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så föregår icke sådan inre kokning, sora hos djuren. 
Derföre saknas lios vexterna denna grofva sekretion 
af förtärde näringsämnen , som hos djuren afsöndras. 
I dessas ställe utbildas hos vexterne såsom närings-u
processens yttersta resultat blomman och frukten. 
Derföre lossna och afsöndras dessa från modervexten, 
emedan de ej äro nödvändige för vextens bestånd. 
Näringen föres bos djuren uppifrån nedåt, hos vex
terne tvärtom, emedan delarnes läge är omvändt. 
(P art. A nim . II. c. 3 , 10.)

20. Frön innesluta lifvets princip; äro således 
fortplantningens organ och början till nya indi rid ner. 
(P h ys. I. c. 7.) Sjelfva fröet är bildadt af tvenne öf- 
ver hvarandra liggande skal (hjertbladen) och i des
sas föreningspunkt är sätet för individuens lifsprin- 
cip, ( t y  allt organiskt måste hafva en öfre del som
emottager näringen, en nedre som afsöndrar den och
en medlersta, från hvilken lifsprincipen utgår), och 
från denna utskjuter rotämnet nedåt ocli brodden

uppåt. Det öfriga af fröet består af frö- 
livita, som lemnar den späda plantan första närin
gen , tills den sjelf kan assimilera densamma. (Gert.
Anim . II. c. 2, 4 . I. c. 23.)

III. Vexternes vegetations-procets.

21. Undersöker man huru djuret eller vexten 
utbildas ur sitt frö, bör mail ibågkomma, att endast 
det utbildas till tillvaro ( in  actu) som i anlag ([in 
potestate) ligger i fröet —  att efter fröets utbildning 
lifskraften genomströmmar hvarje dess del; men att 
sedan delarnes qualiteter, såsom mjukhet, fasthet, 
yttre beklädnad bestämmas af y ttre momenter såsom 
köld, varrna; men sjelfva grunden för hvarje dels 
tillvaro bör sökas i den impuls, som i generationen 
är gifven. Då således intet genererar sig sjelft, men 
afladt utbildar sig sjelft, måste allt först vara inne-
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slutet i sin princip. Denna är hjertat hos djuren ocli 
hos vexterne knopparne eller rothalsen, förenings
punkten emellan rot och stjelk. ( Gen. Atiim. II. c. 
1, mycket utförl.)

22. Näringsprocessen, som är ett nödvändigt 
villkor för allt lefvande, hörer både till naturalstrens 
quantitet och qualitet. Den verkar att det, som lef- 
ver, både förblifver och tillvexer, hvårföre det in
dividuella lefver så länge det näres och dör då nä- 
rings-processen afstannar. För närings-processens skuli 
hafva vexterna egen varma. ( A n im . II. c. 4.}

23. Uti närings-processen äro i synnerhet tren- 
ne synpunkter att urskilja: det som närer, det som 
näres och det livarigenom det samma näres. Det 
som närer är lifskraflen, som kallas den vegetativa 
själen —  det som näres är dess organer eller krop
pen —  och det livarigenom denna näres är de till
förde näringsämnena. ( Anim . II. c. 4.}

24. Allt näres genom med sig homogena ämnen, 
men alla jordiska kroppar bestå af enklare elementer. 
I  alla jordiska kroppars sammansättning ingår jord, 
men tillika vatten, för att sammanhålla och ordna 
de jordiske partiklarne. För vexterna, som endast 
synas absorbera födoämnen i deras enklaste form, 
lemnar jord och vatten dessa; men de näringsämnen, 
som uppsugas, måste kokas och derefter assimileras 
för att med kroppen kunna ingå förening, (/ln in i. II. 
c. 4. Gen. et int. II. c. 8.)

25. Assimilationen förmedlas genom varman, 
som besegrar det torra och våta elementet och af- 
söndrar det olikartade och återförenar det likartade
och verkar således den första förändringen för assi-. . .  ̂
imlationens möjlighet. Det är värmen, som under
närings-processen afsöndiar de tyngre delarne, hvaraf
uppkomma deras salta och beska beståndsdelar, men
absorberar de lättare, ty allt egentligen närande är sött.
(Sen. et Sen. c. 4. Meteor. IV. init. Part. An. II. c. 3.)
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26. Denna vannens inverkan på näringsproces
sen kallas födoämnens kokning, hvilken man tydli
gen förnimmer hos vexterues frukter eller rättare i 
deras frögömmen (n cp ixa o m a ), der de mest märkbara
förändringar ske i smak efter deras olika mognads- 

• » 1 1 *  » grad. Då näringssaltens kokning är afslutad är oek
frukten mogen och frön såsom hela näringsprocessens
yttersta resultat afsöndras. (Meteor. IV. c. 2, 3.)

