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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 allmänheten och 
samtidigt stimulerar de till vidare forskning, ibland för att 

bekräfta eller vederlägga hans rön. Man må inte 
förglömma att Swederus excerperingsarbete 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 konfrontera. Swederus olika 
artiklar på hortikulturens och naturforsknings många 
områden är således dubbelt aktuella, dels som tidiga 
bearbetningar av ett primärt källmaterial vilket fort-
farande 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 forsk-
arnas krets. Läsning av artiklarna skulle kunna öka för-
ståelsen 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 Trädgårds-
föreningens 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 
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»Carl Linmeus var altså älsta sonen, född 1707 Natten emel
lan den 12/ 22- 1~/2s rvfaji klo<:k. 1 just i wackr::iste wåren, då giöken 
utropat sommaren emellan mensis frondescenti<B och florescentire. 
Denna sin Faders ännu enda Son liksom uppföddes i Trägården hos 
sin Fader, ty Faclren anlade strax han blef Pastor vid Stenbrohult 
en den vahaste Trägård, som var uti Länet, upfyld med utvalda 
Trän ock de ra:raste Blommoe, uti hvilken Fadren, då han var fri 
från ämbetsförrättningar, sökte sitt tidsfördrif . . . Wid Stenbro
hult "-å.s.te Carl up ibland blomstren, till hwilka han med sjelfwa 
modersmjölken fattade så stort nöje, att det sedennera af ingen 
nöd kunne utplånas ... 

Denna så t ill sägandes medfödda lust för örter föröktes seder
mera därigenom, att gossen hörde sin Fader ofta referera något 
om ,räxter, som war sällsamt; att han af honom straxt fick lära 
Swänska namn på en stor dehl wäxter; att han fick stadigt wistas 
i den Trägård, Fadren anlade i Stenbrohult och hwilken, h,rad 
differente wäxter angår, war sannerligen den curieusaste i landska
pet ; samt att gossen fick lof göra sig en egen trägård i miniatur, 
där han på en liten plats hade ett stånd af alt det, som fants i 
den större trägården 1 . » 

Bamdomsintrycken af hemmets trädgårdsanläggningar vnnno 
dessutom trnligen i styrka genom anblicken af det angränsande 
ln.ndskapets ovanliga skönhet. »Sten.brohult ilr en kyrka», yttrar 

Källorna till denna afhandling utgöras hufvudsakligen af U psala uni
Yersitetsarkiv, Linnes själfbiografi, anteckningar efter hans föreläsniogar, tryckta 
skrifter samt Tu. M. FRrns lefnadsteckning af vår t lands störste naturforskare. 
- Till Lektorn och Riddaren C. A. l!' ARLCRANTZ, hvilken med lika stor vä!Yilja 
som Yan hand dels verkställt och dels granskat en stor del af öfversättningen 
från Linnes latinska skrifter, samt till Fröken ANNA ÅLUND, som med outtrött
lig flit kopierat många för denna uppsats behöfliga dokument, utta la vi härmed 
Yar stora tacksägelse. 

1 LIN:'iES Egenhiindiga cmteckningar om sig sjelf. 
Su:ellt:rus. 
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han i anteckningarne om sig själf, »belägen . . . på en af de täc
kaste orter, som Sverige framalstradt; ty hon ligger invid elen an
senliga Sjöen :Möklen, där han går in med en fjerdedels mils lång 
vik och lägger sig neclran invid denna körkans fötter ; De släte åker
felten omgifva denna kyrka på alla sidor utom den västra, där 
Mö klen utsträcker det klara vattnet; Något stycke ifrån visar 
sig den fagra bokskogen åt Söder, Taxås höga berg åt Norr och 
Möklanäs öfver Sjön i Vester. Deremot på östra sidan betäckas 
åkerfelten från Norr med Barrskogar, från Öster och Söder med de 
angenämaste ängar och löffulle triin». 

På ett annat ställe 1 säger han, »att änga.rne mer likna de 
härligaste lundar och blomsterrikaste trägårdar, än det de sielt'Yve 
äro; så att då man här sitter om sommartiden och hörer Gjökens 
samt de andre många särskilte foglars sång, insecternes pipande 
och surrande, och tillika ser på de lysande och präktigt målade 
blommor, kan man icke annat än hisna wid Skaparens så präk
tiga inrättning» . 

IVIed dessa vackra ord skildrar Linne på sin ålderdom blom
stergården i Stenbrohult samt den omgifvande trakten, då elen 
stod i sin sommarfägring, och hvilka båda alltifrån hans tidigaste 
är ingåfvo honom den kärlek, hrnrmed han omfattade naturen -
en kärlek, som han under alla lifvets skiften blef orubbligt trogen, 
som hva.rje år vid vårens gryning liksom väckte honom till nytt 
lif och ny verksamhet, och hvilken i hans skrifter framträder med 
det lifliga.ste inträsse, den snillrikaste framställning och det miist 
intagande behag. 

Ännu i dag äger man i behåll en skildring af den lilla vrå i 
världen, där CARL L1NNitus först emottog dessa outplånliga. intryck 
af naturens visa inrättning och hänförande skönhet, ty det har lyc
kats den skarpsynte och outtröttlige forskaren TH. FRIES att finna 
en visserligen något ofullständig, men dock ganska upplysande för
teckning öfver de väx.ter, som kyrkoherden NILS LINNJEus odlade i 
sin trädgård vid Stenbrohult, och denna förteckning, hvilken bär 
namnet Aclonis Stenbroliitltensis och är uppsatt af den äldre 
sonen sjelf 1732, taga vi oss friheten att här nedan återgifva.. 

»I Vetensk. Aka.d:s bibliotek förvaras nämligen ett original
manuskript med ti tel: CAnOLI LINNJEI in A cacl. Ups. Demonstr. 
Bot. Adonis Stenb1·ohiiltensis sive E nmneratio plantantm, quas in 

1 S. Roosrno, Historisk beskrifning om Småland, s. 18. 



Linne och växtodlingen. 3 

horto suo Stenbrohultensi indiixit Venerandus Parens Clariss. D:mis 
.NICOLAUS LINN.,EUS Pastoi· et Ecclesicistes ejusdem loci lait
datissimus, secundiim methodiim p1·opriam in Aclonidc Uplandi.co 
trculitam recensio stirpium {acta est. Stenbroh. 17.32. Skriften 
är så till vida defekt, som den börjar med Pentanclria, men an
talet af de till de föregående klasserna hörande växterna kan ej 
hafva varit synnerligen stort. - Den föreliggande delen upptager 
224 olika växter, hvaraf dock flera äro endast former af samma art. 
Med fruktträd var trädgården efter den tidens förhållanden ganska 
väl och med köksväxter rikligt försedd; så ock med pi-ydnaclsörter. 
Såsom exempel på den tiden mindre ofta odlade må här följande 
nämnas, med upptagande inom parentes af det af L1xN.'EUS angifna 
svenska namnet, där detta i ett eller annat afseende företer något 
anmärkningsvärdt: a) träd och buskar: Rhus Toxicoclenilron, 
Lonicera Caprif olium (\V althornblomma), Staphylceci pinna ta, 
Riiscus aculeatus och Hypoglossum, Amygclalus nana (»rarissima~ ), 
Cytisiis Laburnum, llforus nigra, »Ficus hu1m'lis (små flkonträ)», 
dessa sistnämnda dock antagligen odlade inom hus; b) örter: 
Blitum capitatum (Bärspinat), JJ!lirabilis Jalapa (Nattskiön), So
lanwn tuberosimi (Tryffel), Physalis Alkekengi (Hiärtekorn), As
clepias syriaca (FlugAsnara), Phytolacca dewnclrn (Sminkbär), Po
tei-iwn Sang-ui.sorba (Liten pimpinella), Adonis auctumnalis (Bruna 
flickan), Eranthis hiemalis (Vårtyda), Dracocephalwn J.11oldwcica, 
Digitalis piirpiwca (Fingerborgsgräs), Cochlearia officinalis (Sie
gräs), Hesperis tristis, Malvct maiwitirma, Hibiscus T-riomim, Lii
pinus albus, angiistif"olius och luteus, Tyrimnus leucogrnplms 
(Sempertin), Echinops sphcerocephaliis (Rosenbåhl), Anaphalis 
margaritacea (Pärlegräs), Artemisia pontica (Romersk malört), 
Arum macidat-um (Aronsört), .Amaranthus caiidatus (Röda Swant
zar), B1·yowia alba (Hund Curbitz). » 1 

Den fallenhet och lust för trädgårdsskötsel, hvilken Linne redan 
som barn inhämtat i Stenbrolrnlt, ökades ännu mera under hans 
därpå följande studieår, då han först fick liii-a känna vegetationen 
och de större trädgårda.rne i sydligaste Sverige, och sedan han år 
1728 kom till Upsala, gjorde han bekantskap med sådana anlägg
ningar i Upland och Stockholm, öfver hvilka upplysande förteck
ningar offentliggjorts i hans ungdomsskrifter . För kännedomen 
om hans utveckling i detta afseende äro dessa arbeten synnerligen 

1 Se härom TH. FR1Es, Linne, 1: 10. 
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UJJplysand<>, och härtill kom. au han i Gp,.,ala erhöll tillfälle att 
begagna en rikare natun·etenskaplig litteralur. och ,:amtidigt blef 
lian heka nt med O~m' CELSIUS och Owr RuoaEcK den yngre. båda 
naturforskare, och lw ilka dessutom på ett siirdeles varmt och hed
rande sätl omhuldade elen fattige Lundastudenten. 

Hans Jefnadsomständigheler och arbeten under -del förs ta skif
let af vistelsen i Gpsala iiro ,;å ofta behandlade inom litteraturen, 
a tt Yi hål· kunna gå dem förbi . Endast det torde cloc;k kunna till
Jäggas. alt Linne ,·id ett tillfälle af ekonomisk förlägenhet sökte 
lJlals som akadcmic lrädgårdsmiistai-c ur 172!). Som denna hans 
ansökning. oss Yelel"ligen. ej förut varit offentliggjord i sin helhet. 
meddela,- densamma här nedan i ordagrann afskrift efter originalet 
i Consbtol'ii Academici Acta för ofrannåmnda år. 

»l\lagnific:e Do111ine H.ec:lol' 

och 

\·cnerandum Consistorium. 

Eder:- Magnificence od1 \"eneranclum Co11:;istorium täcktes låta 
sig eij oförtänkt förekomma den öclmiuka ansökning jag härme
debt giör. att blifo-a antagc11 wid Hortum botanicum ac;ademicum 
uli nys a llcdne Olof Yinges ställe. Jag har ifrån barndomen hoos 
lllina käre föräldrar i Smohrntl Stenbrohult några mihl ifrån Wexiö 
ltafft lägeuhet. all öfo-a mig wid Trägårdz \\"äsendet. och sedan 
jag kom till J..eadcmien i Lund och mig tudium i\Iedicinre ut
walcle, enkannerligen idkat Botaniken, och nu jag hit kom till Up
sala haffl den ~iran att \\"isa Henal' Profe:--sores l\Iedicinre här i 
Upsala o<:h androm en liten min förteckning enkannerl. på de 
Plnnler jag i Småland och Skåne funnit, samt understådt mig att 
dclcrmincrn till !mad Classee hwardera slag-el föras kunde. Kan 
ock up"·isa mill Herbarium vin11n. dett jng såw~ihl af Skånske, 
.~om Upländiske örter församlat. Ock jäm\\·ähl är beredd uti detta 
måhlet l~xamen. när påfodras, att nnderg·å . De senare och för
rige Bo1-Lula11i kan hii.ndn hafwa haff't en liten färdighet både att 
läsa och skrifwa, des utan genom sitt åckerbruk och hushåldzbc
kymber llortmn publicurn föga pålä11ckt, som nu är i ett sådant 
tillstånd, som elen nu för allas ögon ligger. l\Ian kan wähl lällelig 
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bekomma någon tysk T rägårdzdräng från Stockholm ~illel" någon 
kåhlplanterare; 1"1en där någon studerad Person 'frägårdens wård 
anbefald och anbeb:odcl blefwe, skal den förrnocleligen, att hedra 
s in t iänst, kanhända bringa Trägården i dett stånd , a tt den i fram
tiden arenderacles bort, i stället gården nu s itt tiänstefolk löna må
ste effter Staten . Jag skulle willia leta mig upp ock antaga en 
(lräng under mig, med den jag mig således hehl wähl behiälpa 
wille, jämte de öfrige dagzwärken, som till T rägården bgde ä1·0. 

Ar också beredd Catalogum P lantarum liorti Upsalicnsis, sådan 
som för detta Hr Olavus Rudbeck. salig, elen l~Ltet utgå, äller ock 
,;om Hr Professoren Högäcllc Doctor Ruclbeck (len att ändra b:-ic
kes af trycket publicera, äffter en Catalogus ökcr Trägården af 
många åstundas och äffter frågas, allenast jag Privilegium uppå 
boken bekom, och booktryckaren, som kan händn ibland tör ti llgu, 
eij mig o"·etterligit flere Exemplar afftryckcr och föryttrm·. Jag 
afwachtar en Höggunstig resolution; oek förhlifwcr 

Magnifici D:ni Rectoris 

och 

Venerarnli Consistorii 

Upsafa cl. 23 .Junii 
1729. 

ö(lmiuke t iän::n·e 

Carolus Linn::ens.» 

En viktig epok i 11:-JNES verksamhet som hortikultör blef vistel
sen i Holland, där han hade i uppdrag att sköta den rike CLJF
FORDS ståtliga trädgård på Hartecamp och .-;edennern fick taga 
kännedom om andra sådana anläggningar i England och Frank
l' ike. Det var sålunda med en r ik fond af erfarenhetsrön som han 
efter omkring trn års vistelse i utlandet återkom till SYerige år 
1738. Någon tid därefter började han sin storartade verksamhet 
på den prakt iska trLiclgårdskonstens område, och det :'i. r jnst denna. 
,;om vi nu vilja belysa genom utdrag oeh redogörelser för hans 
oeh hans lärjung·ars skrifter, för att därigenom söka uppvisa 
att CAROLUS LINN,EUS mecl allt skäl kan anses som elen rationella 
hortikulturens fader i värt land. 
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År 1739 inrättades, som bekant. Yetenskapsakademien i 
Stockholm, och Linne, hrilkcn genom lotb1ing utsågs lill dess förste 
prreses, blef också en flitig medarbetare i de_;;s handlingar så länge 
som ämbetsgöromålen det tilltito. 

Bland de af honom dtlrstädes offentliggjorda uppsatserna, 
h,ilka mer eller mindre beröra växters kultur, antingen i träd
gårdar eller i den fria naturen, må här nämnas: Rön om wäxters 
plrintering grnndat på naturen (1739). med hvilken afhandling 
akademiens skrifter logo sin begynnelse; Tanka1· om grunderna 
till oeconoinien ( 17 40) ; Upsats på de medicinalwäxter, som i Apo
theq1;en beu;aras och hos oss i fäderneslandet wäxa (1741 ); An
märkningar om Amciryllis elen sköna (1742); Sibiriskt boklw;ete 
( 1744); Petiveria, en ame1·ikansk wäxt (1744); Hancllingar om 
skogars plantering (1748); T1:å nya tobakssorter (1753): Om wäx
ter, som borde planforns på lappska fjällen ( 1754); 1J1irabilt"s lon
giflora (1 755); Spansk krasse ( 1755); Ayena, en sällsynt blomrn,i 
(1756); Om åkerbärs plantering (1762). - Bland dessa skola Yi 
nu lämna en redogörelse för dem, som äro af största inträsset 
för trädgårdsodlaren. 

I. Rön om wäxters plantering grundat på 
naturen. 1739. 

Denna afliandling kan anses Yara en sammanfattning af den 
erfarenhet, som Lrr-r-t inhämtat både i Sveriges och utlandets träd
gårdar i afseende på växternas lefnadshehof och skötsel, och den 
förtjänar af detta skäl också ett utförligare referat. 

1. » Den förmon ., heter det i inledningen till denna uppsats, 
»en äger af hwarjehauda slags wäxler. så in- som utländska, i mat, 
färgor och läkedomar, wisar tilfyllest, huru nödig deras plantering 
är utom det, at de i botaniska frägårdar rätteligen skola skötas, 
om lllan Tlil hafo·a dem i behåld til den studerande ungdomens 
handledning och närmare kännedom. 

2. Trädgårdsmästarena hafwa härtils warit de endaste. som 
gifwit oss planternes ansning och häfcl \\id handen; men som deras 
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snille derutinnan intet hunnit längre, än til de wanligaste köks
krydder och kunnigaste blomsterwäxter och deras ändamål enkan
nerligen syftat derpä, at wäxterna måtte ymnige, store och bit
ticla framkomma, ty kan deras förfarenhet i dy mål til en bota
nisk trägård ingalunda giöra tilfyllest. 

3. M1LLER PH1L1r, en snäll örtegårdsmästare i Chelse-gården 
wid London, tog sig et drygt ämne före, då han gaf ut på tryc
ket sitt Dictionarium Hortulanorum i Lond. 173 L Fol. på engel
ska med . Appendix 1735, hwilket Dictionarium å nyo trycktes i 
Lond. 1735 in 8:vo, hwaruti han böd til at skrifwa om alla wäx
ters plantering och skötsel: Om han nu hade uptagit alla slag, 
om hwilka något skrifwit eller kundgiordt är, så hade en hel foli
ant icke spisat dertil, ja näppeligen 10. Således wore ingen ända 
på trägårdsmästarenas lära. 

4. Trägårdsböckerna g10ra ei eller tilfyllest : hwarken 
Millers eller alla de andras tilhopa räknade, ty 

a. Äro de fläste lämpade efter et annat climat, än det wi 
bo uti. Lager, rosmarin och fikon stå ute hela winteren 
hos dem, som hos oss wilja höljas hwar frostnatt. 

b. Komma många wäxter före, som aldrig äro af dem 
nämde. 

c. W et man icke, om deras lära är stort at bygga på, såsom 
den der föga grundfästen har at stödia sig wid, utan en
dast empirie eller swikeliga skiäl. i.Vlörck är wisserligen 
den kännedom, som intet äger någon grund; osäll är den 
som måste ledas af en blindan ! 

5. Pro f och lå nglig förfaren het ogillas i sig sielf intet, 
men måste kiöpas med alt för stort tolamod. Det händer ock 
esomoftast, at en får några fä sällsynta frön frän Indien, hwilka, 
om någon dem pröfwa wille, lätteligen kunde bortskämmas, än
skönt en wiste, af hwad wäxt de woro tagne, endast derföre, at 
en icke wet rätteligen plantera och sköta dem. 

6. Fördenskuld är jag sinnad här framgifwa några lagar 
wid wäxternas plantering, så at om någon trägårdsmästare dem 
efterfölja wil, skal det honom sällan eller aldrig misslyckas. På
minner likwist derjemte, at under detta mitt skärskådande intet 
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kommer någon Hortus Tanlalus, Ilesperis, Semiramis. Ceres, \'iri
dru'ium, i\lonolrophreum, Anthotheatrnm etc. utan enda,,.l _\.donis 
och Paradisus. 

7. Floras eller längder p:."t de plantor, som wäxa uti 
något wist land. hafwa en hel hop botani<:i framgifwit; de fläste 
nyare och förnuftigaste hafwa utnämt de rum och ställen. lnrnr
uppå hwar och en ört finnes, jfönwäl också jordmonen, på det 
då någon idog botanist wille leta efte1· samma wäster, måtte hitta 
dem så mycket "narare igen; och ei på berglii.ndt jordmon leta 
dem, som endast \\'äxa i kärr, eller ock t"'·ärt om. 

8. Reseböcker, som ta·1a om plantol', gifwa jfönw~ll wi<'l 
handen, på hwad rum deras första efterletare hittat på de mä•t 
s~i.lsynte och gagneligaste wäxter. 

9. Uti Horto CliffOl'tiano har jag wid hwar och en wäxt (sa 
wida antingen mig sielf, eller n:igon tilförlitelig auctor för mig, 
en örts rätta hemwist wa1it witterlig) granneligen utmärckt. upp.'\. 
hwad land och hwad jordmon den nnnes, alt med få ord och som 
tidast uti en enda rad, endast som en grunclwal til det huset jag 
här ärnar upbygga. 

10. Alla plantor wäxa wilclt här och där i werlden, 
så at alla wål'a trägårdswäxter i el eller annat främmande land 
trifo•as och af sig sielfwa ökas, ulan menniskiors tilhielp. 

11. De wildt wäxande plantor gifwa oss wid handen 
theorien uti trägårdsmästaresnillel; ty der öi-tcn wäx.er wilclt, är 
climatet eller des himmel och hwacl ytterligare til cles förkofring 
tarfwas så fatt, som wäxten i sig sielf äskar. Om nu migot på
fund kunde åstadkomma eller enerapa et lika climat, så skulle 
plantan trifwas i samma fullhet hos oss som annorstädes, men 
eljest intet. 

12. l\I ed c lim a t förstås här alla fyra clementer. uti och ar 
hwilka alla wäxler hafwa deras lif, som äro jord, wärma, luft oc-h 
watn. 

13. Jordslage n äro allenast sex : mylla. ler. ;,and. mo. gyttia 
och krita, hwartil jämwäl trä och sten kunna ri1knas. ~ 
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14,. iVIylla är en jordart, som uppstått af ruttnade djur
eller wäxtlemningar, då något försvunnit, ~men något inflamma
bile eller brännande och saltaktigt blifwit qwar, så at sielfwa dyn
gan intet annat är en mull af ymnig sälta och swafwel». 

Exempel på några i sådan jord förekommande växter äro: 
Galeopsis Tetrnhit, Urticci urens, U. dioica, Bryonici alba 1• 

15. Ler an är segare, qvarhåller fuktigheten längre och hård
nar, så att den bildar en skorpa under sommnxhettan. 

Väx ter : a. JJ!l eclica.go fcilcatci . ,,Sedan man hördt utlännin
garne mycket rosa sitt Saint foin eller Foenwn Bu1·9iindiciim 
Lob. Hisl. 498 2 til at så eller fröda ängar med, derföre at det sig 
så ymnar och öker, hafwa åtskillige med mycken kostnad skrifwit 
efter samma frö utifrån. Under Saint foin komma flere wäxter 
hos auctorerne at nämnas, som til äfwentyrs Securiclctca TouRNEF., 
Onobrychis TouRNEF. och denna. De twenne senare låta ej med 
förman så sig i Swerige, ty de stå icke ut kölden, men :.\feclicago, 
som på Skånska slätten och kring Upsala wäxer på alla åkerrenar 
och kring alla wägar, kan här med särdeles winning fortplantas, 
allenast jorden är lerblandad.» 

b . Anthyllis Vtilneraria. 

c. Ononis a?"Vensis. 

cl. J.11.arrubiu.in mtlgare. 

16. Sand är hård, lös och ton, men ~1ndock kunna åtskilliga 
växter trifvas däri, såsom : 

a. Ornithopits perpu,silltts. ».Jag sådde den uli god mylla i 
krukor : kring dPn ena öden lades ynrnog sand, men i den andra 
krukan aldeles ingen, ty wisnacle elen senare, då elen förrn hai- mo
gen frukt, som ses på sandwägarne wicl Harclenvijk i Holland.» 

b. P sammci ctrenaria. 

»Sandhafra; Helm Belgis. Detta gräs wiixe1· ymnogt af sig 
sielft wicl hafsstranderne i bara sanden. Holländarena plantera den 

1 Som de i det följande ur Hortiis Clijfo1·tictmis och andra äldre arbe
ten hämtade släkt- och artkaraktärerna ej alltid äro så fullständiga och di
stinkta, som behöfligt vore för de anförda växternas säkra bestämning efter den 
binära nomenklaturen, sådan som densamma finnes genomförd i Ll:'i:'iES för 
detta ändamål nu beg38nade Species planta1·um, så reservera vi oss pil det 
bestämdaste för möjliga fel och misstag i detta afseende. 

2 1\1. DE LoBEL, Planforirnt seu stfrpiwn historia, Antw. 1576. 
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samma (hwilket sker på sådant ;::ätt, at han stympas af et qvarter 
öfwer roten och nedsättes) på s ina sandåsar. at icke sanden af 
storm och blåst må kiöras up och at ma!'ken må med tiden bära 
g1·äs. I Skåne har man giordt många prof t il at fösta flygsanclen : 
alla hafwa clermed afslannat utan båtnad. Jag undrar at detta 
gräsets skiötsel intet blifait hos dem wedcrtagit. men skulle tro, 
al den likafullt med tiden torde ske.» 

17. 1\1 o kommer i egenskaper närmast intill sand, men l-ir 
mera mjölig. är följaklligen mindre hård och drager lättare till 
sig Yatlen. 

Växter: a . Getrni·iu islanclica. »Liungmåssa: Kring Fablun, 
der intet annat grönt kan \\·ä.~a än tall, finnes denna på marken lil 
ganska stor ymnoghet. Isländarena hafwa fordom lärdt oss koka 
willling af denna rnåssan. Icke längesedan har en och annan wist, 
al deraf kunde bakas bröd. Om så wore, skulle näppeligen någon 
hilr dö af brödlösa.» 

b. Cladonia rha11giferina, renmåssa. »Skyler lands-sandhedar, 
men kräfwer mycken wätska, den mässan drar uti sig och länge 
hos sig q warhåller: är Lappens åker och äng, på h wilket hela 
dcs oeconomie grundar sig.~ 

c. L inn<Ea borealt·s. 

»Transmutatio sp~cierum af jorden, som i alrnänhet tros, är a l
dclcs osan. Det säjes, at i mager och skrin 1 jord blifwer hwcte 
till rog, rog till korn, korn til hafra, hafra till losta, men både 
emot bepröfwade rön, förnuft och anatomie.» 

18. Gyttja eller ockra. »Jag wet icke någon wäxl, som i 
denne jordmon särdeles och enskylt för sig kan trifwas, såsom den 
der altjämt är blandad med et vitdoliskt salt af den metall, som 
henne framdrifwit, ty til· den til de fläste wäxter för sträf.» 

19. Krita, som är mycket torr, hård och slräf, har dock 
karaktäristiska växter, till exempel Trifolimn scabrurn. 

20. Stenar hrsa också ö1'ler, mest i sprickor och remnor, 
såsom : 

1 Ofruktba r. 
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a. Polypodiitm; 

b. Clusia rosea ; 

c. » Cymbctlaria får också hitföras, som endast wäxer utur 
stenmurar, hwilket kan ses uti Harlems stadsmurar. Undersam 
ört, som endast hänger utföre, då alla andra wäxter hwru: på sitt 
sätt wetta upåt och stå rakn , ligga eller simma! H wem förer och 
sår detta fröet ::å underliga? Hwem är, som gifwer dig i din 
magra boning mat och dryck?» 

cl. Fuci, som Yäx.a på stenar och musselskal i hafvet. 

21. Växterna själfva måste ofta föda andra på sig, såsom det 
ena djuret växer på det andra. 

a. Mossor, alger, svampar och många andra sådana före-
komma på träd. 

b. Viscum växer alltid på stora träd. 

c. Epidendr(i finnes ymnigt i båda Indierna. 

cl. Tillandsia anträffas på träd i Amerika. 

e. Ciisciita. » w·äxer up af roten, men så snart elen nalkas 
någon närstående wäxt, såsom humla, nässlor, hampa, lijn, timian 
eller dylikt, fäster hon sig derwid som en blodigel och tager deraf 
sin föda. Ty hafwa de gamla trodt, at hon skulle få lika kraft 
och kynne efter den wäxt, på hwilken hon grodde ... 

Så snart hon tagit fatt på någon när sig stående wäxt, lem-
nar hon sin rot, af hwilken hon först utur jorden uprunnit. » 

f. Hypocistus 1 växer på rötterna af Cistus. 

g. Hypopitliys 2 förekommer på gran- eller tallrötter. 

22. Luften är det andra elementet, som växterna synner
ligen behöfva och på lwars olika beskaffenhet deras trefnad beror. 

a. I drifhus ses, huru alla därinne odlade växter luta sig 
mot fönstren och om någon ruta händelsevis är sönderslagen, sy
nas de vilja t ränga sig ut genom öppningen. 

b. Alla örter, hvilka drifvas i instängdt rum, äro skrangliga 
och bleka samt bära ej mycken frukt, men växter af samma släkten, 
som växa under bar himmel, blifva frodigare, fastare och tätare. 

c. Växter, som odlas inom hus i ständig värme, blifva öm
tåliga för den yttre luften. 

1 ..4.sarum Bypocistis. 
• Monotropa Hypopithys. 
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d . Växternas förändringar efter luften kan man tydligen iakt
taga på deras blad och blommor. jj,Jirabilis blommar endast 
nattetid; Trionmn strax före middagen; L eontoclon, Tul-ipa och 
Montict endast då solen lyser; Trngo1;ogon blott på morgonen 
0. S. V. 

23. Fjällen äro så höga berg, att de nå upp i andra luft
hvarfvet, hvarföre deras spetsar hela året 5.ro betäckta med snö 
och i följd däraf hafva de sin karaktäristiska vegetation. Pä Lapp
lands fjäll växa sålunda många växter, som tillhöra södra Europas 
berg och äfven Spetsbergen. »Blåsten swäfwar stadigt både hit 
och dit på fi.ällen, skakar wii.xterne hårcleligen, ty hafwa örteme 
ingensUi.ds starckare rörelse iin på fiällen, hwaraf det också lärer 
komma, at de här snarligen wäxa, blomma och bära fruckt, hwil
ket naturen funnit oumgängeligit på desse höga berg, der som
maren allenast räcker en liten tid. Detta wåller också, at foi.11-
örterne ~iro små och fylta med orii.kneliga frö, men när de i trä
gårdarne planteras, blifwa de långt högre med större blad, äga 
likwist föga fruckt. Se Flor. Lctpp., Proleg., lG».1 

24. Hafsvädret uppfriskar sina karaktäristiska örter med 
ständig blåst, och många af dem trifvas icke utan hafsluften. 

Växter: Glaiix maritimct, Statice Limonimn, Aster Tripo
liivm, Plcmtetgo ma.ritima, 1'riglochin maritimum. 

1 , Sammanfattning af på växtplalsen gjorda iakttagelser: 
« . Fjällväxterna blomma kort efter sin framkomst och mogna sina frön myc

ket snart. 
{J. F.iällväxtema uthärda bättre våldsamma vindar än några andra. 
r- Fjällväxtenrn visa sig i sill hemland mycket härdiga i att utsti stark 

köld. 
o. Fjällväxtema växa och frodas uppe i fjällen IJå den torraste och magraste 

,jordmån, men då de komma utom dessa, blifva de alla kärrväxter. 
e. Fjällväxterna trifvas i sin hemort på härd, sandig, mager jordmån, men 

utom fjällen på lösare. 
s. Fjällväxter, som i fjällen äro lågvilxta, 111en rikligt fruktsätlande. växa 

utanför desamma upp till dubbla höjden. 
'I· Fjällväxterna 1iro till allra största delen m[rngål'iga. 
ft. Fjiillväxler, som i själfva fjällen vanligen äro nedliggande, växa utanför 

desamma vanligen upprätt. 
, . Bland fjällväxterna finnas knappt några, som växa i vatten. 
" · Fjällväxter, som äga blå, purpurfärgad e!IP.r röd blomkrona, hafrn 11ästan 

alla af mig anträffats med hvita blommor». C:. L1:-rnJE1 Flora Lapponic<t, 
öfversatl af TH. F'RIES, s. 9-10. 
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25. Berg och h öjder kunna ej länge kvarhålla vatten, 
men på dessa öppna platser förekomma dock sådana växter som 
Antennaria clioica, Hieracium imibellatum, Arnica montana. 

26. Dalar alstra och föda däremot helt andra ,·äxter : M ct
jcmthemwn bifoliiim, Cormis herbacea, L inwn cathcwticiim. 

27. Sk ogar med mager jordmån hysa : Linnr.ea borealis, 
Callima viilgaris, JJ1onotropa Hypopithys. 

28 Äng ar med kraftig svartmylla men utan mossor nära : 
T1·ichera arvensis, 1'ragopogon pratense, Convallaria, mcijalis, 

29. S 1 ätt er, som på många mils omkrets ej hafva skogar, 
höjder eller berg, som hindra luftens fria drift, utmärka sig för 
följande växte i·: Vcde1·iana d ioica, Primiila fetrinosa, JJ!lyoswrus 
minimi,s. 

30. Buskar skydda en stor rlel vårväxter för solvärmen, t ill 
exempel Asariim eitropmum, Lcithra;a Sqvamaria, Pitlmonwria 
officinalis, Orobus vermts, Pcwis qvetd?·if'olict. 

31. Vattnet är af olika beskaffenhet genom de trenne ele
ment, som däri åstadkomma slora förändringar, såsom jorden med 
sin sälta el ler dy; värmen med sina olika förvand lingar till regn 
eller snö; luften med sin fart i sjöar, stillastående vid källor eller 
brusande i strömmar. 

32. Hafvet med sitt salta vatten har också u tmärkande väx
ter, till exempel L ithophyta på djupet, tångader på bottnen, Sal
sola,, Halimus och andra sådana växter vid stränderna. 

33. Kärren med dy och stillastående vatten karaktäriseras 
af följande växter : Confervn aqvaticct, Ulvct, Cnllitriche verna(?) 
i gropar, samt vidare Droserct rotiinclifolia, Oxycoccns palustris, 
T?·iglochin pctliistre, Scheuchzet·ia pal11stris, Tt'ichophoritm ccespi
toswn. Galla palustris, L eclu.m palustre, A nclroineda polif olia. 

» Oryza eller risgryn \\·äxer i sancka och en half aln under 
watnet liggande land.» 

34. Kä Il o r med deras svala och klara vatten omgifvas af 
sådana växter som Sagittririet sagittifolia, B utomus itmbellatus, 
Batrachiitm heterophylliim [?] . 
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[35 saknas]. 

36. Sjöar upplifva med deras vatten, som drifves af och an, 
helt andra växter såsom jJfyrica Gale, Eiipatm·ium cannabinitm, 
L obelia Dortmanna, Potwnogeton nata,ns, Nymphcea. alba, Nitp
har luteum. 

37. Snö är nödvändig för de flästa örter, som förekomma 
högst upp i Norden, till exempel Rubus ct1·cticus. »Åkerbär, som 
i wårt Norrland, Siberien, wid Terra I-Iudsonis och i\1agellanica 
wäxa ymnogt: det troddes för någon tid sedan, at de icke kunde 
trifwas hos oss, föi· än det röntes, at de ~iskade nog snö på sig 
om winteren och w ille dermed långt in på wåren wara skylte, 
hwaraf de wäxa både frodigt och ymn igt.» 

38. De örter, som förekomma på Antillerna, i Surinam, Egyp
ten et.,c behöfva regn endast under halfva ,het och äro utan den 
återstående tiden såsom Bromelia, JJ!iisa, Oereus, l'heobroma. 

39. li'öga vatten. Sådana öl'ter, till slörsta delen »succu
lentre» eller saftfulla, som växa på höga klippor, där intet vatten 
kan stanna kvar, äro till exempel Oactits, lJ[elocactiis, Cereus, 
Opimtia från Amerika; Aloe med hela sin ätt; JJ[esembryanthema 
från Godahoppsudden; E itphorbice, hvilka sakna blad; Seda, Ooty
ledones, Crassulce; Stisseri<e s. Fritillarice Oapitis Bonce Spei, 
Kleinice caiile perenni. 

4-0. Värmen, som tyckes vara växternas lif på samma sätt 
som vattnet kan betraktas som deras föda, bör skärskådas efter 
dess trenne grader, nämligen tid, varaktighet och vana. 

41. Graden är naturligtvis icke lika t ill köld och värme öfver
allt på jorden, ty såsom kylan råder i de nordligaste trakterna, 
så är hettan störst i de länder, som ligga närmast ekvatom. 

42. Växterna, från zona calida tåla ingen köld utan måste 
hafva drifvande jord eller bark, om de skola gro samt en värme 
af 50-70 grader Fahrenheit hela vintern. Sådana växter äro: 
Coffea a1·abica, Ohiococca racemosa., Carica Papaya, Hura cre
pitans, I ndigo{ era tinctoria, Dalccharnpsia scanclens (?), Hippo
rnane Mancinella,· C,·ateva sp., Phyllanthus Epiphyllanthus, Ele
phantopus scabe1·, Hibisci,s spec., l'riwmf etta spec. 
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43. De växter, som tillhöra zona temperata subcalida, 
kunna uthärda vintern med en värmegrad af 30- 40 grader. Dessa 
äro från Spanien, Sicilien, Italien, Barbariet, Godahoppsndden, 
södra Virginien, Japan och södra Kina, t ill exempel Ficus Oarica., 
Lawrits nobilis, Rhi1s lucicluin) Oluti'a alatenioides, Cl. pid
chcllct. 

