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M a i) a me

GUILLEMETTE MAR. LINDROTH
née de GraaneR,
Ma tres chere Tante 1

La vraie reconnöissance dömande en va in ime expression dit
sentiment de 1'ame; car sa perfection depend du coeur, dont les
nnanees delicates -rarement nous peint l'image exterieur ! Et quelshorn mages pourront nous payer å la bonté consolante d'une bien-faitrice , si la vertu, quand meme placée loin de nous par la na—
ture, ja.mais eile n'eut influé sur notre bonheur, a droit de
pretendre ä nos sacrifices. Et ne fant il pas aussi qu'un seulesentiment depouille aiusi la mecänisme de la parole ; car ce n'estqu'ä travers i'etendue immense de la pensée, que I'infini se pre-sente aux sollicitations des mortels. Mais il n'est pas pourtant
une inquielude douloureuse, qui rend ce vif desir plus difficile ,
c'est un plaisir inexprimåble de 1'ame, que de coni'otidre les ob-|ets, qui Tiiiteressent dans la vie avec les vives atlentes de l'e-
sperance, dont le bonhenr paisible et doux, s'annonce parl'har—monie Interieure, ou les passions humaines ne doivent penelrer,et qui nous laisse gouter d'avance la féKcité de la vertu. Des
les premiers jours de ma ieunesse, je promis d'lionorer les
noms sacrés de la vertu et du bonheur! Cest 1'hommage a 1'une,qui ne me fera pas indigne de 1'autre.t Etpeut-étre rien n'exci-
tera plus vivement cet interet, que les rapports, dont nous laissejpuir un esprit cnltivé par les seiences et les belles lettres; car
1'esprit c'est la vie eternelle de la raison, qui eleve les mortels
au dessus des malheurs et des souffrances terreslres et nous fait
vraiment sensibles et bons; e! quoique jeune encore, jen'airien
gouté de celie exaltation coelesle, que donne la profonde etudede la nature, je vois pourtant cette combinaison interieui er
qui est le fondement de la religion et de la morale, et qui
me ramenera toujours de ce monde pliysique å la contem-
plation de ce qu'il y a pms haut et plus saint. Permettez moi,
donc, Madame, de vous offrir les premiers fruits de mon travail,
votre uom sera tön jours la gloire de mes succés, et votre feli-cile l'objet de. mes priers, et ne rejettez poiut ce tribut religieuxd'uu coeur pur et simple, qui n'osera jamais depasser les bornesdu, respect profond

gvec lequel je suis-
Madame

votre tres IiumMe serviteur
ANDllé B. LINDROTH.
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C
KJalter, Alkalier, Syror» sa val faste, som flygtige , aro all¬
mänt erkände, såsom starkt drifvande och växten befordran¬

de, innom växtrikets område. Deras Ana, af vatn upplösta
delar, kunna ingå i växternas trånga kanaler. Ett träd, som

planteras uti en grop, uti li vilken en död hund b 1 i fv i t

nedmyllad, tros allmänt af djurets förrutnande och dess ut¬

vecklade ångor, vinna en starkare tillväxt. Den säd, som

stöpes uti Saltpeter, både gror och växer frodigare, än en

annan ostöpt. Efter svedjande får man stundom -se en ym¬
nig växt, och ej sällan flere stånd uppskjutne från ett enda

Hågkorn, äfvensom axen folifva af ovanlig längd. Tran-
grums anses i 11 öhus Eän, såsom ett ypperligt gödnings¬
ämne, för sin olja och sitt flygtiga Salt. Urin-samlingar med
gödsel tjäna äfven for samma orsak. Detta allt har vållat,
att man tillägnat Salter eri stark utvecklings . förmåga, och
anset dem såsom tjänlige födo-ämnen för alla växter. Att
sal ter ingå uti Växterna och utgöra deras beståndsdelar, fin-
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wer man lätt af den salta smak , som sjö-växter vid hafs strän¬
derna , och succulente Växter uti Africas och Sibefiens öde¬
marker äga j såsom Salicorniae* Salsolas, Crassulae, Mesembry-
anthema och mångfaldige andre, hvilka till aska förbrände
gifva Soda salt. Ehuru man icke lärer kunna frånkanna
Salterne all egenskap af födande ämne } är det dock sanno¬
likare, att de snarare böra anses r som retande medel, att

