
^TWW.

TAL '^^T^
^

VID

X2i"rXÖ-JT^ITKG-^ -JLC«£K
^^

AF PEff

\

öcrt

1 I

ÄIED
J

KöXGL MAj.rs ALLEI^NAdiöSTE TILLSTÅND
'fl

tlÄLLlT 1 t-PSALA

UTI

i/Ks NVA Botaniska lårosalem

7). 25 MAjt 1807, ^

DÅ

' ARCBI/iTERNS ocn RIDDARENS
/

ej^£ res, £§WW8<^
'

HUNDRA - ÅrIGA ^-ÖDRLSE-DAG,

A^

CARl PETER TfHjMÉERÖ
M:d. ock Éotan. Profesför ^

tJPSALA* Igc7i

TRYCKT H0& JOH. FR* tDMAJT , KDNOL, AÉAÖ* ROKtP.

1

Mu. BUT. GABDE?i

.791

1

y

^

^

t- V

i



r

^OR ALLA I UPSALA VARANDE
Vettenskapernas

. GYNNARE
VÄNNER OCH IDKARE

tlLLKÅJJNAGrFVES HÄRMED
DEN HÖGTIDLIGHET

Som med
KöNDbJG eK^s .^llernådigste tillstånd

i iJEM NYA Botaniska lärosalen
NÅ.<STRÖMMANDE AlAXDAG
DftN TjUGUFEMTE MAJI

itÖMMER ATT FIRAS.

i\^,

PEHR FABIAN AURIFILLIUS,
Kongt, Acadtm, nu var^ Recior%

dim dm Stofi Konung ^C/U&TAjS A*
med in FrikoJllghH , fom i andra

lärer 'oarn utan ExempeU ^^^fm
kade itpratiat Vpfala Academky ha/va alle Hanf ef-

ierfrddare pa Soenjka Thrciien, ta/lat med Honom i

den ^Ordigajlé Otujnrg for deiia Samfunds beJlSnd,

mfetnäe bch tillväxt. Ds dyrbara Vedernwkn dar-

Academuni Handlingar förvarat , ofveriréjfajamyc-

ket ^fven det Hägn, fom Feitenfkaperne af de miU

Varti foifäders underdåniga erkanf.a t

A z dajit
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/

dafle Fegenfer kunna hoppets , af t man cftn Jkiilk tro
m

Jtg b^rdtiigad, att fatta vefkUgh^m åf denna Ujchan
é

i frSga, ofu itke var egen eifarmhet vifads den i

defs varahighet. Afven ofs bar det varit tillåtit, att

vårda det måfi lyfmiäe Bejkyddy att fe Jlcademiens

FSrmåmr Jiadfaflade och utvidgade, hennes Foretag

gillade^ hennes Medlemmar belontei åfven till var aU

drahogjia upmuntran ha/va mer än en gäng Svenfke

Konungar och Drottningar i Nåder behagat bivijfa

offentetiga Fårelåsningar och Tal, ffpgifva åmnen till

I

Lärdoms åfningar och afhåra deras utförande^ ofvef^

vara anJlMlandtt af Phjfijka och Chemijha forfok^

befe AcademUns Samlingar , och ofvrr allt fpriäa den

glädje och titlfrtdsJlMhlfe , imder hvilken den fAtige

Vettenjka^s Idkaren forgctier alla fvårigheter och ar'

betar med nya krafter.

Utan de innerligaj^e rordfer af underfatelig

vårdnad kan ingen ibland ofs återkalla minnet af den
4

nära VBrd och det vStgSrande Bejkifddy fom den

edSdtlige Konung CrXfSlSljLjS VEN TR^
J

^

^7
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i

DjfE Jkankte detta Ldrofate. Defsa oräkneliga prof .

ijk Karlek fi }g Kunjk

dfträckta Omtanka for Ungdomens bdjl

af Hans o

fif Hans v

Upfofivan. Redan fafom Rikets Kronprins täcktis

Han ätaga Sig Academiens nårmafte Styrelfe ^ och

fom hennes CanceUér har Han med egen hand i hennes

Handlingar infort defsa oförgätliga Uttryck : '"Detta

9»
Lårofåte fom J-g fä högt älfkar - Edra goror

•^Uiål och Edra onifurger åro af florre vigt for Få-

'Merues landet , fm r^^got annat Samfund i Riket tiil-
F

'^kommer'' ^ och ifrån fjetfva Sin Komtngafhron
,

7

Throrij har JJan fSrfåkrat "att om Han redan i

*Vnc^re Aren iijcd Huldhet omfattat Acadcmien, få

'*har Han under loppet af Sin Regering varit Jnnu

''mera forgfålltg, att befordra å^^^ lied^r Oi:h tillvSxt.

