica fl. coer. .. . ... Clmnatis infl'grifolia L. 
Oolchicnm antumnale ... ....... .. .. . Oolchicum autmnnalc J,. 
Cncnrbita Jagcnaria .. . ..... . ... ...... Lagenarfo rulgrrris S!'r. 
Daturn Tnrcarum ....... ........ ... ... Datnra Stramonim11 J;. 

Eranthcmum s. flos adon is ... .. . ... Adonis autumnrdis L . 
Flos africanns ... ......... . .. ... ... ... 1'agetr.s Spec. 
Hedysarum clypeatum fl. nibr . ... HcrJysarum coronariw11 L. 
Lillinm al bum ... ......... ... ... ...... Liliuin ccmdidwn L . 

Lycbnis cbalceclonica ... .... .. .. . ... Lyclmis chalcwlonica L. 
~folautbium damascennm ... ... ...... N-igclla clamasccna L. 
Mirabilis peruviana . .. ............... kliralrilis ja.lapa L . 
Moly mon tan. latifol . il. lut . ...... All-ium JJioly J,. 

P ffio nia mas rotnudifolia .. . ... ... ... Pceonia. cora.ll-inrt Rtfr. 
Trifolinm bitnminosnm ..... .. ..... ... Psoralra bit11111inosa L . 
Viola mntronalis ....... .. ...... ... ... Iitsprris 111r1trn111dis L . 

1G6l). 

Arbor vitro ........ . ....... .. ... .. .... Tlm,im Spcc. 
J ndrc .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... .. . Oerfis sihqmsfnnn .7,. 
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.Arundo cypria ... .......... ...... .. ... Anmdo n onrr~r L. 
Flos passion is ............ ..... ....... J>as.,;.(flora' Sprc. 
Jfod era arborca .... .. ...... . .. ......... Hcdl'i·a H clix L-

Lanrus nobilis ........... . .... ...... La11nrs nol1ilis L. 
La mus tinus... ... ... .. . ... ... ... ... ... l "ilmrn1r111 'J'i11us r,. 
Malum 1Ethiopicnm s. rnolanz:rna Snlan11111 Jlfclrm_q1'11fl L. rr>l S11rr. 

rnldc affin. 
:Mcdicago s,ltirn s. foenum Bur-

gundicum ... ..... . . ........ ......... Jlf('(licago sctl1rn L. 
Phillyrrea Jatifolia ...... ........... .... J>!,ilfyrcra lal~foha T,. 
Rnnnnculus asiaticus ........ ...... . Ra111111c11lns asiatic11.~ 1.,. 

Solidago saracenica .. ... . ......... ... , 1'11rc·io s111 racmicn.~ J,. 

Sy ringa f1. coo,·. .. . ... ... . . . ... ... ... S_11ri11grr. ·rnl9nris 'l. 
italica fl. alb ...... ... ...... I'7,ila,7dpl111.,; cormu1ri11s J,. 

A.bclmosrhus ... ......... .. ... ..... . . . . Hiliisc11s 1ll1rl111osd111.<; L. 
Alaternns ..... .... ... ... ... .. . ......... Rl1am1111s Alrr/l'rnus L. 

Att döma efter OJ. Rnubccks i riksark. förrnradc brefrexling 
mod M. G. De Ja Oarclic och andra, synos hnn hafra erhållit !:lör
sta delen af de sH!lsyntare växter, som i Upsala bot. tr:idgfLrd in
fördes, från Holland, hYilket Jarrd dll. i afsconde pä trädgårdsskötscl 
var det förntimstn i Europa. Bland dem, som bistodo honom vicl 
rrnskatfandet af v!\.x.ter dcrifrän, nämner bnn, utom ätskilJiga andra, 
dels svenske re3identeD bos Gonoralstaterna Peter Trotzig, och dels sin 
sv/iger G. Lohrman, bviJken för medicinska studiers idkande 16G4 
reste till Holland . Frökatr,loger synes R. hnf'Ya årligen erh:\lJit 
fr:'l.n flora af ntlandets förnHmsta triidgårdar, och på <lotta sätt bJof 
han i sltl.nd - sa 11\ngt tillgl\ngarno modgåf\-o - att ej blott in
sknffa cl ot nyasto af frön och Jefrando växter fö r bot. trädgårdens 
bohof, utnn iih-en att rnra förmän och ,ännor till tjeust med gåf
,·or och b.,·tc af ,•fix.ter. Oetta scdnare g-tillcle i fr:imsta rnmmct 
akad . kanslern M. G. Do In Gardie. 8/i snart R. bekom nf1grn 11yn 
triidgårdsalster fr&n utlandet, skyndade han genast att meddela sin 
höge gynnare förteckning cloröfrer, och ur trädgården siincle han ofta 
till kan;;loru frön af mecliuinal-, okonemi- och prydnadsvHxter samt 
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buskar, lökar och ympqvistar, ocb meddelade honom, efter sin egen 
erfarenhet i U psala, goda råd i afseende å val af växter, som kunde 
uti.tärda Sveriges klimat 1

) . Denna uppmärksamhet lemna?eS ej af 
kanslern olönt, utan tvärtom visade han sin tacksamhet genom M
skilliga gengåfvor, och bland dylika fick R. vid ett tillfälle år 1680 
några lefvande rudor att plantera i en af bot. trädgårdens dammar. 

Hvad de i trädgilrden införda svenska väx terna angår, så 
hade väl deras anskaffande i främsta rummet varit att verk nf R. 
sjelf, men af 1658 års katalog synes dock, att han dervid haft n ii
got bistfind af P. H offvenius och M. Oelsius. Den förre hade näm
ligen skaffat honom P lantago maritima, Chrysosplenium alternifo
lium, Pinguicnla vulgaris och Stratiotes alo'icles, och af M. Cel
s ius erhöll Rudb. Poucedanum palnstre, Aconitum lycoctonum och 

'; Kanslern intresserade sig lifligt fur trildgårdsskUtsel, och d,i han vid el.t 
tillfälle 1670 rådfrågade Rudbeck om hvilka lefvande viixter voro de lilmpligaste 
,itt dermed bekläda ett lusthus vid Wenneg:nn, svarade denne: ,Lusthuset om diitt 
skal teckias medh sommarvexter, så kan <lett ske medh pumpo1·, humbln. ok B,.yonil\. 
pumporna stl\ mycket vlil, men wara allenast en måmt a.tt. de riit.t tlickia, the komma 
seent up, wex::i wiil seda.n hastigt, men aff en natfrost förgilss. humblan håller sigh 
lengre, men Bryonia wexer ::ilrasnarast up och håller sig lilngst. 

Aff Buskar ii1· nu Caprifolium, hassel , Hedern. a ,.borea, Clematis peregrina. 
Syringn iir mycket skön och finnes nogh på ett rnm i Ekholms Migården, wexer 
nilgot li\ngsamt och tål temligh köld. Caprifolium är skönt, men fryser bort, hassel 
bliffwer på sistone myckit stoo,· och skallllt nedan til, warföre most.e hon som of:ftast 
huggas ut inuti och låta åter nya telningar-tilwexa, wilket kan wiil gå an, om man 
hugger effter banden ut, så att lusthuset. lir likuel iiltidb betekt. Hedera arborea 
iir den skönesta, ty hon ii1· grun winter och sommar och f:lr aldrigh tiocka slammar, 
men iagh halfoer aldrigh tursökt, om hon fryss ut, blir i Swerie, ty ingh har iinnu 
inthet mern iln ett stånd, som står inne i husett, effter bon kläder så wacker t 
weggiarna. Clematis lil' och mycket skön, men er inthet grön om wijnleren, ej 
hiiller weet iagh, om, den tåftl kölden., 

S,, ofia kanslern befann sig i Ups11la, besökt.e han alltid 0 1. Rudbeck och 
ådagalade for botaniska triidglil'den stort intresse. I /lera bref tackar R. föl' dessr, 
kiirkomna besök och inbjuder att furnya dem. S1'. t . ex. skrifver han till De la 
Gardie 1684 den 17 J uli : ,Jagh tror inthet alt hiort.arna i skogen eller E G. Exell. 
råd im· i Dilirgii.rden skola i denna förskriickeliga hettan så mycket llingta effter kalt 
watn, som iagh nu l i,ngtar at.t pit en timme eller 2 fä hafwr, den n~den att se 
E. G. Excel I. i milt ringa hunss ok i Bot,iniske Tr äg,-.rden, . 8 0111 kanslern lofrnt 
komma till Upsala, uttalade R. sin gliiclje deröfrer på följande sutt (den 26 Juli): 
, Eliest tackar E. H . Exc~lens iagh pfi diitt aldrnödmiukaste för de öfwer motlnn 
kiirkomne t.iender, att E . H. Excel!. wil i nilstkommande wicka komma ok se på 
all min fli.i t både i Antiqvitet.ernn, i lriigilrden ok mil Botaniska. wiirk,. 
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Rubus arcticns. Huru och gcuom hvilka R erhöll några af 
de sällsyntare svenska växter, som förekomma i 1685 1lrs katalog, 
såsom Hel ianthemum oelandicum, Potentilla fruticosa, Eupborbia pa

lnstris ocb framför allt den utmärkta Calypso borealis, är oj k1indt '). 
En vigtig öfversigt af Mtdgårdens uppkomst och öfriga för

hållanden vinner man genom de redogörelser, llvilka Rudbeck år 
1685 a.fgaf till de kommitterade, som skulle granska hans åtgärder 
:rid ledningen af åtskilliga större byggnadsföretag, hvil lrn lian för 
akademiens räkning baft om liänder ' ). Denna granskning, som vi 
ej funn it omnämnd bos samtida författare , men till bvars kä.nnedom 

rika bidrag finnns bland Rudbecks brefsamling i riksarkivet, rörde, 
som det synes, hufvudsakligen användningen och redovisningen af 
de medel, som nedlagts på theatrum anatomicum, botaniska träd
gården och vattenledningen i U psala - alla OJ. Rudbecks verk -
och fö r allt detta fordrade de kommitterade redogörelse i hörja11 
af ofvanstående är. Denna begäran efterkom också R. med all be
redvillighet, meddelade erforderliga upplysningar ocb inlemnade 
vederbörliga ve rifikationer, af bvilka sedoarc likväl fl era, ocb det 
ganska vigtiga, numera ej finnas i bebålJ "). 

I den första af de inlagor, <lat. den 9 Febr. 1685, som R. 
till de kommitte rade ailemuade såsom svar på de-ras skrifvelso af 
don 26 Jan. samma år, i hvilkeu R. blifvit. >)Considerad för den, 
som åbr 1658, 1659 ocb 1660 skulle här wed Acad emien hafwa 
g raverat des Stat och Aerarinm>), meddelar han 0n kort uppgift 
öfver sitt l efnadslopp, de tjenster han beklädt, h vad han till aka
demiens nytta, oftast på egen hekostnad, uträttat, och berör i denoa 
skrifvelse äfven inrättandet af bo.taniska t rädgården i U psala. Denna 
inlaga synes vara i hast uppsatt, men i en sednare ocb utförli-

') Bla.nd den,, som samlode svenska vii,,,Jer till bot. Midgården, nUnmes i de 

ofullstiindiga och skadade rilkenskaperna öfver triidg. liren 1678-1685, hvilka. fin-
1ms i r iks:1rk., en qYi11nn. från Funbo ( >Hnst. Karin i fnnbo,, , funbo kerlingen,), 

som vid Rera tillfiillen skaffm· Ylixter , deribla.ncl Elleborine (Epipactis latifolia ?) och 
Ros Solis (Drosern). 

2
) Riksark. Aclldemica XIJI. • F d\n Prof . 01. Rudbeck till commiiterade vid 

Upsala Acllde rni 1685, . - En dylik granskning synes ilfven hafvn. egt rnm 10 är 
fvrut: Rudueck till B engt Horn 1675 elen 21 Dec. - Hans r edogörelse för triid
gi\rden 167/J den 4 Jt1li ilr förut omniinmd. 

') T. ex . Lit! . P , 0 1u de i triidgården odlade ,·Hxter, hvilkas !lntal R. uppgif· 
,·er till 11iirn 2000. 

3 
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garo (d . 1 l\lars) redogör han närmare för trädghrdens uppkomst 
och dess öden intill är 1G8G. De kommitterado hade n:irnl igon i 
on ytterligare skrifvelse af den 14 Ji'ebr. anhållit att af Rndbeck 
erhlllla svar, och det före den 1 Mars, på följaudo frågor om bo
taniska trädgården: 

»l:o qno titulo et jnru han Ur euJtivcrat. 2:do Hwadh Räck
ningar om bonom fios på ordinarie medel elftor Staten dor ti11 
ahnlagdo. 3:tio på Extraordinarie medol och 4:to bwadh nytta den 
inbracbt.l> 

IIvad den fö rsta af dessa fr!go r angick, sä svarade R. härp!, 
att plnnen om anli1ggningon af en botanisk träd gärd i U psala väckts 
och behandlats i consistorium redan tio lir före hans ankomst till uni
versitetet derstädos '), h varefter han uppräknar de Mgä.rdor, som för 
inrättandet af trädgården vidtagits, till dess lian sjelf tog saken om 
hand, upprättade densamma af egna ruc,del, köpte tomt, uppbyggde 
derå nödiga hus och sedermera skänkte alltsammans till akademien 
1662. Sjelf hade R. också ledt uppftlrandet af pomora11s-, frö-, 
bulbos- och glasugnslrns, men hade dervid hvarken fö r ritningen 
eller uppförandet af dessa hus åtnjutit nllgon lön, oaktadt han sy
nes lrnft löfte om 30 dukater för »deseigcn» och 750 daler, troli
gen kopparmynt, sil.som byggmäst.-iro. Vid sjolfva arbetet hade han 
äfven porsonl iglm lagt hand och »medb egne händer giordt Capi
telerne och afstrukit alla lister, ty ingen snickare brukades de.r 
till .» H!i,rigenom hade naturligt_vis trädgllrden mod dess byggnader, 
som förs lagsvis upptagits till 12,150 d:r k:mt, blifl,it betydligt bil-
1 iga re. H vad det femte lrnset på trädgårdens g rund )>fö r Speciebus 
och profossore Bothanices» angick, sä hade detta ej blifvit uppfördt, 
oaktadt regeringen och kanslern dorom gifvit befallning, och detta 
af den anledningen, att l\UlOdlen blcfwo knappa och Staten bctaltes 
effter S:mts förhögningon, som intet knnde btlra sigh, efftor Aca
demiens Intradcr äro störst i afradzspaum~bl, hwilken sedan galt 
en tijdb mindre iiiJ tillförendo, när Silfrrnyntet eij war för bUgt» '). 
Några allmänna medel bärtilJ bada R. oj baft 0 111 bänder, ut.an badc 

1
) 01. Rndbeck in~krefs dock ej l'urr iin i Febr. 1648 i unirnrsitetets album. 

2
) Att Rudheck med Yanlig stor~inthet ajelf bekostade tritdg,1rdens nnderhfill 

under en del Rf denna tid, cl,, :.lmdemiens sl:.l ej riickte till f,ir densammn, Hr förut 

onmiiwnd 
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.l.Jan g ifvit assigua.t ione r för arbete, urntc r ial ier lll . m ., hvilka seder
mera inlöstes af r äntmtistaren, och af specialräkningarne hos clo111H1 

kunde de komm itte rade inhemta, hvad t rädgårde n alltifrån dess 
början kostat akad.emien . För egen del hade Rudbeck enrlast till 
å r· 1670 utlagt öfrnr 12,000 daler k:mt för akad em iens tr ädgärd, 
dä akademiens omkostnader derföre u nde r samma t id ej nppgingo 
t ill mer än omkring 10,770 dal. k:rnt, och om de kommitterade 
ville granska räkningarna för de derpå följande tvänn o å ren, så 
skulle de finna, att akad . ar 1671 ej betalt mer än 19 dal. 13 '/, 
öre ocu 1672 19 dal. och 27 öre k:mt »till e n sådan Trägårdz 
uppehåll, som bafwe r 4 ugnar att ella och förtära åbrligen allonast 

i wedh till 70, 80 ft 90 d:r, förutha11 all annan omkostnadt; hwem 
det öfriga wthlagt, lär ingen am1ao wara än iagh af min fattige 
medel.» Af det, som R. af öfverheten ocb förnäma person er be
kom mit i äreskänker , sam t dot han genom arbe te förtjent, hade 
han för det nllmänna bästa uppoffrat inemot 40,000 dale r (k:mt), 
»men såsom Academip T rä.gä rd war min fö rstfödde Sobn strax iagh 
kom t ill t\cadem ien i t iiinst », säger han vidare, JJs/1. bar lian och 
sannerligb af mig nutit först födslorätten, oeb fruclltar han och dör 
medb migb, dor icke M.iu Aller Nådigs te Konung will gifwa ho
nom ett K ongelig it Stipendium, dät iagh intet twijkar.» 

Sist bade de kommitterade framställt den frågan, bvad 1Jytta 
bot. t rädgården m edfört. Härpä gaf R. t.ill svar, att denna ådaga
lades bäst deraf, att medicine s t ude rande numera kunde stndera 

hemma utan att be böfva resa u tomlands för detta ändamål, såsom 
fö rut var fall et, hvarföro också. de ras anta] på sednare t ider ökats. 

Vid bofvet såg man fö r ut antingen uteslutande utländske läkare 
ss. Castroen (?), Bourdelot, Durietz, Koster, Below, H c rma11, Fuchs, 
Do mioicus ro. fl. elle r också ett fä.tal ~vens kar : Palmcrona, -v.,r att-
1·ang och Srallerus. Föga bättre var det v id Upsala alrnde rni, <ler 
man bland lä,rarno i m ediciuska fakulteten föru t baft D. Raicns och 
Kirstenitrn, som voro t yskar, samt Chesnec:opherns och Frank, 
hvilka i utlandet förvärfvat sina iusigter . »Men nn, Gudbi. skoe 
loff, hafwe r wid!t Hofwct oc h i Stockholm infunnit sigb alla, som 
hi:ir studerat och mina Disc iplar, D. L obrman, D. U rban (H järno), 
D. Bromol ins, D. Zirfogel, D. Fig-relius, D. Rothe mius, D. Scragge. 
Widh Amiral it etet D. Dal ll cmius, D. R othruan; här w idh Acad . 

D. Ilofve nius, D. Drosande r; widh .Åbo Acad. D. Tillandz, or.h flera, 
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som suart Järn lJoctorerm, ' ). l!'ör öfrigt hade ej blott med ici ne 
studerande, ntan ii.fvon andre vottgirigo ny tta af botnuisb tritdgi\.r
den, hvarjemte också apoteket i staden lrnnde derifrI'111 bem ta en 
del af sitt behof af växter. Slutligen fäster R. cl e kommitterad es 
uppmitrksambet dorplt, att en sådan trädgård lände fäderneslandet 
till berömmelse i utlandet, ty att storartade b:zggnader kunde npp
f'Urns samt konst.er och mannfakturor blomstra bär i landet , torde 
oj i så hög g rad väcka främmand es fö rvåning, »mon öfwer eon så
dan Hortnm Bothanicum undra alla främmande storligen, ingalunda 
troondes, att så många örter skola här kunna Lefwa ocb Oultiveras, 
derfliro iagh och p/t mångas breof uth ornlands nyligen t ryckt domrn 
Indicom '). Så att de skatta denua. Hortnm intet för en r inga pärla 
i en Konungzligh Crona .» 

H vad egentliga res ni tatet af de komm itteracles granskning 
blefi känna vi icke, men att do 011101.lertid om triidgården till ko
nnngen inlemnat »oen n thförligh doduction jämpte förslag till dl:'s 
nnderstödh», är doek bekant "). De 150 nal. s:mt, som på kanslern 
De la Gardies befall11 ing anslagits t ill inköp af frön, Ytixter och 
ved för t.rlidgårdens behof samt till vidmakthållande af dorstädes 
uppf'i.i rcle hus,· indrogos detta år, men om det skett på den ofvan
nämda kommitteens tillstyrkande eller af an dra skäl, har ej vari t 
möjligt att utröna. 

]J'öljderna af don na sista åtgärd blefvo snart märkbara och .i 
början af följande år'') inlemnade Rndbock tiJl consistorium on 
skrifvelse af innehåll, att akad. trädgårdsmästaren Börge Bengt.son 
boglirt afsked, emedan han ej kunde lefva pfl elen förminskade lön 
han llll skulle få, men att R. likväl lyckats öfvertala hon om att 
staclna qvar till sommaren. Längro ville ban ej blifva q.-ar, såvida 
han ej finge 200 dal. s :rnt i lön . »Här jämpte förmäle r och Hr 
Rndber,k, dbet Facultas ll'Iodica öfwel'Wtigett hwad som reqvireras 
till Trligårdens wid macht h/\llando M1d. såsom till weedh och ldihls 
inkiöpa.nde, takens, Sängars, Ballkars, som 0011 dehl fö rråttnade ärn 
och knlJfaJln o, Fröers och 'l'räors införskaffande medh hwadh mehr 

') Om de ofrnn upprilknade liikame se Sackl6n, S,·ensk Liilrnrehi~toria. 
") Troligen menas hiir knt.nlogen ,ifre_r triidgårdens ,·iixler 168:i. 
' ) Omniimnes i eons . prot. 1686 den 20 .Jan . Sjelfrn det 11iiu111dn mPmori

nlet hnr dock ej kunna.i iiterfinnas. 
') Cons. prot. 1686 den 211 :Jan. 



37 

i förb:te skrifi't innehålles, hwilcket alt under 100 D. S:mt intet 
kan ährhl. ärhällas, kunuanrles fö r det öfriga Hr Rndbeck ·af sine 
medell sä s toor omkostnad eij här på här effter använda, som här 
tills skedt.ll Consistorium tog inlagan i öfv enägando och uttalade 
sfii önskan, att trädgården m/'ttte hållas vid makt, men beslöt, att, 
innan nägot vidare gjordes vid sn.ken, afvakta konungens resolution 
öfver det förslag , som kommitterade i denna fråga inlemnat. 

F'rllgan om t rädgården kom ån)1 0 på tal i Consistorium den 
~1 Mars med ankdniug af en af Rndbeck inlemnad skrifvelse, 
hvari han, som vid denna tid på året brukade sä frö af utländska 
växter, anhöll att få veta, om några medel disponerats fö r träd
gårdens behof, sedan han ingaf sin förra skrifvelse. >'Men dher 
så wore inga medel] i förråd, begär han att gode män måtte de

puteras, att kunde han i dheras närwaro i Wåhr ocb i Sommar, s/1, 
fort aUa Species blommas, Jåta seo och inventera hwad t ill datum 
dber för slag i föuåd är, och, der så nödigt bepröfvas, kund e nå
got föryttras i pp:r till dbe andres undcrbäld». Consist.orium t og· 
genast saken under ompröfning, ocb som öfvorläggningen härom är 
ganska karakteristisk, införes densanima i sin helhet, dock med den 
förntskickade anmärkningen, att räntmästaren (Jac . .A.rrhenius) var 
011 af Rudbocks häftigaste motståndare i consistorium, hvadan hans 
trndor öfverläggning1-m om Rndbeck uttalade hätska omdömen deraf 
kunna förklaras: 

»H. Qr(}Jstor: Jag har fl.ere gånger sagdt åth Börge Be11gdts
sou, dbet wille han påminna H :r Rudbcck att taga utb dbe pp:r, 
som Kungl. Stat en består Trägården, ocb betiena sig dber af som 
blist han kan, mon kan intz påminna mig, 11tt handhetta åh ret 1686 
tagit öf\ver balftannat hundrade Dr . .h.opp:t olrngefär. Och will han 
intz taga uth de öfrige och dbem anwäncla till trägårdens couser
vation och oprätth1\llaude , må han sielf s tå dberföro. Sedan på
miute H :r Qvrestor, att obngefär 300 Dr. kopp:mt. iunestå, som 
kunna anwända.s till Tl'ligårdens wid macht hållaud1:1. 

Undrade altså Oonsist-01·iwn, hwij icke dhesse pcioningar utta
gas och brnkas till trägårde ns bästa, hvarigenom ban ]~jkwäl till 
een god deehl kunde uphielpas, contesterandes alle samtl., dhot 
db o hå l la dhes consorvation i eko allenast nyttig, uthan och sådan, 
som är till Acad :ns prydnadt och hedet' i alla måtto. 



Sodan påmintte och B.. (Jrcestur, att månge 'l'nsendo lJr. ii.ro 
anwändo till samma Trägårdh , mon Jijkwi\l klagar Rndbeck eon ocb 
anna.n gång al t wa.rn. rnttit. 

H. Norcop. ') förmente dhot warn t.eclrn till att Trä.gården ltr 

fö rbättrat, att mollr pp:r. 11u ä,n för l' fordras till hans conservation. 
H. Qvmstor sade och stora omkostnader dber af komma, att 

icke i tijdh inkiöpes bwad nödigt är, utban ibland, nlir dhet so m 
clsrast är, sfisom bland annat är wedll inkiöpt fö r Jnhl för 10 rdr. 
lasset, dher man lijkwlihl llunom för ringare kunnat hafft, om man 

kiöpt i rn,ttan tijd . 
Der effter sarlo D. D. Drossand1'r; att H:r B.uclbock will wota 1 

om icke Cnnsist. will fö rböija trH,gårdunästarens Löhn , ty olliost 

will ltan dher inthet blifwa. 
H. Qvcestor : Trägården böbr underhållas med dbct, som ;K(1ngl. 

Staten besHi r, och mebr kan intz prretondcras. Oeb bl ijr iag wijd 
Kcngl. Resolutionen, som förmäler, att inga pp:r. uthom Staten 
böhra af rerario utbgifwas. 

H. Norcop.: Men huru skall dli l;lifwa, om Trägårdzmästarcn 

kan dher med intz komma utb? 
Qvcestor : IJWad Staten består Trägården böhr bau wara för

nögd medll. Will T rägårclsmest:n bafwa meh r, så mä ~an söka 
Rudboek, som sitter med full löhn och lijkwt~hl publice intet läs. 

H . NorcoJJ . förmente ingen på Rudbecks lcctioner bafwa att 
tala, ernädan han sig förr db<w på förklarat. 

Q1:cestor sade, att han excuserat sig ~ielf för sin 1ection un 
der dhet nampnet, att han bafwer curam bortus (!) Botauici, för
menandes ban sig intz böbra dcrföre, för dhe 700 Dr. S:mttz löhn 
han ährbåller, giöra någon annan tienst än skiöt.a H ortum botani
curn, men Kongl. M:tt består ingeu löhn till någon 1'rägårrlzmostare 
under honom. 

D. D. Drosscincler sade, att intz ilr wanligit dhct Prof. Bota
uices nnderbål ler Trägflrdsmestaren vid n/igot U nivers itct , uthan 
plägar dher till wara a part lölrn . 

Frågades sedan, hnru och plt hwad sätt skall fi nnas ntwäg 
til I Trägårdens conservation '? 

') Andrf'a~ Nrn-cr>pensis, phil. prncl. profei-snr , ~e<lermem nc1lad uuder nnm· 

net K ordenhjelm. 
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(Jvcesi,or sade bäst wara, att Prof. R.udbeck optager pp:rne, 
som innestå, ocll brukar dhem till dhes nödtorfft och underbåld, 
så kan mycket dher igenom förbättrns bwud fö rdärf\vat är. Och 

dbor dhetta intz t.illhintte, will han af Cassan ändå förskiuta nägot., 
docb att dhet böhr beräkrn1s på fölliande åbr. 

Dhet bepröfwades för ett bällsosampt förslagh, att Ränttmä
staron will öfwcr dhe pp:r., som innestå, oro dhe icke förslå, låta 
H :r Prof:n fä för fölliande åh r något f0rntb att således dbet 11ö

digste kaJJ repareras.» 
Emellertid sökte Ru~beck på allt sätt att rädda botaniska 

trädgården från det förfall, som geuom brist på medel hotade den
samma, och på hvilken omstä.ndighet bar sedermer:.i erhöll ett till

fälle att fästa konungens uppmärksamhet. Pä försommaren 1687 
kom Karl XI till IJpsaJa, vid hvilket tillfälle han äfven besökte 
botaniska trädgården ocb gjorde sig underrii.ttad om dess t illstånd, 
»Ocb säsom H:s Maij :t märckte det wura ringa och slätt, befalte 
H:s Maij:t, att mun skulle eftertänkia förslag til des conservation 
och det med Illnstriss. Cancollario co murnnicera.» Till åtly dnad 
bä.raf inlemnade medicinska fakulteten till kans lern det fö rslaget, 
att man till trädgårdeus underbålJ skulle använda nägra af de till 

nämnda fakultet hörande s tipendier, ett förslag, som Rudbeck i crn 
enskild skrifvclse till honom förordade '). I s itt svar hii.rpå (d. 21 
Ju ni) gillade ban fakultetens förslag och hemställde till dess be
tä.nkande, bvilketdera för befrämjandet af deras läroämnen vore 
nyttigare antingen att akad. trädgårdsmästare, »som med sin wet

tenskap och arbete excolorar Hortnm ..A.cademicum till .A.cad:s beder, 
Studenternes underwijsningh samt till n yttiga mediciner», erbölle 
stipendium, eller om en ell er två studenter af samma medel finge 
ett troligen otillräckligt understöd. Slutligen infordrade ban consi
storii, och i främsta rummet rnedici1JSka fakultetens utlåtande hiir
öfver. I medlet af November s . å. vä.cktes frågan härom i con

sistoriuro 2
) 1 som understödde förslug·et om stipendiers användning 

for botaniska trädgärden och insiinde detta beslut till kanslern. 
Då han fått und errättelse om, att »hortus Bota11icus är i ett holt 
s lätt tillstÄnd, i det att byggningarne förfalla och att nägre bun-

1) 01. Rnclbeck till BengL Oxenstjenut l ö87 d. 10 Jnni. 
2 ) Cons. prot. 1G87 den 16 Nov. 
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drude species tiro al.larodo fö rgångue af orsak, at ingu Mcdoll 
finnas till husens och andre nödtil.rrters nndorhålla11do1>, gaf ban, 
om ocksli mind re gUrna och ondast tills vidare, sitt bifall dertill, 
att· trenne enkla stipendier, två frltn medicinskfl> och ott från fil o
sofiska fakulteten, finge användas li.l r det af'sedda ändamålet, eme
dan »Medicinro Studium li.l l'er fäst mohr nytta och fö rkåfriog af en 
horto Botanico, än on eller två Studenter kunna bafwa af donno 
hiol pepenningen» 1

). 

I början af 1686 uppträdde Olof Rudbcck don yngre med sitt 
första botaniska al'bete, då han nämligen don 17 Ma rs under prm
sidium af prof. Drossander försvarado en akademisk afbandling Ddo , 
propagationo plantarum», som ,·äckte sädant bifall af drottning • 
Ulrika Eleonora, bvilken densamma var t illognad, att bon bofa llto 
at t den skulle öfversättas på svenska, bvarjorute hon tilldelade den 
nnge skicklige författa roo en gäfva af 100 dukater 2

) . PA grund 
af de insigter Rudbeck d. ~·- redan ådagalagt utnämndes ltan 1\.ret 
dorpå till adjunkt i medicinsim fakulteten, hvarefter han anträdde 
en resa till utlandet för att vid dess förn!lmsta uodervisningsan
stalter ytterligare öka sina kunskaper 3

) . Att botanik dä blof bland 
hans förnä.msta studiiärnnen, synes af ott ¼innn bernrndt bref från 
hans fader , bvari denne uppmanar honom att, emedan hans »för
nämsta studier blihra Botanica, som är det aldraljntligasto, inno
rontaste och det mcnniskan först blef sknpat11, noga görn sig n n
derrättad om bcslrnfl'enbeten och skötseln af de ,•tixter, som ha11 
utomlands antrHffado, mon hvil lrn änn u ej kommit till botaniska 
trttdgården i Upsala, och särskildt skulle lian taga. red.:i på skötseln 
af »Poruoranzer, Citroner och andra curioso trii111>. För öfrigt 
skulle han samla pålitliga frön, afteckoa de växte r, som hans fad er 
oj ogde i sin trttdg!lrd, men hvilka behöfdes iö1· dennes stora bota
niska planschvork, ocb granska förteckningarna öfvor trådgårdarno 
i Loydcn, Amsterdam och annorstädes ' ). Dessa föreskrifter synes 
hnn också bafva ställt sig till ofterrMtelso, hornsänd e nndor sin 
vistelse i utlandet röttor och frön och medförde »en myckenhet 

') Bengt Oxenstjerna till eons. 1687 d. 21 Dec. 
"') Sacklen , Sveriges Liikarebistoria J. s. 476. 
') Olof Rudl,eck d. y. inskrefs ,·id universitetet i Leyden 1U87 den 13 Sept. 
' ) B1·r fret, sotn lir <lat. den l ::, No'". 1687, fiunes tryckt i 81"ensk Mercuri,1s 

I i:i7 s . 19~. 
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•rhra frön och örtor till Botaniska Trägården» '), d1t han efter att 
bafva blifvit medicine doktor i Utrccht, i början af J(i91 återkom 
till Upsala, dor han redan den 11 Januari s. IL utuiimndes till 
"(>t-ofessor efter sin fader, som cl!l blof tjonstefri, och tillträ~do sin 
plats med on förell1sni11g »de studio botanico rite excolendo». Hans 
·föreläsn ingar i botaniska t rädg1lrde11 vlickte sto rt uppseende och 
bevistades af en mängd åhönwe, hvaribland man ofta såg lands
höfdini;on i U psala J oh. Hogbusen 2

) . 

Under dot att Rudbeck d. y. sktH.te föreliisnio~ar och andra 
till hans professur börnnde görom1U, fortfor hans gamle fader att 
hafva hand om bot. t rädgården ocb gjorde allt. hvtid i hans fö rmåga 
stod att hålla densamma i godt skick ocb hinrl ra dE1ss byggnader 
att förfalla. År l 693 ,·ändo han sig till konungen fö r att er hål la 
medel »til dot lilla Pom ruorantshnsots reparation» samt till »nudigo 
huus upbyggiande lö r Horti Botanici Prolcssorom> "), hvilken begäran 
konungen biföll och anslog till det fö rrn 7 48 dal er och till dot sed
nare 4590 dal. k:mt '). livad dercmot angick Rnclbor.ks ufriga bo
g!i_rau, att adjnnktlöne11 i mod. fakulteten »måtto blifv11 förlagd och 
anwiind i;/l. til Horti Botanici cnltur, bygnadt och consorvation, som 

') Sacklen. l:h. Läk. hist. T. s. 177. 
') S:tcklen. I. s 4i7. 
') Behofret af boslAd i t riidgiil'den för botnnices professorn hade Rudbeck 

cl . ii. redan 1691 lramstlillL i f'öljunde bl'ef Lill lmnslern (d. 21 Dec.): ,Sosom E. 
Excellens sliidse wism· dess stora 11hoga om A1·ademiens willferd ok upkomst, Gudh 
gifve 11llennst atL wij den rett bruka motte ok taksamme wan:i, sii kommer til E. 
Excellens iagh ok p:1 diitt ödmiulrnste att frnml'um en bön fä,· Acncleuucns Horlum 
Botnnicnm för iin i(tgh aldcles skilies ifrån 11onom, att soso111 alt sedan han inriil• 
tades, sli iir d:ir til lu1ns con.sern1tion en toml köpt, som ligger widh galan och 
iirnnt bebyggias medh en gördh för Professor Botanices, sosom diitt ilr widh alla 
nndrA Academie1·, emedan dilll böör en stadigh opwakfning wora att de fremmande 
lil'ler ei må nnlingen af hetta eller klildh ftirlol'as, aosom ona sket iir, ok iagb bodt 
si, liingt ifriln, att iagh ej hinl sii ofin om dngen komma dijl som sigh hol't, hufra 
ok Acudemiens mPdel eij hint til ntt nonlzin sauuna huuss eller gul'dl1 upbyggia. 
HwRrfiire flyr iagh til E. Excellens wanliga Lerömliga llhoga - - - att E. Ex
cellens ok gunstignst Ulktes fiirfodrn hooss IL R. M11.jestel atl d;Hta Bota,uske huset 
kunde ok byggias ";dh Rortnm Botanicmn, pä hwilket iagh giordl förslag, ok kom
mer pft 1000 daler Silfwe1·my11t al ko~ln af 8len giordt, pil diitt molte wara l,rygl 
!'ur brnnd, p~ samma maner, som ingh u1inA buuss i detta Ahi·et bygt, om d,itt skulle 
nt lrii bygirins. ~il kommer diitt, intet mera lin 120 D. sijlfvcr [-mynt) mind1·e atl 
kosta,. 

') Hegiftrat. l6~•a d. H; ,Juli. Konungen Lill stntskonloret 0111 medel hiirtill . 
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til fremmande trää,ns oc:h öhrters inlorskril\vando, medan bc,rö rde 
Arljunctur t illkommande höst blifwor l edig och eliest intet pröfwos 
nödig wid borörde A cadem ie i1, så ville konungen derom först in
bemta akad. kansle rns y ttrande. D etta utföll tiJJstyrkande i b".ar
efter adjunktlönen anslogs till trädgården '). Troligen blefvo äfve11 

dessa medel i längden otillräckliga, _hvar fti ro 01. Rndbeck d. ä. i 
consistorium 1696 den 6 Maj uppläste ett rnemoria l om trädgär
dens »widmackt hållandell ' ). Dessutom inträffade en ogynnsam som
mar år l 695, som förorsakade s tor s kad a på dess växter, och gjorde 
troligen bohofvet af större anslag ännu mera kännbart 8

) . Ökade 
tillgångar bernddos också triidgården 16991 då densamma e rhöll1 om 

också endast fö r tillfället 1 120 dal. s :rnt. af besparingsmeclel och 
exe rcitii h emmanens mantalspe.nningar ' ), om hvars mbetalamle »till 
horti b otanici förn ödenhet» laudshöfclingen i Upsala J. Hog busen 
kort <lerefter gaf befallning till kronans befallningtimäu 0

) . Ej ens 
detta ytte rligare tillskott förslog, utan året efte r beklagade sig 0 1. 
Rudbeck d. ä . i eons ist. cle röfver, att de a f konungen anslagna medlen 
till t rädgll.rden voro otillräckliga för behofvet, bvarföre han till dess 
r oparation anhöll om bidrag af akad emiens bygguadsrnedel "). Con

s istor inm förordnade då, att man först skulle besig tiga trädgården 
ocl.i infordra ett be tli.nkande i frågan af de professo re r 1 som hade 
räntkammaren under s in vård, iunan man skulle våga tillg ripa den 
åtgärd , som Rudbeck föreslag it. Bådo kanslern och en del af r.on
sisto rium gMvo emelle rtid sitt bifall till samma åtgärds vidtagande, 
men ett fulltaligare cons istorinm, som läng rn fram i början af höstens. å . 

behandlade saken1 vågade ej göra nägot vidare de råt 1 utan tyckte att 
bot. trädg/1.rden väl kunde l)komma uth med de 270 Dr. S:mt., som 
h onom på Acad. Stat åbrl:n äre tillagde» ' ). Resultate t af besig t-

1) Kanslerns resolution hiirom är dat. 1698 cl . 18 Ang , och linnes i kopiu. 
j eons. ark 

' ) Detta memoria l ha r ej kunn at ~terfinn:i,s, 

') OL R udbeck till B engt Oxenst.jema 1696 den 2 April : • Acaclemire Trii
gftrdh hafwer cWden alt för myckeL pTessitt i förledne ~omnrnr, i dä tt a f 1500 slag" 

frön, som iagb pl iignr bekomma, inthet mera än 2G3 :iro weclh lif ok til si11 mo

genhet komne. S1,clan sommar linfwer inthet warit fedim Triig!lrden upprliltat blef > , 

' ) Cons . prot. 1699 elen 17 Maj. 

') Cons. prot .. 1699 den 23 ,Juni. 
0

) Cons, p rot. 1700 elen 18 April. 

' ) Se hiil·om knnslershrefret af elen l (i Juni och eons. p10L cleu 21 J nni 
och l [l Sept. 

1 
! 

i 
i 

! 
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ningen pa triidgårdcn moddeludos H.udbeck i eons. sammanträde d. 
10 Oktober> bvarnftor han d. 7 clerpfi följande November inlomnnde 
oi1 uppsats om botaniska trädgården> hrilkcn lades ad acta. I 
detta sistnämnda protokoll finnes, egendomligt nog, fråga11 ej vi-
8are· 0U1pämnd1 men bland Rudbecks manuskript i riksarkivet hafva 
d anträffat ett ditllörande dokument med öfverskrift »Protocolls 
Oopia Dhen 7 November Ann o 1700>\ hvilke.n utan tvifvel lir just 
dot, som eons. prot. bort hiLrom innohål]a> fast detsamma troligen 
gonom glömska af protokollsföraren aldrig blifvit pl'I vederbörligt 
st!Llle infördt. Dennn nämnda handling lr-mnar för öfrigt sil. vig
tiga bidrag till kän nedomen om botaniska trädg1i rdon i Upsala, att 
vi ansett don ,·ärd att hiir nedan meddelas i sin helhet. 

l)Profess:r Rudbeck don äldre in lade ett förslagh på den re
p11rntion, som åcadem. IIortus Botanicus nödwiiodigt fordrnr offter 
den bosichtning, som under Prof. A urivillii Roctoral utbaf Magnif. 
Rectore s iolf och andra Depu tatis a( Consistorio skieride den J 8 
April!. Och sedan af Prof. Rudbeckio bogiärtes> att giöra förslngh 
bwadh den stiga skulle> som är till 516 Da.1. 8 ört. kopp:mt> be
tygande:: P i-o f. Rudbcck' widh dätta tillfälle fö rst hwad nytt11 Ara
rieru. Hortus Botani~us rnedb sigh hafwer, i dätt att ehuru pi 
!3iblioteket, fast dätt aldrigll så rijkt wore af Botaniska böcker ocli 
bästa Figurer, sä kunna intot Medicinre studiosi eiller andra don 
nyttan af dem hafwa, som af 'l'rägä rdon, emedan böckerna intet 
kunna till dom sällias, icke hel.ler hafwa utbur böckerna örternas 
rätta färgh, lufft, smak, kiensol ellrr wärkan. Men utbur 'rrägår
dens örter finna doe alt dittta och där ofwan pfl. få rlee loof att 
giöra sigh Jefwand es Gräsböcker och Uro nn sfl curieus wordne, att 
icke allenast Medicinre Studiosi, uthan utbaf alla slagz Facnlteter 
mången g1'1ngh t ill 50> 70 ocli 100> ia och :itnndom där öfwer, 
komma ·till att höra Lectiones Botanicas, på dätt nät· dhe medh 
tijden komma antingen ti ll P rästeståndet , Krigz- eller Borgarstån
det, knnna i nödhfall botiona sigh af de örter> som wäxa i la1:det 
eller dhe i si11a trädgårdar kunna cnltivera. Recommenderandes så 
till nu warando Rectorem och Venerandum ConsiRtorinm t ionstlignst 
att willa öfwerlli.ggia först om Academ. Hortus Botanicus syntes 
än wijdare wara uödigh fö r Academien, och till dätt andra, hwem 
Veneranå. Oousistorium willo liär efftor förtroo byggnaden, emedan 
rlen, so m prof. Botanicus nu är olJer bär offter blifaer intet kan 

) 
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taga 8iglt fö re hwadll som byggningarna angå, kan ocb bända intet lag-dt 
sigh på architecturarn, ocb Prof. Rudbeck d. ä. nu för dess ålder intot 
mera förmår clett bekymber att draga. Badh derföre Hans Magnif. 
oc:b Vcneraucl . Consistor., att dott wille hafwa litet tolamcdb att seo 
hwadh han uthi 10 åbr hade alt af sinc egne modell kostat uppå 
H ortllru Botanicum, förr än han någon tienst hade, ocb sedan han 
blef Adjunutus ocb Extraordinarius Profoss:r och än ingen Staat 
var gio rd fö r trägården, då han skiänkte hela dess cnltur n10dh 
trtii'in, örter, byggningar oeh '/3 :deol af dess tompt till Aeademien, 
framwijsanrl es original Documenter på räckningar, qufttensor, hreof 
etc. till 249 folier, foruthau många än ofolierade, il'rän Rom, Ara

bicn, Venedig, Paris, Arnstordam, London, Hamburg, Haag, Lejden, 
Gottnrp, Assoff, J,ma, Jacobsdabl, Ek.olsunclb, B1arslrnmmar, Mörby 
etc. införskaffade genom Rikz R/tclh Dalborg, Öfwersten Kock, R e
sident Apelbom, Doct. H erman , Doct. Bartolinurn, D. Gnst. Lohr
rnan, D .• Sc:bijl, Doct. Hnsw~del, Commissarien Trotzig, Dr. Norden
hielm, P rof. Lundins, Prof. Spole, Doct. Tilander, Secret. Lindma11, 
De Geer, Prof. Fornolius, H:r Stropen (?), H:r Lojoncrona, H:r 
'rigerkloo, Mons:r Monk, Assess:r Anders ·stiernhöök, H :r Gyllen
ankar, Borgmäst. Tllornas Lollrman, H:r Törnecrantz, D. Molito r, 
H:r Konicim;, H :r Simon Krast, Doct. Rotbman, Mons:r Bohleman, 
Mons:r St.offil, Marens Dostrnan, Mäst:r A.lbrect etc., så att hola 
den omkustnaclen han gjordt war ifrån Anno 1653 till 1670 till 
11,294 Dr. Kopp:mt., förutan dä.tt ha□ sedermera (oc.h hwad hans 
son Prof. 01. Rndbeck elen yngre både i fröön ocb rötter uthan 
ifrån sände i senare tijclen, medan bau ntlle war) påkostat, stigan
des t.i!J 1400 Dr. kopp ., bwilket alt ban wiste och berättade för 
Venerand. Consistorio, intet till denna ändan, att hau den ringesta 
refnsion derföre begiär, uthan allenast att wisa, hwadb som eon 
sådan T rägftrdh kostar att inrättas, där han förfalla sknlle, och att 
dbe medhlen, som äro där till anslagne, kunna knapt nogb hMla 
wiclh makt den wedb, kähl, fönster, mossa, sängelister, örteglaas, 
g räskrnkor, bälljor, täclcebräden etc., ocb att införskrifwa örter i 
dl10 ställen, som genom myc:ken wäät sommar cell annan oför
mocloligb orsaak kunna nt.hgå. l\ien omöjolige11 effter llaus omclömmo 
dhe medlen hinna att hiclpa, dä1· nligon stoor re.p,tration böör skio 
utlJi byggningar, soru utbaf ftlde r förfalna, sllsom nu sees af inlagda 
förslagh, förmenande,; han, att sådant kund e skie af byggn:ngz-
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r ~åd:hell, emedan sådan rnparation intet så offta sk ier1 ocb ban1 uär 
!i ~.~ba-ste gängen Academ. Staat skulle öfrsoes Mde af Hans Kongl. r '~åy,t, Sabl. Glorwy rdigb i åmiun olse, så och af Hans Excell:tz 
:~ ,Gcef.we Bengt Oxenstiorna1 Acad. Oancellor befallni11gh fick att sin me-
1~ ~ingh, upsättia, hwadb som tiU .A.cad. ,viilfärdh tarfwados, oeb då uth-

y;ärkade att 100 Dr. Silfr:mtt fö röktos till dhe 200 Dr. för till bygg
J:\.(ngar anslagne, emedan Hortus Botanicus och Thoatrnm Anatomicnm 
~-oro öökte till .A.cadem. nytta och l1eclor. Detta alt. wille han tienste
ligast nu påminna och berätta, emedan han effter denna dagh, nu 
fö.r dess filder, intet råder m odli att draga don fö rsorgh om }Iorto 
Bbtanico, som lian bär tills giordt, lijkwliL williandes dätta git'wa widh 
handen, på dä.tt han icke skulle så wärdslöseligen honom ifrån sigLJ 
lefwerera. Lembnandes således diitta i Magnif. Rectoris ocb Yene
rand. Consistor. och Faculta.t. medicre mogna botänckiande om dess 
Jörsorgh hHr etfter, tackandes sedan Hans Magnif. ocll bela Vene
:rnud. Oonsistorium fur dbon ährau de honom bewist och så gui:i
stigt toleligen bördt dess hela berättelse. >) 

Denna inlaga måtte cme11ortid oj bafva genast haft äsyftad 
verkan, ty i Januari l 701 ') påminte OJ. Rudbeck: cl. y. om nöd
viindigbeten af trädgårdens uppbjeJpande, orh ville han vara utan 
ansvar, om detta, af brist på medel> ej skedde. Som andra medel 
ej funnos att tillgå, fäste consistorinm sin uppmärksamhet pi\. den 
för förra-· året besparade adjnnktlönen i meJ. fakulteten, iJYilkon 
utgjorde 150 dr. S:mt. och redan fornt användts för trädgården. 
Detta förslag gillades också af kanslcrn1 mon med det förbehåll, 
att det endast var för en gång '). Sedan man nu fått medel, verk
ställdes behöfliga reparationer i trHdgårdcn, hvarorn Rnclbeck cl. ä. 
sedermera underrättade Bengt Oxenstjerna 3

) . 