»År 1736 lät jag om hösten sätta in uti CLIFFORTS warmaste 
winterhus eller orangerie, h,rnrest de örter hades under skötsel, 
som wäxa uti zona calida, följande Capiske wäxter, som intet wille 
gifaa någon blomma. Graden af warma i samma hus ,Yar til 66 
a 70. Så snm'l de komrno in, begynte de wäxn otroligt. Skotten 
blefwo trednbbelt längre än w::mligit ,Ynr och hYå gånger tiockare, 
men wille ändock icke blornstras. Omsider, när de wuxit till en 
och ¼ månad, fälte de det ena bladet efter det andra, skotten 
wisnade och träden uttagne derifrån kunde som nogast hållas wid 
lif. » D e woro : Tarchoncrnthus rnmphorntus, Bacchcwis neriif'olia, 
Myrica qvercifolia, JYI. corclifolia. 

År 1737 om hösten sattes hwarjehanda Capiska trä uti fria 
luften, höllo sig wäl intil wåren, då de järrmäl aldeles wissnade 
bort uti Clifforts samma trägård: Diosmci hirsuta, Phylica ei·i
coides, Myrsine, Celastrus pyraccmthus, Bosen, Anthospermmii, 
Myrica qvercifolict.» 

4.4. Växterna från zona subfrigi da hvila nästan hela vm
tern och tåla således i vinterhusen ej högre värme än 38 grader, 
men däremot tämligen s tark köld, hvarför de trifvas hos oss utan 
skötsel den kalla årstiden. Dit höra cle flästa Yäxterna från Frank
rike, England. Holland, Tyskland, Ryssland, norra Kina, Japan, 
Virginien, Pensylvanien, Canada och Terra }fagellanica. Sådana 
äro till exempel Betonica, Ta-miis commnnis, Rhus rndiccms, L o
nicera spec., Spartiwn Scopai·fom, Digitalis piwpi/1/'ea. 

45. Växterna i den kallaste zonen tåla den starkaste köld, 
men ingen hetta i vinterhuset. Sådan äro alla fjällväxter, wr ex
empel Empetntm nig·riim. 

» Ibland alla wäxter, som jag i Lappfiällen blifwit warse, har 
jag näppeligen funnit någon, som kunnat uthärda en starkare köld. 
Omkring Fahlu grufwa, derest winterkölden för kopparröken °skul 
är strängare, wäxa på et godt stycke land inga andra örter utom 
endast denna.» 
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46. Langsumheten att växa rättar sig efter somrnarens 
längd närmare till polerna, likvisst icke så alldeles, ty emot polerna 
är sommaren kortare, men dagarna däremot längre. Sommaren 
är längre i Paris än i Lappland, och därför mogna också växterna 
senare i Frankrike än i Lappland. I Paris äro nätterna ock sva
lare, då växterna hvila, men i Lappland är så godt som ingen 
natt om sommaren, och sålunda kunna örterna därstädes växa 
både dag och natt. Som exempel härpå kan anföras, att :h 1732 
såddes kornet den 31 Maj, skars moget den 28 Juli och mognade 
således på 58 dygn. Samma år såddes rågen den 31 i'1aj och 
uppskars den 5 Augusti, så att han mognade på en lid af G6 
dygn, och allt detta skedde i Luleå lappmark. 

Andra växter däremot mogna ej så fort och med samma lätt
het, så att boken sällan växer vild ofvanför Oster- eller Vester
götland; eken ej ofvant'ör Uplancl; almen ej norr om Gestrikland 
O. S. Y. 

47. Vanan gör också mycket hos örterna, så att plantor 
från sydligare länder mogna senare de första åren sedan de blif
Yit hitförda, men med tiden och af vanan skynda de sig, såsom 
när utländsk säd föl'st blifvit sådd hos oss, mognar den senare 
än den, som vuxit Mr i Sverige. Tobak mognar här nästan en 
månad fortare af inländskt frö än af utländskt det första året. 

48. T iden, när en ört eller ett träd skall utveckla sina blom
mor, bör också utrönas af värmen. 

Vid Godahoppsudden är sommar, då hos oss är vinter, och 
tvärt om. »Hcemanthiis a.fr·ica.m ,s [?] antingen hon står hela året 
om i jorden, planteras om wåren eller om hösten, blomstrar hon 
doch strax för jul, då den behageligaste sommaren är _uti des fä
dernesland, fast hon warit redan hos oss hemma i 50 år. Så göra 
ock de mästa andra Capiska wäxter.» 

49. Häi-af följer, att man vid phrntering af utländska växter 
skall taga i betraktande i hvad land, jordmån, vatten, luft och 
Yärme de bäst växa och trifvas. 

I en riktigt inrättad akademisk t1·ädgårcl behöfvas tre slags 
Yintedrns med sina ugnar. 

Det första eller varmaste, där växterna från heta zonen skola 
hafrn sin plats, bör alltid hafva en värme från 56 till 70 grader. 
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Det andra. :;om skall in11chålla Yäxter från Zoua lcmperata 
.:;uhcalicla. måste under Yinlern rnl'a 35-40 gl'ader varml, och det 
Lrcdje eller svala ,interhuset med väx.ter från Zona subfrigida 
1·ordrar ingen uppvärmning, utan behöfver endast vara slängdt för 
alt afhålla den starkaste kölden. Väclerväxling uti orangel'ierna 
orn Yintem vore nog mycket nyttig. blott den kunde ske utan att 
öppna dörrar och fönster, men om sommaren, c'lå solvärmen är 
mycket stark. öppnar man fönstren på sådana hus. 

Örterna böra vattnas, när de i sina kmkor draga Lill sig vät
ska, och då böra de saftfulla vattnas litet, men fjällväxlerna myc
ket och Yattnet får ej vara kallt. 

De afrikanska växterna och de, som l'örekomma på andra sidan 
om ekvatorn. beliöfra i synnerhet Yärme under vintern, fJällväx
Lerna pa Yåren och de, som hafvn sitt hemland under ekYatorn, 
under hösten. 

50. »JJ!lusa, den yppersta wäxlen i hela naturen, hade sl&dt 
snart i 100 år uli Holländske lrägårdame utan at kunna blom
slras. Jag blef warse, al hou uti sin fädernebygd wäxle i god 
mylla, hälst i Sminam, cler det rägnar nästan halfwa året ,\ och det 
andra halfwa faller föga eller aldeles intet rägn, al hon .blomstra
des ::;å snart hon fick rägn efler en långlig torka, al hon älskade hälsl 
sftdane rnm, som woro fria för owäclel' och storm. Ty lagade jag 
åt henne uti CL1FFORDS orangerie 1735 om hösten 1:o god jord, 
2:o watnade henne intet på lång fal. 3:o men gaf omsider l1enne 
ymnogt watn. 4:o rummet hölts wannl och igenlyckt, då. hon 
straxt i början af året blomstrade och bar frukt: lika s,'I skedde 
det ärel derpä med en annan Musa efter samma practique så uti 
Cliffords orangerie som i Engeland och Leyclen. » 

IL Anmärkning·ar om Amaryllis den sköna. 1742. 

Denna främling utYecklade sin praklfulla blonHna i Upsala 1Jå 
våren 1742, och Lr:-."Nts innel'liga glädje öfver den fagra gästen 
framlyser tydligl i följande skildring. 

»Emedan denna wäxt kom uti -Cpsala academielrägård at ut
slå med blomma förleden April innewarande är, som så mycket 
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mig är willerligit, är den alraf'örsta gång man bännes blomma i 
Swcrige sedl, ly bar jag tyckt ,vara tilbörligit bänne nogare be
skrihva, cmeclm1 ingen blomma .'.innu, botanisterne bek,rnt, har 
fådl så hög couleur ock lysande glantz som denna skiöna Amaryllis .. . 

174-2 Apt·il 12. Blomstrade denna lök uti. Upsala acadcmie
trägård . den jag dagen clerpå wisnde för alla professorer, ock den 
23 April med denna wäxts demonstrerande giorcle begynnelse för 

rlen studerande ungdomen i Upsala til mina publique bolaniske 
föreläsningar . ... 

;\Ien blomrn:rns färg är elen aldrarnärkwärd igaste, som är högröd. 
men cl{1 solen skin, ser aldeles förgylcl ut, eller såsom et samnwt 
med brocadbotn oförliknelik präktigt gläntzande, al ingen blomma 
i werldcn bekant med denna på någol siill kan förliknas uli glantz 
och fägring . . . » 

III. Sibirisl<:t bokhwete. 1744. 

1\ r 1739 erhöl l LrNNE frukter däraf. hYilka kommit från Sibi
rien, till Uartckamp och de;::=::a uppväxte cläl'stiide;; samt an,sågos 
då tillhöra en al'al't af det vm:uig-a bokln-etet. Hofrättsråclet STEi> 

BJELKE siinde n(1gon lid därefter eller år 1744 frukter till Linne, 
h vilken uppdrog dem i Upsala botaniska tl'ädgftrd, där de upp
komna plantorna liitt uth~u·dacle ,·intrarna och frodades, så att de 
snart blefvo ett ri ktigt ogriis. 

Emellertid råder Linne sina landsmän all :;koffa sig denna 
växt, sont hade utmä1klal'c egenskaper iin den art, som odlades 
i Skti.ne. »Den lid lärer komma i Sverige,» säger han, »dä de 
nordländske åkrar skola slå gl'öna af bokhvele, som slätterna 
nu stft hwita i Skåne af det förra. oc:h det lil slöne Mtnad för 
inv[marna. iin jag hår vi] föreslJ.~ 

IV. Handlingar om skogars plantering. 1748. 

Redan Jr 1739 hade Vetenskapsakademien frnm.,;Ui.llt några 
spörsmål till allmiinhetens besvarande om odli ng af tall och gran; 
år 1740 skref M. Tn1EWALD en uppsats i dess handlingar om plan-
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terandet af utländska fruktträd i Sverige, och samma ,'tr höll CARL 

CEDERHJEUJ inför akademien ett tal om vilda träns pla11teri11g. l•'ö1·
modligen hade äfven LINNE $jälf tänkt på ett sadanl l'örel::ig eller 
också blifvit vidtalad därom, alt dörnn af följande bref. som han 
1747 shef till Vetenskapsakademiens sekreterare P . ELVffS. 

»Om trädplantager knn jag intet svara nu; der jag ej af nå
gon annan blef befald, tr det ~ir ej hastverk: jag har ock lust se 
vära andra oeconomi för;;t i detta argument, at de icke skt-ifva 
noter öfver mig, ula11 jag torrlo nu få tilWille a tl commcnlern <lem 
litet igen, ty jag tir säker, att wåra colleger i denna pnnkl knappt 
skol:=i. sätta hannen till plogen, förr än de slöla emot. Detla iir 
simpelt men essenlielt argument för rikets ,·[Hfärd : det liigger gn111-
den Lill Yed, timmer, Yirke, löf, åkrar, ängar etc .. men det lir ar
skrapadt med ett rön, som kan skrifva,: på en dag eller 8. Jag 
menar jag skulle kunna koka en gorl soppa pa detta argument, 

om jag hade tid.» 
lret därefter blef denna tanke emellertid en värklifhet, dä 

nämligen Lrnxe i akaclemieus handlingar offenllig·gjorde en uppsab; 
med titel Handlinga·r om skogcws plrmtering och af följande inne
håll i sammandrag. 

Det är hul"vudsakligen tre ln1dslag, nö.mligcn tall, gran oc-h 
björk, som äro de a11männasle i Sverige och hvilka kurn1a växa 
och trifvas i den allra magraste jorclm:tn, där inga andra träd 
kunna finna näring. Skall man l"öröka dessa tl'äd genom frösaclll, 
bör man inki.taga tre saker, niimligcn insnmlingen af fröna. ::;iitlel 
för deras utplantering och slutl igen beskaffenhelcn ar den jord
mån och mark, hvarest de lämpligast böra s[1;;, 

Koltarne af tall och gran böra insamlas om våren, ty elen 
frukt, som uhecklas det ena året, är ej fullt mogen. förr iin året 
därpå. Granens frön u tshlppas i .Mars månad, clå kottefJiillen ut
spärras genom dagsmedjans inverkan. Under hvarje kottefj,Hl fin
nas tvenne frön, som äro försedda med en liten hinnartad Yinge, 
fönnedelst hvilken de kunna drifvas af vinden. r nyssniimncla 
månad bör man sålunda låta nedtaga friska grankottar från Mi
ctcn, utbreda dem på tygstycken i ett varmt rum eller också higga 
dem f ugnen efter bakning, men först sedan elen blifvit så svn I, 
att en människa utan olägenhet skulle kunna ligga därinne. De 
kottar, som ligga i ugnen, utspärra sina fjäll inom elt dygn, men 
<le, som utbredas på golfvet, om åtta dagar. Niir man sedermera 
rör om kotlarne eller hopclrager tygstyckeL, p[1 hvilket cle ligga, 
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och :;Jar därpa nagol lilcl 111ed en käpp, så for man frön i stor 
mängd. Af' lallkollarne erhållas frön på samma sålt. men dessa 
1nogna ;;enare på \'fo·en eller i April och Maj månader. 

Björkfröu mogna samma år som de utYecklals, och del i Juni 
månad eller mol slutet af sommare11. De erhållas i myckenhet. 
när man huggit. U(JlJ löf och birt'varna fått torka. 

l\Ted lall och gran är förhållandet. atl den förra växer endast 
pa Lona :;iällcn. men granen blott där det tir fuktigt, :;,'t ntt en 
tall. hYilken står på en torr sanclhed, iuom hundra år kon Yäxa 
upp till ctl ,·ackert limmcrlräd, under rlet att en annan lika gam-
1Ual, som ::;L;u• i en myr, knappast hunnit en famns höjd. En tall 
k::ln uog också växa på en något foktig pl::lts, blott grnset är 
hårdt och fasl, men en gran kan aldrig ldfvas på en torr backe, 
;;åvida ej Lless röller finna någon fuklighet, hvilken ständigt sipp · 
rar genom jorden. Tallcm kan aHtså trifvas. där inga andra Yäx

ler förekomma iln mossa och mjölonris, men gran blir ej gärna 
frodig. utan au någon mulljord finnes, så au det är fåfängt att 
få btiggc med framgäng på en och samma lokal. fastän båda trif
rns öfrcrallt, d[t tallen intager den lonare och [?ranen den fuk
tigare plalsen. 

Sådd af Lall och gran sker om ,·åren, så snart som kottame 
,;liippt sina fröu. ly dessa tåla icke att fön·aras till följande årel, 
et0eda11 de lätt hätskna af sommarYärmen och blifva då odugliga. 
Bada kunna sils på svcdjade ställen, där jorden ej har någon 
gTiisrnll, men bälLre är - i synnerhet vid sådd af granfrö - att 
mossan endast uppkrattas, så att fröna komma ned i jorden, eller 
ot:kså upptager man en liten fåra af ett par triirftngers djup, i 
l11·ilk:en de strös helt tunnl, och sedan hoplägges densamma helt 
och hålleL. 

Vill man erhålla en hii.ck af gran, så hör fåran, dät· fröna u t
sutls, liicb~ med rnossa, ~å all de små plantorna icke frysa eller 
,·issna om våren. Efter tre års förlopp gallras dessa plantor, så 
nlt de komma all s tä på en alns afståncl från hvarandra, och del 
fernte samt följande åren klippas de på sidorna, då man af dem 
för en naturlig gärdesgård. T allen kan dock ald rig tvingas att 
antag·a häckform, ernedau den icke utslår nya kYistar, utan endast 
f!renar sig i toppen. 

Den, som önskar all få timmerskog och masteträn, bör låta 
tallen Yäxa upp till fyra famnars höjd med träden tillsammans. 
sedermera bör skogen gallras, men på sådant sätt. att snön, son~ 
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liiggel' sig på kvistarne, icke kan afbryta rlc smalare tallm·nt-, och 
d'ter tio å r bör skogen {myo gallras med ett af'stånd af tre fam
nar mellan lräclen. Detta bö1· helst ske pfr {tsar , backsluttningnl' 

och sandhedar. 
Att flylta oc:11 omplantera tall, g r,m och björk med i:;bind, knn 

aldrig utföras i stort, fastän tl'ädgårclsmilst:u·nc med möda knnna 
åstadkomma det samma. Orsaken därtill är den, a lt dessa tr i'id 
oftast hafva en lång hjärt rot, som mid t under slarnrncn gur långt 
ned i jorden, och dessutom rn.'tng·a smala rottrådar n:1ra ytan. 
hvilka alla vid omplanteringen afskiiras. 

Björkeu iLr mindre noga i afseencle pit jordmånen och trifve;; 

öfverallt , såvida bal'r3kogen ej far vtixa för liit och förkv~ifver 
·henne. 

Hon kan ock sas både om hösten oc:h den följande våren och 
växer lättast, niir marken är svecljnd, blott hon de första aren 
s kyddas för boskapskreaturen, h vilka gärna afbita kYislarnc. 

Björken kan äfven sås i små fåror b land mossa san,l p:°t gräs
vall, så att hennes p lant ering ej fordrar synnedig möda, men man 
bör ej så björk på samma tid och sUille som barrskogen, ty 11011 

skadas, då denna blir tät. När björkarna b lifvit stora och man 
vill använda dem till 'löf'Wgt, afhuggas topparna, då de få krnnor 
och blifva om nCtgra å r tjiinliga till nya löfbryln ingar. 

Alla dessa träd skada gräsvallen, fasl björken i mindre grad 
ån I.all och g ran, lwilka med si na b::trr fö,-kväfva det u nde1· dem 
stående gräset. 

Ännu en gång fick L1xxf: tillfälle ntt återkomma till cletla 
ärende, hvilket mycket låg honom om hj~lrlat. och del genom el1. 
i akademiska konsistoriet den 8 November J 7G0 uppläst memoriul 
om planter ing af vilda trfi.d, ur hvilket vi ltrna en del som ett 
lämpligt tifögg till föregf,ende uppsats. 

»Hwad sielfwa werkställigheten nf träplanlering·en angfö·, så 
är det klart, at de ,1,illa skogsträn, som kallas barrtr~i.n, såsom tall 
och gran, utan stängsel kunna planteras, men ek och någre andre 
löfträn icke sa lätt. .F'örnii.msta swårighetcn yppar sig dock wicl 

träds p lantering i ängarne, som iiro af helt andra slag, oc:h utaf 
hwilcka alla wårn. M rd wallsängar ii ro usle, rnosslupne och ulmärg·
lade. S kola ängar rätt skötas, :lr trbiplanteringen här det första 
och sista. Med den går det lätt i de provincier, de1· åker och äng 
äto innorn ett stängsel, der säden å rligen sås och fredas ; men de1· 



22 M. B. Swederus, 

åkrar innom äng läggas i träde, ett ellel' !lera å r, är fredning för 
dessa träden i begynnelsen oumgänglig, sa at den nödwändigt måste 
werkställas, om icke med gärdesgård, dock med lefwande häckar, 
som på !l.ere shillen fordra 6 å 8 år, innan de kunna freda träden 
ifl:ä boskapen.» 

Y. Om åkerbärs plantering·. 1762. 

l\Ied plantering af dessa växter gjorde L1NNE lyckade försök i 
holaniska trädgården i Upsala, och den däraf nmna erfarenheten 
gaf till resullat följande enkla regler för deras kultur. Plantorna 
skola på senhösten Wckas med wossa. och på våren. då dagsmedjan 
begynner verka, bör man breda öfrer dem tjockt med ris, så a lt 
isen MIies kvar så länge som möjligt. Så snart isen smält, borL 
lRgas ris och mossa på en gång. Dessa ,äxter kunde nämligen 
ej uthärda den långa kalla ,åren i Upland med dess omskiftning 
af blida dagar och kyliga nätter. utan behöfcle elen jf'tmna ternpe
l'aluren i f}älltrakterna, där sommaren följde nästan omedelbarl 
på vintern. 

VI. Huru kunna maskar, som göra skada på fruktträd 
medelst blommornas och löfvens affrätande, bäst före

kommas och fördrifvas? 1763. 

Ar 1762, tio år efter u tgifrnnclet af den nedan under VIII re
fererade, af M. A. B;i;;cKNER u nder LJNKES pnesidiurn ventilerade 
aihandlingen NoJ.:a insectorwn, ku ngjorde Vetenskapsakademien 
ofvanstående prisfrt'tga. På densamma inkommo elfva svar af per
soner, hvilka uppgifvil sina namn, samt ett från en man, som 
dolde sig under pseudonymen »C. N. NELIN, N. l\Iinisten>, tryckt 
l 7G3. Efter svarens granskning t illerkilndes högsta priset för den 
e ller akadem iens åsikt bästa nfbandlingen åt akademiadjunkten 
ToRBEl{N BERGMAX, och de öfriga, bland dem »C . .Nelin», erhö11o 
hvar si□ silfverje tlon. 
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Föl' all lämna en öfversikt af blotl ett af svaren på akade
miens prisfr.\ga. så börjar den mystiske C. Nelin deLLa med att 
förklarn, hum önshärdt det vore att finna ett sådant medel. och 
alt han sjillf län~e !.'inkl diirpå alllsedan den tiden, då han såg, 
hum br,er årligen föl'Clärfrnde blommor och frukt i hans faders 
Lrädgård. Han hade försökt många medel och r ådfrågal lrnnniga 
trädgårdsmästare, men utan framgång. Sedan allt annat misslyc
kats, :tterstod intet annat än all n'.tdfr.'.1ga naturen, »den så många 
l'åga sig haft lill l~u-omästarinna. ehuru hon ger ganska få au
clience och icke utan många ansökningaP. Största mödan Yat' 

dock att lät·a kännd dessa djur under deras olika ntvecklings
stadier, hvilka hos några intriidde snart, men hos andra kunde 
drnga ut hela årel. Härtill korn, all de inseklet·, som nära. sig af 
t1·ädgårdsYäxter, åro af många slag-. men förf. \·ille blotl nf1mna 
dem. som gjorl honom mäsla bes,iirel. och dessa Yoro: 

Blad l öss (Aphides), men Yirl dessa fäste dock förf. jämförel
se,is mindre uppmårksamhet, emedan de sällan fördärfvade blom
morna och gjo1·de ringa skn<Ja, såvida (•j tr.1den stodo för kvall 
eller hade för mycken näring. 

Blomflugan (Tipula hortu.lcina, 111.), som så mycket skadar 
trädgårdarna i Tyskland, att lwarl barn snarl känner henne, men 
hon har varit så sparsam. all förf. blott sett en och annan. 

Frysmas ken (Ghimatobia brumata L.) har rnrit den, so111 
mö.st iakttagits af förf. 

Tunglösan (Crocallis elinguaria L.), har rnrit rätt allmän, 
men förf. hade haft en \·iss svårighet att ulkläcka äggen. 

R u 11 masken ( en vecklare, som ej med säkerhet kan bestäm
mas) iir ganska \·anlig, såsom förhållandet äfven är med åtskilliga 
andra To·rfrices. 

Blåhufrnn (Diloba eoeruleocephala L.) är en af de all
männaste. 

Phalmna Psi (Acronycta Psi L.) och P . pyrnmiclea (A m
phipyrn pyrnmideci L .) äro vissa år mindre allmänna. 

Gammalmasken (troligen Orgyja ant·iqva L .) förekommer 
Yissa år i stor mängd, särdeles på plommonträd. 
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S nä 11 foten (Spilosomct lubrici1Jeda L.) iir somliga år ytterst 
allm~\n. 

Plwlccna. popali (Poecilocampa popul-i L.) förekommer rnnligtvis 
sparsamt. 

i\fånga tlera skadeinsekter ;;;kulle lrnnna nämnas, men dels hade 
de varit mera sällsynta, och dels hade de ej kunnat undergå för
vandling. 

Särskilclt Yille dock föi-f. framhålla äppelmasken, Phal(enc, 
[001-pocapsa] pomonclla, lwars hona lägger sina ägg uti frukl
.'inmet, och frostfjärilen, som placerar dem i barkspringorna på 
träden. Hvad skadan angfö•, som insekte1· förorsaka, så upptager 
förf. därnäst i ordningen Crocanis elingitarfo, Diloba, coerulen
cephaln och, somliga år, Ac,ronyctct Psi. 1 

Beträffande larvernas skada på träden hade l'örf. gjort följande 
iakttagelser : 

1 :o. .Atl om man öppnar knopparne, innan de sia ut, synas 
i dem sällan ägg eller larver. 

2:o. }len så snart knopparne öppnat sig oc:li visa de första 
bladen samt då blommorna höt'ja ft-amskjnta. Jinn;;1s redan små 
ludna maskar tillstädes, lwilka börja iita på bladen, mcu mäst på 
blommor och befruktningsclelar. 

3:o. Utom detta, så utspinna de trållar, förmedelst lr,·ilka de 
sammansnöra bladen, så att dessa ej kunna öppna sig, och ch'iri
genom skydda de sig för viidcrlekens omväxlinga1· och foglarnes 
angrepp. 

4:o. Sedan de nått sin fulla storlek . förpuppas ek ,-omliga 
inom bladen och andra i jorden. 

5:o. De flesta af dem utvecklas af de iigg, som nattfjfö·ilame 
förnt hafva lagt i barkspringoma pa Lräclen. hYilka kläckas om 
våren just då b lad och blommor börja »lå ut, så atL de små lar
verna cläraf kunna erhålla sin föda. 

»Jag har sedt en liten fogch, yttrar förf. Yidare, »ja, en ibland 
de minsta och »pakaste af alla nha foglar, som kallas Krypare 
eller Ce1·thia, hvilken håller sig p,i sjelfva stammen af träden om 
höstticlen och vårtiden och där hoppat· plt samma sätt som en 
Hackspik, hvilken tyckes icke föda sig af an nat än af desse ägg 
och maskar oc:h således gjorde oss storl gagn. om han annars 
vore ::illmännare ... 

' För insekternas bestämning stå vi j förbindelse hos professor C:. AuRn'1LL1us. 
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SJ1edes hafva de sina åtskilliga fiender, hvarvid jag icke kan 
förbigå at nämna, huru jag sett gökar i trägården, som hälst emot 
höstetiden hålla sig vid kållanden at flitigt upplåcka maskarne, 
som äta kål, hvil ko. icke böra bårlskrämas, emedan de göra mera 
gagn fu1 kär ingar och barn, som man ofta leger at bärtph'tcka 
maskarne. 

Af alla de medel, som jag försökt emot maskar på träden, 
äro förnämligast fyra, som gjordt något lrnfvudsakligt. 

l :o. Ju mer ll'äclen stå tält och qvaft, ju mera ära de lmder
kaslade maskar. )lan brukar orclinairt al plantera höga trän til 
skygd för trägårdarne, hvilket mer skadar än gagnat·, fastän jag 
ock bör tilstå, at somliga år hafrn äfren de träden, som mäst 
varit utsatte för vädret, äfven blifvit af maskame förstörde. 

2:o. De mäste trägärclsmästare rada, at man skal röka i trä
gården, då löfven utslagit och blommorna begynna öppna :-:ig, och 
del hälst med lort och ruttil lrä. Detta har jag fö1·sökt oc·h sedl, 
bur-u maskarne släppa sig neder på spindellika tr[idar, men ock 
at de gä upp igen, dels pa samma trådal', dels ock på :;jelfva 
stammen. fäir maskame släpt sig neder på jorden, har jrig föst 
hönsen i trägården, men med grämelse seclt, at de icke ve'lat plåc
ka och äta rnaskame. Förutan delta, berätta de naturkunnige 
enhälligt, at röken skadar blomstren och torkar deras altid fuklige 
pistiller, som skola emottaga doftet af kn:-ippnrne eller antheris. 
om eljest någon frukt skal blifva efter blom111a11 : hYarföre detta 
medlet icke är det bästa. 

3:o. RfamrnR recommenderar en Ski-obba ( Carabus [ Cctlo
soma] kallad), som grufveligen hiirjar ibland clessc, såsom en varg 
ibland fårskocken. Jag har sökt at få frö ar desse til at strö 
unde1· träden, men då jag tagit de större Carnbos och sl~ipt de111 
i askar, i mening at få frön, hafva de up.ltit lnaranclra. Då man 
om vårtiden går ut i tjocka skogar. där stubbar och stockar ligga 
nästan upruttnade, och då rnan rifver i clesse, finner 111an en 
myckenhet af större Carabis, som här bo och läg·ga sina ägg. 
Desse bör man taga varligen och så många stycken man kan l"å 
samt lägga dem i trägården nära intil träden, hälst på norra si
dan, således, at hälften af det rutna trädet ligger nedre i jorden 
och hälften ofvau. Således får man Carabos i lriigården . .som 
göra ingen skada på växterna, men hvar natt spri nga up i trä-
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den o<.:li husera där grnfreligen med maskame och })å kärl till 
dem där ödc!Ligga. Detta ,'lr el af de förnämsta medie□, som 
hielper. om icke del första ö.ret, dock det anden o<.:h tredje. men 
skal förnyas eller några m. 

4: o. i\Ien ibland a11a medel. som Llnnu äro försökte, går 
intet emot det jag nu skfll anföra och som icke slår fell. åtmin
stone til al förjaga de ::tldrnmti.,:te. 

Det ilr alm~lnt ]Jeknnt, at insek terne andas med små porer. 
som de hafra på s idan "lid s in rnaga, ocb al de dödas aklrasnarast 
om de doppas i olja, at dessa ,·ädenör igentäppas . Man ser med 
förundran, at då man sätter insecter på nidar. fastän man genom
slick.er hrös tet 2 il 3 gånger, kan det dock 1efrn h ela 8 dagarne, 
men om man doppar del i olja, :1r det på slunden dödadt: hrar
före ock insectern e i a llmänhet hafva största fasa för olja och 
annat fett. DZt gräsmasken härjar i ängarne, b rukar man kring
ränna dem med et litet perpendiculairt dike af et qYarters dia
meter och pe rpendicle ; men del ifr mig af troYärdiga berältal, det 
allmogen i nisterbollcn skal i dess slillle bruka gammal tran at 
liälla ut igenom en smal pip nmdl omkring dem, clå de blifra 
instängde, liksom innon1 en gti.rdesgård , och kunna på intet sätt 
komma öfrer trn.nranden. 

Sedan jag såg. huru de mtiste maskarne dels komma a r ägg, 
som Yarit lagde orn ,;ena höstetiden i spl'ingorne af barken på 
s lammen. och dels kröpo up på träden ifrån sjelfrn roten, hm· jag 
funnit intet säkrare medel än olja eller lran, ju ä ldre ju m era 
h~'trs ken och stinkande, desto bättre. Om ,,årtiden, förrän löfren 
slå ul och så snart man ser de första blomster p å örterne i t rä 
gå rden, gör man en ring af olja elle r tran omkring stammen, när
mast up lil kronan. Det ske r häst, om man lager en linnetrasa 
och blöter elen i oljan eller Lt'anen och sedan nide r hen ne som 
et tog och häftar henne rundt omkring stammen. Det blifver då 
he lt visst, at ingen mask går up öfver denna ring. Den feta ån
gan, som hälst och mii.sl går af den härskna oljan, sliger up i kro
mm så oförmärkt och följ er sjelfva qvistarne, så at om några ma
skar skulle nra ofvanföre, ledsna de vid sin våning och släppa sig 
11ed på jorden at få beqvämligare träd och boning. Således be
höfver man icke söka efter annat m edel, ty detta enda är tilräcke
ligt. Jag får lägga til, at sedan jag lärde och såg, huru Phalcenci 
brumata lade sina ägg på stammen, har jag gjordt försök at binda 
en sådan oljad ring omkring stammen på träden uti October månad 
och ställa den så, a l han ligger närmast roten, då helt Yisst ingen 
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Phalcena brnmata. lägger s ina ~igg på den stammen. Hvad den 
förtreteliga Pomone!la ang{1r, som om Yåren ~i.r flygande och fär 
dig vid blomstertiden at liigga sina ägg uti sjelfra ämnet lil fruk
ten, så fördrif\'es ock hon. Li! det måsta, af fö resagcle medel; men 
man bör ånyo, just d:l träden begynna at blomma, doppa den 
föl'st omnämnde ringen uti olja andra g:~ngen, at ångan däraf så 
mycket biittre mu utsprida sig och röka imellan alla qvistarne, för 
lwilkcn hon har slör;;la afsky.» 

Efter omnämnandet af de srar, som inkommit på den af 
Vetenskapsakademien ofrnn framställda prisfrii.gan, följer en af 
onämnd person YCrkställd granskning däraf. 

H vad då särskildt »Herr N elins» srar beträffade, så fann re
cencenten, au det nog »röjer icke heller olydeligen en vacker insigt 
i naturkunnigheten», men ban hade lihäl åtskilliga ::tnmiirkningar 
atl göra däremot. Bland annat anser han, att Nelin saknade till
nicklig erfarenhet, att de af honom före:;lagna medlen emot lar
verna ej vore fullt praktiska, och atl ban snarare borde hafva 
föreslagit att horlrensa maskarne om vintern. son1 nog skulle hafva 
Yaril det biista sättet att förekomma deras härjningar. Förslaget 
al t använda olja eller stinkande tran torde ej hiiller vara nog 
kraftigt. »Ilen A1·ch. Y. Linne», tillägger han, »merl flera natur
kunniga torde kumrn gifrn annat begrep om oljors utdunstning» . 

Troligen fann sig denne kritiker längre fram nt'1got förlägen 
öfver sina :rnrnä1·kningar mot den person. som då gömt sig under 
anonymitetens >'löja. 

* 

Som bekant införde L I1'NE sina mindre uppsatser ej bloU i 
Vetenskapsakademiens handlingar, utan äfven i a l rn anac kor och 
framför allt i akademiska ::tfhanrllingar samt äfven i pro 
g r arn, hvarför vi här vilja lämna en redogörelse för de vikligaste 
till trädgårdsskötseln och närliggande områden hörande publika
tionerna, och det i forllöpande nummerföljd med dem, som redan 

i det föregående refererats . 
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Vll. Underrättelse om nyttan af wäxternas olika kiön 

wid åkerbruk och trägårdar. 1744-1745. 

I afsigt, att till den stora menigheten sprida en väl behötlig 
kunskap om naturvetenskapliga eller eljest allmännyttiga ämnen, 
förelog sig LINNE pa 1740-talet all införn åtskilliga dithörande rön 
i samtida almanackor. Bland sådana uppsatser kunna nfrmnas : 
Anmärkningar om inhemskct wä:cter ( 1743- 1744); Unclerd.ittelde 
om nyftcm af wä:cternets olika kiön 11;irl äl.erbruk och trägänlcu 
(1744-1745); Anmärkning om TherJ och TMetlric!.anrle {174G) 
m. 11. 

Den af dessa afhandlingar, som berör åkei-bruk och tri.i.dgårcls
skötsel, eller om nyttan att känna till vi.i.:xternas olika kö n. finnes, 
som orvan är sagclt, införd i almanackor för [tren 1744-1745, 
hvilka ,·oro uppst.;illcla efter Stockholms meridian och utgåfvos af 
astronomen A. CELsrns. 1 företalet till den första af dessa numera 
s~illsyn.la skrifter yttrar denne några ord om belydelsen af han
och honköo inom växtriket, och att naturen vanligen am·änder 
lika sätt och orsak för att åstadkomma lika Yerkan. Professor 
LINNJEus. hvilken mer än någon annan gifvit CLkl på växternas olika 
kön, hade funnil att man i enlighet därmed kunde indela alla 
växter i klasser, slägten och arter. För att närmare bestyrka 
detta • hade han meddelat C:elsius nedanstående uppgifter till led
ning och nytta fö r clem, som hade a tt sköta plantager och Lräcl
gårdar. - Dessa uppgifler iitergifvas hii r ordagrannl med bibehål
lande ar blomsterkonungens originella or;h naturfriska sptåk. 

1. »Då rågen står i blomma, eller som de säga, ryker, ser 
man uti axet, a tt utur hwart fröskal tre knappar p~t hår hänga, 
som då kasta sit miöl. Kommer cleJJ tiden rägn, som länge wa
rar, fitm instone så Wnge rågen blommar, ehuru åkren är wäl 
giödd och säden h ärlig, föl"slår han dock ringa i skiäppan och axen 
blifwa intet fullsatte. 

Gemene man siiger allmänt, at då säden blifwer trappig 1, är 
det förorsakat deraf, at rägn kommit i blomman, ty rägnet förhind
rar miölet at få blåsa utur blomknapparne, när det klebbar det 

' Ojämn. 
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lilhoµa. ...\len at korncl ej så skadas af [att] rägn kommel' i blom
man. ,,om rågen. llänörer deraf, al kornets knappar hänga på 
helt kortare tråar, och således innom förhölstret. ulkasla sit miöl, 
cl il rägnet ej lältcligen kan komma. Åter om rägn kommer, då 
råg-en shh i blomma. och straxt derpå blir bli\.s\1·äder eller torka, 
skadas säden ej sil mycket; efter myckenheten af de knappar, som 
komma efter , uvf~·ller den förra skadan. 