27. K ruditet, (Sipo ryg), kokningens motsats, är 
ett ofullkomligt tillstånd, uppkommit genom otill
räcklig kokning, antingen af bristande var mc eller 
allt för stor mängd af fuktighet, som man finner af 
omogna frukter, i synnerhet våta år. (Meteor IV. 
c. 2 ,  3 .)  Såsom alla lefvande kroppar hafva vexterna 
älven en inre bunden? (otxstog, cpvoixbg, naturlig'"') 
varme, h vars bibehållande luften förmedlar. ( lu v . et 
Se?i. 6.) Besegras denna varme af en främmande, öf- 
vergår vexten till förruttnelse (Meteor. IV. c. 1.)

28. Jemför man vexternas näringsprocess med 
djurens, så finner man att de narings-safter, som 
vexterna genom rötterna uppsupa ur jorden, på visst 
sätt redan äro förberedde och dijjercrade. Jordenm . O
är nemligen för vexterna det samma som lifmodren 
för fostret; liksom i denna de näringsafter förbere
das, hvaraf fostret näres, så beredes äfven i jorden 
genom varmens upplösande (Jcokning) af jordpartik- 
larne de för vexterna passande näringsämnen. Rot- 
fibrerne äro for vetten hvad nafveins ådror äro för 
fostret och tarifikesets för djuret. (P urt. Aniin. II. 
c. 3 , 4 .  Gen. A  nim. II. c. 4 , 7.)

29. Men af alla primitiva näringssafter upp
kommer gemnn ytterligare inre kokning cn högre för-

*) Alt vexterne icke ega egen temperatur (men utveckla under 
vissa processer såsom liölstret hos eu del Aroideae under be
fruktningen) är nu meraafgjordt; men då Ar. säger den bibehållas 
genom luften , är mig i<ke fullt klart huru man skall fatta dess  
mening; cifversäl tes a f e n  del med ’’calor innatus.”
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ädlad eller en yttersta, hvilken hos djuren är blodet; 
och hos vexterne är dermed analog den näringssaft, 
som förberedd af stjelken och bladen nedlägges i 
blomman och frukten; men den är tillika utspridd i 
alla vextens delar, hvilka af den näras och tillvexa. 
(P art. A n im . II. 10. Hist. An. IV. 6 .); men renast 
är den i frukten. (Gen. Anim. 1. c. 20.])

30. Under näringsämnens kokning blir af de 
tjenliga delar ne den ädlare näringssaften, de otjenlige 
äter afsöndras som exkrementer. Vexterne hafva egent
ligen inga sådane, emedan deras näringssafter äro för
beredde i jorden; hvad som öfverblifver af den för
ädlade öfvergår till frukt och frön, som äro att anse 
för en art exkrementer. (P art. A ti. II. c. 10.]) Deraf 
gifves det en bestämd antagonism emellan örtens till- 
vext och fröbildningen: ju mer en vext tillvexer, 
desto mindre frö gifver den, och tvertom: ju mindre 
den tillvexer, desto flera blifva frön. Detta är orsa
ken hvårföre så många fleråriga vexter bortdö efter 
ovanlig fruktsamhet, hvarför andra blifva ettåriga och 
att sådane gifva de flesta frön (relativt till de när- 
beslägtade fleråriga]). (Gen. An. III. c. 1, 4-.])

31. Näringens yttersta resultat är således alltid 
till sin qualitet obetydlig mot den primitiva, som 
blifvit förtärd. Detta är nödvändigt, ty  om icke 
endast en ganska- ringa del assimilerade sig med 
kroppen, skulle djur och vexter tillvexa i oändlighet. 
(Gen. Anim. IV. 1, äfven I. 18.])

32. Liksom djurens foster i moderlifvet befin
na sig väl, om de ega tillförsel af god och ymnig nä
ring, men illa om den är ringa och otjenlige så är 
förhållandet det samma med vexterne relativt till 
jorden. Så väl sjelfva vextens frodighet, söm dess 
frösättning beror både af dess vextplats (solum , sta
tio]) oeli klimatet (regio]). Derföre förändras utseen
det efter vextstäJlet, äfven hos de vexter, som blif-
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r i t  uppdragne af frön från långt aflägsna länder. 
(H ist. J n im .  V. c. II. Gen. Jn im . II. c. 4.)