8å långt hado man nn kommit, att botaniska tr~ldgården ge
nom Rndbeckarnes omsorger blifvit satt i ett bättre skick, då. den
samma oj lllngt <lerefter hemsöktes af den förllirliga eldsvåda> som 

1
) Cons. prot. 1701 d. 23 Jan. 

') Kanslerns skrifvelse biirom iir uf cl. 18 F eLr. s. ll. 
3
) 01. Rudbeck d. ii. t ill kanslern 1701 d. 21 Sept.: ,Emedle1· tidh iir hiir 

i,f Adjuucti Medicin:e medel efter E. Excellens n,id ig::i t illåtelse Acad. 'hiig,,rdh si\ 
reparerat, att man nu ruedh nogon heder k:m lii.ta frenmrnnde <l en Lesiikia. > -· l<'i.ir 
öfrigt ink<iptes •i.ir ter och fri.in från S1ockhol111, fi;r omk,·. 34 dnl. k:mt, fri.in frnn 
llollnnd ~amt 1311;,;Lom frru, Kiplinge. 
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i midten af Maj ruånad 1702 öfvergick Upsala stad, vid hvilket 
olyckstillfälle några af t rädgårdshusen uppbrnnno och trädgården 
led stor skada 1

), men förstörrlcs icke hel t oc.b hållet, som allmänt 
antagits, utan åtminstone räddades en hop lefvande vti.xter umlan 
den förhärjande elden oc.b fnnnos ännu mot slutet af år 1702 i 
behåll '). Boningshuset i trädgården blef också oskadadt. 

Under eldsvädan hade den 72-årige 0 1. Rudbeck d. i"i. inlagt 
stora förtjenster och genom sitt mod och sill rådighet räddat Gn
stav ianum, der akad. biblioteket dil. för varades, samt den redan 
itilnda domk:,rkan från en sannol ikt total fö rstö rjn1;. Sjelf gjorde 
han dock de största för] uster : bans gård med deri fönarade värde
fulla samlingar lades i aska, och då elden fattade i domkyrkan, 
uppbrtrnno <ler en stor mangel exempla r af hans Atlantica samt, 
hvad dyrbarare var, de för t illfället färd igskn rna figurerna till hans 
s tora bota1Jiska arbete Oampi Elysii, hvilka ban, enligt en sin 
redogörelse till kanslern om branden, sjelf uppgifver till ett antal 

1
) Hiirnm skrifver 01. Rnclheck d. ii. till bnslern den 26 Maj : , Consisto-

1'1\llll war fnller tilsmnmnns f'tir u1\gre dagar sedan ok badh migh inliiggia föJ'Slagh 
fö1· Ac:ad. Botaniske t.rägillz Reparation, efter aUn Balkm· på 2 sidor slt ok diitt 

st-01·11 Pomerantzhuset och diiti mindre Örtehuset ii.ro helt afbrendn, ok efter som 

nu min Son moste boo (sedan hans hyrda ghclh af Prof. Svecles iinkin brnn heel 
ok hllllin af) ut.l1i Prof. Botnnices huuss , som nn behltllit blef, cliir iagh nu ok medl1 
min milgh moste alla krypa in, til des ingh får min g11rdb upriitfa ok Inga, ok hiir 

widh P rof. Botanices hunss inga nthnuss liro, sosom Bryglmuss, Wijsthnuss, Stall 
ok Fiihuss, som heel nödige liro, sil lofvade iagh att til nestn Consistorium där meclh 

inkomma, ok sade ok migh wilia tienstödmiukast E. G. Excellens diir om i tidh 

tilkenna gifva ok aldraödmiukast bidia., a.ti sosom Acli1111ctnrre Medicirne medel iir 
nu i 4 eller 5 ål', iol'eknandes deLta året, besparle, ati de medlen bnde diir Lil 

anwlindas, s11 ok af de, som iiro anslngne til ordinari medel för trugälens ordinarie 
underholdh, att införskrifwa nya trHn ok örter, ty til diit l'ingesta 1ir [mer] än 600 
eler 700 Species boribrände, ok så kommer dett int het til dött ringaste att. grm•ern 
Acaderuiens andra medel ok Stat, hwar om iagh int.het t.wikar pä E. G. Exellens 

gunsiige behagb, nlir ok Consistorimn warder cliill E. G. Excellens aldraödmiukast 
förbringancles. > 

' ) I Consistorti ~,nmuantriide den 3 Dec. ofvanst. år påyrkacle Rndbeck repa
ration :if husen i bot. tr;.dgi\rden, som var ytt-eISt behöAig >i anseende till de koste

lige och milnge cler linnu befindtelige örter., - ,Rudbeckii qvidem cura et labor 
pro re Hortensi etsi nent.iqrnm cessa.ret, experiri tamen cogebalur, species plant.arum 

mstivo tempore collect:1rum, aut exteris ab oris adrectanun, vi hiLerni frigoris qvo
tam,is emori, qn:mdoq,·idem ad earnm consen ·ationem onllnm nmpliu~ snppetel,at 
Hybernucnlnm. > S. N rrncler Hortus Up8U,liensi~ p. 14. 



r 'äM000-8000 '), allt frukten ,/:o årn a,·beten. SvA,a, som dessa 
1fö•rlnster än -voro, sil förmädde de l ikväl ej nedslll den gamle Rud 
'b"ecks förtröstansful la mod, utan, oaktaclt sin höga älcler, blef ban 
Eln af de första och verksammaste att arbota för den ödelagda sta
dens flternppbyggande och glömde derunder ej ,1tt v idtaga ntidiga 
·åtgiirdef' för uppbjelpandet af den genom elden illa skadade bota
iiiska trädgärden. Med tanken hä!'på gat' han den deputation från 
eonsistorium, som i början af Juni reste till S tockbolm för att hos 
kanslern söka hjelp i akademiem; betryckta tillstånd, i uppdrag, 
»att wid tillfälle något talas måtte um horti botanici reparation 
och förbättring» och gaf förslag p!\, adjunktlönen i med. fak. såsom 
}ti,mplig att använda fö r ändamåkit . Kanslern fann dock bäst att 

genom några af professo rerna fö rst låta besigtiga trädgården, som 
ock skedde, hvarefter karta och kostnadsfö rslag deröfvcr till b0110m 
insändes 2). Angäende den påtänkta adjunktltineu, så erhöll Rutl
beck d . ä. t illåtelse a f kanslern att auvä1Jda densamma till träd
gårdens uppbjelpande, men som detta medgifvaude endast val' 
mu ntligt, sfi. vågade ej consistorium til.lgripa dessa medel, utan man 
besltit, att å nyo besigtiga trädgården och sedan sk:trskåda frågan 

i ett fnlltaligare consistorinm 3
). 

I början af' hösten 1702 in~julmade emellertid den gamle Rud
bock, hvarn krafter troligen brutits genom öfveransträngning vid den 
ntlmnda branden, och den 17 Sept. s . å. g ick den utmärkte man
nen ur tidun, »uomcu post se relinqve ns vix unqvam moriturnm». 
Efter upphofsmannens bortgång råkade snart hans älsklingsverk, 
den botaniska trädg3rdeu, i förfall uch blef unde r sonens tid al
drig hvad dan förnt \"t\rit. Svm ytterligare orsaker härtill kunna ocksfi 
uppgifvas den svåra pem1ingställningcu i landet, som gjorde att 
trädgården ej kunde orh/Ula tillräckligt understöd, samt att dess 
Jöreståndare m ed t iden alltmera vände sin håg frän medicin och 
botanik till antiqvuriskn och li11guistiska forskningar. 

Den rMtvisan måste mau dock göra Rudbeck d. y . i afseende 
på bot. trädgår<leu, att han åtmins tone nnder tiden närmast efter 
branden sökte med s törre ifver att upprätta densamma ur sitt fö r
föll. Bland de fö rsta. fttgi.trdor, som i detta afsoende måste vid-

') 01. Rndbeck till Bengt Oxenstjernr-i. 1702 den 17 Maj. 

' ) Cons. pl'Ot. 1 , 02 d. 5 Juli. 
') Cons. prot.. 1702 d. l Sept. 
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tagas, var att få t rädgården inhiignad, ty doss staket hade under 
br:mclon f'Urstört~, och då R. Yäckte iråga härom i eons. ' ), fick han 
till eu början nnväncla 120 dal. s:mt af t rädgårdens årliga anslag 

dertill, men som dessa medel ej räckte för det afscdda ändamålet, 
sil. måste mau t illg ripa den adjuuktlön i medicinsk:i fakulteten, som 
använcts flera gånger förut, dä medel ej på annat sätt knirnat 
e rhlillas '). Samma -år väckte R. de förslagen i eons., att man i 
akademiens på trädgårdens grund uppförda byggnad skulle inrätta 
ett sjukhus, emedan >Jsamma huus ä r så situcradt emot Norden 
såsom e t Nosocominm bör warn belägebl, samt att akademiens ki
rnrg bord e få bo~tad i trädg1\rden, ))effter han der hafwer örterna. 

wid handen » 3
) , men fö rslagen ledde ej till något resultat. 

Bland de s parsamma uppgifterna om trädgården, hvilka före

k omma i samtida eons. prat., torde som en egendomlighet böra 
anföras, att Ruclbec:k, som möjligen haft någon tanke pli att i träd
gården underhålla sällsynta lofvande djur, derstäcles egde en kamel 
und er flera å rs tid. Huru och när han fått den samma, är obe
kant, men i början af April 1707 infann sig akad. trädgårdsmästa
ren Falk i consistorium och anhöll, bland annat, l>att V en. Consi
st:m behagade draga försorg om det stora diuret Dromedariens 
s nstentation och födo:o Härpil ingick eons. med bered villighe t och 

beviljade till djurets underhåll ' /, karolin af hvarje professor. Ka
melen fanns ännu qvar å r 17 10, ty i trädgårdsräkniogarne för 
detta år uppföras i Jan. månad lG öre för »'l'rägårdz Port Nyckc

len som Dromclarius bröt sönder.» 
Rudbeclis embetsbroder inom medicinska fakulteten var prof. 

L . Roberg, en mångkunnig man, som cgde för sin tid goda insig
ter i botanik och derföre också vid flera tillfällen ådagalade sitt 
intresse fö r bot. trädgården 4

). Genom hans uppmärksamhet och nit 
c rhöllo trädgårdens växter å r 1707 en tilJökning af en hop unga 
lagerträd från H olland. Som Rudbeck sjelf ej var i staden, då 
träden ntbjödos till salu, sä. I.Jerns tällde Roberg till eons., om de 
ej borde ink5pas, »emedan t.illförende sädana slag icke finnas uti 

') Cons. prot. 1703 d. 21 Jan. 
2) Cons. prot. 1703 cl . 23 Mnrs. 
3
) Oons. prot. d. 16 och 26 Aug. 
') Så t . ex. 1729 elen 17 Juni, uii han nppmn1rnde comisL. alt ,rnnka pf, 

Hortns 13ot:rnict1s, som nu :ir nog f;;rfollen,. 
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~"' ;f utå Kgl. Academiens Trägård. Cousist:m lät sig wäl behaga denna t ,pärllinnolscn, ocl.J snm det fann att clesse Trä äro Trägården till 
t: 11rydnadt och dess Löf vid ett ocb annat tillfälle nyttige, så lämna-
1''·· ties till lir Doctorns förso rg dem att inkiöpa fö r bil l.igastc priis af 
[' f. 1I'r.ägärdzmedlen .>) 
1 i " . Trenne år efteråt inköptes ytterligare lefvnnde växter, lökar 

-ocl.l frön från Forsmarcks och Gimå bruk, bvarifrån de i slntet af 
'li'ret afhemtades af akad. trädgårdsmt•istaren 0. Falk, hvil ken deröf
,'\'or Jemnat följande ogenhändign fö rteckning bland 171 0 års träd
gårrlsräkuingar : 

»Ifrån Forssmarckz bruk ähro kiöpte och hemtndc dhesse, 
-dhen fl:imte dhag Jnhl nästl idet v~r ett blidt tuöwäcler, då fördes 
•dhesse ifrån Forsmnrk til Gimou bruk Nämbl.: 

Myrth ns Oristatus tlore Pleno Ett stort stånd. 
Myrthus minor angustifolia nogot mindre. 
Jasminnrn Hispa.nicurn latifolia tlore lnteo odorata. Et wac

kert stånd med låda. 
Caprifolium floro Rubro. 
Rosmarinus arborescens nogot stort stånd . 10 st. Sr.huiblar 

Narc. Junci fol. flore luteo odorat. 
Ifrån Gimon Bruk hemtat dl.Jesse 11timlll.: 
Marum Tbyme odore 3 stånd. 
Hyacinthus orientaJis flore Coeruleo odorata. 
Hyacintbus tnberosns fy ra s tora rötter. 
Cariopbyllus Roman ns flore variegato stort s tånd. 
Semen Malva hortensis flore Coeruleo. 
Semen Polyanthemum. 
Semen Phaseolns Indicus Semino Nigro. 
På dhesse örter ocb på sielfva resan har iag kostat - - -

- - 15 D.» ' ). 
För hvarje år fö rf'öllo trärlgårdens byg·gnader alltmera, och 

siirskildt var den bostad, som bostods akademiens trädgårdsmästare, 
sl't. usel, att denne efter åtskilliga fruktlösa påminnelser om repara-

1) Räkensknperna fö1· triidgården liren l 709-17 10 iiro de enda ut.förliga 

under hela den tid, d/l 0 1. Rndbeck förestod densamIUa, som vi kunnat finna. De 
innehillla fiir öfrigt nppgifter om inköp af ,·ed >åt örtes1ugnn>, mossa att tiicka 
ömtiiliga l'iixter med, smiirre reparationer i »Blomsterstugan , , forfiirdigande och 
repnmtion nf ,it~killiga , Mellon Klor.kon m. m . , men ifro icke fnllstiindiga. 

4 
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tion doraf måste mot början af höstell 1715 a11håJb om annan till ' 

vintern ' ). Sjelfva trädgårdens lägervall var samtidigt härmed så 
ög onskenlig, att den väckte uppmärksamhet på högre ort, och om- : 
budsmannen And. Lejonstedt, som i en skrif'volse till 0onsistorinm 
mot slutet af sistn. år påpekade åtskilliga brister och fel vid aka- · 
demien, nämnde deribland, »att ock H ortns botaoicus skal wara 1 

lägerwall kommen och intet cuJtiveras;J, samt uppmanade profos
sorerne att i detta afseende göra sin skyld.igbet 2

). Cons. fattade · 
då i början af år 1716 beslnt att inven tera t rägården och infordra 
dess räkenskaper, men någ ra verksammare åtgärder för institutio
nens upphjelpande omtalas icke. Troligen fnnnos, utom trädgår

dens årliga anslag, hvilket dock ännu var 270 dal. s:mt. inga me
del till en så stor och dyrbar reparation, som el en förfallna tr:id
gfmlen vid clenua tid synes hafva behöft, då akademien fick göra 
stora förskott af egna medel till riket::; behof under de långa och 
förödande krigen, samt dessutom bådo hög och låg samtidigt drab
bades af de mest betungande gärder ocb kontributiouer 3

) . 

Då trädgården salnoda befariu sig i ett förfallet skick, emot
tog eons. 1716 helt ofö rroodadt en uppmaning, att söka erhålla 
en annan i afseende på läge och jordmån vida förmänligare plats 
dertill, nämligen köksträdgärden vid Upsala slott. Prof. Mol in 
omnämnde frägan i eons. sammanträde den 20 0kt. detta år pii 
följande sätt : »När iag förleden wecka war hos Högwälb. H:r 
Landshöfdingen och han uti sit dreflrns kom til at wisa et och 
annat, som han låtit hämta ifrån Acad :re Trägården, hölt han ock 
et sådant tal, at om Kongl. Academien wille hos Kongl. Maj:t göra 
underdånig ansökuing om Kiöks Trägården ofwanför Slottet, som i 
m11.nga mål är mer fördelacbtig bäde til jord ocu beläg011het, än 
don de tilförene baf'wa til Academire trägård, wille han å sin sida 
J1ielpa dertil så mycket som i hans förrnågo stod .» Ärendet hän
sköts af eons. till medicinska fakulteten, som clerom sknJJe ingifra 1 

s itt betänkande, men något dylikt bafva vi ej kunnat finna och oj 
heller omtalas frågan vidare i consistorii protokoll. 

') Cons. JlTOt. 1715 d. 27 Aug. 
') A . Lejonsteclt till Cons. acacL 1715 den 14 Dec. 
') Som ex. på, bnrn dryga cles.<a ntgifter den tiden ,·oro, knn ~nf;;rn,~, nit 

aknderniens triidgf,rdsdriingiir 1h 1714 lingo i kontribulion betn In 2 daler ~ilfrermynl 
hrnr . Cons. p1·ot. 1714 den 12 April. 
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, • c.,,· 1 .. , En af de förnämsta orsakerna till bot. t rä.clgårdens allt mera 
l,,,:'1: rt,:;:--"1., J7 ~ 

~ <Jiij.tagande förfall t orde . ro~u, såso_m '.'.edan .!örnt är nä~ndt, h~~va 
~. ; tt söka bos Rudbeck sJelf, som 1 stallet för att pä bästa mö,Jltga 
f'<~itt. upprätta och vidmakthålla en för vetenskapen så ytterst vigtig 
1f, ; •~rättning, t värtom ä_sid?-satte ~cnna sil~ pligt och för . ~varje år 
"'· alltmera fördjupade sig 1 filolog1slrn studior. Redan alltifrån hem-

'I; 
komsten frän resan till Lappland 1695 hade han trott sig finna 
l.ikbet emellan lappska och hebreiska språken, och und er årens lopp 
.mpgnade hos honom all t mera tanken, att i ett stor t verk fram
·hl..gga en jemförelse emellau Asiens och Europas mest kända språk. 
·Eör att kunna förverkliga en dyl ik uppgift, bvaråt han i d!'l t mest 
fos terländska syfte egnade nära en tredjedel af sin lefnad, ön
skade han att erhålla ledighet från sina ('mbetspligter och sökte 
1721 att få »t.ransportera på sin måg H:r Doct. Martin den 
syslan at hålla lectiones publicas.» Denna hans anhållan, som 
hau ofvannämnda är tvänue gånger framställde '), togs af cousisto
rium i närmare skärskådande den 21 Okt., vid hvilket tillfälle prof. 
Lars Roberg framhöll vigten och betydelsen af de stora arbeten 
Rudbeck hade för bänder, och yrkade derföre på bifall till hans be
gäran. Med Roborg fö renade sig de öfriga professorerna, och hvad 
angick med. adj . D:r P etr. Martin, hvilkeu Rudbeck föreslagit som 
sin vikarie, så uttalade den i växtkännedom utmärkte D:r 01. Cel
sius sin belåtenhet med honom, emedan han »uti Botani0is, som t.il 
denna Professionen närmast hörer , är grnndel:n förfaren.» Resul
tatet af denna consis torii öfverlä.ggning öfversändes kort derefter till 
akad. kanslern Gustaf Cronbjelm, hvilken den 14 Dec. s. å. m!ld
d:ilade eons. den underrätt.elsen, att konnugen samtyckt dertill, att 
prof. Rudbeck »i anseende til des långl. och som ordinarie P rofes
sor i 31 åbrs tid giorde tienster samt för de åtskilliga under hän
der bafwa.ucle wr~rks utarbetande ocb fullbordan på någon tid må 
slippa des p nblique Lectioner wid Acadernien i Upsala, dock så 
at des Mig Med. adjunctus Doctor Martin dem imedlertid f'ön ättar». 

Doktor Martin öfvertog nu vikariatet fö r sin svärfader, hvar
till naturligtvis äfven hörde uppsigten ufver bot. t rädg/irden . Upp
gifterna öfver hans verksam bet i detta sednare afseende äro knappa, 
men af samtida fö r teckningar öfver föreläsningn.r vid U psala aka-

') Den 23 Ang, och 4 Oktober eul. eons. prol. d. 21 0kt. 
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domi lmn man dock inhomta, att Martin nndol' vårtorrnincrna Wro
lliste i trädg&rden ocb demonstrerade <loss vti:x.tel', hvarnwd han 
fo rtfor till sin död, som inträffade år 1728. 

Nu kom Rudbeck i stor Wrliigenbot: dl ingoll Himplig person 
fur tillfället fanns i med. fokult. att taga hand om botaniska före
läsningarna och t r!idgårdon, hvarföre hun sjolf nödgades i <lotta af
soendo återtaga sin förra verksamhet. Lyckan fogade dock så, att 
pft hösten sistn . år kom ifrln Lnnd on ung student vid namn Ca
rolus Lionreus till Upsala, lockad af de fördelar, son1 virl Sveriges 
äldsta universitet troddes vara att vinna: >)Under Lino!.l.'i vistande 
i Stenbrohult anländer en gång Assessor Rothman, bvilken föreställer 
Linllreum, huru som Lunds Academic icke vore tjonlig lör lians 
l~ndamål att studera Medicinen, doremot berömmer Upsala, hmn 
där voro Medicinoo Profossores, don lärda Roberg uti sjelfva Me
dicinon, den stora R11dl:1eck uti Botaniqvon, hnru der vore ett stfi
teligt Bibliotbek och en vacker .Academisk Träg11rd mod många 
Stipendia s11. Regia, som Maguatum, u tom livilka on qvick, mE:ln fattig, 
Medicinre StL1diosns aldrig kunde komma fort. Linnreus var ung 
och snart iutalt af den, som giordt sig sä. mycket godt - - och 
reser så till U psala» ' ). .Brist [)å tillgängar hotade dock snart att 
alldeles stänga den lefnadsbana, som don unge mannen för sig ut
stakat, då han vid ett tillfällig t sammanträffande i bot. trädgården 
på hösten 1729 lärde kä.nna don utmärkte prof. 01. Colsius, som, 
förtjust öfver don unge mannens insigter i botaniken, tog honom 
i sitt hus, dor Liunreus nu jemförelsovis fri från sina mest trän
gande behof erhöll ett välkommet tillfälle att i professorns biblio
tek, som äfven i botanik var rätt ansenligt, ytterligare förkofra 
sina insigter. 

01. Rudbeck hade emellertid vid D:r Martins frånfälle åter
tagit sin föreläsningsskyldighet och föredrog botanik in på fl.r 1730, 
d1\. han ä nyo fick löfte om tjenstledigi1et, blott kan kunde skaffa 
någon vikarie. »Vice Adjuncton Preutz blcf först knllad, ntt båJ !n, 
Lectionerna i Trägården, mon vid nndersökningen af R udbeckon 
liölt intet mlllet, ty blef Linnreus förekallad o,·h af Fakulteten exa
minerad oeb med ndprobation antagen, fast Prof. Roberg bölt ii.f-

') Egenhiindign anteclrninirnr af Cnrl Linn:enF om ~ig Rjelf. En li;:t oi·iJ:(i• 
1mlmn1111skriptet i Ups. nkad. J,il.Jl. 
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f. ~'bntyrligt, at t görtt cm än nn ir.ke 3 å rs gammal Student till Docens, 
'j}'j'y'cket mera ntt lornna honom publiqvo föreliisningar. Men i,om 

,' 'i.iigen annor var att tillgå, blef L i1rnrous den, som skulle läsa i 
Tfägåi:den, och dedöre om 1•ftrtiden 1730 begynner sina publiqve 

• ·B'otanislrn Lectioner, får en myckenhet colleganter vid Botaniska 
'.il):k.c{usioner, och Rudbeeken tager honom i sitt hus till Informator ,. 
for ·sine smä barn med sednaste giftet. Linmeus låter ändra hela 
11.''rägården, förer ifrån Trägårdar ocb Landsbygd en de raraste blom
ster, dem han planterar efter egen method. Förledit äbr exist e
rade vacance vid Trä,gårdsrnästare-Sysslan, den Linnreus solcte på 
Prof. Robergs tillstyrkande '), men Prof. Rndbeck afslog det, sä
gandos sig bafva större tanka om Linnreus, bvil ket honom bjerte
ligeo förtröt, in ti.11 dess han nu som Docons fock befalla den succe
derande Trägårdsruästaren att efterkomma sina ordres u ti Trä

tiården.» 
Åtskilliga omständigheter gjorde dock att Linnreus redan 1731 

upphörde mod sina förelii.sningar i botanik samt lemnade sin plats 
i Rudbecks bus 2

), hvarefter R., som a1ltjerut sysselsatte sig med 

sitt s tora filologiska verk, samma är fick med. adjunkten N. Rosen 
till vikarie 3

), hvilken seda11' skötte platsen så hinge dess ordinarie 

in nehafvare lefde. 
Enligt de föreläsningsk:ataloger, som frän donna tid ännu fin

irns i behåll, föreläste adj. R osen hvarje år botanik, me n Rndbeck 
sjelf synes hafva varit mindre nöjd såväl med dessa föreläsningar 
som med Rosens st~tt att sköta bot. trädgården, och möjligen torde 
han haft något stöd för sitt missnöje i den omständigheten, att 
Rosen, som hufvudsakligen egnat sig åt anatomi och praktisk me
dicin, var mindre hemmastadd i botaniken än Linnreus f). Rud
becks obenägenhet för Rose n framlyste vid tlera tillfällen, såsom 

' ) Cons. prol. 1729 d. 23 Jun.: •lnsinuern.des Studiosi Caroli Linnroi sk1:ifft, 
at blifwn. antagen til Hortulam1s horti Lo!anici A.cademici uti ntl. M. Winges sliille . 

DeUa iirendet clitrererades til Ih Pr. R.udbeck, som nu Hr wi.d Surbrnn, åter

kommer.> 
' ) Linnrei egenb:ind. nnt.eclrn. 
3

) En!. kongl. brefvet den 28 April 1731. 
') Att. han dock ej va,· si. obevnndnid i sin tids bo!:iniska vetnude, visar sig 

af iinnn bevar~de anteckningar fri'rn hans föreliisning;tir, hrnrnf eU hiifle frfm 1732 

finnes bland botanisk!I mnnuskript i Upsafa n.lrnd. hibl. 
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L ex. vid akad. karn;lorn Gustaf Bondes busök i lJ p:,a)a 1738 '), df~ 
Rudbe-.:k pä donnes lrrtga, om 111\-got Histes i botanik, srnrndo sig 
ej veta, oru Ros6n under tvä ftrs tid hflllit 11~grn forcllisningar i 
detta ämne. Nl\gon tid dereftor sökte Ros6n att blifva t redje pro
fessor i med. fak., meu då iirendet löredrogs i cousistoriurn, bo
klagade sig Rudbeck deröfver, »at K . lJif-J1 . och Med. D:r N. Ro
s6n, som des vices på s ig tagit, uti Botnnicis och Anatomicis pl 
aUa dessa 11ron i borto botanico icko Hisit. Hwilkot .A rcll. efwon
wäl wid Hans Ex. Ill. Canccllarii närwarelso uppå förfrl\gnn bo
rättat bar i mycket mindre at bemelto K. Lif-M. och Mod. D:r N. 
Rosen uppll trägården och Hortulanum bebörjg upsickt hl\llit, som 
alt fö r ögonen är.» Lika skarpt yttrade han sig emot Rosen, då 
denne l\ret dorpl\ förnyade sin ofvan nämnda ansökning 2

): nSkulle 
han (Rosen) gjöra Hr Arcbiatorns sysla, som är i Botaniqven, så 
kan han efter od och samweto icke gifwa Hr Assessor Rosen det 
witsord, at han deri ä r så fond erad, nt icke Doct:r Liunrous, som 
i 3 år warit i dos hns och njutit information, wore tjonligaro.» 
B.os6ns insigter för öfrigt skänkte Rudbock sitt gillando, mon tvif
Jado på, »at Hortus Botanicus någonsin kommer i stånd, hwar icke 
Doct: r Linnrous antages.» 

Att botaniska t rädgården under de sju första åren, dä Rosen 
vika rierade för Rudbeck, oj vunnit någon syirnerlig förbättring, 
synes framgå af protokollet vid akad. kanslerns ofvannämnda besök 
i U psala 1738: »Som Hortus Botanicus berättades wara i slätt till
ständ, emädan til des förnödenbot wore mycket litet anslagit, så 
önskade Hans Excellence, at någon utwiig kunde finnas till någon 
Gassa, hwarigenom drefbänkar, pomerantzhus med andra tillhörig
heter borde förskaffas samt efwen Trägårdzmiistaren mod någon 
tillrl\.ckeligaro lön upmuntras at g iöra der wid så myckon störro 
flit; som ock Hans Excellenco Jofwado af de simplicia, som han 
siolf i sina 'frägårda.r äger, willia förära Academien.>) 

Ett vigtigt steg till trädgårdens upphjolpandc skodde 1730 
dorigonom, att man från Holland och genom bcmcdling af Linorous 
inkallade en förfaroo triidgärdsmästaro vid namn Did. Niotzel. 

') Cons. prot. s, n, cl. 10 Febr. 
2

) Cons. prot. 1730 d. 2i:l Juni. 
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Denne ankom t ill Upsala i ruedlot af nämnda år och medförde då 
omkring 300 JH'ara tråu och örter», hvillrn han skänkte till träd
gärden '). Rosen sjelf var ej Jieller overksam för trädgårdens bä
sta, och b]and de åtgärder han i dylild syfte vidtog, sedan bau 
efter Rudbecks bor tgång fått friare bänder, må anföras, att han 
hos eons. utverkade att antalet af trädgårdsdrängar ökades till 24 st., 
samt genomdref det beslut, att ett drifhus måtte med det snaraste 
uppbyggas, emedan det förut befintliga var sä bristfälligt, »at et Cam
phert Träd i Academie Örtegårrlen nyligen bortfrusit» 2

). Samma 
är erhöll också trädgärdens jordrymd en större tillökning, då näm
ligen akademien af Ruclbeck inköpte dennes egen tomt för 1800 
dal, k:mt. ocb lade elen tillsammans med den öf1iga triidgården. 

Under årens lopp hade Rudbeck, som uppburit, men ej alltid 
redovisat för användningen af t rädgårdens penningeanslag, kom111it 
pä stor balans i. detta afseonde, och redan 1725 uppgiclr summau 
af dylika. medel, för hvilka redovisning sak.nades, till öfver 1800 
dal. k:mt. Samtidigt bade också den bostad, hvilken ban såsom 
professor hyresfritt bebodde, råkat i sådant förfall, att R. flera 
gånger förklarade i eons ., att han ej vidare knnde ansvara för den
samma, sävida den ej blefve fullständigt reparerad. Frän consi
storium åter erhöll R. ständiga uppmaningar att lemna redovisning 
för trädg11.rdsmecllen ocb det nämnda boningshuset, men som detta 
drog ut på tiden, aflät kanslern 1739 d. 8 Oktober till consist. en 
skrifvelse, hvari han bland annat uttalade önskvårdbeten deraf, >)at 
et rodigt slut blefvP. träffat om Botaniska husets och trägårdens 
inkomster och undorbållande», bvarjemte akad. sekreteraren Fick 
erhöll uppdrag att väcka åtal emot 01. Rudbeck. Denne sökte na
turligtvis försvara s ig för de anklagelser, som emot honom anställts, 
och för att visa att trådgården ej blifvit sä vanskött under hans 
tjenst.ledighet, som det nppgifvits, så uppviste han i consistorium ") 
»den bok, Aclonis Upland:icus kallad, som D:r Linnreus til Wetten
skaps l:;ocieteten ingifwit är 1731, bwaraf han sade klarl. kunna 
skönjas bäde sjelfwa ritningen af Rorto Botanico härstädes och alla 
dos areer, som der nette äro aftague, samt hwad ansenlig numerus 

1) Cons. prol. 1730 d . 15 Sep\.. Samma dag uppvistes i eons. >en cle~sein 
t il 'l' ri.igftrclens nya anHigning• , men någon sådan ha.r ej kunn.1\ återfinnas. 

') Cons. prot. 1740 d. 23 0kt. och 8 Nov. 
') Cons. prot. 173'1 d. 2-l Oktob. 
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plautarnm d/i w:irkol. wa!'it i T rilgilrdon at Jti,sa Ol'wur. 'fil y tte l'
Jiga l'O bowis hii.raf inlänrnados 'frägfmlsmästal'ons Niotzolls egen
händiga upsats nndor d, 3 sidstl. Octobr., at iinnn denna tiden 
funnos i bomiildH Horto Botanico 280 blommol'.li Hvad rii,lrnin
garnc för trädgården vidkom, s1!. påstod RndbC'ck, att do för Hing ro 
tid sodan inlonmuts till akad. bokhålla rori, mon hllrpå svarado sckr. 
l!'ick, att dotta oj var tillrlickligt, såvida dl' oj p/1 samma gång 
blifvit godkända i akad. kontoret. 

Som Rudbock vid flera tillfällon yttrat rni::snöjo med sin vi 
karie, adj, R osen, inkallades denne för att iuf'ör eons. )>fö rklara sig 

om och hwarföre han icke tilbörligon bowa,k:\t de Botaniska fv rc
läsningarne» '). llärpit svarade han , att han straxt oftor emottn
gandet af vikal'iatot för Rudbock böl'jat sköta do till professuren 
hörande 1Uiggandon ocb äfven haft fö r afsigt att fö reliisa i botaniska 
trltdgllrdcn, men som derstädes hvarken då eller sedermera fuDnils 
något att läsa öf'ver, sä hade han i stället föred ragit andra od1 lika 
nödvändiga ämneu. Då han fäst Rudbecks uppmlirksamhet pä nöd
vändigbe tan af trädgd.rdons uppbjelpande samt att densamma borde 

synas till honom, »gnf Hr Archiatorn bonom hopp om det fornt, 
mon afslog det senareo. Rosen hade d1\. med Rudbecks modgif
vancle efterskrifrit ett stort parti frö frän J ussion i Paris, mon vid 
rioras ankomst hado Rndbeck nokat betala dem, »bwarföro han 
(R osen), sedermera i cko kundo sig en Trligll.rd antaga, som ruin erad 
war och man ich1 willo uppbjolpar,. Härtill kom att akad . träd

gårdsmästaren var oduglig, och då stud. Samzolius erhöll donna 
plats, kundo oj helle r han nllgot uträtta, »emedan han bemöttes 
mod bl\.rda ord , då ban begär to det som til förbättringen nödigt 
war, el. penningar». .Att Rosen oj br_vtt si5 om trädgå.rdoD, var 
holt 1u1.turligt, >lODlcdan, som sagt är, cler ingenting war at läsa 
öfwor och ingen ting funnos der ärlDu, hwilkot alt af Consistorii 
Doputerades i sommar 1111.ldno syn skal aftagas kunna.1> 

På detta anfö rande svarade Rudbcck, att det såvlil af Mar
tins föroläimingnr som af Linurei attest vore bevisligt1 att tillräck
ligt antal l'äxter fu nn its att läsa öf\·er, uch som ä.unu för tillfällot 
öfvor 300 vU,xtor l efde i trlidgä rclen, sä vorr. «Ht· Assessorns talan 
förmycket efter dcs egen wilja inrättad,» R osen hade hvarkoll be-

') Cons, prnt. l , :m d, .l-1 Sepl. 
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r d , gärt penningar till trä g/trdun o]lor syn dorpft. Om de från Parii; 

.anskaffade J\ön och deras betalning l1ado Rudb. ingen kunskap. 
:A.ngående Samzelius> så hade btrn blifvit akad . trädgå rdsmästare 
emot Rudbecks vilja> »efter han elen sakeu ieko förstod», men ick0 
desto mindr0 hade han ej blifvit mod hånlbet bemött - På allt 
dott.n svarade Rosen med on begäran om redovisning, s[t att man 
kunde fä kunslrn.p om> >.)hvarost de penningar, som til Trägårdons 

förbättring warit anslagno, tagit vägen .» 
Häraf uppstod sederirera on häftig strid emellan Rudback ocb 

Rosen> bvilka båda i åtskilliga till consistorinm ingifna skrifvelscr 
sköto skulden på bvarandrn för trädgårdens vanvård. Den långa 
tvisten dem emellan sl1\t dermed, att H.nclbeck bögsint återkallade 
allt bvad han i denna sak anfört mot R osen 1

). Rättegången emel

lan Rndbeck och akademien derernot fortsattos, mon ännn innan 
utslag fa1lit, gick den 80-årige Rncl beck ur tiden -- 17 40 den 23 
Mars - bvarnfter hans sterbbus mot slntet af 1741 dömdes till 
en dryg busröta för boställshnset i botaniska t rädgärden. Om det
samma också mäste återgälda de an slagsmedel> b varför .redovisniJJg

sakuadeR, kunna vi ej upplysa. 
Upsäla botaniska trädgård hado under 0 1. Rndbeck cl. y . stän

digt förfallit, ocb detta torde väl kunna förklaras) om man besin
nar, att han efter branden 1702 emottog don i ett dåligt t illstånd, 
samt att omständigheterna sE\dermcra gjorde, att densamma aldrig 
nnder hans t id kunde erhålJa medel att blifva fullständigt istånd
satt. Sjelf fick hau också snar t ett annat mål för sin arbetskraft 

och sina sträfva11den, och för detta, i hans tanke betydelsefullare, ar
bete åsidosattes trädgården. Denna omständighet bör dock icke 
fördnuk]a de förtjenster , som de.n vördnadsvärde mannen i yngre 
11.r inlagt om svensk natnrforskning, då han nämligen bland annat 
utgifvit värdefulla botaniska arbeten och r iktat vår flora merl sil. 
många dyrbara fynd af växter frän Lapplands ödsliga J1ejder. Det 
är blott att på det högsta heklaga, att en så bildad och l ärd natur
forskare> som han var i sjelfva verket, skulle af antiqvariska irr
bloss lockas från det studium af naturen, hvari han i början af 

sin baua aflade så vackra och löftesrika prof. 
Redan den 10 Juli 1740 utnämndes N. Ros6n till Rndbecks 

') Cons. prot. 173\J d . 18 Dec. 
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eftortrii.darn och sediu1 clo11 gmnlo pl'of. L. Roberg samma ttl' tagit 
afäkod, blef C. Linorous don 5 maj 1741 med. professor. Vid slutet 
af sistn. år (don 3 Nov.) crhöllo de tviinne nya professororno i 
mod. fäkultotou tillstånd att byta professurer, och bland sina ämnon 
fick dä Linnrous plt sin lott botauiska t rädgilrclen. 

Redan innan 0. Linmous emottog fullmakt att vara med. 
prnkt. professor, hade han erhållit i uppdrag af regeringen att resa 
t.ill Öland och Gotland samt anteckna och beskrifva dess naturalstel', 
O\;h donna resa, hvilken varade hela sommaren är 1741, hindrade 
L. att under tiden egna sig åt uppbjelpandet af bot. triidgärden i 
UpsaJa. I det afseendet bJef dock denna rosa till nytta för träd
gården, att Linmeus till densamma frln Öland och Gotland hem
förde lefvande 11.tskilliga slillsyntnro vä:x.tor, bland li vilka mfl. näm
nas Allium Scboenoprasum, Artemisia ru1)estris, Gypsopbila fasti
giata och Cladium Mariscus. 