sätta växternas fibrer och rör uti starkare verksamhet, att

insupa både vatn och de i vatnet uplöste födande ämnen
af mat-jorden. Jorden mattas Ögon sk en ligen af dem, så att

svedie-land, efter en eller tvanne skördar, för längre tid
blifver ofrugtbart. Ymnigt använde göra de mer skada, an-

nytta, och böra derföre med försiktighet och måtta använ¬
das. OtvifveVagHgt bidraga Salter d ert i 11,. att de oljagtiga
delar uti matjorden kunna förenas med vatnet, och att den

deraf således tillredda Såp lut kan lättare ingå och uppdragas
af växt.rören, samt gifva ett födande ämne, som verkar med

större styrka, än den, som vatnet ensamt skulle kunna
åstadkomma. Aska efter förbränd ved och äfven Sot, räknas
till godkände gödningsämnen för det Eut salt, och den fetrna5»
som de innehållas

8 . §.

T likhet med Djuren, tarfva Växferne till sin lillväxtr
ech trefnad, icke blott föda, utan äfven tjänlig Luft, Ljus
©eh V'ärme, hviike alle äro oumgängelige så väl för det ani—
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mal i sk a, som det vegetabiliska lifvet. En växt vantrifve*
alltid uti en instängd, oren luft. Uti en mörk källare blir
växten blek, sjuklig och vanstäld. Utan en viss grad af
värme, som likväl är olika för olika växter, kan intet frö
gro och ingen Ört forikomma, man må vatna och göda den.
sa mycket man behagar. Utaf Solens ljus och värme upfri-
skas allt lefvande i hela Naturen: H varje växt lifvas deraf:
fröet öfvergår till groning: saften ups tiger i de utvidgade
rören: knopparne på träden förstoras, öpnas och utvecklas:
blad och blommor framalstrås: frügten vinner sin mognad
och hela växten hinner sin bestämmelse, enligt den allgode
Skaparens all visa afsigt. Sol-rosen vänder sig hela dagen ef¬
ter Solens framskridande ifrån Öster till väster. Alle de

blomster.växter, som ställas vid fönstret, böja sig lutande åt
sol-sidan, förde af Solens dragningskraft. Ställes en Tulpan
i fönstret emot Solen, så utbreda sig blommans blader nästan

horizontelt, och om hon straxt derpå ställes i skuggan, så
drager sig blomman tillsammans. Af Solens välgörande ljus
erhålla alla växter sine liflige färgor. Under dagens Sol-sken.
och uti fri luft insupa bladen oxygen, då de derernot om
natten samla uti sig kol-syran. Denna attraction omväxlar

beständigt och torde, fastän i ringa mohn, bidraga till väx¬
tens underhåll , äfvensom växterna af nätternes fugtiga dagg
underhållas och upfriskas efter dagens mattande hetta. Köld
äger, emot värme, en stridig verkan. Den skadar och hindrar
all vegetation. Ju högre växterne finnas på berg i en kal-
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lare luftkrets, desto mindre och lägre aro de till alla sina*
delan Af en viss grad köld' kunna alla växter dödas, I>e
hetare klimafers ömtåligare alster fördraga icke de kallare
länders strängare kyla. När vintren ori var Nord annalkas»
blekna och falla trädens bl a der, och hela 1' loras blomster-
armé bereder sig, att ga uti vinterqvaiter. När vinterkölders
om våren länge fortva-rar, framkomma vår-växterne sent och
Träden öpna då äfven hela månaden sednare, än vanligt r

sina blommor och löfknoppar. Värme är sålunda för hvarje
1-efvande växt af högsta nödvändighet, äfvensom Solens ljus
och Lifs luften. Desse vederqvicka och uplifva allt, saftat

tillika med regn och den dyrbara matjorden frambringa på
ytan af vårt jord klotall den beundransvärda pragt, som mel
hvarje ar förnyas till Människors och Milliarder aiidre va¬

relsers nytta och glädje.