2. Ffo~ar och en trägårdsmästare wet berälta, al då rägn 
kommer på trän, som blomma. skal det året bl ifwa föga frukt. 
lrn·ilket man otk finner af förfarenheten ,rnra sant. Dock wet 
man, at kiersbärFhlommorne taga mera skada af rägn och wiirma 
än apcllriin. Orsaken iir. at alla knappar i kiersbärsblomman 
komll7a fram på en gång. men ej sa pa apel och päronll'ä, diir 
de efter hand uprätla s ig och rniölas. Hwarföre den, som äger 
något rarl träd, h1Yars fruckt han \\·il smaka. han böl', när thet 
rägnar under blomstertiden, täcka lriidet med ett löst förlorat tak, 
allenast the dagnr· det blomstras, s~t slå!' honom ej fell all få frucld 
thet åhret; dock bör han ej täcka p:1 sidorna. mecl mindre' "·äd
ret må blåsa på blomman och föra rniölet. 

3. På gurkor, meloner och pumpor liro lwå slags blommor, 
det ena slaget kallar man gallblomrnor, emedan ingen fruckt kom
mer derefter; men tllel andra fruckthlomrnor, som hafwa under 
sig en liten knyl. Del förra ,-Jaget ä r Hanblomslcr och gifwa 
ifrån sig allenast ::loft. utan hwilket ingen fruckt blifwer uti fruckt
eller Honblomstl'en. 

Therföre somliga trägårdsmä::tare mena, at gallblomster boJ"t
clraga för mycken saft ifrå 1räxten, [och] plocka them noga bort, 
hwaraf skier, at då frucktblomstren gådt förbi och then unga frnck
ten blifo-it en tum stor, bleknar han och faller af. efter han är af 
intet stoft uplif1rad. Deremot om gall- eller hanblomstren få sitta 
qwar och pudra honblomstren. blifwa de säkert fruckt, som ej 
fallna i wäxte;1. 

4 . Om röda och hwita tulipaner sättas på en säng, skier, at 
då de blomma på en t id, al rniölet ifrån den ena blomman föres 
på then andra, och at. då fröen deraf sås, så blif'wu tulipaner 
med brokugu blommor, som dock ingalunda skier, om aJlenast et 
slags tulipaner äro förut i träg{1rden. 

5. ! England hände, nt en trägå.rdsmästare hade makalös 
god kål, så at tttskillige betingade sig af honom samma slags 
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kt'1frö. Trägårds111iislare11 ntsnltP alski ll iga k.1lstocknr lil frö p{t 
samma siing med den gemene kftl1le11: all kuhlen blom111ade pa en 
gang, stoftet fördes af midret friin den ena kalen lil then anclra. 
fröet blcf moget och säldc:,; dyrt. )fen lhc, som köpl c fröet. fln~o 
dcraf gemen blflkal. Tråg{mlsmäslai·cn blef ,;Liimd, som fastän han 
på cd och s:imwete betygade, al han sielf saml:it med egen hand 
fröcl af snmma slaizs k[il. måste dock plikta som en hedt·a
gnre. lJiirnlaf se1· nrnn, al en juri,;t och domare bör weta 11.1gol 
mer än lngboken, ly hade lian försti\.dt lheuna delen af nnlur
kunnighelen, dä hade aldrig den stackars tnignrclsmä:::tnren blif
wil så o~kyldigt dömd. Hiii-af Wrr>i- ock liwar och en, som wil 
sätlia hwil hufwudkahl lil frö, at hnn icke hat· siimbrc kål ni.it· in
til at fröas, at om miölet föres af cl ::.-ämbrc pa d biHlre blommc
slng, bl ifwcr thel nltid en hl::indning. 

6. Del är ock pä munga ;,tållcn bruhligit at plantera asp
lr:'id wid gårdai· I il lund:n oc:h allcer. efter aspen med sine dal-
1·ondc löf rö1· och rilnsai· luften. En del ni' asptr.-tn ~iro allenast 
lianblomsler och ::.-aledPs biit·a aldrig 11agon frukt: en clcl derernot 
lrnfwa honblomster och frö. Hwarföre, när man wil pl:intera ",i.
dana trti.n, bör man ulw~ilja endast hannar. la man ~1lkert uncl
wikcr al nspcn ej sJr ,;ju OC'h giör hela trocklen on1kring husk
nklig. Likaledes är beskaffat med wide och pihl. ,;,\ nl när man 
wi l plantera lhes;;e lr:iu witl landswiigen clll.!t' annorstftdes, böra 
allenast lagas han11ar. sol!l l1afwa skiöna blommor o<:h ej så sig. 
~\fwen O<'h der man wil plantera witle för bijen:; skol, böra han
nar allenast sättas. 

7. Somliga centräd ilro enl1a$l hannm·, som rniö la sig och 
ryka, men honorna ryka aldi-ig. utan fa bär. ::om aldrig finnas p.t 
hannarne. Om rcgn1rf1der infaller den tiden enen l')'ker. s~t för
hindras miölct at flyga pä honblom;:;lrcn; hwarf'öre del nret blit'wa 
så f{1 enbärskartar. Och saledes ser man orsaken de1·lil. at ej alla 
ar blifwa lika mongn enbftr. 

8. Galllmmbln. kallas den, som Mr entla:5t hanblomster och 
tär inga humbleknoppar, dei·ernol den rätta humblan har inga 
gallblomslr.r. Humblcn kan wäl biira frnkl nlnn hanual', ty Lies 
sti. kallade frukt är allenast blomhylster (calic:c,;), men kan dock 
ej så sig. Om en han står i humbleg,u-den, sftr humblen sig myc
kcl; deraf upwäxa sedan åtskilliga stånd, och efler någ!'e ahr sy
nes mycken gall humble i hmnbleg,hden. Del iir oc:k wissl, ot 
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hwaresl i hurnblrg.l1·den et gallhumblesUmd föme~. dcr hlif\l"a 
hurnhleknopparne allid :olark.are Lill lucld och ,::nrnk. .\la11ga 111<:

na, at då elen Ol'dinaira lrnmblP.n blir för gammal lil si11a röller. 
skofri rankorna f~i. gallhtrn1hla i stället för knoppar. L brnrföre In
ga de up rötren, fördc:la dem och tro de ;;kola skjuta nya !"riska 
skoll, som biira kno11phumbla, men rle hlifwa mycket bedragne. 

0. Den som har \Y,1xlcr under fö11,,ler eilcl' uti orangerie, bör 
nödwtimligt öpna fön:;ln:n den tide11 wiixlerna stå i blomma, .<t 
a t miölet 1rn\ bli"i,;n,, pa ::;l iflern:1 . :1111,:11·;;; blif\rer ingen f"rukt eller 
frö utar. 

I 0. Tm·ki;;ka liw•·lel har twelll1L' ,;Jag;:; ax: ell ,;]ag;;; smala, 
lika rrnno1· siidesax. ,.:om wäxa öfwer,-l pa Jrn·clel och inneMlla 
endast knap1>ar. Jrnilka git\ra miöl. men t>j frö. oc:h således ii.!'o 

lrnnax. Deremot de tiocka axen. ~om ,-,itta nedel' mot roten. inuc
sluta en hel hop tl'årla1· eller st illcr. som hiinga s.'1::0111 skiiig~. 
h\\"arnf desse lrådar g[1 til ;;il korniimne nc:clcr i axet. )iiil' lhe1111n 
så.den slilr i sin blornmn. bör 111iOlct l'n!la if"r.'111 ltana:xen p._1 l1·ö
axen, som äro honor. Om della förhindrns. blir intet frö. 

Till exempel, om hanaxen skiäras bort, fön iin de l'aU mii1la 
sig, gifwa honrixen intel något frö. Eller om 111:111 siittcr elt llot· 
öl\rer ellclera af hanaxen och sn!edes förhindrar miölet all komma 
clerifrc'tn på honaxets :::Lifler. f.'tr likaledes det axet intet frö. F.llcr 
ock 0111 man ~kiiit· nr h1111axcts stifter p,1 endern sir1on, nt de ej 
kunna elllottaga stotlel. ,u ,ir artigt all ~e. hmusom ax,~l, sedan 
det mognat. fådt frö allen,,.st p.:1 en:1 ;:;i dan. men pä then allt! ra 
sidan. cl~ t· stifterne elle r :-'kiiW~et blef af,;kurit. finnas endaA för
torkade bt1sor. » 

Dessa anteckningar J'orb:1lles ål'i'en i l 745 ärs alnrnnacka, 
trol igtvis därför alt JJCtde ulgit'varen och allmiiuhelen hy;;:te intrc::se 
därför. Bland de växler, lwars befl'llklning ]Jeskril"res. m(t näm
nas arter af Vallisner-ia, Celo:.;io, Sa:i:i(raya O<"h Pm·1wssia. i ar
seende på hvilka L1xxi.: ellel' en allmiin belraklelse öfrer fekuncb
lionen redogö1· för deras specielifl egendornlighelel' i detta at'
seende. 

»Alla wihter hal'wa sin blomma, ingen untlantagen, icke en 
g{rng mossor oeh swampar. .Alla blommor ega sina stamina och 
pistiller; alla slamina gifwa silt miöl eller torra miölke; alla pi
stiller sitta på fröhuset eller ti~gsloc:ken at e111ottaga miölet. Äro 
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allsa pistillerna honor. som göras fruktsamma af hannarne eller 
stamina. All denna foecundation skie1· uti blomman. som altid 
gfu- för frukten; at i blomman altså skier alla wäxters biläger. 
i\liölel eller säden föres ifrån stamina på pistilleme medelst luf
ten. som är merendels i ständig rörelse; hwarföre ock, när blom
rnorne stå uti qwafda rum eller tilslutne orangerier, h lifwa de stc
t·ile, så wida som luften ej kan föra rniölet til pistillerna: ly mCtste 
lrägårclsmästare om sommartiden öpna fönsb·en på sina clrefbii.n
kar och "·interims, ai luften får spela uti blomstren . 1 de mästn 
blommor firo staminn sUlldc nmdt omkring pistillerna, al miölet 
må föras från dem på pistillerne, åt hwacl sida wii.dret blåser. I 

,:omliga blomn1or ser man, at starnina ti.ro kortare ån pistillerne. 
al rniölet allsa borde stiga, emot sin naturliga tyngd, upå t och 
ltigga sig på pis tillen, men som elen allwise Skaparen funnit detta 
gå emot sina lagar, har han inrättat, al sädane blommor hänga 
och luta, st1som Narcisser. IGi.jserkronor, Fritilliarier, Kl:lckor etc., 
på del miölel ej behöfver stiga up, u tan endast nedfalla . Man 
mt1 inlel tro, at blommorne hiinga blott af en händelse, ty ehuru
wäl blommorne på alla dessa lutn. likwäl slår frukten helt r-ak, 
fastän ofta 50 gånger lyngrc. 

Alla de wäxler, som lefwa under watnet, måste koxa up utur 
wattnbrynen den tiden de öpna sina blommor, al et tort miöl 
1nå kunna b esiröda pistillen. men sä snart detta är bestält, siunka 
de äter ned under walnet. att där mogna sin frukt, som man ser 
på NaLa, Potamogeton, JJ!fyriophyllum, Stratiotes, Hottonia etc . 
,ollisneriri Lir en w,~xl, sorn framkommer uti stillastående wattn, 
til sin skapnad lik el simpelt griis, men t il sin generation den alra
sitlsamrnaste. Han- och honblomslren wäxa på sårskilte stånd. 
Honan har på s in s ljelk en enda blomma; sticlken är mycket 
lång, dock som en rullfiäder hopdragen, at han ganska låg ligger 
under wa ttnet. När nu blomman skal komma fram, rätar denne 
hoprullade stielken s ig ut och blifwer lång, så at blomman kan flyta 
på wattnel. Men hanör t.en, som eljest är lika til skapnadeu, har 
en rak och knapt fingerslång stielke, som ingalunda kan komma 
öfwer watnet, och bär på sin spits många hanblomster. Niir 
dessa ilro färdige, släppa de sin stielke, flyta up på walnel, och 
där liksom simma omkring sin hona, at miölet må blåsa på henne. 
Så snarl hon fådt rniölet, rullar hon åter sin stielk til lsamman, at 
frukten må dragas ned i hottn och di'u' rnog·nas. 
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Där som hanblomster äro skilde ifrån honblomstren, anlingen 
de då sitta lilsammans på en och samma stielk, såsom på Ahl, 
Biörck, Hassel, Bok, Ek, Walnötträd, eller där de sitta på å parte 
stånd, såsom på Asp, Pil, Sälg, IVIullbär, Pors; har Skaparen för
ordnat at blommorne skola komma fram förr ån bladen, al icke 
bladen må läcka honblomstren och förhindra n,iölet at falla på 
honblomslrens pistiller. 

Wissa blommor tiro, som stå på sidan af stielk.en, såsom på 
Lavendel, Meliss, Betonica, Blindnässlor, Sugor1, Andorn 2, Skaller
gräs3, Kovall 4, E:.alfnos & etc. På dessa har Skaparen högt sta
mina uppåt, och dem salt under en flik af blombladen, likasom 
under et wissl tak eller skiul, at miölet ej mä bli til deg af reg
net, utan lätt falla neder på sin pistill. 

Åter i\ro andra wäxter, där blornmorne lula på slutet neder
åt, såsom ärtblommor och dess slägte. Al foecundalionen här må 
så mycket bättre lyckas, har Skaparen gjorcll en blomma lik en 
slup eller båt, i hvilken stamina med pistiller ligga fördolde, be
täckte på sidan med 2 swärd och ett segel, som står upåt. på 
del at wädret må tränga •sig ned i bålen och tilföra miölel, men 
regnet, som kommer ofwan ifrån, aldeles afhållas. 

Celosia, den trägårdsmästare kalla almänt A1narantlt11s spi
cattts, har i sina blommor 5 starnina, som stä omkring sin pistill: 
desse stamina äro wicl basin hophäftade med en hinna, som kan 
ihopdraga och utwiclga sig. alt som luften är torr eller fuktig till. 
När wäclret ät· ,,·åtL st:i stamina långt ifrån pistillen, ty hinnan 
är då slapp; men så snar t solen skiner, drager hinnan st::imina 
tilsammans, at de nästan röea pistillen och honom således miöla. 
Därefter släpper hinnan dem aldeles lösa, utan al ihopclraga 
dem, hwad wäderlek det komma månde. 

Saxifraga eller Stenbeäcka, som öfwer all \\"äxer på wåra 
hackar om wårtiden, lägger oss ganska tydeligen denna natursens 
hemlighet för ögonen. Hon har i sina blommor 10 stamina, imel
Jan hwilka mitt uti blomman stå 2:ne pistiller. Så snart blom
man sig öpnat, böja sig 2 starnina, som stå just gient emot hwar
andra, så tilsammans öfwer pistillerna, att de nästan gnugga 
miölet af hwarannan, då det aldeles nödwändigt måste falla p å 
pistillen. Sedan spärra de åter ifrån hwarnndra, då 2 andre, da-

' Ajiiga. • ll[cwnibimn. s Rhin,antlms. • ll[elcwipynmi. 0 Antirrhi-

SU'ft/tl'flS. 3 
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gen efter, luta sig emot hwarandrn öfwer pistillerna, lemna sill 
miöl, spärra tilbaka, och gifwa rum för 2 andra, och så wiclare, 
til rless allo giordt sin ljenst. 

Pcwnassia eller " 7ath1sippor, som wäxa p{L sidlänte magre 
ängar, ,visa oss wäl så tydeligEm detta biläger, at näpligen någon 
annan ka11 oss tydeligarn demonstrera. I blomman stå 5 stamina 
om.kring sin pistill, som böja sig efter handen just öfwer den
samma : därpå 11::inma de honom sitt rniöl, en i sänder, och sedan 
aldeles böja s ig ifrån honom utåt lil blomhladen. 

Cassice, Bennce, Tamctrindi äro utländske wä:xter , som hafwa 
korta slamina, men långn pistiller , utan att hänga blomstren. Sto
mina slå ofwanföre i blomman och den långa pistillen nederåt. 
När blomman är öpnad, ser man pistillen wara aldeles tilbaka
bögd såsom en krok eller klafwe, at dess spits nästan rörer sta
mi na. :.\!en så snart denne pistill fådt sitt miöl, rätter han sig ut, 
såsom han ej åstundade mera. 

P assiflora eller Flos pass-ionis har i sin blomma 5 horizontale 
starnina och 3 pistiller, som :;tå aldeles upåt. Efter en dag, sedan 
blomman sig öpnat, märker man, at pistillerne aldeles böja sig til
baka nederåt, al få miöl af stamiua. Och på et par species af delta 
slägte. h ,rnrs blommor slå öpnc flera daga1·, är ar tigt at se, hum 
som dessa 3 ti ll bakas bögde pistiller hänga, i hopp al få miöl, 
hela 3 å 4 dagar, om man tag·er bort stamina, så snar t blomman 
öpnat sig. Nien om man miölar en af dessa 3 pistiller med någon 
stamen, får man skönja, huru han dagen därpå uprättar sig, utan 
at [istuncla mera; cl.'1. de andra stadigt h änga, likasom i förwäntan 
at få det åstundade miölet.» 

... 

En synnerl igen Yiktig och intressev~ickande naturvetenskaplig· 
litteratur återfinnes i de under Ln,;:-,Es öfverinseende ventilerade 
akad e misk a di s pulationern::i, i hvil ka an tingen han sj älfeller 
också hans lärjungar nedlagt sina inktlagelser och rön. Till lycka 
för eftervärlden samlades de flesta af dessa uppsatser jämte akade
miska orat ioner och progr a m till ett stort verk, som bär nam
net .Amoenitates ciccidemicce, hvaraf r edan under LtNNES tid utkommo 
sju clela1·, och sedermera har deras antal ökats t ill tio. 

Att nu afgöra, huru många och hvilka af dessa disputationer, 
uppgående till ett antal af ej mindre iin 186, helt och hållet flutit 
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ur L1X-"ES venna, ä1· omöjligt. .-\ tt så ä.r förhällanclet med åt
sk il liga. därom hafva Yi hans egna 01·d, och det framg·ar dess
utom af själf\-a innehållet : andra (l. ex. LöFLIXGS De gemmis ctr
boiwn, D. H. SöoERBERG:; Pandorn et Flom .Rybyensis, T1LL,EI De 
varia febrimn i11fon11ittentiuin cnrntione m. fl.) äro d~lremot ute
slotande resullalet af respondenternas egna studier och iakttagelser. 
Men äfven dessa hafva säkel'lig·en, åtminstone i viss mån, fått sin 
prägel, liksom sitt 1m1;rlmr1,fur, af Lc,"1E, som före tryckningen 
genomgick, kompletterade och konigerade desamma. 

Ilnru det i cle flesta fall tillgick, chirom har hans lärjunge 
.J. G. AcREL meddelat upplysning. })Alla disputationer», benltlur 
denne, »skref han di c ta n cl o dels p,'t Svenska, dels Latin. lwilkas 
i orcln ingsättande och stäclande blef Respondenternas sak; och elnm L 

han ej sjelf bekymrade sig om Latinileten i dem, gaf han nog sit 
nöje ti lkänna, när de voro väl .skrifne och tvärtom. At skrifra 
en Disputation behöfcles ,;åledes knapt 3 timmar, ty i och för sig 
sjelf var den ej annat än en Lection öfrer ämnet, den Respon
denten antecknade. » Att emellertid ej alla kunde så lLittvincligt 
expedieras, kan man äfren vid en flyktig genomgång af clesnmma 
lätt finna, men ofta nog kräfdes af respondenten ej synnerlig stor 
möda eller sakkunskap, då det fö1· honom viktigaste var att åstad
komma en passabel latinsk öfversättning. Härvid var del vanligt, 
att han gaf sig sken af att vara den verklige förfaLLm·en samt i 
smickrande ordalag prisade Pneses' liirclom och skarpsynthet.» 1 

Ur denna rika samling vilja Yi biir nedan lämna en redo
görelse för hufvudinnehållet i de afhancllingar, som hafva träcl
gårdsskötseln i sin helhet eller några dithörande ämnen till före
mål, och använda där-,id, af lätt begripliga skäl. så mycket som 
möjl igt L rN~Es egna ord och uttryck, sådana som man tycker 
sig återfinna dem i själfva texten. 

VJII. M. A. BlECKNER, Noxa insectorum. 1752. 

I egenskap af både entomolog och hortikultör hade LIN~E na
turligtvis ej kunnat undgå att fästa den lifligaste uppmärksa111het 
på elen massa af insekter, hvilka både som larver och i fullt ut
bilclaclt lillstånd gjorde skada på t.räclgårdsväxtema, och det var 

1 TH. F1m;s, Linne, s. 265-266. 
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ej nog med all han studerade och beskref dem, utan han g-jorcle 
äfven många försök att förebygga och hätnrna deras frarnfart. Vi 
hafva ofvan under VI refererat hans svar på Vetenskapsakade
miens prisfråga angående medel mot l a rvers skadegörelse på 
frnktlräd. Flera andra exempel härpå kunna anföras m hans 
s krifter, såsom Fciuna sw::cico,, reseberättelserna samt speciella 
entomologiska a flrnndlingar. hrilka offentliggjorts i dispulalions
form.1 

Under resan till Skå ne, h vilken utfördes ar 1749, nämner han 
sålunda, att i lrädgårdarne vid Krapparp förekomma både mull
vadssyrsor och allonborrar, af hvilka de förra gjorde stor skada 
på grönsaker, och de senar e, hvilka uppträdde med tvänne a rler, 
lillsarnmans med en liten tordyfvel för lärcle bladen på ek, äpple-, 
pHron- och körsbärsl räd. Vid Rösjöholm härjades päronträden 
af lnn·er lill en skalbagge, som endast höll sig till bladens öf'ver
yta. och samma s lags larver iakltog han 1750 i (;pland, oc:h det 
i s.iclan mängd. o.tl knappt ett enda körsbärslräd var fritt från 
dem. - Under vistelsen vid S inclairsholm hade han tillfälle att 
iakttaga, lwilk.en stor roll staramc spcl::tdc sasom fiender til l at

skilliga insekllarvel'. som skildras i följande ordalag : 
»Starar JJoclde i myckenhet under tegeltaken och förde si.unde

ligen til sina ungar mat, hvilken bestod af lrrrvis Papitiont/.ln oc:h 
Plwl"'1rn1wn. dem cle fl itigt sambcle i trägårcla rne och gjorde 
derigeno,n sin hyresman mera tjenst ~'tn skada, fast dem oskyldigt 
i.il.lägges. al de taga iimnet t1l frukten och !'öra det pa en wiss 
tid om sommaren til mat åt sina ungar . hwilkel de dock. näppe
ligen lä ra göra, clerest ic:ke maskar redan inniistlat sig i fröiimnel, 
sit at et sa.dant ämne ändoc:k blifvcr fru ktlöst.» 

Ar 17 52 utgaf studeranden M. A. B,r:c: KXEH under ofvan 
nämnda titel (Den s kada, som insekte rna förorsaka) under LINNES 

pnesiclium en akndemisk a fhandling, i hvilken låmnas en särdeles 
klar rramställning· af cle;;sa lill storleken obetydliga, men till an
talet a lldeles oräkneliga varelsers betydelse som skadedjur. 

Eller alt hafra anfört de fömämsta förfallarne p ii. det ento
mologiska området, nämligen i första rummet SwAmlERDAM, LEU\\'EN

HOEK och IH: AUMUR samt af svenskar i synnerhet CARL DE GEER 

»att f'öl'tiga a lla andra, som på olikn vägar sökt ati. uppnå samma 

1 Till exempel Hospi.ta insectonw1 jlora (1752) och Pandoi·a. insecto
r11111 (1758). 
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måh, ägnar författaren några ord (1t insekternas slora nytta i na-
1 mens hushållning genom att de förtära och sålunda oskadliggöra 
rnttnande cljmkroppar samt hålla \·äxtriket i jämYikl. Dessutom 
Jämna några af dem Mskilliga fö r mfumiskan användbara ämnen 
::åsom silke, boning, va:s.. coccionell med flera. 

Den .skada diiremot. hYi]ken insekterna åstadkomma. är lika 
:;tor som omväxlande och de angripa s:'tluncla människan sjtilf 
med hennes bosli"1der. föda och kläder; växterna i trädgfu·clar, 
lundar, skogar, samt p,1 .'duar ocb äng:w; kreaturen samt de vildn 
djuren. och e.j ens fi sknrne i vattnet ilro alltid riktigt fria för 
denis anfall. För öfrigt framb."tlles, att cle äfven befinna sig st.1n
digt i inbördes krig med lm:1randra . 

. .\ f cle insekter, lwilka göra. skalla pa. frukttr~id och grönsaker 
och sttlumla äro af intresse för trf1.dg~trdsodlru:en, uppr~lkmts 18 
arter och säkert bestän1bara bland dem äro Chc·imutobia briimatct, 
Eiwrhyp,ira urt-i<:ata, Dilobri coe·ruleocephala, Oa,rpocapsa 1Jomo
nellci, Tipiila hortulana, Phyllopertlw liorticola, Gryllotalpa vul
garis, Arctia Caja, ]!fomestra oleracea, L emci A sparagi. Plu.edon 
A ·rmoracice, Ch-ryso-melce sp., Hepicd-i1s Rmnuli. 

Dessutom upptager författaren några nnclra insekter, som äro 
fiender tiJJ häckar, hmdm· oc:lt sädesfält, såsom }lfelo/J proscarabceus, 
Hyponomevitt econymella, Fidon·ia 11.:c1·waria, Apo•ria Oratcegi, 
Magdalinus Cerasi. Otiorrhynclws Ligustici, Ciomis Sci-oph·ulcwi@, 
Crioceris m.enligera, Hype1w Rumicis, Depressrwia heracliana. 

Denna - afhanclling refereras i en från U psala imänd och i 
$-~Lrn Lärda tidninga,·, 1753. "'· 47- 48 samt 51-5?:!. införd ar
tikel pa följande sätt : 

» Untler Herr Archiater 11:.:\'.-El prresiclio disputerade H. i\frc:BAt'.L ...\. B.F.CR:\'ER, 

Helsing.. den 18 sistledne Decemb. De noxa insectormn. AtH:loren talar i 
1 §. nagot om denna wete11skapens oprinnelse och wisar, al tlen först wid slu
tet af föregaende hundratal börjatle med atfn·ar af de nalurkunniga at p/Winka$. 
men i dett,t genom Sw.urnERDA)IS, LEuwE:\'HOEKS. RfammRs och andras flit har 
den blifwit bragt til den högd. at den fir 1735 med rälta klinde i!Jäda sig 
namn af Science. }synnerhet har !len franska Reaumur g_jort sit namn bekant 
i tlenna wetenskapen, ly hans qwicka penna, som noga tecknat de~sa smä krä
kens hela wandels- och hushallningsltisloria. har för~t upeklat de gransynla til 
upmiirksamhel wid detta uti djurriket obekanta landskap. H. Kammarherren 
De Geer uptändes snart af 5amma brinnande nit för wetenskapeus upkomsl 
hwilket dess nyligen ulgifna wackra arbete [,11emofres poiir sen·fr ii l'histoi-re 
tles insectesj nogsamt intygar. 2 S· Handlar om naturens wisn. inrättning wid 
,lessa små djuren. Auctoren ger här wid handen. hum lmderligen naturens 
Herre upfyller i det ena hwatl som brister i et annat, ty sasom inga kreatur 
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äro sa smii som desse. sä ökas inga så oändeligen, h,rarföre de ock för sin 
myckenhet skul ofta blifwa Guds bärar, dem Han ulsiinder al tukta el ohör
faml folk. Dock har bwarken denna cleras lilla wäxl eller deras stora mycken
het sä mycket föror~akat de iilclre tiders okunnoghet, som icke mer den olika 
larre, den de ikläda sig, dit de under sina tre särskildla äldr::u· träda fram p:i 
denna werlclenes lhealel', och del'ig-enorn spela en rnetamol'phqsis, langt under
barare och konstigare, än nagonsin Ovidius kunnat den i sin hjerna upleta. 
Härar göres uti 3 §. denna slutsats, al el spitsigt och cnrieust bul\rnd på intet 
ställe uti nalursens "·idsträckla riken finner nagol behageligare och lilräcke
ligare länkeämne än uti detta. b,.nrs sm5. inbyggare göra pa ll'årl jordklot de 
största omskiflen. .Auctor gifwer härwid tilkänna sil syftemål, al uti ,lelta sil 
arbete underrätta det allmänna om den skada, som insecterna tilfoga oss uti 
wår lrnshallning, på del en hwai- ma öfwerlygas om nöclwändighelen att räll 
lära kiinua dem, wörda en ~!ägtig Gull, :,Om genom så föraktade kräk kan 
sända oss de swäraste landsplägor, ocl..l ändleligen tänkn på tjenJiga och Li 1-
räckeliga medel at förekomma deras ansenliga awerkan. Uti 4 §. göres j ,im
förelse emellan de största djuren och dessa de smärsta werldenes iubyggare, 
bwilka inom en kårt tid kunna föröka sig til en elefants rymd. Och emedan 
hwarl och et insect äfwen föder sig efter ~in storlek, wises, at el enda slägtc: 
af dessa kan göra långt ansenligare skada än en elefant. Detta bestyrkes med 
et exempel. tagit af gräsmnsken, hwilken inotn få "·eckor aldeles ödelagt de11 
stora Kungsängen 11·icl Upsala, det föga nägot djur i he la werlden skulle mäg"la 
astadkomma. Libledes uptä..:ke~ här rätla orsaken til de !lästa backar,; och 
bögländta ängars ofruktbarhet, hwilken man i allmänhet hiirleLlt af jorden,
of'örmögeuhet. solens hetta elle1· cl imatets hardhel. icke miil'kande, huru F'auna 
pu. dessa ställen om nattetid helar denna ~in småboskap, men byser de,o om 
dagen i sina små lönslall. 

Widare berömmer Auctor 1 5 §. wära flitiga landsmäns nit, den de wi,1 
sin för rikets sällhet hög~tuödiga handtering nogsamt [1<lagalagt, men beklagar 
dcrhos deras eflerlåtenhet al hålla desse wå]Lls\\'erbre inom sina skrankor. 
Han ursäktar likwii l dem hällre ;in de uaturk.unniga, l11rilkas skyldighet är a l 
meddela nödig kunskap om dessa Uttlurens underliga alster. Häraf spar Au!.:lor. 
a t wår oeconomie hädaneJler skal fit el mildare utseende, så wida ware hus
hållare sjelfwe nu äf,ren fäti högre tank.ar om ualnralkunskapen, h,nirigenom 
de snart fi1111a, huru nödigt del är ,1 t rätt kiinna in~ccterne, som i deras för
delar göra så stort inbrott, ja, al den äfll·en är sft stor. som al känna ogrä
sens art ol:h lynne, som q,1·äfja deras säd. Til deras ljenst har Auctor uti 
följande §.§. under "·issa öf11"erskrifter lerknal ltmnt och el h ittils bekant 
skadeinsecl med sil namn oc-h skada, h11"arigenom hn.n, såsom uti en rulla. 
,l"i~ar de slröfwareparlien, som pä ~ärskilclta s tällen angripa oss i wår hushåll
ning. Sa.ledes göres nli 6 §. bör,iau med dem, , om lJl'östgänges föra wald pfi 
människan. . . . Den 7 §. lrnndlnr 0 1n de skadekräk. ,om angripa allehanda mal
förrad, kläder saml sjelt\l"a trä- och stenhusen. . . . Tillfälligl\ris förekomma 
äfwen i denna §. 2:ne Bruchi, h11"i!ka uti " 'äsl- och o~tindien äro för sin 
grymma framfärl mer än bekante. '\Yi märke här i synnerhet elen ""ästindiska. 
hwilken u ti Norra Americ·a sfi mineral inbyggarenas fördelaktiga ärlplante
ringar, al de Llerigenom icke allenast misl större delen för sig sjelfo·a och 
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arliga wiuslen af sina !{l'an11ar i den Södra delen af Llellu landet, utan ock 
numera knappt fa utsäuel för sill arbete. Härar Lyckes Aucloren ha ~käl at 
befara, del hela Europa genom Angländarens handel pli. dessa orter inom kort 
tid torde besökas af uessa land,fördärfll'eliga odjur, om icke $äde~handelen nog 
försigtigt handhafwe,. " "i m,,~te nu lemna S, 9, 10, 11 och l2 §. §. och alle
nast nämna deras innehåll. :-,a uppräknas i S §. de skadeinsecler, ~om ulöfwa 
sil tyranni pli warn fmkthärnnde trftn, p.i sallater och allehanda andra trän 
[:>: örter]. I 9 §. tle. ~om afkläda wara hiickar ocb lundar elen prydnad, hwar
med ko11slen och naturen 11elal fäg11a ll'ara ögon och skyla oss för solenes 
J1elta. I 10 §. de, ~0111 ~!i, ,ina läger pa wära sädesgärden, der de afbita de 
~rna sä<le~plantorna. upäla rutterna. föror~aka lm i taxen. fräta kornen i axen, 
följa in i latlan och me,I alt delta gura o,~ 100000 tunnors hrist i wara korn
ocl1 sädesbodar. l l l *· de, ~om göra wara iin{!ar skallota och dcrigenom 
sle!!'ra höet ofta til ma11gdulibelt pris. I l :'! §. de, som beröfll'a wilda trän ~ina 
löf och derjfunle hu-ballaren foder r,•,r ~in ladu:,,ml. - - - Af alt delta 
slutes i 17 §. al nä:,lan intet ställe iir fritt ifra11 in~ecterna~ inbrott ucb al 
ingen skada af de större djuren kan likuus emol Llcs,a de smärres. i\Ien eme
il:in naturen, wisa Stiklare ej annat deruli frambraizt än del, ,om skulle tjena 
Honom lil ära och o,s lil nytta. hoppa~ aucloren. al iienom de upmärk•amm(t.,; 
.flit medel en gaug skal J)abittas emot de,~a farli;!a gä~ler.• 

. )faleria i\Iedica wai· oredig och i henne manga mörka ,:a_kcr, 
tills Linnreus reformerade henne. Han införde Genus, Spcciei dif
fcrenlia, Synonyma selecta, Locus, Cultura - han deducerade af 
Qralitales Odori" et Saporis metlicamenlerna:; Vires och Usu,; -
och han beskref lill slut alskilliga Compo~ita, Jndlkct alt hadl' f1,rul 
af de milsla blif\\"i l confuntleracll eller superflcielt hamlleradt, men 
som Linnreus i ,,in )Iateria )Iedica clislirn:l förestäkle .1 

Des.,;a yttranden af Linnt: i hans .::jälfbiugrafi kunde Yäl i bör
jan synas ,ara Llikteradc af egenk[\rlek, men detta är liku litet 
händelsen där som annorstädes i liani:' skrifter. utan han mnlalar 
blott helt okonstladt, hvad han lyckats uträtta. En granskning af 
hans andra arbeten i materia medic:a ,isat· också bäst hans :;lora 
förtjänster äf'ven pft detta område. 

' CAnou L1~x.E1 Materia medica. Libe,· I De plantis utkom 1 i 1-0 uch 
hade till i\ndamal all tjäna som lärobok för den studerande ungdome1L Det 
hade Yaril högst önskligt, om hans lid rned,5"ifvit all på samma säll reformera 
den del af den äldre farmakopeen af 1686, ~om handlade om de ur djur- och 
stenriket hemtade läkemedlen, bland hvilka upptogo• till exempel kokta sval
ungar, grndrom och daggmaskar, för all ej lala om 5tski11iga ['Lclla stenar, till 
lwilkas underbara läkedomskrafler man allt sedan forntiden hy~le del me,t 
obegränsade förtroende. 
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Sveriges äldsta den tiden i tryck tillgängliga farmakologiska 
handbok 1 eller l?harmacopcect Holmensis af 1686 var, såsom allt 
annat, elt barn af sin tid och skattade ej obetydligt åt antikens 
öfvertro, hvad de upptagna läkemedlen vidkom. I densamma före
kom bland drogerna en mängd all deles värdelösa växtämnen, hvilka 
LIKNE u tmönstrade och i stället in för de andra, hvars egenskaper 
man haft tillfälle att pröfva och godkänna. För öfrigt undgick. det 
ej hans UjJpmärk:;amhet, att en stor hop medicinalväxter, som 
förnt införts från utlandet, förekomma vilda i Sverige eller kunde 
utan svårighet uppdragas i dess trädgårdar, så att man hade 
grundad förhoppning att därifrån erhålla friska och användbara 
drnger, i stället för att förhållandet ofta varit motsatt, då cle hem
tades utifrån. Dessutom kräfcle medicinalväsendet äfven förbätt 
ring i det afreendet, att farmaceuterne borde äga bättre insikter i 
botanik, så att de säkert kände till de växter, af hvilka de skulle 
framställa preparat. 

I detta syfte offentliggjordes under LINNES pr;:esidium flera 
sedermera i .Amoenitates acaclemic<E införda afhancUingar, af hvilka 
vi här vilja Jämna en redogörelse för disputationen l?la nt<e of fici
iwles, som 1753 ventilerades af :N. GAR)I, och denna förtjänar att 
blifva allmännare bekant tifren af det skälet, att en stor del af 
dess innehåll faller inom ramen för Linnes verksamhet p,1 lräd
gårdskonstens område. 