Följande lir ollor 1742 grep Linnrous sig an mod oet sto ra 
verket att åtoruppriittu trädgftrdcn, och s/1. snart som årstiden til]lit 
bogynnand et af nägra arbeten dcrstädos, inlomnade han till Oonsi
sto rium acadomicnm on iulnga bllrom '), hvilken skärskl\dados, hvar
efter beslöts) »at Acadcmie Ränt-Oammaren skulle prrennmerora til 
dot Botaniska busets reparation samt til ot orangeries upbyggande 
här uti Academie Trligårdeo efter det förslag , som Slotts-Munoä
stare11 Kiörner pii bem:tc byggnader giordt, helst emedan sädaot 
länder tiJ .A.cadomions liedor och förmon, och utom dess Trotusende 
Dabl. besparing är af de medel, som til ofwannämde Trägård fi.ro 
anslagna, och Fem Tusend Fyrahundrado ocb Tretton Dahl. k:pprmt 
busröta för det Botall iska huset är ut.i Rudbeckiska sterbhusot 
innost/1.ende». Sedan Linnrens ännu en gäng - don 20 Mars -
pii.yrkat, att drifhns måtte uppbyggas och boningshuset i trädglirdon 
repareras, uppgjorde Ofverintende□ton K. Härleruan en ritning till 
».A.cacl omie trägärdens ändrande och anläggande», hviJken af kan
slern öfversändes till consistorium, och detta lofvade att sätta den 
uppgjorda planen i verket. Yttorliga,·e tvänne kartor Ofver träd
gårdsanläggningcn, bva.rpä Hårleman i enlighet med Linnrei begä
ran gjort några lindringar, öfrersändes af kanslern till consistorium) 
h varefter man beslöt att uppgöra kontrakt om uppförandet af <le 

') Cons. prot. 17 ~ 2 den (i Mnrs. 
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nödiga byggnaderna, ora.ngori och bostii.llshus för bot. professorn' ). 
Öfver de arbeten, som för träclgftrclen detta år verkstiilldos, lcmnar 
Linnmus i sina anteckningar om s ig sjelf följande skildring : 

»År 17 42. Ingifvcr Linna:ms en remonstration för A.cridomien 
om A.cademio 'frägårdens nprättande utur sitt öde ock wisar onm
giingl igheton af ett orangerie; och blef Resol veradt, att Trägår
den skulle å nyo anlägga" ocb ott . fullkomligt orangerie npbyg
g-as, och Domns Prrufecti skulle nedrifvas och åt er upbyggas. Baron 
Carl Horleman gifvor en präktig clessein till Trtigårclons anläg
gande. Träclg~ rdc~n blifver utvidgad, gonorngrafvcn och jämkad, Dam

mar, Qvarter och Gångar anlagde; det gamla Stenbuset, som var 
upbygdt af Olof Ruclbeck Fadren, ntan alt trä, mod jornposter ,wh 
je rnbjellrnr, hvillcet nu lilrnado e tt uglenäste , blof åter adapteradt 
till våningsrnm för Professorn.l\ 

Under sin vistelse i utlandet hade Linnrous haft tillfä,lle at.t 

göra bekantskap med flero af Rnropas förnti,msto botauister ocb 
blomsterodlare, med hvilka han efter hemkomsten nnderböll on 
liflig brefvexli11g1 och blef på detta sätt i ståud att till akaclem. 
t rlldgården erhålla lefvande växter och frön från utlandet i ntbyte 
mot dem han kunde sända från Sverige. Så t. ex. erhöll L. redan 
1740 från en blomsterälskande köpman i London vid namn P. Col
linson frön af Nordameri kanska växter i), prof. J . Amman i Po
tersburg sände honom frö af Isopy rum fumarioides 5

) , från B. de 
J ussieu i Paris komma samma år l efvande Orcbideer '), och under 
de följande åren erhöllo trticlgårdeus växter genom dylika pre
senter en sådan tillökning , att de redan på hösten 1742 stego till 
ett antal af omkring 2000 °). Bland dessa befanns ett stor t antal 

svenska, säsom man finner af ett bans bref till prof. A. HaUer tU1der 
sommaren samma år: ))Introduxi in Hortum 200 plantas sp9ntaneas 
in Snecia uascentes, ct inter has 20 g ramina, inclusis caricibns ot 
juncis; qvo queam ex nostris, extoris semina darc» 0

) . 

Byggoadsarbetena fortgingo nn der tidon med sådan fart, att 

1 ) Cons. prot. d. 2, Mars sarnt d. 17 och 24 April. 
•) P. Collinson till Linn::ens 1740 d. 1(1 April. 
8) ,J. Amman till L. 17110 d. 18 Nov. 
4 ) B. de Jussieu till L. 1740 d. 20 Juli. 
0 ) C. Dillenius till Linn::elts 17 42 d. 23 Sept. 
") C. Linnums till A. Haller 1742 d. 26 Juli. 
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Lin11tens redan pii summaron 1743 kunde intlytta i don nya bo
~tadon i t 1·1idg-i'trdon, och hvad orangoriet angick uttafado han i ott 
brof till Hallor sin förlloppning, att iifvon detta i1111111J årets slut 
skulle vara färdigt '). SjeH sparado han oj mödan, då dot gällde 
att bringa trädgård en till fulländning, och nllr akad. kanslern Karl 
Gyllcnborg don :.n Jnnuari 1744 visiterade Ups!Lla univ orsitot, in
lcmnado 1.Jinnrous i consist. följande memoria1 om hvad han för 
träclg1hdons tippl.ijelpando redau gjort och hvad Hnnu rnro af nödon 
att göra: 

»Acadomiro Triigårdar hafwa hos alla Kationer räknats ibland 
utt af de fömlilllsta medol at sättja <lNas U nivcrsitetor i Justro, 
hwarföro sådane ock b]ifwit anlagcle wid alla do yppersta Acado
mior i Europa. Utaf don högt beprisliga omwårdnad, Eder H ög
Grofl. Excollonco stedso botygat ,vår Academie, skal altid räknas 
wår Acarlemiro Trägård , som jnst d1\. Oousistorium A.cadomicum war 
boUinckt at härom anropa Ede-r Hög-Grefl. Rxcollences höga bifall, 
tick icke allenast bifall, utan n/ldig befalloiug at anliigga densamprn 
offter en dossein, som uti regularitot och WckL1et wida öfworgllr 
alla de Trägärdar iag n1tgonsin sedt. 

Consistorium Acadomicum gaf mig dä befallning at exsoqvera 
on sådan dossein, hwarp1\. iag straxt med alfwar angrep wlfrcket, 
fät gninden genomg-räfwas, uphöijas, planeras, afdelas i gångar, 
q varter och sängar; lät dammarne npgrafwas, wat.tnot genom 'Pip
stll.ckar til- ocb atledes, Orangeriots grnnd anläggas, wäggar och 
tak upsii.ttas, dot alldeles förfallna och ödeliggande Botaniska husot 
nedrifwas, uppbyggas oclJ förfä rdigas. 

Dllrp1l. införde jag alla de ioläodske örter i 'rrägårdco och 
alla de wäxter iag af andra trägårdar kundo ärnl'I inskaffade, utom 
all den sorgföllighet iag anwändt pli fröns församlande ifrå Tysk
land, H olland, Jrrankrike, Ängelland och Virginien genom Botanister, 
utan Acadomions gravation, at iag första årot fick s/t 460, af hwillrn. 
dock wintren mer än häJfften dödade i mangel af Orangerie, och 
andra ll.bret 480, at Academieo således redan ligor öfwer 1200 sär-

1 ) Linnreus till A. 13:l\lle r li 13 cl. 18 Juli : >Occnpr.tus hocl ie smn in trans• 
feremlo foinilimu l'C~qYe domu~q,·e in H ortum Academicum el in ejw, norn u:dificia. 

Kunc ultima pnr,; Hyhernaculi a:dificatu1·, ut spero omni,1 a::dilicia cnm hoc anno 
fore in l:!orlo nbsoluta, ut qveam proximo anno excurrere nd Gotbo~ occidentaleb, 

IJUOd iter din meditnlns sum, , 

I 
t 
i 
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skilte Spc'cies pl't s ina stli.J len i ordning ståe11de, som tåla Olimatet, 
och mer lin GO0 i Ornngeriet, utom 1000 slags frö, som iag redan 
hafwer i beredskap til nästa wår af Litlt1ndske Professo ribns Bota
nicis mig tilsäude. Har altså iag, med flit at förskaffa, mr.d dagl ig 
möda at conservern, g iordt alt bwad af mig på 2 åh r knnnat bi
dragas. Men som alt detta mitt arbete, Kougl. Academiens om
kostnad och ändamålet af alt detta l;J ifwer fö rgäfwes, si\ framt 
denna blirl iga inrtLttningen oy braclites til fullkomlighet, hwilket 
iag dock ser hädanefter med mycket l itet sig giura låter; Jfo rden
sknll understår iai; mig föl jaude aldra ödmiukast föredraga. 

l:o. Om icke iag· nu får såsom de fö rra intemlonte r öf'wer 
'rrlig-årdeo bebo det Botaniska l1L1sot utan hyrn, då iag- swarar fö r 
reparationen ; hälst siolfwa mödan wid Trtigårdens bandbafwande 
sätter mig dnbbelt arbete .oruot sielfwa Professioneu . 

2:o. Om Academ ion will tillslå Ornng-eriet 50 lass wed, an
t ingen af sina skogar el r på annat siHt. 

3:o. Om en dräng får antagas öfwur w intren, so m stadigt 
har upwacktning wid Orangori0t mod lnckornos täckande ocb 0p
nande, wedens huggande och eldande. 

4-:o. Om icke den port wid gatan mitt emot Trägården bur 
byggas af spjälar el. af Jiirn . 

G:o. Hnru Academien skall rn. wedergiällning för don dopensc, 
som giorts på Acadomitl:' Trägårdens ropara.tion, eller om icke den 
får afskrifwas i Rilckenskaperne. 

6:o. Om iag icke nu får det sum återstår med rappning, pa
nelning, golf, Fönster , t räd och sand t il gångarne lned meni. effter 
deseinen, så snart det låter sig giöra mod wåren foga ti]) slnb). 

Dessa Linnrei förslag vunno också consistorii bifall oc!J medel 
härtill skulle tagris af den ska.doersättning, hvartill 01. Rudbecks 
arfv ingar bl ifvit dömde. Bland andra åtgärder, som detta år för träd
gården vicltogos, må. nämnas, att gatan utanför lagades och Linnrens 
fick medel at t t ill bot. t rädgiirden flytta några grana r, som er
hållits frän Jrnngsträdgården i Upsala. Redan under sommaren 
var t radgål'dcn ocl.J dess byggnader i det stånd, att fö reläsningar 
dorstäcles kunde bällas. 

År 174[., i Dec. månad försvarade med. studeranden S. Naucler 
nndor L iurn-ci prrosidium en akadem isk afhandling mod titel Hortus 
Uj_1salfrnsis, och som rlenna lemnar on god boskrifn ing om botanislrn 
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trädgll.rdens utseende vid denmt t id, clo byggnador, som för i 11sti
tutionons bohof uppförts och derjomte uppräknnr många af de 
viixter1 som för tillfi.il let odlades de rstiiclos1 lmfva vi nnsott nödigt 
att lemna en kortare öfvorsigt af detta arbete. 

Sedan författaren kastat en blick pll. botydolsen af botaniska 
triiclg-1\.rdar fö r medicinens studium, upprilknat någm af do äldre 
och i korth8t tecknat den i U psala före Linnrons, öfvergår han till 
sjolfva ämnot och onmlimner hvad denne fur trlidgårclen uträttat 
och hvilka byggnader för dess behof blifvit uppförda. 

Vid denna tid befann sig i fonden af trädgården ornngeriot 
(Hybornaculurn) boståonde af tvenne flyg lar, af h vilka den ena emot 
norr innehöll Caldarium och Tepidarium ocb den emot söder ut
gjord 1;1 bostad fö r örtagårdsmtistaren. :O,JidtemeJlan och samman
bygdt med flyglarne lllg Frigidariuru pli sådant slitt, att flyglarna 
med detsamma bildade ett slags båge. Framför dessa byggnader 
l?tgo trenne qv1uter, till vo11ster den så kallade Area vernaJis och 
eu drifbänk (Vaporarium), till höger Area auturonalis jomte en 
fonste rbiirik (Apricarium) och midtemellan dessa blida qvartcr befann 
si~ Area meridionalis1 alla tre afdelade i smärre lister och fignror 
och ytterst omgifua af låga biickar och gångar. 

Bland de väx.ter , som under den kallare 11.rstiden bado sin 
plats i Frigiclarium, meu under sommaren utflyttades pli A1·ea me
ridionalis, uppräknar författaren : Ambrosiro, Arctotis, Acanthus, 

Alaternus, Amygdalus, Armeninca1 Asclepias arborosc.i Ammi, Aralia, 
Asphodelus, Bignonia, Beidalsar (Asclepias), Castanea, Cephal:rnthus, 
Cornus virginian., Ced rus , Chrysocomre, Cisti, Celtis, Co ronill ro, Celsia1 

Carlina, Obenopodium frut., Cochlearia glastif., Crithmnm, Oorial"ia, 
Oramhe, OoJutea, Diervilla, Evonymus virgin., Palcata Riv.(?), Ficus, 
G revia, Geoistre, Glycbyrriza, Garidella, Galcga, H ibiscus syriacus, 
H eliotropia, H ellebori, Iboris, llex, Jasmina, Juglans, Liiioclendron, 
Lycium, Lavendnlre, Lavatherre, Laurus1 111:eliantbus, Morus, Mo
nispcrmnm, Melittis, Marrubium, Myrtus, Osteospcrmum, Oenaothe1 

Phaseo.loidos, Padi1 Phillyrero, Persica, Pyrotbrum, Phlox, Pbyto
lncca, Pogannm, Phlvruis, Prasium1 Rosmarinus, Rubia, Ricinus1 

Rusens, Salviro africanre, Stoccbas, Santolinre, Spartia, Smyrnium, 
Sisyrincbium, Tox.icodendron, 1'inus, Trnchelium, Teucria, Tolephimu, 
Thuja, Vitis, Zygophyllum . - Under sommaren, då dessa ,-äxter 

' I 
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ut.flyt tades i det fria, auvlin<les sjelfva Frigidarinm t ill fö rcltis
n ingssal. 

I Oaldrtrium förvarades unde r hela året vlixter från de tro
piska länderna, som kräfdc en större och jemnare värme, sådaua 
som: A.casia fögyptiaca, Abrus, Adhatoda, Amman nia, Acalypba, 
Auastatica, Agcratum, Baobab, Basella, Boerhavia, Bnuhinia, Bro
melia, Coffea, Colocas ia, Costus, Commeli nze, Corallodendron, Cassiro, 
Couvolvuli, Capsica, Cann re, Cardiospermum, Celosia, Coix:, Dioscorca, 
Elcphantopns, Gomphrroua, Gossypinm, G-u ilandina, Hibisci, Hymo
nroa, Indigo, ,Jn.tropba, Jnssiea, Kaempberia, La11tame, Malpig hia, 
Martynia, Melothria, Melochia, Mill<'wia, Mollugo, Moruordica, N e
r inm , Nyctanthes, Parkinsonia, Passitlorre, Paullinia, Petiverire, Phoe
nix:, Phyllanthns, Physalis, Psidinm, Rivina, Rn ellire, Saururus, 
Sesban ( A.oscbynomone), Sidre, Siegesbockia, So lana, Styrax, Tou r
nesol (H eli otropinm'?), Tritllllfetta, Urcna, Zingiber. 

Tepidariu11n, innehöll plantre sncculentro samt å tskilliga växter 
från Cap sil.som: Amaryllides, .Andrachne, Oarpesium, Ceratonia, 
Corcis, Cleome, Oitri, Oupressus, Cyclamen, Euphorbia fol iac., Go
rnnia africana, Gleditschia, H edysarum, H remant.hus, Hermauuia, 
Ixia cbin ensis, Pbyllis , P oropllyllum, P soralea, Rhus african ., Sem
pervivnru Canarieose, Volchameria, Yucca. 

Under den varmare å rstiden uttly ttades åtskilliga växter så
som Cactere, Eupborbire, Aloeee, Orassulacere och Mesembryanthema 
dels i A1n-ica1·iu.m, en med fe11s ter försedd bänk, och dels t ill So
la1·ium, som synes hafva viu·it en dylik. I denna sodnare insattes 
Mven de krukväxter, sonr nyss uppkommit oeh ännu voro för späda 
att kunna uthärda fria luften. I Va11orcwium, som var en varm
bänk, bragtes frön af de sällsyntaste växterna till groning: livar
j omte dit inflyttadef; växter från Caldarium för att clerstädes bämta 
sig efte r vintern. 

P å det till venster belägna af de framfö r orangeribyggnadcrna 
liggande qvarteron eller den så kallade A reci vei·na,lis befunne sig 
lrnfvudsakligen sibiriska och likartade växter såsom : A.lyssa, Aue
mones, A..scbyron T. (?), A.sphalathi, Astragali, Blitum, Bunias, Con
tanrere, Corispormum, Dracocephala, Helxine, H eracleum, Isopyrnm, 
Lactucri, L eonuri, TlieliC'a, Nopeta Lophantns, Papaver, Porra, Ruy
schirurn,, Sencciones, Statice, Soda, Scntellarim, Tussilago Anandria1 

Valerin.na, Viei~, Ur t ica, Ziziphora. Utmed den lå.ga inhägnaden 
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omkring <letta qvartel' voro planteraclo slingerviixter sasom Con
voh-ulus, Tpomo:-a, Cucurbitacorc m. fl. 

Pil A,·ca rwtumnalis funnos till största delon \'irginiska viixt.or, 
som under vintern bohöfde täckning af ris, och af dessa npprlik
nas: A.stores virgin., Atropa, Clinopodinm, Oornopsis, Erigoron, 
Eupatoria, Helenia, Kleinin., Linum perenno, Mimnlus, Monardrc, 
Papavor pereJlne, Ruclbeckit~\ Silphium, Verbena:>. - Y!ixtorna på 
Area meridiooalis äro redan förut n1imnda. 

Midtolpa1tiot i trli-dgärden utgjordes af trenne 11tngs efter 
hvarn.ndra liggande dammar med rinnande vatten af olika djnp och 
hvilka genom i jorden nedlagda pipstockar stodo i förening med 
hvarandra. Redan under OJ. Rudbeck den lilclres tid omtalas att 
dammar fnnnos j botanisk11. trädgärden, men som dessa under ti
dernas lopp förfallit, lllt Linnreus upptaga dessa. nya, hviJka. tro
Jigcm orhlillo sitt Yattentörräd på samma sätt som do iildre dam
nrn.rne, nämligen »a fonte cis plateam finitiruam ,iacente1>. 'rrappor 
ledde ned till dessa dammar, af h vilka de båda yttersta voro af
Jånga, men den mellersta hade en stjcrn lik form. Deras sidor 
kläddes af lefrnn<le Yii.xter och längst ned gick en vlig rundtom
kriog vattnet. - Utom den vigtiga omsttindighetcn att tilh-aron 
af dessa dammar, som för öfrigt i ej ringa. grnd bidrogo att höja 
trädgårdens skönhet, lemntlde tillfälle att kunna odla en miingd 
kiLrr- oqh vattonväxter, så voro de äfvon af stor bet:,-delse derige
nom, att de npptogo och afleddo on del af det regnvatten, i sy n
nerhet höst och v/1.r, som under äldre tider i brist af nödig utdik
ning qvarstannat ocb gjort trädg/1.rden snrupig. 

Don l:ingst mot söder liggande af dessa dammar (Aqvariurn pa
lustre) var grnndast och i snmt omkring densamma växte ätskilliga 
vatten väx.ter såsom: A.corus, Alisrua, Bu tomus, Oyperus, Erigoron ('?), 
Eriophorum, I ris, Jnocus, l?helland rinm, Scheuchzeria, Schoonus, 
Scirpus, Sium, Sisymbrium ('?), Sparganium, 'l'riglochin m. fl . Don 
mellerstn dammen (».Aq rnri11m lacustre stellata figura ot artificio 
bo rtulani insig11e>)), som var djupast, egde flytande vattenväxter 
slisom Nymphroa alba och N. lutea samt Hydrocharis '). Hli.rif'rån 

') EJJ npptiickt i d~nna den olör~tn och djupnst.e nf trii<lgilrdens clam1t1111· 
gaf T,inmeu,; :inledning att belysa och si.ika ~kingrn den Hfren of b,igl uildncle J>!'r· 
so11e1· hyllnde vid,skcpl ign fiirestiil111inge11, nt t ,·ntf,.11 pu iif\·ernatnrlil(t ~iitt lrnndP 
för,·nndlas till hkd Hiirom ~krifrer hnn den J::l Febnmri !i lli till Veten~lrnp~-
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f· leddes vattnet till den tredje af dammarna (Aqvarinm tl u viatile), 
I 
i- hvars sidor klliddes af 20 arter Carex och i hvilkon 1·äxte Hotto-
' nia, Hippul'is, Myriuphyllum, Potamogctones, Sagittaria, Utricn-

laria m. tl. Från denna leddes vattnet slutligen ut nr trädglirden. 

ak>1.<le1niens sekreler:1.re P. Eh·ins: >I liiren M. H. pfimi111m Eder , hurn ofta rön 

l.ilifwit insiinde til kongl. wetenskapsakndernien ifrf111 lnndet, at wat.net blifwit. för
wiinclt i blod, och hum ofta j ag gifwit min mening cle rP.UlOt . Det. iir sw1ht at tala 

ni\got. i elen nu saken, hiilst ~edan det iir bekant, hm·u snl. Biskop Svedherg beifrar 
detta, dfi lmn kallar del e11 nbyssum Satanre; han sliger positivt, at det ej iir nilgot 
naturligt, och al niir Gud !filer sudanl under ske, si\ L,jnder satan till, hans werk

tyz ocks,l, de ogudnktige, siikre, sjelfkloke och werd$ligen sinnade miinniskor at 

göra det lil ·intel. Se hiir om sal. A1·chiat. Hierners Flock om waUen p. 32, 88, 

34, 35, il 13, som har ålskillige dylilm beriiltelser om wn,tten i blod fvn•iindt. Det 
iir icke allenast hos o,s som watte1; wiinclls i blod; det hm· sked! i Frankrike, 

(Swt\mm. gvar. 70) uti Holland och Leyden, at folket blifwit bestörle öf'l'er wnt
nel, som blifwit. i blod förwiindi; i Eugelnnd, Derrham etc.; i SwerigP. iir det mera 
nllmiinl iin på nilgot anuat ,;Liille. Hiir i Academire triig,i rden iiro 3 Damwar, af 

hwilkn den medlersta och största, som iir fri fo1n watte111·iLxler, blifwer hwar som
m:ir, wid solstfmdet, förbytt i blod, och det hw1m1n11ttn Afton och Morgon, dll det 

iir lugnt. Detta watlnblodet li r pf, 2 siitt, siillsamt; jag llRr ,·isnt det för oiinclelig 
111i111ga, ibhind >lll<lm. fvr ,·år starka Physicus Profess. Klingenstierna, som med nöje 
~eclt hiir pli. Hwar Morgon, ch1 clet Hr lugut, finnes pf, denna Dam liksom swart 

lm1t sl rödt in wid briidden och jiiml efter allu briiddm· ; detta swar!a. krut Aytter 
sig efter hand ifrån briidden a llt niirmare åt cent.rum, liksom wore det en arme, 
som commenderades, så j iimt giir det alt , intill det efter nllgrn tin1mar stannar och 
går tilsamman in cenh·o: pli watnet, dfö· detta pnh·er passerat fram, tyckes liksom 

en grå, niistan osynlig hinna skymta, j ng kan ej siiga, ln-::iraf han kommit. Dii 
, mnu uptnger detta pulrer med en sked, ses hmu d1,t hoppar och iir altsammnns 

lefvande samt består af många. millioner srnå insecter, dem Hen De Geer så maka
liisl beskrifwit od1 npritat under 11nn111 af Pudura. agrntica. På samma t id synes 

ock liksom blodlefrar nedre i sjelfwa, watnet, p,1 lika. siitt som niir 111\gon HHer 
öpnn iidren pil folen och den sedan nedsiilter uti el k iiril med watten; desse blod

lefnn göra watnet hell rödt eller liffiirgat P" de sliillen de ligga; blodlefmrne iiro 
stundom tjoclrn.re, nu iiter l111111>1re, resolveras ocli aldeles fi.irswinna, då andra der
jilmte upkomma; hiir af iir hela watnet i dammen sii fnllt, at ingen skuJle willa 

bruka watnet till mat; emot kl. ~ i, 1(/ pfl dagen fi.irsvinner och skingras det; men 

emot aftonen kommer det igen, och iifven !JiLtida om Morgon synes det, helst om 
regn fallit oro natten. Då en tager hiiraf upi> med en sked, finnes det bestå af sfi 
många mill ioner smn kriik , som hwnrdern iir likt et lilel g ryn, hnr 2:ne grnnige 

långa horn, hwan ued det sig kastar up, och hflr i p11nnun et öga; kallas på latin 
hlonoc11l11s, Ur artigt afrital af Swammerd. q,,m·. p. titi t,, l. Niir wattnet står stilla, 

s,'\ nitnar det och uli fwer grumligt, der af genereras fudn för desse kriik; dl de fä 
tilriickel ig fiicln, f.jriikM de otroligen. Det iir wisi under al så mttng:i millioner sil 
hnst.igt knnnn frmi ,knmma, dPt wi~nr wist den oiindelige sknpnrens allwisa mn.gt, 
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J~mollan dossa dammar ocb but. µrofessurns dd SrnrtbUcks
gatan belägna bostad lågo trätrnc, af en hu frndg!l.ng skilda, större 
atfänga qvarter, bn,rdera afdeladt i 4-0 smlirro sängar oller listor 
ocli inh}i.gnado af häckar, hvilka ut.efter sto ra g·åogon bostodo af 

klippta granar men plt de andrn sidorna af sl. Spirrea, S~·ringa, 
Pbilad(:1lphns, Berberis, Evonymns och Salix. 

Det af dessa qvarter, som liig till venster om iugfingon i t räd
g/irden, kallades Area pcn:nnfs OC'h der odlades de fleråriga viixtor 
från Norra Amerika och Eu ropa, inberäknade ett stort antal sre.n

ska, soru kunde uthlirda dntorkölden. Bl:md dessa upptager iör
fattaren: A.conitum, Adonis, Althroa, Antheric11m, Arabis, Aristo
Jocbia, .A.rtemisia Carol., Bctu]a uana, Circien, Clematis, Colchi
cum, Cornus horbacea, Crocus, O!Jl'ysosploninm, Daphno, Dontaria, 
Dianthus, Ebulus, Echiuops, Epimedium, Eryngiuru, :Fritillariro, Galan
thus, Gladiolus, Globularia, Hedera, llemerocallis, Hyacinthi, Impora
toria, !rides, Lathyrus, L oucoj uru, Ligustrum, Lilia, Lonicern, Myr icii, 
Narcissi, Ornithoga1u, Primuloc-, Pulsatifäc, RanunC'uli, Rheurn, Rbo 
diola, Sanguisorba, Sapouaria Carol., Saxifraga, Sqvamaria, Stru
thiopteris, Thalictrum, Tradescantia, Yinca. 

Till höger om ingången och midt emot nyssnämnda qvarter 
låg Area annua mod åtskilliga ett- och td,åriga växter sftsom: 
A.nagaliis, A1idrosace, A.phaca, Argemono, Caucalis, Cerinthc, Cbei
rnnthus, Clypeola, Cropis, Cunila, Digitalis, Dipsacus, Fumaria ca
nadens., Olaucinm, H esperis, Hippocrepis, Hypccourn, Isntis, Knautia, 
Lagurus, Luoaria, Ly<'opsis, Medicaginos, Micropus, Moehringia, 

Moluccella, Nigollre, Oe11othera, Ornithopus, Pa11icum, Pbalaris, Re
serla, Scabiosre, Scandix, Sceptrnm Carolin., 8corpiurns, Socuridaca, 
Sherard ia, Torrlylium, Tribnlus, Trigouella, Trionnm, 'rroproolum, 
Valan tia, Y iciro, V nhnria, Xorantheruuru. 

En stor de] af dessa växter had e Linnrons erhållit :från 1,atur
forskare och mecenater s/i.väl inom som utom landet. Af SYonskar, 

men at del skall l;etyda mycket ondt för lnndet., se r j ag oj mer fvlj11, iin om en 
wille siiga. nt efter mfu1ga Loppor iiro uti el osoyb,t fiihus, sil skal inlet före blifwa 

om wintren. Ej eller hafwu wi niigot exempel at des.,e sm,1 kriik gvrn niigot. oudt.; 
Ankor och Änder, wutnskriihb11u (Dytiscus), watuwilg!!löSll (Cimex Tipula), wnltu

wnnlsor (Notonecta) och nndrn hafwa af de~~e sin l'öcln. K:ir en wistn~ på widlyf
tign hafäre!-Or, pliiirar ofta det watt<>n, som man 11111· om\,ord lil dricka, 1,lifwa af 
dc~se npfyldt., men då antiuiren rnigrn <lrnppnr win r ller hrlinwin ,1,1~ i e11 l,ii~nre 
wntf Pn, <);; olll ~trnxt och f:\ll11 till bntnen. 
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som bidragit att rikta trädgården med växt.er, uppdik11ar författaren 
grefve .T. Oronstedt, hvilken Jemnat åtskilliga växter fr,1n sina träd
gårdar på Fulleröu, grcfve Clas Ekcb]ad och baron Ston Bjelke, 
som sii.ndt bidrag- från Frankrike och Ryssland, från hrilket seclnare 
land äfren hofpredikant8n Sven B~ lter hemfö rt frön och örter'). Med. 
D:r Abraham Bäck Ltemsäudc under sin vistelse i utlandet frön och 
lefvande viixter »plantre succnl entre» till Upsala, och domprosten 
01. Oelsius hade nr den gamla trH.clgä.rtlon räddat åtskilliga växter, 
som sedan återflytt.ades pä deras förra plats. 

Bland ntH~ndingar, som skickat frön och väx.ter t,il] bota
niska trädgärd en, nämnas : Bernh. · Jnssieu i Paris, Fr. de Sauva
gcs i Montpel licr, A. van Royen i Loyden, . P . Barrere i Perpig
nan, ,T. Dillenius i Oxford, A. Haller i Göttingeo, J. Gleditsch i 
Berlin, C. Ludwig i Leipzig, C. Berger i F rankfurt, samt J. Gmelin 
och ,1. Amman i Petersburg, A. Gesner i Wttrtemberg, J. Grono
vius i Leyden, P . Collinson, J. Lawson, :M. Catesby i London och 
P. Wagner i Brandonbmg. De dyrbaraste sändningarna YOro dock 
ifrån Jussien, Gesuer, Sau vages och van Royen. 

Den Gfriga delen af trädgården närmast utmed Svartbäcks
gatan upptogs af den jo rdrymd, på hvilken bot. professorns bostnd 
med tillhörande nthns voro beläg na, och de11na del af trädgården 
skildes frli.n sjelfva gatan med ett staket., hvarpå funnos trenne 
portar. I professorns bostad hade äfven akademiens natu ralhisto
riska museum sin plats, och författaren slutar sin aflu~ndling med 
en kort beskrifning af detsamma. 

För fullständigare kännedom om l.Jotaniska trädgårdens utse
ende vid ofvarn1ämnda tidpunkt vilja vi hä,r nedan anföra en upp
sats härom från J. Arrhenii samlingar å U psala uni versitetsbiblio
t ok, skrifrnn af Linnrei egen hand. J. Arrhenius \'ar nämligen vid 

1 ) I sin beskrifning öfrer resan till Rysslond , som 1759 leumades till biblio

tekarien Gjön ·ell, yttrat· Brelter om sitt besök hos prof. J. G . Gmelin i P etersbmg: 
, Han (Gmelin) gaf mig iilskillign Sibtrislrn Frij , som jag siinde t.i] Arch. Linnreus, 

och ,ifwen tre t·a.ra lefrnnde Viixter i krnkor, som jag hemförde ti l Acadernire
triigårdeu i Upsala,, - Om de viixter från Sibirien, som baron Bjelke sk:i11kt., 

skrifrer Linmcns den 28 Aug. 17•14 till Vetensk .-A.kad:s seki-eterare P . Eh-ius : 
, Deu sibirisk,i Cedren och Lnrix borde införskt-ifo-as, så i anseende till hennes 
härliga wiixt och triid, som skiö11n frön , de diir tii8a med m:111d len, hiilst hon 

a ldeles tohl w/i rt. cl imal. Det wore en skam for wur I.id , om wij del skulle 
liinrnn till lmrnl,arnens ornhngsnndP., 
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denna tid syssolsatt med utarbetandet af U psala akademis histo ria, 
som han ocksfL lomnade i manuskript färdig att offentliggöras lir 
17 45. I detta verk, b varaJ 011dast en del utkommit i tryck, synes 
han först hafva på eget bov/i.g utarbetat en bcsk rifning t\fvcr 
botaniska trädgården, men då Linnrens g ranskado densamma, 
fanns åtskilligt att anmärka och rätta'), hvarf{}re han Rjelf skrot' 
en kort uppsats i timnot, h\·ilkou .lnhcnius sodan använde i si11 
historia. Linnroi uppsats, som 11/igot afviker från Nnncl6rs ofva11 
anförda afhandling, har löljande lydelse : 

»Orangeriot aldelt: 

1. uti en stor sahl., som inneh1iller do vllxtor, som komma ifrån 
södre dolarno af Europa. 

2. don ene flygekn wl'lningsrum fö r trägårdsruostaren, a,t han altid 
kan vara t illstädes. 

3. <len andra flygelon af 2 rum, det ena dril'l111set för do wt1xtor, 
som wlixa uti zona torrida, dot andra Hlr succnlonto och wnx.
tor från caput bomo spoi. 

Det ona qv:ll'teret innohållor plantas percnnos, som tohla 
wåra wintrar. Det andra qv11rterct inneb1\.llor plantas annuas, och 
bionnes häggo säddo äftor systema soxuale. 

I triigå rdeu äro redan införde vid pass 3,000 örter. 
Emi1llan dam men och orangoriet är fältet fördolt i tro går<lar. 
Den modlorsto innehåller oru sommaren de krukor och wiLx-

ter, som stodo i sahlen . 
Den andra gfi rd on de wäxtor, so m w!lxa upp vid wäggcn, 

här äro och drilbänkarno anlagde. 
Uen tredio gården innollåller plantas bulbosas. 
Träden äro planterade pä sidorna aJ t rägården. 
Bägge q\'arteren äro innP.slntado med häckar, silsom ä!won 

gårdarne tör or1rngeriet, at d/1. fräornndo spatsera i triigårdon, ku1111a 
de se alla wäxter men ingen röra. 

Trenne <lamnrnr, genom hwilka medelst pipst1kkar watnet 
s tadigt rinner. 

I don ena dammen !iro plantrc palnstros insiitto uti dy, i den 

1
) C. Linnreu~ till J . Arrlu,nin~ l i 1-1 t1~n 8 Dec. Ori1rinnl 01. K niiR' 

snml. i Upsala nni,·. l,ihliotPk. 
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tindra plantm aqvaticro, som wäxa undor watnet, i don modlerste 
li.r ett klart watn .» ') 

Bland åtgärder, som till trädgårdens bästa under den närmast 
följande tiden vidtogos, må anföras, at.t i slutet af 1745 in
köptes för orangeriets behof en termometer, luckor förfärdigades 
för ))1Jatural ie kammaren», fröskåp uppsattes i orangeriet, och dess
utom erhöJlos 1747 från prinsessan Lovisa Ulrika samt grefvarne 
0. F . Törnflycht och 0 . F . Piper lofvandc växter för varmhusen .' ) 

Som antalet af varmbusväxter under föreg1lende 1lren allt
mera ökats, erfordrades snart större u t rymme, ocb Linmeus sökte 
derföre att få utvidga orangeriet mod den södra flygeln, som eljest 
bebodd0s af örtagårdsmästaron. Oonsistorii protokoll för tleu 26 
Oktober 1747 omnämner, att Linor.ens i detta syfte inlemuat ett 
memorial, JJhwaruti til känna gifves, hurnsom wid orangeriets an
låggande härstädes uti Horto Botanico, deu södra flygelen blifwit 
inredd til wåningsrnm för Academie Triigårdsmastaren, emetlan in
gen kunde sig förestiilla, at så månge örter pil. lå.ng tid skulle 
kunna anskaffas, med mindr(I at Orangeriet skulle wara nog til
räCkeligit; och at der det en gång skedt, kunde då den hvita väg
gen, som derföre blifvit lernnad ofullkomlig , Hitt borttagas ocb i 
des stiilJo fönster insättas. Men som igenom .A rclliaterns bemö
dande - til A.cademie t rägården h varjehanda rara väx.ter blifvit an-

1) l ett af sin11 mest, klassiska arbeten, niimligen Pbilosophia Bot1inica, som 
utkom 17Gl, har Linnreus iif,·en lemnat grunddragen till inriittJ111det af en bota
nisk triidgiird, och man kan tydligen se, all den nyskapade 1riidgården vid Upsala 
alrndemi dervid f'oresviifvat honom som en idealbild. 

2 ) I skrifrelser till gifvarne ut.tryckte consistorimn sin st.ora tacksllgelse för 
de viilkomna gåfvorna, och till prinsessan Lorisa Ulrika afgick <len 18 Maj 1747 
elt af alla professorerne unclersk.-ifvet bref af följande lydelse : ,Af the många 
och oRlmttbara förmoner, hvilka. '!.'it. höga kongl. ömhet och wårdnad för lärcl::i. we
lenskapers tillwiixt och förl,ofrnn therrna Academien tillskyndar, har li.tank~n och 
then underdåniga wördnnd, som för Tit. dyra person Cons:m 4 cad:m hyser, blif
Yil' npprörd och förnyad wid then senn<1te högst. priswiirdo. nåd, hwilken Tit., för
medelst nyligen ankommen föräring af :\tskilliga. kostba.-a orangerietrlin till A.cnde
mie ört;,gä.rden~ prydnad, i nåder welat å daga Higga. Wi erkEinna lhennn. Tit. 
höga kongl. nåd med t\ll den undergifwenhet och uld.radiupaste wiirdm1d, som uppå 
tacksamma sinnen fn.lln kan, som wi ock samt- och synnerligen med diupasLe 1,ole 
till döds.~lunclen frnml1iirda etc. • - Af de öt'riga lacksiigelsebrefven finner man, 
au grefve Törnflycht skiinkt. • l~ st. wackrn och kostbara onmgerie TrHn , och 

grefve Piper tvenne dylikn. 
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~kaffarle och t il 0 11 siidan myckonhot, at do föl' trängsel törqvätja 
hrnrnndra; ty begiir A rchiatel'J1, at don södra Jlygelon utista som
mar måtto fft inrymmas til Ornngerio och et litet hus til dinings
rnro för il.cadcmio triigårdsmästaron byggas, hwartil materialicr i 
wintor eller nästn r1\r kunrlo förskaffas». Denna anhållan biföl ls 
ar consistorium, men som rnrkställighetou troligen gick trö~t, för

nyade Linna::us sin anhållan i början af följande året'), hvarof'tor 
arbetat så småuingom tog sin början, och örtagl\.rdsmästarcn, 
som nndor tiden måste utrymma sin förrn. bostad i ornngoricts 
södra flygel, erhöll 150 dal. k:mt årligen so111 byrosmedcl, ti;ls 
hans nya bostad blifvit uppbyggd. Triidgårdons aren! Yann i\h-en 
111\,gon til lökning, då 11ärn.lii;cn akadem ien år 1748 inköpto 11åirra 

n~lrliggando byggnader. 
Genom Linnroi outtröttlig.i omsorger hade botanisk.i triidgår

dcrn nu blifvit s/l istilndsatt, att hau år 1748 kunde utgil'va en 
förteckning öfvor de ,·äxter ban dit infört alltsedan l i42 ellor det 
itr, di\ han emottog densamma.') Arbetet. som är tillognadt tron
följaren Adolf Frodrik, börjar :ned några ord OJl) bot. trlidgårde.ns 
;\Idre histC1ria till 1742, oc-h Linnreus nämner, att den var så för
follr-n, niir ban sistnumnda år emottog densamma, att knappt fem
tio utländska växt er åtcrst.odo, m011 sodcrmera budo naturforskare 
både inom och utom landet genom gåfvor af frön ocb lefvando 
växter understödt Linnreus i hans bernödandon att ätarupprätb 
tradgårdor, . De utlliudi;ko bot11nistor, bvilkn skickat frön, voro de
samma, som uppr!Llrnats i Nauclers fö rut anförda af handling, och 
inom landet hade L innrens, såsom redan är nämndt haft t!'lädjon att 
emottaga bidrag från prinsessan Lovisa Ulrika, grefvarne C. Li'. 
Pipe r ocb C. F. Törnflycht samt kammarherron C. de Oeer, 1,et 
sic Hortus Lanris, Citris . A nrnntiis, Ma lis 8inensibus instruc
tns ost». 

De svllrighoter mun vid vidmakth51landot af donna tr1idgl'i.1·d 
hade at.t öfvervinna, . ,·oro ej tå i anledning af doss sumpiga och 
for nordanvinden utsatta liigo, ocb dessutom rnr dcns1lmma vid 

' ) Cons. prot. I 7.J8 elen 1 F ebr. 
') Hortu8 Upsnliensi$ exhihPns plnntns exoticas Horlll AcndPmi:\! ,1 sese> illa· 

t11s uh anno 17 12 in :m,111111 17 Il', additi~ diffe,·entiis, ~ynonymis, lrnl,i1atinnib11s, 
hospitiis r,1riorumqve descriptionilius, in gralillm s1udiosru ju,-enlutis. Yol. I . Stockh. 
17.J~. - Af d0 tta arhele utkom uldri,z rner11 iin fiirsln delen. 
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denna tid don nordligaste af alla botaniska t rlidgårdar, lwadan 
man hade ntt ldimpa emot långa och kalla vintrar, och under den 
korta sommaren hnnuo ettl\riga växter från södra Europa antillgen 
alldeles icke eller ocksä endast med svårighet sätta mogna frön: 
»rJ ns itaqYe ingenii, artis et !aboris beic req v.irunt Florro Sacra, 
qvam ullibi Jocornm. Fclices ,·os, Anstrales Botauici, qvibus broc 
sub mitiori coclo peragere concessum est>). Ehuru förf. önskat att 
i~nnu mera öka triiclgårdens växter, innan han offentliggjorde för
teckningen dcröfver, sil hade han dock nödgats att förut ntgifva 
arbotet för att clcrigenom lätt.a de s tl1derandes möda vid växternas 
domonstrerancle. Sedan han l0mnat nppgiftor öfver elen metod 
han följt vid a,rbotets uppställning och do författare han rådfrågat, 
öfvergår ban till närmare bebandli11g af det uppställda ämnet. 

De växt.er, som i det.ta arbete beskrifvas, tillhöra, enligt 
Linnroi egen begränsuing, 514 slägten, fördelade i 1087 arter, 
hvilka sednare ännu ej ega särskilda artnamn. Under bvarje art 
finnes en kort s:,nouymilc och dessutom uppgifves dess hemland 
och den plats inom triidg·ården (på kalljord, i frigidarium, caldarium 
etc.), som densamma i anledning deraf ford rade, samt dess varak
tighet. Vid de medicinska växterna omnämnos deras användning 
i detta aJseende. Svenska namn bifogas, när sådana fnnnos, men 
varieteter upptagas endast undantagsvis. Under den kortaro art
beskrifningen finnes stundom en utförligare. 

De växter af medicinsk: användning, som i t.rädg:lrden före
komma och odlades (»Pharmacopreorum plant~ officinales>)), till
l1örtle 133 slägten ocb bland de vigtigare må anföras: Zingiber 
officinale, Sal via officinalis, S. Sclarea, Rosmarinns officinalis, Ta
marindus iudica, Plantage Ps~~.llinm, M.irabilis Jalapa, Datorn Metel, 
Nicotiana Tabacnm, A.tropa Belladonnn, Cyclamen enropamm, Cap
sicnrn annunm, P h} saUs A..lkekengi, "Vitis vinifera, Sambncus ni
gra, Lovisti1.mm officinale, Im peratoria Ostrnthinm, Auisum vulgare, 
Bbus Coriaria, Scilla maritima, Aloe perfoliata, Daphne Laureola, 
Laurus nobilis, Rheum Rhapouticum, Auacardium occident.ale, Dic
tamnus albns, Ruta g raveolons, Saponaria officinalis, Punica Gra
natnrn, :liyrtns communis, Styrax officinale, Amygdalus communis, 
:Per,,ica vulgaris, P;1pavor somniforuru, Enpborbia officinaruru, E. 
Lathyris

1 
Bixa Orollana, D0lphininm Stapbisagria, Aconitnm Anthora, 

Ht>Jleborns nigcr1 Teucrinm Marnm, Origanmu Mnjornna, Lavandula 
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Spica (L.), Hyssupns ofl'icinalis, Melissa ufficinal is, Mcntha crispa, M. 
syl ·.-cstris, A llh:ra officinalis, Trigoncl la Foeirnm gra.'C'-t'lln, M eJilutus 
officinalis, Glycyrrhiza echinata, Citrus Amantium, Lactum sativa, 
Cicho rinm Jfodivia, Silylrnm marianum, Cnil·us benodictus, Carlinu 
nca n I is, San t.uli na chammc._v parissus, 'J'anacotu m Balsam i ta, Artcmisia 
Abrotannm, Morus nigra, Juglans regia, Liqvid,tmlmr sty rncHlua, 
Potorium Sang-uisorba, Ricinus co111mu11is, Citrullus Culuc~·uthis, 
Jl,Jomordir:n Elutorium, Pistacia Loutisn1s, P. Tercbinthus, Ccrato11ia 
Siliqna, Cannabis Satint, Juniperns sabi nn, Rusc11s aculcatns, R. 
Hipp0glossum, Ficus Oarica, Pboonix dactylifera. 