33. Åkerbrukets bemödande går ut på, att gö
ra jorden bördigare der i gen om , att en större mängd af 
förberedde kokade näringsämnen (brunnen gödning) 
tjenliga för vexterne linnes nedlagd i jorden. De 
vexter, som låta uppdraga sig i så förberedd jord och 
enligt sin natur uppsupa denna kraftigaste näringen 
kallar man tam a; men det gifves andra vexter, bos 
hvilka naturen inlagt den egenskapen, att endast nä
ras af de ämnen de förstnämde förkasta och derföre 
ej kunna odlas, hvilka man kallar vilda. (Problem. 
X X . 12.)

34. Vexternas närings andra beståndsdel, vatt
net, har på dem ett märkbart inflytande, så att vatt
nets olika temperatur bestämmer flera deras qualite- 
ter: regnvatten verkar förmånligare för vextligheten 
än vattning. Äl ven smaken beror al vattnet: så mån
ga förändringar af smak, som finnas i jorden, finnas 
äfven bos vexterna och de talrikaste förändringar i 
smak finner man i vexternes frukter. Smak är en 
qualitet hos det våta elementet, frarabragt derigenom, 
att naturen genom vermans fördelande kraft förme- 
delst vattnet så upplöser de jordiske partiklarne, att 
de genom smaken förnimmas. Det är derföre icke 
besynnerligt, all afplockade frukter i solen eller vid 
eld förändra sin smak, ty varmen förändrar quali- 
leten af den saft, som inneslutcs i frukten. (Ilist. 
Jn im . VII. Gi lib §<ens. et Sens. c. 4 .)

35. Näringsprocessen bestämmer äfven vexter
nas färg. För allt som omedelbarligen utvecklar sig 
ur jorden är den gröna färgen den ursprungliga. 
Genom näringens kokningsprocess frambringas de öf- 
riga; äfven de gröna delarne fa äldre en mörkare 
färg. Färgens yttersta orsak är likväl solen, hvars 
ljus och varma inverkar på vexternas safter, hvaraf 
vi äfven se samma förändringar på afplockade fruk
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ter. Genom grundfärgornes blandning uppkommer 
den oändliga färgskiftnings som vi se i vexternes 
blommor. (Color. 5 , äfven Gen. Jn im . V. c. 6.)

36. Vexterne uro underkastade samma periodi
ska förändringar som djuren: ungdom, mannaålder, 
ålderdom (Meteor. I. c. 1 4 ) ,  men som vexterna me
ra bero af den atmosferiska luften, så genomlöpa de 
sina åldrar efter årets tider. Emot ålderdomen blir 
allt mera torrt och kallt, men allt som lefver är 
fuktigt och varmt. Der före framskyndar ålderdomen 
mot sin död genom försvinnandet af fuktighet och 
varme. Så se vi alltid att större och mycket saftiga 
vexter (succulentas) äro mera seg- och iånglifvade än 
sådane hos hvilka safterne hastigt borttorka. (V it. long, 
et dr. c. 4 ,  5, 6.) Vexternes naturliga död är en 
förtorkning. (Respir. c. 17.)

37. Men lifvet förtvinar icke blott genom fuk
tighetens försvinnande, utan älven genom den inre 
varmens allagande, som oftast förorsakas genom den 
omgifvande atmosferens köld. Om sommaren dödar 
varmen växterna genom förstörande af det fuktiga 
elementet; om vintren frosten genom förstörande af 
det varma. ( lu v .  et Sen. c. 4 .)

38- Orsakerne till vextcrnes olika varaktighet 
äro flera. En del vara endast ett år, en del flera, 
en del en lång följd af år. Ettåriga vexter äro mer
endels mindre och blifva hastigt saftlösa; de fram
bringa derjemte en stor mängd frö n : emedan all nä
ringssaften absorberas i dessa, återstår ingen för in
di viduens uppehåll. Äfven träd u tdö , då de ett år 
frambragt en ovanligt stor mängd frukter, ty  de nä
ringssafter som afgå till frösättningen beröfvas vex- 
tcn för dess underhåll. De vexter som lefva längst 
äro Palm erne. (V it. long, et brev. c. 1, 4. Gener. 
J n im . III. c. 1, 4.)

39. I visst afseende kunna äfven träden (och 
de mångårige vexterne) kallas ettåriga, emedan de
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blifva fleråriga endast genom nya delars tillsättande. 
Vexternas lelnads-sladier beräknas derföre etter åis
tiderna, då åren medföra föga märkbara förändrin
gar. (Gen. Ani/n. V. 3.)