Det tillhor icke min penna , att fSrfoka någon
J

teckning af Academkns flora fSrbindelfer , men det
I

äligger mig, att tillkännagifva en Högtidlighet , hvmrs

fi^Iedning innefattar fera ntaf dem. P^id ett af de

' ^ 4 j
'

mänga
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'

m^nga hefok, med hvil\a Konung C/tJ^^^Jk.^

DEN TREDJl^ hvgit^de dem iJrofate, hade.

Man funnit Botmiijka TrcigBrden bSraflytias till Ut

mera tjenligt Ja(le, och ^"fot darfjre flrqxt ^ att icke

alhvaji pffna evjkilda Medel htjSrja opihjlnnden vid

anläggningen af en ny Jnrattnin^y ^^^^^^ d/ven, aU

fkanlia hela Slotts -TrågPirden till Aea^emiens evh-

0. Delta verk/ldldef den ;;, Aii-g* ^7^7^

äa I^onuvgen Sjelf ofverlenmade Qafvobrefvet till

jitadtmhnf ProcancelUr ^ cmgifven af Conf/forhiip^

och lade famma ^fg Grund/ienen till den nya Oran*

gerie • Byggnadf^. -Arbetet fortfgttes de följande äreti

och nalkades fn ftdlbordcin ^ nar^, i m alldrig nog

beklagad Stund ^ Atademifn Jårlorade fn StSrJIa J^dU
' j

gSyare. Rikets Forl^fi hUadc tillika hfnnef då ra-

rande hSga Canceller till Thronen, men Academien
4

återfann i Sin Konung nierci d^ hon, jämväl under

vanan af den mäjl fällfynia Nad, ti^gonfm vågade,

ett i underdånighet tillfOffejig. Vår nu Regerande Al^

ternadigfle Konung fullföljde den Plan , fom Hans Stare

Herr Fader hade ntjiakat^ och af DEiV ANDRE
^

Ko~
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Hand, har Academien haft den Niden, atr etif^ttaga en
f

Jinjlalt
, fom i nytta och Prakt knapt 'rrer fin likt , tom

i Ji:t Omkretf forenar en vld^flracki Tri'gard med det

fiorjla Oranyerle i Europa , med ett dyrbart Natura-
^ t

fU Cahmett och med Bomngsrum fir Profesforn i

j^Ilaftj tm var underdåniga taclifamhet genom

pjrrnn Jlagf vjrdnc^dsbäyyetfe fullkomligen tilljredffl^t*

Air. Alirly kunna Natural- HJiovhns Idkare,

genom de

flt, tre Ji^

Ö ifiö to/t

{käre, afven

kfamhet och

till alla delar hafva fvarat emotjS mijcken

fl mycken fSr deras nytta och nye att'

vSnd l^nflnadf Men att
,*,. d'n Allmänhet

A

reJan ofta md forundran hefett denna Kungliga

ifva, att i den ungdomr närvaro y fS\ hv

detta naturens Tempel
' " '

.

egen Fefl fra Acade

blfvit en

Lycka'3
tJka hennes

FSrefatfe hennes Hopp och hennes Önjkningar

det har varit tn glädje
^ f

A A

hon vBg ut

?*
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Bedja Jig, och Ham Mcijejiat v$r j^lkrnadjgfte Ko.

nnng har täckta bifalla. Den ijtignf&nite i denna
}

Månad fiall i anledning hcfraf^ genom Imigmng af

det nya Orangerien H-tifet hllfva i dubbat hcinfemd^

märkvärdig t denna Amdp}\Us Hiforiq.

