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OM

UTLÅNSKE TRÅD, BUSKAR OCH. BLOMSTER-
VÄXTER,

som kunna tala svenska klimatet.

3$« 39» Populus angulata och argttitea åro tvenne
vackra poppelarter, forn i fednare tider inkommit till
Sverige, och tåla dels klimat åfven omkring Up fal a. Den
filfverhvita år ånnu mer fållfynt ; men pyramidal-poppein
år redan tåmmeligen allmän på flere Såterier och nägr®
andra LandtEgendomar. Den år mycket mindre ån def$
fyfkon; men prydlig med fina i pyramidal form upp-
fkjutande grenar.

40. Pqpulus bälfamifera eller Balfampoppeln, hvaraf Ta~
camahacha fåges hamras forApotheken ifrån Siberien, redan
for ett halft Seculum fedan införd, har långe varit en
Sven (k invånare och kan nu mera anfes med (kål fåfom
iiårflådes naturaliferad. Lik val utom ett och annat tråd,
hvilket, fåfom en fållfynthet hos någon Standsperfon blif-
vit odlad,r, har detta vackra tråd icke förr, ån i fednare ti¬
der blifvit mera ailmånt utfpridt, och förrjenar vifserligea
att ånnu vidare fortplantas, hvartill Herr Pi^efes med be¬
römdvård t nit, både förut bidragit, och ånnu årligen bidra¬
ger. Den år otvifvelaktigt i fitt flag ett af de flörfta
och vackrafte tråd. Bladen åro ftörre an på de vanlige
Poplar, ofverdragne med en glånfande kåda och på den
undra fidan blekare. Uti och omkring Upfala planterad
uthärdar den den aldraftrångafte vinterköld och Vårens
förändringar. Den blommar tidigt om våren före bladens
utveckling. Aldrabåft utplanteras den och okas genom de un-]
ga fkott, forn från rötterna upkornma och våxer ganfka fort.
Ifrån denna fika fom från den vanliga Afpen, upprinna
ymnigt telningar, hvilka fkilda ifrån Modex-Rötteme
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kunna utplanteras och förfåndas. Men denna egenfkap
itt fkjuta rotlkott.gör denna poppel mindre fkicklig for
trädgårdar, ån alléer, lundar och , EngeKka parker. J
granfkap med åkrar och åogar bör den icke planteras
for fina vide krypande rötter och de rotikott, fotn deri-
från uppkomma. Likaforn hela defs flågte fkjuter den up-
åt höjden uti fpetfig pyramidalifk form3i och tål icke
gerna att klippas eller toppas.

41. Pinus Larixr, Lårke-Tfådet har'mycket väl lå¬
tit odla fig inom Sveriges grans, fedan fron deraf blit-
vit införde från Södra. Europas-fjällar och Siberien. Det
blommar tidigt åfven innan der kommit till någon be¬
tydande ålder, och år både med fina pensel-lika blad knip¬
pen och. fina vackra röda kottar utaf ett ganfka vackert
utfeende. Då Barr träden vanligen öfver vinteers behälla;
fine gröna blader, få fäller detta- fina och förnyar dem
hvarje vår. TrådfLagét år ådrigt, dugligt till fi.öjd och
flår i vatten långe emot röta. På Upfala begrafningsplats
ftår det planteradt vid grafvarne i fiåilet för Orientens
Cyprefs, fons ej; uthårdar klimatets hårdhet. Uti flere
landfkap finnes Lårketrådet redan ymnigt och torde med
tiden blifva ett af de allmånnaile utlåndfke tråd inom ri¬
ket. Inge» lårer ega ftårre fortjenfter, ån Herr Ofverin-
tendentea och Riddaren Titam» i anfeende till utlåndfke
Tråds plantering; i fynnerhét Lårketrådets, hvaraf icke ftröd-
de Tråd utan en hel fkog lårer finnas*.. Detta är dock
icke den enda förtjenft emot fur fädernesland, fom den¬
ne förtråfiige Landthushållaren och nitifke Patriqren äger,,
och fom tillvunnit Honom få mycken och få mångas hög¬
aktning.