IX. N. G AHN, Plant a:? officinales. 1753. 

,i\Iedicinalväxter», säger respondenten, ,~om i tillTäcklig mängd 
samt i vildt tillstfocl förekomma i vårt fädernesland, böra icke 
köpas utifrån, och häraf följer ej blott, att penningar, hvilka onö
digtvis användas för detta ändamal, stanna kvar i landet, utan 

1 J. FRAXCKEX11 Phannacologia - Yål'l första arbete på detta omräde 
och som endast redogjorde för droger ur växtriket - lag länge bortglömdt som 
manuskript, tills detsamma oITenlliggjorcles af elen lärde farmakologen R. FR1-

STE01· vid Upsala uniYersilels 400-års jubelfest l8i7. 
Redan är 1741 publicerade L1xxi: i \"ei,enskapsakaclemiens handlingar en 

UJJpsals Om de medicinal1c{ixter1 som i apotheqven bewcwas och hos oss i 
Fäclei·neslandet 1eäxa, och däri framhöll han särskildt många sådana, hvilka 
utan svårighet kunde odlas i Sveriges trädgårdar. 
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äfven - hvilket är af fömu större vikt - att man kan anskaffa 
färska och med mera omsorg insamlade läkemedel». Såsom sådana 
kunna upptagas följande, men naturligtvis tmder reservation för 
misstag i afseendc på nomenklaturen : 

Abies excelsa, Achillea Millefo limn, Agrimonfo Eupatoria, 
.A.j11gct 1Jyramidalis, .d.hhemilla vulgaris, Alliaria officinalis, Ane
mone ncmorosa, ..d.. Hepatica,, Angelica syl'Vest·l'is, A ntennaria 
d·ioica, Arctostaphylos Ui;a iwsi, .frtemisict Absinthium, Aspleniwn 
Trichomanes, Bldwn Bonus Iiem·icus, 0apsella. Bursa pastoris, 
0cmw1 0cwv-i, Uentrmrect Cyanus, 0etraria islandica, 0heliclonfom 
majus, 0henopodiu111 Vulvaria, Oicutct virosa, 0icutaria(?), 0on
vallarict Polygona/11111, Corylus Ai;ella11a, Cuscufo eiwopcect, 0yno
glossmn officinale. Cynobatos, Daucus 0arnta., Delphinium Con
solicla, Drosera rotundifolia, Eq1:isetwn arvense, Erys-imum offici
nale, Eupatoriwrn cctnnabi11um, Euphrasict officinalis, Ficcwfo 
ranunculoides, Fragarin 1:esca, Fraxinus i:xcelsior. Fmnaria offi
cinalis, Gctliwn verum, Gernnimn Robei-tiam,m, Gentiana Amarella, 
Geum urbanum, Gleclwma heclercteea, Herniarict glabra, Hiera
ciwn P ilosellct, Hyoscymnits niger 1, Hypericum perforat-um, Juni
pei-us communis, Lamium album., L aseiJJitimn latifolium, L edum 
palustre, L eonurus Cctrdiaca, L inum catluwticum, Lycuperrlon 
sp., L ycopoclimn cl(/'/:ati1m, L. Sr:lago, Malvci i·oticndifolia, ll'forrn
bium 1:ulgar-e, 111entha syli:est·ris, llienycmthes trifoliata., JJJyricct 
Gale, Xepeta 0ata r·ia, Xuplwr lutewn, 0rigrmmn rnlgare, 0xa
l·is .Acetosella, Pcipcner Rlioeas, Pamas 0 ia prdustris, Pedicula
ris pali,sti-is, Peltidea opldl1osa, Pinus sylcestris, Planta,170 major, 
Platcmthern bifolia, Poly.r;onum a1:iculare, P. Flydropiper, Poly
pod-ium vulgai·e, P olystichum Filix mas, Polytriclwm commune, 
Potentilllt .A.nserinli, P. Tonnentilla, Primulci veris, Prunella 1:t1!
ym·is, Prnnus s1Jinosa, Pulmonai·ia o/'ticfoalis, Pitlsatillci 1:itlgaris, 
Py,rola rotunclif olia, Qv/jrcus Robiw, Ribes nigrum, Rosce sp., Ru
bus 0liamcemoriis, R. cwcticus, R. iclceus, Rumex Acetosa, R . acu 
t11s, Srilix alba, Sanicula europma, Sa:cif'rn,gct granulatrt, Scrophit
laria, Seduin acre, S . Telephi-mn, Sisymbrium Sophiet, Solanum 
Dulcamara, Sorbus Auciipcwia, Spir cea Filipendufo, S. Ulma·ria, 

1 »I Piteä, en stnd i Västerhotten, visade mig lanclshöfdingen, som rnr 
en stor ålskare af sin lilla trädgå.rdstäppa, denna växt, säsom en mycket stor 
sällsynthet, h vilken han med synnerlig omsorg tlppdragil>. L1:-.st, Floi·a Lapp., 
öf1•ersatt af Ta. FRrns, s. 6 I. 
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Succisa prrtiensis, Tara.1·acum of(icinale, Thlas11i an·ense, 1'/iymus 
Serpyllwn, Tilia e1wopcea, T1·icheNJ a rce11sis. T1·ifolium ·repens, 
Triticu1n i·epens, Tussilago Faifara, Ulmus campestris. ·crticci 
clioica, Usnea sp., Vacci11ian1 JJi y-rtillus. r. Yitis -iclcea. ,ale1·iana 
officinahs, Verbascum 1'liapsus, Ve1 ·011ica Beccabunga. V . offici
nalis. 

Endast fra.n Yissa sreuska landskap antogos dä följm1<le medi-
cinal växter kunna erhallas: 

Angtlica Archcmgelica 
Rhocl·iola i·osea 
Arn-ica, montctna 
Scorzone·ra hum-ilis 
Rhamnus ccdliartica 
Bellis perenn-is 
Cicoriwn Intybus 
Ononis spinosa 
HeUcliryswn arenarimn 
Bryonia alba 
A corus Oalrmws 
Symphytum officinale 
Aspernla odora.to 
R1iuus arct-icus 
Tan.acetnm 1:ul(Jr.tre 
Linncea boi·ectlis 1 

Daphne JJ:[e~ereum 

j från Lappländska fjälltrakter. 

l j Från ,Tlislergötland och Småland. 

I Från 

l 
I 
1

rnm 

L~ . I tran 

Skånes ;,:]ättland. 

Skåne. 

Korrland. 

Sambucus Ebulus ] 
Oynamchmn Vincetoxicum F • ·· 
E 7 b

. l . 

1 

· ran Olaud. 
itp io·r rn pa ustris 

Sorbus sat. 

Af det sagda härledes Yidare omedelbaJ"t den slutsatsen, att 
ej heller alla de medicinal,·äs.ter böra hemlas ulifrän. h-.ilka i 
ymnighet och med ringa kostnad kunna frambringas i våra köks
trädgårdar. 

Sålu nda trifvas IJå åkrar : Avena satir:a, Hordewn vul.c;aH, 
H umulus Li,pulus, Linwn iisitatissimum, T riticwn; samt på t räd
går dsland: Alliwn sativum, A. Porr11111 . A . Cezx1, Acetosa i·om.(?), 
Apimn gm·,.,,eole.ns, Artem.isic, Abrotanum, A. pontica, A sparngi,s 

1 »Allmogen i Ånger manland brukar koka denna växt och anrända den 
till baddningar och omslag, emedan den är elL hastigt verkande medel mot 
reumatiska smär tor (ARn:or)». Lrn:.t, Floro Lap1J .. öfrersall af 'fH. FmEs, s. 183. 
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of(tcinctlis, B eta 't:ulgaris, Brassicc1, oleracea, B. Bapa, Chryscm
the111um Partheniwn. Uorianclrwn sativmn, Dcwcus Carota, Hys
sQpus of'ficinalis. Lactuca sativa, Ligiisticum Levisticum, 1-?ashtr
titim Armoracia, Ocy1u11m Basilicum, Oi-iganwn Mojorana, Pa
stinaca sutiva, Petrostlinwi,. sativum, Phaseotus vulyaris, P.is1im 
;:;ctt-i'viiin, Portulaca oleracea, Raphanus sati·ous, Scilv·ia offi,cinrtlis, 
Sanguisoi·ba officiualis. Saturejrt hortensis, Scrrnclix Oe1·efoliwn, 
Sinapis nigrct, Spinacia oleracea, Tcmaceturn crisp. (T. vulgare?), 
T. Balsam-ita, Thy11111s vrcl,qaris, Tropceolum majus, Vicia Faba. 

,, Föi· öfrigt anser jag. att man ej hell och hållet hör gå förbi 
vår nations skamliga tröghet i fråga om odling af flera slags me
dicinalYäxter. lwilka lika Yii.l kunna v~i.x.a och frodas i vårt klimal, 
som man ser förhållandet n1rn både i 1\skland och Holland. I 
dessa länder haf\a många lusen miinnisko r ej blott silt uppehiille 
af dylika planteringar. utan samla de:::sutom M\·en s lora rikedomar, 
ty de afyttra till oss och andra nordiska folk sina alster, fastän 
de ofta lämna oss oclugliga rnror i stället för friska. J vföt syd
ligaste landskap Sk.å.ne, och särskildt i elen delen diiral', som lig
ger utmed hafvet och lc"tger ett lika mildt klimat som m\gonsin 
Holland, skulle nii.slan alla växter, som vi sell frodas i detta land, 
kunna under sommaren 11ft s in mognad och äfven uthärda ,inter
kölcleu. 1 synnerhet gäller detta om trakten kring Skanör, Trelle
borg och Ystad, och om någon ,tpoteksträdgård där anlades, skulle 
det för oss blif'nt en stor fördel. Till en s{tdan anläggning hör 
utses ett jordonm\de med sådant Wie. alt clel höjer sig mol HOLT 

och slullar mol söder samt bur goLl lillg,\ng p{t r ::i llen. Häraf 
blir följden, att Yäxterna. som träffas ~in af nordans, iin af sunuaus 
fläk.tar, kunna efter önskan få en ton eller fuklig plaL,. Denua 
apoteksträdgård bör först omgifvas af en klippt och tät häck an
tingen af hagtorn, som utan svårighet uthärdar blasten, eller flä
der, hvilkcn bäst trifves på slätten, eller slutligen af korgpil, som 
bereder den lämpligaste skuggan. Innanför denna häck skall man 
plantera en rad af alm eller ask, som är så hög, att den kan af
hålla stormen eller de brännande solstrålarne från "Växterna, d:i de 
ännu äro späda. I trädgården skall inledas klart fälten, ly det, 
som h emtas ur brunnar och källor, är mindre lämpligt med an
ledning af dess Yidhängancle skärpa. Sedan Yår trädgård på de tta 
s[itt blifvit skyddad, bör man på norra sidan uppföra ett orangeri. 
i hvilket ömtåligare växter kunna ins~iltas under de kallaste da
garne för alt skyddas för vinterkölden. Trädgårdsmästaren bör 
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känna till, i hvilken jordmån och på Iwilken mnrk hYarje växt 
bäst trifves, så att han Yet att till exempel Asarum, Arum och 
D ictamnits albus böra planteras på skuggiga ställen : L ilium allnim, 
1'hynnis och Ridet i sandjord; R lwbai·barnm i lera; Scordiwn och 
Piilegiiim på något fuktigare platser och så vidare.» 

1 en sådan trädg{1rcl kan man plantera både ett- och fler
å riga v~ixter , och det i sådan mängd, att de räcka till fö1· våra 
apotek, såsom : 

Tri\d och b u skar. 

Berberis ·vulgaris, Bui:us sem11e1·'Vfrens, Grnista tinctoria, 
J tiglrms rngia, J unipcrus Sabina, Lonicern Oa1Jnfol·iu111, Jl!lorus 
nigra, Populus nigra, Prnnus Oerasus, Bibes varium (?). 

Ettår iga växter. 

Antir'l'ltinwn majus, Brassica Ernca, B u1;htlwlmum Pyreth
rnm (?), B uplevrum roiHndif'olium, Galeitelulct of ficinalis, Omnpho1·0s
ma monspeliensis, Oa1;sicwn mrnuwm, Oarduus marianiis, Crwthct
mus tinctorius, Catoputirt, Oicer 11rieti1wm, Cnicus benedicfos, Coris 
monspehe11sis, Oucurbifo Oitrullus. 0. Lage11ario, Erod·iwn mo
schatum, Er'Vum L ens. L upinus albus, Jielissa turcica (?), .1.lfe1·

cwrialis 11nnua, 1Vast1wliwn mnph-ibium, ) ti_qe/la. sativa, Papaver 
somniferum, Plantctgo Psyllium, 1'rigo11ella F'oenmn grr:ecmn, Xan
tl1ium struma·rhtm. 

F leråriga v~i.:s:ter. 

Acantlws mollis, Achillm AgerC1tum, Aco11itwn Anthorn, A.lcea 
rosea, A.nthe111is nobilis, Aristolochia, A.rwn maculettum, Asa
rum eurnpreum., A sphodelus ramosus, .i:ithamantrt .illeuin, Atropa 
B elladonna, B etonicct offi-cinalis, Asz1lenium Ceterach, Clwircmthus 
Cheiri, Cichorfo11t Encli,i;ia, Coi.i:olvulus Solda nella, Orocus sati
viis, Cyclctmen wropceum, Diu 1tfhus Caryophyllus, D ·ictamnits 
a lbus, Doronicnm Pardaliunches, Elaterimn, Enphorbia pcdii
stris, Foeniculum vulgare, Fmncwi.a bulbosa, Galega officinalis, 
Glychyrrhi.zct glabm, Grat-iola officinalis, Impemtoria Ostrnthiitm, 
I n,iilci clysenteriw, I ris gerinanica, Lciserpitium Sile1·, L avctnclulrt 
Spica, L. Stoechas, L iliwn albwn, L ithospe1·•nwin officinale, L . t·inc
to•rium (?). L ysimachict Nit1mmtlc11"ia, ]fondragora of'(icinalis, JJie
lilotus of ficinalis, 11fenthct crispa, .llI. Pulegiu.m, JJf. spicata, Parie
tarict offi,cinal-is, Pceonia, officinalis, Petasitr:s officincilis, Pevce-
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clanum of'ficinnle, Physalis Alkekengi, Phytolacca americana (?), 
Pliimbago eiwopcea, Polygonmn Bistortu, Rheum Rhaponticwn, 
Ros<2 spec., Riibirt ti11ctorum, Rmnex a.7,piniis, R. sanguineus, 
Ritta gi-aveolens, R icscus ccculeatus, Scmtolina Ohamm Cyparissus, 
Salviet Sclarea, S. H orminwn, Sang1iisorba officinalis, Saponaria 
of(icinetlis, Scolopendrium Phynitis, Scrophularia aqvatica, Sem
pervivum tectorum. Teucrium Scordium., T. Ohr.im<2clrys, T . .Ll1cwiwt, 
T. creticu1n, 'l'ordyliwu o(ficincrle, Valeriana Phu, Venitrnm al
bum, Verbena offi,ci11alis. Vinca minor, Viola odornta. 

Disputationen afsluta.s med en förteckning öfver de medicinal
växter, som alldeles icke kunde odlas i SYerige, utan oYillkorligen 
måste h emlas från rnrmare länder. 

Sådana apolekslrädg:\rclar. som i ofrnnsh'lende afhandling för
ordas, hlefro också en Yerkligl1 et. mest i sydligaste SYerige, och 
i SACKLEKS apotekarehistoria förekomma redogörelser öfrer flera af 
dem. Åtskilliga utmärkte ,;ig också för sin stor lek, lill esempel 
de som ägdes af D. BrnzELIUS i Jönköping, :i\I. KJELLS'l'RÖM i l\Ialmö 
och J. FERBER i Karlskrona. 

Ofver en sådan mediciualträdg[trd på Kuugsbolmen i Stock
holm äger man i'tnnu i behttll en ur etl samtida href därifrån hem
lad god beskrifning1, h vilken så mycket mer förtjänar att komma 
ti ll efterYärldens kii.nncdom, som LrN1'E själf bidragit till dess in
rättande, och densamma efler all sannolikhet Yar ordnad efter 
hans åsikter. 

»!bland de manga nyttigll inrällningar», lieler del i del nLlmnda brefvet, 
»som i dessa senare åren här J,lif\\'il gjorde. k:111 äf\\'en räknas Medicinal Trä
gården wid Kong!. Lazarellel pa f, ungsholmen, som med Hög Hespecti,·e Di
reclions lilsWnd och föror dnande saml Archia ler l:l:i.ci-s försorg li r 1753 om 
wåren anlades. Herr Arcb. L1x1v.Eus har härtil \\'aril behjelpelig med många 
örters lämnaucle ifrån Upsala academieträgårcl. Riddarlrns-Cammereraren H. 
KmsTEIN hafwer med Staqvelbyggnaden gjo1·t sit bästa, meo Yice acluarien i 
Kong!. C:ollegio l\Jedico, Hen T uwEx. lrnr i dessa lre åren lu,fl mycket omak 
med örternas si1ende, pla11terande och inskaffande ifran å tskilliga trägll.rdar bilr 
omkring samt utifrån marken med mera, sä al hela inrättningen hiltils, utom 
slaq1·etet oclt el litet ll.rligL arf'wode, lit trägå rd$mästaren, icke kostat laza
retlet. 

Denna medicinalträgård är indell i Lwänne qwarler, del ena för pereunes 
eller de wäxler , som af en och samma rot flera år kunna upwäxa, del andra 
för annuas eller som arligen måste sås. 

v\'id förromrörde staqvet och i häckarna äro allehanda nyttiga trän och 
buskar planterade, såsom, utom allmänna, följande: Lig 11strnni vulg., Syringa 

1 SAtvn Lä,·da tidninga~·, 1756, s. 21-22. 
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vitlg., L onicera Caprifol .. E1;ony1111ts enrop., Be1·bei-is ·vulg,,. Daphnc j]i[ezer., 
Ros((/ var., Spil"t1Ja salicifol., Robinia Carag., (Sibiriska ärt.er), Jiorns alba 
(Hwita Mullbär) med flera. 

l sängarne ses äfwen med fägnad om sommartiden några hundrade spe
cies af in- och utländska. sä i oeconomien som i syn nerbet i medicin nyttiga 
wäxter, sädde och planterade. I bl,lnu ,lem il.ro rält många sällsynta, til läke
dom ljenlige, hwilka elje.=;t lil apothekens behof mäsLadelen utifran för skrifwas 
och draga nog penningar utu r riket, som dock ganska wiil Lfda Stockholms 
climal och äro hwru·ken Li! jordmon eller skötsel kinkuge samt kunna utan 
täckning bärga sig wäl öfwer wintern. Ar dem ma wi allenast nämna följan,le 
perennes sllsom Gratiola, Honnimtm, S clare<t, Iris nostras, RHbia tinct., 
vithospennwn offic., Bella Donna, Alkekengi, Nmn11mlaria, Vinca, Iin
pei·atorict, Ebiilns, A.cetosa rotimclifol., Bistoi·ta, Rhe1'1n Rhaponticm11, 
D ictamm,s alb., il.san,in, Semper uiumn, Anthoni, H elleboi·us nigei·, il:Ientha 
sylvestds, Bcton-ica, Alth{l/a, Galega, E1,pato1·iion, Balsmnita, Absinthimn 
pontic., Petasites, Viola. odo•l'fd., .4.ristolochfo viilg., Parietaria etc. Utaf 
de annuelle bar äf11·en dessa sonuar ansenligt blifwil sått. J Joland flera har 
man sett der desse icke så allmänna officinella sasom Psylliwn, Pi1Je1· indi
cmn, Peijoliata, Botrys. Coriandrmn. Ainmi, Nastiwt-imn indic., Antir
rhittitm , Melissa. tm·cica, Liipiniis, Foenwm G,·a:cnin, Cicer, Le11s, Canlims 
benedict., Ccwd. 1Waria:, Urtica romcr,n., Xanthiwn, Elctter inm, ,vlerciiri<tlis 
etc., hwilka jemte färgeörtren Krapp. Wau, IVeide och ::inffior hafll'a hfLllil stun
dom en nog mager och santlig jordmon til godo. 

Alla förenämde sa wäl som de öfriga i denua ll'ägål'd befinteliga märk
ll'ärdiga "äxter bafwa wid Yice a ctuarien Hr T uw~:,s hållue botaniska lectioner 
sist förflutne 2:ne somrar hlifwit friske upll'isle och Lil deras nytta anmärkte. 
De, som åstundat, hafwa ock fått se dem i ~jelfwa lrägthden ll'äxande. 

Kär framdeles något understöd erhålles til denna nyttiga inrättning, sa 
i anseende lil skölselen och flere örters insamlanue som ordenlliga föreläs· 
ningars hållande. s!i lärer detla hafwa mycken nylla med sig för hwar och 
en, som wil hafwa i11~igt om färgeörler och andra i oecouomien eller hushäl
let nyltige; för apothekare al der blifwa l'ullkomligen unclerrällade om rälta 
species af officinalörterna: för unga medici och chirurgi, som grundeligen böra 
förstå del, som de dageligen måsle mngås med : i:i.l wen för lazareltet al det· 
hafwa lilgång på sådana ört.er, som fär.,ka behöfwas, meu ej b51las i wara 
apolhekareträglirclar, och hmna likwäl både til de sjukas hjelp och medici
nens upkomst ytterligare anwänclas och lil deras nytta utrönas.• 

X. J. G. WOLLRATH, Horticultura academica. 1754. 

Sedan LINNE med outtröttlig flit lyckats skapa en helt och hål
let ny botanisk trädgård med alla dess dyrbara byggnader och an
läggningar samt utrustat densamma med de växter, som först och 
främst behöfcles för den akaclemjska undervisningen, företog han sig 
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att upplysa elen lärcla Yäl'Men om beskaffenheten af denna instilution, 
som i vetenskapligt afscencle troligen var den mäst fram.:;tåencle af 
samtidens botaniska trii.clgårclar. Början därtill skedde ocb.'t genom 
utgifvanclet af disputationen Hortus Upsa liensis ( 17 45); trenne <lr 
efteråt offentliggjorde L1xNE sjä lf ett verk under samma titel, om
fattande de utländska Yäxter, som inkommit i trädgården alltsedan 
1742, och därtill slöt sig ytterligare en akaclembk afhanclling. De
monstrationes plcmfancm (1753). För dessa trenne skrifter bar re
dogörelse lämnats i ett föregående arbete 1, men det bör til lii.ggas, 
att i den första af dessa skrifter eller Hortus Upsaliensi.s 1745 
nämnes, att de studerande .kunde årligen i botaniska träclgånlen 
erhålla undervisning i praktisk hortikultur. 2 

Närmast i ordningen bland desset ;:;kriftei· blcf afhandlingen 
R orticnltu·rn acade111ica, utgifven clf .J. G. Y\'oLLRATH ål' l 764, hvil
ken l'eclogör för imältningen och skötseln af en s[tclan trädgård 
och ti.r indelad i tre kapitel. 

I det första nämnas flern slags trädgarclar efter deras olika 
beskaffenhet och ändamål. C ere s kallas sålunda den, som har 
för det mästa växter af blott ett enda slag, h vilka kallas cerealia, 
till exempel hYete, råg'. kom m. O.; Pomona är en sådan, som 
är försedd med fruktträd, sc\som kärn- och s tenfruktträcl; Hesp e 
r ides bestå af alltid grönskande träd, till exempel lagrar och po
meranser ; Tantali kallas cle, som haf\'a gångar och häckar, 
klippta i form af mmar och pyramider : Adonis är namnet på en 
anläggning, där utländska Yiixte r hållas i Yarmhus; S em i r:11n i
des eller hängande triiclgärdar, h,·cwest kruk,axlcr äro nppslällcla 
utefter väggarna eller ocks~t på själfra taken; :\Ia ce 11 n, i lwilka 
odlas köksväxter, till exempel kål, morötter, sallat, spenal; Antho
phyl aci a med prydnaclsv~lxter såsom Tulipa, Fritillaria, Ama
ryllis, L iliwm och andra löhäxter samt äfren både ett- och fler
årig·a b lomster, till exempel Tagetes, D ianthus, Oalendulci, Pri
mitla, Del,J.Jhiniwn, P oeonia; P a. r a cl is i kallas vanligen sådana an
läggningar, i hvilka odlas så m ånga växter från varmare lämler, 

' Botanislm trädgåi·<len i UJJSala 1655-1807. 
2 Troligen var det föt· att uppmuntra till förtsällning af sådana studier, 

som Kungl. Maj:t den 25 :\faj 1750 aflii.L e11 skrifvelse, . att tbe ämnen [ = Hir
jungar] wid Academierna, som fogt gn1nden af Bota.nique. ~ aturalhistorien 
samt någon Matematique och Chemi, skola warn. endaste och framför andra 
berälligade Li! sådane bestäUningnr, löner och förmoner, som för dylika wid 
Kgl. 1faj:ts t rägårdnr i Stockholm och på lustslotten finnas tillredde• . 
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som kunnat. sammanföras pi ett ställe, sä att man har 1tigenhet 
att betrakta många på en gång under jämförelse med bvarandra. 
Sådana tl'ädgårdar äro numera imättade vid alla förnämligare aka
demier, så a tt de studernnde, som ägnat sig åt botaniken, där 
kunna få betrakta en mängd växter samtidigt. En anläggning af 
dei111a beskaffenhet kallas en akademisk eller botanisk träd
gård, och som därstädes odlas många olika slags Yäxte1', fordras 
för dess skötsel stor skicklighet både hvad teori och praxis angår. 
Åt framställningen af detta ämne .skulle också författaren ägna 
all sin möda. 

Visserligen funnos många lrädgårdsböcker utgifna på flera 
språk och från olika länder, af lwilka somliga afhandla endast 
köksväxter, andra fruktträd eller prydnadsv~ixter, men bland denna 
massa af böcker saknar man likväl sådana, som behandla aka
demiska trädgårdar eller omfatta hortikulturen i s in helhet. Träd
gårdsmästaren Pmup MrLLER i Chelsea nämnes dock med beröm, i 
synnerhet med afseende på hans utmärkta skicklighet att odla exo
tiska växter. 

Det är tydligt, atl hortikulturen skall fordra alll större möda 
och omtanke, ju kallare klimatet ~i.l', och däraf följer, att det är 
lätta re att inrätta trädgårdar i varmare länder än i de kallare. 
För att hortikulturen emellertid skall kunna intaga sin plats, bör 
den bvila på en säker gmncl, och denna utgöres af den botaniska 
Yetenskapen, hvilken stå1· i innerligaste förhållande till densamma. 

Som författaren emellertid ej kunnat erhålla några upplys
ningar om det föreliggande ämnet i cle arbeten, hvilka han för 
detta ändamål rådfrågat, så hade han intet annat att stödja sig 
på än Prreses' uppsats i Vetenskapsakademiens handlingar för år 
1739 1 , men denna skulle också blifva den säkraste. 

Andra kapitlet behandla r frågorna om klimat, jordmån och 
den p lats, som växtgrupperna hvar för sig fordrade för att kunna 
trifvas. 

IIortikultur är intel annat än ett bemödande att söka likna 
nalureu, då man skall odla väx.ter. Dessa hehöfrn för sin fort
komst olika lokaler, ty somliga finnas i Yarma, andra i kalla län
de1· och öfverallt utväljer enJwar af dem den lämpligaste platsen. 
Växterna skilja sig sålunda från hvara.ndra efter klimat och jord
mån, och elen som skall sysselsätta sig med trädgårdsskötsel, må-

' IJ1ssi:, Tankar om wiixters plantering gi·midat i,å nattiren . 
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ste fram för allt känna till detta. F lera af de författare, hvilka på 
senare tider skrifrit om växter, hafrn också i sina floristiska ar
beten nämnt platsen och jordmånen, där de förekomma. och sär
skildt har detta upptagits af Prreses i hans skrifter Hortus Olif
f ortianiis, Hortlts [ij;saliensis och Species plcmtarum. Man kan 
sålunda med s~ikerhet antaga. all Yäxter. som förekomma i samma 
klimat och jordmån. äfren kunna odlas på samma säll. 

Härefter får författaren tillfälle att beskrifva de olika slags 
klimat, jordarter och n"txtplatser, som i detta arbete omtalns. 

Hrnd klimatet betrMfar, så urskiljer han åtta regioner från 
ekvatorn t ill polerna. af hvilka till exempel den indiska omfattar 
de tropiska länderna i Asien, Afrika och Amerika, hvarest ingen 
Yin ter finnes, och där växterna blomma rid en temperatur af 28-
32 grader; den södra från Aethiopien till Goclahoppsudclen, som 
har vår, då vi lmfrn Yinter. De från denna region härstammande 
växterna, som Yi odla, afrika då ej från sitt Yanlign. ut,·ecklings
sätt och blomma således vid tiden för vinlersolstundel. Till Me
delhaf'sregionen hörn växterna från södra Europa; den norra regio
nen sträcker sig från Lappland t ill Paris, och slutligen den alpina 
med hela världens (j~illtrakter, hvilkn. under den wnnare årstiden 
delvis äro betäckta af snö, hvaresl en kort somruar aflöser den 
långa vinlern, och där v~ixterna lrnstigt uppkomma, blomma och 
bringa sina frukter till mognad. 

För kännedomen om ·råxlplatsema anföres Stationes plantcwurn. 
Jorden indelas som unligl uti sand, lera. mylla och krita, men 
ockra hör ej till hortikulturen. då den knappast kan f'ramalstra 
någon enda växt. 

Hvad lokalerna angår, sft uppräknas lämpliga sådana för Yäxt 
er, som lefva i och vid vatten. på skuggiga ställen, fält och berg, 
och sis t nämnas parasiter, ln·ilka ej växa i jorden utan på träd 
och öl'ler, af lwilka de hemla sin näring. 

Tredje kapitlet är speciellt ägnadt åt beskrifningen af den 
botaniska trädgården. Där fumas sålunda föreskrifter, huru en 
sådan skall anläggas ; hvad som bör iakttagas i a fseende på jord
en och dess blandning; på hvad sätt ett orangel'ie med dess bygg
nader och växter skall inrättas för alt blifra mest gagnande; huru 
frilandsväxter skola planteras och skötas; behandlingen af kruk
växter ; huru växterna skola vattnas; skadedjur i drifhusen; frö
såddens riktiga vel'kställande; h vad trädgårdsmilstaren i sin be
fattn ing har att iakttaga, och slutligen b ifogas en fö rteckning öfver 
alla den liden brukliga trädgårdsreclskap. 

4 
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XL D. M. VIRGANDER, Frutetum Suecicum. 1758. 

Till skildringen af planteringskonsten i Sverige på Lm;Es tid 
och med honom som föregångare böra vidare tvanne under hans 
inseende ulgifna disputationer, i lwilka han, alt döma af deras 
innehåll och form, sannolikt hade stor del, 1 och dessa voro Ji'rn
tetwn Suecicuin (1758) samt .Arboretum Siiecicu.ni (1759). 

Disputationen Frutetum Sttecicum, som vi här föt·st vilja be
handla, omfattar de i Sverige vanligaste buskväxtema med reclo
gö1·else för deras betydelse både i natmens hushållning och i män
niskans ekonomi sarnt i främsta rummet, huruledes de, till be
sparing· af skogarne, skulle kunna anviinclas som häckar eller lef
vancle gärdesgårdar. 

»Buskar», yttrar författaren i början af denna skildring, »be
reda skydd åt fälten, för att luften ej skall sopa bort cle minsta 
och finaste partiklarna, som gifrn örtema sin n:iring: under sig 
bernra de lund- och vårvilxterna om somnHtren genom de lel'
vandc bladen för de bri1nnandc solstrålarnc och lU1der vintern föt
medelst• de affall11a löfven från elen skarpaste kölden, och slut
ligen försvara de mellan sig ej få växter, i synnerhet de ettåriga, 
så att boskapscljuren måste lämna dem i fred, tills fortplantningen 
afä1utats, medan träden å sin sida skydda mot himmelens glöd, 
hejda de våldsamma Yindar, som bhi.sa högt öfver marken, och 
äfren, medan de ännu ~iro späda, ikläda sig själfva buskarnes 
natur. 

Buskarnes nytta i den enskilda hushållningen ifr ingalunda 
obetydlig, och ofta växa de i mager och ofruktbru- jordm,\n, där 
;;töne lräd knappast kunna uppkomma. Deras blad utgöra föda 
för kreaturen samt öka jordens bördighet. De lämna virke 
och material till åtskilliga inom ckonornien anYändbara redskap. 
Af dem kan man ock för att afhålla boskapen göra lefvande stäng
sel. hvilka hittills hos oss, icke utan stor skada för skogen, hop
satts af gärdsel. Buskar n~ira ängarna, ilro en prydnad för land
skapet och befordra gräsväxten på de platser, hvilka de inneslnta. » 

1 Detta antagande bestyrkes också af en hans inlaga till akademiska kon
sistoriet den 8 Norember 1760 om skogsplantering. 
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Den egentliga afhancUingen beshifver sedan, huru de i den
samma upptagna buskv~ixterna kun na användas till häckar af olika 
slag i trädgårdarne, som stängsel mellan ägorna, då de ilro för
sedda med tornar eller taggar, eller för åtskilliga andrn ä11damål. 
Vid hvarje särskild art redogöres för dess geografiska utbredning, 

:jordm[m, odlingssätt och praktiska använd11ing. Så till exempel 
heter det om L onicern coerulea, att den fordom anlräffats vid 
Dylta svafvclbruk i .Närike, hrnrifrån den blifvit inflyttad i träd
gårdar, där elen utvecklade sina vackra blommor. Conws san
g11inea tdm Sveriges sydligaste landskap hade intagits i trädgård
ar i Upland, hYal'est· clens::nnma flera år uthätdat vintrarne, men 
under den ornnligt starka kölclcn 1740 frös den bort. Betnltt 
nct1ia hade er! iftllit en plats i uni,-ersitetets botaniska trädgård, där 
den fick stön e blad än vanligt, blommade och salte frukter hvarje 
år, fas tän de ej blefvo grobara. 

Af släktet Sali:1· upptagas fyra arter, alla väl förtjänta att 
odlas, och hvilkn Linne beskrifver p:'t följande sätt: 

»Sali:c viminalt's, Korgpil, förekommer bär och där på de skån
ska fälten, 1 lwarest den rätt ofta äl' föremål för odling; vild an
träffas densamma i gränstrn.kten mellan Skånes slättbygd och 
skogsbygcl, och det på skuggrika ställen ; Uplands vintrar uthardar 
elen med lätthet. Den v~ixer i hvilkeii mark som helst, äfveu om 
elen är lel'hallig ; den frodas i bördig jotd men tål ej den, som 
är torr och hmd, och \-iiljet företrädesYis en nl't.got fuktig p lats. Den 
l:rifves i hmdar eller utmed gärclesgårcl.:tr och väggar, diir den kan 
fä ett stöd på ena sidan. ty dess synnerligen långa g-renar, hvilka 
utgå från en smal stam, kunna knappast själt'Ya hålla sig upprätt. 
Han- och honhlornmor ;:;itta på skilda stånd, såsom förhållandet 
är med de allra flesta pilarterna. Den blommar Yid slutet af så
ningsmånaden. J\Ian behöfrer ej fortplanta korgpilen med frön, 
u tan om man under källossningen neclsticker kvistar däraf i jor
den, slå de rot med lätthet. Korgpilen uppnår en höjd af tre 
famnar, och detta ofla inom en tid af lrenne år, så att ingen enda 
buske af alla dem, som förekomma i vårt land, växer for tare, 
högre och lättare än de1ma. Om denna buske afskäres nästan 

1 »Tysk p il kallades !tär på or ten (Herrestad) Korg-Pilen, som war allmän 
wicl alla gårdar, och wäxle här större, än jag sedt henne på andra ställen; jag 
såg henne 15 alnar hög, och tjock som en karl, der hon war tjockast. Ron 
brukades så til al fläta gärdesgårdar utaf, som til balmtaks binningar.» L11iNJ::, 

Skånska resa, s. 150-151. 
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vid jordytan. utYec:klar den flera skott saml blir Wtare. och klip
pes den oflare, blir elen rak och styf; allteftersom boskapen lwarje 
å r afbetar clen:::amma, blir <len yfrigare, blolt den ej naggas af 
getter. 

Dess nytta i Yår hushållning är af stor betydenhet. nämligen 
clt't man snal'l vill fä npp en hilck; för alt läcka g:'irdesgtu·dar och 
enklare bostäder : dess blad iiro mycket begärliga f'ör boskapen; 
de ,rn1idiga grenarnc äro anYändhara för åtskilliga ekonomi,;ka 
iindamfd, isynnerhet till h:rnk på gärdesgardar och till korgOiilning, 
så nu jag skulle tro, att ingen b11ske rtr mera JJehöflit för Yitra 
landtbrukare. SärskildL skulle dcmamma blifra en prydnad för 
byarne i L'pland. hYilka. hygg<la som de ofla äro på nakna klip
por och ul~alla för alla stormar och ov[tder, skulle genom denna 
buske erli.'.tlla ett ntmilrkl försv;11· och skydd. 