Redan i föret:det till Hortns Upsalionsis ntimnor Linnrous, 
att ban frfin antalot af' dori upptagna vaxtC'r ute!:lutit de svenska, 
som lörekommo och od lades i botaniska trnd;;ården ' ), mcl! i slutet 
af samma arbt te tinnes dock en el t.er ordningsnumren i bans Jflora 
S\'ocica \1ppstii.lld törteckning öfror åtskilli~a inhemska ,·iixtor 
())B11ocicro plantro ex dissitis provinciis }lorto illatrcll), ln·ilkcn, som 
dot s_vncs1 ondast upptager de siillsyllta1·e samt mora utmärkta, 
ocll d l:lSSa äro: 

l'Arbores. 
L ignstrum, Corn us fo rn ina 1

), Evonymns1 Hedern, Lonicera, Ribos 
Gro~sularia, R. nigrum, R. rubrnm, Samhnr-u8 arhol'Oa, Berberis, 
Dapbnc, Cratiug-us, Pyrns (propric), P. Malus, Rosa c-anina, R. 
pumila, Hubus albus, R maximus, P otuntilla fruticosa , Gonista 
tincturin

1 
G. fol. Hyperici 8

), Spartium, Curonil la Emcrus. Botu]a 
nana

1 
Fa.gus, Ciirpinns, Salix gormanica '), Rippophaö, JJu pulns al ba, 

P. nigra, 'l'axus, Atriplex Halimus. 6
) 

Perennes. 
Ci rca:-a min or 0

), Voronira ma ri tima'), Salvia prntonsis, Schoonns 
A~ll ~), Sci rpus s)·lvaticus. Airn od<Jrat.a, ") Brolll\1S altissimus, ' ") 
Avena nudosa, 11

) Elymus nwritimns, '!) Globnlari.1 1 Asporula orlu-

1 ) >S\"ecicns plnntns, qure non culinnres, qnimqrnm, exceptis Lupponici~, 
fere 011~11es inlrnduxi in Horlum, exclusi in hoc opere, utpote q,·as antP in Florn 
S,,ecica dedi., 

:) Cornus !illngninen. 
") Gcnistu pilos:i. 4 ) Salix vimiualis. •) Hnlimus portulncoide:,. 6 ) Circa:n 

alpina. ') ,·eronicrt. loni:;ifolia rar. nmrifima. ~) Cladi11m Jlforiscus. ") 1Iie1·0-
cbloa boreal is. 1 0 ) Fesiuca gigante11. 11) A,·enn elotior 1 •) Elymu~ arenatius. I 
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rata, G-alium max.imnm ' ) Plant.aga mantima, Sanguisorba, Cornus 
horbacca, ") Lithospermum offic., Symphytum, Lysimachia Nmn
mubria, Convolvulus ruaximus, 8J Polemoninm, Eryngium mariti
mum, Sanieuln, Lignsticurn Scothicurn ') Oeuanthe aqvatica 5

), 0. 
0iunt.l'C facie 0

), Sarnbucus Ebnlus, St.atice Limoninm, Allinrn nrsi
num, Anthericum ossifragum, ') A . calyculatum, s) A . album U), 
0011 vallaria vcrticillata, Acorus, Jnncns folii::; J nnci, 9

) Epilobium 
maxim um, ' 0

) 0hrysosplenium, Saponaria carolina, ") Saxifraga mul 
titlora, " ) 0ncubalns Behon, Sedm11 rnpestre, Asarnm, Sempervi
vnm, Rubus septent.rionalis, 13

) Eupborbia fruticosa, 14
) Aconitnru 

lycoctonum, A. Napellus, Aq,·iJogia, Pulsatilla hirsnta, "') Anemono 
lutea, '") Thalictrnrn majns, 1

') Th. arvense, 18
) Adonis perennis, ' 0

) 

Ranunculus fluviat.ilis, 20
) R. polyant bos, 21

) H elleb~rus Trollius, ") 
Tcncriurn Scordium, Ballota, Nepeta, Linna!a, *) Alyssum frutico
snm, ' 8

) Alr.ea major," ) A. odorata 26
) Astragalus dulcis, ~") La

thyrns sylvestris, L. purpurascens> Pisum lllarinum, 2
') Lotus ma

ritirnns, '") Trifo.l ium frngifernm, 0nonis iuerrnis, 0. spinosa, Hype-

' ) Gnlimn Mollugo. 2 ) Comus suecica. 3 ) Convohulus sepimn. 4
) Ha

loscins scoticum. ') Oenanthe fistnlo,;a. •) Sium angn~tifolium. ') Nt,rthecium 

o~sifragu111. 9
) Tofieldia tnlyculatn. ') Juncus sqvan osu,;. ' 0

) Epilobium hirsuLum. 
11

) Gypsophila. fasligiata. ") Saxifraga Cotyleclon. ") Rubus a rcticus. ") Eu
phorbiu p:i lustris. ") Pulsa-lilla venmlis. 11

') A.nfruone ranuuculoides. ") T lmlic
tr111u aq,-ilegifolium. ") Thalictrum mim1s. ") Adonis vernalis. '°) Ranunculus 

Lingna. ") Ifanunculns polyanthemos. ") Trollius europreus. "') Oakladt flera för
siik, lyckades det ej för Linn.ens att få denna. "iixt att trifvas i bot. triidgi\rden 

och hnn skrifre 1· tlerom l7li0 elen 8 Jul i till N. Jacqvin. ,Linnere semina num
qvam genninarnnt in horlo, nec possum ipse eandem alere in horto, q,•amvis ra

dices summn: debet. crescere in umbroso, rorido solo, tantnrn inler abieta et mcli
c ilms serpere in Bypno rorido,. - På en begärnn af F. cleSam·agesatterhllllafrön 
af L innrea svarar L. 17~7 : , Semina Linnere'? nunqvam germinabunt. Tenlavi 

plt,ries ipsam virnrn plantam olla inserere, sed nunq"a,o vix.it ultra annum•. - Om 
sina fUrsUk alt odla Linnrea och dylika viixfer, som iilskade slrngga, skrifver han 
recla11 17~;3 d. 1-1 Juni fill Sanvages: , In Roito Acaclemico horas transigo mens. 

Instruxi horlluu ut possirn ibi alere alio looo mucicos, alio plantas palustres, alio 

Auviatiles el, aqrnticns. Plantre in syhis densis ve! in umbra nascenles mihi rua
xirnum negotium facessere. anteqvam inveni ollas inversas ntrinqve pa\.ulas et rimis 
a la.teril,us hinn t.es; sub his possum plmimns el fere omnes nunc conservare, quro 

in umbra crescunt, 11\i Lin mens, Sqrn1uaria.s, chondrillas sonchi folia, Chrysosplenia, 
A llin 1111,irin. i;,tc . , 23) Farselia incnnu . ") Malva A.lcea. ") Malva moschat.a. ") 

AHtragaln~ glyc,vph,vllus. '') Lrilhyrns nrnriti,nus. ") 'l'etrngonolobus siliquosus. 
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ricum villosnm, 'J Loontudun alterum, ' ) 8cornouora syl rnstris, 
3

) Cardnus fol. B.olonii, .Eupatoriurn caunabinum, Artcmisia uaro
lina, ' ) A. Soriphiurn, 5

) Tnssilngo Petasitcs, c) Doronieum Arnica, ' ) 
I.nula Conyza, ~) I. Heleuinm, I. asteroides, ") Aster Tripolium, 
Yiola officinarum, 10

) Orcbis hians, 11
) 0. minor, 12

) Satyriuru ll oro 
nigro 13

) . 

, at,rrinm rnpons , ") Serapias, Oypl'ipodinm Cnh:eolns, C. 
muscre facie 15

) Calla, Bryonia, Mercurialis, Rhodiofa, Ophioglossum, 
Osnnrnda strutbiopteris 'G). 

Annure. 
Voronica Clinupodii, ';) Y. Ifodenc fol., Verbeoa, P:rnicnm parvum, ' ~) 
Airn villosa, Lolium annunm, ' 0

) Shorardia, P.lantago Coronupns, 
Aphanes, Echium, Anagallis, Datura, Chenopod ium rnbnuu , Cb. 
Daturre föl., 20j Oh . repandnm, u) Cb. vuharia, Angelica satini., ") 
CiCLlta aq vatica, 28

) Seandix hispida, '' ) Spergula nod osa, P oten
tilla l!'ahlunonsis, 'G) Reseda Luteola, Rammculus ecbinatns, ' 0) 
Molampyrum arvcnse, Lnnaria, Lepidium pygmroum, ") Isatis, Rn
phanus al'vonsis, 2

~) Geranium lucidttm, G. <lissectum, G. vill osum, ' ") 
G. moscbatnm, ao Anthyllis rubrn, 31

) Vicia footida, 31
) 'frifol ium 

lupnl. rep., "3
) T. Melilotus, 9

' ) Sonchus lapµonicus, H) Prooanthes 30 1, 
Oichorium, Oardnus nntans, Senocio jacob::ea, S. ra<liola, 8 1

) Chrys-

') Hypericum hirsntum. ') L eontodon hastilis. ') Scor1.onera humilis. ') 

Arlemisia n1pestds. ' ) A.rtemisia mnriti.rna. •) P etasites officinalis. ') A rnicn 
montann. ' ) Inula B rilannica. ') lnula Snliciua. ") i "iola oclorata . 11

) Orchis 

militaris. ") Orchis ustulata. 11) Nigritella angustilolia. " ) Gooclyera repens . 

" ) Ophrys myodes. ") Strnthiopteris gennanica. ") Veronica pereg-iinn. ' 1
) Se

taria \'iridi~ (?) ") Lolium temulentum. '°) Chenopodiurn hybridum. ") Blitmn 

glnucum. ") Angelica orchongelicn. 13
) Cicuta \'irosa. ,Probe eradicandu, non 

enim homini solum, sed et bobas prresentaneum est. ,•enenuw, q,·anwis Rivinus bo,·es 

hane impune , orare et impense amare uno cmn !lfoppo sin tunt. Vere enim 1 j 4~ 
radices nd littus maris nudre jacebant, ve! rejectre et nllatoo aliunde, vel :tb nqvt\ 

denudt~lre, boves prr~stnnlissimre trea nd ush'inam Roslngire accedentes cum custode 
lms vornbnnt mol"iebnntmqYe, nude radix mox ad me allata, nl, (JY!I'.! et fJ l'Olis esset, 

dicerem, inqve hortum Acadllmicmn introducltl facile se prodidiL, Lin. FI. S,·e
cica ed. I . p . 84. 

") Antlu·iscus vulgnris. ") Potentilla norvegica . ••) Rnm1nculus arvensi.~. ") 
Hutchin~ia petrrea. ") Haphanus lli\phanistrum. ") Gemnium molle. '") Ero

dium 111osclrnlu1u. ") Anthyll is vulnenwi:1 vnr. coccinen. ") \'icia ~nlivn ") 
'l'rifolium procumbens. ") )feWotus officinalis. ") Mulgetlinm rilpi r111m. "") Lac

tuC.'1 muralis. ") Senecio s)'h·nticus. 
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antlHHllUm Jutonm, 1
) i)iatricnria Chamomilla , Cnicus acanthoidos 

Jas iono, Impatiens, Xanthiurn .>) 

Till denna J'örteckuing torde lrnnua läggas följande i sjolfva 
texten npptagna vlixte r, h,iJka antingen voru alldeles okända s1\
SllTil inhemska elle r ytters t s ti.llsynta elen t id, cHl Linnrous utgaf 
Hortus Upsaliensis, oller också, ehurll utifrån införda, sedermera 
småningom trängt ut m trädgårdarna ocb spridt sig till den 
~rad, att de numera kunna anses tillhöra v?tr flora. Dylika växter 
ä ro t. ex. : Blitnm capitatnm och B. virgatum, Syringa vulgaris, 
Salvia pratensis, Iris sibirica, Ilex aq vifolium, Campanula Ra
punculus, Datura Stramonium, Lovisticum officinale, Oorianclrum 
sativum, Scandix. Pecteu, Myrrhis odorata, Imperatoria Ostrnthium, 
qnmbncus nig ra, Narcissus l'seudonarcissus, N. poe ticus, L oucojum 
vcrnum, Galanthus nivalis, Lil ium lmlbiferum, L . Martagon, F ri
tillaria M0leagris, 2

) Antbericum Liliago, Muscari botryo ides, Col
ehicurn autunrnalc, .iEsculns Hippoc:astanum, Acer Pseudoplatanus, 
P olygonum Bisto rta, Sa.ponaria officinalis, Silene noctitlora., Prnnus 

Oerasus, P. domestica, Py rus comrnunis, P . Malus, Papaver somni
forum, Glaucium lnte.nm, Enphorbia Esula, E. exigna, E. Oyparissias, 
Rosecln lutea, Betonica officinalis, Dr::wocephaln m Ruyschiana 1 

Moutba s~,] vestris, A.nthirrbinum Oroutinm, Scropbularia ve rnalis, 
Digitalis pur1n1rea

1 
Bnnias orientalis, Hesperis matroualis, 1\falva 

moschata, L:wathcra t hnringiaca, Ulox europreus, Latllyrus tube
rasns, Ornithopns perpnsillus, Tragopogo n porrifolius, Erigeron 
cauadcnsis, Viola odorata, A.ristolochia Olcmatitis, .A.rum maculatnm, 
P otorium Snnguisorba, Parietaria officinalis. 

') Chsysanthemu.ni segetum. 

' ) , Obs. H rec in prato Regio Upsaliensi copiose et sponte prornnit hodie.> 

L in. Hortns Ups. p . 81. Redan ,1r 1745, dfc första upplagan af Flora Suecica ut
kom, fanns F . Meleagris ,sa( copiose> pli Kungsiingeu ,·id Upsala, men denna om

stiiudighel, ntt densamma endast viilde på detta stillle, hindrade L innrens att då 

upplngn denna och andra dylika såsom inhemska, • licet nullus d11bitem, qvin post 
JOU annos ·et hre et longe plures erint inqvilinre, qure bodie tanqvam exlranere hor

tei,sium cobortem intrnDl>. 'l'io lir efteråt hade viixten sft ökat.s på Kungsiiugen , 
,nhi qvotnnnis floret et l uxurin,t oc multiplicn,tor , • ,itt L innreus då ansåg sig med 

nlli fk :d k tmn:1 npplngn densamma i nndl'a upplogan af Flora Suecicn. - Om uii
gon af de former, som 01. Rnd beck cl. ,i. i ~ina kntaloger lifver Up:mla bot. trädg. 

upptager lt11der sliigtel i?rit illnria_. Yerkligeu tillhi.ir F. Melei,gris, to1·rle nu syfö·ligen 

kunna afgi.iras. 
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Till trii.clgårdens dyrbaraste och mest sttllsy11ta vllxter hörde 
naturligb'is de, som had o sin plats i orangeriot, och bland dessa 
kunna anföras: Oanna glauca, Saccharum officinaru m, Rivina hu
milis, 'rrncliel ium cooruloum, Coffea anibica, Solanum Melongona, 
Oeanothus americanus, K orium Oleander, Stn,pelia variegata, Bro
mclia Ananas, B. Karatas, Amaryllis formosissima, 1

) Orinnm ame
ricanum, Agavo americana, Yucca gloriosa, Hmmantbus pu11icons1 

Bauhinia tomentosa, Malpighia glabra, Melocactus communis, Oo
reus pernvianus, 0 . tetragonus, 0. bcxago11us, C. grandiflorns, 0. fla
golliformis, Opuntia vulgaris, 0. Ficus indica, 0. curassavica, 0. 
COl.:Cinellifora, ') P oreskia uculeata, Mosembryanthemum crystall innm, 
~- scabrum, i\L tenuifolium, Euphorbia canariensis, E . neriifolia, 
Mimosa pndica, Bombax Oeiba, Liriodend ron tulipifera, Brovallia 
domissa, ") Anastatica hierochnntica: Pelargonium zo□ale, Sida A.bu-

1
) , Thenna skiöna wext, som Ur det störstn rniisterstycke i Regno \'egeltLbi li, 

hwud des skiönhet angår, förpl:mtas i Mexico uti America Meridionnli lil gan~ka 
stor myckenhet, sil at hon der ei iir rarare, iin hos oss de aldrnbekuntaste. Der
ifrlin bar hon sedan kommit til Europa, och sA hit til Swerige, hwaresl hon aldrig 
tilf"urene iir sedd, förr iin nu i Upsalu Academire tritgihd. Thenna hii rliga blommnn 
förnöijer ~i\ Öf!Onen, nt hon blnnd rosor iir för ögonen, som niichlergnlen blnnd 
foglar i säng för öronen, som sibet bland diuren och ambra blnncl kryddor i lukl 
för niisan>. Anteckn. i mnte1·i:L medica, troligen fr1in l ,innmi förellisningt\r. Mn
m1skript i Ups. akad. bibl. 

2
) Ni\grn nr efler:°Lt sökle Linnreus ilfven inf"ura sjelf\'8 konsjonelldjuret i 

triid~irden, h,·ilkel f'ur·elag dock genom en olycklig tillfiillighel misslyckades, såsom 
hnn sjelf skrifver de1-om i sina biografiska nnteckningar under den 2!) Jnni 1756: 
,Då f"or 2 åhr sedan öfrersl Leutnnnten Dalberg skulle resa till Surinam, !örmiidde 
Linnreus genom wilnners wUnner nlL han tog med sig Dnn. Rolnnder, som i Linmci 
hus nit ifriln 1,oeflings tid upf'udts sAsom informator fur sin Son, ock som gjort 
denna tiden all sitt ~tudium pl'i insecter ; förniimstn orsnkrn wnr alt T,innruus willc 
hnfwa lefwnnde coccionell; Rolander kommen 1Her från Surinam sänder c11cL11s med 
coccioneller i en krllka, men (o: medan) Linureus pr::csiderar; 'l'riigRrdsm:istnren nptager, 
renSllr bort all orenlighet, per conseq,·ens ock matsknr, siitter henne i krulm, s,1 ull 
fastiln de lyckeligen unkomrno lefv11nde1 förginges i h"ligurden för lin han fick dem 
se, per conseq\'ens ock alt hopp ntt f,1 dem, som han trodde, med profit cultiverns 
i ornngerie; deL rörde honom sa att han fick rnigrnin , en af cle swårnste po.roxys· 
mer han kiiint>. 

') , Linnes lifligo. fantasi spelade iifven en vigtig roll vi<l bnns nnrnngifning 
af ,•iixler efter per,;oner, s,i att han gernn valde till dessas emblem migon viixt . 
som hiintydde p~ deras personlign egenskaper ellt>r liiro~alser, s,isom J(nantia. 
Fo1-i;kål var kund som en gnn~kn erl\'iS di.•pul:ltor, och derföre benlimde !~inne en 
ef1er honom uppkullod ,·ilxt F'orskalca tc,wcissima. Den lierUmclc Miller siincle 
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tilon, Lavatern arborea, Gossypinm horbaceum, liibisc;us Abelm<JS· 
clins, Indigofora tinctoria, Apios tuborosa, Arachis hypogroa, Vor
besina aln.ta1 Lobolin cnrdinalis, Passitlora cooruloa, P. incarnata, 
Anrn, Colocasia, Jatropha urens, Dioscorca sativa, Musa paradisi
aca, ') Ficus Carica, Hymonrea Courbaril. 

De näriJJgs- ocll ekonorniviixter, som i bot. trtidgårdon odla
dos ocll bvilka förf. i slutet af arbetet sammanställt till ett syste
matiskt holt nndcr namn nJ ))Macellum Suucicnm», voro sil.dana, 
som äonn allmänt odlas i våra större trädgårdar med undantag 
möjligtvis af Panicum italicnm och miliacenm, Rnbia tinctorum, 
Isatis lusitaoica (L.) Reseda alba och lutca, 'l'ragopogon ponifoli us, 
Oampanula. fäipunculus, Cichorium Endivia, Myrrhis odorata, Rnmex 
scutatus, V alerianella olitoria, Barbarca vulgaris var. acidula, .Ar
temisia DracuncuJus, Borago offici.nalis, Ruta graYoolens, Melissa 
otficinalis; Mentlla sylvestris, Ocimum Basil icum, La vand ula Sµi
ca, Salvia officinalis, Saturoja llortensis, Oiccr arietinum. Flora 

Linn<i uf sitt rilm fi.irrild oftn frön, men vonligPn endast 2, högst 5 i sender ; Linne 
uppkallade derefter Millera bijlora ocl1 qi;inqi:rflwa. Den beryktade Biskop Bro

vallins \'ar f'tire sin Biskopsntniitaning mycket ki-ypande, hnuf'ure Linne kallade en 
,·ilxt Brorallia dcmis~a; men som Biskop ,·isade han sig mycket stolt, då Linne 

tillade en ny art i B. elata; och sedan som riksdngsman blef han kiind som en 
opn!it.lig partigiingnre, di\ Lim,e tillncl~ en tredje art, Br. aticnata. > E. Fries. 

Bot. ntAygter I. S. 261. 
1
) ,Hospitatur in Caldnrio, mi;csn ab optiruo Amico A. ,·. R-0yeno, Profes

sore L Pydensi. Mngnificnm mu1n1s, sed periit summo meo dolo1·e., Bort. U ps. p. 

öOl. - För att erhillla nya ex. af denna praktl'i.ixt 1•Hnde Linmeus sig pi\ hösten 
17-18 till prof. J. Bucbwald i Köpenbnmn, h,·ilken ocksil synes hufra siindl ,·iilden 

clerifr/in till ttkad. lriidgfu:den i Upsala, hvnresl den dock genom en ll'lidglirclsmii
slares ,·ilrdslösliet illa skadades nf köld m1de1· ,·intern. Linnn::11s undeniLltade d,i 

Bncbwnld om furhiillandet, hvarpii denne s,·arnde d. 4 Jan. 17-19: ,Hisce igit11r 
celnre nequeo i11signem nnimi doh,rem q,·em percepi n ~fosa. Tua gelu före adusln 
propter bortulnni incurinm, cujns tame11 contrnrium mihi ~anclissime promisernt 

Yir alias visus mihi scmper honestus, nihilominus si hrec, q,·11111 lenes, re,·ivisccre 
nolt1eril, n11llt1s dubites rogo, qvin ali111n instanle :cstivo lernpore missnrus sim. , 

Som nlln exemplar af Musa gi'itt ut ,·id Köpenhnmn, kunde Il - såsom han .-;jelf 
~krifl'er till Linnwus d. 1 Maj 1750 - ej h111ln sitt löfte detta år, men pli hösten 

li51 erhöll Linmeus af sin filrre liio;junge dansken Th. H olm lufte att beko111111lt 
ett ex. af ,-iixlen frän den kongl. triiclgurden "id Fredriksberg. Viixten synes ocksii 
lmfvn nfäkicknts till Upsala ,,r l,i'i~ och Minne i\r derefter (d. 23 Fehr. 17~1) frflgn1· 

Th. Holm i en skrif,·el~e till Li11nrens >un Musn ndlrnc viget> ?. - I sitt Sl'lll' 17 611 
ii en nf Yetensk. nknd i Pefen.hnrg framsliilld pri~friiga om 1·iixternn~ k,;n niim

n<>r J.i111ucns, 11tt tviinnr exempln r :if Mn~n delta iir blommat. 
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af dessa ox.ompel vis uppräknade v1ixter hafva nu helt och h/\.Uet. 
oller till stor del utg!ltt från antalet af de llos oss alhuänt odlade, 
andra deremot finnas tinnn i garula trädgårdar såsom förvildade 
eller odlaR endast i smått hos allmogeu bä.r och d0r. Solannu, 
tuberosum cgde lifren en plats bland botaniska trädgårdenR nä
ringsvtix.tcr och säges af förf. redan denna tid rnra allmiinnaro 
k:ind. ') 

Detta arbete öfver bot. trädgftrdens väx.ter, hvarför vi lem
nat ofvanst11ende redogörelse, vtickte stort uppseendo biide inom
och utomlands: ocll i L. Sal vii Lärda Tidninga1· anmäldes dotsamma 
i följande ordalag för svenska al lmänheten den 12 Maj 1748: 

»Herr Archiatero bar i detta sköna werk u priiknat alla de 
rare örter och trän, som Han med mycken möda samlat och in
fört i Upsala Aca~. Trägård. Wid hwarje ört. har Han gifwit, 
utom dess Gl:lnus, O)l pålitel ig difforentia eller kännemärke, bwar
med bon kan skiljas ifr11n do andre af samma slag: sodan bar Han 
tilsatt de förnämsta namn hos A.uctorer, som hafwa någon wackor 
figur eller beskrifniag pä samma ört. Han har ock tillagt sjelfwa 
orten, der bwarjo ört wildt wi.\.xer i werlden, ocb änteligon bunt 
hon bör al Trägi\rdsmästare skötas : nämligea, om hon tål at sti\l
las under bar himmel ocb uthärdar wåm wintrar: oJler om hon 
bör tllckas öfo,er wintren: införas öfwer wintren i swalt rnm: eller 
ock öfwor helc1, llret hällas i et wannt drefhus; bwilket icke H1· en 
ringa anledning ocb hjolp för dem, som äg!L Trägä rdar. 

De raraste örter, som tilförenne antingen warit aldelcs ofull
.komligen beskrefne ellor aldeles okunnige, finnas l1lir boskrofne, 
och pä de örter, som brukas i Apoth9ken, är hlir tilsatt Apothekar
nos namn, och Swenska namn pä dem, som til!'a namn på Swonska. 

Samlingen är ganska ausenlig, fast Auctor utslutit alla dem, 
som wäxa wildt. innern lands; sä at wi säkert kunna säga, det in
gun Swcnsk Triigård någonsin hyst så mänga slag, som denna w/1.1· 
liirda Linnreus har, och utan Academiens kostnad, slrnffä,t dem alla 
in til Academ ire 'frllgfirden. 

gfter det Latinska, Swe11ska och Apotbekare Reg-istrct fiiljcr 
ock här en upteokning p&. :i.Ila köks-örter, sädoslag· och plantag-ior, 

') , Ho~pitn\111· s11'1 <lio et \'Ulgnris in ITorlis, nnnuum, ex tnlieril;n~ propn· 
gnn<lmn>. Hednn ,1,1 hade viixlen erhl\lli1 ~itt Sl'enskn nnmn: jorclpiiron. 
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och sist on k/ht upstii.llning eftor orterna i wcrlden, dor hwart och 
et slag wiixor. 

A.uctor berätta r wäl, at Han skrifwit de.tta work ondast för 
ti o stndernurl e wid Up~ala ArndcL"lie., at de ej må behöfwa teckna 
up namnon; men det lir sannerligen icke mindre n~·ttigt så wäl 
fur andra Acadomici och lärda Botanister, hwilka här finoa många 
nya örter oeh rön, som ä,f\ven fö r A pothekare at wota huru A pn
t hokareörterna bönt skötas, och för Trägärdsmästaro, Landtbushfil
laro, hwilka äga Plantagier, samt för hwar och en, som wil bafwa 
ni'tjc af '.l'ritgårdar. 

I denna Trägftrd få wi nu ftskRda Palmträn, Sockerrör, Cofl'6, 
Ingo fä ni, Oidanga, A rbor tristis, de månge sköna Mescm bryaothonrn., 
Auanas, .Amaryllis, m/1.nga slags Aloe, :Mimosa, som ibopdrager sig, 
då en tager efter henne, Coccionoll-trä, Enphorbium, Tritdet G umi 
Arabicum, Rosa di Hierico, Gerania africana, Rosa Sinensis, Abol
ruosch, Corallträdet, Lathyrns, som bär frukten und er jorden, Anun
drire, Colocasia, åtskillige Flos passionis, Lachmus, Trädet, som gör 
fall::i.ndo sot, och en 15anska stor samling af harliga waxtor från 
Sibirien, de der alla t/ila wårn wintrar, liksom Pioner, men aldrig 
tilförne warit i s,,·erigo. Här ilro örter, som öpna siu blomma kl. 
12 oe-h sluta den tilsamman kl. 1. Andra, som öpna blomman kl. 
3 och sluta henne kl. 9. Andra, som öpna blomman kl. 7 och 
sluta henne kl. 10 etc. 

Auctor har dedicerat detta sit arbete åt sin Höga Gynnare, 
Hans Kongl. Höghet. I företalet prisar han Hennos Kongl. Hög
het samt Horrar g refwe Piper ocll Törnflygt och Herr De Goer, 
som skitnkt Orangerieträn, ocb sedermera alla utHiodslrn Botanister, 
som skickat honom frön. 

Således underlllter ej w/lr Linnams at tjena det allmänua. 
Hwart 11. r ger honom nya ämnen, hwarnti Hans wi ttra penna fio 
nor sit nöje. Han riktar de Liirdas kunskap med nya anmärknin
gar. Naturens siillsamma werkningar, som warit dolde för andras 
ö~on i så långa tider, hinna oj Hy för wår Linnrei uprnärksamhct. 
Han följe r dem Wt.t på spåret ofter och npoffrnr alla krafter t il clo 
llll);aS nytta. Lycklig den ungdom, som wct rätt gagna sig doraf.)1 

I sina biogrnfiska anteckningar omniimnor Linnrcus flerstJiclcs 
rle11 b0taniskn triiclgfoden samt hrnd han till closs Hirrlcl utrnttat 
och skrihur l.Jland annat dc r<,m: 

fo 
I 

\ 
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»H C\ rtus Upsaliensis ådagalägger <leo flit ocli osparda möda 
som Linnmus liaft vid A cade.mie T rtigården, i bvi lkon han visar en 
oändelig myckenhet af Indianske vä.xte r kunna tvingas tiJJ vår 
nordiske Pobl. Han har icke alenast. gjordt detta arbete till nng
domens tjonst, att lätt behålla namnen och kännemärken, utan ock 
vid bvarje a rt upteclrnaclt dess skötsel och cultur. Ju lii ngro en 
Trägård ligger i Norden, .in störro konst fo rdras att behålla väx
terna och altså hos oss den mästa. En otrolig co rrospondance hnr 
skaffadt Liunreurn frön ifrån de atlägs11aste länder, Sibirien, Canada, 
Oaput Bonre Spoi och Indien». 

Under hållet och skötseln af denna botaniska trädgård med 

ett s~ stort antal växtel' kräfdo snart ökade pon ninganslag- ocb 
större personal, bvarföre Linnreus följande är föreslog consis torium, ') 
att akad. trädgården måtte e rhålla 100 lass ved i stället för 60, 
som förut varit f0r ändamålet anslagna, alldenstund kakelugnarnas 
antal i växthusen ökats från 5 till 9; att ornngeridräng-on mätte 
få sin ltrliga lön ökad från 60 till 100 daler koppa rmynt; att G00 
dal. kopp:mynt måtte anslås till en gesiUl , hYilken knnde vara ur
tag/l rdsmästarens fö rnämsta biträde ; samt att ö rtagärdsmäst:uen 
måtte erhå lla titel af inspektor, »hwil ken character b rukas at d i
s tingnera tbe anse nligare trågårdsmiistare.>) Dessa fordringar bi
föJlos också af kanslern följande å ret ' j, h varefter en gesHJl vid 
nan:n Fiscber antogs för trädgårdens och orange.riets bebof. 

At.t botaniska trädgården i U psala unde r e n naturen och dess 
studium sä hängifven prefekt som Carolus Linnreus ej skulle blifva 
obegagnad, var helt naturligt. Sjclf föreläste han h varje år un
der vintem något af de till medicine n närmare l.iörande ämnen, men 
så snart våren väckt blomstervorlde n till lif, domonst,rnrade han 
trädgårdens viixter eller ocksä företog ban excursiouer i U psa.latrak
t011. 3

) Den kärlek till naturen ' och i synnerhet växtrikets alst e r, 

') Cons. p1·ot. 17-19 den 13 0kt. 
' ) Kansl. bref. 17 50 den 15 Mars. 
3

) Dessa excursioner skildrar Linnrous i sin sjelfbiografi pil följande lifliga 
siitt: , \''i-18 utgifwer Linnreus H ortum Upsaliensem och sjetle edition af sitt ;;ystema 
Nn.tune med essentiel ln characterer och nltså drifver biir (i Upsn,la) Na.tlll'k11nnig
heten till sin hi.igstn spets, sil, ntt Botnniqven i intet Rike i Europa kunne siigas 

wara. i mern. flor. Ty d/'i han åhrligen botun icerade sommartiden, bnde han ett 
pn.r hnndrade .A.uditores, som s:unlnde iirte r ocb insecte r, rinst ii lrle obserrnlirmer, 
, k_i;;10 r;lglnr. fiircl e protocoll. Och sedan de ifriln morgonen kl. , t.il nftonen k l. 
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som bans enkla och dock så tjusande föredrag uttryckte samt den 
klarhet och intagande behag, Il varmed ban tydrlo naturens bok, 
lockade en mängd åhörare, s11. att han om sina föreläsningar i bo
taniska träclg~rden' under Maj mftnad år l 754 skref till arkiater 
Abraham Bäck: QStndiosi and:tores pnblici inundant qvoticlie -Hor-

' tum, nt nunqvam habuerim plnres, forte uec alius Professor; hodie 
numorati fnero auditoros 250 circite r. Doceo q vod patrim prol:icua 
et communi salnti.» Oupphörligt sökte Linnmus ocksi't att ingifva 
sina lärjungar e tt lef'vande intresse fö r naturvetenskapens studium 
och uppgaf' understundom för de mera framstående af dom ämnen 
att stndera i fria naturen och sedermera till honom inlemna iakt

tagelserna derom. Till fle1·a af dessa :ubeten, som sedeJ'll1ern ut
komma under form af akademiska t1fhandlingar, hvillrn dock tro
ligtvis förut blifvit af Linmeus geuomsedda. och förbättrade, Jem
nade botaniska trädgården med dess rikedom på växter ett bety
dande material1 och bland dylika arbeten må bär anföras P . Löf
lings förträffliga afhandling: G-erumre arborum 1 hvilken utkom på 
son hösten 17 49. Äfven till zoologiska rön lemnade trädgården an
ledning, och så till ex empel meddelas i M. Baeckners under Lin 
nroi prresidium år 1752 utgifna disputation Noxa insectornm nägra 
uppgifter öfver insekter, som angripit bot. trä.dgårdens växter. 

Denna trädgård, som var resultatet af Linnrei outtröttliga 
omsorger, var också ett af de förnämsta föremålen för hans ömhet, 
hvilket han äfven b/1.de offentligen och enskildt uttalade. 

»N ostis, Patres Ci vesqvoD, säger han i sin inbjudningsskrift 
till firandet af arfprinsons födelsedag år 1750, >)qvod in H orto Aca
demico totus s im, qvod hic mea Rhodus sit, aut potius hic meum 
E lysium; vernant hic mihi qvotidie jam et adolescunt novre volup
tates; teneo hic, q ne volo, spolia Orieutis Occiuentisqve, et uisi 
me falla, id qvod Babylonio rnm vestibus, Sinensiumq ve vasis longe 

H onsdagar och 1Ugerdngar bolnnicerat, återkomrno de i studen med blomster i hat
tn.rna, samt, med pukor och waldhorn fölgde sin Anförare till T1 iigl\rden igenom 
hela staden. Åtskillige s!i utliindingar som Herrar ifrån St~ckholm bewisla.de cle~sa 
Linnrei excursic)Jler. Men ock just nu bade wetenskapen kommit till sitt högstn. • 
- S11hii LUrdn Tidningar, hvilka Jllecl mycken noggranhet redogjonle för Linnrei ar
beten, nämna, att L. vid den excur><ion, som 11nstiilldes den 1 Juni 1748, haft mera 
iin 100 ilhöi·are och blnnd dem bofkairnlern grefve H. Gyllenborg, som al11ifrftn kl. 
(i på rnor:ronPn och t.ill kl. 8 P" nf1onen vnril J.,innreus följakt ig. ' 

G 
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est speciosins; H ic -disco et doceo ; Hiuc summi opiticis sapieutiam 
ipso, al iis ali.isqvo documentis so p rodentom, adruiror et aliis monstro. 

Hane voro tam jucuJ1dam proviuciam, si ante aliqvot l ustrn 
sortitus fuissem, q vam oxiliter ornatam tcnuisscrm ! non q vod cujus
dam cnra illi defuori t , sed qvod adeo exhausti autea ernnt Aca
deruiro hujus reditus, ut 1·ix ad necossarios faciendos sumtus snf
fecerint, iutor qvos antem an Botanices cura rofon i debeat, oo 
acrius dubitaturu inveniotis, qvo longius a no::;tris temporibns ro
cesseri tis. 

Jam vero cnrn eorum, qvi partim i nclustrire sure mcrcede 
hodieq,e f'rnuntur, partim fatis fnncti, id a me poscmnt, ut pul
chorrirnis, qvre urcolas meas distinguuut tloribus Leonuri, Ama
ryllidis, Gloriosroqve, plenis, calatbis eornm tumulos constemam, 
factum ost, ut tot impensis Academire facnltates suppotierint; ego 
vero, si munus hoc aliqvot lustris serius adiissem, occupasset alter 
band du bio earu voluptatem, q ra jam perfruor, rem taruq vam in
tegram suscipioud i, p roqve rneo ingenio }!'Joram mcam ornandi.» 

I Linnrei b refvexling med förtrognare vänner, och af dem 
isynnorhot ark. Ab1auam Btick, ser man ou pphörligt prof pä hans 
t illgiJ\'enhet fö r oaturvettJnskapen, och oofterhärmlig är den naiva 
glädje, uvanned han hclsa r hvarje för vetenskapen eller botaniska 
trlidgll.rden ny växt och skildrar fögringr n bos Floras täcka alster. 
Han skrif~·er till Bäck och moddeln1\ niir n!lgon srnsynt och förut 
af honom osedd växt nppspirat i trädgården, huru bnn mod stör
sta ifver och sorgfälligllet öfvervalrnr dess blomning'), ocb i sitt 
färg rika språk beskrifver han, när rlen ona ol1or andra växten sla
git ut sina blommor, sfi att han fätt oxamiuera densamma och glädja 
sina ögon af dess skönhet. Han gjor<le onpphörligt nya rön 2

) i 

') Linnmns till A. Biick i Juli 1758 : , Cisl.us exstipulntus ebracteatus bnr 
jag wnkat pli i 8 dagar, bon blommar och jag fur ej se hlommnn, i natt slmll jng 
waka ubt henne, fasl det wore litet mot bruns-reglorne, jn/l skull se henne om det ej 
wore wilt•. 

'') ,Nii1· jag kom hem, skrifver han d. 10 Sept. l iål till A. Biick, hvilken 
hnn nyss hclsat pli , , fant jng nt trilg,1rden ej iinnu lidit uf' kiö lden; han mysle ~bt 
mig, fasl uti tribte viiderlek; hwar timma hnr han gifwit mig nya nöjen med owao
lige örtel's examinemnde, iuland hwilka e11 owanlig Tobak ifr,111 Peru. Horibus rin
gentibus, gifwer mig slöro!n nöjet. > Följande nr skl'ifver hm1 den 30 ,Juli : • jag 
bor dageligen och st1111delige11 11ya rön i triigi'trden, at jag aldrig glir in med mind,·e 
jag liircr uågot. Jag hor diii· fått ett indianiskt grii8, ~om har enua~t en st:unen i 
Blom:rn. det aldrig niigot (hit tills) npt:i<:kt g1·iis ii!ll, , 
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t.rii.dgårdon , som hall också mod synlmr glädje mod delade si na 
närmare vänner, llvilka han ofta inbjuder att komma till Upsala, 
nilr triidgårdcn stod i sitt _yppersta flor , ocb der tillsammans mod 

honom taga nHrmare kn.nnedom om dess skatte r och dela dot tidla 
nöje, som ~skådande t t!eraf skänkte. ' ) Sje lf Iefde han bokstafligon 
med "äxb·erlden, och d/1. denna om Yåren vaknade frän sin vinter
sömn, sä var de tta en företeelse, som alltid och tlfven pli hans 
1\ lderdom liksom skänkte hon om nytt lif och förrngring. >)Jag 
har intet tid nu att tänka på siukdoman,, skrifver han don l 
Maj 1750 till A. Bfick, »Flora kommor strykande med hela sin 
skiöna arm6, jag måste mönstra benne och ändoch skiöta akad e
miska sakerna.» 

P !I. hösten 1753 ntgaf stud. J. C. llöjer under Liume i prre
sidinro en akademisk afbandling med tite l Dcmonstralio1U'S planla
mm in 1-lorto Upsalicnsi JJ1DUOLIII, bvaruti han, som också ti
teln angif'ver , redogör för de af bot. trädgllrdons växter , bvaröfve r 
Linm.eus detta år fö reläst. I början af denna af bandl ing söker 
fö rf. uppvisa ä.ndamälct och nyttan med botaniska trädgårdar, clor 
de studerande egde tillfälle att se växterna under hela deras ut
vocklingsstadium, göra sig förtrngne med deras metamorfose r samt 
Hira känna deras smak och lukt, hvilket med afseendo på växter
nas roeaicinska an vändning vore af vig t att känna. »Horti ,A.c.a
demici oum in finem neqvaqvam suL1t iustitnti, ut plantre Modici
oales, in grat.iam Pharmat:opolarum ad morbos pellpndos, ibi seran
tnr, sed ut Medici vore cognoscaot Plantas, bac e t alia qvadam 
virtute pn:cstantes; Sunt enim Horti bi vivre qvasi Bibliothccro 
plantarum.» 

Dot kalla klinmtot och trädgårdens läge så bög t upp i Nor
den medfö rde dock stora svårigheter vid odJingen och bibehällaD
cl et af d(ws tädes p~ kalljord uppdragna sydligare väx.ter, bvilka 

' ) Linnruus till B:ick i Juli 1753: • Min kiiiraste Broder nlimn aldrig Drol• 

ninghohn, mednn ferierne p,htll och lrilgfu·den slår i sin biistn blomma. Om Prof. 
l{alm iir kowrnen, sll ldör honom hufwudstupa. hit at. se ti·iigrir<len i sin fiigring., 
Ni'1gra dngnr efteråt skrif,·er hon ,,nyo till Biick: • Nill' M. Br. m11·il på Drolning· 
holm, s.1 res hit och se triigiirdeu; jng tycker ati han meriterar nt se på u/igrn dn
gar. N:ir Min Bror sett stom werlden och kongnr, sn res till en liten print7. i florre 

1·ike och se till , 0111 icke tliir iir inern fur ögonen, l'nst mindre fur mnnuen. T,iitt 
O!<." gii i wf1r nntlr,,ck nch ~tiingn till pM!en. > 
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antingen alldeles icke, ollor ock sd sent ntslogo sina blommor, att 
11ngon frömognad icke kunde inträffa. Under sommaren 17!53 hade 
man till och med sett, att några utländska väx.ter, sannolikt omed an 
v/irmegradcn var otillräcklig, ej pi\ vanligt sätt utvecklat sina blom
mor; mon ändoclc satt frön. ') Detta egend omliga fö rhällande visade sig 
dels med några ,·äxter frltn Spanien sitsom: (Cistus) H elianthemnm 
guttatum ocb salicifolinm, Salvia VerbenaQ.a, Silenc portens is ( L.), 
Crncianella patula, ocb dels mod Campanula porfoliata, C. hybrida, 
Ruellia clandestina, Tussilago Auandria (L.), Lamium amplexicaule, 
Ipomroa P es tigridis. Med de svoosk.a växterna från Lappland och 
fjiilltrakterna i aJJmäobet egde det förhå llandet mm, att de, när 
de flyttats till botaniska trädgården i Upsala, ofta fröso bort un-

') Om kleistogamin, s.1s0111 troligt Ur, vid delta tillfiille förorsakats nf l'ör 
H\g temperatur, ~ torde densamma haft, till iindamftl o.tt skydd:i befrnktningsdelnroa 
n,;.. kylnn och inom blommornn :1stadkomma en så hög ,•iinnegrad, ntt pollinntion 
och friisiiltning ;,ndock kunde mGjliggöms. Rednn år 17~5 eller kanske ilnnu tidi
gare hade m:\rl haft tillfälle nu i triidg11rden iakttaga exempel pli kleistogami, syn
barligen föranledd af för l,\g temperatur. I en under Linnrei prresidfom sistoiimndn 
lir utgifren afhandling om Anand1·ia (Tussilngo Annndria L., Annndrin Belliclin
s1nun Dec.) heter det nihnligeu uude1· beskrifningen öfrer blomman: •Notatu om
nino dignum est, q,·od calyx cum suis sqntmis itn omnino claucl11tur, ·,t ne minima 
qvidem nperllll'a 1wri circumf11so detur dejiciendi farinnm in pistills, el sane si unam 
excipio.mus Ficmn, 11011 alia datur herba adl1t1c cognita, cui id coulingaL. Est ergo 
hoc ntlributmu plane singulare in Regno Vegetnbili. It.uqve fnrimt nnthernrum, me 
qvidem judice, cnpitulo a ve11ti~ ngilnto el caule incnn·nto communicalur cum ln
ternlibus et circmnstantiuus pistillis. 