42. Pinus Strobur trifves åfven mycket val uti Upfa¬
la och år ett anfenligt tråd ibland Floras jättelika växter.
Det har för långre tid fedan blifvit bitfördt ifrån A-
merikaj men ha årnnu icke hunnit att blifva få allmänt
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{om Lårketrådet. Många unga jdantor hafva blifvit
fpridda och bör en ytterligare tiiivåxr deraf blifva både
till prydnad och nytta för laudet, au önfka och påräk¬
na.

43. Pinus Picea eller Silfvergran, fom pryder Schweit-
:aerlands och Skottlands högfteberg, år med fina plattare
och filfverfårgade blader ett af de vackraåe tråd i fitt
flågtc; men år mera ömtåligt i Uplands öpna och fkog-
löfa falt , ån de tvennec förut nämnde. ' Uti Sveriges Tyd¬
ligare landfkap ifrån Oftergöthland anda till Bohuslåns
ffrånder trifves det båttre, blommar derftådes och gifver
mogna frön, efter hvilka de updragne telningar böra
förfokas att fpridas till de nordligare orter, och fåfomt
landets upvåxte barn lättare vänjas vid en långfam och
ifrång vinterköld.

Flere arter «utaf de nyttige Barr-tråden både böra
och kunna med fördel blifva inhemfke uti Sverige, ifyn-
rerhec de, fom finnas i Norra Amerika och Siberien.
Åtminftone böra de kunna tjena för de Tydligare land'
jfkap; man flere af dem, fom i Upfalas Boranifka tråd-
färd blifvit fådde och updragne, hafva icke uthärdatölden under denna oblida Horizont, oagtadt omkring
Stockholm och andre uårbelågne ifållen de bergat Tig,
få att Hr Praefes icke ågt den glädjen, oagtadt allt fitt
oförtrutna bemödande, att härmed rikta Akadernifka Träd¬
gårdens frutetum, till de Studerandes undervisning.
Uplands flacka Tålt, defs tidiga vakra vårdagar med om¬
växlande üarka frofinåtter och åfven fent inträffande ef¬
ter-vintrar, ånda till Junii månads början, göra defs pol¬
höjd vidrig och mindre gynfam för mångfalldige väx¬
ter, till och med för landers egne infödingar.
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Floras tacka blotnfter hafva uti fednare tider tillvun¬
nit fig ganfka många ålfkare inom Svea och Gotha om¬
råde ? och i famma mån hafva blomfter-gårdar blifviE
förökade, famt med utlåndlka biomfter prydde och rik¬
tade.

ibland dem, fom Herr Praefes ifrån Upfala Trägård
haft det nöjet art utfprida, utbeder jag mig att fornånoli-
få anföra följande:

1. åster år ett ftort flågte, ftörre delen ifrån Nor¬
ra Amerika till öfs öfverförd, utgörande fmårre bufkar
af vid pafs en alns höjd, och fom prunka med fina tal¬
rika blommor. De fortplantas lått både med frön och
med fonderdelade rötter ; och någre af dem åro i mån¬
ga trädgårdar redan allmänne, i fynnerhet Tradefcanti,
novi belgii, grandifiorus, cordiflorus och årfkillige andre; ut¬
om den fköna thinmfis, fom har de ftörfta blornmorne.

De tjena icke alienaft till prydnad uti Engelfka par¬
ker, utan åfven på rabatter. Merendels blomma de i-
fråo midfommaren, ända in på fednafte höften och förd«?
ra icke mycken omforg eller fkötfel.

2. Solidagines, hitbragte ifrån Norra Amerikas
kalla trakt, tåla väl fvenfka klimatet och hafva lika fom
öfteres blifvit mycket allmänne i Engelfka parker och på
rabatrer i trådgårdar, De utgöra låga bufkar med fmå,
oräkneliga gula blommor. De allrnånnafte åro. cawaderifir,
ultifsima och ßexicaulis,

3. Chrysocoma graminifcilia låter lått plantera fig med
upptagna och utfatta fiånd om höften. Den liknar myc¬
ket en Solidago med gula blommor, kryper med fina röt¬
ter och utvidgar iig till ftora kufkar, få att hon utträn¬
ger andre växter, om hon ej infkrånkes och utgallras.