4o. Vexternas mest i ögonen fallande förändrin
gar äro löfsprickning och lötfällning, livilka bestäm
mas helt och hållit efter årstiderne. Liksom menni- 
skorne emot ålderdomen blitva skallige, läha Liiidcn 
emot vintern sina löf. Emedan löffällningens orsak 
är minskad fuktighet och varma, så uteblir den hos
vexter med mycket saltiga blad, ty dessa äio stän
digt grönskande. (Ibid.)

IV. Fcxtevnes fortplantning.

41. Emedan alla varelser stråfva till delaktighet 
af Gudomens natur, hvars villkor är olörgängiighet, 
men allt som är materielt måste vara förgängeligt; 
så kan detta endast ske genom pånyttfödelse, så att 
den ena individen aflöser den andra. Derför är det 
en gemensam naturdrift både hos djur och vexter, 
att frambringa sina likar; vexternes yttersta mål är 
frösättningen. Generationens princip är den alstran
de själen , som vi redan anmärkt vara identisk med 
den närande, §. 5. ( A  nim. II. c. 4 , VIII. c. 1.
Polit. I. c. 2.)

42. All generation sker genom frö; fröet är be- 
redt af den yttersta och ädlaste näringssaften hos det 
naturalster, hvarifråll (let afsöndras. (Gen. An/m. I. 
18.) Det är en och samma kraft, soin af närings
ämnen verkar kroppens tilivext och underhåll, och 
af desamma bildar fröet, hvilket da det i anlag har 
lif och själ, är fortplantningens medel och böl jan till 
nya individer. (Anim. IL 1«)

43. Af hvarje frö uppkommer alltid en individ 
af samma slag; ty intet uppkommer genom tillfälligt
vis förenade och blandade partiklar, utan efter den
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lag, som är nedlagd i li varje naturalsters väsende 
(ovala). ( P l i js . II. c. 4; Gener, et inter. II. 6.])

44. Utom dess förökas vexterna äfven genom 
rotskott, ty så da ne algd va alla som halva knoppar —  
och genom sidolökar, hvilka böra anses för outbildade 
sammandragne rotskott. (Gener. Anim . III. c. 2 .)

45. Alla både djur och vexter liafva en mas- 
culin och en feminin princip, hvilkas förening är  ett 
nödvändigt villkor för all aflelse. Den femina p r in 
cipen alstrar fostrets materia, den masculina dess form 
och gestalt. Den förra är villkoret ^receptaculum) 
för generationen, fran den sednare utgår lifvets för
sta rörelse ocli verksamhet. (Gen. Anim. I. 20 , 21.) 
Iläraf är klart, att ingendera för sig ensamt kan ge
nerera, utan endast båda förenade. Men hos de flesta 
djur äro dessa principer åtskilde, så att den ena in
dividen ur masculin, den andra feminin, ehuru bå
de dessa utgöra endast en art. Så är förordnadt, 
emedan djurens natur är ädlare än vexternes och de 
skiljas från dessa genom känslo-förmågan; då denna 
under allelsen alstras af fadren, som är den activa 
principen, har naturen åtskiljt denna från modren, 
som är den passiva. (Gener. Anim . I .e .  23; II. 15.) 
Men ej sa hos vexterna, der generationen endast är 
en passiv handling; just derföre måste könen bland 
dessa (typiskt) vara förenade tillsammans, hvårföre 
vexterna väl kunna sägas afla och föda, men icke pa
ras. (Anim . IV. c, 2 , m. fl. st.)

46. "V externas frö alstras hvarken af des ma
sculina eller det feminina ensamt; utan af bådas för
ening, liksom fostret hos djuren. (Gen. Anim. I. 18. 
II. 4 . )* )  Fogelägg, värpte utan föregående parning,

) Ehuru mycket skarpsinnigt Ar. insett i vextens genera
tion , diklinska vexlernes könskillnad m. m., som ända till Lin
nés lid icke var allmänt antaget, är dock tydligt alt han icke 
känt deias sexual-organer. Tvärtom ätilages som ett a x io m ,



likna deruti yexternes frön, alt do i anlag (iu po
testate) liafva blott en vegetativ lifsprincip efter mo
dren; riten icke någon sensitiv. (Gen. Anim. 111. c. 
7 .)  Vexternas fröafsöndring kan ieke sägas vara iden
tisk med djurens parning; men den förberedes af en 
väckelse (stimulus), efter livilken de vicl bestämda 
årstider sätta frön. Redan deraf är sannolikt, att ej 
alla vextens delar bidraga till fröbildningen; en af- 
skuren qvist kan äfven sätta frön; vextdelar kunna 
vara förut bortfallne ocb nya uppkomma efteråt. Ic
ke lieller finnes alla vextdelar tillstädes på en gång 
lios en vext, en del afsondras, andra tillkomma suc
cessivt. (Gen. Anim . I. c. 18.)