Proxillle prniLerila 1Estnte capilnlnm ejus de die in diem atlento oculo ani
maq,·e intuebamur, spemntes fore, ut nperire1ur qvotidie c1t!yx ejns et flos, nd suum 
indicandum genus, explicaretur; sed spe frustrnbamur nostra. Tandem integro mense 
in exspecta1ionem floris conti111rnm insumlo, Yisus Cijt cmssus qvidem pappus per 
calycelll protrudi in indicium maluri frnctus; qvare, nobis insciis, qrnm,·is indies 
a.ttente i11spiceret nr copitulum, fiorem tam en sose celerrime pl'odiisse, el prolinns 
cnlycem clausum esse, nobis persvadebam11s. Et ideo, ne ampliL•S idem obvenire1 
incommodum, acu apcruimus cnpitnlmn herbre libero in ai:l'e positll!. Calyce expli
cnto integer discus flosculorum conspiciendum se prrebuit superiore licet parte cnlycis 
clauSl\ et hemisphmrii inslar vacun; omnes tlOl'culi enati ernnl e1 perfectissimi, unde 
pronum era1 colligere, flores aperlos e1 exp:msos frustr11 cxspeclm·i, qvod Pliaiu se
q,·ente compl'Obatmn ei;t tempore. • - Linnreus, som under flern i\r ouserveral of
v11nnlimnda viixt, sliger i 1.1,ndra npplagan af Species planla\'\im p. 12 18 hiirom: 
• Una endemq,·e pl:rnul, qnl! iu Solo libero tempore restntis cnlycem clousmn f1ore 
occnlla1o gerit, in ollu loro c:\lidiori florem prrecociorem radintum expnndit rndii 
pPt»lis 11;pnrtitis, ut ,·ariis annis observii,imus., 

., 
' 
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dor vintern, oaktadt temperaturen i höga Norden naturligtvis var vida 
lägre noder vintern 1i.n i Upsala. Anledningen, hvarföro de bättre nt
hli,rdade under en nord ligare breddgrad, kom s ig derutaf, att de der 
redan mot slutet af Augusti öfverhöljdes af ett snötäcke, som oafbru
tot skyddade dem tills vårens ankomst. I U psala mästo man under 
den kallare å rstiden skydda t. ex. en sä högnordisk växt som Mul
godi.um alpinum, för att den ej skulle gå nt. Hvad de i varmbu
son förvarade indiska växterna angick, sä skulle de nog kunnat 
trifras ders tiides, om Yii,rme varit deras enda lifävilkor , men som 
do äfveu behöfdo solljus och solon under de mulna dagarna i Janu
ari och Februari knappt kunde genomtrttnga de tjocka skyar, af 
bvilka himlen då vanligen var öfverdrngen, så utmattades dessa 
tropiska vli.xter deraf till den grad, att do knappt under hela som
maren kunde repa sig, utan oftast gingo noder. »Hi.nc fit, ut 
Pluntro in t erris boroalibus, r.ura et labore maxima oogre cooser
vari possint, unde et Horti illi Botauici gra vioribus su bjecti suut 
vicissitudinibns, q vam felicioros in terris propius ad meridiem sitis.» 

Undol' de dem onstrationer öt'ver botaniska trä.dgfi.rdons väx.ter, 
som Linnreus både offentligt ocb enskildt förohaft, hade dels ett stort 
antal Yäxter tillkommit, sedan Linooous år 1748 utgaf sitt arbete 
deröfver, och dels hade ätskilliga dori upptagna i::ä småningom 
försvunnit, IJrnrföre afhandlingens förf. företagit sig att i denna. 
siu disputation upptaga alla dem, som år 1753 demonstrerats i bot. 
trädgården. »N ovum qvasi, pro hoc anno, H ortum U psaliensem 
oxbibeo sistoqve, ut videat L ector divitias apt~d nos v igentes, ad
jectis simul paucis, quas r.olligere potui, observation ibus, St.udioso 
Botanico profuturis.» 

Du i denna afhandling upptagna växter, som odlades i bota
niska trädgärden, utgöra, efter Linorei begränsning, 541 slägten, 
fördelade i 1434 arter, oob dcrribland några få varieteter. Förteck
ningen deröfv~r utgör endast en namnlista med nägra få notor 
innehållande diagnoser öfrcr ott mindre antal af de upptagne väx
terna. Af clo utländska växter, som tillkommit sedan 1748, mä 
anföras: Canua. angnstifolia, Corispermum hyssopifolium, Pbillyrca 
angustifolia, Gratiola officinalis, Monarda fistolosa, Salvia Verhe
naca, 0ollinsonia canadensis, Looflingia bispanica, Ortogia hispanica, 
A ntholyza Cunonia, Iris sus iana, I. virginica, I. tuberosa, I. per
sica, Panicum Jatifol ium, Trisetnm Loeflingianum, Elymus canadon-



86 

sis, E. Capnt iJodnsm, Qncria (A lsiuo) hispanica, Dipsacus lnciniatus, 
P lantago Cynops, Ptolca trifoli ,lta, Rivina bumilis, Dotlccatileon 
Mcadia 1

), Pl nmbago europma, Convolvulus cantabrica, Jpomam ho
doracea, 1. Pes tigridis, Datnra forox, Nicandra physaloidos, Pby
salis pubescens, Lycopersicuru osculeutum, L. pl'nwiannm, Ziz_v
phus vulgaris, Z. Lotus, Celastrus pyracanthus, "\Titis Labrusca, 
Er~1ngium amethystinum, Rhus •roxicodend ron, Bnlbocorlium ver
num, Asphodelns fistnlosns, Volozia rigida, Oryza satirn1 !) Rheum 
RhaLarbaruru (nudnlatum), Sopbora heptapbylln, Ca.pparis spinosn, 
Actrea racemosn, Clematis Viorna, 0 . Vitalba, Tencrinm Bot.r~·s, 
Sideritis cretica, Stacbys a.Jpina, Scntellaria late rillora , Phryma 
leptostachya1 Capraria bitlora, Dodartia orionta1is, Hesperis africana, 3

) 

' ) Dennn Yiixl hade Linnre11s det nöjet att fil i blomning redan 1751 och 
skrif1,eJ" derom s. ll. i Mnrs månud till 11rkiatem A. Biick: ,I gilr kom fursla blom-
mun fram pfl Dodecntbeon ett nytt genus, som jag fntl för någrn i1l.1r (sednn) f1 fin 
America, och jng ~edl pf, henne tekn till blommn nu i 2 miinader, äateligen bnr 
hou kommit uht helt priichtig. Örten med bind, sl ielk, umbella iir Primula, men 
blommorne Cyclnu1en., Yttcrlignre skrifrer hnn till 13:ick den 26 April: ,Dode
cntbeon blo1umnr nu i triigärden sil priichtig, 11t Mluren ej kan nfbilda den snmmn 
mt igill'e, iiller någor u1111or viixt, men lir nllenn~t ell enda stånd., 

') llednn pf, huslen 1750 meddelas i Salvii Liirda. Tidningar af en :,nonym 
brefskrifvare, som va1·it pli besök i Upsalo: ,1 Ac.'ldemire Trilgfu·den såg jag de 
riitLa R.isg-rynen stå nu i blomnm, hwilka liira wara de första, ~om nAgonsin blom
mat i Swerige, med m11ngn undra R.nriteter., 

') Det hode ej k11nna.l undgå Linnrei skorpa och alltid Yaknn uppmilrksHmhel, 
alt åtskilliga vlixter Ellsom I. ex. Hesperis lristis 111. A. nnder <logens lopp YOl"O lukt
lösa, men derernot under mitten 111nndncles den behaglignsle doft. Han Rnade 
dock icke, alt denna omständighet stod i St'.lmbnnd med befrnkh1ingen ocb vn.r ett 11f 
de kmflignsle medel 11tt nnder dygnets mörkare tid till ,·ilxlerna locka de nattin
sekler, som funnedl11de densn>mun genom lltt Ufverfurn frömjölet friln den ena blom
man till den andra. Följande inkttagelscr h:irom meclclelnde hnn Abr. Blick i Sep1. 
175 l: •Hesperis tristis notissimn plnnta Aoribus exoletis, sed su:i,-eolentissimis, al. 
la11tum noctu. 

Gernnimu triste iiscl~m gnudel floribus quoacl colorein et eodem ocloro, etinm 
tantum noctu. 

Cestrnm itidem colore llornm eodem, eotlem odore fraf!rnnlissimo sed hm
tum noctu. 

Qncrebnm itnq,·e Eortulnnum, mun Geraninm gibbosum, q,-i eodem colore 
gimclet Aonun, sil noctu fmgrnn~; resvonclehat ~e mm observnsse jussi adportare 
ollnm el ingrnente ,·Pl'pern toltm, concl:we replebnt fmgrnn\ issimo eodern odore, de 
die phmP i11oclnr11~ fl•"· J 
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Cleome violacea, Goranium sibiricum, Hibiscus palustl'is, H. Sab
dariff'a, Aoscbyuomone 1,m&ricana, Lupinus angustifolius, Lathyl'us 
inconspicuns, L. tiDgitanus, Scorpiurns muricata, S. subvillosa, He
dysarum pulchellnm, Astragalus al opecuroides, A. galegiformis , 
Oxytropis uralensis, Bisc,rrula Pelociuus, Trifolium stellatum, T. 
Cherleri, Lotus Cl'eticus, Trig,rnella polyceratia, T. monspoliaca, Lac
tuca saligna, li)·oseris rndiata, Eupatorium pnl'purenm, Baccharis 
halimifolia, Heliant.hus decapotalus, Rnclbeckia hirta, SiJphium laci
niatnm, Passiflora luten, Calla rethiopicit, Axyris amarantboides, 
J atropha Cum1s, Hnra crepitans, i\1omordica Charantia, Cucumis 
Dufaim, 1'a,mus communis, Smi]ax aspera, Datisca cannabina, Clu
tia puJchella: Celtis australis, Veratrum album, Sorghum saccha
ratum, Echinaria capitnta, Acor Negundo, F raxinus americana, Pa
nax q vinqvefolimn, Chamrerops lmmilis. 

Bland sällsyntare och mera utmärkta skandinaviska växter, 
som ännu funnos i t rfidgården och under sommaren 1753 domon
stroruts, kunna. nämnas, såsom en komplettering af do inhemska 
i träclgärdon odlade vf.ixter , hvilka fö rut nppgifvits under redogö
relsen för l 748 års katalog: Blitum capita tum, B. virgatum, Ve
ronica hedorrefolia, V . longifolia, Sal via pratensis, ValeriAnella oli
toria, Cladium Mariscns, Panicnm Crus galli , Milinm effnsnm, Poa 
alpina var. vivipara, Elymus arenarius, Globularia vulgaris, She
rardia arvoosis, Asperula odorata, A. tinctoria , Plantago Corono
pns, P . maritima, Sanguisorba officinalis, llex Aqvifolinm, Litho
spermum officinale, L~•simachia Nummnlaria, Oonvolvulus Sepium, 
P olemonium coerulenm , Campanula glomerata, C. patula, Looicern 
Pel'iclymenum, Vorbascum Lycbnitis, Rharunus oatbartica, Evony
mns europrous, Hedern Helix, Chenopodium V ul varia, Salsola Kali, 
Bnplenruru tenuissimnm (?), Eryngium maritimum, Haloscias sco
ticu 111 , .Angelica A rchangelica, Cicnta vi rosa, Pecton V eueris, Che-

Altero die j11ss1 etiam ollam cum Cheirnntho fruticoso 11dportavi1 cujus odo
rem nung. observal'imus et plaue inodorns ernt; al ingrnente vcspera certabat etimn 
hic flos emu priori eodem odore, eadem l'ehementia. 

cur itnq,·e omnl!s flores nobis noti floribas exoletis sit singulari et proprio 
odorc frngmntissimo eoqvP tnntmn noctu '? 

dixerunt physici, q,·od hi odores suaveolentes de die non sentinntur, cum sint 
tenuii;.~irni el n,·olnnt, adeorive posui ollnm per dimidium diem in umbrn Cnmerre 
s11b campnnn vit rea; sed nnllus odor eman:wit; ndeoqve hi flores pnopl'ia "i nr-ctn 
odori et de die pinne non ">lntiles, cur hoc?, 
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ropl.lyllum toruulum, Imporat.oria Ostru thium, Sambncus Ebulns, 
Statico Limonium, A llium areoarium, A. ursinuru, Frit.illarin M elca
gris, Anther icum ramosum, A. Liliago, Narthccium ossifrag1101, 
Convall!:lria verticilli~ta, Alisma ranun culoidcsi. Epilob ium hirsutnm, 
E, totragonnm, P olygunum Bistorta, Snxifraga Cotylcdon, Gypso
pbila fastigiata, Dianthus arenarius, Silene viscosa, S. noctiflora, 
Viscaria alpina, Asarum onropu.,mn, Enphorbia Esula, E. palustris, 
Somporvi vnm toctorum, Rnbus a rcticns, l:'utentilla fruticosa, P. 
rupestris, P. norvogica, Papaver nudicanle, P. Argemono, Aconi
turu Lycoctonum, A. Nnpcllus, Aqvilegia n1lgaris, Tbalirtrnrn alpi
nnm, T. mjnus, T. aq\·iJpgifolin.!·, Adonis \·ernalis, Ranuncul us aco
nitifolius, R. arvcnsis, 'rrollins europteus, Teucrium Scordium, Bo
tonica officinalis, Orig<1num vulgare, Dracol'ephalum Ruyschianu, 
D. tbymitlorum, llolampyrnm arvense, Linnria F.latine, L. minor, 
A.ntirrhinum Orontium, Digitalis purpnrea, Liniitca boreali~, Neslia 
panicnlata, Drnba nemorosa, Lopidium latifolium, Hutchinsin pe
trroa, Coehloaria officinalis, Dentaria bulbif'ern, Cardaminc impaticns, 
Sinapis alba, Isatis tinctol' ia, Orambe maritima, Geraniurn phreum, 
0 . bohemicurn, G. Jncidum, G. rnolle, G. col ull)binum, G. sangui
noum, Mal rn Alcea, M. moschata, La rntern thu riogiaca, Oo rydal is 
cava, Sarothumnns scoparius, Genista tinctoria, G. pilosa ("?) ') La
.thyrns maritimus, Orobns vcrnus 0 . nigor, Lathyrus tuberosus, 
Olex eu roprcns, Ooronilb Emonis, 'l'rifolium fmg-ifon1m, 'l'ragopu· 
gon porrifolius, Hieracium sahaudum, Orepis bicnni::, Oicborium 
Intybus, Carduus nutans, C. acanthoidcs, Onopurdon Acanthinm, 
Eupatoriurn cannabinum, Artemisia rupcstris, A.. maritima, Peta
sites officinalis, Senocio Jacobma, S. viscosus, Inula Holeninm, Pu
licaria vnlgaris, Ohrysantheruum segetum, 0. rarthcnium, Cotula 
coronopi folia, Centanrea phrygia, \Tiola uclorata, Impatiens Noli 
tangere, Orchis militaris, 0. ustnlatu, Listora 0Yata, Ophrys myo
des, Epipactis Jatif'olia, Aristolochia Clematitis, Arum maculatum, 

1) C. Linnreus til l P. Elvius (odal.): ,GeuiRta spinosn i:lir rillt swå1·t i Sve
rige, om dt>I icke wore i Skfine. Jng hnr sått henne i Triigilrden hwart fllu, men 
hon dlir uht Olll wintrarne. Till hiickar i(r hon 1·litt braf, ty hoa b1iller Cre:ittuen 
1.,orta. Men dock ser jng ej, hwnrnti hon iir bii!lre !\n w!lrt Hngtorn. I Ilollancl, 
Englnnd, Fmnkrike ,ir bon mycket aUmHn. Jorden bör wtu·n ~:mdlJ!nndn<l, clii r 
L,on ~bil hrifwn~ wiihl. , - Rvilken art L. hiir Oir,;tt",r m"d Geni~tn spino~n. vA,:.n 
,·i ej nfgöm. 
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Botula nana, Potorium Sangnisorba, Bryonia •llba, Salix pnrpurea, 
S. viminalis, My,rica Oale, Rbodiola rosca, Mercurialis perennis, 
Tu:x.ns baccn.ta, Holcus lanatus, Rierocbloa borealis, Parietaria offi
cinalis, Halimus portnlacoides. 

Följande å rot utkommo under Linnrei prresidium tvänne aka
domiska ~ifhandJingar af vigt fö r den inhemska landthushållningen 
ocli trilrlgårdssk.ötseln. Den första af dessa, stationes plantarnm 
af A. Hedenborg, utrc-der frägan om don för växterna lämpligaste 
jordmån och förekomsto rt och faster uppm!irksamheten pli. vigten 
af detta ämno för idkandet n.f eu rationell trädgärdsskötsol. »Uni
cum ot solidurn recte Solum hoc natale vocatur fundamentum, qvo 
omuis nititnr Hortirul tura, adeo ut 1)011 alius, qvam qvi solum 
voget::tbilium natale pcwspectum habet, idemqve imitari novit, huic 
muneri sit admovendus. - - Nempe qvando semina exotica in 
hortis Acadomicis propaganda snnt, omnia exporirnouta incerta 
cvadont, si plantarnm earnndem solum ignorarnus : Botanici idcirco 
Pl'ofessol'is est, de bac re erudire bortulanum, qvi alias baud dubio 
in crecorum experirnentornm versa tur caligine : Qvid? qvod Horti
cultura talis mora empi ri ca fiot et obscura notitia. Hortulanum 
igitu r diveFsas plantarum species in Horto suo alere cupientem 
ad hane amussirn bortum instrue1·e oportet, nimirum varias soli, ut 
ita dicam, Specivs et Climatum prrestabit. Horticultura solidum 
illud fundamentum agnosccns, in coetu oruditorum hucusqve dosi
deratur , atqve nostro temporo adcuratissimi hortulanorum Hbri 
cujnsvis plnntre historiam atqve tractationem amplam exhibent.» 
I dAt föreliggande arbetet !lister förf. \•idare uppmärksamheten pti. 
do förlindrado egenskaper somliga växter erh:'.il la genom odling, 
hvarpä flera exempel anföras, och slutar med en efter deras före
komst uppstiilld öh>ersigt af de till svenska tloran hörnnde växter. 

Den and ra af dessa afbandlingar, bvilken bär titeln Hor
ticultura academica och som mot slutot af ärat framställdes af G. 
Wollrnth, är en praktisk afhandling i trädgärdsskötsel, sfidan som 
den troligen idkades i bot. trädgården i U psala. Förf. börjar mod 
on uppräkning ocb beskrifning öfver do olika slags trädgårdar, som 
kunde förekomma, och lem nar följande sk ildring af en botanisk 
triirlgllrd : l)Parad isi voc:ari solent Horti , in q11 ibns varii. generis 
col11nt11r pla11k-c exoticre, qvotqvoCst:ilicet undiq'"c conqviri possunt, 
nt plornsqYo Pla.nta<i simnl , velut in rorupendium redactas, vidare 
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ot unam t ttm altera conferre liceat. Ejusmodi Horti, nostro rcvo, 
ad prmstantissimas AC'adomias sunt instructi, ut plura simnl vo
gctabi!ia vidare q,·eat stndiosa Juventns, qvam ;inten multi, qvi 
totam retatem operamqve omuom Botanicro addiscendi.e irupendC'
runt. Ejusmodi Hort11s, qvi ,·ulgo dicitnr Acurlemi,eus vel Botani,cus, 
plurimum artis reqvirit, cum tot t.nmqve varia vegetabilia hic ser
vari dobeant, et Horticultnra hic insti tueuda, theoriam ot praxin 
supponit. vastissimam , qvippo qvre singnlorum, qYos supra recon
suimns Hortorum cnlturam involvit, si qvidom omnibus numeris 
absoluta consendn ost. Itaqve in hac: expononda u10a jam qvnlis
cnnqve versabitur opera.J> 

Vid trädgärdsskötselu , der man mod afsee11de pä växternas 
framalstrande skulle siilrn imitera naturen - »Horticultura non est 
nisi naturro imitatrix iu vegetabi libns producendis» - had e man 
att fäs ta en syn11erlig Yig t vid klimat och '"äxtp);, ts. Förf. heskrif
vor clerorter de olikn i nnorna med doms vli rmegrad, öfrorgår så 
till jordmånens beskaffenhet och skildrar dess olika slag samt do 
cl erå förokommnnde vfix.ter. Sedermern Ufvergfir hnn till de fi lig
ganden, som vid en dy lik botanisk trädgll.rd tillkomma trädgårds
mästaren, huru donno skall fö rstå att till växternas· nytta görn 
jordblandningar, 1

) så frön i rätt t id , ombesörja vnttniag och kor
teligon sköta trädglird en och drifhnsen på bästa s~~tt , bvarom 
närmare beskrifning i det fö rcg. meddelas. »Hortum etiam or
naro sciat areis pulcre 01dinatis utqvo in agollos reqvatos divisis, 
Bn:xoq vo marginatis, nec non densis scpibus varia artc topiaria 
circumtonsis.» 

Under t iden hado botaniska trädgården erbällit nägon yttor
ligare tillökning i areal derigonom, att man år 1753 till densamma 
inköpte en på norra sidan liggande tomt, alldenstund µ/i donna 
fanns en brunn och dessutom vann trädgården derigenom i rogol
bnndonbet. För öfrigt anskaffades luckor till ornngeriet, hva rcst 
äfvon tlora fönster insattes, ocb sand framkördes på gångamc )101-

ter wanlighetcn till P romotionstirlen.1, Flera naturvotenskapli~a 

1 ) Sjelf sysselsittle Linmctth sig mecl åtskilliga f'o1-sök i detta nfseende och 
om ett dylikt skrif"er hnn den ::i J uli 17å:3 till A. Biick : •jag log /iht Lunnria 
regypt iaca; alla örlcrne wisnude föl' mig, utom en endn , ty loj? jag litet 1.rgilla ni
loticn och slt·ö<lde omkrinr, ~trnxt q1·icknnde bon och fik nytt lif nf moder!'miölken. • 
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arbotcn inköptes och bland <lem ett nytt ox. af Å. von Rhoodcs 
ståtliga arbete Hortus Malabaricns. 

Bland nya v!i.xtor, som vid denna perio<l inkommo i träd
gården, må nämnas Coffca ocb Heliantbomnm oelandicum, båda 
fr§n don nitiske naturforskaren Dr. C. A. Wahlbom i Kalmar.') 
Som trädg-iirdon nu egdo ett temligen godt förråd af sällsyntare 
varrnhusvl:ixter och deribland »plan tre snccnlentroD, hvil ka sy uas 
hafva m~·ckct intresserat Linnrous sjelf, !) sä blef han i stånd att 
kunna mod gåfvor biiraf up pvakta blom!.'lterälskare, och i detta af
seende erhöll han 17 [i5 ett välkommet tillfällo att visa sin upp
märksamhot omot sin välgörare riksrådet 0. G. Tessins fru, gref'
vinnan Ulrika Tessin, sllsom han skrif\'er till g refven sjtdf i l!'o
brnari sistu. är: J)Det llr mig berättat at H ennes liöggr. Nåde ltar 
lust lägga si/.;' till s11ccnlento plantor i sitt orangerio. Fur jag 
tillfälle, då ,,·intorkiölden nphörer, skall jag communicora alla de 
sorter jug ägor i t räglirden, och ha.r jag en hop af Cactis, AloGbns 
och andre, meu Mesembryanthoma ägor jag ej öf\\"er 4, ty de an
dre ilro bortgångne, emädan trägärden om wintren oj passar fö r· 
dem, som blira nödwändigt fö rskrifwas ilrän H olland.» Redan i 
början af Maj månad s. fi. skickar 1. till P. Osbeck, som för till
fallot .ar hofpredikant hos riksräd~t Tessin p:°L Åkorö , för grel'
vinrrnns räkning frö af Mimosa sensitiva, Portnluca pilosa, Dode
c athoo11, Axyris, Cenchrus, Frankenia och Passiflora samt beskrif
,·ur, huru d0 skulle n ppdragas. »Gud fö rläte Edor», säger Lin nreus 
i postskriptum, »om J lätcr oägor annor menuiska fA ett enda frö 
af llimosa, än ondast Grevinnan.» Prese1Jterua togo ej slnt niod 

' ) Linna;us till C. A. Wablborn 1754 den 9 April: ,Coffetriidet, som R :r 
Docloren slinde mig, wiixer adwimbell och liirer i sommar hilrn frucht, 11.t _jng det 

ej ii nyo behöfwer. - -- - Kunna H:r Doctoren i sommar skuffa mig till lrii• 

gården ifr/in Oeland Ranunculum iUyricum och Chrysocomam till tTiig/\rden, wore 
det mig e11 rtlt fur kiiir gMwa; iifwcn den lilla Cistus ifrlln allwnren., Följande 

,ir (den 20 )fars) beder L., att Wahlbom miitte 8kaffn honom frön eller rötter nf 
Cbrysocon111, , :t1 bon m:'t prisa B.: r Assessoren /\rligen i triigllrden. Kt1nne figur · 

fi1s pt1 Ci,tus oelnndicus, som jag wiihl aldrig Hirer få se i ll'iigdrclen, wore det rnn
kalöst wiihl, Flora skall och iirkie.nna H :r Doctoren och Assessoren for den prycl

nadPn., Helianthemmn oolundicum erhöll Linnams pii bösh>n samma lir ifrån D:r 
\Vablbom. 

') Nu hlommnr C11ctus granclillon1s i triigimlen, mukalu,I wacker•, skrif
,er L i11na,11H J. 1ft J1111i 17Li7 till A . R,ick. 
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detta1 utan i Mars månad 1756 uppvaktade Linnrous g refvinnan å 
nyo med l'ötter af Mirabilis long iflora och en art Dodccathoon. 

Sin erkänsla för denna uppmärksamhet visade grefve Tessin genom 
att vid ±lorn tillfällen sända Linnreus frö11 af sällsyntaro vllxter så.
som t. ex. pil ,·;\ren 1762, d1l L. erhöll frön af Sorgbu01, Ricinus, 
Coix och Coffea. 

En intressant afhandliog, h,artill en obser vation i bot. träd
gården gifvit anledning, var den under titel Somnus plantarum 
offentliggjorda disputation 1 som P. Dramer under Linnrei prresidium 
försvarade i Dec. 1755. Det fC'norneu, som i afhandlingon beskrif
ves, hade fö rut ej ådragit sig någon synnerlig uppmärksamhet af 

naturforskarne, till dess en tiJlfälligl.iet öppnade Linmei ögon här
för. DPrimam li11jus somni suspiciouem,J1 berättas det i den nämnda 
afhandlingen, »N. D. Pr. (Nobili Domino Prresidi) prrobuit Lotus 
ornithopodioide~1 qvm ex seminibus ad N . D. P. a summo oostri 
an·i Med ico et Botanico consummatissimo Dr. de Sauvages, Prp
fossore Monspeliensi, missis prodierat: Planta binos flores edebat, 
qvas ubi N. D. P . animadvertebat, constituit animo statim admo
nero bortulannro, ut specialero horum flornm curam ageret, ne 
qvodam infortm1io perirent; aliis vero intorveriientibus negotiis ad 

vesperam usq ve distractus, bo\tulanum tum vocabat, plantam illi 
commendaturus, s'3d frnstra qvrerebantnr flores. Die seqventi tio
res iterum se conspicie ndos pn.ebebant, sed hortulanus ad vespe
ram usqvo aberat, tum floras se rursus abscondiderant et non in
veniebantur, licet a N. D. P. et Hortnlano summa diligentia re

qvisiti. Tertio die fl oras sicut autoa comparebant et hortulanus 
tunc accorsitus no,·os jam flores esso tuto sibi persuadebat1 qunru 
tanta diligentia prroterita vespera qmesiti fuerant. Circa vesperam 
bujns diei redibant iterum N. D. P. et hortulanus tlores tam fuga
ees qvrestu ri, q vi tertia jam vie:o disparuerant I rnulturu tamen 
dinq ve req visiti tandem inrnuiebautnr, sub tribus foliis, q vasi sub 
tecto qvodam reconditi. Hoc idem Pbaenomenon iteratis dein vi
cibus, vesperis lloris observavit N. D. P.1 qvod et illi occasionem 
subministravit tranqvillo ve.nto tum ipsum hortum , tum caldariom, 
candola ve! lucorna nocturno tempore perlustrandi, ubi eandcm 
fabulam in toto fere regno vegetahili agi obsnr\'avit.n Efter en 
öfvorsigt af do ställningat\ som enkhi ocb sammansatta blad hos 
åtskilliga växter intaga under nattens lopp, följer närmare be-

j 
t 

l'i 

l , 
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skrifning på denna företeelse bvad örtblade.n angår bos mer lin e t.t 
halft lrnndradetal arte r samt för blommorna hos sex arter, och 
trolige n äro dessa observa-tioner till största delen anställda på det 
rika förråd af lefvande vä,xter, som botaniska trädgärdcn innehöll. 
»Sed hoor om nia facilins patent ocnlis, qvam calamo adumbrentur ; 

Si itaqve L. B. 11011 d ispliceat rostivis ho ris vespcrtinis ad ire in
dicat::is a me plantas' et propriis intueri oculis miraculosissima 
hrecce. naturre phronomena, a nullo antea obse rvata, oblectamontum 

lrnnriat, spondes, qvad animum pascat et ingenium.» · 
År 1756 utkom en äfven på observationer i botaniska träd

gårcten !1Vilande afha11dli11g, Calendarium Fl.orre, en bland· de intres

santaste af Linnrei disputationer, der hans snill e, poetiska åskåd
ning och intagande framställningsförmåga framträda på det mest 
tilltalande sätt. Afbandlingen har, såsom ofta är fallet med Lin
m.ei skrifter, ett praktiskt syfte, att nämligen efter å rets framskri
diinde och växternas dermed i sam band fortgående ntveckl i ng be
stämma rätta tiden fö r Yigtigare landtmannagöromäl, såsom sl'tdd, 
slåtter och skörd, samt att tjena till rättesnöre för en tidsenlig och 
rationell trädgil.rdsskötsel. 1

) P å samma gång som L. uppYisar, 
hnrn vigtigt det är för lancltbrukaren och trä.dgårdmästaren att 
g rnndligen~ känna dessa förh lUlanden, fäster han också uppmärk
samheten på behofvet af att uppställa flera dylika caler1darie r sam
tidigt på olika irak te r, och yttrar s ig derom: » Dum plurn ejusmodi 
Calencta ria variis locis et regionibus uno eodemqve anno conficiun
tnr, facile e rit ex hisce ttorum gene ribns eoruruqve ilornscentia, 
uti otiam ex ve rnatioue arborum colligere, qure d ifferentia nnius 
regionis climatis ab altero, e t qvare plautfö ex climate merirlionali 
allatre apnd nos, non raro, vix ad frngem pervoniunt, e bo reali 
voro facillime. Sic Monspelium 31, L ondi nnm 28, Falcopia 6 dies 
prins ,·eruat qvam Upsalia et t otidem serins bybernat autumno. 
Botanici et Pharmacopoei, q,·orum est plantas sub .ipsa ·florescen

tia legera, hoc tnodo prrescire queunt, qv0 anni t cmpor<:1 hane vel 
illam plan tam colligere datnr in sno ornatu, ne il lam frustra q vr:e

rant t em pore alieno. Ex hortornm plantis in telligere hac rat.ionc 

1) , Calenclnrium florre nt:wbetade han fti11;t såsom riitlesnöre fur alln. opera-

1 ioner i oeconomia p . i,·n1n, och pli vernatione ar bornm bewiste sfiningstiden, , Linn, 

i,io_gr. anteckn, 



qn0que µossunt, qurenam in pratis ot campis eodom temporis arti
culo tlorent, et contra. - - Paucis hisce et hornm sirnilibus Ca
lendariis niti ot inrodificari debet ita dicta Practic;a rnstica vulgi, 
qui.e hnc ·nsque fnndameuto uimis lu brico in desuotudinem in t.an
tum abiit, ut iutor commonta absurda hodie referatur, qne nihilo
minus et potest ot debot, secnndum hroc principia, in idom fasti 
giuru ovobi, ut illa hand fäcilo bon us oeconomus dostitui qveat. 
Hinc agricola sciro taudem potedt justum et aptissimum tomporis 
articulum, quo oogotia sua foliciter peragere potest, nt cetera taceam.1> 

I likhet med prof. E. Fries anse ~i troligt, att de observatio
ner öfvor växternas utveclrling, som afhaudlingon innehilller, äro 
verkställda af respondenten, bvars namn rar A. Berger, »men i hela 
anordningen, framför allt i den idoolla uppfattniogon samt !trots in
delning i vegetationsmi nader, igenkänner man lått Linuös syste
matiska snille». ') 

S0111 exempel pfl Linnrei intagande ocb naturfriska Jramställ
ningssätt kunna vi ej neka oss nöjet, att ur den ofvaunämuda af
bandliugen i kort sammandrag återgifva bans indelning af årot i 
vegotationsmånador, uppställda efter Upsala borizout och vegutation, 
med uppgifter om de Jandtma1111agörorn/U1 som inom hvarjo period 
skulJe uträttas. 

I. Glaciatio. V in tertiden från vintersolståndet till vå.rdagjäm
n ingen. l!Ornm, byalina, incipit». 

II. Regelatio. »Kjäldragot» frl'in första snösmältniugon till flo
dernas isgång. »Embryo, alba, reviviscit». ') 

Jll. Germinalio. Såningsticl från Sädesä.rlans till Svalans au
komst och från första blomman till första Midots löfsprick
niog. :t>lnfantia, pallida, prodit». ~) 

1 E. Fries. Bot. ntflygte,·. !. s. 322. 

') " / ,. •Tecln stillant ,1d solem meridianum. Snlicis caprere gemmre Ooriferre 

hiscun1. ' 0
/, . Abudft c::inlnre incipit suum tirile. 0

/ ,. Colles clenncbnlur ni,·e se
misolula Tipulre clioreas agunt , Musen prorepit. Tetrno Tetri..'< nrnsitat. " /, . Cygnus 

eL Crex adventu sno ,·eri, signum. 11
/ ,. Tegemento hybernn e plantis hortPnsibn~ 

removend1t, ne tmfones el'adanl. > 

") "!,. • Oorylns Axollnna. Tu~silngo F1trfom. Crocus snl irns. Le11cojum 
l'ernale. Galaullius nirnlis. Mot11cilla alun advenit. Fulco ti1111u11cnl11s nd1·. Cypri
nus 11.~p. pnrit. " / , . Hord!'i Up~nliensis sementum cum Repaticn. ",.. \ 'npornrin 

plant. hort. seremla. ' i ,. 8Pmin11 Olerum sen111tnr in hortis. • 



IV. 

\T. 

VI. 

Frond'-·srcnlia. Lijfsprickoing. TrädOllS allmänna utslliondc 
frftn Pn1n11s Padns till F raxi11ns och från Svalans ankomst 
t il l Tulpanens blumning. ') »Pueritia, viridis, canJoscib). 
l<'lorcscenliu. Blomstertiden från första råo-ax till råue11s blom-., 0 

ning- och frio Tnlipa gesnerinna till Sednru acre. »Adulos
contia, pnrpmea, fl orescit11. ~) 
Grnss{/icalio. Karttiden under Sedi 
Homerocallis llm-n till H. lulva. 
roscit». ") 

acri blomning och lrlin 
>'Jnventus, rubra, deflo-

VII. l'iiafuratio. Slåttertiden från Sedum album ocb Hernorocallis 
tul rn till Scabiosa Succisa. » Yirilis, fnlva, fructificat». ') 

VIII. JJ1ess,is Skördetido11 från Scabiosa Succica till Colch ici blom
ning. llConsistens, tlava, maturat». ''J 

IX. Disseminalio. Frukttiden frän Colchici törsta blomma till 
S infons hortflyttn i ng. »Effoota, Jivicla, dispergi t». ") 

X. D~(olial-io. Löffällningen frlln dess början till dess slut. 
>•Senerta, obsoleta, tabescitli. ') 

XI. Congcl-cttio. Slasktid(rn från li.iffällningens slut till sista grön
slrnnde ört. »Docrepita, t'usca, cadit». 

') " / ,. ,Hordei semenli8 ,·era. Plant. hortenses seriu,tur. " / ,. Fraxino 
,·ei·mwt,e vix amplius gelu : hinc liesperides bybernaculis educendru. Noctes Plun,bere 
unle vernl\1 ionem Fni..xini adveniunt, ut deio g1·ala resln.,. Flores hoc men~e pnucis
simi, emu pullitiei M"ium intenta n:nurn pnrnt, copiosi!'Si1uos in ndventum pullornm 
el florescentire. F lora ,·ernationibus educit jm·entutem floridam., 

') ••1,. ,Cardnm. prntensi florescente Sal.mo f!u\'ios adscendit evolon1e Li
lJellula. ' /.. SecRles $pica omnis. '/,. Pulcherrim11 Aes1as est, dum niveis qrnsi 
induta linteis nuptias celebrat Pomona, lucenlibus per puh·illos Tulipis, Narcissis, 
Poeoniis; illumina.ntibus syl vas Abietis novellis turionibus, depo8il,is gemmis, fum:mte 
J unipero.> 

') " /,. ,Pemcto solst.itio A.rbores crescere quiescunt, tnmqve opera 1'opiarin 
hortornm tondenda sunt.> 

') " / ,. ,Foenisecium summum. > 
') ' /,. ,Messis Secales hybern,. 10

/ ,. ,Fn1cti1s Hum11l. Lupnl>. "/, . 
, Messis llordei n1lgaris>. - ,Sec.'lle hybemum maluril Upsalire per plureft mmos 
cum prirno llore S11cci~1e in Horto Upsaliensi. Migratorire Hospitcs A,·es, qure :icces
l'ere ab exte1·is, 1,ostq\"1,111 mensil.,us vernis nuptias celelm1ven111t et rostivis se f'rnct.ibus 
matnris ~olit\\'erunt I nnnc di,cessum pomnt., 

1 ) , Colchlcnm monel Bortulanos introducere intra hybernacnla plantas indica~, 

c111u noc:tes feneUc: sin! in proci11ct11• . 
') ·,Ji'mxini loli11 dnn, cetidere inlrOllucenda Florn Emopro l\llSlrnlis in1r,i hy

bern:icnla , Il<> geln ndumtur>. 



96 

XII. Brnrna. Ismilnadcn från sista grönskande iirt till ,·inter
r-olståndet. 1>Mors, atra, perib>. ') 

Linne ,·ar ej den, som skråmcssigt behandlade naturveten
skap ocb sä rsk ildt botanik fö r att göra don till e tt privilegium 
blott för nägrn få utrnldc, utan han sträfvade under hela sitt lif' 
att popularisom de11s:immn., så att den kund e blifva en egendom fur 
alla, som egde lust att studera denna den älskligaste af alla veten
skaper , Ol'b det var honom en sann glädje att kunna medd81a all
mlinheten do upptäckter han oupphörli~t f!jo rde inom alla tro na
turens riken. För den praktiska anvä.ndoingcn af växtrikets mång

faldiga alster harl e han städse en öpp011 blick, ') ocb i detta afse

ondo satte bau Upsala botaniska triidgård högt och silg i denna in
stitution ej blott en plats, der bans lärjungar och andre vottgirig<' 
kunde få göra bekantskap med alstren af främmande länders flora, 
utan han betraktade densamma Hfven säsom eu plantskola, dor man 
pi\. ett ställe kunde se församlade do för praktisk anvMndning an
mii.rlrningsvä rda växter, som kunde uthärda Sveriges klimat och der
före förtjento en allmä.nnare spridning. Linne \·ar en praktisk man, 
som ständigt under sina rc-sor och excursioner observerade do växter, 
af lwars allruii.nnare odling fosterlandet kundo ega någon nytta, dessa 
fö rsökte ban först i botaniska trädgdrden och studerade dem der
stlides, samt meddelade allmii.nheten sodermera resultaten i Svenska 
Vetenskaps- Alrndomions Handlingar, 3

) i akademiska disputationer och 
andra skrifter. 

Bland sa mlingen af' de under hans prrosidiuru utgifna akademi
ska afhandlingar, som sedermera ordnades till ett helt under namn af 

1 ) •111 • ,Musei Licbenesqve 6oli lretantur,. 
') ,Oeconomicus nsus plantarum satte han aldrig ,, sido, ut.un dem snmbladc 

med största atlention under sine species, som förnt wnr mindre wanligit allendemt 

af naturkunnige,. Lin. biogr. anlPCkningar. 
') Blnnd dylika afhandlingm· af ekonomisk beskaffenhet, som lirn införda i 

S,ensk..'I Vetensknps-Akndemiens Handlingar, m,\ nlimnas: Hfn om Viixters Plan
tering grnndat p~ nntmen - et.t. arbete, hrnnued akademiens handlingar rogo sin 

bli1:jnn 173D. - Tankur om grnnden til Oeconomien genom Natlll'kllnnoghetrn och 
Physiqven (l,40), Medicinal Wiixter, ~om i Apotheqven bewnras och hos oss i Fii
derneslan<let wii:>rn (17°11), Förlekuini?; 11f de Färgc1niis, wm brnkns pli Ootlaml 

och Öland ( li-12), Swenskt Hiifrö (li 12), Sibe1iskt Bokh,·ete (i, 14), Om Rkogar!
plnnlering (11'18), T:rnk:w om nyttiga ,·ilxlers plantrrande pfk de Loppskn Ji',iiillen 

(17,,-l), Åke1·bH1'll plauter in)! (17U~). 
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A mocnitates aradcm ir.;ro, ön ner man ntskilligu arbeton om vU:xtcr1rns 
praktiska nytta, soru tydligen uppvisa, huru n\rrut donna delen af 
hans vetenskap Ji\g honom 0111 hjortnt. J dessa afbnndJingar skil
drar ha11 den allmänna nytta, man knn<lc hernta af YUxtriket, ') be
skrifror <le inhemska viixter, som knnde tjona till föda för de fat
t ige ocb nuder missvlixtår, ') upprliknar i Sverige vildt ,1:ixando 
eller Hltt odlade medicinahlixter, s) söker 'npphjelpa 5.kerbruk, ängs-, 
skogs- ocb trlidgårdsskötsel genom att sprida käunodoru om de för 
hvarjo fall bäst passa nde växter ocb deras rationella skötsel,') skil
drar de f'örniimsta fargväxtc- rna, 0 ) och för att befria SYenska ban
dolsd,gen frS.n botunga11de växte1' sökte han bland andra ränja th~
buskon ,·id vårt klinmt. ") Di\. ban sjoH under sin mlingsidiga verk
samhet oj knurlo med hinna allt, gal' han i uppdrag ät några af sina 
förnii,msta lärjungar att göra diverse rön i ekonomiskt syfto, och p!l. 
detta sätt n tarbetarles till exempel afhandlingarna Pan Snecus ( 17 49), 
som utgör en systematiskt uppställd förteckuing öfvcr dem af sven
ska flornns växter, hvillrn företrädesvis förtärdes af boskapsdjuren, 7

) 

ocb Bsra adum domesticarum (1774), bvilket arbete redogör för 
det tama fj:tderfaets föda ur växt- ocb djurriket. Af handlingarna 
Hospita insoctornm Flurn (1752) och Pandora insectorum (1758) 
uppgifva de Yäxtcr, som utgjorde föda för åtskilliga uppriilrnado 
insekter. 

Särskildt bemödade sig Linn(J att infllra rntionoll trHdgärds
skötsel och trädplantering och i sina afhandliugar Frutetum och 
Arborotu ru Snecicnm, Maecllum olitoriLlm samt Hortus culinaris 
gifvor ban i detta afsocm<lc praktiska fö reskrifter och råd troligc11 
i don förhoppning, att bans lärjungar, b,·ilka under hans egna ögon 
finge inhemta dcitn, sedermera skulle utsprida dessa nyttiga kun
skaper till alla delar af l:rndet. och genom ub·crkandet af åtskilliga 

') Ji'lora <)ccono111icn (l i-lS). "') Plnntru esc11lent~e pntriu: (1752). ') Rhn-
1,arbnnun (l7.i2). Pl:111llC officinah.'s (l75;J). Purganlia indigena (17G6). Dulcn• 
mara (17il). ?rnga ,·escn (lTi2). Ledum palustre ( l'i'i5). Phmln Cnnicifugn 
(l'i7~). ' ) Vernnlio nrliornm (17&;3) , Slnliones plnntnnun (17f,1). florticnllnrn 
ncndemicn (l ?rd' . Calemlnrium Flor:!! ( I 75ö'. Frntetum Snecicum ( l 758). Arbo
retum Suecicnm ( l i 5!1). )h1cPllum olitorimu ( I 'i 6C, Horlus culiunris ( 176J). 
') Pl:lllliU tinclori,~ ( 17:,!I ,. .) Poll1, There l l'iu·,1. 