Sali.1: p11rp11rea, Wiar, riixer på åtskilliga st[tllen i Skåne pft 
:.amma säll som Salix \"iminalis och uthärdar äfren Gplands Yin
ter.1 Den Yäxer läll i kraftig jord både; pa torra och något fuk
tiga ställen, men ej gii.ma i lera och sand, samt hallel' Lill godo 
1ned både soliga och skuggiin platser. Den blir mru1shög med 
många rol,.:kott och fortplanta:; pa samma ,äll som pilarne i ,lll
rn[tnhel med hrstar, som nccblicka~ i jorden p."1 våren. innan bla
den slagiL ut. Före löfspi-iclrninge11 iir hela lrnsken rödaktig. Gre
namc äro sa sega. nlt man kn11 sno clen1 Yäl hundra gånger, :;:l 
att ingen enda buske i hela Sn,rige Mllre pas:-;ar till hank, och 
diirföre skulle jag rilja räda landlhrukarna alt planlern den,.:amma 
på ägorna och i synnerhet Yicl li,rnl'ne för cle;::s mångf'nlcliga nyttn 
i den eni:;kilda hushållningen, emedan bönderna ej utan olägenhet 
kunna rnra den förutan. Bä,,l är att JJlanlera densamma utmed 
gärclesgårdtll· eller som häck. ~lf'd afseenclc på de::;s brukbarhet 
till bttnd, korgar, hank ptt g~irtksgardar. uwmstningsmedel i li'äd-

1 »Tysk-Wira, och pa andra :,lälh,11 Höd-\\.iar. kallade,, e11 -ällsynl Salix. 
den jag icke tillförene sedl i ~weril-'c, hwilkeu mu· här {l'id ~IarsdnsholmJ 
planLerad i kalgärdarne, c111edan lamlL11m1111en fick nf l1e11ne de l,ä~la och slark
asLc wegra1·, al binda Laken med. - - Tyska Wirnu wäxcr ill'we11 \\'ildl på 
manga ställen i Skane. ly hör den. ~om en ny recrnle inroller:is under wiu· 
Florre armee. - - Del är en Jmske, ,om wäxer fö;;a högre än en karl, ocli 
merendels upräll, med grenar som äro gan~ka röda, skinande och nästan ge
nomskinande. - - .Förniirnligaste kii.nneleknel, hwarmed deune ski ljes ifrii 11 
de nndra Salices, beslår deruli, at de mästa bkuler och hesynncrligen de 11c
dersla äro opposila eller sia twå och lwa emot la\\"arandra. der bladen pa 
andra Pilar äro strödde eller allerna.• L1~xi. S!.-anska re!ill, ,. ifö2. 
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ir,\rclar med mera intaget· <len frr1111sta rummet bland alla pil
arler. 

Sctli,r: cinerea, Gn't\'icle, förekommer pä sumpiga och käniga 
:-lällen i hela landet. Denna greniga och Yicll utbredda buske upp
uår manshöjcl och rotn.s utan sdrighet med sätlkdslar. i s:,nner
het på soliga stflllen. Tillsammans med andra pilarter skulle den 
kunna tjänn som häck, dock ej garna en;;am, emedan den 0111-

ft1ng;:rika busken har Yic1l utsh1encle stammar, men om den be
skäres någ1·a ganger. ut,·ecklar elen flera rot,.:kotl och blir sålunda 
med konstens hjälp tätare. 

Scilix pentanclra, Jolsler, en ltos oss vä lbekm1t buske, bri lken 
nyligen blifrit flnnu mera känd för sitt silke;;lena fröfjun. 1 Den 
,·äxer öfver hela S,·erige p~"i fuktiga eller under vintern öfversväm
macle ofta ytterst ofruktbara ställen och [il' ej häller s{tllsynt pa 
sjlilfn1 bergen, cliir rcgnn1ttnet :;;lur kYar. Den forlplnntas utan 
sYt1righet med skoll, uppnår ungef.ir samma höjd som en hassel
buske, men om man ::tfhugger dcnf<amm .. 1, blir den latare. så att 
den kan insättas i häckm·. Metl anledning nf de starkt glänsande 
bladen anses elen vara prydligm·H än Yttra öfriga pilartcr, men 
blommar något senare.> 2 

I det ätlonde kapitlet omtalac: några utlrmdska buskar ( , Exo
licre» ), som kunde trifvas i Sverige, och cles-;a voro Syr inga vul
!/Ctris, Philaclelplws coro11arius, Spircect salicifolia. tvännc arter ni' 
släktet Rouiuia, af 11\'ilka den ena, R. Caragana, var ell litet träd, 
1uen elen anclra, R. f'rule.t, alltill förekom i bnskform, L oni
cem lataricci, Caprifolium Lonictrre, Rilies reclinatum, Jnni-
11eru.~ Sabina. EU tillriickligt be\"is för syrenens htirdighct anser 

1 •Pappus seminum Go~•ypio ;;uh~tituit D. WEsnn:cK ( I i4i°>).• L1:ui:, Floi-a 
Suec ica, ed. 2. s. 2~-6. 

1 , Pilar af bilgge slagen, niimligcn grö11a och liwiln, dock mäsl de senal'e, 
woro planterade wid hyame [mellan Klörup och Dybeck] med Hyll och Alm. 
Framledne Generalen och Lall(l:;höfdingen Bennet hade förmalt folket härpå orten 
al plantE:ra l.rän här wid gardarne; wore öoskeligl. al del conlinuerndes. Gär
desgardarne eller wallarne, som iiro upkastade omkrin1:r ägorna, k:illas här i 
!andel diken, och icke sjelfwa grafwen, utur h\\'ilka wallen är uptai;en. För 
Skane slätt wore en hufwudsakelig ting, al alla diken blefwo planterade med 
pilar och andra löflräo, wicl inra sidorna af wallen, som dcraf fingo ansenlig 
slyrk:t, och hwart tredje fir kunde qwislarne afbngg~ samt flätas i s1mt Gär
desgårdar. som ställas bär allmänt pil. wallarne, hwilka, sedan de gjort.tjenst 
i ln ar och förfalla, kunna anwändas til bränsle det tredje arel, d5. gärdet eller 
wangen bör utläggas. lilom all delta ~kulle sådane trän ansenliga pryda Ian-
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författaren det vara, att den till och med kunde uthärda den yt
terst kalla rost.röken i Falun. 

Det nionde kapitlet skildrar de lokaler, på hvilka de i det 
föregående omtalade buskame lämpligast b01·de planteras för att 
bilda till stängsel tjänliga häckar, och slulligen lämnas föt·eskrifter, 
hurn sådana planteringar bäst skulle verkställas. 

Som exempel ]Jå, hum detta arbete bedömdes af :.amticlen. 
meddelas här en anmälan cläraf i form af en korrespondensartikel 
från Upsala, hvilken förekommer i SAL\'II Lärda tidningar för den 
1 Juni 1758: 

»Under Herr Archialern och Riddaren LJNX.-'f.:r prresidio utgaf Herr D,w10 
MAClt'iUS YIRGA~llER, Smolandus. den 23 sistledne lllaji Fri,tetum Sitecicmn eller 
Swenska Häckplanteringcn. Wära skogar, som dageligen aftaga, kunna ige
nom l1äckpla.ntering ansenligen sparas, och elen unga skog, som till gärdesgård
ar nu i myckenhet am·äntles, fick då tillwäxf-1, laudtman11eL1 til et indräktigare 
bebof oc!t til en rik kornbod. Pu.rninnelser om Jef"wande gärclesgärdaJ"s inl'ät
lande ho~ oss hafwa tid efter annan bli fwit gjorde, f"örslager därlil utfärdade. 
och af landtmannen på wissa or ter försökte, men som allmänheten icke hittils 
haft sig bekant, hwilka buskar härtil höra nnwänclas samt uli !Jurndau jord 
enhwar hör sättas, om med honom det päsyftade ändamålet winuas skal, sil 
bafwa wäl några slag af landtmar111en hiir och där blifll"il försökte, a f hwilka, 
då en eller annan träffat ,le egenskaper oJ jord, hwarnli hon bör stJ, b:1.1· det 
för honom lyckats och de andre tläremoL g-atL ut, hwarigenom la11 tllmannen 
liksom ledsnat wicl sådana försök och riiknat framgången af häckp!anteringen 
blott för en slwnp och lyckn, men bär haf'wer Auctor uplöst gåtan och gifll"it 
sina landsmä1t tydeligen wid handen, huru med sådan plantering skal förhållas. 
"Gti 1 Cap. §. 1 talar Auctor om skilnadeo, af allrnänl1elen wedertagen, rne11 af 
naturen icke lydeliga utmärkt, irnell,tn trän och buskar och lemnar rediga de
finitioner både på de föna och seuru·e. I §. 2 wises, huruledes buskar göra 
lugn för jorden, at icke wädrel mä bårtföra de minsta och finaste partiklar. 
som Ljäna til wäxternas föda, samt skygga under sig de små plantor och be
ll"ara dem om sommaren för hetta och om winteren för köld, til al förtiga, det 

det, or.b skygga ifrån blast, tiOrn uttorkar landet. och uti et osynligt tlarnm bå.rt
f'örer den finaste matjorden och således dageligen utmärglar jorden. !\fan ser 
ju allestädes gräswäxten på öp11a fält wara lag och mager. deremot finner man 
al de ängsplatser, som äro kringstängde med buskar och trän, bafwa den fro
digaste gräswäxten. När äkren om ,råren är körd, dammar han orn Sommar
t iden, då wädret blås, bwaraf den a ldrafinaste Sll"arlmyllan, wäxternas egent
liga och fömärnsta föda, harlhl~s, och detta nästan osynliga dammet stannar 
wid gärdesgårdarne, liksom flygsand eller snön om winlren; hwaraf händer, al 
gräswäxten är alticl frodigast wid gärdesgårdarne. Et det härligaste damm 
blåser således bårt, dft det ligger öppet för a lla ll"äder, ocb stannar ofta icke. 
för än det 11-räkes i hafll"et. Säledes har det skedt med Ölands Alfwar och 
många andra orter.• 11:-l-"E, Skånska i·esct, s. ~39. 
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de til såning förwara en hop wäxter fran boskapens anfall. 1 §. 3 omtalas 
den mangfaldiga nytta, som clesse buskar utom dess göra landtmanneu uti dess 
hushållning. I §. 4 delas alla s1idane buskar uti 6 ordines, af bwilka den s,ietle 
e ller sista inbegriper sådane från ut.rikes orter inkomne buskar, som lala g·an
ska wäl wårt climat och til häckar med ll)'tla kunna anwändas. I §. 5 npräk
nar Auclor alla buskar, som planteras hos oss, ltwilka utgöra el antal af 77 
stycken. I de fö ljande G capiUen wises, hwarest hwar och en buskes locu~ 
natalis i-ir, hurn han hör och kan planteras samt hwartil han dessutom i hu,
hållningen tjänar. AnJlelig·cn gifwer Auclor i 9:de cap. lydeligen wid hande11, 
huru alla häckar skola plantera~; h"·ilka uti wåt och torr jord trifwas; l ,wilb 
wid garclar, ängar eller i skog bäst tjäna o. s. w . Efter en si,dan anled
ll'ing kan landtmannen med säkerilel anlägga lefwande gärdesgårdar, förwi~sad 
at knapt en buske bland tusende skal tlö ut. Önskeligl wore. al tlelta arbetet 
til de enf:i.lcligares tjän~l h\efwe förswenskalll.• 

XII. D. P ONTIN, Arboretum Suecicum. 1759. 

Ett nytt och hetydfllsefullt steg framåt tog LINNE, då han från 
den regelbundna trädgården sökte flylta ut planteringskonsten i 
fria natmen för att uppdraga parkträd, lundar och skogar antin
gen på sådana ställen, där de förut ej funnits, eller också för att 
efterhand söka ersätta, hvacl som förbrukats till bränsle, hyggnad;:;
virke och stängsel. Som han ,·äl insåg nödvändigheten att 
hos landthrukarne framkalla föreställningen om skogens åt t"r
växt i förhållande till den för hrnrje år ökade al\-erkningen. så 
ville han lämna allmänheten en pi-aktisk handledning i trädplau
tering, därigenom skaffa drke och bränsle för framtiden. skydda 
bostäderna mot oblid väderlek och för öfrigt - ln-ilket också rnr 
en sak af stor betydelse -- bidraga till att höja landskapets skön
het. 1 För att förverkliga dessa planer utkom ofvanstående arbete, 

1 »Löfträd woro mer här [mellan Westerfu; och Köping] planterade om
kring gårdarna, ii.n til förena; hwaraf kommer al Weslmanland ser angenämare 
ut, än Upland. Pil somliga ställen reste sig stora Lundar i högden, såsom de 
slörsta casteller med perpendiculaire sidor, och mörkgröna wäggar af löf, h"·ilka 
gåfwo ål de närliggande byar en årlig förnyad prydnad, öom 1Yal' sanner
ligen större, än at den med penningar kunde betalas. Del wore ej ringa pryd
nad för Riket, om Almogen öfwerall i Swerige kunde förmås, al "·id sina gård
ar plantera lö~rän, hälst af de 4 högslammade slagen: Alm. Lind, Lön eller 
Ask samt wid sine gjärdesgårder Korgpil: ty en gård utan trä, är som ett skal
ligt hufwud utan Peruque.• Lll'iNE:, Wästgöt<i resa, s. 7. 



56 M. B. Swederus, 

till hvil ket han troligen samlat material 1mder sina resor i flera 
af fäderneslandets med afseende på naturen mycket omväxlande 
provinset. 

Denna akademiska afhanclling, som under LrnNES inseende till 
offentlig granskning framstiilldes elen 30 Juni 175<.J af studeranden 
DAVID PoXTL'I af Smålands nation och har till motto Pwm ord: 
"Qmenam qualisque esset vita sine arbore ulla, sine frutice viven
t itm1», har, såsom äfven namnet antyder , den svenska trädplan
teringen t ill fören1c'i l. Den sysselsiitter sig sålunda med rent prak
t iska föreskrifter för plantering af till störs ta delen inhemska träd
slag, bvilka kunde bereda invånarne nytta och nöje och skaffa er
sättning för det ,·irke och bränsle, som årligen lämnades af sko
garne. »Fastän många», heter det i själf'va inledningen, »gjort 
början med trädplanteringskonsten, anser jag dock, att den ej af 
n."tgon bragts till sin fulhinclning, hvarför intet är mera vanligt än 
att i både offentliga och enskilda samkväm få höra beklaganden 
öfver elen skogsbrist, som hotar vårt fosterland. De flesta, säger 
jag, upprepa denna klagan, genomtrfuigcla af en ej ringa farhåga ; 
många tala ej om annat än att plantera Mid, men få lägga han
den vid en ;;;t viktig sak; jag hm· sett. att några personer hafva 
besått marker med ek och tall, men, tyvän, endast helt få med 
önskad framgång·. 

Jag tror mig cläJ"för ej hafra kmmat finna ett nyttigare ämne 
och som mera varit förtjänt af bearbetning än just detta om skogs
kulturen, 1 då det ligger höga öfverheten om hjärtat, och då jag 
hoppas alt därigenom lumna tjäna aktningsvärda medborgare, och 
dessutom de konster och vetenskaper, som bidraga t ill statens väl
färd, hafva anspråk på ett rum, som ingalunda är det r ingaste. 

Ej utan ledsnad bar jag märkt, att del liigrn folket saknar nö
diga insikter för delta stora Ytirf; ganska ofla liar jag funnit, att 
allmänhetens hela skogskullur mera :Stannat vid tomma ord än 
varit förenad med praktiskt arbete, i det de förmena, att skogs
plantering antingen vore af ingen betydelse, eller också helt och 
hållet borde öt'verlämnas åt naturens omsorg, emedan träden oupp-

1 Sed clubitanl horuines serere atque irupendere curam, 
Quicl majora sequar'? Salices humilesque Genistie, 
Aut ilke pecori fronclem, aut pa5toribus umbram 
Sufficiunt; sepemque satis et pabula niell i. 
- - - - non ulli obnoxia curre. VrnG. Georg, lI: 433 ff. 
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hörligt skjuta upp ur jorden och föröka sig själfva, utan att sådana 
personer komma ihåg·, att en ek, tall eller hvilket träd som helst 
lättare och fortare utrotas än uppväxer på elen plats, där det blif
vit utrotadt; och h,·acl kan väl vara fulare att skåda än ett fält 
utan gräs, en buske utan löf och ett jordområde utan trä.cl. 1 

- -

I konsten alt odla skog och plantera träd hal'va redan länge 
många af våra landsmän gifril undervisning·, hvilkas stl'äfrande att 
gagna fäderneslandet jag snarare bör loforda än deras skicklighet 
och erfarenhet, och jag tror ej alt jag gör ett öfverflödigt arbete, 
om jag lägger en fast grund för detta verk, för all ej den bygg
nad, som det gäller att uppföra, må rasa. För att i denna sak 
något kunna uträtta, har jag användt det, son , jag fatt inhemta 
af den vidtberömde Herr Prreses' nnm och skrifter, och ej heller 
har jag hos andra funnit något rlärmed jämförligt, ltu1gl mindre 
något bättre. För mitt änd::nnltl har j::ig betjänat mig af Stcttiones 
plantaricm, Horticulturn academicu, Florc6 suecica, Floret alpina, 
Itinern Oelandicwn et Goth/a,nclicum, Westrogothicmn et Scanicum. 

Två egenskapel' fordras i synnerhet hos elen, ,:om i detta af
seende vill åstadkomma något ntmäl'kt, all nämligen vara förtro
gen med fasta grunder för natmalhistorien s,rn,t att åga händer, 
som äro vaua Yicl arbete.» 

Andra och tredje kapitlen upptaga de :;;venska vilda tl'iid, upp
st.:illda efter sexualsystemet, som för ändamålet vore lämpligast, 
och i fjärde kapitlet indelas cle.;sn efter växtplatsen i fem större 
grupper, nämligen; 

1. ~Hiemales (Barrträn) äro :ittclana träd, som bilda vårn 
vilda skogar, och hrilka såsom alltid gl'önskancle ej gifrn något om 
vårt fäderneslands kyl::i, hYarföre den Högste Styresmannen ut
rustat dem med små, syllika blad, för att ej deras grenar genom 
snön, då den breclt ut sig på barren, skulle nedtyngas och brytas, 
och Han mättade dem med kåda, så att de under den alll'a sträng
aste vinter alltid skulle hålla sig gröna. Dessa frodas och fort
planta sig med lätthet i den magraste jordmån, där knappast andra 
växter krnma insamlas tin Ericci, Festuca ovina, Hypnwn och dy
lika; de komma mossor att vä:s:a upp och hindra närande gräs all 
framskju ta.» Till denna grupp räknar författaren Pinus sylvest
ris, Abies e:i;celsa, l'axus baccatci och Juniperus coinm1111is. 

1 Delta yttrade redan C0Ln1Etr .. \ pä sin tid. 
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Il. »Urbanre (Gårds-trän), hvilka ej blolt resa siu krona i 
höjden, utan äfven äga en däremot svarande stam och en ntm[irkt 
vacker blomställning, och som lält kunna förmås att bilda onrnlx
lande figurer i klippta häckar. Som dessa träd icke förhäfra 
gräset od1 ej heller orena marken med besvärliga utlöpare. böra 
rle föi-elrädesvis plHnteras vid byai·, vägar och herrgårdar sam l Yid 
promenadplatser på soliga ställen.» Bhrnd dem upptagas i-111111s 
ccimpestris, Tilia europrea, E'rn:rinits excelsior och Acer Platrrnoides. 

III. »Prate ns es (Ängs- trän) kallas de träd, som både kunna 
och böra planteras på ängar, och del så mycket mera, som de ej 
lätt växa i skogar. De flesta af dem hafva köttiga frukter och äro 
nästan de enda, som jämte gårclsh'l°id kunde få plats på ~lngama. 
Om detta finge ske, skulle ängarna förr komma att likna cle rnck
raste trädgårdar än bilda ovårdade skogar, såsom mtrngenslädes 
ännu i dag ål· förhållandet, hvaraf följden blir, att ängarna utsu
gas och blifva ofruktbara, så att de, sedan alla högre vii.xter för
svunnit, endast täckas af mossor. Dessa träd uppfriska ängarm1 
med sin fuktiga skugga och äro ett Yäm mot de uttorkande vind
arne. » Ex. Pnmits Avium, Pncm1s Pacfos, Sorbus .Aria, 801·
bus Aucupai·ia, Pyriis JJfalns och Pynts comimtnis. 

IV. »Sil v es lr e s (Skogs-lrån) v~ixa på de magraste, anting
en torra eller fuktiga ställen, och därför kunna de bra trifvas 
tillsammans med barrträden. De flesta af dem beröfva jorden 
dess fruktbarhet, framkalla mossor och lafvar samt förstöra gräs 
och örter, af hvilken anledning de med rätt och skäl må fönisas 
från ängarna och bilda de mest sterila skogar för virkets skull.» 
Hit höra Qvercus Robnr, Fagus silvcitiw. Ga1-pin11s Betulus, Al
ntts glutinosci, Alnus incrma, Betitla. alba, Popiilus trenmlci, Po
pitlus n-igra., Populus a.lba, Sali:r. frngilis, Salix alba, och Salix 
cctprea. 

V. » Ex oti c,e (Utländska trän) några, hdlka kunna uthärda 
våra kalla vintrar, som erhållit infödingsrätt hos oss ocl1 lwilka 
jag skall tiliägga som korollarium. » Såsom s:\clana nämnas 2Escu
lits H ippoccista,nwn, Ace1· P seuclopla tanus, Prirniis Gm·asiis scctivct 
och P.rwws <lomestica. 

Efter att hafra tillagt någ·rn korta föreskrifter om trädens lef
nadsvillkor och rätta sättet för deras plantering, afslntar författa
ren sin afhandling i följande ordalag: 
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» Men om alla de k.raf, som hörn till själfva utöfrandet af 
denna konst, skulle uppräknas, sä blefve det nödigt alt skrifrn 
ihop icke en afhandling, utan en hel bok. Och om aDtså rege
ringen på allvar Yille ålägga folket skyldighet att odla skog. så 
står, enligt mitt omdöme, icke heller någon lättare ,·äg eller metod 
ti11 buds att vinna ;:;yflem;1lel, än om offentliga planteringar anla
des , icl rikets akademier, sä all den studerande ungdomen finge 
t illfälle att med egna ögon skåda en sådan metod och rhlrjamte 
hade den yppersta läglighet att däruti öfra sig; och när de::se 
unge män till sist spridt sig Yidt och hredt kring hela vårt land, 
skulle den nnma insikten lill ypperligt gagn breda ut sig äfreu 
bland allmogen. » 

»Auctor gjorde allmänhel\>n en önskelig tJ,.inst, om han lät Jeuna piece 
utkomma pa n1odersmalet, pa det al l.Jwar och en en matte däraf fa inbiimla 
rätta grunden til ueuna nyttiga kunskap. i\Jycket iir 1räl förut skri[\l"il i Lleuna 
saken. men fli hafwa den rätt g-rnndeligen utförtlt: uock lir hos dem at be
römma et godt upsät och 1\'älme11ing at tjäna det allmänna och fäclerneslumlet.• 
SAL\'11 Lä1"(/ct tidningar, 760: Kr 30. 

XllI. E. A. NORDBLAD, Instructio peregrinatoris. 1759. 

L1~~Es ouliröttliga Ycrksamhel på del ekouomiska området och 
hans ufliga öuskan all gifrn natmTeten.~kapen en praktisk tillämp
ning väckte upp1nJl'ksamhet och efterföljd ::nart sagdt bland alla 
s,tmhällsklasser. 1 I främsta rnmmel gällde detta hans lärjrn1g-ar, 
med lwilka vi här komma att sysselsätta oss. men af hdlkas ar
beten på detta område vi här endast anföra några fä exempel. 

Genom föl'eläsn inga.r och demonstrationer af naturföremålen, 
då det var fråga om växter, hälst i lefvande tillsttmd, sökte Lrx:-,i', 
utrnsta sina lärjungal' med alla möjliga förkunskaper för att däri
genom kunna vinna det uppställda syftemålet. I gengäld Yånlade 
han då af dem bidrag lill lösning af de ämnen, lian gifrit dem 
alt undersöka m1der deras ,istelse i hembygden tmder ferierna 
eller under längre resor i främmande lfmcler. På detta still till-

1 Se vidare härom: Srensk ho1·tikiiltur i forna da[JCW i St·. triidgch·ds
fören. tidskr., 1881-1882, senare afclelningen. 
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kommo flera i ekonomiskt afseencle viktiga aflumcllingar, som åter
finnas i Amoen-itates acaclemicce, och i sin aulobiografi omtalar 
han på flera ställen, h,·ilka rön hans lärjungar gjort under sina 
ströftåg i naturen, och huru de uträllnt de uppdrag. ~om blifvit 
dem meddelade. l en annotalionsbok för åren 1744,-1750 beskrifver 
han sålunda en mängd bidrag, som namngif'na natwforskare ur 
hans lärjungekrets insamlat till afhandlingarna Vigilice Flontm, 
H orologiurn Florce, Prm Suecus, Hospifo l nsectornm Florn och 
Calendcwiwn Florce. 

En formlig instruktion för anställande af sådana vetenskapliga 
och ekonomiska rön under resor inom och utom fäderneslandet 
återfinnes i den ofvanniimnda afhandli11gen Instructio pei·egrina
io1'is, som behandlar alla tre naturen., riken och deras alster, med 
hvilkas beskaffenhet och .mvänclning elen resande naturforskaren 
borde göra sig förtrogen. Hvacl hot'likulturen särskildt angick, 
skulle han taga reda på trädg:irdsanläggningar med deras di-ifhus, 
prydnader och därsl~icles orllacle frukttriicl. blomster- , köb-, medicinal
och färgv~ixter, men hau skulle ärren ägna tillbörlig uppmHrksam
het åt lings- och skogsskötscl samt allt annat. .soni hörde till det 
egentliga 1::incltbrukct. 

XIV. J. C. TENGBORG, Hortus culinaris. 1764. 

Under sj~ilfva högsommaren ofrmrnänmda år utgaf st uderanden 
.I. C. TExGnonc; af Västgöta landskap en akademisk afhandling med 
t iteln Hortus cuz.i.ncwis (Köksträdgården), hrilken är en af de vik
ligaste oth mest praktiska af alla de uppsatser om trädgårdar och 
deras alster, som ventilerats under L1xxts öfrerinseende. Att prreses 
själf var lifligt intresserad af, att elen stora allmänheten skulle lära 
sig odla samt i synnerhet 111er än förut anviincla matnyttiga växter, 
framträder ej sällan i hans skrifter, genom hvilka han önskade att 
sprida sådana kunskaper till alla, och för att anföra blott ett enda 
exempel härpå, så nedlade han sitt äJ.nbete som Upsala universitets 
rektor vid slutet af vår terminen 1750 med ett offentligt tal »om 
nöclwändigheten att kunna cultivera kökswäxter». 

Afhancllingen Hortus culinaris upptager och beskrifver emeller
tid i afseende på odlingssätt och matnyttiga egenskaper ej blott 
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de örtart:ide näring"'Yäxter, ,;om kunde uthr,rcla s,·erige:,; klimat 
och därför rimliglris borde finnas i hvarje bii.ltre trlidgård. utan 
åfren lämpliga fruktlråd. bärbuskar och prydnad,ffäxter. hYilka ge
nom sina ätliga fruk ter ellt:r blommornas fägring och doft förtjänte 
atl intaga ett rnm där.,;tiidc,,. Af stor hetycle].,,e är delta arbete 
äfven af den orsakf:11. alt llet ,'ignar behörig uppmärksamhet :'it kul
turen af sådana köksräxter . .,;om allmogen kunde hafrn råd och 
lägenhet all odla för au d.'irigenom erhålla en billig och rälsma
kande tillsats till -in ofta :ller:>l larfliga och enformiga hvarcfa.gs
kosl under en tid. da potati, finnu rnr jiimförebYis litet känd och 
hrnklig som niiring,-111cdel. OC'h dessutom utgör detsamma en liten 
handledning för uppdragande af nägra läll;;kötta och i synner
het fleråriga hlom~ter. hdlka kunde hlifra en ögonfägnad i landt
mannens :in;;prå k;;lö.~a träclgfrnbtäppa. 

Af des,:a och flera andra sk,11. lmlka i del följande skola vi 
dare uh·cc:klas. torde det ,·ara nalurlig-t. alt \'i för denna utmärkta 
afhandling velat här nediin !funna en rnera detaljerad l'edogörelsc. 
Del har också s~·nts vara af hehofvel p[drnlladt, :-itt här, såsom på 
flera andra ställen i skildl'ingen af L1~xt som hortikullör. bifoga 
noter ur andra af honom själf eller hans lärjungnr utgifna arbeten 
för att cbrigcnom närmare belysa del fö ,·eliggande ämnet, beskrifva 
dithörande Y~Lxler. :--om iakllngits under hans re:::or eller hYilkas an
märkning,,Yiirda egenskaper under de akademiska förclfö:-ningarne 
framhållit.;;, och slutl igen att tillägga ll,\~rn ytterligare uppgifler om 
<lera.~ kultur och ekonorni,;:ka an1·ändni11g enligt llen erfarenhet. som 
man därom ägde Yid midt~n af 1700-talet. 

»Fastiin ntistan alla r etcn,-kaper . ~·ltrar re::pondenlen i företalet, 
»nå ll den höjd. att e11 människas korln lil':,-tid knappt räcker till för 
den. som ej ~ir ub•u,;lad med lyckligare- snille. alt inhemla och Yecler
börligen uttömma :11la deras längesedan utrncklade slycken. så hän
de1· del <lock ofta i det allmiinna lifrct, att de Yanligaste och en
klaste och på samma gång maMnda ytterst nyttiga och vi,:sl ej O\'ik
tiga ting gå förlorade för os:-- därför. all Yi antingen alls icke eller 
endast olillri\ckligt kiinna till dem. Den sannerligen icke ringa för
lust. som Yi redan liinge lid il genom a Il försumma studiet af dielr"'
t iken. ekonomien och andra praktiska Yelcnskaper. gifrer det säkraste 
bevis för tlelta på;;tåPncle. Ej uncletligt, då de flesta af tlem, som 
längta att rinnn en kunskap utöfrer allmänhelens. ansetl landsbyg
dens ljuflighet ej förtjäna oförlrnten forskning och vara den Aka
demiska parna,,scn oviirdigrr ,-amt därför lämnat dessa saker ål de 
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olärdas bedömande, hvarig·enom de gifvit elen rikaste anledning till 
denna brist. 1Ien vi, som ej iirn vuxna en föm~imligare uppgift och 
som ämna aflägga veir första velenskapliga lär-osp[m genom offentlig
görande af detta akademiska prof, haf'va valt en utredning af detta 
ämne, hurudan den än blir, företrädesvis af den grund, att vi höt't, 
att såväl den stora hopen som mera bildade personer, bosatta på 
landet, länge klagat öfver sin okunnighet om cle för köket synner
ligen nödiga saker, som hemtas från trädgården. .Ja, när d be
sinnat, huru prydligt och till hvilket gagn utländska nationer anord
nat sina trädgårdar, hafva vi snart kommit till den åsikt, att dessa 
exempel ständigt borde utgöra en eggelse för alla de bästa af våra 
egna landsmän. Ty om ~in vår fädernejord aldrig så mycket är 
stel af bister köld, är elen dock mäktig af rikligt gifvande odling 
och ger näring åt en mängd odlade frukter, om brukarne göra rätt 
afäeenc1e på markens naturliga beskaffenhet. J.Ien eniir de före
skrifter, som gifvas af såväl gamla som nyare författare. hvilka be
bott Yiclt skilda trakter, ära mindre passande för vårt klimat, och 
v~tra landsmäns skr ifter, hYilka handla om konsten att odla och 
anhtgga en trädgård, äro fyllda dels ar ulliit111ingars studier, dels 
ar förfättarnes egna granna löften, .%i att de snarare slå dunster i 
ögonen pil hlsaren än stödja sig på sann och grundUg kunskap i 
natLl!'alhistol'ien, så kunna de endast göra ringa gagn åt en sorg
fällig och rnttgirig illskare n.f det till landet hörer. Vi mena därför, 
alt Yi komma att fö retaga en sak, som alldeles icke är öfrerflödig 
8ller saknar intresse, om vi försöka en framställning af de växter, 
som hörn kökslrädgården till, och som lwilken som helst, som bor 
på landet, rnen ej år i stånd att Ulfla med höga herrar och rika 
män. både kan och bör skaffa sig. 

De v~L\:ter, som nu :;kola blifva föremål för var betr aktelse, 
kunna, såsom vi finna, delas i tre slag, i det att några hålla till 
p.:'t åkrar, andra å träclgårdslancl, andra lill sist pä grä:5klädcl mark, 
en indelning som vi vilja beteckna med namnen åkern, köks
trädgården och fru ktträdgårclen. ,.\..f dem vilja vi företrädes
vis behandla köksträdgården. I särskilda kapitel vilja vi i korthet 
framställa, hv:ilka växter, som r edan varit föremål för kultur, och i 
synnerhet hvilkas odling bör införas, med tilhigg slutligen af p rycl
nadsväx ter, son tjäna till fröjd för ögonen.» 
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FÖRSTA KAPITLET. 

Akern. 

Detta kapitel ~tr ä.;naLlt c\l åkern, hvilke11 del:,; plöje,, oc.:h dt:I, 
grilfres. }Iecl plöjd aker förslå:,; en större jordvidd, h\'ilken fnrn1-
brin~ar cerealier. men med en gråfd ett mindre, ofta inl1ägnadt 
stycke, som med spaLlP pHtgar beredas föl' örtartade v~ixlcr. 

Pti den plöjda åkern ut::;fo; de egentliga sädc:;slagen så.som 
Triticum h,IJbernum, 1'. tiwgiclum, '1'. cestivwn, T. Spelta., Seettle 
cerealc, Honleum rnlgare, 11. hc:rnsticl1on, H. disticlton, H .. reocri
ton, Ace1ut satica, ..::1. nucla, Phala?·is canw·icnsis, Pc111icu111 itetli
cmn, P. miliaceam, Polygonam Fagopyrw11, och P. tatcrricwu, me11 
på den gräfda planteras humle. 1 tobak och saffran. Om Llen senare 
väx len tycker förfallaren, att del iir unclcl'l igt, alt den ej odlas i 
Sverige, utom hos några m intre:e:;-;eracle pcl':;oner, fashin den myck!:'l 
vä"I skulle kunna trifv,-1.s pa Ölancl, Gotland, i Skåne och p~t flern 
andr:=1 stilllen. 

' ,Humlegårdar äro i ::ilenbrohnlls och Wirestad,; Socknar anlaglle wi.1 

alla gårtla r, sa at näppeligen någon orl i Swerige gifwer mera fönå<l p1l. Hmnla. 
den Bönderna härifrån försälja fil hela landet alt il'tfo1 Trelleborg ti l Stockholm: 
Humle gårJarne ih'o icke ,111lagde med kupor, utan med ris, hll'artil merendels 
tages färeri~ etler Je björkekärJ'wor, ,om ärligen samlas af björk Lil winlerfö<la 
för fåren, och sedan faren del torkade löt'wel afiitil.» L11i,E, Skånsk(i resa, s. 4!J. 

,I-lumlegärclar äro sällsynta 11eder pa ::lkm1e släll, ly hi1111Jestängerne äro s:t 
dyra, at de ej kunna ras. rnHler 3 a 4 ~tyfvet· stycket. Wid H5.k:mslorp [i niirhele11 
af i\falmö] sago wi en artig hnmmelgard af mer iin 8,000 stiinger. Humlen war 
lagd i långa och famnsbredn siingar. täckte mei.1 halmslrö; lnrnr gång emellu11 
sängarne war lika bred med sjelfwa sängen, at wällrel malte lilltare spela ibland 
humlen. och tre rader stänger woro allenast på bwar säng.• L1:s,E, I. c .. s. 205. 

, Plantager woro nnfogde på norra od1 södra sidan om staden [Alingsås], 
fördelte uti wissa quarter eller torg genom lefrande Häckar eller ock höga af
huggne Enebuskar, som ej under torkandet lemnade sina blad, eller barr, hwilka 
alla gåfwo el behageligit lungn för Planlagerne, de där woro s:l af Färgegräs, 
som Tobak.» L1.~:--t, TVästgöt<t 1·es<t, s. 1':l7. 

»Tobakshagarne bestodo af langa, ocl:J mer än alnsdjupa sängar, i hwilkn 
gödseln låg djupt och miill uti siingen, hwarföre p lantorne sent wäxa, för än 
de med sina rötter upkomma, då de sedermera hasligt blifwa store. Köld. 
wallen och wäder äro Tobakens fiender. At undwika Kölden, sås plantome 0111 

w§ren i en bä11k, och täck::i.s med pappers fönster. Al undwika Watnel, äro sän
garne höga, branta och smala; så at allenast 2 rader plantor kunna slå pu 
hwardera sängen. AL undwika Wildrcl iiro förenämnde hnckar anlagcle omkring 
wicllyftiga quarler .» Lts,r:, l. c., s. 128. 
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AXDRA KAPITLET. 