47. Ehuru det är ( i  följd af den frivilliga rö
relsen) det normala i djurriket, att könen skola va
ra åtskilde, så äro dessa bos de liksom vexterne fast- 
vexle (såsom Zoophyterne) oeli fängslade (såsom. 
Molluscerne, 'OmgavodtQu.') djuren, som ieke hafva fullt 
frivillig rörelse, förenade. Ett motsatt förhållande 
eger äfven rum med en del vexter, som hafva be
stäm dt åtskilda andra fruktbärande, andra sterila 
individer. Dessa sednare, som motsvara hankönet 
bos djuren, bidraga väsendtligen till befiödningen. 
(Gen. Anim . I. c. 1, II. c. 5. Hist. An. IV. c. i l . )

48. Så hr förhållandet med Fikonträdet (FicusJ , 
som är det fruktbärande könet eller honträdet till 
Caprificusj som Iblott är dess ofruktsamma kön eller 
hanplantan; men tillsammans utgöra de blott en art, 
bos livilken iiätUfeii {iorordnat att befruktningen skul
le förmedlas genom e>n insekt. (H ist. Anim. \ . c. 32.)

49. Som vexteirnas frön äro vexternas sekretio
ner (exkrementer), så förklaras deraf mångfalldiga 
olikheter. En del afgifva en stor mängd frön, h var

efter Empedocles, alt könen icke äro åtskilde hos vexferne.  
Xnnu Wdligare inses delta af Tbeophraslus, som förklaiar t. 
e. hanbäng^t hos Haslen för en art Galläple.
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igenom alla näringssafterna absorberas till fröbildning 
och sådane vexter blifva derigenom ettåriga. Andra 
assimilera sjelfva till indivitduens bestånd en stor del 
af näringssaften, sådane gilVa ringa quantitet af frön 
och blifva mångåriga. (G en. Anim. III. c. 1.) Det 
händer äfven att vexter afs.ätta inga frön; då måste 
genom denna näringssaftens stockning dess öfverflöd 
fördelas på vextens öfriga delar, som vi då finna 
ovanligt luxurierande (såsom, dubbla blommor) (Gen. 
Anim . I. c. 18.)

50. Allt som sker genom naturen bildas på ett 
bestämdt sätt eller, utom detta, genom sjelfalstring. 
Icke alla vexter uppkomma genom frön, utan det gif- 
vas vissa, som uppkomma genom naturens sjelfverk- 
samliet, hvaraf sker att några icke förekomma utan 
på andra vexter, nemligen deras aftynande och för
ruttnade delar, All sjelfalstring både bland vexter 
och djur frambringas genom jord- och vextpartiklars 
jäsning och förklaringen deraf är enkel: liksom ge
nerationen förberedes af inre varmans kokning af nä
ringsämnen, hvilka hos vexterne äro jord och vatten , 
så uppstår sjelfalstring i den fuktiga jorden genom 
atmosferiska varmans kokning af samma äm nen, af 
hviiket uppkommer samma resultat, nemligen nya 
frön *). Detta ursprung tillkommer de parasitiske vex
terne. (Gen. Anim. I. c. 1, III. c. a . )

*) Denna dunkla lära, som strider mot 4 3 ,  synes till
kommit genom lörvexliug med* generatio secundaria. Meyen,  
som i sednare lider med mycken varma försvarat samma &alts, 
räknade dock delta slutligen sjelf till ’sina ungdoms-synder.*’
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an vi nu framlagt inneliållet af den äldsta u r