') , Pa11 och I'anclomm S11ecicau1 fiidde han nf ~in hiPm~, ~••~om Plt conli• 
1111ernncle nrbete f.ir alla fulk~lng, s0111 man d"t :ildrig riitr hushitlln. > Lin. 1,iogr. 
:mteckningnr. 

7 
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förmåner för dom, som vinnlade si~ om träflg:'trdsskötsel, sökte ha11 
alltm era intressera dem blirför. Sjclf var han outtröttlig att inför
skaffa frun af sådana Yiixtel', som uthUrdadc klimatet, och flora af 
våra nu varan J e t rtidgårr1ars pry<lnado,., Säl'deles från Sibirien, äro först 
af Linn6 hit i11förda. ') Under ,·istelsen i utlandet, och i synner
het Holland, ha.de det oj kunnat undfalla llonom, hurn högt träd
gårdsskötseln <ler var uppdrif\·en, hvilkPn ekonomisk ,·inst dernJ 
var att homta, och slutligen bvilken förlidling, som omsider sk ulle 
blifva följden , om landtmannen kunde förm5s att försköna omgif
ningcu af sin oftast torftiga bostad genom plantering af några trli.cl 
och buskar. Han nit.iilskade äfren för skogsplantering ocb i detta 
syfte iolem11ade han i slutet af 11.r 1760 till runsistorium följaude 
memorial. ~) 

»A.t plantera willn triin, clertill fordras l:o at man känner 
hwart och ett träds art och 11atur, ,;amt hwud bwareera fordrar t. il 
lufft, til föda ocb dricka, til motion, til förökning; ty hwad l11.fflc11 

angl r, i,i,r så omöjeligt at plantera Bök i Lappska fiäl lon, som gran 
på Skånska lorslätten; til mat orh dricka iir angclägit, at weta uti 
hwad jord hwart ett t riid trifves, ty at plantera Ah l ufver alt på 
Gottland eller nil.ra intill Upsala stad, gär icke an, och at så de 
trän på högltLndt rnark , som l'ordrn sidlnndt eller twert om, olyc
kas städse; til motion, at plantera Brakewed pi\ öpet falt, som sta
digt will stå i lugn, iir det samma som plantera llagtol'l1 i tinclia 
skogen; iintol. hwad förökningen augil.r, lir nödigt at weta, när 
hwart ocb ett t rtid blommar ocb bär sin frukt, ty Eken kan icke 
mogna sin frukt uppe i Norrland; och äfwen är a.ngelägit at weta, 
llwilka buskar låta sig dela med roten, taga rot med St!ick eller 
lätt omplanteras med mycket mera. 

Men för öfri~t mflste den, som skall wisa andrn wligen i denna 
wetenslrnp, l:o känna hwart och ett plantoringssätt, 2:o hafwn be-

' ) C. Linne till A. B:ick <l. \!2 April 1765: •I <lag fick j3g Min afI<'umn
ria specfabilis friin yttersta Siliirien; gi1 de forl, tror jag mig lrnnnr1 t1kaffa l\L Br. 
en prydnad f,;r sin h-iidgl\rd•. - S u. den 23 Juli: >Fmmn·iu Epeclauilis, bOm al
drig ,·arit i Europa, hwars fri.i ji,g fick fritn Cnmlschncco i wi\rag, hor nu el! stfind 
ny~s upkoinmit nf fri.in; flere wiinla wij; hon muste toln wära winlrnr, då bon w:ihl 
blifwer i Swerige den nlhn;innnste f'<.ir sine skii.ine blommor>. - 1766 <len 2=> juli : 
> Prr'ln Petersb11rg har jng f:1tt lefw:111de Ac~r tatnric11m, ~om färuf ej wnrit i Enl'O· 
prei~ke fr:iJf:!årdnr; iifwen Spirt\!n Sorbifolin, om hon iillie,l kommer big•. 

') Cons. p1·ot. clPn 8 Nill'. 17li0. 

l 

I 



sökt de mästa prowincior i Riket, och chir sc>dt Jaudots läge, ty 
annorledes skall fiäll, annorledes Fahluygdon i Wästergiöthlund, 
ann orledes sandfälten i Skå.no planteras. 3:o Skal han bafwa sjclf 
lagt handen wicl arbetet, ty clrnru alt ting kan sil.ijas och skrifwas, 
kan dock icke alt lika fattas; til at göra ett par skor, iir wiil icke 
perlost ickeri, mon om en får sitta en enda clng på Bkomakare-Werk
stau, och se _skorna förfärdigas, skal han lättare det fatta, iin om 
han skulle läsa en hel foliant dcrom slucfwen, ty bancllaget gör 
ganska mycket. uti detta säsom uti nit annat. 

Jag har för detta uti 2:ne Academisb Disputationer') gifwit 
det förn:imsta om träds och buskars planteringar; i elen förrn har 
jag wisat, hwilcka trän skola planteras i Äugar, i Skogar eller på 
andra sU\l lou; och i elen ~enare, hwilcka tiona tiJ blickar e.fftcr de
ras skapnad och egenskaper. Wid bwardera har jag obsen ·crat 
dot förnämsta, som länder til doms dirot, och <lot alt endast bygt 
pll egna rUn, ty jag har oogsnmt sedt, hum de andre, som skrif
wit om träds planteringar, mer inbillat sig sjelf, än lagt hunden 
1vid arbetot. 

Men med alt detta finner jag nogsamt, hwad swårighet lifrc r 
muta Landtmanncn wid wcrkställandet af träds planteringar> som 
den redan iir lodscn wid projectcr, och tror icke oilgot nytt lyc
kas, dercst icke han ser det med egna ögon. Effterdörue äro de, 
som fi.i rnämligast, draga LandtmanneJJ. Jag bar sedt en Pastor an
lagt trägärd wid sitt hus, <ler tilförene i hela socknen icke war 
ett enda fruktbä.rnncle t riicl planterat, mon innom 20 lir blet\vo 
trägårdar anlagde nästan wid bwar enda gård i Församlingen; äf
wen på ett annat ställe> der inga Bin woro, ocb Priistmannen 
förskaffade sig Biu> såg han innom 10 år mäst wid bwar enda by 
i :Fvrsamlingen en myckcnbct af Bistockar, etc. 

Ty skulle jag tro> at träds och skogars plantering på iutet 
sätt lättare och med mindre möda kunde winnas, lin om nära wid 
Acadomiorna ntsfLg-es nllgon steril plats af ditfernnt liige, på hwi.lc
kon träd planterades til Skog, til Ängar, til hiickar, med hwad 
mera, och at stnclerando ungdomen hade tilfolle, at med egna ögon 
se, huru detta tilginge och werksUUtes> då jag wore öfwertygad> 
at do :lnteligen utspridde öfwor bola Riket Inrar på sin ort, skullo 

1) ().- ,\ rho,-,.10 .-1 Fr111ict'I o Snt>cicn. 



100 

finna st.ör;;ta uöjc, at dot san:ma imitera, som dot bådo prydde och 
gagnade wid deras egondoru; och som <lo härwid skulle boticnn 
sig af Laudtmauncns l.iiindcr, smittade dot 1.ionom Htttoligen oc:h 
lyckeligen meu samma konst, hälst som de mästn ängar i Provin
ciorue stil usle och cllindige, dels dornf at orätta t rän s,1s i Äu
garne, dels ock at de, som gynna griiswäx.ton, der saknas, mon om 
detta sk11 1lc bohagas, fo rdrades hUrtil att deu, SOl'.\l fli restllr, bör 
sjelf wara miistare i sakeu, at han f/lr bctiening af en Planterare 
och några dragare t il hielp, samt än tcl. at ungdomen utan twång 
och omkostnad ledes til at gifwa akt pli denna så wigtign sak, 
som kunde lät,tnl. sko, om de hado fritt tiltriido om höst ocll wår
tiden, förnämligast Andags (möjligEm = Onsdags) cfftermiddngar, 
dii de wore Jod igast ocll arbetet som mest fo rtsattes, dfl. det kundo 
liirus på 24 timmar. 

Men för 0frigt ocll !mad siclfwa wcrkställighcten nf triipJan
teringen angår, s11. llr det klart, at de willa skogsträn, som kallas 
Barrtrii11, säsom tall och gran, utan stängsel knn11a planteras, men 
Ek och n/lgre audrG löfträn icke så !kitt. Förnlimsta swårigheten 
yppar sig dock wid ti tids plnnterini; i tingarne, som liro nf helt 
andra slag, och utaf hwilcka alla wåra hårdwnllsängar äro nslo, 
mosslupnc och utmlirglade. Skola tingar riitt skötas, är trädplan
toringe1J hlir det första och sista. l\fo<l den g1lr det Hitt i de pro
vincicr, der åker och Uug iiro innom ett stängsel, <ler sädtm årli
gen sås ocb fredas i men dor /Umn in nom äng Htggas i träde, ett 
ollar flera 11.r, är fredning för dessa träden i begynnelsen oum
gtinglig1 s11. at den nödwändigt måste wcrkställas, om icke med 
gä rdesgård, dock med lefwande bäckar, som på flore stilllen fordra 
6 a 8 är, innan de kunna freda trä den ifrå Boslmpeu.» 

Jryrn /l r oltcrlit, dä det blef fruga om att tillsätta .A. Bro
berg, hvilken stndorat i utlandet, säsom örtagårdsmtistnre efter 
oJdvaktarcn Lufgren, soru i brist på annau emellanåt llaft uppsigt 
öfvcr trädgårdens skötsel1 ehuru ban dertill ej ogde tillräcklig in
sigt, påy rkade Linne i consistorium, att Lölgron pä annat sätt 
skulle fö rsörjas antingen såsom trädgårdsmästare hos n~gon uf pro
fcssorerno eller med att uppdraga blickar i stället för gärdesgår
dar, och motirorar detta sålunda: »Nu existerar ct annat ej mindre 
IJct.ydauclo tilflill o> clfi skognrnc dageligon föl'minslcas och bota med 
total wcdbrist. Dot iir ~nekligt, at gä.rdcsgärdar här i rikut eon-
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sumern on oHnd8lig mycken skog och högsta nöden fo rdrar, at man 
lir omtänkt lägga lefwando lläckar i stället för gärdesgårdar, s~som 
dot ~kjer utomlands. - - - Hiirigcnom hade studerande ungdo
men tilfälle at Re och Hlra, huru detta rtltt bör skje, och som den 
sedan utspridC\s öfo·er hela landet, skulle donna konsten snrut 
blifwa allmi.in mod en otrolig båtnad för fäderneslandet och mod 
mycken heder för H orrar Prnfoss:orerne.1> Till detta förslag skänkte 
ocksft consistorinm sitt bifall. 

En växt, som Linne, såsom redan är nämndt, med all ifver 
försökt att göra inhemsk, var thel1usken1 och bau tviflade icke på 
att detta patriot iska försök skulle lyckas. Företaget mötte dock 
mod den tidens l/lngsarurna samfärdseI oj ringa svl'i.righntcr, och 
nndor en tid af omkring 20 ft r voro alla hans bemödanden i detta 
afseende frukt.lösa. i\fl'i.11ga gfö1ger s11.ddo han frön ucraf, som hnn 
erhrtllit från J. Ellis i London och andrn, mon utan framgllng, ty 
fröna hado under elen långa sjöresan frltn Kina alldeles förlorat 
sin groningsförmåga, eller också hade do i sitt. hemland ej blifvit 
tillräckligt mogna, hvilket dorsUtdes ofta läror inträffa. Han sökte 
då genom prof. Gmolin erh!Ula frön med karavanerna, som färda
des från Kina till Ryssland, men utom sväl'igheten fö r desse att 
af de misstänksamme kineserno erhålla frön, så var doras återresa 
så långvarig •- omkring 2 fir - sä att <lot ej var någon ntsigt 
att pi\. detta sätt erhälla dot önskade. Lika fäfänga blefvo under 
en längre tid försöken att erhålla lefvande buskar frän Kinn. Pa
stor Pehr Osbeck medförde på sin hemresa en thebuske oskadd så 
H'mgt som till Goda H oppsuddon, då densamma af en häftig storm 
kastades öfverbord. Commercerädot Magnus Lagerström lyckades 
sedermera, troligen år 1757, att föra tvänno buskar lefvande ända 
till Upsala, öfver hvilket Linne i bref till A. Bäck uttalade sin 
belåtenhet, men hani:; glada förhoppning öfvorgick till den viirsta 
missräkning, ty dit lJuskarno efter tvänne år utvecklaclo sina blom
mor, befnnn os de vara eu art af sliigtct Camollia1 mon sä lik Thea, 
a~t äfren de erfarnaste botanister låtit bedraga sig deraf. iiod 
stort besv!ir fördes ånyo en buske från Kina till Göteborg, bvarost 
densamma, dä den on natt hade sin plats i ka.jutan, så illa gnagdes 
af rättor, att de11 alldeles gick nt. 

83. srl'1ra som dessa motgångar ä11 voro för den i dylika fall 
ytterst känslige Linn6, sh nedslogo de likväl icke hans mod, utan 
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han grop s ig- ånyo a11 mog verk et, men efter en annan metod, att 
ni.imligon sätta frön i en kruka, jnst då skeppet afseglade frun Kina, 
för att de sodan sk ullo gro under resan. Försöken kröntes också 
mod frnmg/lng orh den 13 tT uli 1768 underrättade den bekante 
kapten C. Elieberg, som fördo Ostindiska kompaniets skopp, att, 
han lyckligen hemkommit från Kina med en stor samling af na
turnlstor till Linn6, och blnnd r.lussa, som troligen voro most välkomna 
hefunno sig äfren lofvamlo thoplantor. Lin116s gliirlje öfr er dem1a 
i stl. m/1,nga l\r ifrigt efterHiogtad o Yäxt, hvarigenom ban fiek en af 
sina k11rastc önskningar uppfyllda, samt hnns oro lör att någon 
olycka kunde bända <lossa dyrbarheter llnder viigeJJ till Op$ala. af
spegla sig tydligt i följande lifliga och m~lande bre!' till kapten 
C. Ekoberg den 18 Aug. 17G3: 

»Alldrig har jag blifwit så alterorad af 11ågot bref som af 
Horr Capit0ncns af d. 13:cle sistlidna, för hwiJkot jag ödmjukast 
t:ickar. Om Herr Capitenen nedkommit ifnt.n himmelen i.lnskade 
jag wäl alldrig mer att lyckligen få r1Urn H err Capitenen. En bel 
Hlda med Insector från Caput Bonre Spoi. - 0 11 fjerding med frön 
och rötter från Cnput Bonce Spei ! en korg af frösorter otc. äro 
salrnr som jag kunnat önska mig, men alldrig trott mig wiona. 
Ond beware Herr Capitenens lif och låta mig- Jofwa till dess jag 
får so all denna herrligl.Joton ! - Käre Herr Ca pi ten, kom snart 
hom till edor Fru! - Om jag ej är i stallen vid genomresan, liar 
jag gjort anstalt att t>n Ex.press inom twå timmar skall htimta mig 
in från min gård . 

Mon lefwando Tb6träo ! är det möjligt? Sannerligen om det 
är The, skall jag göra Herr Capik uens namn beständigare än 
Aloxand ri Magni. Men jag lfr sliker att de aldrig komma oskadde 
t ill Upsala; ödet st1lr alltirl emot för stora snkor. Jag törs ej 
tHnka hä rpå för alteration och f1 uktan att de skola förgås på wä

gon . Jag är gammal ; men wore jag wiss på att det wore äkta 
Th6trttd, jag wågado gii till Götheborg och blint dem sjelf i farn
non till Upsalu. Är det rlitta Theträd, så bedor jag Herr Capi
tcnen för Guds skull, för Htderneslandots kärlek, för Naturwoton
sknpens skull och för allt hwad heligt och i worl<lon namnkuunigt 
lir, hal' om d011 dor alldrn ijnrnste omsorg. ,Jag fruktar att det är 
Cassine, so m nog liknar The til l blader oc.b 11 tgifvos i Holländska 
Botaniska Tr1ig1\rdar för Thcträ!l. 
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Stil. bJaderna 2:no och 2:ne emot hvarandrn, som Figuren 1, 
så är det visst Cassino och ej 1'he. M:cn stå b!ader. alternative 
som Fignra 2, d.'.l l:.irer det· yara det äkta 'fbe. 

Den allsmtigtige Guden göre Herr Capitonens resa hit snar 
och lycklig! K:.iro, tala 0j för n/1.gon liärom, ne auc7iat nemesis. 

Jag får ingen ro natt eller dag, förrlin jag för se IIorr Ca
pitonen merl Th6: med Capske lnsoctor. Gud låte intet mätt och 
mall! ska<la dom!» 

Linn6s fö rhoppning att erhi\lla de sil. ifrigt oftorlängtad o the
plantornu gäckades ty,·ärr äfven donna gång, ty då de framkornmo 
till Upsala, \·oro de till hans innerliga sorg alldeles Jörderfrndo. 
Lyckl igt.v is fonnos dock några lofvande 0xernplar !\nnu i behåll i 
Göteborg, der de på ~ot omsorgsfullasto sätt blifvit vårdade af 
kapten Ekobergs fru, som rest dit ned för att möta sin man. D/1. 
Linne erfo r dettn, $kref han 1\.nyo till kapten Ekeborg den 17 Sept. 
följande brof, hvari hans oro för plantornas lyckliga framkomst 
lifligt fra.mträdor: 

>)Otu detta bref råkar ännu llerr Capitenen i Götboborg, så 
kommer jag 11.tor mod ödmjuk bon om do små plantor som Herr 
Capitenon äger ännu; ty de förra woro alldeles förderfaadc, så
som dot plägar gå med sto ra saker 

Jag M.r så rädd att desso senare olyckas, att jag drömme1· dorom 
hwar natt. Herr Capitenon, som lrnft så oändeligt mycken möda o
spard för dem, och ,rnrit den förste i worldon, som kunnat lörn. dem 
till Europa., lärnr oj tröttas wid min bön, ehuru I.J on lir nog ontrligon. 

Mon det woro intet möjligt att f1I en fattig karl i Götheborg, 
till ox.eru pel någon W estgöthe, som buro hit Horr Capitens kruka 
eller wiixter i handen; då kunne IJnn bafwa dem inne om nt1,ttre11 
att do ej fruso. Man kuune srn sonder krukan, att klimpen dock 
höllo ihop; linda derom tjock mossa, så blofwe de lättare att btira 
ocb kullno s1\l0d0s transporteras, om det wo re till Italien. Jag 
består honom, som skaffar mig dom i hänrlrun, 100 daler koppar
mynt för sitt omak. Vore jag fö rmögen, så bestode jag tio gån
ger mora, mon dryg fa.millo förhindrar mig. Det gär omöjligen 
an att föra dom i kruka, dorest do oj npptngas och l iudas i mossa, 
ty skakllingon i wngn rister Lmart jordkorn från rötterno, som det 
skodda med de förre. Thlin i grn.fwen wördado Hr Capiton, bör 
för Oncls skull, för fäderneslandet, fö r wotenskapen, fö r edert odöd-
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liga uumn och hjulp i den ni~ saken allt. liwacl hjclpas kan; Hr Ca
pit011e11 har öfwe1'wunnit det största, som ingeu dödlig för ll(lnorn; 
låt clot nn oj blifwa utan cffcct. Om n?tgon knnne flis att bära do 
oskattbara planter, så tillsäges han att ej gå ut om mornarno, så 
llingo dot !innu fryser. På l.J. dagar knuno han wara hiir ifrl\n 
Gctboborg; ty jag mona1· att dit li.r allenast 50 mil. 100 Daler 
botular· jag honom för wäxternc - d:\ han Jemnar mig dom i lliin
dron lGfwande; han hal' då 2 daler milen; en bonddräng plägar 
dermod sig åtn(lja. War nådig oclJ bjelp mig fö r Guds skull! 

P . S. Jag säg af de förre döde wäxter och af deras lörwiss
na<lo blador att wäxtorno woro de rtitte; så att clorom kan jag oj 
mor twifla, utan tir nu helt wiss och öfwortygatl, ocll dot så wisst 
som 2 gånger 2 iir 4.» 

Denna gång lyckades det dock bättre, och det berättas, .itt 
fru Ekeborg under den långa färden från Göteborg i tii.ckvag n och 
pf~ sina knii.n fört ll\dan med theplantor na ända till Upsnla, dit de 
i godt skick ankommo don 3 Oktober till obeskriflig glädje fö r 
Linne, hvilken också i sina biogr. anteckningar p~ fvljande sätt ut
talar sin tacksamhet för nppfyllandet af denna under så många år 
l iUigt närda önskan: »Th6 får !in tel igen Linne lefwando friln China, 
hwarpll han arbetat sil mänga åhr, ocb som ingen tillförene kun
nat erhålla, ty hwnrkon tåla frön ollor roten att transportorm,. 
Linn6 hade tillsagt, att frön skulle lä~gas, rätt som man reste 
från Ch ina, i jord ocb sedan wattnas som eu clrifbiink. Dctt.a 
skedde, och sllledes wälsignado Ot1d honom äfwen i denna puncten, 
att han nck första ähran so (lefvande) 'l'hc infördt igenom Ekoborg 
i Europa. Hnn nusåg ingen sak högre, än ntt stänga den port, 
uwarigenorn bortgllr alt silfwret i Europa.» Sjelf synes han också 
hafva hyst t ro på att det skulle lyckas att vi1nja thebuskon vid 
vårt klimat; d11. man visste, huru stor kylan var i deras l.lemland, 
så borde densamma äfven kunna i dot frin nthärda Sveriges vin 
trar. Denna sin öfvertygelse uttalar han fifren i brcf till flera af 
sina vänner såsom J . Bllis, N. ,facqvin, ') Fr. de S1rnYagos 1u. tl. 

') Linn6 till K. Jncq,·in l",G I den l Januari: , Thenm dernum JJOSl li ite• 
ml;i tenfuminn yin,m e Chinn olJt inui, qn~ procul dubio erit :uleo frpqyens in gu. 
rO!)::tlOnun horfis, se un'11·:L1u ejus populnris Syringn.> - Den l April~. ,1.: , L:ctor 
qYod 1wt11i per hane byemem ~en-nre Thenm. - - - 'l'hen men egregie crescit, 
ut ~pernre lic·Pat f-nm po~~e ferre clima nost rum.> 
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I början viixte och trifdes theplantornn alldeles förträftlligt i 
botaniska trädgi'lrdens orangeri, nr bvilket de endast om somrarna 
uttlyttados, ty som Liune ännu endast ogde ett fåtal exemplar af den 
dyrbara och med slidan möda aJH,lrnffadc vlix.ten, sä. vågade !mu ej 
pröfva på, om don ocksä uthiirdade vintern pä fritt land, utan han 
vUntado tills han kunde orb1Hla några atläggaro fö r att mod dom 
knnna göra dylikn fö rsök. Vlixten ntllärdado ännu i början af 1767, 
ty den l Januari detta år skrifvor Linn6 till John Ellis i London, 
att thobnskcu fo l' tfarande var vid lif, men hade icke utvecklat nä
grn blommor och E>j heller s~·ntes den ntht\rda klimatet så väl som 
fö rnt. Huru länge densamma sedermera fanns vid lif i trädgärdon, 
dor don för sista gången omnämnas 1769, har ej varit möjligt att 
ntriina. Tl10bt1sk011 och dess an viincl ning blof emecllortid mot slu
tet af år 1765 föremål för en under Linn6s prresidium utgifvcn 
afhandl ing med titel: Potus Thero, hvarur åtskill iga t ill ,..äxtens 
historia i Sverige hörande drag meddelats. 

l och för ökandot af trädgårdons växter var Linne alldolos 
011.tt rOtt.l ig och i detta syfte inlomnade han år 1759 till consisto
riurn en skrifvelse ') af innehltll, 11thot han med all sor~fällighct 
fö rskaffat till Academire Triig.\rclen alla de wti;dor, som genom frön 
möjoligen kunna ärnlls, men att ännu återstår få hit the växter 
friin ntläudskn Trligårdnr, som oj med frön kunna npclragas

1 
ntnn 

med afläggningar propageras. Oc-h som i London skolll wara clo 
stö rsto samli ngar nf dcsse slag, och Herr A rcb . och Ridd. nu har 
tjenligit tillfälle att tå dern hit, så undorställes om icke Räntkam
maren bär t ill kunde bestå 3000 Dr. kopp: rmt.>) Om denna beglt
ran, hvilken consistorinm hänsköt till inspectores rerarii och ränt
miistaron, gick igenom, känna vi icke, men från andra håll hado 
Linne glädjon att erhålla bidrag till botaniska trtidgårdon . I bref
vcn till ark. A. Bäck, cler L. oupphörligt omtalar, bvilka rariteter 
han erhållit från utlandet, berättar han, att bland dylika hado Mil
ler och Burmann 1758 skickat lökar från Ciip, och undor fö ljande 
f1 ron inkommo til l botaniska triidgårdon genom gåfvor af hans Yäuner 
och andra för sakon intresserade personer både inom och u tom landet 

1
) Cons. prot. 17fi9 d<'n b llfnj. 
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Stipa pon nata, ') GlyciJ1e, 2
) Protoa, ") Cimicifoga, ') Jt'um:uia 

(Diclytra) spoctabilis, A.cer tataricurn, Hassolquistia •) rn . tl. - Un
der 11. ron 1758--1770 skedde för öl'rigt ätskiJliga nödviindiga och 
rätt dy rbnra reparationer af orangericrna; pll.Jn ing verkstlilldcs 
emellan trädg!l.rden och stadsdiket till förekommande af skada ge
nom höga vlrflodor, och för trädgårclens prydnad inköptes år 1758 
on stAtlig Vonusstat.r, hvilken fick sin plats framför den mellersta 
,lf darumarne. 

I början af år 1759 utnämndes Linne elen yngro, bvilkcn re
dan tidigt egnat sig åt botanikens studium, 0

) till domonstrator i 
botaniska trlidgården, mon som han då ej var mor än 19 år ocb 
sålodos ännu ej kunde hafv11, nödig iosigt i hvad som behöfdes, är 
det troligt, att han mora till uamnot beklä1ldo donna plats, och 
man sty rkes i detta antagande doraf, att samtidigt härmed befin
nes studeranden S. Biuur rnra demonstrator i trädgården ') och 
uppbä r i rlenua egenskap stipendium i medicinska falrnltoten äron 

. 1759-1760. 
Om besk.affenhoten och omfånget af en dcmonstrators göromi\l 

,·id botaniska trädgärdon och museum orbiller man i allmänhet fln 
lörest!illning genom d0t är 1772 uppsatta förslag till ordnandet af 

') Linne till A. Biick 1761 den 16 Oktober: , I dag fick jag Stipam pen· 

11aln111, rlet griisel, som M. Br. sedt i Frankr ike med liiidrnr till hela alns liingden. 
Det wilxer helt frisk-t., - Då andra upplagan af F lorn Suecica utkom 1755, kunde 

Linne iinnu ej till denna viixl som svensk, b vilken sedermern upptäcktes i Y ester· 
gutland af J. P . Falk. 

') Linne till Biick 1762 d. 6 0kt.: , Dahlberg hade n,1grn urler upwuxna nf 

sine frun; - - jag fick dlir iblnnd en, som gjorde mig fiignad och g,h neder 
med sine skidor under jo1·den, som Arnchis, men wru· en Glycine, sedd afMarcgra,·e.> 

') L. till Bilck 1763 den l l 0kt.: •jng bnr nldrig haft niigon 1nfinad mern 
saker mig tillskickade iin i 11hr ifr~n alla wel'ldenes clelnr ; jag har filtt Capska 
Silfwe1friidet upwuxit af frön, som iir det wnchaste i wedden , dft del blifwit up

wuxil. Jag har ett nytt Delphinium med blomma :\ldeles som Aconjtum, men fick 
ej mer än etL enda stlind, som knnpt !Ttr frön, och riitt mångn undrn. > 

') Af Blick hnde L . fätt denna ,·Uxt, ,som nu tl1' en nf de clyrlmrusle och 

k i;;n,ste saker, som kommit i mina lt:tnden, ~iisom hon skrifver dero,n i Aug. 176~. 
') L. till lliick 1769 den 1 Juli: , nu h:ir jag det nöjet nit se Hnsi;el'}uistia 

blomma om dagarna; fi\ se om hon will ~kapa frön .• 
') Linnlå till 13iick li5-I elen l:!(I Augusti: , Filius meus obser.-:\l q,·otidie or-

lnm et ore>1811n1 !lornm et annotal horns el diem ntq,·e tempesrntem., 
') Om denne~ rnlen~kupliga insigter dttn:n· den akadem. :tfhnndling, incrc

menla Botnnices, f'vr l11•ilken lrnn re~ponderade fil' 1 i 5J. 
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undorvisning-on inom medicinska fakulteten, bvilkot undcrsk rifvet af 
prof'. J. Sidr6n och fö rsodt rnerl ändringar och riittelser af Linn6 
den iildre finnes pfi U ps. akadem. bibliotek. ' ) Förslaget till in
struktion för bot. och zool. demonstratorn, bYilkot troligen endast 
var ott ordnande af redan fö r ba11don varand e förh:\llandon, bar föl
jande lydelse: 

>,Demonstrators giöromil.1 bör warn 
1 :o nt lära de studerande kti.una partos nnimalium et plnntarum. 
2:do nt lära dE!m känna Tormini artis uti Rogno vegotabi.li ot 

animali. 
3:tio at giöra riktiga descriptioues plantarum et animalium. 
4:to at förrätta Horbationes, då Professorn derifrän biodras antin

gen af illder, si nkdom eller andra oliigenhotor. 
5:to at dagoligeu se efter uti trägl\.rden, huru all ting vårdas, samt 

lämna berättelse derorn til Prrefecten. 
G:to at hålla förtokning pli. wäxtorne uti t rägärden, samt på de 

inkomne och slidde, med sinc behörige numrer. 
7:mo at bafwa i beredskap wäxterne ifrän trägärden och fältet till 

De.mo nstration e ro e. 
8 :vo at wll.rda Musreum, p1\. det ingen ting m1\. förfaras. 
9:uo ut fö ra räkenskaperno för trltgårdeu . 
1 O:o at, d1\, Professorn bar Inga fö rfall, i dess stltlle läsa Historiu 

uatural. och Botaniqven pnblico.» 
Linne, den yngre, sy nes dock hafva med flit egnat sig /lt 

ofrannämnda befattning och utgaf å ren 1 i 62- l 763 Decas I et II 
pla11tnrum rariorum R orti Upsaliensis. I företalet till första delen 
af dessa arbeten säger han sig haft för afsigt att utgifva andra de
len af Hortns Upsaliensis, men som beskrifning öfver åtskilliga 
väx.tur ännu saknades, bade han aosott liimplignre att till en bör
jan skildra några fd af trädgårdens siillsyntarc alster. ') I första 
d<.>kadon besk rifvas och afbildas Etbulia conyzoides, Nolana prostrata, 

') Bland ,Projecler til Acad. Constit. m. m., 

') I denna föresats styrktes lmn iifven af prOf. N. L. Burmann i Amsterdam, 
som hiiro,u skl'ifrer 1762 den 2S Oktober: •P roposit uoi, 4JYOd in edendis rariol'ibus 

Horli lJpsaliensis habere mihi videris, omnibus Rotnnicis admodum g1:atum esse debet, 
eoq,·e magis, dum audinnt hocce peraclmn n filio principis Botanices per totum ler

rarnm orbem noti, optoqve ut felici cum successn incopt,um nbsolras opus sicqve ex 
meritis Linmeonuu famn factis exlo llatur semperqYe perennet., 
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Astragalns chinonsis, Hcdysarnm junccum (Lespodeza jnncoa), So
necio rnl'icosns, Z_ygophyllum album, Lithospcrmum dispcrmnm, 
Mercurialis ambigua, Tripsacum hormaphroditnm (Cenchrns l!m·ign
tus), Solanum radicans. Fortsnttningen bärp/1 ut.kom Ar 1763 och 
innehäller beskrifning och figurer öf'vor Kubnia eupatorioidos, Zin
nia multiflora, Mesembryanthomum pomoridiannm, Saxifraga, crnssi
folia, ') Ancrnon e dichotoma, Clieiranthus fenestralis (Matthiola fe
nestralis), Xanthinm orientale (X. indicum, macrocarpnm), Phalaris 
pnracloxa, GJ.\·cino subterrnnca (Voandzoia subterrnnea), 2) Lathyrns 
pisiformis. Som en ytterligare foristittning ntkom år 1767 af samme 
författare ott af planscher !ltföljdt nrbeto mod titol: Plantarum rn
riornm horti Upsaliensis fasciculus primus, lnari beskrifvas Fors
skåWea tenncissima, Anticborus deprossus> Sil phinm laciniatnm, 
Rhenm palofatum, P oeonin tennifolia, Sorbus bybrida, Ixia (Trito
nia) crocata, Cleome arabica, Dactylis (Spartina) cy nosuroidos, Ra
phanus caudatus. Frön till dessa växter hade lemnats af P. Fors
sk11J, D. von Gorter m. fl. Sorbus hybrid a, bvilken först prof. P. 
Kalm omkring 1753 funnit omkring Åbo samt P . Falk p~ Gott
lnnd och som l.iinn6 d. ä . i andra uppi. af Florn Svecica å r 1755 
upptog undor namnet Cratrogus Fennica Kn.1mii, synes i ofvan
nämnda arbete af Linne d. y. vara aftockoad för första gången, att 
döma af hans 0gna ord: »Hic novam Tibi offoro A.rborom> n nullo 
Botanico adbuc adumbratam, neqvo anto decennium \·el obson·atam, 
quaruvis ouroproam.» 'l'rlidet trifclos väl i Upsaln bot. trlidgilrd, 
hvarest detsamma ocksä gaf mogna frön. - År 1763 erhöll Linne 
d. y. survivanco till professurnn efter sin fader, »dock förestod 
l!'adren sysslan, tills s:onon war i stånd att den sjelf bestrida», så
som Lin116 d. ti. skrifrer i sin biografi. 

Då nägot fu llständigare arbete öfvor orangeriernas och trild
gårdens växter ej vidare utkom sedan 1748, kan det vara intres
sant att af en kortare uppgift härom frän år 1760 kunna bilda sig 
en förestii.llning om trädgårdens utseende och växter vid denna 
sodnare tid, di Linne d. il. ännu, om också. med aftagando kraftor, 
kunde egna sig här5.t och då trädgär<lon, som man vtil får antaga, 

1) År 1760 lmmmo rötter till denna i nnticlens triiclg1trclnr temligen n,llmiinnn 
Yiixl fri\n Dr. D. von Gorter i Peterslrnrg, lwilkE>n ,·id snmmn tid siinde Anemone 
dicholomn lefrande till Up~nla. 

') Hemförd till Upsuln frim Sul'ina11J li'62 11f C. G. Unhlberir, 

i 
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ännu Lofann sig i godt skit5k. Lektor J. Bussar i Karlskrona 1 brilkcn 
stod i begrepp att u tgifva en beskrifning öfver Upsala1 hYaraf en del 
också u tkom 1769, bade nämligen Yfiudt sig till Linn e d. ä . fö r att 
af honom erhålla nödiga uppgifter om botaniska trädgil.rden. Denna 
begtiran efterkom Linne med beredv ill ighet och lemnade fö r det. 
nJsedda ändamålet följande skildring öfver t rädgfi rdon och dess 
både inom oob utom hu~ od lade sällsy11tare växter: 

• Um Orangcrienia 
och de miirkränli9astc örter ) som finnas 1: dem. 

Orangeriet består af 6 rum 1 i hvillrn en vn,rma underb~llcs) 
som är afpassad efter do O!imater, i h,ilka örterna växa. 

I. I Caldar'io, eller det varmaste rummet, äro allenast Yäx
ter ifrån Ost- och Wtist-Iudien såsom : 
Mnsre parad isiacro .. ...... .... ... Paradisträdet. 
Pbmnix dactylifern ... . ........... Palm trädet. 
Oycas circinalis . .... . . .............. Sag uträdet . 
Oocos nucifora . .. . .. ... ... ... ... ... Oocosoötter. 
Ooffca a rabica ... . . . ... .. . . .. . .. ... Oaffeträdet. 
Gossypium frn toscens ... ...... ... Bomnllsträdet. 
Hura crE>pitans ... ..... . ........... . 
Amomum Zingiber . .. . . . .. . . .... . Ingefära. 
Capsica varia .. . . ................ . .. . Incliau isk peppar. 
Basellm onrnes . . . ... ... ... . .. ... ... Sminckblir. 
}1imosre varire ............ ... .. ... . 
Taruarindus officiualis .......... .. Tamarinder. 
Ficus reli~·io$a bengalensis1 ind1ea. 

Jatrophre variro1 Gloriosa:, Crina1 Cassi:n, Tonrn cfortia>, E ry
tbrinre, Boerhavire, Petivcriro 1 Rivinro 1 Oornmelim-e 1 M.alpiglJ ire, 
Passiflo rro, V olkamerire1 Cannre1 Da.tn ra fas t nosa, Oy perns Papy rns, 
pappcrsg rtisct, Oha.mrerops humilis1 .A ri speqies rnr::.:e, Oolocasia1 

P oinciana
1 

Millerire, l!'orskllca1 Krernpheria1 Tnrnerai, Theobroma
1 

Bromclia Ananas, Karat::ls, Ma rnnta, Martyniai1 Brovalliro, Cerbora1 

.A nonre
1 

Carica, Anachorns (?)1 Amaryllidos fo rmosiss im:.:e1 BelJaclon
nre, etc. 

IL I Prigic7ario, eller det kalla rummct1 växter ifrån Siidra 
Enropa, Oricnt och Barbariet. 

Thoa chinensis 
Lanrus nobilis 

Tbebnske. 
Lagerbärs träd. 
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Citrns Anrantin. ... ....... . 
MediCll .... .............. .. . 
Decnmana ...... ... ...... .. . 

l!'icus Cnrica .... .. ................. . 

Pommorants. 
Citron. 
Pompolmos. 
Fikon. 

Olea, ... ....... .. ... ... .... ...... .. ... Oliver. 
Coratonia offtcinalis ......... .. . .. . 
l\fyrtns ............... ... .. . ...... .. . 
Capparis ........ ......... .... ... ..... . 
Dioscorea ...... ...... .............. . 
Tbuja ... ... ...... ... ................. . 

J obannis 
Myrten. 
Kapris. 

brud . 

Oroton sebiferum ... .. . ... ... ... ... Talgtritdet. 
Myrica cerifera ... . .. ... ... ... .. . ... Vaxtriiclet. 
Cupressus somperl'i rons Cypress. 
Juniperi cbinenses ot americanro. 
Pistacia ... ... . . . .. . ... ... ... ... .. . .. . 'l'erpentinstri.ldet. 
Prot0a .. . ...... .. .... ...... ... ......... SiJfvertrildet. 
Geraniorum africanornm, plnrimre species. 
P runus Laurocerasus. 
'foxicodendrou Jucidum, radicaos. 

Clitfortia , Spurti:i., Cycla111i11a, Rhus Coriaria, Liquid,1 m lrnr, 
Bnbon Galbannm, lliccs v::irire, Callicarpa, P hillyrca, Scbinus, Hal
loria, Tarcbonantlrns, Chrysocoma, Athanasia, Santolina, }Ireman
thus, Noria, Oenistro, Lycium, Myrsine, Fagonin, Clutia. 

III. I Tcpiilariu.m, e!Jer ljumma rummet, iiro oiiistadols Afri
kauisko växter. 

IV. H varundor ru mmet för plantre succulentro, de saftfnlla 
växter, räknas. 

Här ser man nHstan alla species af Cactis. Mesembryanthema 
Ufver 30 species. 

Aloes, alla species, Cacal ire variro, Agave, .Aletris, Cot.ylodonos, 
Crn.ssnlro, Scmperviva, Stapelire, Euphorbire succulentre. 

Om de i,jrfcr, som tåla våra vinit-ar. 
'l'rägården fördelas i 2:no sto ra Arere. 
I den ona af dem sås Annnelle växter. I <lon andra, här· 

' mot srarand0, stå alla de, som tola våra vintrar; s:t!':Om allahanda 

l 
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växter ifrån Ängland, Holland, Tyskland, Norjo, Danmarck och 
Fjällen. Samt ntom <lesse en myclrnnhet väx.ter ifrån Norm A.me
rica sB.som : 

Silphia , Ast0res1 Monardre, Y erbGDa, Papa vores, Cbelones, 
Collinsonia, Hypcrica, Cacalire, Trad osc-antia, Phloges, Rndbeckire, 
Eupatoria, Sanguinaria, Podopbyllum, Dodocatheon, Datisca, Lobo
lire, Atropre. 

Jämväl mänga örter ifrån Sibirien, såsom: Rhonm palmatum, 
ilkta Rhabarber, undulatum, cornpactum, Cimicifuga, Sax.ifraga Spi
L'Cff\ A nomones, Scntellariro, Bnniarles , Messersclimidia, ~itraria, 
TnssiJago AnandriR, Vic:ifE\ Allia, Dracocephala, Olaytonia, Hyoscya
mns physal oides, Scopolia. 

Hela Trä.gården omgi fves med åtskilliga slags triid; stl.som : 
l:mo. Ett Species af hvart och ett 8vänskt träd. 
2:do. Prydes ban af åtskilliga utländska såsom : 

Pinns Larix, lärkonbom. 
Populns balsamifera. 
Frnxii1i americRnre. 
Jnglans regia, Yaln ötträd. 

nig ra 
Amygdali , :Man?clträd. 
Vitis, Vindrufvor. 
Morns, ~folbärs träd. 
li'ngns CastanE·a, Castanior. 
Robinire, Siberiska ärttrHdet. 
Pte lca. 
Pini americanre. 
Corni am ericanre. 
Sambuci. 
Caratogi a.meric. 
P rnnns Rmeric. 
Rubus amcricana. 
Pyrus sibirica. 
Gleditschia etc.)) 

Bcskrif11inge n Ufvol' botanis kc1, tl'ädgftrde11 i J. Bussel'S ofvan-
11:imnda :'.\.rbetc prydes med en af F r. A krolius f,r 1770 tecknad och 
g-ravcl'ad plansch ufvor densamma, pil. IJ1·ilkon mnn i fonden ser 
01·nugoric rna, drifbän !;an m: den mnllor.~ta af trädgå.rclsdamnrn.rnc 
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samt dom omgifvande vlixter. På båda sidor om den stora gtlng, 
som gick genom trädgtlrden från porten vid Svartbäcksgatan och 
till orangerierna, beftlnno sig de en och fleri riga v!ixter, bvilka 
odlados på fritt land, och dessa qvarter omgåfvos af klippta bäckar, 
såsom förut är nämndt. Straxt vid början af donna stora gång1 

som gonomskar trädgärden1 voro tvänno höga stllnger med burar 
upptill för apor, bvilkn don;tädos under sommaren hade sin bostad, 
ocb närmare växtbusen visar planschen fyra dylika burar ocksä i 
spetson af höga stängor, hvilh::a troligen hade samma besttin~melse 
som clo föregäonde. 