Kökslrädgard e n. 

I delta kapitel beskrifra.~ de till mat och kryddor hänförliga 
örter, som vanligen kallas köksväxter. För deras skull bör man 
skifta trädgården i l\·äune delar brnr för sig. så all man på den 
ena hrnrje år odlar ett- eller t,·Mriga ,·äxter. men låler den andra 
intagas af de fleråriga. För öfrigt behöfra de Yäli.ler, lwilk,t na
turen förunnat elt mildt klimal och däremot svarande näring. ocksä 
den bästa jord, i hYilken fröna ::;å:,; tidigt på. .åren. så alt de ::;päda 
plantorna, sedan kylan försnrnnit och löfsprickningsmånaden är 
förbi, 111& kunna flyttas till en ::urnan plats. Äger man ett frigi
darium, är det utan tvifvel llimpligasl att därstädes fönara i\t
skilliga Yäxter under vintern. men om delta saknas, bör en torr 
och varm källare kunna a1n-.lndas för ,..amma ilnclamål. 

1. T vå~\riga Yäxlcr, som h vartannat å r s:'ltla frukt och 
sedan för:5Yinna . äro följande: 

a. Brassica oleracw (Kål). af hrilken finnas talrika rnrieteler.1 

Denna ,•[ixt sås i fel jord. clär de spiicla plantoma bruka härjas 
af lan·erna till Ohrysomela saltatoria, som dock kunna fördrifrns 
med sol; ulflyttade och mera rnxna angripas de af kålfjärilns lar
Yer. Om kål odla,; många_ åt· efter hYaranclra på en och samma 
plats och i samma slags jord, hlifva rölterna knöliga och sjiilfvH. 
hufrudena sammandragas, lwilket åstadkommes af 111usca lan:arnm. 

l B. i·iridis (Grönkål) fordrar af alla den minsta skötseln 
och är elen Yanliga,:le hos allmogen. 

y. B. capitata (Hufvudk{d), hvilken nu för liden rne,-t är i. 
bruk. Den utflyttas som ung planla. Yattnas spar:5amt oth rötterna 
betäckas med jord. 

1 • Kul 11·3s planterad wid Enköping pa de sidlän<lle Kftllanden lil slörsla 
myckenhet., och de sängar, pa ll\l'ilka morötter lili fwit sadde, slodo garnerade 
pii sidorna med Bönor. Denna stad {;rör med sina Köks-Kryddor~ planleran<le och 
försäljande til krinrliggande orter icke ringa nytta: hwaruti han enerföljer Hol
ländarnas inrättning, som riktat sig af dylika plantager, och wore wäl. om andra 
små slii<le1· härutinnan efterapade Enköping.• LtNNt, TVästgöta t·esa, s. 4,. 

•K5len i Borås war en synnerlig nrt, af Invit hufwudkitl, den man inleL 
gerna sett p1i andra ställen: ty hufwuden 1Yoro ailange, som el ägg : men där
jemte myckel faste, och kunde wäl bell'aras in pfl andra året.» Linne, I. c., s. 113. 
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å. B . Sabellica (Vinterkål) uthärdar vintern utan att taga 
någon skada. 

e. B . laciniata (Kruskål), temligen sällsynt i dessa trakter, 
men allmännare i de södra landskapen; den behöfver ej synnerlig 
skötsel. 

, . B . Sabaiida (Savojkål), som räknas bland de största läc
kerheter, fordrar omsorgsfullare vård och särdeles god jord. 

'T/· B. Botrytis (Blomkål), hvilken under senare tider börjat 
räknas bland de förnämares läckerheter. Den kräfver en jordmån 
af mindre vanlig bördighet, dess frön måste hvarje år köpas från 
utlandet, och af dem komma de bästa från Pennsylvanien. 

~- B. Gongylorles (Kålrabi), på sätt och vis en vanlig kålrot 
och ej svår atl odla Dess knöliga stam är utmärkt att bruka i 
soppor, och därför ~tr det underligt, att den ej ä t· allmänt bruklig 
i vårt fädernesland. 

B . Napobrnssica (Rotkål), hvars rot är förtjockad som en 
rofva och hvilken ofta förekommer hos oss. 

'Yf. Brass. Napus (Gotlandsrofva) ser ut som en rällika; 
dess smårötter höja sig ofta öfrer jorden. I sandjord uppnår den 
ej sällan en betydlig vikt, och utlänningar använda densamma 
mer än vi, fastän dess växlort är östra Gotland, och den betydligt 
öfvergår vår vanliga rofrn. 1 

Brass. R apa (Rofra), hvilken först började odlas i trädgårdar, 
sedermera på åkrar och därefter på svedjeland. De rofvor, som 
växa på sådana »fall». öfvertr~iffa i sötma och storlek alla andra. 2 

Daiicus Om·ota (Morot) har tre olika varieteter: en med 
hvil rot, som växer dlcl på ängar; en med röd rot, hvilkPn före
kommer i trådgårdar ho;;: vetgiriga personer, och slutligen den gula 
och hos oss allra vanligaste. som hvacl färgen angår är den mest 
omtyckta. 

1 ~B,·assica Napus in arvis Gotla11dire sal copiosus el Rapis nostris vul
garibus sapidior, lam (;l'Udus, quam variis ferculis immixtus edjtur. Ex bujus 
prrecipue seminibus, reqve ac omnium Tetradynamire Siliqvosre, ole.t exprimi 
possunt, qyorum usus tam in cibariis, qvam alias in defectu olei Olivarum in
sig-nis est.» HLO.RTH, Plantce Esculentce Patrice i Am,. acacl., llI. p. 91. 

• »Brnssica Ra1Ja: Si radices illius hyeme in arena vel cella coJlocantur 
nlbos Lul'iones cum foliis 0avescentihus per totam hyemem supra areuam emit
tunt, qvre folia inler Acelaria usurpantm, cum rlulcia sint et gustum satis ju• 
cundtttn prreheant atqve succedanea surnuntur, dum alia olern non invenianlur. • 
Buao, 1. c., p. 550. 

SI.Cetltnu. 5 
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Pastinaco sativa (Palsternacka), som är mest välsmakande 
på våren. Dess odling kostar endast ringa besvär, ty elen blir snarl 
;;toi-, fördrager den kalla årstiden utan svarighet samt visar den 
egendomligheten, att den tillväxer äfren under vintern. 

Apium Petroselinmn (Persilja) lefver oftast hela Yintern, så
vida ej clcnsrum1ia varit ovanligt kall eller jorden varit fuktig. Man 
plägar skilja mellan tvänne olika slag däraf, så att blaclen af den 
ena (>Grönpersilja») användas all sätta smak på soppor och fisk
rälter, men den andra (>Rotpersilja »), hvilken såsom palsternackan 
mest tilltnger på rolen, lämnar :'.ifven i soppor ett behagligt närings
ämne. Den senare varieteten ä r en ny upptäckt, för hvilken ut
länningar tro, att de hafva svenskarne au tacka. 1 

A. graveolens (Selleri), hvilken tillYäxer på roten, fordrar bättre 
jord och skötsel än den föreg.'.tende. Utsvilfv:rnde fråssares oblnn 
påfnnd h:n ulbredL den vidriga örtens ryktE>, så all den börjat 
smaka kännares gom, men den [Il· alls icke tjänlig för äldre per
soner. Nu för tiden odlas den mest hos de förnämare och bör 
fö rvaras i källare under vintern. 

Tra.fJOJ!O.(Jon pratensr (Salsofi). Angarna bjuda fridlligt på 
denna växl. som kan odlas utan ,_,·årighel. D ärföre undra vi, alt 
man ej ollare finner denna utmärkt -välsmakande ört införd i ,·åra 
träclgf1rdar. 2 

Scorz-onera hispcwica (Scorzone1·-rot) fördrager v,h vinter nwd 
lälthet. Fastän den samma, i likhet med föregående, är alldeles 
utmärkt, träffas den lihal mindre ofta hos oss. 

Campanitlrr, Rctpiinculus lRapm1sel). Den har· en till smaken 
mild rot, som varar öf"ver vintei-11. så\"ida den ej vuxit i fuktig oc:h 
lös jordmån. Någon allmämrnre användning har den dock ej ännu 
erhållit. s 

B etrt viilgcwis (Rödbetn) odlas utai I svärighet och förbl ifver 
oskadad under Yinlem. 

Rume.c Patientfri har nyligen blifril bekant i våra kök och 
tillngas plt samma siitt som spenat. 

1 •Pelersilja brukas i alla sop1>or, mer i Swerige än ulom lands; på fisk 
i Holland.• L1xx,.:1 Collegiwn dit?feticum 1 i.1.:!-1 i.i4. 

> >Ra,lices anle caulescenliam efToss~ per mo,Jum Asparagi coctre eundem 
cum ipso recipiunl gralurn saporem, nec minu;; egregie nutriunl.> HioRTH. I. 
c., p 93. 

3 >R11puncul11s fins i curieusn lrägårclar, smakar hel söt, styrker magen 
och giör el ~odt nutrimcnl.> L1xx.E1 C'f/ll. clia:t. 171-2-174-1-. 
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Raphanus sativas (Rättika) förekommer i tl'e olika former o('h 
iir antingen R. cestivus, hvilkell första året vanligen utvecklat' en 
stjälk, eller R. liyemcilt's med utvändigt svart, sprickfull rol af ;;karp 
smak, eller R. Radicula, hvars rot höjer sig öfvcr jordytan. l af
seende på dessa hör man för öfrigt komma ihåg, att de äl'o kryddor 
och inga födoärnnen. 

Alli1mi satii·111n (H ritlök), lwilken lätt gror och uppväx.er af 
utsådda smålökar. 

A . Gepa (Rödlök). 1 Denna kommer upp af frön och utplan
teras, när den hlifrit något större. Den ryska eller egyptiska va
rieteten har en lök, som i storlek ej sällan kan jämföras med en 
mindre rofrn. Om elen inliigge::; med ~ittika i hus och förvaras 
någon tid, ;;å förlorar den sin skärpa oelt lämnat' då en särdel<->::; 
välsmakande kt-nlda. 

A . Pon-wn tPurjoJ, hvilken likaledes uppdrages af frö och ut
sättes. Dessa nämnda lökarter öfverensstämma med hYaranclra där
uti, att de sållan kulll1a uthärda vintern, lwarför de måste för
varas bland sand i källare. 

A. Scorodoprasum (Rockenboll), som f'ortplantas med lökar 
och oskadd genomgår Yintern. 

Cochlectrici of(icinalis. Anträffas i vildt tillstånd både höst 
och vår och är ej svar att odla. V i1xten lämna,- en helsobringande 
sallat i synnerhet för dem. som lida af skörbjugg. 2 

E1·ysimwn Barbarea ~ [Bm·bcwea vulgcwis] (Vinterkrasse). 
Som ,-äxlen är iuhenvk. behöfrcr den knappt någon skötsel, ty se-

1 »Rödlö k, Cepa, har i hmgliga tider mäst warit ho, menniskorna i 
bruk. De förnäma bruka koka honom pft mat, då han mister en Lämmel. stor 
del af sin skarphet och smakar mycket bättre, men de gemene el. de. som starkt 
och ständigt arbeta, äla honom heklre okokau. c.la han för dem, som med ho
nom äro wane, smakar bra. Han filrdrifwer maskar, är clerföre god för barn, 
som dem hahva. Den brnkas i grynkorf hiilst, men af de gemena äfwen i 
blodkorf. 

Puri o brukas i költkorfwarna, 1,ar sin kraft i bladen; äfweusil 1-'iplök 
och Grä slö k. som brukas i smält smör at ha pa fisk. Johanuislök lins i 
Dalarne och äles rler af dalgubbarna, när de äro i kyrkan at derigenom pro
movera saliven.» J.1:-N,l:l Coll. dicetet. 1742-1744. 

• » Oochlea?'i<t 11jficinalis viridis enim omni hyeme in l.torlis nostris per
sislit; cujus folia, tf\'am,1s alicrvantum acria, scorbuticis tamen digna, 4v:e op
lim::e cornmendanlur.» B~RG, I. c., p. 551. 

s »Erysimum Ba,-bcin:a (nostratilrns \\' inter-Sallatle) vulgariler apud nos, 
qvemadmodum etiam in hortis crescit; per totam byemem viridis, suisqve con
spicua foli is, qu::e commnniler ad Acelaria collignntur; scorhuticis prrecipue com 
menclatur, curn sanguinem perpnrgel el saJinurn acre evacuet.> BUR.o, I. c. p. 5,,1. 
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dan densamma en gång blif\-it införd i trädgården, fortplantar den 
sig själf. 

Gichoriwn I ntyln1s, hvilken det sydligaste Sverige framalstrar 
i vildt tillstånd, amändes bland utländsk sallat och gifrer ej något 
om S,erige,; vintrar. 1 

C. Endivia (Endivia). Någon gång får man i trö.dgårcl::tr hos 
vetlgiriga personer se denna växt; under s tränga vintrar fryser 
den dock ofla bort. 

2. Till ettåri ga växter räknas: 

Lactuca satii-a (Sallat). af hrilken finnas många afarler. Bland 
dessa anY:'.indas L. capitata (Uufrudsallat) och L. crispa (Krus
sallat) regelbundet till sallat. 2 

Portulaca olernr:ea (Portulata) lTifves på sandjord, men tager 
skada af den allra min:;la höstkyla. s 

Spinacia oleracea, ( penat). Denna våxcr med :;törsta lätthet, 
oc:h för att fruktämncna skoln u trncklas til l frukter, får man ej 
upprycka hanstånden, förrän clc utlöml sill frömjöl. 4 

B eta 'VUlgaris, Cicla ()lolclan) h,·i!ken. då bruket af spenat 
nlllmera tilltagit, förlorat all gunst hos rle fattigare, emedan betan 
fordrar så mycket kryddor, me11 bmkas hos de r ikare. 

» Ut sapianl falua: fabrorum prandia Belre 
0 ! quam srepe petit Yina piperque coq,·us.» l\lART1AL1s.6 

' » Oicho,·i11m Intybus copiose profert 8cnnia. J!'olia prilllo vere lecln, 
dum primurn explicanlur el antequam l'i rescunl, eodern modo adhibenlur ac 
Leoutodon. Radices ante caulescenliam esculent.-e sunt el siccatre pani confi. 
cic11do i11!'en·iu11I.» H10RTH, I. c., p. 93 

' »Lacti,ca sativa, umuibus aliis pn-estanlior. g-ralior alque usitalior pro 
Acetario esl; hruc enim imle ah initio temporum maxime est frequenlata: qua re 
eliam a Galeno Herba vetcnwi sapie11tum vocatur.• BrnG, I. c., p. 5-i-6. 

s »Pot'iulaca bruka~ pa 2:ne sätt, neml. bladen salt.as och läggas om winl
ren i ,naten: sljelkarne i\ter pr:cparera- tued ällick:I och bruka!' som sallade.• 
L1NMI Coll. dia:t. 17.Jd- 1741'. 

• •S11i11at [har] ej fön än i 11yare Lie.ler waril liekanl; nä1· uen är u1· jor
den upkommeu, tager 1nan efterhand och kokar. Remarql'ahell är, al ju mer 
den klippes och aflage~, ju flera och större bli bladen, men om den ej klippes, 
blir han will mol-(et1, mell förgar och blir pa slutet 11iislan till intet.» LDNA-:1 

Coll. dir.et. l H,2-174-!-. 
" ,Beta i·ulgaris n1brn: Cuju~ radix coquilul' el condilul', alque ad hye

male tempus sir consen,1lur; qua: rubro suo el refriµ;eranle succo, honum el 
sapore gratis~imum en1dil Acelarium. Ht:RG, Acctada, p. 5ö2. 



Linne och växtodlingen. 69 

A.t1·1plex hortensis (Molla). Fortplantas med så liten möda, 
att den i trädgårclarne ofta sprider sig själf.1 

A.nethmn graveolens (Dill). Synnerligen passande för Yår jord
mån och vårt klimat.2 

A.. F oenicitlmn (Fenkål), som trifves bra på sandjord, men 
hos oss är mindre rnnlig_:i 

Egentligen är denna växt flerårig, men här förstöres elen un
der vintern, såYicla den ej förvaras bland torr sand i en något 
varmare källare. 

L epi<liwn satiiwn (Krasse). Denna växt kommer fortast upp 
af frön och ej sällan sår elen sig själf. Hos bönderna är den gan
ska vanlig och hos de förnämare användes elen som krydda på 
sallater. Det finnes en form däraf med krusiga blad, som är af 
bättre beskaffenhet. 4 

1 >Editur cµm Brassica yeJ in jusculis frequens. • P. JERLJli, Macellwn 
olitorimn, p. I 26. 

• »Dill bruka wi samla b laden af och torka tH matkryddor ; den promo
verar sömn, så al när niigon vid siukdom ej får sömmo, är dillwaln, som med 
en wisp stänkes på h ufwuddynan , ganska godt.• L 1NN,El Ooll. dimt. 174-2-
1744. 

3 »Fänkål wäxte här [vid Skanör] i Trägårdarna mycket frodigt, uthär
dade wintrarne, och sådde sig der sjelf. bwilkel gifwer Lilkänna det mild:t Cli 
mat, som är wi<l Skanör, der icke allenast belägenheten åt Söder och det kring
flytande hafwel, utan ock sandjorden. som är warmare än annan jord, bryter 
kölden. Hos oss uppe i landet sås Fänkftl hwarl ftr och förgås hwai· winler 
utan at nligonsin bära frukt ; ja, jag märkte at den Fänkålen, som nu i som
mar 1749 war sådd i Upsala Trägard, emot all wana och plägsed uthärdade 
den följande wintren emellan 1749 och 1750, som i mannaminne war den lin
drigaste, stod qwar år 1750 och upkom af sina förra rötter; men ehuru behage
lig sommaren war 1750, och gaf den bästa Sädeswäxt i Swerige, som någon nu 
Jefwande kan ärindra sig, kunde dock icke Fänkålen i Upsala bringa fram 
mogna frö ; så al en simpel sommar i Skanör kan frambringa det, som icke 
twenne 11.r i Upland kunna mogna. 

Efter som Fänkålen behöfwes så mycket til wåra kök och Apotheker, 
och eft!lr som wi nödgas köpa Fänkålsfrö uti stor quantilet utifrån hwart år 
lil säde och Li! medicine; så borde Skanörsboarne tilbållas, så för det allmän
nas som sin egen nytta, al plantera Fänkill til stor quantilel.• L1:-:--t, Skånskn 
resa, s. 232. 

• , Krassa bruka bönderne lugga i kyrkan som tobak al clermedelst pro
movera saliven; äfwen anliscorbutisk. Winterkrassa slår grön hela wintren och 
giör om wåren sina wackra blad fram: skulle wara mycket lätt al bruka på 
mat för krydda om wintren, men jag undrar högeligen, hwarföre det ej skier.• 
Li:sirn:1 Ooll. dimt. 1742-174-4. 
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Satiweja hortcnsis (Kyndel), ytterst Jätt att odla och mycket 
vanlig hos allmogen. 

Thymiis vulgaris (Timjan) fordrar sandjorcl och är egentligen 
flerårig, men elen varietet, som vi mesl odla, är ettårig och har 
bredare blad. 

Rosmarinits offi,cinalis (Rosmarin). En buskartad Yäxt, som 
bör sås vårtiden och afskäras på hösten, emedan roten förstöres 
af sträng vinter. 

Lavcmditla Spicet (Lavendel) uppträder under två former och 
är sålunda antingen smalbladig och alltid grönskande, såsom den 
förekommer på sancljord i Skånes trädgårdar, eller bredbladig så
som hos oss. Den sås hvarje år och fryser bort om vintern. 

Sltlvia officinalis (Salvia). Äfven denna är något buskartad, 
trifves i sandjord, men hos oss fryser den stundom bort under 
vintern. 

Oi-igamtm Majorana (i\fejram). Denna ört ,plägar både sås 
och sedan den tillvuxit utplanteras i fel jord samt är mycket öm
tålig för köld. 

Ocimmn Basilicum (Basilika). Bör sås i fet jord för att be
varas för köld . Det är nog bekant, a lt denna ört, som ej erkän
ner något annat fädernesland än Indien, ej kan uthärda Yår stränga 
Yinter. 

Tropceolimi m aji1s (Indiansk krasse). Denna från Peru in -
förela växt odJas i främs ta rummet fö1· sin skönhet och prycllighet, 
men blomman brukas dock någon gång som krydda på sallat. 

Oucumis scttivus (Gurka). Fastän bon måste sakna bördig 
jord, som den annars ej försmår, kan den dock komma fort. För
sta höstdag förstöres hon af frost, efl~rsom bon är en egyptisk 
växt. 1 

C. JJ1.elo (Melon). Bör sås under första dagamc af jordens 
upptinande i en fet bänk, som är väl täckt af fönster, hvilka kunna 
öppnas vid lämpligt tillfälle. Sedan kölden gifvit sig eller i bör
jan af löfsprickningsrnånaden, bör den omplanteras. De meloner, 
som vuxit här, gifva i godhet ej efter några andra i hela Europa. 

1 
• Cncitmis, gurka, fins mäsl i alla förnäma res trägårdar; af denna kan 

man under wäxlen äta om sommaren samt sedan de smflesta utwäljes och läg
ge, i en burk med ätticka och annat uti, så kan den äfwen til en skiön sal
lade om winteren conserveras.» Ltll"NiEI Coll. clia:t. 1742-1744. 
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Oiicurbita. Oitrulli1s (Vattenmelon). Fordrar i alla afseenden 
samma skötsel; som den föregående, men har hittills mera sällan 
odla ls. 

Cucurbita. Pepo (Pumpa). Om denna växer upp i en jord. 
som icke är gödslad och fet, behöfver den som mera utvecklad 
en hög ställning, på hYilken den kan fästa sig med sina klängen. 
Pumpan är ömtålig för köld, frambringar en o,7anligt stor frukt, 
men del mos, som beredes däraf, har ej fallit våra landsmän i 
smaken. 

Ooriancfrwn scdinon (Koriander). V~ixer i trädgårdarna utan 
synnerlig skötsel. Fön· amändes dess frukter som brödkryddor, 
men numera brukas de sällan. 

Pimpinellu Aniswn (Anis) en Yäxt, mot hvilken kölden är 
fientlig. För att den skall kunna bringa sina frukter till mognad, 
fordrar elen en varmare plats i något hörn af trädgården. Den 
odlas för öfrigt sällan. 1 

Pisum sativu.m (Ärter). Denna väs:t har många afarter, bland 
hvilka en med segt skal är den vanligaste. Öfriga varieteter 
utan hårdt skal (Sockerärter), P . qiiarlratitm (Hollandsärter) 
och P. naniim (Krypärter), odlas vanligen i tl'ädgårdar, och med 
undantag af den sistnämnda måste alla dessa stödjas af riskvistar. 
Först sedan den starkaste kölden upphört, är den lämpligaste tiden 
inne att så ärter. 

Phaseoliis vulgaris (Turkiska bönor), som skyr kölden, for
drar bördig jord och spön, omkring hvilka den får slingra sig, samt 
skydd mot stormen. Från denna skiljer sig P. ncmus (Krypbö
nor) k11appt genom annat, än alt elen icke plägar klättra . 

Vicia Faba {Bönor). Af denna förekommer en mindre varie
tet i sydligaste Sverige vid åkerrenar, men en större odlas för det 
mesta i trädgårdar af arbetsklassen, som utan olägenhet kan för
tära ett så hårdsmält och vädergifvande födoämne. 

Ernmn L ens (Linser). Denna väx:t kan med lätthel odlas på 
samma sätt som ärter, men sällan och då blott af några få in
tresserade personer. 

Sinapis nigra (Senap). 2 Sår sig själf och gör odlaren blott 
ringa besvär. Äfven S . aZ.ba (Engelsk senap) blommar med lätt-

' »Anis war sädd (vid Gärdsjöhohn) t il ½ Skälpund pä en säng. Den 
samma gaf sedermera om hösten 4 Skålpund mogna frön, fast än torckan denna 
sommar honom mycket utmattat.» LINNE, Skånska resa, s. 265. 

• »Semina cum potu tenniori comminuta circa carnium el piscium fercula 
vulgo adhiberi nemo ignorat.» H 10RTH, I. c., p. 9. 
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het, men synes ännu mera sällan till i trädgårdarne. Den är myc
ket skarpare i smaken än föregående och föredrages därför af för
nämt folk . 

3. Till de fl erå riga växterna höra: 

Solanwm tuberosii1-n (Polatoes eller Jordpäron), en i våra da
gar införd växt, som ej här under den korta sommaren kan bringa 
sina bär till mognad. Den forlplantas därför med sönderskurna 
stjälk-knölar, som vårtiden nedläggas i jorden. Växten tycker om 
skydd mot stormar samt väl bearbetad jord. Dessutom förstöres 
densamma äfven af lindrig köld, hvarför den under vintern bör 
förvaras bland torr sand i en källare. 1 

Heliantlws tuberosu.s (Jordärtskockor), en för vårt lnftsträck 
synnerligen passande växt, men som här ej frambringar blommor 

1 ~Polalos eller Solanmn fobe1·osmn war planternd af arbetsfolket wid 
Pipbruket [vid Alingsås] p!I. sjeU-wa bärget emellan klipporna, dit myJla war 
förd och lagd; det wäxte wäl och rötterna woro om hösten icke swåra al igen
finna, ly tle h ade ej tilfälle al gå på djupet.. L,xxt, TVå:stgöta 1·esa, s. 131. 

»Potatoes wiixte här [vid Krapparp) mycket wlil, men beklagades sä bär 
som på andra ställen, at folket icke gerna wille äta rötterna. Folket war nog 
pickhogadt at sätta denna wäxt, men hade deremot, at hon rordrade en god 
jord, där altid god sild wäxer, och :.tl hon ej tålde minsta köld, ty p!I. en end:.t 
frostnatt förderfwades stjelken, då rötterna sedermera icke tiltogo; men denna 
roten är just icke gjord för dem, som hafwa öfwerOöcl af tilräckelig säd; ty 
man bör äfwen höra dem, som lidit misswäxt, om icke roten smakar dem. 
bättre, då hon friar från hungersnöd och död; och sedan säden blef upfunnen 
smakade ållonen hätska.» L1:,;xt, Skånskci ·resa, sid. 320. 

»Tarluffel med Potatoes wä:xte i den läcka lrägärden, som med mycken 
möda blifwit anlagd wid Rösjöholm. Bägge örterne woro så lika som ell par 
slyfrar, men med den åtskilnad allenast, al tartyffelen hade blå, men Potaterna 
hwita blommor, så al de helt wist intet äro annat, än endast varieteter, såsom 
hwita och röda Bönor, fast roten pil T artyffelen merendels är rundare, blekare, 
smakligare och liar tunnare skal. På et par ställen i Skäne hörde jag, at ötten 
brukades I.il grönkäl, hwartil jag, såsom l\1edicus, icke kan styrka, emedan h on, 
utom det hon är af Solani genere, äfwen har en odorem virosum.> LINNE, 
J. C., S. 355. 

»Solanmn, potalos. Kunna stekas i askan och ätas med smör , kokas ock 
i soppor. Har man god jord at depencera bort, kan så wara, men dä. är det 
Läst efter det nyligen uti V. Acad. [af grefvinnan EvA DE LA GARDIE 1748) in
gifna rönet bruka dem til stärkelse och puder, ty det är et species Solani, 
hwarföre jag ej eller wågal recommendera dem till föda så mycket som andre 
mine land~män.» J.1,~NJF.1 Coll. /liret. 1748-1749. 
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och frukt. För att den skall erhålla t illräcklig näring, omplanteras 
den med stjälk-knölar hvart tredje år. Den är smakligare än före
gående, lättare att odla samt erbjuder ett hälsosammare födoämne, 
och därför synes det egendomligt, att dess odling i våra trädgårdar 
ej blifvit allmännare. 1 

L athynis tuberosus (Jordmöss) smakar bra för våra landsmän, 
som resa i Holland; här visaT den en sådan lifskraft, atl om den 
en gång inplanterats i en trädgård, kan den knappast utrotas. Dess 
baljor mogna dock ej hos oss och därför måste den fortplantas 
med rotknölar. 2 

Sii11n Sisanon (Sockerrot). V~lxten frambringar sällan gro
bara frukter i vårt land, men kan lätt förökas med små afryckta 
rottrådar. Hvart annat eller hvart tredje år bör den nyplanteras, 
för att Toten skall bli riktigt stor. Den är den bästa och sötaste 
af alla våra rotväxter, så att man med skäl kan förvåna sig där
öfver, att den ej oftare synes till i våra tl'äclgå.rdar. 3 

Asparngiis officinctlis (Sparris), som förökas både med frön 
och rotstockar och trifves i sandjord. Mycken gödsel användes 
vid dess odling, för att feta skott skola uppkomma. Dessa skott 
afskäras icke under de tre första åren, och först efter åtta års tid 
böra nya rotstockar u tplanteras.4 

' »Jordärtskåckor (Hel-ianthus tnbe?·osus) hade warit planterade på 
en åker [vid Tunbyholrn], för några är sedan, med Potatoes (Sol<mwn tube?·o
smn); samma åker hade sedermera ofta hlifwit körd, och wäl rensad ifrån Pota
toes, men Jordärlskäckorne kunde icke utrotas, utan wä.xte helt höga ibla11d 
säden, hwilkel gifwer nog tydeligen wid handen, at Jordärtskåckorne bättre 
täla climatet än Polaler; :jag skulle ock hälla före. at de woro både smakeli
gare och hälsosammare. • L1:-Ni:, Skånslrn ·reset, s. 155. 

• ,Editur cocla, decorticanda, calida emu butyro, Belgis nsitatus, 11ostra
tibus etiamnunc rarior.» JERLI~, I. c., p. 121. 

• »Editur more Asparagi et in jusculis omnium dulcissima.• JERT.IN, I. c., 

p. 121. 
• »Sal l ader och stielkar. Sådana stielkar, som wi skola kunna äta 

och reda I.It oss, böra wara lösa och miuka, at de af tändermt må des bättre 
kunna öfwenvinnas. Spar g is är den förnämsta häraf, som ock af a tskillige 
nationer mäst brukas, är ej annat än hel lösa och hwita turiones, hwilka ju 
stöne de äro, ju bättre. Få kunna honom rätt koka, ty de l!\ta det skie länge, 
då blir bäskt och elakt, men rätt bör han kokas i största hastighet och med 
stark eld. Sedan den så är kokad, doppas den i smör och litet peppar pli.
strös, då han sedan blir en skiön sallade.• L1:-1N.€l Ooil. cliCl!t. 1742-1744. 

,Sparis, som war planterad wid R åbelöf, war namnkunnig, för dess stor
lek och löshet, hwilket Träg~rdsmästaren tilskref ostronskalen, som woro blan
dade med Sparisen. » L1xxt., Skånske, r esa, s. 83. 
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Scanclix [JYiyffhis] oclorata (Körfvel). Fortplanta: med frukter, 
passar bra för våra klimatförhållanden och anrättas på samma 
sätt som kål. 

B-um<:x Acetosa och dess i fjälltrakter förekommande nrietet, 
benämnd nissica,, förökas genom att dela rötterna och någon 
annan skötsel behöfves icke. 1 

Oochleetria [Nastiwtiiim} Annoracict (Pepparrot). Denna för
ökas med sönderskurna, i lucker och fuktig jord nedlagda rötter, 
och ju ofta1·e denna plantering sker, desto bättre är det. 

Artemisict Dracunciilus (Dragon). Förökas med rötter och 
fordrar framför allt en under vintern öfversvämmad plats. 

Rida grnveolens (Vinruta) kräfrel' en hård, sandig eller gru
sig jordmån, uppväxer af utsådda frön och bör sedermera under 
vintern och isynnerhet om v:iren täckas med granris. 

Melissct officinalis (Meliss). Fordrar alldeles samma skötsel 
som vinrutan. 

Poteriitm Sanguisorba (Pimpinella) tycker om något ton jord
mån, är flerårig och bör fortpl::mtns med frön.2 

Alliitm fistulusum (Kål-lök). som räxer utan synnerlig skötsel 
och förökas med lökar, 

1 »Af denna Yäxt beredes lapparnes syralle renmjölk, som de benämna 
Juemomelke, och det på följande sätt : De samla dennas blad i stor mängd, 
afplocka dem frän stjelkarne, lägga dem och deras bladskaft i en koppargryta. 
fylla denna Lill en tredjedel med vatten, koka innehållet till sirups konsistens, 
ditlägga ytterligare nya blad, koka och omröra fliligl med en slef, på det all an
rättningen ej må vidbrännas och erhalla en bränd smak. Sedan t ill dylik kok
ning anviindts sex il sju timmar, bortslålles ~rylan för all afkylas; därefter 
tillsättes renmjölk, och sedan slås alllsammans i slutna träkärl eller renmagar 
(första magen eller v11.mben) samt fön·aras i bergsba.lor eller neclgräfres i jor
den, på det at lemlar icke må förstöra kärlen. Ofta, ehuru mera sparsamt, 
blandas och kokas blomflockar af Angclica tillsammans med Rmnex. 

På detta sätt beredd mjölk erhåller en angenämt sur smak och ätes med 
förtjusning af alla, gamla och unga. 

Sålunda behandlad mjölk kan länge bernras och behåller ständigt samma 
smak, hvilkel annars ej skulle vara förhållandet. Dylik gammal mjölk kittlade 
äfven min gom, hl'ilkel ej nu- förhållandet med den nyberedda. 

Anmärkningsvärdt är, att, fastän intel är hos lapparne vanligare än sadan 
mjölk, jag icke försport, all den hos något annal folkslag eller hos Lapplands 
nybyggare kommit t ill a1wändning.» Lm:x.<E1 Flora Lapponica, öfversalt af 
Tu. FRIES, s. 93- 94. 

~ , Eduntur folia mixla reliC[Uis ad acuenclum saporem, qualem etiam Yino 
infusa prrelient.» ,h:RLIK, I. c., p. 130. 



Linne och växtodlingen. 75 

A. Schoenoprnsmn (Gräslök). Denna öländska ,·äxt fortplan
tas lätt med i jorden nedsatta lökar, och om dessa utbreda si~ 
för mycket, hindras de genom att afskäras. 

A. Ascalonicuin (Schalotter) hör förökas med smålökar, 
hvilka trifvas bäst i fuktig jordmån med god tillgång på sand. 

Fragaria vesca (Jordgul)bar) härstammar från elen afart, som 
förekommer på ängar. Den omplanteras med rötter, hvilka sättas 
u ncle1 k: 11'.ppningstiden, hvarefler örtrefvorna eller skotten afskäras. 
Som d:den är ;11h1:1:1:ok. heböfver den ej någon synnerlig skötsel. 

Ru!,11s ,,,.cticus (1kerbär). Afren de1ma växt fortplantas med 
rötter oel1 lo :1lt detta skall lyckas, bör densamma under våren 
och ända llil !:!:•u1- t"1·månaden hickas med is. 1 

Oynctra Scolymus (Kronärtskockor) och C. Carcluncitli,s 2 för
ökas lika bra med rötter som med frukter. Dessa Yäxter täckas 
under vintern med halm och mycket varm hästgödsel, för att de 
ej skola taga skada af isen. Utom hos några förnämare bar denna 
mat hittills ej gjort lycka. 

Bi·omelia Ananas, hva1's ädlaste och i hela natmen utmärk
taste frukt under senare åren börjat odlas i vårt fö.demesland, och 
det i de fömämares trädgårdar. För att ej växten skall förstöras 
af kölden, måste den hela Yintern hållas utan berattning. Deras 
skott bestå af trådar, lwilka framalstra rötter. då de läggas i fet 
jord och om våren hållas varma under fönster på samma sätt som 
meloner. 

TREDJE KAPITLET. 

Fruktträdgårcl en . 

Detta kapitel lämnar en kort redogörelse t'ör de bärande träd 
och buskar, som mest odlades i trädgfö,darn::t och hvilka kunde 
uthärda Sveriges vinter. Dessa voro : 

' »Baccre crudre inter omnium sapidissimos Europro fructus el saccharu 
conditre inter cupedia delicatissima non immerito nume1: utur; vino imposilt-e 
adeo istud jucumlum efficiunt, ut licet antea vulgare, jam cum pr::estantioribns 
certet.» HJOR'l'B, J. c., p. 89. 

2 »Cynara Cardunculus nuper apud nos in magnatur., hortos ab australi
bust regionibus introducla est; qmc bene etiam hyeme serva tur, ne vis frigoris 
illam· adurat. Caules aulumno humentur, ut albi evadant. teneri el succosi, 
donec in Acetariis edantur.» BuRG, I. c., p. 550. 
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Träd. 