hunden tor vetenskaplig' Botanik, tillåta vi oss en 
kort utflvgt (egentligen för arkets fyllande) till de 
äldsta kända monumenter som vextverlden sjelf er
bjuder. Flera af dessa äro i strängaste mening verk
liga minnesvårdar, införlifvade med historiska hän
delser, och trädens årsringar lemna i detta fall den 
mest tillförlitliga kronologi, som ieke genom afskrif- 
ters vårdslöshet kan förfalskas. Det har nämligen 
från äldsta tider varit ett bruk, att genom plante
rande af träd förvara minnet af både glada och sorg
liga händelser, eller ock sammanbinda dessas skåde
plats med utmärkta naturalster, som derigenom blif- 
vit med historien införlifvade. Vanligen valde man 
till dylika lefvande minnesvårdar träd med långsam 
till v ext och i följd deraf större varaktighet. Endast 
vinder franska revolutionen, som med förkärlek hyl
lade det brådstörtande, valde man af en instinktlik 
aning, fast egentligen för namnlikheten =  Peuple 
den hastigast tillvexande men mest förgängliga Pop- 
len*) till folkfrihetens symbol; dock, livarest trädet 
slagit djupare rötter, skjuter det jemt nya rotskott. 
SweiUerne åter, som ännu i dag uppvisa det träd*'*),

*) l gamla liden, dä folké *• ,cke hade någon röst i det all— 
männa, var Poplen helgad n ' t  Hermes (Virg. Ecl- 7 . 6 1 ), men  
onekligen är den genom s i i u a  städse rörlige lÖf en tiäflande 
bild af folklynnet.

**) Så väl de äldste mkuU;der, som inskriften på en tafla 
som finnes just i ett kapell under nämde träd, till förvarande  
af nämde händelses skådephats, uppgifver att de furste ”£ i d -  
genossen” sammanträdde tincÖpr 6,1 Lind, men trädet är dock  
ingen Lind, utan en Berglöum {/teer Pseudoplalanus), som till 
det yltre endast liknar en liind. L)et Botaniska bestämmandet
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under hvilket deras förfäder första gang 1424 svuro 
sitt lands f r i h e t ,  valde L i n d e n — och till minne af 
dess insegel, segren vid Murten 1476, planterades s. 
å. en Lind vid Freyberg i Sweilz (uppgiften eger 
full historisk visshet), livilken ännu qvarstår, men 
icke mer så kraftig och stark som fordom. Men liäm- 
de Lind är dock ett barn emot många andra bekan
ta Lindar, bland hvilka en just i granskapet af näm n
de Freyberg, vid byn Villars en Moing, på ett eget 
sätt slutar sig intill den förutnämda. Redan före 
1476 var den sednare ryktbar och fridlyst för sin

1 1 1 1 1  «Vålder och storlek, men under den allmänna förvir
ringen före Murten-slagtningen begagnade en Garf- 
vare tillfället, att för bastets skull afhugga dess gre
nar , men den utslog en ny krona och denna grön
skas ännu i dag. Den förstnämda, bestämdt 1476 
planterade hade år 1831 en pereferi af 13 fot, den 
sednare s. å., 4 fot öfver marken, af 36 fot. Be
räknar mail den sednares ålder efter den förra och 
de kände lagarne för Lindens tiilvext blir den sed
nare minst 1240 år. Decandolle, af hvilken sist- 
nämde uppgifter äro hämtade, uppräknar flera äldre 
Lindar "'), bland hvilka vi blott tillägga en vid Neu- 

\ "  '--------------------------------

rättar här en bestämd historisk uppgift eller ock, som i Da
niels tid, sätter vittnens trovärdighet i tvifvel. E m ed ler t id  
liar J. Q. Ebel i Bibi. LJriiv. i 8 3 i ,  med en mängd bevis styrkt  
trovärdigheten af uppgiften, alt det var under nämnde ännn  
grönskande Berglönn  Sw eilziska friheten lörst grodde.

*) I Sverige, der man icke varit curiös på dylika curiosa,  
saknar man alla uppgifter om träd , antingen märkvärdige för 
sin ålder eller för de med dem införlifvade traditionerj vi 
hafva icke ens några underrättelser om ”den stora L in den ,” 
vid Stegaryd i Småland, af hvilken Linnéanska namnet efter 
Linnés egen uppgift är hämtadt. Vi tro oss böra fästa u p p 
märksamheten på detta ämne •, flera sådaue enskilde facta kun
na leda till intressanta resullater. —  Så f. e. skall man med  
n/Bra största visshet kunna erhålla minim um  för en ruins ål
der genom beräknande af årsringarne hos ett  träd , som up-
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stadt am Kocker i Konungariket Wiirlenberg, om 
b vilken man bar fullt tillförlitliga uppgifter till år 
1229 i stadsarkivet sammastädes, då den väl allt sen 
varit stadens största celebritet. År 1226 förstördes 
staden Helmbundt under ett upplopp och då den 
ånyo 1229 uppbyggdes, flyttades den ”intill den sto
ra L inden ,” som ännu står lika frodig vid stadens 
port, och efter livilken staden länge i äldre hand
lingar benämndes ”Neustadt an der grossen Linde. 
Redan 1664 blef trädets historia utförligen beskrif- 
ven af den berömde Evelyn ocli har sedan dess tid 
föga tillvext; 1831 hade den 6 fot öfver marken en 
pereferi af 37 fot, 6 tum , 3 lin. Enligt nogaste be
räkning skall den 1229 redan varit minst 546 år. 
Den är tillika ett lefvande album för autografier; 
många af de namnteckningar Evelyn läste äro väl nu 
invex te , men just derigenom säkert förvarade till en 
fram tid*); de äldste, som ännu kunna läsas äro Her
tig Christophers af Wiirtenberg af 1558, Marggrefve 
Friedrichs af Brandenburg af 1562 o. s. v. Det skulle 
alltför långt aflcda oss, om vi ville uppräkna alla 
minnesmärken af denna art; vi tillägga derföre endast 
att månget minne endast på detta sätt biifvit förva- 
ra d t , såsom den sista Mohrer-Konungens Audeles’