Sedan Linumus några år haft trädgården under sin vård bör
jade han derstädes fö r bef'dimjandet af zoologions studium under
hålla lefvande djur från Skandinavien och utlandet. Vis,a tider 
synes antalet af dessa djur varit rätt stort och ej sällan hade L. 
den glädjen, att friin medlemmar af konungahusot emottaga gMvo r 
af sällsynta re djur, hvilka akad emiens medel ej mliktade anskaffa. 
Sll. t. ex. Ilade arfprinsen ltr 1747 skänkt till trlidg:\rden en lef
Yando sjubb (Procyon lotor)1 lll'ilkun Linnams gjorde till föremål 
för en sUrdoles intressant ocb roande afhandling i Vet.-A.kacl. baud
Jinga.r i Dec. ofvaostående är, och vi kunna ej neka oss nöjet att 
ur donna naiva sk ildring anföra ll.tskilligt. Efter en kort beskrif
ning öfver djurets utseende, sin nen och vanor, t ill hvillrn bland 
annat hörde, ntt han i;of frän midnatt till kl. 12 påföljande dag, 
skrifver författaron : 

»Ägg och foglar läror altslt vara hans 1örnnmsta spis uemma 

ho~ sitt; ty när man lade ägg för honom, sAg man mod hvad nöje 
han tog det, rullade det emellan händerna, utan at brytat., bet et 
litet hål pli. sidan och derigenom utlä.ppiade altsammans. Äfvensll., 
deräst höns kommo honom föroar, tog han dom fatt, bet sönder 
hnfrndet och utsög bloden, det andra brydde han sig mycket litet 
om; mon besyn11erligen måste jag med min skada märka, nt P:'i
foglar smakade honom vt\J , bvillrns prakt och fägri ng funno ingen 
nåd 'för hans smak. 

l,ofnadsarton hans var at fä ligga i solen ; men icke giorna 
satt han innesluten uti något litet rnm. Han blef' fam ilior, Hit be
kante klappa och leka med sig, hC'lst om de hade rnssin at insUilla 
sig med, och allenast do ville icke lyfta ·honom ellor bära honom, 
det han omöjeligon tåla kunde. 
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Sinnelaget hans var at vara envis, och det i högsta grad, så 
at, då han l eddes mod tåg, knnde han på intet sätt tåla at man 
drog på tåget, utan lada ban sig då straxt ned till jorden, utspär
randos och motspännandcs med armar oclJ fötter, viljandes inga
lunda gå med påck, men väl mod godo, och då man ville taga ho
nom, försva rte han sig med tänder och klor och mumlade som en 
biörn. Df, ban en gllng blef ond på någon, var nä.stan omöjeligit 
at komma i hans gunst e. g. Då ban först kom, råkade han 'rrä
gårdsmästaren, begy nte derföro klyfva upåt bunen i tanka at be
söka honom ; men som Trägårdsmästaren e i H.\rstod hans ändamål, 

ris tade han honom hastigt ifrån sig, blifvandes rädd . Häraf fattade 
Siupp ot oförsonligit IJat til honom, så at sedermera hl'ar gång 
Siupp kunde märka Trligll.rdsmästarens lukt, begy nte han at låta 
som en fiskmäs, hvilket var ot teclrn at Siupp var högeligen för
törnad. Eljest umgicks han med bekante barn och hundar förtro
ligen, liggandes på ryggen, tilstädiandes at de honom undertiden 
nog luggade utan at stickna (vid) leken; men på slutet, då de voro 
trötte, blef han mästare och envis sum en skiärslipare hängd e ef
ter och fö rfö ljde dem. Detta Sinpps envisa siune var nog förtre
teJ. de rmed, at nllr ban kom in i någon kammar, skåp eller ficka, 
kundo han intet fäs derifrån, eller om han fick en b.öna, kunde 
man hvarken med liickande eller slag fä honom ifrån rofvet, ty 
fast man · tog honom i stie rten och lyfte up honom, som var för 

honom det. ledsammaste, sptirrada !Jan _väl ut med fötterna efter 
vanligheten, men släpte ändfi. inte t rofvet med munnen; intil des 

man fann på hans kuse, och fö r hvilken han var pultron, det var 
svinborst, soru han oruöjoligen tåla kunde. Jag vet intet hvad för 
slags svin tukta honom i .A.merica; men svinen känner han på bor
sten, ty fläsket kan han äta, men svinet tål han intet och har just 
fätt en fasa för svinens päls. När Siupp en gång kom in uti kam
maren, under det man med damqvasten atdammade väggarna, pe
kade mau med borsten åt honom, bvarpå Siupp, som elden varit 
efter honom, hölt för råd eligit, at intet längre vänta, utan skyn
dade sig baklänges på rlören; ifrån den dagen fi ck man bot för 
Siupps envisa sinne, at så snart han kom i fir.kor eller skåp, och 
man allenast lät honom lukta på en klädesbors ta eller några bors t 
_af svin, cederade lian s traxt sin pnetention och retirerad e baklän
ges sig, som fienden kommit efter honom. 

8 
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Siupps ända var beklagelig, it~· ban1 som aldrig kunde sofra 
som andre, för ni'igro dagar sodan kommer lös om natten, dä allo 
gädt til sängs, klyf,er Ofver planket och in i en annan gllrd, der 
utrålrnr fur eu stor hund, soru biter honom til döds, med min 

stora sorg.1> 
Några år efter börjado Linnrous äfvon nnderllälla lefvande 

foglar i trädgården ocb gjorde för detta ändam/il en hemställan 
till consis torium den 3 aug. lir 1751 »thet willo Cons. Acad. !i.ta 
foga then anstalt, att then hos bonom päbegynte fogelburen måtte 
blifwa färdig», hvarom ocksä roktor lof'vade att draga försorg. Bu
ren , som kort efter fullbordados 1 var ganska stor och rymlig snmt 
fördelad i flora rum för de olika fogelarter, hvilka derstädos hade 

sin bostad . 
.1 slutet af Augusti 17/i4 beskrifver Linmous i Vot. akad. h:1ndl. 

ett nytt ocb intressant djur, som inkommit till trädgården nämligen t 

don af honom så kallade markattan Diana (Simia [Cercopitbecus]Diana.) 
Efter beskrifoingen öf\rer sjelfva iljnret skildrar bau doss seder och 
vanor oeb yttrar derom bland annat: »Hon älskar myckot vi.irmn, ·1 

h varföre hon ock i varmaste orangeriet1 der hon om vintron fä.tt 
logement i O psala Trägård, bar haft sit nattläger högst up under 
kroppåsen, hvarest är varmt som i en badstuga; men bon tycker 
ej om at sitta i brännande solen, bvarföre bo11 om sommaren ruidt 
på dagen altid dasar sig i sknggan1 men om niittornn äro kulna 
om sommartiilon, jämrar hon sig och för alla förbigående med pi
pande läte ger til känna, at bon far illa. 

Hon lägger sig, dä det mörknar och sofver til kl. 7 oller 8 
om morgonen, då hon är uto1 om ingen förr oroat henne; men i 
Orangeriet, så snart sista luckan tilslutos, l!i.Innar hon stt.llskapot 
och springor up uti sin säng. - - - Hennes största nöje är at 
fil kasta kull alt bvacl hon ser, och om man sätter hundrade gån
ger någ ra stolar för lJ0nne1 springer bon nppå h,ar ocb en, samt 
lemuar dem oj förr, än de ii.ro kullstöttc, hvarföre man ej kan 
haha hemne i huset obunden; ty hon sknlJe lemna ingenting, som 
vore löst, utan at kasta det i golrvet. D/l. man get· henne tnnn 
mi~t, hafrer hon ej tid äta eller mppja maten, förr än llon slå r 
kull skål eller fat, sä at det rinn~r öfver alt, ocll bon mllsto up
·slicka orena. maten af jorden. När hon ätit snpanuiat, de11 boo 
dels läppjat\ dels super, sökor hon så mycket görligt Ur1 at alitn 
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sit skägg, och om det blir vått, stryker ho□ det rent på griisot 
eller med armen. - - -

Hon har ej synnerligt målföre : det endaste · hon kan tala är 
det ordet G-rech. När någon bekant ropar på henne, Grecb, sva
rar hon straxt Grech. För öfrigt har hon nästan intet läte mer 
än det, at då hon är hungrig eller rädd, pipor h011 och jämrar sig 

litet. Et synnerligt läte har j:1g et par gånger hördt af hen ne, då 
bon blifvit förfärad, som låter ungefär hoi . Då P åtogelhönan lig
ger på sina ägg, brukar bon klockan 12 på äagen at flyga på nå
gra minuter från dem, til at mylla sig, äta och dricka, och då hon 
nptlygor·, skriker bon förfä rad säsom en räf vore efter henne : d/l 
Apan får höra detta ovanliga läto, springer hon up pä det högsta 
hon kan, såsom en blixt, och skriker hoi med en förfärad stämma.» 

Något ordinarie penninganslag till dessa i trädgård en befö1t
liga cljnr fanns i början icke, utan då deras antal alltmera ökades, 
såg sig Linmeus) som af ogna medel bestred deras underhåll, nöd
salrnd ntt år 1758 utverka consistorii bifall dertill, att han till dju
rens föda oeh skötsel finge använda de besparingar, som genom 
god bushåUning möjligen kunde uppkomma pä de medel , bvilka 
Yoro tratlgärden anslagna. ') Tvänno är efteråt 2

) beviljade consi
storium till underhåll för tvänne sjubbar, hvilka akademien erbål 
lit som gåfva af konungen, 9 öre kopparmynt om dagen, emedan 
ingen med deras uuderhiillande af egna medel rättvist kunde be
tungas. 

Frän sistnämnda lir eger man ännu i behåll en förteckning 
öfvor de lefvaude djur, som af Linne förevisades i· bot. trädgården 
d . 16 Maj 3

), och dessa voro : 
Simia (Inuits) sylvanus, bvilken jCJmte eu nyss född unge Ilade sin 

bostad i en af de förnt omntimgda burarna, som voro nppsatt.a pft böga 
s tänger. 8. wygula (l mius cynomolgus). »Denna var en Markatta, 
som bade lång swants, war mycket qvick och lustig, dock skadade 
ingen, emedan den nu war ung.» S. (Ha11ale) Jacchus. ,>Denna 
Markatta är liten och af swag natur, så at hon wiJ hafwa något 
at ligga warmt uti, antingen en muff eller annat ludit skinn, t y 

') Co11s. prot. 1758 d . 9 F ebrnari . 
') Cons, prot. 17G0 d. 28 Januari. 
3
) I tidskriften Svenskn. samlingar best:"tende af sex s t.ycken . I. s . 17- 2 !:i . 

W esten't,~ 1, 63. 
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kommor denne i kölden, sil sinknar och dör hon .» S. ca1mci11a 
(Ce1ms capucim,s). llDenna Markatta är et af de onfal<lignsto djnr; 
hon ser . mycket upriktig och renbjertnd ut; kommer man någ-ot 
b/\rdt wid henne, sil at hon blir rii.dd, gifwer hon t il et 1/lngsnmt 
ocb förskr!ickeligit läte, som 10r öronen är olideligt nt hörn .. Om någon 
tager henne i beskydd wid sådant tillfälle, kryper hon til dC1n samma, 
skriker ocb ser den miskundsamt i ansigtet.» Nasua nifa L. (Nasua, 
social·is). »Detta djur är ej laggrant vä mat, det äter g röt, wälling, 
frukt, äfwon häller det til godo en sparf eller död r/ltta, det ilter 
bröd ocb nästan alt hwad det H\.r til mats. Mon dess förniimstn 
delice, som ock tycks wnra dess 11aturliga föda, är Motmaskar, 
hwilka det snält kan upleta. Djuret kan i en hast gräfwa sig ge
nom jorden; bch tror man , nt intet Swin i rotande kan jämn föras 
med detta Djurets soabba tryne. Djuret är annars mycket dumt, 
mon liter snålt och kringt.» Sist bland däggdjuren fö revistes li f-
von Ma1·si:in ( Cavia Cobaya). ') ' 

Blaod foglar funnos vid samma tillfällo: PsiUacus 1Jfacao, P. 
crzstatus, P. cestivus, Crax Alector, samt i den stora fogelburcn nå
g ra exemplar af Columba risoria och ett ir.divid af Grus cinerea. 
E n P llfogelstnpp mod några höns förcvistes äfven sam t i orange
riet ett kärl med guldfiskar frän Kina. ') Mot ~In tet af sistnämnda 
.\r beviljade omsider consistorium på Linnes framstäJlniog eu ärlig 
summa af 200 dal. k:mt samt '/, tunna korn och '/, t un11a blaud
säd ur akarl. qvnrn till underhåll åt dessa i trädgården lefrando 
djur. År 1767, d11. P rins Gustaf, bvil kon vid till fäJ)ct var akad . 
kansler, besökto U psala, uttalade han sitt s_vnnerliga välbehag öf
ver Linn6s oförminskade bemödanden att i trädg. underhäUa åt
skilliga utländska djur, ocb som prinsen anslg detta oj blutt hc
fordrn naturvetcnskape11s studium, utan äfveo lända till sjolfva 

1
) li'unnos redan 175-1 i triidgllrden och l>elmndladas s. li. i en nkad. afh. 

under Linnrei prresidium af J. Nammm. 
') Flern af dess.'\ djur funnos redan liret förut i lri!dg/irden, s!l.som Linne 

skrifrer till J . Burmann 1759 20
/,: •Alo nunc iu Horto seqventia nnimalia: Simia 

Jaccus, Mus Porcellus, Psillacus restirns, macao, erithocus, cristatus, Simia sylrn
nus, cujus femim1 pepcri~ filiuro, qui lepide udolescit,, Den "/,0 s. A. ~krifrer 
han linyo till B.: , Nunc accepi pisces vivos aureos chinensiuw et Ourang Outnng, 
~i,·e Hominem syhes!rl:!m, infantem. - - Accepi Simiam Jaccum ,·inun; Pulchfl• 
lum animal.> 
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tddgårdens iJrydnad och anseende, så fanll han fö r godt att på 
consist. tillstyrkande till desst, rlj nrs underhåll, utom hvad förut var 
anslaget, anslå två tnnnor säd ltrligen ur akademiens qvarn . ') 

Då Linn6 år 1769: såsom förut ii.r nämndt, lemnade lektor 
J. Bnsser en redogörelse öfver botaniska trädgården, hvilken skulle 
inflyta i den allmänna bcskrifnillgen öfver Upsala, brnrmed denne 
var sysselsatt, så uppräknn de ban ocksä de .i trädgården lefvande 
djuren, hrilka voro: Simia sylvanns, S. Aygula, S. saltatrix, S. sabrea 
(Oercopithecns sabrens), S. capncina (Oebus capucinus), S. (Hapale) 

Oedipns, S. (Oercopitbecus) Diana: Lemur M.ongoz, lirsus (Pro
cyon) Lotor, M.us Aguti (Dasyprocta Aguti), Oavia Oobaya, Psit
tacus macao, P . cri:;tatus, P. rostivus , erithacus, P. menstruus, Anas 
moschata, Pavo cristatus, Numida Meleagris, Crax Alector, Tetrao
ll0~ ocb »utom desse andra inländska Djur och Foglar.» - Bland 
öfriga sällsyntare lefvande djur, som under Linne den äldres sed
naro li r ti ll kommo i t rädgården> må nämnas en Casnarins, llvilken 
omtalas i slutet af l 775 2

) samt trenne exemplar af Platalea, hvilka 
följande året erhöllos som g/Hva af konungen. 8

) 

Under förra århundradet, då samfärdseln emellan jordens län
der ännn var jemförelsevis ringa ocb sjöresorna med seglande far
tyg voro ytterst långvariga, var det en ej ringa svårigbet att be
komma frön ocb lefvande växter från utlandet, och, utom Hol!tLnd, 
torde väl knappast denna tid slillsyntare frön, lökar ocb krukväxter till
handahållits till salu. För att underhålla och öka botaniska trädgår
dens fö rråd af lefvimde växter s tod Linne derföre i ständig och vid

l yftig brefvexling mod samtidens utmärktaste botanister och blom
storälskare bil.de inom och utom lande t, gjord e med dem byte af 
frön och blef på detta sätt i st ånd att kunna bil.lla träclgärdon vid 
makt. ' ) Hans många vänner och bouniJraro i utlandet , hvaribland 
äfven furstliga personer och fruntimmer, tä.flade att genom rika 
gåfvor af lökar, frön och lefvande växter af sitllsyota, eller för 

') Const . prot. 1767 den 9 Sept . 
2
) Cons. prot. 177,5 den 18 Nov., enligt hvilket till fogelns underL/\11 an

slogs 1 daler och 4 öre kopparmynt om cfagen. 
') Cons. prot. 177G den 30 Nov. 
') , Correspondencer hade Linnreus icke allennst ganska ansenliga innom Ri

ket med alla Cnrieusa, ntan ock med /\tskilliga utliinningar och llesyonerligen med 
de Hirdaste och curieusaste i E nropn. - - Dessutom feck han härigenom årligen 

,,. 
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sköllhot ucli prnktisk a1Hii11dniug ntmiirkta arter Yisa sin r örduad 
för naturvetonslrnporn:is konung. 

En stor olägt'nhct med de frön, som erhöllos fr5n ailUgsnare 
l:indor, säsom till cxompol fr/l.11 A ruerika och Kina, och först oftur 
en kanske mer lin ~rsl&ng rosa kom mo Linne till ua11da, var att de 
under vligen 1.J lefvo odnglig11 af fukt eller af andra s käl förlorade 
sin groningsförmåga. För att fli rPby,q:ga denna oliigenhet Yidtogos 
åtskilliga Mg:i.rder, och J . EJJis i Londo11: llvillrnn flitigt sk ickade 
utländska frön till Upsala, omtalar 5r 1758 i bror till Linn6, att 
han påfonnit en ny metod, a1 t under resan öfvor !Jafvet hindra 
frön att taga skada, och denn i bestod dori, att ban öfrerdrog dem 
mod gum mi arabicum, vux ellor leru1 inlacle dem sedau i papper 
eller sand, hYarefter alltsammans inpackadt i tuta usknr förvaraucs 
i det s ,·alasto rummet i skeppPt. I sltt svar p/'i <lotta brof upp
g ifvor Linn6 ett annat förslag för iindamälets vinnande, att man 
nilmligen sk ulle inliigga fröen bland sand i en Yitl öfverbandon 
glasburk , so m soda11 sili.ll<les i en större dylik, hvarofter mellan
rummet fylldes med en fuktig blandning af åtskilliga salter, hrnri
gonom skulle uppstå en Hip·e tomperatl11' omkring de i innersta 
burken förrnrnde fröna . Denna metod, som Kllis försökte, visa.do 
sig lik väl vara mindre praktisk och han ätergick snart till sitt 
först beskrifna sätt att öfvcrdraga fröen med ,·ax under sjöresan, 
hvi lket lemnado sä lyckliga resultat, att Linne i ett bref till E. der
öfvor uttalade sin storn belliten het. Som denna sak var af stor 
vigt, började man snart allmänt sUka nttiinka en fullt bmplig me
tod för att frön och lefvande växter sku lle utnn utt lida skada 
kunna uthlirda länga sjöresor, och är 1758 utkom i Köpenhamn en 
Jiten brochyr med titel: » Yorschlägo, nacb welcbcn der Transport 

<ler Bu.umo, Land-Gowäcllse, Saamen und verschiedenor andoror 
Naturalien i.1ber dio Soe zu vernnstaltcu ist,» IJl'ilkot arbete hacle 
till iindaruål att sprida kunskapen hltrom till den stora nl1ruänheto11. 

ifriin alla oi1er frön till sin ITiigflrd, föst mångn pf, Yiigen l>lifvil fördiirfrade, ly 
nnn:1J'S hade icke :; Up~ala Triig,i11lnr rnrit nun fi,r sä tmingn. örtt'r, hrnraf årligen 
sf,ddes emellnn ell och t,·å tusende ~lag. Doctor Grono\'ius i Leyden, Prof. S1tu• 
rn.ges i llfonLpellier , Prof. Gmelin j Pellersbmg fedan i 'l'libingeu och Ralhgeb i 
Venedig \'Oro honom de nllmiinnnsle och kilmsle, som allid lillbrngte ho11000 nl'lgot 
n}·tt. • Lin. l,ioic'l'. :rnteckn. 
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Ut.om du rodan i det föregående omnämnda gåfvorna af frön 
och lefvando växter til1 botaniska trädgården, sände Prof. C. Dil
lenius år 1743 frön af 86 arter fr/in Ponnsylva11ia samt. 13 arter 
Gernnium från Afrika, och trenne ll.r efteråt fick Linne från sammo 
man frön af 140 arter engelska växter. li'rän Amerika, men oj 
uppgifvet fr/1,n hvilken, kom 1745 en vti,t'defull sänd ning af 14 
stycken lefvande växter, hvilka alla voro i friskt tillstäud vid fram
komsten. »Ibland dem war det. sköna Arbor tnlipifera, som sällan 
kan fäs i Holland och säljes cler för 100 Gyllen; såsom orh trä
de_t Bignonia med dos lintliga blommor; Oatalpa, som iifwon wuxer 
i China; Liqvidambar eller Styrax liqnida och andra, som ej ilnnu 
fått swenska namn.» ') 

De liirjnugar, som Linn6 utsände snart sagdt öfver hela vorl
clen, hL,mförde också dyrbara frösarnliogar och lefvande växter till 
tr!i.dg1lrden. Svenska växter anskaffades sålunda af L. Montiu, 
hvilkon pli hösten 1749 återkom från en resa till Lapplanrl, och. 
genom P . Kalm, P. Lötliug och Fr. Hasselqvist anlände dyrbara sam
lingar af frön frän N. och S. Amerika, Spanien, :Mindre .Asien och 
Palestina :iren 1751- 1752. Af de 1'äxter, som Kalru hemförde 
från Norra Amerika, och friln bvilka fl era nu i våra trädgilrdar 
allmiint odlade växter troligen hnrstamrua, hade i Augnsti månad 
1751 uppkommit i bot. trädgården omkring 143 arter af slägtena 
Verbena,· Panicurn, Ptelea, Diervilla, Physalis, Asclepias, Rhns, 
Stapbylrea, Aralia, Acer (A. snccbarinnm), Laurns, Liriodendron, 
Sida, Hibiseus, Rudbeckia, Arnm, Zea, Ooix., Platanus, Liq vidambar, 
Morns, Oleditscbia m. tl. 

Bland dem, som från utlandet sänd0 dyrbara frön, må näm
nas prnfessorerne Burmann, fader och son, i Amsterdam, hvilka 
genom sina förbindelser med Oap voro i stånd att anskaffa rariteter 
derifrån. Redan 1758 eller kanske ännu tiuigare bade Burmann 
börjat utbyta frön med Linne oob uppvaktade honom ej sällan 
med särdeles dyrbara gåfvor i . detta af'seende. År 1768 hade den 
yngre Bnnna nn genom bref underrättat Linne, att denne skulle 
hafva, att pli hösten emotse en mängd lökar från Cap. Som skep
pet, hvarpå dessa. fördes, dröjde länge innan det ankom till Sverige, 
bö1jacle Linn6 gripas af farhågor att detsamma förgåtts och uttalar 

') S:..lvii Liirda Tidn. 17-1:,, NL 28. 
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i ott brnf till J. N. Burmnnn sin stora sorg cloröfvor, mon sent 
omsider kommo slutligon do ifri~t oftorlängtndo lökarno i h:inclorna 
pil Linn6, som i en l:lkrifvolse till gifl'nron uttryck te sin ol'ö rstäJldn 
glädjo och t :clcsägelso. 1

) I ett brof' i slntct af 1771 , som är ställdt 
till båda profossorerne Burmann, omtalar L inn6, ntt ban frl\n sina 
vänner i England bnft glädjen att emottaga flera lefrande viixtcr 
sfisom Liriodenuron, Magnolia, Gardenia, Knlmin m. ll., men att dot 
tlnnu ej lycknts bonom att orb/Ula Hydrangca, OJotbra och !ton, 
hvarefter han mycket längtade. I svaret pH denna skrifrelse lof
vnde dä den nldre Bnrmann, att han bland annat skullo sända Hy
rlrangea ocb Clothra, h,ilka hus honom blomstrade och satte frukt 
bvarje år. - Professorerna Burmnnn voro ej do ende holliini'.laro, 
genom bv ilka Linno kunde orb/1.lla \·äxtor frl\n Cap, utan 1\,r 1760 
fick han äfven »en makalös samling af inlagde nrt.er, bulbis och frön 
ifrän Gouvernourcn Tulbngb pl't Cnpnt Bonro Spci», och af svaret 
pil denna slindning finn~r man, att det varit en ansenlig mängd lö
knr samt frön af omkring ~O arter. Som en artighot för donna 
ståtliga gåfrn sänder Linne on teckning till guvernören öf'ror det 
efter honom uppkallade ,ä:x.tslägtet TuJha.gbia och anhåller ntt er
h/ll la några lökar af denna växt, för att den sedan skulle kunna 
spridas till do Europeiska trtidgllrdarna och göra han!; namn kiindt 
af alla blomstorlilskarc. 

Prof. N. J . Jaquin i Wien nir orks/\ bland drm, som flitigt 
understödde Linne med sklinker af frön, och pä våren l 760 intrlif
fodo i U psala en sändning dylika, som, att duma af Linnes svar, 
mlltte varit af ornnligt dyrbar beskaffenhet. ') Bland de viixtor, 
!Jvilka sodermora kommo _upp i triidgårdcn af de frön, som Jacqnin 

') Linne t.i\1 N. Bunuonn 1768 elen 22 Dec.: , Tandem post lllillo em us 
ei rigilias Holmio nccepi desiderntissimum fasciculnm Tuum, ei q,·idem :rnte 5 dies. 

Pro bnlbis de,·otissimas 1-eddo grates, ntimun aliqnis borum hoc ,·ere flores rnrissi-

1110s prodncerel; semi enim eos in ollis cnmunc mero, ut ibi excrescnnt in ini me
woriam. Cnm florennt, dicnm: lms delicins accepi o meo Bmmanno. , 

2
) Linne till .Jacquin 1760 den 8 Juni : , Heri accepi donurn '1'11um plus q11n111 

ltegium; Tot tmuq,·e mm Seminn ego nunqvnm ddi , minus nccepi, ntinam decirnum 

q,·odqve germinaret, me tum Creso ditioreru d icerem. Ea endem die len-re mnndavi , 
probe inspexi et in memorinm mihi reYociwi q,·oL insomnes nociPs diesque tmnsegi

sli, q\'ot h1bores et nrdoreR gustnre debuisti , ut hroc omnin propria mnnu lt>geres et 
inq"ireres. Expecto jam q1·otidie ,·idere aliqrnm enntnm; ntinmn n<>nnnlln nd mini

mum germinnrenL• . 
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meddelat, nämner Linne i sina brof Ranunculu~ l:urnginosus, Pl'o
tua, ') Drypis och Pelta ria. ') 

SI\, långt tillgångar oC'h tid medg5fvo, sökte Linne 1\tergillda 
dessa gllfvor, mon kunde naturligh-is oj lemma i utbyte frön nf si\, 
dyrbarn Y!ixtor eller i sådan mii.n~d, att det knndo motsvara dA 
storartade stindningnr han emottog ifrån sina i en rikare natur lef
vnnde r ännor i utlandet. I Skandinavien funnos nog vn:xtor, hvaraf 
frön voro ytterst bogärliga i utlandet, näruligen tjällräxtor och dy
lika, mon dels var det stor svllrighet ntt bUraf orhälla frön i till
riicklig mängd, och dels hade de ofta !örlorat gruningsförmäg-an1 då 

,do sent omsidol' nådde sin bosHim melsoort. Flarn gllni;er fär Linne 
emottaga vänl iga fö rcbr/\elser af sina utländska vänner P. Col lin
son, 3) C. Dillenius, professorcrno J. och K. Bnrmann ' ) m. fl. för 
dot att han s~inde sfi litet i utbyto mot det ban erhft.!Jit, mon i sva
ren pi\ dylika skrifrelser påpekar L'nne, att läget af U psala bota
niska trädg11. rd och det kalla klimntet var ganska menligt för vHx
te rnas frömoguad, att I.Jan derföre oj alltid fick n&gra frön att sända, 
ntt frön af sti.llsyntare svenska vlixtcr frän nordligare landskaper 
v()ro sv1iru att anskaffa, att hans tid vore så ytterl igt upptagen m. m. 
aUt ursäkter, som ,·oro grnndade på verkliga förhlillandet. Emel
lertid bemödade han sig efter bästa förm11.ga att sända frön af sven
ska viix.ter och af de i triidgården odlade, sä ofta de utvecklade 

1
) Linne till Jncquin 1708 den 13 April: >Seminn Prot.ere recentisijimn et pin

ris rnstim:mdn qvnrn 100 :ilire species. Plantre inde super enntre foliis nitent ar
gento, ut nil1il pulchrius> . 

') L. till J. 1761 den 20 Aug.: ,Hnc restate pulchre llon1it in Horto Drypis 
et P eltnria e seminibus Tuis enat::e, qu::e mihi summum obleclamentum peperere nec 
has unqufl.0:1 inspexi sine honorifica Tui mentione,. 

') P . Collii,son till Linne 174-i den 10 ?ilars: ,It is II general complnint1 

tltnt Dr. Linnreus receives all ond relums nothiug, you will receive it in grenl fri
endship. As I love and admire you, I mnst tel! you honestly whnt the world ~1iys, . 

') Linne till J. Burmnnn 1758 den 4 Oktober : > Urges quod nul!n donn n 
me hobuisti, cum lnmen ego n te plurimn; idque juro meriloque omni. Qvod ad 
vivas plnntus a te gratiose miRS!ll; nttinel, nequeo miser eas remunernre, q\li null:is 
in borlo meo possideo plantas, qu:is Yester splendidissimus hortus non nlat; hobito 
enim in climnle, ubi a<lverstL omnia sub iniqnissiina Floi-n. Ulinam scirem me possi
clere unil·run quruu non lml.,erei,, pl:mtnm, qunm lnbenter eam mox mitterem,. - Linne 
till N. Bnrmrlnn 1771 den l No\·.: •'l'u petis n mc seminn, qvi 11trnmq1·e Indiam 
cl C. B. Spei bal,es juhenda; si ego per nmicos nccepero unnm nlternmYe plontnm, 
hyeme facile 111ihi perit., . 
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111ug11a frun, och sålunda, för att endast anförn nfigra fall , skickade 
han 1750 genom A. Buelr frlln uf omkring 100 arter att utdelas i 
l!'rankrike, Ho.Iland och England; till prof. A. Ha.ller lemnado han 
vid flera tillfällen, oaktadt han beklagar sin fattigd om i <lotta af'
sounde; 'j N. Jacquin erhå ller 1759 orh 176 1 frön af Plumbago, 
Potirnria, Vorbesion, Dodecatheon, Al stroomurin ~) m. tl.; J. Ellis, 
som anhållit om frön af sibiriska och tartariska trild och buskar, 
orbUll J 761 Rheum compactum och Caragana arborescons, bvar
jemte Linn6 genom utdelning till a11dru personer af si\Jirislrn vilx

ters frön, hvilka han bade godt tillfälle att erhålln, bidrog till spdd
niogon af dylika i norrn Europa. Prof'essorerno Bnrnrnnn ihligkom 
han också, så långt som hans egna a11sprllkslösa tillgångar mocl
gåfro, ocb stinde den yngrn B. ä ts killiga frön bland andra a.f Li
banotis ruontana, Hyoscyamus Scopolii, TrifoJium spadiceum ocb :Me
lampyrum nemorostHn: deu sodnare att planteras i skugga. ") 

Ålderdomen började sä småningom falla tung öfver den store 
mästaren ; medtagen af ständigt och ihärdigt arbete, kände han år 
från år sina krnftor mattas, mon dit nllgra sällsynta alster af ut
landets Flora komrno honom till b:.indn, fick han liksom nytt lir 
och hans intresse vaknade med dess forna P]d och lif. Till sina 

' bekante och vänner i utlandet uttalar han sin önskan om att 
bekomma nya vä-xta.Jstor, lwilka kunde lindra t.yngden af hans ål
dordomsdagar, oc:h för att anföra ott exempel bärpil, skrifrer ban 
till prof. J. A. Murray i Göttingen slilunda i 0kt. 17G9, vid hvilket 
tillfälle han äfvon lyckönskade M. att bafva blifvit professor: »Om 
Hr Professoren har någon ört i sin trägård , ty wissorlig-0 11 har Hr 
Profossoreu många si\dane, sä war gunstig och hugna mig med ett 
par frön dii.r af på min nu tilltagande tryckanclo åldordom; sådane 
äro nu min sista tröst och cord i ale. 

1) Linnu till Hnller 17-14 elen 2 Jnn.: , Do nliqvot semina, qn1lia habeo; :ili11 
vice plmn; 1ecens enim sum horticuh; Tu l,enigne b:cc excipias oro,. 

') Linnu till Jncquin li61 den 10 Sept.: , Millo et pl•ucn seminn e plunta 
oull1inm pulcherrimn,, qvam Alstroemerimn elico, n.b co rp·i pl'[eterilo nnno primos 
,;dit in Blll'opn flores et semina acl me mi~il. Accepi hujus lanlmn unicnm capsu
lam hoc anno, atleoque pauca miLlo. - - Cinnre Semina copio~issimn millo. - -
Seril se ipsam in liorto, ubi fortior byems non accedit•. 

') Linne till N. J3urmann \i69 elen 8 Aug.: ,Certe nulla alin magi~ illustrnt 
splenclidissimn ~na conm nm!Jrosu loc.'\•. 
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Hr. Professoron gratulerar jag af' biC1rtat ti)I Botaniska P ro
fessionen och att wara Pnufectns Horti Ditissimi in climate felieissimo. 

Hwad kan wara for mig större hugnad, än se mine fo rne Ca

meraclcr spridas ut öfwer Enropa ock att blihva de Gcneralor som 
skola commendera 1.l'lon:e arm6». - Det begärda fröuthrtet synes 
också haf'rn tagit sin br•rjan, och åtminstone fick Linne år 1773 
från Murray frön af /\.tskilliga sibiriska ,1äxter, hvaraf flera också 
kommo upp i Upsa]a bot. trädgård. 

Ifrån högt uppsatta personer emottog Linne lifve11 på sin fil
clordom hedrande hevis på den beundran, de hyste för den store 
11atnrforslrnren, och sålunda erhöll han 1771 från franske konun
gen frön af omkring 130 arter, hvilka denne sjelf samlat. HHrom 
slrrifver Linne i sina biografiska anteckningar under sistnlimuda är: 
»Konungen i Franckrike sielf frågar äf'ter Linne. Riksrådot Carl 
Ji'r. Scheffor i Paris 25 Feb r. 1771 skrifwor så : under mitt ·wistande 
i Versailles har lronungen af Fran kriket tlere gonger frågat mig äf
ter lir .Arcbiatorn, och utom don waJwillia han för Hr. Archiaterns 
person yttrat, äfwen med mycken omsorg underriittat sig om till
ståndet af Hr Årclliatrcns Botaniska trHg?trd. Hans Majestät bar 
sielf samblat frön, dem han welat låta Hr A.rchiatren tillkomma, 
om, som des egen utlåtelse war, jag trodde att sådant slmlfo giöra 
Hr .A rchiatren nöje, ocb bar updragit mig att dem samma Hr 
A rch iatern tillsända». 

Denna artighet boredde Linne ett stort nöje och ban kunde 
ej underlåta att i consistorium academicnru med glädje berätta, hu
rusom han till bot. trädgården bekommit som skänk af konnngen 
i Frankrike åtskilliga frön, »som Hans alclra Christeligaste Majestät 
med 0gen hand samlat». ') Efter befallning af ryska kejsarinnan, 
som Mven önskade visa Linne sin vährilja och aktning, erb öll luio 
tv änne år efteråt en stor samling frön frftu Sibirien , b vilka ban 
planterade vid sin landtgård Hammarby ocl.l som visade s'ig väl 
tå.la klimatet. ') 

Redan fö r lä11gro tid till baka hade Linne fått lära känna, 
hnrn olämplig till botanisk t.r1idgå.rd don pln.ts var, som i Upsala 
dertill a1wll11des. Smnpig, Jå,g och derigcnom lidande af öfvorsväru-

') Cons. -prot. l 'i'i l den 13 Ap1·il. 
') Linne till B,ick 1773 den 3 Ang. 



ning-ar höst ocli vår samt dessutom utsatt för lrnlla nordanvindar, 
kunc!o don ej fylla sitt ii.ndaml\l. De pft fritt land odlaclo vtixtorna 
utdogo oupphörligt och mfisto ersättas af nyo och do, som bovn
rados i ,•~ixthuson förde i allm:inlwt ett tynanrl o lif af brist pl't. Slil 
och dager; ') men det är dock att mli rkå, att do största klagomdlcn 
hiiröfver förnimmas under Linnes /tiderdom, dl\. han ej längro var i 
besittning af den krnft och ihlirdighot, som behufdcs för att öfver
vinnn dylika olligen betcr. Åtskilligt gjordes dock und er Linnes 
sedna ro lcfnadsår lör att hålla trädgården och dess byggnador vid 
makt, och sAlundn nnslogs 1771 en .summa. af 2,000 tlnl. koppnr
mynt till reparntion af orangoribnsot; on Jiton tomt inköptes sam
mn år och lades tillsammans med trädg!lrdou; lokalen för naturhi
storiska museum, bvilken mycket led af fukt, omlngados löljando 
lirot, och 1774 vorkstlllldes åtskilliga reparationer pi\ drifblinkar Ot'h 
fonsterknrmar. 

Efter en !äng ocb hedrande lefnad i naturvetenskapens tjenst 
gick Linne ur tiden den 10 Januari 1778 och eftnrtrUddes af sin · 
son, bvilken redan under sin fario rs lifstid, fått fullmakt på plat
sen . Som conservator ,·id tri1dgården hado Dr. 0. P. Tbunborg ut-
11 iUnndts året förut, mon som han dii bofäon sig pli utrikes ort, 
hvarifrån han först på våren l 779 å.terkom till fäderneslandet, så. 
torde omsorgen för trädgårdens skötsel nlistan uteslutande hafva 
tillfallit den unge professor Li11n6. 

ÅtskilJiga förhållaudon visa dock, ntt han !c'j var sin plats som 
don store fadrens efterträdare Yuxen, ocb det ford rades naturligt-, 
vis en rik bcgMning och en outtröttlig a rbetsförmåga för att lrnnna 
Yiinligt uppbära det namn, som hans far gjort så aktudt och itradt 
inom beln den lurda verlrlon. Dertill kom ett misstänksamt Jynno 
och on olyck lig e~enskap att stöta alla från sig - ett förbållando, 
h varom sumtida SYenskars och äfl'en utliindingars bref till 0. P. 
Thnnbcrg btira tillräckligt vittnesbörd. 

Don rU.ttvisan mA8t.e man dock göra Linn6 den yngre, ett !Jan 
/l.truinstoue straxt eller fadrens hortgång och äfven äran förut bjöd 
till att upprätta trädg/lrden ur det Hirfall, hvari deusarnma kommit, 

') Linnu till J. A. Murrt1y 177(, elen L4 Febr.: •Hr Professoren kiiinner 
wiira wintrnr i J111111nrio och Februnrio, d,1 wi ofin ej hafwa rohl pi\ 2:ne månader 
kl11r - - - oiinclelig ,nl\nga wiixler har jag haft i academie triigfirden, men de 
mttsle g;', bort f'ur de grymmaste wintrnrne•. · 
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då hans far för sin ålder och sjuklighet oj vidare kunde eg11a sig 
deråt. 'J'ill trädgårdens mindre goda skick noder dessa år bidrog 
äfvon don omständiglleton, att don äldre. Linne på sista tiden in
dragit don dyrbara brefvexling ban nödgades unclerllälJa fö r at.t 
skaffa frön till trädgården, emedan akademien, enligt ett bref från 
Linne don yngre till grof'v u Arvid Stenbock, dertill ej bestod 11å
g9t anslag. 1) »Frön äro nödvH.ndigw , skrifrer LinJ1e d. y. i <lotta brnf, 
»at årligen införsk rif'rns ifrau flora utländska trägårdar, ty de tlä
sta gå om vintrerne bort utan at lämna af sig frön; men här t il l 
bestås af Academien ingen styfver. - Jag förestälte detta Vår Oan
ccller, men, ehuru iag förm odade 11ågo11 atten tion; ehuru jag bo
skref donna årliga reqvisitio11 af växtel' vara oumbärlig för at eon
servera trägården ifrån at komma i samma situation, som öfriga 
acadcmiska trägårdarne uti Riket; ehuru iag inemot 20 år tjont, at 
iag uti, 5 år både giordt Demonstrators- ocll Profossers tjonst, at 
fl era Hidt nya gratificationer, som mycket mindre giordt tjenst, on 
del ingl'n och intet giöra än, var Haus Excellence l ika obeveklig 
- - - ntau i ställe font mig böra vara nögd, nti.r min Far fårlt 
dubbel lun , och ut lian deraf borde bättra dessa mina omständig
hetern. Fö r öfrigt y ttrar han i anf. skrifvelsen sina misstankar att 
dessa motgångar voro följden af intriger ocb afnnd öfver »hela 
donna Botaniska inrättnings rnndna approbation». Att emellertid 
i1l'arlrn11 consistorium eller kanslern vill e lägga hinder i vH,gen för 
anslrnffandet af frön t ill triidgärde11 - silsom Linne d. y. med sin van
l iga ruisstäuksamhet befarat - visar sig deraf) att denne 1778 på. 
consistorii rekommendation erhöll kanslerns t illåtelse att portofritt 
in fö rskri fva behöfliga frön . 

0 nder rkn tid botanices demonstratorn 0. P. Thu11berg vista
des i ntlandet, sö lcte Linne cl. y . flera gllnger att gonom honom 
erhål la allehanda vnxtalster, ocb i ett odateradt bref, som sanno
likt är skrifvet 1776 och bvilkot nådde Thunberg i Batavia, upp
manade hau !J unom, att till l>otaniska trädgården i Upsala anskaffa 
frö11 och lofvando djur, om detta lät sig göra utan Hir stor kost
nad. Af lofvande djur, «om vid tillfället funn os qvar i akad . träd
gården, uppräknar Linne, utom plifi\glnr, t. ex. Psittacus Macao, 3 

') Origin:tleL till clennri gk rifrelse, hvilkeu iir odnlemd, men synes ,-;1rn från 

111· 1777, fiin•aras i Herr Baron C. J . Bondes arkiv pit E ricsberg. 
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st. Lemur M:acnco, on hanne af Casnarius, Simia s)-lvanus, hanno 
och hona, samt b·änno Platakre. - I en sodnare skrifrclse den 9 
Febr. 1779 adresserad till London, hvilkon Tbuoberg orböll efter 
sin hemkomst, nppmaode L. honom att från England skaffa frön 
ocb lefvandc viixte.r samt göra sig underrättad om de jordblaod
ningar, som användes i tr!idg1irdarne derstäcles. Flera gängor bade 
L. fått thebuskar från England, mon som dessa oupphi.l rligt g1it t ut, 
anhl\llor han, att Thunborg-, om möjligt, mätte medföra on dylik 
busko. - I afsigt. att utifrä.n Grhfilhi siillsyotare växter skrof äfven 
akad. trädgårdsmästaren L. Broberg till Tbunbcrg, då denne li r 1778 
befann sig i H-olland. 

Åren 1776--1780 förelnste Linn6 d. y. materia rnedica, men vår 
ocb höst demonstrerade hau trädgårdens växter och boskref deras 
användning. Samtida pors,mer intyga dock, att han såsom prefekt 
var otillgänglig, att ban höll trär.lgårdeu stängd för vett.girige be
sökare, och 'l'hnnberg boklagar sig i sina efterlemuade manuskript 
att ej ens h :111, eburn demonstrat.or, hade fritt tillträde till träd
gård och orangori. I de bref, som SYenske naturforskare vexlaclo 
med Thunberg, framlyser en ohöljd bitterhet mot den yngre Linne, 
hvilkon hade den olyclrn11 att vticka ovilja nilstan hos alla, med 
hvilka han hade beröring. Särskildt gällde detta akad. örtagårds
mästaren L. Broberg, hvilkcn är 1780, sannolikt af missnöje med 
Linuo som prefekt för trädgården, hos consistorium anhl\11 om fyra 
års tjenstledighet emot det. att han unde r denna tid afstod hela 
lönen åt den blifvande vikarien, såsom hvilken han fö reslog trädg.
ges:lllon P. Thonstedt. Consistorium beviljade denna ansökning och 
antog, pä Linnes tillstyrkande, den fö reslagne vikarien ; Jlmcn som 
Consistorium tillika ogerna ser at 'rrtidgårdsmttstaren Broberg, som 
fö r mycken flit och utmärkt skicklighet gjordt sig allmänt kjnnd, 
på längre eller kortare tid leumar dess innebafwande syssla, så an
modades Rector tillika med Jnspoctores rernrii at fö rekal la Broberg· 
och honom föreställa, om icke han åtminstone ännu till n3gon tid 
kunde afstll. mod thon begärdtc ledighet ifrlln thess sysslas fö rriH
tando>). ') Broberg- synes emollertid varit tjonstledig under ett :1rs 
tid och oru nisultatot af rektors fö rsök att förmå 110110111 utt staclna . 
q var, nämnes intE>t i eons. protokoll. J\Trägården blef emellertid 

') CoM. p1·ot. 1780 den 7 Augn~ti . 
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an r(;rtrodd u.t en så kallad Trt\.g1lrdsmtlstare, som ingeD ting förstod 
af doss skötsel; 'därigonom hlinde, at Yäxterne i Orangoriet van
sköttes 01.'11 utdöddP, samt Vii.xter i sjelfva Trägi°trden bortrensacles 
såsom Olaytonia sibirica ocb d~·Hka, som liinge vnxit <ler såsom in
hemske. Alt detta blof alt för myckot och för snart synbart så at 
!Hvon dc,t tycktes påskynda Pr. (Prof'. Linnes) utrikes resa». ') 

I afsig t att samla material till fortsättning och komplettering 
af fadrcns arbeten, antriidde L inn6 1781 med vederbörligt tillst!\,nd 
en utrikes resa och begaf sig p1l Yären samma år till England. En
ligt Thunborgs of'van anfördn anteckningar hado något förslag va
rit t'\, bane, att vikariatet för Linne under hans frånYaro skulle de
las emellan med. adjunkten J. G . .A.crel och Tlrnnberg, sä att den 
för ro sku 1 lo h/ll la offentliga fö reläsningar i medicin och don sednarc 
llirni-tå don något förfallna botaniska tradgl\.rclen, i den svekfolla af
sigton, monnr Thunberg, att lians ovänner sedermei-a skulle kunna 
visu, att bau ej egt nog skirkligbet att sköta lektionerna och att 
trädgiirdon undor hans förvaltning blifvit förstörd. Oroad af detta 
rykte, viinrl o Thnnborg sig då till akad. kanslorn grefve Rnden
schiöld med förfrl\gan härom, men denne, som modgaf, »det e11 pro
position vii.l vore gjord>\ förklarade, att han beslntat, att förordna 
honom att sköta hela sysslan , hrnrtill han ocks/l den 5 Mars 1781 
fick kallolse. Vare nu hHrrned bnrn som heldst, sli beslöts dock 
i consisto t·ii sammantrilde don 27 April 1781 ntt triidgården un
der Linnes frånvaro skuJle skötas nf Thnnberg utan ansvårsskyl
digbot, emedan densamma ej blifvit till honom inventerad. Consi
storium uttalade lihäl sin lörhoppniDg vid tillfället, »at Domon
stratoren \lnder Profossoren von Linnes frånwaro sÄ wllrdar Trä
g1\rdeu, at Domonstratorons öfriga förtje11ster af Botauiq,,en deri
genom ökas». 