Pyrus Mahis (Apel) med många afarter såsom J.1'falus syl
vestris (Vildapel 1), M. paradisiaca (Dvärgapel), M. Dictphana 
(Sibiriska äpplen) och 111. prasomila (Renetter). 

Pynts communis (Päron) har också många former, till exempel 
P. Pymste1· (Vilda, taggiga päronträd), P. Falerna (Bergamotter), 
hvilka böra föredragas för sin smak, och P. pompejana (Bonchre
tienner) fö r sin stor lek. 

Prnmis domestica (Plommon) äfven med många afarter. 
Primus Cerasus (Körsbär) varierar efter mognad, färg, storlek 

och smak, till exempel Oerasus Avimn (FogelkörsbäI·i), 0 . Bigci
'rella (Bigarreau) samt den mer sällsynta C. actiana. 

Bland fruktträden upptagas för öfrigt Sorbus A1·ia, Primus 
Armen'iaca8, Amygdcilus Pe1·sicci, A . commwiis4, llfon,s nigra 5, 

1 • Wilda apler wäxa öfwer hela Böda Sockn ymnogt i alla ängar och 
bära många äplen, dem lancllmanuen dock til ingen nytta wet anwända, utan 
endast om hösten, då han slachlal. lägger några äplen i sina färska kiött
soppor. Han hade tilfälle af desse, ~iisom bonden i Engelaud och Normandiel, 
at prässo. det skiöna cider eller applemust, som ofta Lä ilar med win. • L1NNil, 
Öländska och Gothltindska i·esa, s. 146. 

2 »Kersebärsträ wä.'tte nog [vid Hellekis], fasl än icke så många, som 
andra wilda trän. De woro så höga, som Björkar, och alldeles wilda, såsom 
andra skogsträn, och ingalunda planterade : alla woro af Fogelbärs slagen med, 
stora blad och söt frnkt. och icke el af det röda och sura slaget.• LrnNE, 'J,Väst
göta resa, s. 25. 

8 »Träglirdarna wid Hwitsköfle hade läcka och sköna häckar af Af'wen
bok, Apricoser, Persiker, Quitten och Winrankor, upleddes wid murarna och 
wäggarna. • L1NNE, Sktmskci nsa, s. 105. 

• »Mandelträden, som stodo wid wäggarna (i Asnms prästgård], och hade 
uthärdat winlren 1740, buro årligen frukt, som dock war något bitter.» LINNli, 
I. c., s. 98. 

b ,l\'lullbärs lrä stod pa torget [i Ystad] wid norra sidan, fullt med swarta 
bär inemot 14 alnar högt, och så tjockt, at det kuapt af en karl famnas kunde; 
war altså det sUlrsta wi sett i Skåne, och som uthärdat winlren år 1740 och 
1741, då mäst alla andra Mullbärsträn här i landet frusit hårt. Del wore en 
önskelig sak, om Mullbärsträn bär nedre mera planLerades, al Apothekarne åt 
minstone kunde få veritabel Mullbärssaft, som i hetsiga sjukdomar så mycket 
läskar, och så mycket förskrifwe~, o.l icke Apothekarne nödgades gifwa quid pro 
quo, och icke i stället för Mullbärssaft taga Björnbärssaft.» LINNE, I. c., s. 261. 
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Yitis vinifera 1, Citnis Medica, C. Aurantiwn, Laiwus nobilis 
och Ficus Carica. 

Buskar. 

Ribes rubrnm, R. 11igru111, R. Grossula,·ia och Rubus occi
denfalis, hvilken senare af professor KAu1 hemförts från Norra 
Amerika. 

FJ1RDE KAPITLET. 

Prydnadsväxter. 

:. l,"r Yäxlriket stå. h1ck n1.re den Högstes hulda försyn, ej 
blott de ting människan till buds, som äro nödiga för kroppens 
näring och hälsa, utan därur flödar ock mycket angenämt och älsk
ligt, utföljclt af ett synnerligt behag. I den underbart skiftande mång
fald af alla de ting, som där möta. finnas alltså somliga. som genom 
sin skönhet !'röjda (>gat, andra, som smeka tungan genom sin ljuf
liga och angenäma smak, and ra tjusa näsan genom elen behag
ligaste lukt, med ell ord. alla tjäna på skilda sätt människans 
nytta och nöje. De flesta dödlige. åtminstone de, som hafrn en 
finare utbildad smak, förstå också sin fördel, i det de mottaga 
naturens dyrbara gåf\-01· med den fröjd. att nästan ingen lräd
gårdstäppa pa landet nr sa oan,::enlig. att den ej lyser af några 
prydnadsYäxler. 

Ja, så l:lngl går detla intre$SC, alt s lörsta och förnämsta de
len af lrädgåt·clen helgas åt örter. som endast fröjda de yttre sin
nena. Därför skola måhända de flesta tycka, att vi ej fylll var 
uppgift i detta :Imne, om vi ej åtminstone i korthet beröra dessa 
behagligheter. Se här alltså de förnämsta örler, som utgöra derils 
älsklingar.» 

1 \Yinrankc,r wäxle bä1· [wid ~rislianst.ad] wid wäggarna af husen, äfwen 
som wid Sinclairsholm och updrogos til renstren i andra ,,·aningen, der de 
g-åfwo siua mogna drufwor och wittn(Lde om Climalels ansenligR mildhet emot 
de öfm provinciers : men om winterliden Jades desse merendels 11eder, och 
läkte~ med nagon häslegöd~el.• L1:-x1;, I. c .. s. 71. 
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Ettåriga växter. 

a. Frigidiores, som utan svårighet kunna vanps vid vårt 
klimat och fordra mindre omvårdnad af trädgårdsmästare. ära: 
Helianthus rinnuus, Calenclitlct officinalis, Papaver somnifernm, 
P. Rhoeas, Chryscmthemmn coroncwiiim, Centciiwect Cyarms, D el
ph~'.niiim Ajctcis, Borago officinalis, Adonis cestivciiis, A. a1cfom
nalis, NigeUa clamascenrt, Silene Armeria, Scabiosct atropiirpiirea, 
H esperis tristis, Mcilva maui·itiana, jJf. crispa, Digitalis pwrpu
rect, Lathynis ocloi-atus, Convolvulus tricolor, Lcwcitera trimestris. 

p. Tepidiores, hvilka böra planteras vid väggar eller på 
soliga shillen för att skyddas för kylan, äro följande: 1'agetes pn
tula, T. erecta, Amcwanthus cci1rclcdus. 

y. Calidiores, hvilka minst kunna tåla kölden, lira: Oam
pmmla pyrnmiclal-is, Senec·io elegans, foipatiens Balsamina, Gom
plwenct globosa. 

Fleråriga. 

u. Li lia ceae, som fortplantas med lökar: Tulipa Gesneriana, 
Galrmthus n-i-valis, L evcojwm vernum, Ncwcissus poeticus, Y-. 
Pseuclo-Ncwcissus, Lilium ccrndiclum, L biilbiferum, L. JJ1cwfo
gon, Fritillaria ;Jfeleagn·s, F. imperictlis, Hyacintlms oriental-is, 
H. [1VIusccvri] bot1·yoicles, Scilla amoena, Glacliol?-1s commimis, 
Ornithogalum wnuell,dum, 0. niitrms, Oolchicuin cmfamnale, Cro-
1·1.1s sativus, Anthericiim Liliago, Ilemcrocallis flavrt, H. fiilva, 
I ris gernictnica, I. variegata., I. bi-florn, I. sibfrica., I. spurict, 
Traclescantict v·irginica. 

p. l\1isce1laneae, hvilka på samma sätt som de föregående 
tåla vårt stränga klimat och som vidai·e kunna uppkomma af både 
frön och rötter : Pceonict officinalis, P. teni1,ifolia, Aqvilegia viil
yaris, Aconitwm Napelliis, Delphinium elatwn, D. Ajacis, Di
ctamniis albirs, T-rollius europceus, Helleborns vi1·idis, Veratrwn 
albwm, Alcea ·rosea, jjlfalva moschatci, Hespe,·is matronalis, Dian
thus Oaryophyl"lus, D. barbatits, Lychnis chalcedonica, A grostem
ma Ooronaria, Primula veris, P. Aitricula, D ocleca-theon J.lt[ea.
clia, Anemone Hepatica, Bellis 11erennis, Fiimrtria bnlbosa, A n
tirrhinimi mcijiis, Hieracium awrantiacitm, Oentawreci alpina, 
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Budbeckia lacinfota, Aster tradescanti, Echinops sphcerocepluilus, 
Physalis Alkekengi, Hypericwn Ascyron, Polemonium coernleuin, 
Clematis integrif olia, Vinca minor, Viola ocloratct, Gnaphali·wn 
margaritaceiini, Achillea Ptannicct, J~icttr-icaria Pa•rtheniwm, 'l'a.
·nacetiwn vulgare crispmn, T. Bctlsamitct, Artemisict Abrotrtnmu, 
JJ!Ienthn crispa, H,11ssop1Cs offichwlis. 

y. C:a li diorcs, som under vintern böra hållas inom hus 
eller på annat sätt skyddas för stormarnes våldsamhet: Phlomis 
Lemmrus, Lobelia, Carilinalis, Hedysarum co·ronMium, Cheirnn
tlws Cheiri, C. incan11s, Gnaplwlium orientrrle. 

o'. Aterstående fleråriga växtei-. hvars rötter uppgräf
vas på hösten och hela vintern hallas torra i ett boningshus ocll 
nedsättas i jorden på \·åren, ~iro: Ranuncufos asiaticus, Anemone 
roroncwict, 111-irnbilis Jalapa. PoZirwthes foberosa . 

Af dessa uppräknade Y~ixter finnas många varieteter : 

a. Med blommor af omväxlande fär-ge1·: Tttlipct Gesneriana, 
Aqv-ilegia v1tlgaris, Alcea rose1i, Dianthus Caryophyllits, JJfirct
bilis Jalapa, Pi·imula veris, P . Aiiricula, Cheirnnthus inccmus, 
Impcttiens B alscnnina, Rammcul41s rtsiaticus, Anemone 1·01·0-ncvrict, 
Papm;er somniferum, Delphinium .Ajacis. Centrwrect Cyamts. 

p. ;\led dubbla blommor förekomma ofta : Prim·ula ver-ii,, 
Narcissus JJoeticus, :Y. Pse1rdo-Narc;issu~, Preonict of(icinalis, Al-
1;e(t 1·oseu, Dicwtlws Oaryophylllls, L!Jrfinis chalcedonica, Agro
stemmet Coronarict, B el/i~ 11ere1rnis, Yiolu oclornia, Matricarict 
Partheni1w1, Oheira11thus Ohefri, 0. incrnw, Ranunculus asiati
ci,s, Anemone co1·onaria, A. Hepcdica. Heliantlws annuus, Cfl
lenclulct officinalis, Chryscmtlie11mm coronarium, PaJJaver somni
f'ernm,, P. Rho1:as, Ta_qetes patulu, T. erectct, :Nigellci clam1tscenn, 
I mpatiens J·folsamina, Rosa, Viburnum Opnlus. 

Träd och buskn.r. 

a. So:'tcbna, som kunna ulhärcla vår vinter och icke odlas 
för sina frukter utan fö1· prydnadens skull, äro: Aescnlus Hippo
castcmum, Sy1·ingci vitlpcvri.s, Philculelphus ro1'0ncwius, Viburnwn 
Opulus flore pleno, Rosa, gallica, R . rtlba, R. Eglctnteria., R. 
centifolia, Spfrcea scdicif'olict, Potentilfo frntirosa, Robinia Cara-
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gana, R. frutex, Buxus sempervirens, Lonicera Caprifolium 1, 

Ligustri,m vul_qare. 

fl. Växter, som alltid börn hafra sin plats i boningshusets 
fönster, äro : J asminum officinale, rinca 1·osea. 

»Här har du, benägne läsare, hvad som synts ljänligast, all 
så som tiden och utrymmet medgifYit, här framlägga i detta ämne, 
men som af ett rikare snille och på en annan tid, då denna Yeten
skap nått en högre ståndpunkt i forskning och erfarenhet, skall 
kunna förbättras och Yidlyftigm·e behandlas. Se emellertid icke 
dess mindt·e med YälYilja på dessa obetydliga blad, som i någon 
mån ulYisa, att vårt fädernesland är utrusladt med många stora 
förmåner inom .-äxtn'.irlden. Ty låt ,ara, att ljufiiga Yiner här ej 
pressas ut' drnfvor: vå1·t korn skänker dock en dryck, som ofta 
äger sin förtjänst framför dessa. Låt vara att vårt klimat ej om
huldar citronträd och palmer, ln-ilkas frukt närer och lwilkas saft 
förfriskar: de smakligaste äpplen och påron äga vi, hnl.ka Yi 
kunna förtära med största välbehag och åfven förrnnclla t ill cidC't' 
och andra smakliga anrättningar. Och likasa i allt annat, si\. a ll 
,·i ej kunna nog Yörda den All\"ises fullkomliga skapelse, hvari 
genom Han så Yelal sörja för människans sällhet, all ,i kunna 
lefva förmånligt och lyckligt, liYilken trakt af jorden vi än bebo.» 

l SALVJI Lärda tidningar (u· 1764 den 28 juni lämnar en 
korrespondent från Upsala följande anmålan af ofranslående 
uppsats: 

» Under Her r Archialern och Riddare11 von Ln•,l(ES inseende, ven ti lerade 
hiirslädes Ilen· JoxAs C. TEliGBORG, Wästgöthe, elen 20 sistlcdne hujus en af
hnndling om Ilortus wlinaris eller Köks-Tt·ägd1·den. 26 sidor in 4-:to. 

I fcketalet anmärker författaren, al trägardsskötseln är en ibland de sa. 
ker, som längst blifwit wnrdslösade i w11rt kära fäderneslanJ och ännu i all
mänhet kallsin11igt handleras. Ullänningames e l'lenlöme hordc tifwen i dellA. 
mal upmuntra oss, hälsl som climalel och jordmonen. ehuru mindre fördel-

1 • Caprifolima ge1·11w11icm11 [Lonicera Periclymenmn} wäxle wicl haf,,. 
s idan [utanför Göteborg) pli åtskilliga klippor emellan springornc, där jorden 
war ton och skarper; denne wäxt eller buske hade jag allena~L Lilförene sett 
i Swerige wid Ramlösa Surbrun i Skäne: han meriterar upmiirksamhel, hälsl 
då. man ser honom tala w11ra winlrar, ly ingen kan wara angenämare och 
lji\nligare till sma lusthus, som äro g,iorde af spröt, för hwilka !Jan såsom eu humle 
upklifwer, utan at med sljelken ärligen förwissna, och således hela huset be
täcker m"ecl sina wackra blader, utom del han g-ifwer en angenäm lukt med 
sina sköna blommor.> L1!(:,.t, Wäsfgöta 1·esa. s. 11-G. 
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aktige ä n i södrare orter, likwäl kunna, om en förs tåndig och efter dem rättad 
skötsel tilkommer, frambringa en myckenhet nyttiga och nödiga wäxter. Wi 
hafwe ännu b rist pi goda böcker i detta ämne, sadane nämligen, som äro 
grundade på förfarenhet och därjämte tillräckel ig insigt i naturalhistorien, 
utan hwilken aldraminst denna delen af hushållswetenskapen kan bringas til 
någon bögd. I nänn,rande afhandling har författaren allenast welat upräkna 
de kökswäxter, som man dels kan, dels werkeligen planterar i Swensk jord, 
och med fä ord nämna om deras skötsel eller en och annan anmärkning. 
Han indelar sitt arbete efter tle tre hufwndsätten at plantera, nämlige11 på 
åkern, på trädgårdssängar och på gräswallen. Således handlar det första ca
p illel 0111 wäxterna på l\kren (airer); dess första afdelning angår den p lögda 
(aralus) och den andra den grafna (fossus) åkTen. Andra capitlel handlar om 
plantarium eller wäxlerna på trägardssängarna och har trenne af<.lelningar. 
nämligen om plantre bieuues, annua; och perennes. Tredje c(lpitlet om ar
bustum anförer f'rukt-trän och busklH. Fjerde capiUet innehåller plantal coro
nariie eller de wäxter, som pryda el hlomsterqwarter. jämte de trän och buskar, 
som för sina wackra blommor sknl i luslg-arclar planteras. Swenska namnen 
iiro ock Mwerall tillagde .• 

* * 

X'{. Linne och den Borgströmska professuren. 

Under en Wngre följd af [u· hade L1NNE hyst en innerlig önsk
an, att det Yicl Upsala lmiversitet kunde beredas något tillfälle 
till u ndervisning. och det i sa Yidsträckt omfattning som möj
ligt , öfver Sveriges produkter ur all[l tre naturens riken med så 
fullständiga redogörelser, som omständigheterna medgåfvo, beträf
fande deras förekomst, beskaffenhet och praktiska användning, t ill 
obestridlig nytta både fö1· det allmänna Yälståndel och den en
skilda indiYiden. För behandlingen af ett så omfattande ämne 
fordrades naturligtvis en särskild professor, då han själf, oaktadt 
sitt lefvande intresse, sin outtröttliga flit och många epokgörande 
arbeten på detta område, ej kunde medhinna allt hvad han önsk
ade. P,\ många ställen i hans skrifter ocb muntliga föreläsningar 
framträder denna önskan, men ingenstädes, som det synes, sa 
tydligt som i hans uppsats Tanluw om grnnclen til oeconomien 
genom naf.wrkiinnogheten och physiqi~en, offentliggjord i Vetenskaps
akademiens Handlingar år 1740. och ur lwilken vi tillåta oss atl 
har meddela följande prof: 

6 
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»Det wore önskeligt, at minernlogie, botanique och zoologie en 
gång så nödige kunne blifwa wicl wåra academier, som nu h istorien, 
metaphysiqnen, logica och moralen, sci al hwar philosophioo ma
gister måtte förstå sin physique och naturkunnoghet; då wore re
dan grnnden lagd til all oeconomie, men icke förr. 

Ty Herrar ~Iagistri blifwa merendels alla Prästmän, plante
rade öfwer hela riket, mäst på landsbygden. 

Åhöraren i socknen upptäcker allt för sin präst, sa att, om 
han wisste det minsta rnalmstreck i socknen, dölgde han det icke 
gerna för pl'ästen, som då kun'de och wille urskilja malmens art 
och godhet till publici nytta. Således skulle på några år upp
täckas mer i bergswäsendet, än eljest i långa tider. 

Då skulle man få se häckar af allehanda slags buskar be
satte; trägfö·clar anlagcle; ängar med hwarjehancla frö besådde; 
[tkrar med färjegräs och andra nödiga wäxter utsirade, d~t han 
sjelf förstode och älskade saken. Ty gemene mans hog och pung till
låter inga försök a t anställa, men antager alt h,racl som han ser wid 
sin kyrka lyckas för sin pr~ist. Då skulle man se, att bonden 
lärdes hwad til bröd tienn kunde i dyr tid, sa att han lättare 
kunde finna i siukliga tider husmetlel hos sig \\"ä:rnnde. 

Då skulle rön orn insecters, foglars och djurs natur blif1Va ett 
oskyldigt ticlsfördrif för honom om sommardagen på den liufwa 
Jandsbyggden, då dessa ting också blefwe wärdigare att åskådas». 

Dessa LLNNES tankar och förhoppningar blefro lyckligtyis ej så 
långt efteråt åfven en verklighet, då nämligen den storsinte och 
patrioliske brukspalronen ERIK BoRGSTRÖM i Värmland år 1759 
anslog en större penningsumma till inrättandet af en sådan 
professur. Några utdrag m ett till konungen ställdt förslag
om dess beskaffenhet torde bättre än något annat visa, huru 
Bol'gström tänkte sig denna institution i \·erkligheten, och hurn 
han önskade att dess innehafrare, genom föreläsningar och prak
tiska öfningar, bäst skulle befrämja Y5lgörarens ädla och foster
ländska syftemål. 

»Jag har öfwertygats», skrifwer han bland annat i denna in
laga, »att rikets wälstånd och styrka stödja sig pä myckenheten 
af goda inwf'tnare. Myckenheten af folk lärer näpligen ernås utom 
ymnogt förr.id af lifsmedel och andra för menniskjans tarfwor 
och bchof. 
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Ett medelmåttigt land kan föda och bärga mang·a inbyggarc. 
om det till alla sina platser blifwer rätt uppoclladt, då ingen jord 
är så skarp och mager, att den icke kan giöras gagnelig och 
frngtbärancle. 

Oeconomien har altså förekommit mig städse som det för
nämsta medel att upbringa ett rikes wälmåga . 

.Jag har m~irkt ;itl mina kjära landsmän, hälst i de seclna1·e 
tider, med otrolig nit och fli l bidragit alt hwad hos dem ståclt, 
att uphielpa oeconomien h~ir i fäderneslandet, men jag ha r sak
nat det förnämsta och ~iclfwa grunden, som är tillräckelig kuncl
skap uti naturkännandet ocb oeconomia naturre, utom hwilcka 
alla försök liro bl inda, sil att hwad som lyckas för en, det olyckas 
för elen andra, och det utan att wettenskapen clerigenom tillwiixer 
eller någonsin fftr fastare fötter alt sta p.'.'t, cler likwäl denna wet
tenskap torde wara så demonstralire, som någonsin sielfwa m:=i
thesin. 

Till ett sådant ändamåls \\·innande worn m in åstundan att 
en slik professor inclclte sine lectioner så., att han kunde för den 
studerande ungdomen absolYera en hel course af oeconomien ptl 
tre års tid, clå han det första årel läste om cliuren, neml. om fyr
fotade cliurs jagt och odiurs utrotande efter alle bekante sätt; om 
tama diurens skjötsel, focll'ing. producter och medicin ; om fogel
fängerie, imältaclt efter foglarnes flyttning, samhällen, byg-gnacls
sätt, föcln med mera och af samma grund lära de hemtamdas 
skjötsel; om allehanda slags fä:kercdskaper och fiskande, efter fisk
arnes art och nntur, och det sa wäl till hafs- som insjöfiskar, 
men förnämligast ont clnmmars rälta imätlancle och fiskars för
ökande; om bij, silkesmatskars och andra nyttige insecters rätta 
skjötsel samt skadelige insecters kufrande i trägårdar, pä l°tkrm·, 
i ängar etc.; om pärle.fiskerier med mera hithörande. 

Det andra å ret borde han läsa om nyttiga planteringar; om 
de örter , som ätas af hwart s lags kreatur eller ock förkastas; 
om häcknrs rätta anläggande : om ~lngars tillbörl iga skjötsel; om 
planteringar p[t marcken, i ängar, kring husen; om frugtträds 
planteringar; om kjökskryddegftrds inrättande; om blomsterwäxter, 
zirater, samt hwad annat, som t.jenar till en trägårds prydnad; 
hwarlill kommer ock andra planteringar a f lrnmbla, tobak, färg
örter, apothecarewäxter elc. etc. 

Thet treclje året om allehanda s lags jordmohn, såsom alle
handa s lags jord och dess olika blandning samt ändl'ing och läge 
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för åkerbruket, iing och andra planteringar; angående giödning, 
clikning, såning, med cLL ot'cl n.lll hwacl som börer ti ll :ikerbrukel 
och landlskjölselcn. utan att frir:::umma tydeligen alt föreställa. huru 
åtskillige slags stenar böra ,mwi\ndas Ull bygnader, C(\l"arnar, 
kalkbrannerier elc. etc. 

i\Ien som alt delta synes ända wara otillrftckeligil utan e11 
vira nwnuduclio, s,i. bör denna professor så när si~ m1gonsin 
giöra !alet· intill staden del.samma praclicera. att de studerande 
m,'tge med egna ögon [',\ se, hum trän planleras, htickar anläggas, 
jorden föt"bätlras, huru bij och silkesm<llskar skjötas, huru färg
grf1s och medicinalörlcr cnlliveras med hwad mera, som förr up
rliknat är och möjeligen in loco kan utöfll'as och wisas, cla ,jag 
giör mig försäkrad om t:!ll lycklig'l änclamal:; ernacnde». 

Som man lätt kall föresliilla sig, genomträngdes L1NNE aJ den 
uppl'iktigasle ocl1 rarma,-te glt'lclje öfver den oförrnodadc uppf:yllel
sen af en rnång.'tl'ig älsklingslanke. Jl\-at's slora betydelse förveten
skapen, fosterlan1lel och de11 allmä11na \'älmågan han onekligen 
var den förste all inse. Yi kunM därför ej heller linna nagon Mltre 
afslulning pft föregftende lilk, försuk all ski ldra Linnes betydelse 
för S,·eriges u·ädgard;,,-kölsel od1 landtbruk. än genom all anföra. 
följande i rnckrn ocl1 ltögsW1mla on1alag affallade utdrag ur det 
ins lallat ionsprogr am, hvarmed hall såsom rektor den 11 December 
1759 hehmrle den förste Borgslrömskc profc::isom Jo11AK LASTBOll ,·r1l
kommcn i kretsen af sina ämi.JetsbrOder vid Upsaln. universitel od1 
på samma ~.'mg inbjud till afhörnndel af hm1s inlräde;:;föl'C
lftsning. 

•Då en alsmii.cklig Gud imällade delta jordklolel, läckte och 
beprydde Han del med sa manga lu:;encle slags särskilde VÄXTER, 

som man än i dag ser pa jordenc arligen framkomma, till äfven 
sit manga Yitncn a f ;;in oäncleliga ,·ishet. och änleligen. a tt intet 
ar all hvad skapat är 1nt'ttte l'örg[1s, inrättade Han, genom oecono
miske lagar, all alt delta skickeligen .,:kulle underh:ll las. 

Att ingen plats af jorden malle sia öde och tom, inqntrle
mdo Han desse Yäxler på ~ine sår~kilcle ställen, så uL soml iga 
skulle trifra~ pa det lona, andrn i det va ta, somliga på öpna 
HUL, a.ndrn. i s kuggan; andra i my ll a, i lera, i sand, i kalk 
andra. oclt sådant med den lag, al da någon Yäxl inslälcle sig pa 
en annan ort, skulle elen rnutrifvas och ul111ärglas af dem, som 
samma plals med rätta besullo. 

Således blef ,·äl ibland många ,·äxlm· mindre antal pa bvarje 
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ort, men likväl att ingen af desse grannar måtte få taga öfver
handen, at den utträngde sina naboer, gjordes Insecter till up
syningsmän för hvarje växt särskilde, med egna vi-irktyg och ge
vär försedde efter sin nöd,ändighet, medelst hvilka de måtte vara 
i stånd att aga och inom sina skrankor hi\lla de girugaste, då 
lönen deras blef för trogen tjenst, att af sitt arbete vinna silt 
uuderMIL Åter at clesse underbetjenter ej må:lte allför sfrängt 
missbruka sit välde, sattes öfver dem Rof-Insecter; öfver desse 
Sparfvar; öfver Sparfvarne Hökar och så vidare, alt hvar måtte 
stå under sin kuse, intill de aldrastörste creaturen. 

Änteligen, att skådeplatsen måtte beständigt hållas snygg och 
ren, inrättades andra Insecter, ntt borttaga de stinkande asen, 
den rntnade d~·en, den nedfallande orenligheten på jorden, i vat
net, öfver alt, utom Boskapen, som årligen skulle bärga grödnn 
och hålla platsen ren för en ny Vttr och en härlig sommar. S,\ 
ledes blifver och intet onyttigt; intet försummadt; intet för myc
ket; intet för litet. 

Under en slik ordente]ig inrättning cleltes desse sysslor så 
ibland alla, att hva.r oeh en fick sin särskilda beställning, med för
bud vid lifsstraff, att icke intränga sig i elen andras näl'ing, och 
därmed förtaga honom frukten, lönen af sin iienst. Denna lag 
skrefs på deras lukt och smak, att öfverträdarena måtte vara 
utan ursäkt, då de dömdes til sit dödeliga gift. 

Öfver alt detta. satte Gurl m enniskan at vara en regerande 
herre, som skulle hålla de miicktignste innom sina skrank.ar, och 
till belöning få af det henne :mstocl i naturens riken. ~åsom till 
föda, hus, husgeråd, medel- och omedelbara förnödenheter, intill 
de starkaste gifter, att blifva hennes nyttigaste meclicamenter 
Under nyttjandet af alt dettu, som hva.rt och ett för sig upviste 
för henne ett nytt prof af en Allvis Mästare, kunrle hon icke an
nat än åskåda det hon nyttjade och altså med s ina tankar up
lyftas till Skaparen, som alt så oändeligen, härligt och alsmäcktigt 
inrättat. 

Som nu Gud således gifvit till menniskans nödtorft och be
qvämligbet alt under solen, hvilket begripes innom de tre naturens 
r iken, och utom demlintet annat; och hon af des nyttjande endast 
kunde underhållas och fägnas, om hon vinlade sig att am-äncla 
hvart och ett till sit rätta änclam;11; så har ock ibland menni
skiorne ej annat kunnat ske, än att den vettenskapen måtte up-
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komma, som kallas Oeconomie, 1.y ,i nödgas alla tl.f inYärtes 
drift söka vårt underhald, såsom det första och förnämsta bland alt. 

Ehuru nu denna vettenskapen är den nödigaste och ound
gängeligaste, så hai- likväl ingen, jag vet ej af hvad oblidt öde, 
mera legat i träde, om icke där af, att ömnogheten af förrådet 
ocl1 okunnigheten af egit goda, giort inbyggarena villrådige. 

Att denna nödigaste och angelägnaste vettenskapen en gång 
må blifva bygd på orörlig grund, är nödigt, att henne bergfaste 
hörne-stenat· henne underläggas. 

Den förs ta är, att rätt skillja och kiänna bva.rt och ett ska
paclt slag af Jord och Stenar; af Örter och Trän; af Insecter, 
Fiskar, Foglai- och anclra Diur. 

Den andra, att utforska hvart oeh ett t ill art; förökning; rum : 
underhåll: natur och skyldskap. 

Den tredje, att underrätta sig om hvatt och ett till sin be
ställning, underhufvancle och öfverhet i den stora verldens police. 
Då vi detta vunnit, fä vi först bergfast grund för vår egen oeco
nomie, som i.ntet annat är än N atmal-kmmigheten lämpad till 
menniskans förnödenheter. Fattas en enda led eller länk i natu
rens kädia, den yi böl'e nogast föllja, fare vi straxt vilse i mörka 
skogen; vi stöte oss emot stenarne, rifve oss af törnen, fastne i 
clyen och Satyrerne grina åt o:;s som projectmaka.re. 

Detta bar jag länge sedt och derom sökt öfvertyga mina 
åhörare, under det mine k. landsmän i senat e tider med nitisk 
s'Vett sb·äfrat att atbeta sig fram genom hårdaste hällebärgen: 
jag har ock tydeligen fattat, att om denna vetenskapen skulle få 
fast grund, borde den byggas vid lärosäten, på natmalhistorien, 
och därifrån sedermera utplanteras öfver hela riket, men icke 
kunnat begripa, att de hälsosammaste förordningar allena uträttat 
mera för en landtman, än för en skeppare att undvika de för
dolde ref och oförväntade stormväder. Men som de mäste stude
rande lämna sig merendels helt och hållet till de philosophiske 
vetenskaper, hafva de tyckt sig gä ur vägen, om de af en annan 
facultet skolat låna eld till sin Yishet; hvarföre jag ock nedsläpt 
händerne, och min hog har stannat mer vid en blott önskan, än 
tillförliteligit hopp, att en gång se den dag, på hvilken en sådan 
sann ing måtte uppdagas. 

Den Allrådande, som styrer folks öden, giör ofta inom af
tonen det man ej förmodat på en hel mansålder. Han gifver och 



Llnne och växtodlingen. 87 

tager, så vishet som andre sine håfvor, när åt och af hvem han 
behagar : därpå få Yi här det tydeligas te prof» . 

Efter en kort redogörelse för den Borgslrömska donationen, 
hvilken först var afsedcl för ett helt annat ändamål, än sedermera 
blef händelsen, fortsäller L IKNE på följande sätt: 

»Härpå gifrer H:r Borgström 100,000 daler kopparmynt till 
Upsala Academie åt en Professor Oeconomire privatre, att af dess 
årliga ränta lönas och underhållas, hYilken såsom ledamot af den 
Philosophiska Faculteten skulle på modersmålet lämpa natural
h istorien t ill enskilta hushållningen således, att han afhancllacle: 

1:sta ähret jord- och stenarter, åkerskötsel etc. 

2:clra åhret \\·äx ter och deras brnk, planteringar, färgörter, 
häckar, skog etc. 

3:die åhret Diuren : jagl, fogelfönge, fiskerie, silkesmatskar 
etc. och således inom tre åhr alla delar af Hushållsvettenskapen. 
För öfrigt stadgade han heligt, att denna professionen skulle aldrig 
gifvas åt någon efter ancienncte eller till belöning, utan altid till 
den, som vore alclra bäst grundad genom största insigten i Natural
historien, hälst Vennelänningar.» 

D en nyutnii.mnde professom i elwnomi, JoHAN LÄsTBOM, in
stallerades också på sedvanligt såll den 13 December samma år. 
då han som ~inrne för sin inträclesföreläsning valde »den nytta, 
som ett borgerligt samhälle kan förvänta sig, at öfverhel och undc1·
såtare liksom täfla med hrnranclra om lrnshållni.ngens förbättrande». 

Sedan det.ta redan rnr inlämnadt till tryckning, bafra , ,i erhållit under
rättelse om etl Kejsed. Vetenskapsakademien i S:l Petersburg t illhörigt manu• 
skript med titel »CARL v. LINX~, Vorlesimgen iiber die Oiiltitr der l'jlantze11 
dene1~ Hen·en Alströmer imd Logis gehalten in UJJsala 1759•, hvilkel för 
offenlliggörande benäget utlånats därifrån till nniversitetsbiblioteket i Upsala: 
men som detta ej hunnit användas vid ofvansl1iende skildring af Linnes verk
samhet på växtodlingens område, kommer detsamma att i stället särskildt ut
gifvas. 
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Från medlet af 1700-talet äger man en versifierad framställning 
af planteringars verkställande i Östergötland, som hölls inför Öst
göta. nation i Upsala i närvaro af dess inspektor, teologie pro
fessorn JY.lATHIAS AsP, den 31 Mars 1762 af dåvarande studeranden 
E. 0. RYDBECK. Författaren, som under sin vistelse vid universi
tetet tillhörde den medicinska fakulteten, utgaf 1758 en särdeles för
tjänstfull afhandling i entomologi, som bär namnet Pandora in
sectonmi, åhörde, att döma efter ett ännu i behåll varande kol
legiehäfte, LINNES föreläsningar i dietetiken åtminstone under Sep
ternher månad 1759, och blef slutligen lasarettsläkare i Vadstena. 

Det ofvannämnda skaldestycket är nn tämligen sällsynt äfven 
i våra större bibliotek och därför nästan alldeles obekant för nu
tiden, men förtjänar väl att framdragas ur mångårig glömska dels 
för dess fosterländska syfte, och dels för det särdeles vackra och 
lediga språk, hvari författaren klädl sina tankar. För oss är det 
dessutom af särskilclt intresse därför, att fört'. anför L1NNE som sin 
förebild i planteringskonsten. Det är framför allt af detta skäl, 
som det här aftryckts. 
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l\'lin djel'fva skaldemö ! jag bäfvar för dil fel: 
Din klena pipas ljud de äro alt för svaga. 
At Gölha ungdom här, på något sätt, behaga: 
Så vitlerl Samfund knapl lär gilla dina spel. 
För Herdar går det an, :it blåsa uppå blad 
Och för en olärd sång en yllig hjord kan dansa: 
l\1en mer än endast Pan din pipa här bör ansa, 
Så framt du ärnar nu att göra någon glad. 
Betänk Jlla.roner här, Horatier och fier, 
Som visa, hur man quikt en Skalde-luta sköter. 
De ha sit säte fåtl ibland de unga Gölher, 
Och deras Svada visst åt ostämdl läte ler. 
Men dock kanske dit mod, än blygsel, gagnar mer. 
Ty, om du blir försagd, kanske du mera felar. 
Om lVIARO får beröm, när Lan på halmstrå spelar. 
Så spår jag, at en vän med dig ock öfrerser. 

Du Gölha ungdoms Stöd. vår hägnad och försrar ! 
Du Lärde Doclor AsP, så stor bland Hedersmfoner. 
Al Dina Silfrer-hår hos alla dygdens vänner 
Upväcka vördnads nil för en så älsklig Far ! 
Som ortens Domprost bär af alla vördas Du, 
Och jag Dig vördar mäsl, dock vil min svaghet rysa: 
Men hoppas, al du kan ät ungdoms-lekar mysa 
Och gynna mig, som blås på späda pipan nu. 

I Herrar Landsmän, Er, l Bröder, beder jag, 
At I nu mina fel ej' velen så rörtyda, 
Som deras sträfva ljud i Edra öron lyda: 
Så vinnes Eder gunst, den jag begär i dag. 