på den samma uppvext. I gamla Finveden finnas m å n g a ,  ge
nom folktron för yxan fridlyste, så kaliade oflerlundar, L v il— 
kas uråldriga stammar uppvext ur ännu synliga grafvar och 
s t e n s ä t t n i n g a r  och genom Ixeräknade af årsringarne skulle inan 
kunna erhålla ett säkert minimum af grafvarnes ålder, trä
det torde vara samårigt med grillen.

*) Jemf. J g a r d h , om In s k r i f te r  i  lefvande tra d , hvaruti 
visas att inskrifter (ill efteffverlden säkrast på detta salt be
varas (blott efterverlden fin ner dem), ty sen alla spår i bar
ken försvunnit, qvarstå de i veden, beläckte af nya arsringatJ, 
lika säkert förvarade som p<etiifikalerne i berglagren. Pa Ar- 
dennerue skall man för få får sedan, efter lidningars uppgift? 
i en gammal Ek funnit invtexte dryidiske offerkärl.
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gemåls kärleks-handel med Abencaregen, genom de 
ännu i dag i Granada grönskande ”los cupressos de 
la reyna sultana.”

De äldsta Europeiska träd man känner äro nå
gra Idegranar (T a x u s  baccata)  i England, neml. 1) 
vid Ripponi York, som redan år 1133 tjenade Mun- 
karne till skjul, då klostret Fontaine nämde år om- 

’ ocii eltei I ennants mätning ocli beräkiiin<r 
al dess ålder 1770 hade den då uppnått en ålder af 
1214 år; 2 )  en vid Fotherigal i Skottland, efter Pen
nant, nämde år 2588 år gammal ocli 3 )  en vid Bra- 
burn  i Kent, som efter Evelyns mätning 1660 då 
mast vaia 2880 ar. Skada att vi icke känna oiu des
sa träd ännu existera. ]\Ien bland de tropiske träden 
med sin utomordentligt bårda ved och sina nästan 
omärklige årsringar, såsom Mahogeni, Courbaril m. 
11. i Amerikanska urskogarne, finnas stammar, från 
hvilkas ålders beräkning man studsar tillbaka. Man 
bin lätt fi estad antaga dem lör arsbarn met! den nu 
iefvande skapelsen. Den med största noggranhet ( êf
ter årsringarne) verkställda beräkning är från Sene
gal af en Adansonia digitata j  som dock är ett träd 
med mycket lös ved, livi!ken år 1757 uppnått en ål
der af 5150 år, men ändock linuas af detta träd än
nu större och äldre stammar. Som det äldsta eller 
bland de äldsta monumenter på vår jord anser De- 
candolle det underbara Drakblods sr cidet (Dracaena  
Draco) vid Orotava pa lenerd la , som vid nämde Ös 
upptäckt 1402 var föremål för infödingarnes dyrkan. 
Humboldt uppgifver dess periferi till 45 fot och som 
trädets tillvext är utomordentligeii långsam, så sä
ger Sabin Berthelot J som i N ov. A ct. Nat. Cur. X I I I .  
P' 773 öl ver det samma lemnat utförliga och tillför
litliga underrättelser, att, under sina beräkningar af 

• dess ålder efter yngre träds tillvext, ”dess iiibild- 
liingskraft mer än en gång svindlat.”