4. Silphium åt en af de vackrafte eröfringar utaf
Floras rike ifrån nya Verldens norra del. Tvånne arter
deraf hafva i många år prydt Upfala trådgård, och deri:
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från bli fyit' till hundrade ftållen -urdelre. Bägge uppväxa
jaka till en-mans höjd, och med fina genombrutna fto-
ra blader, famt g-ula- blom nior utbreda eh förundrans vård
prakt. Bagge öppna ii ne blomknoppar en.ot (ommarens
flur och fortfara att blomftra intill lednafte hpffen.» Den
ena, perfotiaium kallad, kännes med en fyikantig och glatt,
den andra connatum benåmd med en hårig och trind ftjelk.
Fortplantas lått med fönderdelade rötter.

y. Hllianthi eller Sol-rofer af flere Bag, fåfom
frondofus, mnltißorus, annwus och inditus och.

6. RudbeckijE af flere arter, i fynnerhet den fköna
purpurea, amplexicautis, verticillata och andra hafva ifrån
botanifka Elylium ptvandrat till åtfkillige Ståndsperfbners
trädgårdar.

7. Af Eupatorii flågre utgöra flere arter fvenflca tråd¬
gårdars prydnad, ifrån fomrnareus början ånda till höftens
flur, fåsom maculatum, purpureum, haßatum, aromciükum och
odoratum, uppväxande till en mans höjd , med talrika i
topparna fttrande rodakriga blommor.

g Chrysanthemum, Antuemis, Matricaria och A-
CHiLLEA åro prydliga och blomfter-rika Växter, hvaraf
måuge arter varit odlade i de flefta fvenika blomfter-
gårdar, i fynnerhet: Chrysanthemum corymbofwn, balfa-
mita, coronarium; Anthémis nobilis, Pyrethum, valentina', Mar
tji car ia* Padthenimi; Achillea Ptannica, ferrata, macrophylla _

med flere.
9. Tagetes erecta och patula, under namn af Afri¬

kaner hafva likafå varit långe och allmånt odlade uti fven¬
ika Trädgårdar, prydliga med lina fammets-liknande blom
mor.

to. Centaur i fynnerhet glastifolia och Benedict®
för defs båfka bladers ogemena nytta emot flere fjukoo-
mar, famt Carduus Marianus mod lina hyitfprekUga blader,
hafva ej fållan funnit en plats, åfven uti köksträdgårdar»
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it. Calendula , Ringblommor, förnåmligaft officimlis
och den inftundande regn med tiliilutna blommor fory-
fpäende pluvialis famt Bellis perennis med fina täcka mån g-
färgade blommor fårlköna ofta rabarterne, men åro öm¬
tålige för rinrerkölden, fryfa ftundom borrt och böra
derföre om höften täckas med biader eller granris.

12. Trollius cifiaticus ifrån Srberiea med klot-runda
ech brand-gula blomh.ufv.uden har ifrån härvarande trådgård
utbredt fi.g till många blomfter-rika trådgårdar inom Ri¬
ket och gifvit en ny tillökning åt deras förra fågring.

13. Decphinium elatum, fom växer pyramidal förmig,
gör med fina blommor mycken prydnad på rafeatcerne;
och den till får'g och byggnad med mycket varierande
blommor vackra Ajacis åifkar i fynnerhet en plats i En-
ge lik a lundar.

34. HuLLiiBORt tåla alla fvenfka klimatet, åro befyn-
neriige till fine biader, laxera fåfom giftige med lin®
rötter och åro ibland de förfta växter, fom ftraxt efter fnö-
dr i/vans borrtgång framko/nma, niger med flora hvita
blommor, viridis och foetidus med gröna*

15. Primujla torinfoides fann Herr Praefes alldraförft
uti det aflågfua Japan och hemfånde deraf (ron till Eu¬
ropa. Sedermera hafva fådana deraf erhållits ifrån Si-
berien. Ehuru liren ört, gifver den dock ej ringa pryd¬
nad åt rabatterne, utplanterad emellan andra Växter. Li-
kafom defs fvenfka fyfter, Primida veris, blommar hon
tidigt om våren och bör icke faknas uti någon blomfter-
gård.