9- ^

Uti första defen ar visat, att Leran reji och utan t i I IL

blandning af matjord, icke närer några växter; sanden ren

icke eller och näppeligen kalken, i ©ch för sig sjelf* Mat¬
jorden cTeremot, blandad med lera , sand, kalk och andie
ämnen, uti oiika proportioner, är tillika med vatn , väx-

ternes förnämsta födo-ämne. Ju tunnare Matjorden befinnes,
desto magrare åker: ju djupare och ymnigare, desto fetare
och bördigare. Att öka dennas myckenhet, bör derföre va-
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ra Iivaije god hmhållares bemödande. Valnef är äfven högst
nödvändigt för hvarje växt.rikefs alster. Det förutan tränar
och bert dör a'llt, jorden ms bestå af hvad ämnen, som

halst. Nödig vatning för sin odlade jord kan en Nandt-
jnän aldrig, eller sällan i stort anskaffa. Sådant beror af

jordmonens egna läge, af regn, hi.mmels-strek, årstider, åsk¬
väder, öfvers-vämningar eller andre tillfallige orsaker. Hans
förnämsta omsorg bor derföre'-rigtas derhän, att utså sin säd
på tjänlig tid och äga en sidan jord-blandning, som längst
bibehåller nödig fuktighet. Man har chemice undersökt
jord arterne och stora förmoner hafva blifvit utlofvade af
deras användande till sådane jordblandningar;' men desse
hafva ofiast blifvit kostsarnme, så att de af Landtbonden
i allmänbet icke kunnat begagnas, utan blott fallit på en idog
Trägårdsmästares eller förmögen Stånds-persons lott. Der lan¬
det uti China och Japan är kulligt, leda desse tvänne idog©
jordens odlare, det ifrån bergen ström-vis nedlöpande vatnet,
genom gräfne sido kanaler, till sine åkrar och planteringar;
och på Goda Hopps udden utofvar äfven den flitige Nybyg¬
garen samma konst, för att vatna sine Vin-land och frugt-
trägårdar. Utom dess nyttja de tvänne förra Nationerne et

varnings. och gödni ngssatt, som än die sällan eller aldrig be-
gagna, nemligen : sedan de samlat med omsorg all den spill',
ning, som faller efter djuren, tillika med urin och af&kräden
flau, hushållet, omröra de detta med vatn till en mölja,
jitbäia den uti 2;ne ämbar och med en slef begjuta den up*
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komna kvarterslånga brodden. Sådant lean verkställas endast
uti folkrike länder, der jordbruket äger hela sitt värde och
der inge hinder ligga i vägen för X^and t mannens idoghet,
såsom öfver allt i det lärda och uplysta Europa,

§. 10,

Efter Naturens allmänna Eag trifvas vissa växter val
uti en magrare jord: somlige bättre uti lera, som Gås örten
^Potentilla anserina) och Hästhofven (Tussilago farfara): andra
bättre uti sand och lös jord, som Spergel (Spergula arvensis)
och Qvickroten (Triticum repens): andre åter aska mergei
eller kärr-jord; derföre bör altid någon af desse jordarter vara
med matjorden blandad, Eikaså är en sidländ och vattenrik
jordmon tjänligare för vissa växter, såsom kassevia (Poa
aquatica) , kafvelgräset (Alopecurus pratensis) och fiorin-graset
(Agrostis). Både groning och mognad beror ofta liaraf, stun¬
dom till fiere dagar ock flere veckor. Sålunda gror till
exempel både Rågen och Kornet mycket hastigare uti Sand¬
jord, än uti Eera, samt mognar äfven uti den förra snarare.
Då man sålunda förmärkt, att somlige växter kunna fortkom-
ma på en mager jord, och att andre derstädes tråna bort
eller dö af brist på föda: då man tillika sett, att somlige
växter kunnat ymnigt förökas på en sank jordmon, hvaräst
andre vantrifvas och fördränkas: då erfarenheten lärt, att en