Så vidunderligt detta än må synas för dem, 
som icke känna de otaliga analoga exempel deraf vc-
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tenskapen förvarar och de säkra grunder, hvarnppå 
dessa facla livila, så är det dock en mathematisk san
ning, att vextverlden kan uppvisa lefvande momen>• 
ter äldre än pyramiderne eller troligen något men- 
niskoverk. Lifvet emotstår all förvittring af atmos- 
feriska luften och för alla vexter, som årligen afsät- 
ta nya knoppar, gilves ingen inre grund lör deras 
förstöring, som endast är mekanisk eller beroende af 
y ttre våld. Detla gäller icke blott om t rä d , utan 
nästan ännu mer om lafvar, flera örter (T. e. orehi- 
der} och småbuskar såsom mindre blottställde för för
störing. Men med helt andra känslor än man be
traktar en sten , skådar man ett dylikt lefvande min
nesmärke. Så f. e. kan man ännu i dag livila iskug
gan af samma Cypress, som fordom Montezuma vid 
Chapultcpek i Mexico’ )̂ eller det träd al samma art 
vid St. Maria, nära Oaxaca, under hvilket Ferdinand 
Cortez sjelf berättar att han rastade med hela sin 
armé. Det fmnas en mängd träd i Amerika, som på 
samma sätt sluta sig till historien om Europeernes 
invasion i landet, emedan dessa naturens under först 
fängslade främlingarnes uppmärksamhet; emedan en
dast de då för tiden erbödo de nödvändige geografi- 
ske livilopunkterne. Bland dessa lörtjenar i synner
het nämnas Cheirostemon Platanoides vid Tolncca i 
Mexico, af hvilket trädslägte man från Cortez tider 
till de sednaste blott känt detla enda individu i verl- 
den , således säkerligen infördt, troligen med Alzte- 
kerne, och bör trädets stamland kunna hunna anvis
ning på dessas förra hembygd. Men ännu en an
märkningsvärd omständighet är, att ännu ser man i 
Amerikas urskogar flera under, såsom alt liädstam- 
mar höja sig öfver jordytan , stående på en piedestal 
af en mot jorden vänd krona, hvartill intet analogt

*) Trädet, soin än i (lag kallas Monlezumas Cypress, liörer 
liksom följande till Taxodiam  disLichum ocli efter visst icke  
öfverdrifna beräkningar iiro dc 4  — tiooo är gamla.
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nu finnes i Europa, men alldeles sa beskrifver Plinius 
det gamla Germaniens urskogar: ”Hercyniae silvae ro
borum vastitas, intacta aevis et congenita mundo prope 
immortali, forte miracula excedit. Constat attoli col
les occursantium Inter se radicum repercursu; aut ubi 
secuta tellus non sit, arcus ad ramos usque et ipsos 
inter se rixantes curvari, portarum patentium modo, 
ut turmas equitum transmittant.” P/in. XVI c. 2. 
Detta var obegripligt för oss, tills man i Amerikas 
urskogar just fått se det samma.

Under det slägten bortdö, folkslag försvinna, 
menskliga institutioner utplånas, är det just naturen, 
som ötverlefver allt såsom det försonande elementet i 
denna historiens tragedi. IIvad vore den äldsta historien 
om vi icke igenkände ännu idag alla dragen af dess 
fordna skådeplats, om hela sceneriet för de förflutne 
händelserne voro förändradt? Men hvar vi se oss till
baka i historien finna vi, att i naturen ”är allt som 
förr; blott vi äro annorledes.” Än i vår tid utsvetlar 
T am arix  sitt manna i den Arabiska öknen; än i år klä
der Tårpilenj denna sorgens och saknadens symbol, 
stränderne vid de elfver i Babylon, fast den seder
mera som fremling blifvit lika vida kringspridd som 
Israels slägten; än i dag grönskar Cedren på Libanon 
och Oljoträdet (TOlea) i örtagården vid Gethsernane. 
Chataubriand (Ttin. a Jerus. II. p. 2 0 0 ) ,  af hviiken 
sistnämde uppgift är hämtad, säger ”Oliven är så att 
säga odödlig, ty den föryngras allt jemt af nya ro t
skott” och med positiva bevis styrker han att de näm- 
de äro äldre än Museimännens invandring i Pale
stina. Den gamle Theophrastus knotade derföre öfver 
menskliga lifvets korthet (Te Cic. Quaest. Tusc. 3. 2 8 ) ,  
men vi, som hafva ett högre hopp, se att det i 
verkligheten eger ett motsatt förhållande rum emot 
den samines klagan: ruusig, onot do^biis&a fry , t or 
unodvrjoxofiev. (Diog. V, 41.)