Den var dei redan genom fmmhdiu Archia^

term och Riddarens af KongUga Nordfijcrm Ordm
w

CARL. mn LINNESfode-lfe, famma dag, J^r kun-!

drade ar tillbaka. En Man
, fom genom fit Snilh

^

BU Nit och fijk Årh^tfaniht gaf Naiuri;ilrHiftorun

eii ntfit uffemde, fom uptcfnde Ijiis- o^h införde grd^

nlng^ där fornt mörker och oreda, kerrjkat
^ fom ge-

w

natn fna Arbeten gjorde Upfala Acade^nie ech Sven*.

Jka Nationen namnkumiig i hela det ofriga Eiiropa.

Hans fållfijnia Nafursgåfuor gynnades vSl af flera
h

tillfalligheUr , tf kvilka fa Lårdoms Idkare kunna^

fig hugna, pfca ånnu färre niecl Mg, båtnad får fn

V'etMnJh.ap fg begagna. Den^ lyckan , ett under fn

hfnad vara allmänt högaktad y att efter fn bortgång

4nnu vJrci^s får Rn^ niådor, Stinn rådfrågas 9ch

följas

^ ^

* _-
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f<^tjas i fna vpgifier, chmu irhannas Ju i- Ven»

hvilken c^fven f^najle efierverld kan lärÄ fg den rätta

pifgeii till /Naturens KJmiedom^ Jen lucka^i har Arv

fhiaier von LINNE fSrijent ^ och afven vunnit^ %

högre gr{iä ån nSgon amm^ inngfn vart Fäderfiestand^

Den Trågärdj^ fcpi han i Upfäta anlagt och
r

4en Natiiralic Samling
^ fom hc^n pa Hammarby «^*

ftällt, blefvö ö/ia fJremäl fér Öbverh^tetsiS Nä^

dlga UjJincirkfamhet.
^
Flera gånger kallades han till

flofvet , och arbetade dar i Drottning ^JJlLLO^V^IJir-

JA "CTDL^RXKAS Egen S/vervaro: hvar^

je gSng med nytt Bifall o(h pya Vedermålen där^
L

titaf. JircJmters Namn och Adelig Sköld voro icke

ovanliga Bevis pä filajejlätets T^mejl ^ men ingen

Svenjk Lärd hade jSrs honom burit dm Nordr

fijcrna
^
genom hvilken Konung J^I!DOIlLxi[lrIi£3L

iitmarkte von LINNES

alldeles egna fortjenjier ^ ingm hade ernått ^ ingen

liwide väl ernå m dyrbarare belöning, än han^ da

honom iilldis^ ait^^elf nämna fin Efterträdare ^ e»



^
L

^^

5n7z, af kanf cjna och JkhkHg^ h^nä ^ ifrhi fp^^chr^i
'

9

äreti, danad til! d^.tia Ämbete, CARL V:.n LliVNt^

dm yngre. I^ikets yppsrjle Mifa an/Tc^ofor en pUkf^

att befordra hfinf /!ffgter, att pnja hauT bnnåd ?j-

1 ^

de^ att fia JUinnespgnningar till haiif Åra cch Up?^
n

•mpnfran. Ifraii alla ^andjkaptr famlajes Sve^iger

Uitgdom cmh'ing hans Cafheder ^ och Utlonnhgar
y

alt ifrm A.itipndernci , Skade da largirigns ctntcK

Ni'Jl(^n alla Lärda Samhallen ap^d^ kcn^ Biträde,.

DB KongHga J^ettmjkapt Accidemlf^ i Stockholj^

inrättadef^ bUf hon vffedd till Heimet får/ta Pr^J^cs^

och i den Parijljka var han ef Svenjkdr den jSrfJe^

fom blifuit vald till en af AcaJemienr ofta titUnfka

Ledamåter. Hänt Skrfter grundcde jr*? Jifkra liSn

vunna ofver allt dt förtroende och den tftrrfoljd ,

fom befegrade alla Inkaji och tofvade Linr.effkj Nam-^

mt en fcher odSdllghsr^ Flere hafva kanfke fmictrat

jrg med ett frrdaut hopp , fedan de i fn Samtids cin^

firankta tillgifuenhft trott fg dertlll Sga en lika an*

lednings men fallon har eftervärlden an/ett fg lika

förbunden.^ att ppfi/lla flftt^ hopp,

Satii'*
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Samma ar^ fops Archiater von LINNE Unh