fejar® jordmon icke allenast frambragt en ymnigare skörd,
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utan stundom genom öfverflödig föda förorsakat sjukdomar
och gifvit mera gräs, än kärna; så är det af mycken vigt för
en hushållare, att väl känna, huru jorden for hvarje sär»
skild odlings-växt hör vara beskaffad, för att deraf draga
mästa nyttan. Erfarenheten har äfven visat, att vissa växter
1 ymnigare mått fordra födo-ämne, och således mera matta

jorden, än andra, och att växterne i allmänhet mycket mer
matta jorden, då de gå i frö och gifva mogen frugt; äfven
som, att somlige växter i denna del öfverlräffa andra, efter
deras olika beskaffenhet. Allt detta fortjenar en Landtbruka-
res uprnarksamhet och gifver honom anTedning till alla de
nödiga förändringar och anstalter, som vid ett omväxlande
Jordbruk kan befordra hans masta nytta,.

ii. i

Då de magre jord-arterne lera, sand och kalk icke
egenteligen innehålla något födande ämne for någon växt,.
b tan tjäna mer till fäste för densamma och såsom ett ämne,
hvarmed matjord, vatn, oljor och salter kunna blandas och
förenas j så kan man icke söka hos desse jordarter någon för¬
minskning eller förändring,, som en uppväxande gröda för¬
orsakar. Mat-jorden åter, eller Svartmyllan innehåller fle-
re lätt löslige och fine delar , i synnerhet kohamne , olja och
salter , hvilka alla låta upplösa sig uti vanen, det allmän¬
naste lösnings - ämnet på vår jord, och igenom förening sig
emellan göras tjänlige,, att upstiga i växtens fina sug,-rör,,
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för att spridas till alla särskilda delar, och glfva hvar och
en den föda och den form, som Skaparen för hvar och en,

efter dess särskilda ^mechanisme) bygnad bestämt. Denna
operation rnåste kraftigt understödjas utaf den omgifvande
luften: af värrne.n, som genomtränger och utvidgar allt: af
I/juset (Lyset) såsom en stor orsak till (attraction och exha-
] a tion) indragning orh utdunstni ng, samt äfven den egna
omärkeliga Lifskraft, som hlifvit sätskild gifven åt hvaije
lefvande varelse, som är af mycken och vigtig betydelse och
som icke lärer kunna underkastas någon jchemisk granskning,

a 2. §.

Hvad, som sålunda hör komma i betraktande, är Mat¬
jorden med dess beståndedelar, hvilka undergå en bestän¬
dig minskning dels af den föda, som en växt deraf drager
till sig, dels af alt det, som luft och vatn upplöser och bort¬
dunstar uti ångor. Aldrig klagar någon Dandtman derofver,
att leran förminskas på dess lej-åkrar, eller sanden på dess
sandiga åkerskiften. Deremöt är den klagan alman, att mat¬

jorden förminskas: att åkren blifver^ efter hvart säde, fatti¬
gare, icke på lera, kalk eller sand, utan på mat-jord. In¬
gen Bonde forer lera på leråkrar, eller sand på sandåkrar,
såsom gödnings - ämne. Gödsel ifrån ladugården, torf ifrån
backar, dyjord ifrån kärren, spånor ifrån vedbacken, aska,
sot och dylikt, med ett ord allt, som kan förvandlas till
svartmylla, eller innehåller salt och fetma, utgör hans enda.
ste så kallade gödningsämne,



THESES.

I.

Qui attentis oculis librum observat Naturae, infinite mul-
tis constantem foliis ad omnium rerum Creatorern. veneran.

dum , facile ducitur.

IL
Omnium rerum, ex quibus aliquid acquiritur\ nihil

sane est Naturae Cognition© melius, nihil uberius , nihil
dulcius, nihil dtnique homine libero dignius.

I1L

Cognitionem Herbarum in omni vilas genere prodesse
nemo in dubium vocabit.

IV.

Magni sane interest, inde a teneris annis etiam ad mi¬
nima* res adsuescere oculos acLvertere atlentos.

V.
Iis, qui rei rusticae incumbunt, cognitio morborum,

«juibus arbores herbaeque saspe laborant, est utilis.



 