16. Vinca minor år en låg planta , fom vidt och
bredt åt alla fidor utbreder fina långs efter jordytan lig¬
gande grenar^ men gifver icke defto mindre behag åt
det fåalle af rabatten, der hon planteras, dels med fina
blå klocklika blommor, dels med fina biader, fom bibe¬
hålla en beftåndig gronfka.
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17 Tr oPiCOLUM majus, Spanfk krasfe* ifrån Perus var¬
ma klimat, har vål långe varit en prydelig Orangeri-
våxt, fåfom bördig från. ert hrtare lufrtireck; men- fom
den år annuel o .b före höl iens annalkande köld får' fine
frön mogna få har den med fördel kunnat odias på ö-
pen jord och fpridas ut till alla orters b Iom i le r • quarter-
Blommorna åro både till fammanlåcrning och fårg oför-
Jikneligeii vackra och bladen af en ovanlig fkapnad..
Uri fönftret planterad utbreder den fin förundransvårda
prakt, och under öppen himmel blommar d-en hela fom-
maren, famt erhå ier mogen frukt, fom, inlagd uti ätti¬
ka, nyttjas fåfom inlagda oliver.

18. En enda Bion, nernligen offuincilh, har i långli¬
ga rider, enfam prydt den Svenfka biomftergärden med
fina flora dubbla och blodröda blommor. Emot flutet
af förra århundradet har fäderneslandet' biifvit riktadt med
flere arter af detta flågce från det kalla Si benen-,- hvilke,
ån nu mera utfpridde öfver allt kuuna räknas för inhem-
fke och fåfom en fkön tillökning för blomfter-qyarcer
och rabatter. Sådane åro P/€onia» tenuifolia, den allmån-
nafte med fina, nåflan hårlika blader; hybrida\ anomalas
bågge med röda blommor och albiß'om, åfvenfom humilis
med hvita blommor. Alle- desfe forrpuntas båft med de¬
lade rötter.

19. Af Digitalis kunna flere gifva en' trådgård
prydnad^ fynnerligen purpurea och- ferruginea, hvilka of¬
tare i fådant affeende förekomma, men purpurta har Herr
Prasfés med flit fokt göra allmännare odlad af Aporhekare
fedaa den biifvit ryktbar for fin nytta uti flere fjukdo-
mar. Den odlades förut i härvarande ßotanifka trådgård,
fåfom månge'andre växter, mycket enftaka; men för
någre och tjugu år fedän började Herr Praefes odla
den i ftörre mångd och fände deraf aldraförft till Herr
Archiatern och Riddaren BIck , famt fedan åfven till



an«Ire pra'ktiferande Medici, for att dermed anfidila for»
0k, ea myckenhet af defs vidrigt luktande blöder»

20. Fumaria nohtiis en fkon våxt från Siberien med'
fine i fina flikar fordeke blader och fin tåc-ka gula biosii"
fpira, fom Ä jftåndigt föriångss, utvidgar lig årligen mer
och mer vid roten, få art hon liundom uttränger andra
våxter. Hon blommar tidigt om våren och gifver mog¬
na fysrta fror..

21 Saxifraga crasßfolia och c-ordifolU, bågge landsman
med den förra, kunna anfes redan nå (tan (om inhemfke
och i mang.e trådgårdar införde våxter. Bladerne I-ro
mycket tjocka och befhåndigt gröna. De röda blom-
klafarna framkomma redan tidigt ©m våren ock fortplan¬
tas lått med delade rötter.