Så kom då Skalde-mö och SJung_. ll\·ad du har lärdt : 
Om skog ock trägårds-ans, om Öster-Göthska lunder, 
Til blom-Gudinnans pris, som gör så glada stunder, 
Och hvilkens ljuh1a pragl ocl1 fägring har dig snärdt, 
Du täcka Flora visst en Guda dotter är : 1 

' Den romerska Flora är Lekant af Fabel-\ärau, och lwarföre hon, af de Ro
mare, blef kallad blomstrens Gudinna ; men när man under detta namn betraktar 
vegetation, och hvadan den härrörer: så tyckes den här anförda Florns här
komst Yara mycket rimelig: emedan Thetis bet)·cler vattn ocb Titan Solen 
eller värman. 
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Du, utaf Thetis född, har ·Titan til Din Fader. 
Gudinna! kom nu själf ock gör din gunstling glarlel'. 
Och hjelp en Skalde-vänn, som dina olier bär. 
Kom, skygge flock, som liar i skuggens skygd din gån~ ! 
Kom, Echo, som ur bel'g och mörka skrymslor 1 ropar! 
Bit, skogens nympher, L, som dansen uli hopar, 
Och stämmen Eder röst med denne skaldesång! 
Diana, du, som förr i Yåra !under bodl 
Och med Din lätta tropp i gröna skuggan hvilal ! 
Hvad väller, al Du nu så hastigt från oss ilat? 
Din bortgång skadar mer, än någonsin man tr odl. 
Kom åter. läcka l\'yrnpL, vi vänte med begär; 
Ja, Svidjebonden sjelf skal snart dig offer gifra, 
Om Du allenast vi! i Yåra skogar blif\,a: 
Der din End.11mion skal bli Dig mera kiir. 
Och skulle någon än ibland oss Yat·a quar, 
Som ganska obetänkl Dit offer vil Dig neka: 
Så lär min Skalde-mö hans tröga själ beveka: 
Då skall Din äras tolk städs sjunga Dit försvar 
Scttyrei-s ludna tropp, mäst ömkal' jag dock E'r. 
På våra nakna fält l kunnen Er ej skyla : 
I, frusne, gömmen Er, för Karlavagnens kyla, 
Inunder Enens tagg, som m insta lugnet ger. 
I nu för minsta knäpp, som rädde harar fly, 
Och Edra glesa hus i flygten lemnas öde, 
Där fostren af Er ätt, förkylde, ligga döde: 
Det är ju bård!, at så Er lilla koja bry. 
Jag Yil då föredra. behjerlad, Eder sak: 
Jag Yil vår ungdom lätt uppå den lankan leda. 
Al skogen, Edert hus, man m:itle bättre fredn 
Och med Planterings-konst, åt Eder sk::iffa tak. 

Plantera, är en sak, som våra tider glömt; 
Och fast man kunnat del i forclna dat· förgäta. 
Dock våra l<'äder sedt, hur tidens erg kan f'rii la, 
Och derför mycket godl å t barna-bameu gömt. 
Men hvarför skole vi bandtera med föragt 
Ock plundra skog och mark? el arf~ som oss är lemnadt, 
Som, utan tvif'vel, är til bättre larfvor ämoaclt, 
Som borde tjena oss ti l nytta och ti l pragt. 
Som borde värma oss uti vår kalla Nord, 
Som skulle hjelpa oss at bergens skatter blåtla, 
Som skulle komma oss i alla mål til måtta 
Och kläda med sil skygd vår nakna fosle1j0t·d . 
Vår bonde blandar iin sin varma svell med sot : 

1 Latcbrce fercirmn dler vildjurens hiclcn. 
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Svid-Gölher icke glömt den sed, hvaraf de nämnas: 
De vilja på hvarl träd med eld och bila hämnas, 
Liksom en menlös lund dem något gjord! emot. 
Det vore blygd för oss al altid vara sist, 
At länka på vårl väl och fosterlandets bästa; 
Sen andra folk sig fåll uti sin sällhet f'åsla 
Och rällal genom ,·ård, hrnd de af ovård mist. 
Det icke under är, at förre Göthske män, 
Af vapne-glants och krut, i synen blifvit skumme, 
Al andras hushålls-sätt man räknadl här för dumme: 
Slik blindhet icke bör bland oss förspörjas än. 
Vi äro ju det hopp, som Gölha liter på : 
Vår kära fos ler-bygd, ny fägring af oss hoppas; 
Låt ej vårt öra då för hushålls läran stoppas, 
Vi här ju kunue ljus i denna saken få. 
Vi hafre bär de Män, som leda våra steg: 
En stor LINNJEUS lär, hur man skal rätt pla11le1·a, 
Och huru man skal bäst, el lräd, en ört handlera. 
Al den i otid ej. af vårdslöshet blir feg. 

Man klagar öfver alt, al verlden nu är trång, 
Al syslor felas nu, sen folket blifrit mera : 
Men om vi något mer begynte al plantera, 
Så skulle vi också få flern nlirings fi\ng. 
Den falska ärans sken nu många blinda gör : 
Fast deras vinning blir, tom pung och hungrig maga. 
Hvat· en vi! m1, som lärd, sig up til heder draga : 
Fast han, af brist på alt, pd. halfva vägen dör. 

Skönt färgen nu är dyr och färge-lönen dryg; 
Så äro likYäl få, som förge räxter drifra. 
Al "i, från utländsk hamn, nu egna gräs förskrifva, 
Det öker priset högt på hemma väfda tyg. 
Om konsten här hos oss blef upbragt til sin högd. 
Och flere färge gräs nu ökle husMlls skatten 
At öfver ån man ej behöfde hämta vallen ; 
Så blefve bonden snart med egna tyger nögd. 
Dock är ej endast färg, lmn-på vi !ide brist: 
På "åra Apothek vi dyrt fa helsan köpa 
Och ofta brydde nog rle medel efter löpa, 
Som stå i egen jord, på minsta ört och quisl. 
Nu köpes utifrån, bvad här man borde få, 
Och kunde inom hägn i hvarje trägård finnas ; 
Men Apothekarn ej vi! del förstå och minnas : 
Ja, mycket växer vildl och hämtas ej ändå. 
Hvad hindrar al hos oss plantera saffrans lök? 
~ är Spanska slättens eld och (jällens snö och isar 
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Och Engelsk flit för oss dess rälla skötsel risar: 
Behofrel rönes nog i Apothek oc:h kök. 
Här intet tänkes pä så mycket, som Tobak; 
Ja, förr än någon här planterar Kummin hagar. 
Och. med at höfrö så, om sina iingar lagar. 
Han j_ordens gröna hud flår af lil torfretak. 
Vår Oster-Göthska släll. är bland de bäsla land 
Och utom ~lalmö Lähn. mäst tjenlig til plantering. 
llu1· skulle Landet ej bli rikt af slik handtering. 
1 fall hon idkad blcf af en förstandig hand. 
Hos oss är akerbruk nu bragt Li) vacker högd : 
rilen Yästlings-bonden I ej ,·il sina seder riitta: 
Han ril ht1d sig ocl1 uk. med bara siiden mätta 
Ocb är med föga Ung. mol all sin åker uögd. 
Al farfars gamle far och mormors gamla mor 
Ha brukal ~amma set! i ::iina unl(a dagar. 
Del slar omkull förnuft oth alla godn lagar. 
'lik fördom är ct troll, ~om flerestädes bor: 

I Skåne skyller man på ~lör och giirdsell,rist 
Och säge1·: at som där el s,\danl virke tr.1•ler, 
Så lir det föga värdl, man nagon äng upbryler: 
Och Yil man sköta sil gör gmnnen ägotvist. 
\'i läre ~nart, som de, få grädda bröd vid halm 
Och bo i hus af' ler, s0111 lukta urända torfrnr, 
Om länge hålles fort. al bränna flera liorf\'or ~ 
Och ej det hushälls säll, som Herr Professor KAL)I 

Fran England ha1· fördl hit. e,i blii- i värket ,;LäldL: 
Al, eller deras siitt. plantera gröua liiickar. 
Ty hrnd Hir gagna o~s, af -:äd. ha fulla säckar, 
.i\ät· ri dock fry:;a hjäl, pä råra nakna fält. 
Den unga Yac·kra ,;kog. som uti viixlen ,.;lår. 
Helt späd ju anriiud blir til stafrer och til Lrinne 8 

Och eflerverlclen iir bos ganska fo i minne. 
Jag högt beklagar elen, som föds mn hundra :l.br. 
Om träds-pl:mlering snart ej kommer uti gång, 
l:ppå rår kahla sliitt, diit· red och gärdsel tryter 
Det knapt, för mynt och säd och bön man til sig byter; 
Sa fås del framdels ej. ty vägen blir för lång. 4 

Ho vida rest omkring och England har fåll se. 
Han finner al del ock ha1· samma öde smakat, 
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1 Sli kallas de. som bo Västan ~lång eller \'äster om Li11köping. 
1 Prorincialt ord. betyder sma afbrända fläckar bär och o.lär i 5,•idjetaud. 
s Gärdsle virke: Staf ver, stömr, af smfi unga granar och trinne, klyfda 

granstänger, som ligga Jånll'S efter ocl1 lilel sluttande imellan störarna. 
• Xär man nu, nä~tan i hela Akerbo Härad ocli pa flere ställen, 1nasle 

hemta \'ed, timmer och gärdsel hela tre milen, fran skog-bygden: emedan den 
Norra är anslagen lil brukens underhållande; sh emednu den delen deraf som 
närmast gränsar sliillen redan är nog uthuggen. f'öl,ier bär af. då inga /1 ler
pl:rnteringar <:l;:e, al ,·ägen framdeles hlir längre. 
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Som oss kan föreslå, fast det oss än ej skakat: 
Dess efterdöme bör åt oss ju varning ge. 
~är England hade brist på timmer och på ved: 
Så fänt det medel straxt, at denna nöden lindra. 
Den Svenska menighet vil egensinnigt hindra 
Det bästa hushalls grep, som är mol hännes sed. 
Det ofvan nämde Land. är nu så täkt och skönt, 
AL knapl en triigard kan så höfsas och så stiidas; 
Ty hela fälten där med vackra häckar klädas, 
Och mellan dem sta trän, som göra Landet grönt 
En sådan gärdes-gard kan slå i många år, 
Och ökcr <leras skog, när n\ra uen föröda, 
Ty under hans beskydd fa unga lrän sig föda 
Och fredas, så al dem ej nagon ofrid når. 
Så kunde äfrem·äl en Öster-Gölhisk sliill 
Snart li_jelpa sig m nöd och unga skogen spara, 
Som sedan kunde god t il ved och bränsle vara; 
Om vi pa egit 1·äl allenast tänkte rätt. 
~len huru skal man det i bondens sinne få, 
Som knapt ännu har hördt om delta timne talas, 
Då saken likväl ej tål långt på tiden halas 
Och prremier Mrtil ej tyckas nog försla. 
De ökat Spanska får, fast bonden var emot 
Och ville på all säll de Svenska fåren värja, 
Hvars grå och s1·arta ull, han slapp sä clyrl all färja, 
Det då belöning ,·ar, som tystade hans knot. 
Dock ej tilfyllesl gör, at denna låfva ut, 
Så länge han ej vet, hur hiickar skola göras: 
Han måste ock dertil med eflerdömrnen föras. 
Om denna öma sak skal fi el önskadt slut. 
Om, gode Herrar, l, som i 1·årl fosterland 
Til sysslor spridas ut. först ville Eder lära, 
Hur häckar läggas an och l1ur man dem skal skära; 

å kunde bonden sen, det lära efterhand. 
Det synes ock, som del ej skulle gagna minst, 
At, när en Kungs-gård skal til någon arrenderas 
Då göra det contract, al häckar där planteras 
Ock annat sådant mer, som gäfre Riket vinst 
Och fäst arrendet da fick kortas n:,gol af: 
Så kan del ökas pd, när efter inventering 
Alt vore i det stånd, at denna Häck-plautei-ing 
Arrendatoren vinst och mindre kostnad gaf. 
Det göt· ock mycket godt, al sådan Directeur 
Härtil förordnad blir, hvars nit och öpna öga 
Båd hjelper villigt folk och muntrar uµ de tröga, 
At hrnr och en härvid sil aldrabäsla gör. 
Dock Direcleuren ej kan söka hvarje gård : 
Hvarl Htirad derför bör Planterings scholar hafva 



Linne och växtodlin~en. 

(Ty ho kan buskar nog pä slätten up fä grafva) 
Och desse fordra rykt ocl1 trogen ans och vård 
Fördenskul vore väl, om 0ere kunde fås, 
Som borde såsom hjelp, åt Direclem·en vara, 
Och på det Kronan må härvid sin n tgifl spara; 
Så kunde bäst härtil skogvaktar syslan slås. 

~u vi) jag sjunga om, bvad träd slag äro bäsl; 
Fast flere snille-prof mer vittert härom röra 1 

Så kan man likväl här en kort förtekning göra 
För dem, ;;om clessa verk ej torde hafva läst : 
Vid hela Roxens strand ses växa Berberis, 
Hvars sköna röda bär vårt öga lil sig leda, 
Hvars taggar buskens topp från boskaps landen freda, 
Den gör en vacker liäck hell täL pä bästa vis. 
Dess bär ju växa lätt, som man om hösten sår 
I multnad slicke-bjord. hvari man sand bör mänga. 
Och om til sängen ej sig köld och blåst får tränga; 
Så får man se dem gro helt säkert nästa 1'ål'l'. 

Et träd är Hagtorn ock, till Häckar ganska godl, 
Hvars bär dock ej så snart sin brodd ur jorden drifva, 
Så framt man icke först dem vil ål hönsen gifva; 
Då får man frön igen, som sedan skjuta brått. 
Uppå en lågliindt rmttk är Alen aldrabäst: 
Hon tål al växa tätt, och många stammar sprider: 
Hon vattnets öfverflöd förutan skada lider, 
Så snart 11011 Yäl sin rot i jorden hafver fäst. 
;\Jan Tficle-buskeu ser, hel tät, i floden Stäng : 
Den duger mycket väl til goda vatten Häckar, 
At freda vid en Sjö, i åar och i bäckar, 
Där fä, som simma kan, sig gör förhuden gång. 
Vår Kntsbärs buske bör ej heller glummas bort: 
Han blir väl icke hög. men likYäl liit och fager : 
Och gör hans hvassa tagg, al ingen honom gnager. 
Han trifves aldrabäst, i land, som mer är lonl, 
Och, som han växer låg, så kan han späckas opp, 
:.\'led andra här ock där, hvars toppar högre blifva; 
Då blir deraf en hiick, hvaröfver den må klifva, 
Som vil sig skada sjelf och få en refven kropp. 

Jag vil nu gå ifrän min väl beredda Häck 
Och sjunga om det träd, som aldrig nog blir prisadt, 
Som uti Heden-hös, Rim lussa-ällen spisat 
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' A.,·boretmn och Frutetwn Svecic1tJl'I, utgifne under Herr Archiaterns 
och Ridd. LINNIEI pr.:esidio, jämväl Prof. i Abo Herr PETER ADR. GADDS traclat 
i detta ämne. 
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Och hvilkets härda slam af tiden sjelf gör gäck. 
Et träd som ler ål storm och Nol'dan vädrens brak, 
Hvars ålderslegna lopp, de höga skyar nalkas, 
Som gör del mörka lugn, hvar under herden s,•alkas, 
Och döljer lundars Drott in under gröna tak: 
Som i den djerfva köl, de stolla böljor skär, 
Som från n\1· kalla strand, de s,·ru:ta Asa1· gäster. 
Som sig, med tunga jern på Capska banken faster 
Och på sin slyfva rygg, Ost-indisk börda bär. 
Gak Sång Gudinna in i Ekens helga lund, 
Där krönta tjurars blod, för ot'ferknifven mnnet 
Och där, en helgad eld, på srnrla stenen brunnet. 
Sätt dig i skuggan där, och spela än en slund. 
l\len, täcka Nympb, jag ser, Du redan rådrill slår. 
Du finner ej igen de älskeliga }under, 
Som fordom lifral upp de S\•ala aflonslundcr. 
När, under lummig Ek, Du på Din harpa slår. 
Jag ser Dig häpen 0y, och hjerlal pickar än. 
Hvem är då , som så hårdt i Ekc lunden ruslari' 
Män' ilskne d\·ärjen där. för tunga släggan pustar, 
Och smider vassa svärd åt Odens bardam än? 
Jo, folk kan bullra än, som Thor, när han är vred. 
Och med en blixt af krut en åske,igge föra 
Men månne ingen kan, det dunder-pulfrer göra. 
Om del ej lo.gas Li!, vid eld al Eke-ved? 
Krut-sjudaren är hit, nu kommen med sil skrå, 
Oc-h med sin bilas gny ,·år Gölhska fägring hotar, 
Om ej el hushålls vell en sådan fara motar 1 

i\Ied några nya rön, al göra krut ändå 
Nu sakne vi de löf, som Junos slänger klädl, 
Pa beige Johans quäll, dem bondc-flickot· brölo, 
Af gröna Eke-blad, som ej i lunden trölo, 
Fick Fröja alfer förr i kransar bundne lätt. 
Nu går en herde lröll och fåfängt söker skjul; 
Dy middags solen här den klena Sippan bränner. 
At han med möda sjelf sil gamla läge känner, 
Då mäsl al oplögd mark står naken torr ocl1 ful. 
Mån tro då ingen fins bland Göther ännu quar? 
Som l'me Jättes hår sin förra växt kan gifva. 
At de så grofva nu, som fordom måtte blif1•a, 
AL ha11 ej skallig blir på sina gamla dar. 
En kulle utan Ek, en by förutan träd, 
Så skröplig utsigt ger, som mun förutan tänder, 
Som hjesse utan hår, som armar utan händer, 

' Del är bekant, al Rädman Lund i Linköping. ingifril något förslag i 
denna saker,. Det vore öns keligt, at bltde han och fiere upmuntrades al söka 
någou Yäg, som kunde leda hade lil uphjelpandel af denna för Riket nyttiga 
handlering, och tillika l'åra snart ulödde Ek-skogars besparing. 
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Som pung förutan mynl, som lårar utan säd. 
En viller LrnaEcK liar i Skåne börjat på, 
AL Göl h(I kjol'lclflick. med blader öfvcrliölg.-i. 
Vil Öster-Gölhars bygd. uu hans exempel fölga: 
Så kunna råra föll el biltlre lynne få. 
Dock torde Yi hos oss snart få en pulsn.d f(ren : 
Ty de som för Yårt räl ock allmän siillhel söl'jn . 
De lwfva redan tiinkt, hos oss pl::inlcring hörjn, 
Och drr·för iimnal oss en snillerik NYREN 
Kom siiltom l!,~.cns frugt i jordens yta ner, 
Där Hassellriicl och Een de späda plantor skyla, 
Och läckom dem med moss för stränga 1·in lrn1·;:: kyla; 
Sa kan vår Ekeskog förökas mer och mer. 
Men om den unga Ek skal kunna stå i frc·Ll; 
Så bör llpsyningsman derefler noga fis ka . 
Al hon ej skäres af Lil slagdråp elle1· piska. 
Som öf1·er alt hos oss är bonde-drängar,; sed. 
l\led Ek.ens clygtl och låf jag redan lil.ng:<am 5r; 
.lag i-il då skynda mig al denna saken bota. 
Oclt tala om de fel, hvar öfver man pliir knola. 
Niir hon el ,1kerfälL och griis-iing stilr l'ör nii1·. 
Hon ger en sådan dunst, som skadar gräs och siicl; 
Ty blir hon ntnn fog, på slika ställen hlignrid; 
Men skal hon nytta ge, och ljena folk lill fiignn.d: 
S:l bur lJOn flyttas bort, när bon ilnnu lir spiid. 
Hon skadar anig jord, och mag1·ar fela land : 
Det samma kan man ock om Bok otli Björken ~ii!(:.1: 
Som niistan up mot Ek. i dygd och nyl ta ri.iga, 
Och lrif1·as lik~om hon i gru,iir mo oc·h sand, 1 

Men trä. som gynna fält och göra iingar ::rngn 
De äro Apel . • ·Jl111, Siilrl. Ald nml Hiigg 0('11 Ui11nr·11 
Som jämte K.ersbitrs fl'fiil sch:illeras nlaf Rii11111·,, 
Och Ask, som i.ir sa god lil virke i en Yagn ~. 

Jag bör ej glömma bårt. den himmE•ls höga Tal l, 
Som Kind och Ydre bygel samt Vanga brrgslag rikt:i1·, 
Oclt p.i den torra mo, med höga toppar srigtar 
Oc:h skyl den skarpna ås, där geten gM· i vall, 
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1 Hit kaa ock Aspen l'öra8, som elrnrn c.len ger go<lL löt' al hii$lnr. orh el. 
ljenligt träd för Bilclthuggare och til ,·issa Snickare-arbeten. som hiir:, l'na 
!:illa, likväl ingalunda bör tålas i sådana ångar., hvaraf nrnn ,•fotar ~ig en )'lll· 
nig gräsväxt; ty hon skadar den otroligt och bidrager mycket til 1110~~:1; lwnr
före hon hälst bör planterns pil. magra utmarker. 

2 NyU:111 ar <lessa förträffelig:t triid, vel niist:in hvar bonde och hn~h51-
lare, och k:in virhre inhämtas af flora Oerouomir:i samt Rt,1hof$ llu~l1:1ll~ 
l\[::igasin: i anseende lil g:räsv:ixten, hel'oi'tlrnu kunde or·k Pi11l ocl1 \ 'i1lc lii l
för:is , om ej den förrn vore hc~,·:irlig 111et! sil utvi<lg~n,lc unrlcr. O<·h ,len ~Nl
nare öfrer jorden. 

7 
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rnir klippan gil'vm· svar. när herden blås i 1,orn, 
Där Orren frögdar sig, oc·h Tjäder-luppen knäpper. 
Där skygge :\Igen g-,h·. oc·h höga kronan släpper. 
Och där ,·i ~t' l'n masl bli ]fog som högsta torn. 
Hiir sunu1· i en hiick cu Sqvalla I och en S{ig-. 
Här klyf,·e~ 111.111:--en Tall lil fela r11n1bräder, 
Som bonden ,:iil~cr bort i niisla l,aodeb städer. 
i\tcd IJära. beck or:11 ved samt baljor, kar och t1·åg:. 
Om lwar och en ~ill jord Qch niiring ski\ler riill: 
Så k:m del ena lanrl det andra 1·iicka handen: 
Ty säden Yiixer ej pa lan·a ~kogsbo sanden. 
Ocl, skogen hii1 ej sla ll1,1ia Cll bördig sHill: 
Fördensklll om man vill ar biiggc 1ly lla få. 
Så hör en skog~bo-karl l"örsigligt sköta skogen 
En slfötbo ater hör ,-in röda ra mecl plo1?cn. 
Al hcln Rikel;:, ,·iil nr alla syflm, p,1. 
i\1 an har i 1\ kcrbo en bergig l1iirads-mark, 
Där ,·äxlc Yaeker ~kog f'iir nägrn .ir tillbaka; 
)len fast hon ~trängt förhiid,- och Kronheljenler rnka, 
Sa Ur !Jon rcclaJ1 nu c11 sknllig iidcpark. 
Diir kunde Tall ocli C:r:111 nu :-us och f'.t sin ans : 2 

På del cl ,;a :;lol'l fäll 111a 11agot 11ylligt hiil'a 
Och nngol växa lil, dilr my1·kct Yi lörlära. 
Och jilmväl någon ~kug fiir sliille11 sia Li! hands. 
Vi borde frän .\ n,berg. til Brnbo ltiirads slut: 
Ej myrkct barrskog ha. men löf ~a mycket mera: 
Ty om ,·i öfrer alt f'a hii<-kar där plantera. 
Behöf:- ej giirdsclskog. ,;um öder g1·tisel ul. 
Den ortc11 tjemw or·k til skogsbygd all'aminsl, 
Den h,il'da malrncns as. ma sådau hörda draga: 
Pa slUllcn hö1· 111,111 mer om iiug 3 och aker la~a: 
, om upp,l vllra lli ll kan gifva bättre 1•insl. 
Ar cl.l en mager högd, som bele icke ger, 
Kan Ek oc:h Bok ocli UjGrk, den pryda Yäl oth lönn : 
En fl'odig fat a-hjord far nyllan dii1·af röna. 
Da f.11' 111a11 iifvcn ved som annar,- ir·ke sket·. 
Vi se. al Hjörkcfrön, c11 ,-vidj,1 fi.i1·s1 be~å : 
Ty h\l oss dcrnli naturc11 eftcrfö!ga 
Och med en skadad halm. de nämda stiillen hölga 
Dem hrärn,a J'1•öp11 sa, ,-om ~en til 1:;kog: 11ppgll. 

- ----
1 Eu lilc11 11uarn 111e1l horizo11lall rnll11-hjul. 
2 Här viixer fuller up arli,l'ell rncker :mm ::.kog, men sa snart han hinnc1 

hlifrn så ~tur, al han ljc11ar lil stör, hugges han ut; derföre ;;er man, al skol(~· 
pla11Leri11gen, pa en url.. tlcr sJ otrolig myckcnliel giirde8 går<l:1 1· ~kola linll:i~, 
hör begynn:1s med liiit'kars anliig-g-amle, så fr:1111L Lr:idcn skola I':, i fred vii:rn 
up. o<-11 !nudel ~kal kunna i framliclen halla sig med. 

• De anrn11clliogar, som nu af Kongl. Vellen~k. Aca,l. siir,,kil,ll f'ran Lryt·k<-1 
ulgifras, hoppas 111an, skol:i. Järn o,~, al laga hort mi'is.~an nf ,·itr:1 ~ng-ar. livar
al' dl' nu si\ mycket hesviirn~. 
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E11 llwnlegtir1t är oss en angelägeu sak, 1 

Niir den sin klnppur-slen i kupan liar, ucli l'isa:;, 
Ocli liigges med förstånd, som uti Brunsvig visa:;. 
Han vi! ock harva lugn, så väl som vår Tob,tk : 
Bör derför bli beHlkt mot stormars Mrda ra:;. 
T il denua ändan yj ej Korge-Pile1i glömma : 
Han kan för sådanl våld de klöka plantor gömma, 
Som skulle annars gt1 af hvi1·nen nli krns. 

Jag lämnar nu de fäll, som af ualurens vård, 
Med mindre konst och hjelp, så mycken fägl'ing varna 
Och vil i trägårds ans min ro här efter fiuna ; 
Ty l1n1d kan liknas vid en vacker· örlegård, 
Som at' förslandig hand från början blifril sköll? 
Den späda våren där mctl all sin rnckbel lyser, 
Sjclf Lrnmp□e höstens mu□ åt lllvgna frugter myser. 
J,1, vintreu söfrer biit·, lirnd annorsläds ä1· dölll. 
De trötta sinnen bär sin hvila filrna biisl, 
Oiil' buskar löf och trän <le jämno fällen sira, 
Dä1· blommor i sin pragt, få sina giftcn li ra 
Och Bien dansa läll på deras bröllops-fäst. 
Hvl'm är då väl, som har en sa orörlig :;jäl, 
Al !tan på s.ldan orl ej Himla-nöje känner; 
Dock gifves folk, som är så lilel sina vänner, 
AL de förbjuda sig, el sådant jordiskt väl. 
Lål oss ej vara de. som hala så vår ro. 
Låt ingen utof oss det usla folket likna, 2 

·om utan h1gn af triin, för slarkn vädren kikua 
Och utan träg-:h·cls skygd . pfi skarpua fältet bo. 
Den tri:ig.h·d ligget· bäst. som sluttar söder ,tl, 
Oclt har en jämnad plan, dit syran icke ltinnel', 
Som ifrån höga ]Jcl'g ocl1 backal' ofta r inner. 
Da jorden bä1· utaf. blir kinkig, kall och v.:ll. 
Dock mångenstiidc:s kan, t-• t sådant hufvudfcl, 
Föt· ortens läge skul, pa intet siill umlYikas : 
Da bör lian föngs och Lviirs med djupa grafvttr dikas, 
Som sen med Krä.ke-ris upfyllas til en del. 
Sen skållas jorden pa och marken göres sliit. 
Niir man har si leds fått af platsen vattnet leda: 
Så bör man Lä11 ku p,1 för stornrnr honom freda. 

1 Om Humlcganls plantering har Oeconom. Dirccl. och Prol'i11c. ::id.1iil'er1J i 
Skarabor~s lähn, Herr ;\H\ rt. Slaaf, ar 175~) uli;ifvi t c11 viteker al'lw11dli 11g . . \ l'l'en 
kunna härom läsas <le fragor och svar; so1n i Kong- 1. Vellensk. Atadc111. hnnd
lingar, öfl'er del ta ämne äro in rykte. 

2 t. e. i Uplu.nd. en uel af' \iesler-Göthlaml vch 111 iisL l1ela :;kiin,ka 
slätten. 
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Som sker med vädet·-trän af Gran, som hlifrer Uil. 
Dock höra <lrssc ej p,l södr(l sidan sla, 
Diir de J'ö1· mycken skygd mol solens slralar giJ'va. 
Ua träden ulaf mas belupnc torde blifra: 
MPn uti Ost och Vest och Nord sil stiille fa. 

Trlid-scholan säkert iir en lrHgärds balfrn Jif: 
Ty hör man sadan miingd af ,·ilda slammar siilla. 
;\ l man de gamlas fall med nya ap kan riilla 
Och Yid en lagom vHxl ta lil sin ympcknif'. 
Al ympa lir en konst, al läka fast en del. 
Utaf cl annat tritd rid cl som honom föder; 
Dock bör han ktirna ha, ty a1mar·s blir lian dö<ier; 
< kh clerfö1· är d<'I ock ct lriigårdsmäslar-fel 
:.\'iir, på en oculagc. all trädel tages bort. 
Som ögal skal ge lif och del i viixlcn clrifva; 
Ty de som oftast bort, af oförstånd, det rifrn, 
Och da dör ögat ut, och risn:u· innan kort. 
. \ f alla ympnings :;ätt, jag tycker rnra bäst. 
,\I pa en yngre slam et frodigt ar;;,;kålt söka. 
Uel skära snedl ulnf och med en ymp-quist iiku , 
Som ;:kurm, skarfra,1 til, blir ltitl rid honom fiM. 
lfau bör laa samma ar och samma tjockleks mall. 
Som quistPn, hva1·uppa man da ril honom foga: 
Pa det, al safl'a m,l mol safva passa noga, 
'en lindas om ml'd basl ocl1 ympvax, som iir godl. 

Xiir ympen ,·iixer up, så bör han danas til, 
.\ l kro1rnn rncker hlir och stnmmec nagot higcr, 
Ty rna11 har rön dC'raf, al högre stam ej dager, 
Om man en ömnig frugt, af lritdet hafvn vil. 
Städs kronan ballas bör båd öppen, glt-s och ren. 
Eu L1r.GELS1'El.X och fler, som lliirom nagol skril'va, 
lfrrömrna clvLirge-triin, och oss det råclel gifva, 
Al fria lrUn för mas och vallen quistars men. 
~iir triidet fält sin :u1s i scholan trennt• ar, 
Sa bör d<:t sedan ut til rluta slällcl hafrns. 
Och niisla höst förnt, skol der en grop upgral'va~, 
Som fylls med aflig jord; och sedan nibla var 
'kal lriidcl flyttas elit i slutet af April. 

EII början utaf Maji, da kiilcn gall ur jorden. 
Da är oc·k biista tid al ympa liiit• i N 01·clen 1 

Och i\fl'(.'11 om man lriin ur skogen flytta yjJ. 

1 J ~k/ine ske ympnini;:-amc, vid ,lutet ar Jllnrs eller liörjau af ,\pril. 
Öster- och Yester-f;ölldand liu1111a de 11,crcndels ske midl uti April. Li\11gre i 
~orr sed11are. 0111 m;u1 har godl vnx, 1•iil skär ocll tilbinder såret, iir allid 
säkrare al ympa el par dagar för bittida, ä11 försenl. da arbetet är fafängl 
sedan sal\•en börjat skjuta. 



Linne ot:L viixtodlingen. 

Uti en lrtiganl ock, kan väl planteras kal, 
~1eloner, Scleri, samt CiUt·kor och Lacluca, 
Erdscl1atker, Riidis-sfog och Hrter af de mjuka, 
Jl,fod Sparris, och hvacl mer som ger oss liickra mal. 
Vi böra ock se til, al ingen mullvad far 
Ibland dt· unga trän och örtesängar vada; 
Ty detta odjur gör en lriig;,rd s,i stor skada, 
Al all rnr S\'elt och (lit för dnrnes land förgår; 
Ty liir oss HEDeR:HRfö1. en tunua grnfva ner 
Och fästa deruppa en s l,ing med viiderkka, 
Som detta djun·l plär. all fredlig tilgang JH:ka 
Och honom ffi\•d sil dön, en stiindig lrnktau gl!r. 1 

,l,1g h inne1· icke alt sa noga föra ul : 
Ty Eder ynnest, sig i k·d,;nad skulle byta, 
Föriiu i dt•una ~ak mig iimne skulk· tryta. 
Fördenskul är del biisl, jag skyndar nu ti l slut. 
\"ar sa:.t hon talar sjelf och larfrn1· ingen tolk. 
Vi fa Ylil kiimrns vi<l <le striinga Guda-orclen: 
]Ju 111ä:,le i din .,cell clig fiida 11taf jurde11. 
El bud, som lydes biist utaf de vilda folk: 
:'.\le11 b lir al' Uitde miin och Pliilosophet· glömt. 
Eu Hedning yrkar del uli cl oskärdt tempel. 
Chinescn maoal' oss, al följa sil exempel, 
Hvars flit och ltuslnills vell, m,rn aldl'ig nog bl!1·öml. 
Af reseböcker man, med stor förundran ser, 
Hul' dCc! l'll tacksam jord pn hårda klippor hä<lda, 

om sen med The och His 2 och kl'ydde1· blifva kHidda 
Och huru ltafrels strancl en böl'clig arsYäxl ger. 
EL sndanl idogt folk, som ulur jordens sköt 

in stora rikedom med trefna biin<lcr plock,u· 
Och lusend handels skepp Lit sina hamnar lockar, 
Det borde göra oss pl.'.lnlerings konsten söt. 
Om jag fo1· kalla konst. hrad sjelf naturen Hir 
Och som el atag mer, iin nagon konst bör hela, 
Fast efter kunnigt folk liäri, man nog far leta 
Och deras sällsamhel deraf en vcttsk:lp gör, 
Se staden Alings,is Li! nögsam eftersyn: 

JU i 

1 Del Iiä11der väl s lu11do111, al mullvaden. när han hungrnr och IJ!ifrcr 
mu vid delta d/lnel, ej låter skrämma sig deraf: i h vilket fall de11, som h;u· 
titimnl:( til glasbilnr, bör slöla dem sönder och blanda dem med jorden om
krin g- tlet lr(id, hl'ilkel han mäsl ömar. 

' lllan l"et al Ris ii1· en vnlln,\'1lxl: Chincserna sft den likväl förol p[1 höf· 
derna. och flylla ,ed:111 planloma pä de ställen, där ,·allnet pa vis~a Lider far 
öfrcrs,•ämma ,lel. Vi ly('ke al viirl akerbruk, är 110g heS\"ärligil, men hvad 
vore icke de l för m[111gdu1Jbel 111öda, al omplantera lwarje sätlesstfind. El be
svär som allena el Chineiskl hu~hnllsnil kan uthärda. 



I O:? ~l. B. Swcdcnts. 

Hvad idoglicL med ko11sl föreJ1ad ka11 ulriil.la 
0d, liu1· en lrcllig band cl paradis bn siilla 
Ibland de grymma fjiill, som blanda sig med skyn. 

Jag spar dock sadan tid, ocb önskar mer iin spar, 
AL 0111 man örat vi! al delta quädc l,tna, 
JJå nere, fä sil bröd med frö af Lrlin förtjäna, 
:in all del folk, som nu af triideu födan fär; 
Jag spar (ty mt\ngen kald kan vara ock ProplicL 
Och spur jag icke sant, sii iir det Svcrgcs sk:lcla) 
At del blir mer i bruk för Grrfvar, al med spada 
:i n at med s,·ärd och sköld sig skaffa viirdighcl. 
Jag spar al det blir sknm, som fo1-dom iira var: 
Al slagla folk i krig; lviirtom al det blir iira, 
.\l öka folk i frid, med medel dem al nära, 
Om 0 \'crge annars skal fa sk,1da sälla dar. 
J,1g kau ock silga visst, det blifver miudrc skam, 
.\t Hira af Chincs och Hedning sig al rikta, 
:h1 at til honom sa, ,,om vi nu göre, plikta, 
Och gifva honom guld, för ler och lekt-kram. 
Del iir och blir dä sunt. at Svcrgc kan mn ,·iil, 
Om del allenast \"il pa hushalksakcr lii11ka 
Ocli ej i \"cklig rn tnl'd ullänlbkt nöje hliinku 
Och af' en yppig ~mak b!:!gädigl vara lrill. 

=--~-= 

K"1'.'9I. Sk•- ocfl 
lonthrvksakodemien 

1W2 -OS· 1 2 
lf&UOTEKET 


	Linné-och-växtodlingen