Före Linnes afrosa synes förhll!Jandot emellan 110110 m och örta
g1lrdsmästaren L. Broborg blif\-it så förbtittrm:lt, 11tt denne sednnre 
låtit öfvcr tala sig ntt under pl'ofossorns frånvaro stadna qvar och 
skiita trudgårdon som fornt. I cons.-protokoll den 12 Juni 178 1 
om11i1m11or ocks& rektor, att han kommit på don ta.nkon, »at ango
lliget worc det Broberg bibehålles wicl 'rrägårdon, så mycket mor, 

') Collect11ue11 Thnnberginnn i SmiilanclF nnlions bibl. i C' p~nln. Enli!?t en 
nf Acljnnkten Dr. B. Älirling l,eniiget medclelnd nfäkrift. 
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som denna 'l' rligärd utgör en dyrbar Kongl. A~dcmicns Egendom, 
hvilken af 011 i sl\ diverse örters skötand e, hwarom kunskap wid 
andre Trägt'trdar och Orangorier i Riket icko står at winnn, owan 
'l'rägånlsmästare liitteligen kan försiimras, oaktnd t don nognste til
syn af Prail'cctus H orti Botanici, hwars Ufrige görom/1.1 möijeligon 
icke tillata honom at stundeligen wnra i 'rrägården och Ornngoriot 
tilstäd oso. Mod anlodnlng häraf hade han talt vid Broberg, som 
också befanns villig ntt lem111t de trädg/1.rdar han under t iden ar
ronderat, och ätor intrlida i si n förra syssla mot det, att han or
hölle någon förbiittriog i sin lön . .Åfvunsä }ofvnde han, att i tr:id
gårdss k(itseJ undervisa sin son 1 sä att denne i framtiden kunde 
blifva hans oftertrlidaro och för öfrigt emottaga till dylik undervis
ning dem, som trfidgärdens prefekt eller consistorinm prllfvado 
lilmpligc. Härtill gaf consistorium sitt bifall och homsrnlldo till 
kanslern, om icko Broborgs lön borde förbättras, sil att han fingo 
ådigon 100 riksdaler spocie utom byresmedel, hvilka stago till 150 
daler kopparmynt. I skrifvclse af don 12 Juli s. ä.. uttalade ocks/i 
kanslorn sitt nöje deröfrer att man vid botaniska trädgllrden lyckats 
qvarhäl la en så skicklig man som Broborg, och gat' sitt bifall ti ll 
fö rslaget om dennes löneförbättring, hvilk.en skulle bcräk11ns frå11 
den dag (den 2 Juni 178 1), då Broberg återinträdde i s in egon
skiip af akadom. örtag/1.rdsmästare. 

Det var naturligt, att Linne i de engelska trärlgärdarnn skuLlo 
finna ml\nga sällsynta vlixter, som förtjenio att införas i Upsala bo
taniska trädgllrd. I bref till Thnnborg uttalar han också sin stora 
lllrundrau htlröfvcr, och huru han med all tlit likvlil ej hun n in
samla alJt, som ban önskade. Som hau vid ankomston till London 
bil.de af naturforskare och förnäma personer emottogs med stö rsta 
uppmlirksaruhet, s1l blef det honom ocks/1. lätt att fr:\n de Hirnäm
sta trädgårdarna orbålla Jlästan allt hvad han cl nskad o, och att han 
med tanken på sin botaniska trädgård i S\'erige begagnat sig af 
tillfälJot, visar sig af lln11s brof till 'l'hnnberg . ') I London fick hnn 

1) Linn6 till Thuuberg 1781 den 1 Aug.: ,Med 2:ne sl,epp har ing hem
skickadL växter, det f'urs\11 hnr 5 stor:i. ko1·gar med de ulldr:i. rnrru;te buskar, som 
alldrig tillförene i S,·erige niridt, och iiro hiir endnsl i en enda lriigiird; iag iir der
f'ure lllll(eliigen , 111 dessa ,·ni fnunkommer; de iiro oddressemde ti ll Tot.tie och Arf-
1·idrnns contoir i Stockholm; Hen Doc,torn m11ste lngn nL de1~fr,in få 1111derr:ittelse 
niir de kommr., och ~kiclrn Brnberg dit ntl. skaffa dem ,it, fartyl;" till Upsnb suinl 
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ocksll. tillfåUo att göra bekantskap med de troligen största natura
liesamlingar, som du för tiden funn os, bos Sfr J. Banks, hörtiginnan 
af P ortland, .åshton Lever, W. Hunter, M1·. Yeat, Dr. Fordyce m. fl. 
Bland de trä.dgllrdar, Linne besökte, utmärkte sig den markisen af 
Rockingharu tillhöriga anläggningen i Wimbleton för en stor rike
dom pä Liliaceror ocb allehanda väx.ter frän Yestindien. Markisen 
sjelf, som var bäde klinnaro ocb älskare af botaniken, hade ej spart 
nägoo kostnad fö r att göra trädgården sl'I fullkomlig som möjligt 
och Jemnade Linn6 med frikostig band dyrbara gåfvor af växter att 
s!indas till Upsala, 1.ivaraf dock flera olyckligtvis fö rgingos under 
t ransporten till Sverige. I den stora t rädgården vid Kew, h vilken 
förestods af den utmärkte A.iton, var Lin116 en flitig gäst och be
sökte dessutom flera andra dyl ika anläggningar i Chelsea samt dy
lika, h vilka tillhörde H errar Lee, Pitcairne, Fotbergill, Gordon, Mal
colm m. fl. Alla dessa stätliga samlingar ocli rika trädgardar kunde 
oj annat än uppväcka Linnes största bouodrnn, sä att han i ett 
bro! frll.u London doo 13 Juni 1781 skrifvor derom sålunda: »De 
Naturaliesamlingar, jag här trliffar, öf'vergll. al t hvad jag i Sverige 
kunde föreställa mig; så al jag mycket tviflar, om nä.got ställe pä 
Jordklotet finnos, h varest s/1. godt tillfälle gifres fö r en Historicus 
Naturalis at öka sina kundskaper. De kostbaruste Menagerier, 
'l'rägårdar och rikaste Cabinotter stå mig här altid tiplll', sA at jag 
icke vet bvar jag skall börja eller sluta». 

låta mig ,·eta snnrt, om ungra iiro ntgiingne; Gif,·aren Lord Rockingbnm har lof

rndL mig nya i sti!lle fiir dem, s010 på ,·iigen di.i. Niir de framkomma siittas de 
alla i viirme1·urn1nel, intet omplanterns eller 1·iims pi\ ni\godt Biil.t, om icke liigga li
tet fet jord ofrnnp!L - - Det tindra iir en luda af ijUcculentn, som Broberg kiin

ner ,·iil skji.itseln af, niigrn 70 sorter - altför vackra och besynnerlige en del. I 
slutet rif milnadcn så snnrL iag ftlr lilgenhet, skall komnrn mycket mera, bitde lef

vande ,·iixler och fri.in , samt lefrnnde Di,u·, nUr iag knn rn nilgou skeppare at ta 
emot dem. Olyckligt iir ni hiir intet gif,·es tillfälle att fil skepsl:lgenhet pil Stock

holm, dii iag nu iiger det biista till fiille, al fit rikta mig med alla de sitllsyntasle 
vilx ter . fog har mi\st skicka dessa med myckeL bes,·ilr på Sundet•. - Om dessa 

1•ilxter skril\-er Ur. L. Montin 1781 den 29 0kt. till 'l'hunberg: >I wäutnn nf det nu 
ankomnn brefret friin Herr Doctorn har jag liinge drögL att lilmua Herr Doctorn 
siJstiL unden'iittelsema jag haft fr:'\n London. Deribland n\r att Linn<i fåLt en hop 
Amuryllides och Pancrntire samt niigra rum plantor som Portlnndia, Aspalathus, 

Ebenum elc. af Mnrqnis of Rockingha1n genom giimle 1:Ierr Lees bearbel.ande, samt 
af Lee sjelf en hop hlesernbry11nthe11m hvillm nlla han skickat öfve1· Helsingör, emot 
fleres nid, som ,·ille att de skulle gi,tt i.ifrer G borg•. 

9 
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Under det att Linn6 skötte sina studier i utlandet, föreläste Thun
berg i hans ställe naturalhistoria och demonstrerade under höstmå
uaderna 1781-1782 botaniska trädgårdens växter. Bland arbeten 
i trädgärden, som hau under tiden hade att öfvervaka, ruå nämnas 
uppförandet af llY bostad för de sällsyntare djur, bvilka i trädg-ål'
den undel'böllos. Det förra djurhuset, som af åldel' var så förfallet, 
att detsamma ej utan eldsfara kunde uppvärmas, utdömdes redan i 
slutet af 1779 och beslut fattades i consisto rinm om uppförandet 
af ett nytt följande vår. För ledningen af detta arbete, hvilket för
dröjdes ända till 1781, lernnade Linne i bref till Thunberg ifrån 
London åtskilliga praktiska förbskrifter. 1

) - I samma skrifvolso 
nämner Linne också, att om örtagårdsmästaren Broberg ämnade låta 
sin son studera trädgårdsskötsel, sä funnes godt tillfälle att i Lon
don erhålla undervisning deruti, hvarigenom han kunde utbildas 
till att med tiden blifva sin faders efter t rädare i U psala. 

Botaniska trädgården i Upsala synes under Linnes frånvaro 
i London hafva erhållit tillökning af en ny tomt, bvaröfver L . i en 
skrifvelse i början af 1782 uttalar sin belåtenhet, men beklagar på 
samma gång att denna tillökning i trädgårdens vidd ej skedde re
dan fö regående böst, d1\, han haft tillfälle att erhålla lefvande väx
ter att derstädes planteras. Brefvet innebåller för öfrigt å tskilliga 
utgjutels8r af hans vanliga missnöjt>. öfver den ovilja ocb de mot
gångar, för hvilka bau ausäg s ig oförnkyldt vara föremäl i Sverige, 
samt klagomål öfver Thunberg, om hvilken han uttalar 'flera allde
les orättvisa omdömen. 2

) 

') Linne till Thuuberg 1781 den 1 Aug.: ,Djurhuset som i 'rriigflrden skall 

byggas, bur Eh· Doctorn laga ai nndra våningen som iir for Foglnrne, blir med mur 
upphögdi ifrån jorden, och fritt för luften under golfvet pi\ det stiiUet, som är så 

ufveralt fuktigt; 2:do och al mm·kattornes våning blir ofvanp,1; 3:o at ingen com
mun k:ikelung blir som Yiirmer liera rum; den besparingen som dervid Yinnes ut.i eld

ningen, gilir siukliga och kortlifvade Djur; hvart nun 1111\tte ha sin kakelung, bvar
rned man l;an skaffa dagligen luft, . 

') Lii1n~ till ,J. E. Noreen 1782 den 26 Jnn.: •At den i qu.estion varande 
tomten numidts till Kg!. Acacl. Triidglhden. itr iag pil Botaniqvens viignar oblige
rad ]llnsh·ii;sim., hude det rnri<lt iin mern, om det ske<lt innan fiirleden höst; tin

gelsmiin se på h,·a<l de ge af naturalier, hvilket giör s,·årigheter och ökar obliga
tion, at fö af dern 2:ne gånger; niir mig i hösta$ blef ifrån Upsaln beriittat at 

tomten ej iin ,·ar llimnnd, mftLle ing ålersi.indu 10 stora korgnr med Triin diir till 
iimnade Li!I dem Hf h,·illrn <le voro mig gi fne. Det iir Upsala A.cncl . liimnadt, at 
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Hornresan tog Linne öfvor }!'rank:rike, Holland, der han äfron 
besökte Hartekamp, Tyskland och Danmark samt anlände till Up
sala i biirjau af år 1783. Under början af hösten föreläste han 
enligt pn:electionscatalogen öf\-er växterna i botaniska träd'gården, 
men insjuknade snart oc!J dog den 1 Novembers. ä., hvarefter C. P. 
Tlrnnberg, hvilken redan mot slutet af 1782 erhållit fullmakt att 

vara e. o. professor, någon tid som vikarie skötte den lediga sysslan 
och utnämndes den 7 Sept. 1784 till ord inarie professor i medicin 
och naturalhistoria. 

Redan för längre tid tillbaka hade den äldre Linne uppsatt 
on instruktion för akad. örtagårdsmästare, hvilken dock ej syn0s 
hafva blifvit af consistorium stadfäst, men som sysslans innehafvaro 
L ars Broberg sjelf yrkade derpå, blef denna i consistorii samman
träde den 12 Mar~ sistnämnda år formligen antagen och var af 
följande innehåll : 

»Trägårdsrnästaren bur laga så, at alla göromål werkstä1Jas i 
rättan tid : han bör kjänna alla i Trägården och Orangeriet befin
teliga 'frän och wäxter, llvaraf 1, 2, llögst 3 plantor skola finnas, 
och ega insigt om dess rigtiga ans och skötsel, or.h densamma noga 
observera och werkställa, hålla Trägärden ren från onyttiga wäxtcr. 
Frön af de wäxter, som äro annuele, årligen ntså och skaffa dem 
i blomma och med mogna frön å uyo alla är insamla och deröfver 

leka med folk so1u på all möjeligt sHtt exponera sig för en A.cadem. tillilörande iu
r;tttning. Jag iil· brydd, mycket och förniimste iindomål af min resa vet Dn var at 
fiJrse Upsala trilgård, at inriiltri den pli den nya :intagne Triigårds skiötseln, och at 
möta ett sådant ofönuodadt hinder; Jag har fädt ingen uudeniittelse hemifrlln hurn till 
ståndet der i h'iigården nu iir en g/lng, dl\ TbunLerg Hit mig vela at 5 si. kDl'gar 
med omngerie vi.ixl,er voro frnmkonrne, förleden hi.ista skickade ing iin 4 paqveter 
och lårar med viixter, om hvilket iag ingen nndel'J'iitielse fädt om de framkommit 
eller ej; iag vet ej hum iug det slmll bli undeniillad om; ty fast ing iir frllnva
rande, borde vill i min tanke, Yicarius Ir.ta mig Yeta brister och furlusl.er diir, som 
iag nu liitl:11'e kan iirsiitta, iin kansJ,e någonsin mer. Det ii1· ej mitt fel, om ve
derbörande till,1t.a illasinnade, ut emot mig liigga hinder i viigen för befrlLmjande af 
en inriittning, för ltv ilken iag uppoffrad!, mig helt och hiillidt, utan egidt intresse; 
ho1· kjöpt min sysla dyrt; iag har företngidt mig en kostsam resa för den ,,etenska
pen skuld; iag har ingen N:'id vunnidt, men haft mycken förargelse ; Men hvacl 
kan i1ig biitlre viinta , diir ingen vill ge mig n,,gon justice; där ingen yil] con
siderern h,·ad iag giordt eller hYad iag giör. > -- Originnlet till ofvan anförda bref 
eges af Herr Boktryckaren P. Hunselli i Upsala, h,,ilken 1·iilvilligt st:illt detsamma 
till l'i.örf:s disposition. 
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Catalogne hålla ocll så laga, at ,vid Ornngeriet. och Trägården nu 
be:fintelige och tillkommande Trän och wäxter h/illas wid magt, 
wäxa till och förökas; Noga bewaka alt bwacl innom Trägården 
och Orangeriet finnes inneslutit samt laga så, at altid Trägården är 
snygg och städad. Dä örter och frön eller blomster skola af Pro
fessoron eller Demonstratorn bortgifwas, bör Trtigårdsmästaren wara 
närwarande och clerom äga kunskap. Wid föreläsningarne, som 
hållas i Trägården, skall Trägärdsmästaren noga efterse, at ej nå
gonting bortryckes, rubbas eller skadas och sedan föreläsningen är 
slntad, Trägården Mer tillsluta. Då hederligt folk wilja bese Trä
gården, Orangeriet och djuren, bör Trägårdsmästaren, så widit han 
oj af angelägnare göromäJ hindras, sådant tillåta, och wara dem 
dervid följaktig. Trägärden skall ständigt warn tilJäst och må in
gen af dem, som äga nyckel till 'l'rägården, wara tillfitit at lemna 
den i andras händer.» 

Vid samma tillfälle fattades om au vändni11gen af trenne till 
trädgården hörande tomter det beslut, att en af dem borde brukas 
till kökstrli.dgärd, en annan till odling af växter till 1öda för· i 
Midgården underhållna lef'vaode djur och den tredje, hvilken aka
demien kort förut t illbytt sig af prof. J. Sidren, skulle pä vären 
besås med korn för att derigenom göras tjenlig för det med den
samma afsedda ändamålet, nämlige11 att blifva en plats för en plan
tage af triid och buskar. På hemställan af örtagårdsmästaren, att 
som dennes son G . .A.. Broberg »wid 19 år gammal wisar mycken 
hug och höijelse för Botaniska Trägårtlskonsten, i hwilken han, ef
ter sina år, redan äg-er wacker insigt, till hwars ökande han nu 
wid andre Botaniske Trägärdar i Riket gör biträde, och hans Fa
der äfwen utfäst sig, at i detta änclnmäl wilja låta bonom på nå
gon tid besöka .Ä.ngland och andra utrikes orter,» så fann consi
storiurn skäligt att tillförsäkra honom platsen som alrnd. ör tagårds
mästare, då densamma en gång blefvo ledig efter hans far, sävicla 
han till den tiden hunnit förvärfva sig tillräcklig skicklighet till 
sysslans skötande. - Den äldre Broberg synes hafva åtnjutit myc
ken bevågenhet a.f consistorium för sin duglighet, och då han till 
exempel följande året auhöll om bättre bostad, fattade consistoriu·m 
det beslut, att en sådan skulle af ston uppföras enligt den ritning, 
som Broberg sjelf deröfver ingifvit. Samma är beslöts äfven, att 
tvänne i trädgård.en befintlige d. rifbänkar, hYilka voro försedde med 
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kakelugnar, men som genom långvarigt bruk kommit i mindre 
godt tillstånd, skulle ombyggas a.f t egel med fot af sandsten . 
Tvänne år efte råt eller på sommaren 1787 rappades orangeriet och 
de öfriga drit:husen. 

Angående den fö r trädgärdens skötsel nödiga personal, så in
Jemnade örtagärdsmästareu L. Broberg den 7 Juli 1784 det förslag 
till consistorium, om det ej vore nyttigare för trädgårdsarbetets 
bättre bedrifrande, att man finge en eller tvä sfändige drängar med 
årlig lön, än att som förut endast hafva 12 a 14 dagsverken år

ligen af do tio ka1far1 som för detta arbete åt11joto försvar under 
akademien . Oonsistorium tog förslaget genast i öfvervägande och 
som man erinrade sig, att desse försvarskarlar voro ganska fattige 
ocb derföre säl lan mäktat utgöra de dagsverken i trädgården, bvar
till de förbundit sig, så at t man ofta nödgats lega folk, ocb som 
det för öfrigt vore troligt, att desse fö reslagne drängar, då de blif
vit inöfvade i trädgärdsarbetet, skulle göra det betydligt bättre än 
de okunnige försvarskarlarne; så beslöt eons. att ingå till kanslern 
med anhållan om att för trädgårdens skötsel fä antaga tvänoe drän- ' 
gar, bvilka hvarje år från l April och till den sista Oktober skulle 
sköta i t rädgården förekommande arbeton mot en å rlig lön för 
hvardera af 400 daler kopparmynt. Medel härtill kunde t.agas af 
de penningar, som varit anslagna till underhåll af Strutsen och 
Oasuarien, och bvilka, sedan dessa dött, ej vidare behöfdes. Till 
denna åtgärd lemnade ocksä. kansle rn sitt bifall i skrifvelse af den 
26 Juli samma är. 

Såsom redan är oämndt1 blef C. P . Thnnberg ordinarie pro
fessor i Upsala 1784, hvil ken befordran, att döma af samtida bref, 
synes bafra väckt allmän belåtenhet bland naturforskningens id
kare och vänner både inorri och utom Sverige, och i hans bref
samling finnas åtskilliga lyckönskningssk.rifvelser med anlecluiug 
der~f frän Prof. N. Hellenius i Åbo, Adam .A.fzelius, D. Rung, 
Baron E . G. Oxenstjerna till Rka 1

) m. fl. 

') Från denne fÖI' naturvetenskapen lifligt intresserade man innehåller Thun
bergs brefäamling åtskilliga i ett serdeles gladt ocb humoristiskt spriik affa\tade skrif
,·elser och som prof hiirpå m?i anföras följande bref, hrnri han lyckönskat· Thun
berg att hafva blifvit professor, dat. den 21 Ja.n. 1785 : 

>Nlistnn kan jag swlir,ja på, att. jag iir ibland de sista att gratulera till er
hållne sysslan. Men torde dock hlincla att jag iir en ibland deru som ifrigast öo-
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Allt ifrån den tid, då 1'hunborg första gångon omottog för
ordnande att sköta dou botaniska professuren, ocll till slutet af 
den period, bvilkcu donna afhandling omfattar, fö reliiste hau 
öfvcr botaniska trädgf1rdens växter i början af hösten, men un
der årets öfriga månader merlicin, zoologi eller n§gon annan 
af de till naturalhistorien ll t> rando limncn. 8001 biträde ArböJl 
1nm i början af år 1785 den knnnige Dr. Adam Afzelius, hvilken 
från denna tid och till hösten 1789 i egonskap af domonstrator 
undervisad e studerande ungdomen i att lära känna botaniska träd
gårdens Yäxter, men sedan denne sistnämnda år begif,;-it sig till ut
landet, der han dröjdo nära tio år, blef Th unborg under den □a tid 
ensam om bandbafvandot af trädgll.rdon. Or. J. H. Olin omtalas 
visserligen såsom biträde i trädgärden något efter början af är 
1798, men om han dertill verkligen bade lagligt förordnande, kän
na vi icke. 

Vid ott af sina besök i Upsala hade Gustaf JII, bvilkeu ofta 
plägade infinna sig i botaniska trädgårdon, funnit densamma för 
liten för sitt ändamål samt dossutom genom sitt läge otjenJig, och 
på tillfrlgan om, huru detta skulle knnna afhjelpas, anhöll Thun-

skal och sagt: att det Yore högsta oriitt, 010 Thunberg skulle förbig~s. Ändteli

gen fick j ag den gliidjen se nf A,~sorne, det riltten ho.de sin gllng. Det iir sllledes 
af' hiilrtat som jag uprigtigt gr:i.tuleror till den erbltllne Professors Sysslan och det 

af S orsaker. 

l:o) Att Botnniq.-e11 i Sverige misto.t för mycket., om nfigon hnlfbotanicns 
per nefas kunnat intriguern sig dit, diir Gud och Naturen assignerat Professo1· 

Thunberg. 
2:o) Att I bordP.n viil hafva nf,gon regress !',ir det h rnd man pil Bnt:wia 

kunnat erh1lll11, om ej kiirleken till Fäderneslandet rnrit i viigen, och iindteligen 
3:o) var jag för egeu del oiindel. b~lllten med, att Yeta mig ej rilka ul 

för nngon Copricieux och intra itahle Carl, d,1 jag nAgon gfrng kan komma till Up
suln. Ja sA diir iir det! Allid skall någon egennytta följo. med menskligbeten!! 

Att nn visa Herr Professorn det jag ej skrymtar, utan Yisar mig s1id11n jag iir, så 

vill j ag strax börja körn ikring med sn/\Uiilnnn. 
I :o. Gifves n/lgon 1nöjel.igbet. att ffi nU1·mare ,·:'lhren, per posto, en Calfeböna? 

2:o. Finnes nAgon utviig att crhnlla frö eller rot af mentha pi1>eritis. 
3:o. Tinr Prof'e~soru rflll på att skiinlrn mig en led af CercuF. vel Cnnl,us grnndi

florns, och ~kulle ,·linnen i ruin kamar .-ara tillr:ickelig au fii henne i blomma? 

Lefrer jag till Sommnren, iimnnr jag mig till Upsalo, nit iin en gflng cl11gM 
och mtUns i Academie triigl\rclen, bf,de att sklhla viiksterna som ock att besök11 ,·dra. 

Cousiner murknrtoroe > 
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borg, att Slottstrlidgånlen såsom bättre beliigen matte upplåtas till 
anläggning af en ny botanisk trädgård. Detta förslag biföll konun
geo, lofvade att af enskilda medel bekosta anläggoingeu af deo 
11ya botaniska trädgården och uppförandet af nödiga byggnader, 
hvarefter han den 17 Augusti 1787 i nlirvaro af bof- och akade
mistaten till universitetets prokansler öfrerlemnado följande gäf
vobref. 

» Wi Gustaf - - Gtire vitterligit, at om Wi redan i do yngre 
åren med huldhet och omvi\rdnad omfattat Nordens äldsta Lärosäte, 
Wår Acadomie i Upsula, Sä hafve Wi ännu mera uudor l9ppet af 
W år Regering varit Sorgfälliga, at befordra Dess beder och till
växt, då utom W/tr egen tillfridsställolse, och den äran att full
komna hvad de tvänne Störste Konungar, l.ivilkas namn Wi bäre, 
med sä mycken omsorg sökt at befrämja, Wi icke allenast deri
genom vunnit et tillfälle, at uti Wårt Egit efterdöme lära Wär 
Kärälskelige Herr Son, at htigst akta den lycka, som åtföljer Spi
ran öfvor et uplyst Folk, utan ock dageligen njute den hugnad, 
at se Svenska Snillen böja Sig till Vettenskapornes fullkomliga 
kännedom. 

At vinna dessa ändamäl, så värdige Wärt bemödande, bafve 
Wi äfven undersökt alla Academiens Inrättningar och bvilka af 
dem kunnat fordra ändring cllor förbättring. Deribland baJve Wi 
funnit Botaniska 'l'rädgården med dess Samlingar, i anseende bäde 
till läget och utrymmet höra flyttas till et i bägge dessa afseenden 
mera tjänligit Ställe. Sä länge <len lärda Worlden uti denna Ve
tenskap endast erkände von Linnes Lagar, upfyllde hans stora 
Namn och Kunskaper al t bvad häruti saknades. Men nu mora, 
sedan uptäkterna likat sig, och Utlänningar, ledde af hans Lj us, 
börjat täfla med hans Landsmän, fo rdrar hans Minne och Acade
mieus beder de anstalter, b varigenom hans skickelige Efterträdare 
må kunna bibehålla bans företräde. I sådan afsigt hafve Wi i Nå
der heslutit, icke allenast, at af Wära enskilta medel besörja om
kostnaden vid anläggningen af en ny Botanisk Trädgård med alfa 
nödvändiga Hus, utan ock velat der tiJl tiplåta don vid Slottet här
städas rarnnde Lust-Trädgård, Jämte Etthundrade Tolf Qvadrnt 
alaar J ord ntaoför doss Västra sida. Till följe deraf vele Wi här
med afhända Oss och Kronan, såsom Wi ock genom detta Wärt 
öpna Brof afsäge Oss och Kronan, för nu och tillkommande tider, 
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all ägande rätt till bomälto 'frädgård oclJ J ord, ll\'ilkeu Wi dor
omot förära Wå.r Acadomio i U psaJa till ovitrdelig ägo och be~itt
niog, endast med vilkor, at Triidgärden till Träd, Planteringar ocb 
Alleor m. m. nnderhålles i det skick dr n nu är, samt att ban 
nyttjas till det Bruk Wi honom ägne, ncmligen till Botaniska Or
ters och Växters skötando oC'b planterande. Thet allo, som Yoder
bör, hafve sig börsamlingon at oftprrätta. Till yttermera visso hafve 
Wi thetta mod Egon Hand UJld erskrifvit ocb med Wå rt K ungl. 
Sigill bekr!\.fta !ätit.» 

Samma dag lade konungen äfveo grundstcnon till rlon nya 
0rangoribyggnaden och tvtlnne Är· elterfl t ökadrs den till botaniska 
trädgården npplätna plat~Oil ännu mera till sin vidd. 

Genom denna gäfva erhöll Thunberg ett vidgadt fält för sin 
verksamhet, då han äfven fick till uppgift att leda anhiggningen 
af den nya trädgärden, mon han bö11 under tiden äfvo n don gamht 
trädgärden i sa godt stäud, som omständigheterna medgål\'o. Att 
döma af hans brefvexling måtto denna egt ett ganska stort antal 
sällsy ntare växter och oupphörligt bestorma:: han med böner om 
frön från bädo Sverige och utlandet. Han stod ocksä i 011 verk
ligen storartarl brefvexling rued sin tids förnämste ~otanistor och 
blomsterälskare ; utbytte frön bland andra med C. D. Sch reber i 
Erlangeo, J. Roemer i Ztiricb, A. Zuccagni i Firenze, E. Sanvitale 
i Parma, C. Rudolphi i Greifswald, T. Pavon och J. Cavanillos i 
Madrid, A. M.ichaux. och Thouin i Paris, A. Broussonet och Gouan 
i Montpellier, Redowsky i Moskva, J. A. Mnrrny i Göttingoo och 
N. Collin i Pbiladelphia. Som exempel på, huru stort U psala träd
gårdens rykte ännu var, må anföras, att T. Pavon i Madrid 1804 
begär att erhålla frön af Desmodium gyrans och Dionrca muscipula. 
I likhet mod Linne deil äld re bidrog Tbunberg att genom frösänd
niogar göra Sibiriens växter kända i Europa. 

Bland de rnäilga personer inom landet, mod hvilka Thunberg 
utbytte frön, mä nämnas C. Alströmer på G5.sevadholm, E. G. 
0xenstjerna till Eka, Axel Cronstedt, .Fr. A.charius i Vadstena, 
01. Swartz, Fr. Wilcke, 01. Lindberg (kamrer i krigscollegium), 
A. Sparrman, F. Wrode, A. Rf>tzius i Lund, M. Kolmodin pli Gott
laod, G. Acllerberg i Mariofred, G. Silfvorstrålo pä Lin dö; i Fin
land ,J. Bnr,!?strnm i Borgä samt C. N. Holleoius och Gal,r. Bons
dor.ff i Åbo. 
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Som redan är nämndt, blof .'ld. Afzolius år 1785 demonstrator 
i botaniska trädgården och bland haus eftorlemnade bandskl' ifter 
finnas för åren J 785-1787 anteckningar om do observationer 
han anstält bland annat öfver den tid pil dagen, dä viLxterna i 
trädgäl'den utsl ogo sina blommor. Bland ~ällsyntaro svenska väx
ter, som då omtalas s1'1som odlade i bot. trädgården, kunna anfö
ras: Lunaria redh·iva, Ranunculus illyricus ocb aconitifolius, P o
tentilla rupestris och frnticosa, Papaver Argeruono, Anthoricum 
rnmosnm och Liliago, .A.stragalus glycyph~·llusi Orobus niger, Malva 
moschata, Genista tinctoria, Glaucium lutoum, Daturn Stramonium, 
Cram be maritima, Campanula latifolia och C. Tracbeliuru, Sedum 
album, Co1wolvulns sepium, lrupatiens Noli tangera, Antirrhinum 
Orontiurn, Rhodiola rusen, Saponaria officinalis, Dracocephalum tby
mitlorum. - Fö r öfrigt synes han också hafva egnat sig 5.t stu
dier i trädgärden öfver fröns g roning, lökars utveckling, växter> 
frltn bvilku bin togo honing m. m. 

För år 1786 bar han lemnat en förteckning öfver do träd 
och buskar> till nntal 108 arter: hvilka i alrnd. trädg1lrden odlades 
på fritt land , och ,·i kunna bland dessa anföra: AC'er campestn3, 
Oytisus Laburnnm, Daphno Mezereum, Evonymns enropreus> Fraxi
nus Ornus, H ippopbae rharnnoides, Lonicora tataricai Pinus Picca, 
Prunns Mahaleb> Robinia Psevduacasia, Rubus odoratus, Salix pur
purea> Sorbus bybrida, Syringa persica, Tax.us baccata, Vibur
nnm Lantana. 

A f samme man finnas äfveu redogörelser öfver de frön från 
Sierra Loona och andra tropiska Hinder, S()m han ll ren 1799, 1800, 
1802 lomnat till träclgår:lsmäst,m:rn G. Broberg. Sistnämnda år 
erhöllos äfven frön af 64 arter frä11 Oancasus sände af P rof. C. N. 
Hollunins i Åbo. 

U nder Tbunbergs prrosidium utkom 11.ren 1803, 1805 och 1811 
on serie disputationer med titel: Horti U psalionsis Plantro cultm 
1780- 1800, hvaraf man finner att antalet af do växter, som uud t:1r 
<lossa tjugu är förekommit och odlats i botaniska trädgltrden, sti
ger till 863 slägton med 3263 artor. Bland de most anmärknings
värda utom rcdnn nämnda kunna bland dem anfö ras: .Amomum 
Zingi.ber, Krompfo ria Galanga, Ofoa europrea, Jasminum odorat.um> 
Justicia adbatoda, Ziziphora rapitata, Ortogia hispanica, Loetlingia 
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hispunica, Tamarindns indica, A ntholyza Cunonia, Loersia oryzoidos, 
Melica unitlora, Bromus gigantons> Stipa Peonata, Arnndo Donax, 
Holosteum umbellatnm, Aspernla odorata, A. tinctoria, !lex aqvi
folium, Holiotropium peruviamnn, Tonrnefortia volubilis, Androsace 
septontrionalis, Soldanella alpina, DodecatlJeou meadia, Cyclameu 
hedorrefolium, Lysimachia neruorum, Oonvolvulns sepium, Samolus 
Valcrandi, Lobelia longiflora, Ooffea arabica, Mirabilis jalapa, Datura 
Metel, Atropa Mandragora, Cestrnm vespertinum, TectoniL grandis, 
Strolitzia Reginro, A.pocynum androsremifoJium, Eryngium mariti
mum, Scandix P ecteu, Imperatoria Ostruthium, Vibnrnum Tinus, 
Aral ia race mosa, BromeJia Ananas, 'l'u]bagbia alJiacea, Pancratium 
caribroum, Amaryllis formosa, Fritillaria Moleagris, Gloriosa superba, 
Scilla maritima, Dracrona Draco , Convallaria verticillata, Yucca 
g]oriosa, Agave americana, Alstroemeria poregrina, Oryza SatiYa, 
Colchicum autumnalo, Laurus cinnamomum, L. Campbora, CrosaJ-. 
pinia pulcbcrrima) Rhododendron ponticum, Andromeda tetragona, 
A. hypnoides, A. Polifolia, Saxifraga Cotyledon, Diantbns arenarius, 
Ste!Jaria holostea, Eupborbia Oaput Medusre) Oactus (Cerous) grandi
florus, C. (Opuntia) Tona, C. (pereskia) aculeata, Amygdalus com
munis, Tetragonia expansa., Mesembryanthemum Cl'ystalinum) Tbea 
bohca, T. viridis, Cistus ladaniferus, C. Heliantbemuru, cimicifuga 
footida, Liriodendrou tulipifera, Maguolia glau('a) Anoruone silve
s tris, .Adonis vornalis, Ranuuculus iJJyricus, H elleborus (Eranthis) 
llyemalis, Stachys alpina, Dracocophalum Rnyscbiana, Gloxinia ma
culata, Digitalis purpnrea, Bignonia radicans, Linnroa boroalis, Ca
kile maritima, Orambe maritima, .A.nastat ica hierocbnntica, Cocblea
ria officinalis, .A.lyssum calycinnm, Cardamine bellidifolia, Arnbis 
alpina, Rapbanus caudatus, Passiflora coeruloa. Polargonium odora
tissimum, Geranium phreum, Adansonia digitata, Lavatera arborea, 
Gossypium herbaceum, Hibiscus triooum, Camellia japoniua, Geuista 
pilosa, G-. anglica, G. germanica, .A.rnclJis hypogooa, Glycinc Apios, 
Vicia cassubica, Colutea arborescens, Coronilla Emerns, Ornitbopus 
perpusillus) Hedysarum (Desmodium) gyrans, Indigofera tinctoria, 
Tritolium fragifernm, Tragopogon porrifolius Hieracium aurantiacum 
Cartbamus tillcto rius, Chrysocoma Linosyris, Verbesina aJata, Rod
beckia laciniata) Silphium perfoliaturu, Calypso borealis, Zea hlays, 
Morns alba) Jnglans nigra, Arnm maculat um) Ricinus Communis, 
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Hnra eropitans, Sicyos angulata, Phoonix dactylifera, Dioscorea 
Satirn, Etuis guiuoensis, Cycas rovoluta, Zamia Pumila 1 Ephedra 

distacbya, Musa paradisiaca, Ceratonia Sili.q va1 Chamrnrops hu milis, 
Helens saccharatns, Mimosa pndic.:a, Gleditschia triacantba, Osmunda 
regalis, Asplenium murarium, Acrostichum ilvense. 

Bla.nd lefvande djur, som under tiden från Tbunbergs tillträde 
till professuren och till är 1807 undorhöllos i trädgården, omnämnas 
ätskilliga i samtida consistorii protokoll samt bref. En struts

fogel inskaffados 1785 efter den, som dött äret förut, och från 

Ulei\.borg siiude apotekaren F. J. J ul~lin med mycket besvär en jerf, 
hvilken på hösten 1793 kom ti ll Upsala or.b befanns vara serdoles 

tam. Ett lodju r omtalas 1787, en elg 1795 och detta å r anslogos 
till uppvärmuing af det hus, <ler djuren förvarades, sex famnar 
ved . Vid besigtningen af gamla trädgårdens hus år 1802 befunnos 
i djurhuset derstädes endast »2:ne påfoglar, en markatta, en pape
koija och några silkosharaJ\\) men samma år erllöll man i present 
af konungen ett ungt lejon, bvilket dock ej lefde längre än t ill 
året derpå. M. Kolmoclin i Eista på -Gottland skänkte 1803 en 
lefvande gumse med fyra horn, ocll en kamrer Brunfält i Stock
holm ville 1805 skänka en lefvande björn> men det finnes ej nänmdt, 
om anbudet emottogs. För öfrigt synes man i trädgården bafva 
underhållit flera svanor. 

Då den nya trädgårdC:m efter 1787 var under anläggning och 
ståtligare Yäxthus der började uppstå, var det naturligt, att roau 
så l itet som möjligt uppoffrade några extraordinarie medel på un
derliållet af den gamla trädgårdens byggnad0r, hvilka, att döma af 
besigtningsprotokollen, vid denna tid befunne sig i ett allt utom tiJl
fredsstäJlande skick. Orangeriet underg,ick on nödtorftig reparation 
1794, men detta oalrtadt, omtalas detsamma tre år efteråt säsom 
ganska för fallet. Allteftersom utrymmet medgaf, flyttades växterna 
småniugom öfver till den nya trädgården, och år 1802, då den 
gamla undergick en noggrann och omfattande besigtning, uttalade 
consistorium, efter att af synemännens utlåtande bafva tagit kän
nedom, som sin åsigt , att husen skt1lle säljas och trädgården ut
arrenderas. Ad. A fzelius befanns samma är villig att örvertaga 
densamma såsom arrendator och 1805 hy rde ban för sin räkning 
det botaniska huset. Härmed upphörde också den gamla botani-
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ska träd~ftrden, oeb den 25 l\1aj 1807 invigdes den nya botaniska 
institutionen pit bundrade årsdagon af Caroli Linnroi lödolsc. 

För fullstlindighetcns skul l torde äfron varn nödigt att bär 
meddela en förteckning öfver do personer, hvilka såsom örtagårds
mästare, alltifrll.n trlidgll.rdens anläggning och till år 18071 haft i 
uppdrag att i främsta rummet läg-.!;a band vid dess skötsel och 
vilrd, men vi måste dll förutskicka don anmlirkningen , att de npp
gitter från äldsta tid, som om deras leruadsJopp bevarats, äro 
gans!:a knapphändiga. 

~å<;oru don förste af aka<lemiuns örtagärdsmästaro kan man 
räkna Olof Rmlbeck den äldre, hvilken ännn flera år efter botani
ska trädgåi<lens anläggning fo rtfor att ensam sköta densamma. 

Johan La-rsson. Nämnes i eons. protokoll i början af 1661, 
då 0. Rndbeck anhöll om löneförhöjning ät honom. 1 Maj mänad 
s. å. bestämdes, att han skulle höra under akademiens jurisdiktion . 
Han dog I 67 4. 

Bö1·ge Be-ngisson. Nämnes 1686. 
Olof Carlsson Ji'alk. Omtalas för:.t 1694. Synes bafra varit 

en duglig man 1 och dll. han 1703 ville taga afsked 1 ålades 01. Rud
bock af eons. att söka förmä honom att stanna qvar, emedan han 
vore »för Trädgården omistandes.» Han dog i små omständighe
ter l 716. 

E,·ik Winge 1716-1729. Kom frän Hessle i Vestmanlnnd 
mod goda rekornUJendationer1 men syues dock ej bafva motsvarat 
de förhoppningar man hyst om bans duglighet oeb anklagas i eons. 
1728, emedan »hau icke skal ha den kunskap om trädg/1.rdeus ryck
t.ande, som weJerbör, och at han icke skal hälla sig nyektert utan 
fö rsumma sin tjenst . .o Att c. Linnreus sökte tjonstcn efter honorn 1 

är redan förut nämndt. 

Kristoffer Herman 1729- 1 735. Hado förnt varit hos lands
höfding Karl de Geer pä Väsb)r i 18 är. 

G11staf Samzclius 1736--1739. Han var medicine studerande, 
dä han sökte tjensten, eeb utfäste sig att under nädärstiden för 
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Hermaos änka göra sig kuunig i trädgårdsskötsel. Af eons. erhöll 
han flern gånger understöd för att dels i Stockholm, ocb dels i 

utlandet skaffa sig större insigter i det, som till hans befatt
ning hörde. 

Didr. Nictzel 1739-1756. Kom på föraustaltande af Linnrens 
frlin Holland, der han förut varit hos Olifford pli Hartekamp. Be
römmes mycket i samtida uppgifter för insigter och duglighet. 

. Det dröjde Hlnge innan man efter Nietzol biet' i stånd att 

erhålla någon ny t.rädg~rdsmästare. En holländare lofrn.de 175 7 

infinna sig, men korn icke, och en tysk, som tjenstgjorde p/i prof 
1761, omnämnes oj vidare. Omkring 1764 eller något scdnaro 
antogs 

Lars Broberg, som dog 1795. Han synos i det helu hafva 
varit en kunnig man, fastän Linne d. ä. oruellanåt baft orsak att 
beklaga sig öfver hans värdslösbet. Hos consistorium åtnjöt han 
stort anseende. Elterträddes af sonen 

G.,11s!af Ado~f Broberg 1795-1813. Studerade till en början 
trädgårdsskötsel i Upsala under sin faders ledning, mon bogaf sig 
E;Odermera till utlandet och förkofrado ytterligare sina insigter före
trädesvis hos Aiton i Kow. 


	Botaniska-trädgården-i-Upsala-1655-1807