22. Rh rum eiler Rhabarber, b vars rot, oumbärlig
i våra Apothek, uti lig förenar -t vån oe motfiiua egea-
jfkaper, den ena våmjelig, fom hxerar, och den andra
fadftringera.nde) hopdragande,, fom Hoppar. Defs bruk år
ganfka gammalt och defs nytta ur* många fjukdomar
fl ad fåk a c!„ Ifrån Tarta riers öknar har roten blifvit ofs
tillförd och forfi på 1760 talet vifades, få fom den korka
fällfynthet den förrfta planta uti Upfala gamla botanifka
trådgård. Sedan den tiden hafva icke alknaO till Stockholms
utan åfven till någre andre trädgårdar, fler© arter ifrån Si»
berien^ ankommit och förökat hg. Ifrån 1780 talets bör¬
jan, då Upfala Academi^s botanifka trådgård anförtrod»
des åt Herr P#efidis vård, har Han beflitat fig om, att i
alle iandfkap göra Rhabarber-plantorna få allmänna fom
möjligen kunnat fke, få vål till prydnad uti Trådgårdar
ne rned^ defs oräkneliga blommor, fom ockfå till
en vidflråckrare nytta och bruk emot fjukdomar uti af-
lågfne landsorter. Rhabarbavum eller undiiiaimi var den
förfta, fom fålunda utbredde fig; federmera compactum
eller tnat-rhabarbern, hvars bladers och ßjelkars angenä*
ma fyra gör den tjenlig om våren till ßufning. Omfidef
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'Bs? Patmäium infunnit dg öCn ånnu féunSte, den jftorvåx-
ta tataricum. Sålunda år Rhabarbern nu mera igenom
Herr Pneiidis patript^fka- Ovh nirfulla bemödande, hemtamd
och allmän i de flefia landfkap, ifrån Skånes Ürand ånda
upp 011 Herjedalens fjällar.

Lok våxtrrm» fom pryda få ällmänt blomfler-yabat<
terne i Svenfka kökstrådgårdame, åro redan tåmmeligen
talrike, och månge af dem fedan långre tid tillbaka, lika
få inhemfke, fotiTmed lina mångfårgade blommor gam
fka pragtfuile. Redan för flere eller fårre årbundranden
tillbaka hafva vi fåledes odlar den oförliknelige Tulpanen
{Ttilipa gesneriana) Narcifser (Norcifsus pöeticus) Hyacinther
(Hyacinthus botryoides)^ Pmgfl-liljor (Lilium bulbiferum)
med rnå-ige fl.re. Förrft i fedoare tider allt efter
fom tycket för Floras fköna alllfer uppkommit och
■ut^redtfig» hafva ifrån de blidare Europas lånder blifvit
inforfkrifne Saffrans blomman fCroci fpecies): Leucojim
vernnm ; Galanthus nivalis; Narcifser {Narcifs.ns odorus, Pfeu-
domrcifius, Tazetta, fJonquiUa; Lilitm candiditm och Martagon
Fritillarier få fom pyrmahay och den utomordentligt fkö¬
na och ftolta Kejfarkranan {Fritillaria mperialis); Omitho-
gnlwn, ifynnerhet nntans; Irides af mänge frag, fåfom
biflora,, germanica, verflcolov, flbihca, med flere» den fköna
| Hemevocallis, fulva och flava ^ utom åtfkilfge andre fållfyn;
t-are af det tacka Lilje-ilågtet. Utaf dvfsa blomma d-
allraflåfte hos ofs tidigt om våren. Galanthus med enke»
och dubbel blomma vifar fig förfl, få fnart fuodrifvan
förfvunnit- Nåfl efter henne framkommer Leucojum
och Crocus; fnart derefter Fritillariévne, Narcifserne och
Irides, famt långre fram på fommaren Ornithogalume
Hemerocallis, och Lilium, Colchmm autimnqle år den fom
framkommer allrafift, uti Augufti månad och år då nåftan
alltid en obehaglig fpåman till de fnart infallande jern nätter
hvilka flundom förorfaka mycken fkada på de ömtåii-
gara odlade växter.



TH E S E S

I-o

Jrfbepes, ut magnitadine Cuperanfc herbas* ita et atllltate eas
«ellant,

8.

Limites inter anrmäle regnum et vegetablle la mota volsmfcario HE'
proprio potifsirmim et ferisu poni debetit.

3*

Inter omnes ordlnes plantaram, flle, qui fungos complectifcur«,
maxime a ceteris discedit; melius tarnen ad regeum vegetabile,
quam ad animale eft referendas.

4-

Plantas ?enenatee in Oeconomia natur® maxim! fåepe firat
menfci.

5-

Vfr dantur in regno vegetabile clafses Ufclliores, babituque
magis 'fingulari, quam Triandria et Cryptogarniaj-null® VGWf quaru®
eognicio magis difficilis atque imperfefta,

6.

Studium rersm roÄicéfcrtn, ratione utilitatis et defe&attonfe .habi¬
la*» ad Sapienfcis yitam proprie pertinere fidetur.