pcide fårg^ngUgheten , l)hf h.ans Minne , infor Kong-i

f^ettmjkaps Acadcmiei} i Stockholm, upfefi

etf ibland hans åldfla och adlqjle p^dnner y fned alt
4

^0n Sanning och Värdighet, fom egnade teckningen

af en Man^ hvilken^ ålftiare af Naturen^ i all fin
w

tfd undfifdde det diktadf och ofverdrifna. Kongliga

f^eftenjkaps Societelen i Upfala
, fom hade haft den

jagnaden^ att af Jina medel lemna honom det f8r^

Jlq offentliga tmderflod
^ fom var det fårjla famfuni^

*

foiU valde honom till Ledamot, och fedan i Tjuguett

§r dgde honom till Secrdefarcy har i pna handlingar

ppi hanf Lefna4 och Fortjenfer le^nnfii Samtid och

Efterverld en Underrättelfe ^ fop} vittnar om hennes up^
/

fljllda hopp ofh hennes oföränderliga erkänjla^ Utlän-

fke Lärde fiafpa fokt'^ att göra hans Kunjkaper att
• -

möjlig Rättvifa genom Arfmlnmn^ Loftal och Stift
4

tet/er , enkom foranjlaltada i din affgt , att likfom

under Linneiika Namnets PciUadium bidraga till Na^

turat ^ Hiforiens trefnad och utvidgande. Hans f^än^

ner ock Lärjungar uprefe for fierq Br fedan i Up*

fala
*
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fata t^omkyrka, icke tangt ifrån hans Graf, en Mln^

neiuärä, [qui i Skånhet ofh Enfald tåjlar mtd Aldey-

domens och u/uertrajfar de fiejle Nyarer. Den Maka,

fomfårljufvade hans dagar , har till K. f^etten/k. Socie-

teten i Ujjfata ofuertemmf en icke obfiijdetig Penninge-

g^fva, af hvilken Hrtiga Räntan utdelas pa Archia-

bdåning får de

rien. Och eenoin

Ur von LINNES Foddfedag titt

bafia Afhandltngar i N^furat-IJifi

lika for Gäfva^ till fe ändamål y hafh^a nul\

gBU hans DSitrar ocf^ Mcigar ådagalagt Deras kärlek
y

fqr en pSrdad Faders v^ttepjkap o(h Deras dnj%an ,

att bidraga till hflns evdrdeliga httgkomf.

Men om ock alla desfa P^dnfkapens^ Vårdna^

dens och Kärlekens Offer j, under den allt JérftSrand§

tidens framfart^ mgonfn JkutU råka i fSrgätenhet

^

- w \

Jkatl likväl Hijlorien
, få länge dm af Svenjk Man

Spnas^ frambära dei% i fit fag enfamma underrätt

telfe » att en af Sveriges florfia Kommgary innan ännu

den enfkilda Saknaden hade huntiit väga nSgot bemå-

dande , infor Rikets jSrfamlade Ständer beklagat

"l7pr.U A?adc4ni?s fofiuft af fn i JieU cle« vittra

^
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Vcvlåen åfvcn fu naninkuiinig Maa, iom en ilrt

"Tadernesland hedrande Medborgare*' och att Dinnt
- *

Konung icke nog tillfndjläld af detta honom egnade hSg»

Jfa loford, tvänne ar därefter lätit i en Medaille afJjuU

tcnde Jicrkhn prcfgta LINNES och den forjandt
\

Nafurens Bilder, förevigade
,
förenade , pS Konung

€^XfÉTAJ^ DEN TREDJES Befallning.
j

Att med ett ÄmmteJfe - Tat vilja oka Glanfen

äf fa tijfaude Arebettjgelfcr ^ hade varit en lika få'

fihig , fom formaten tanf^a. Men dfven fä omöjligt

hade det ock bifvit for Academien^ att, utan den

lyiigajle erinran om hvad hon t Archiater von LIN*

NE inemot fyratio är ågt , förfangången famlas i

den Lårofal , huilken Konung O HfS^IS^jAz^^

DEN TREDJE grundlagt under yttrande, att

^Mcn icke behofr*, fa J^^ngé LINNES ilora N;Lmn

^^annu upfyllde allt, och den lärda Vcrlden i houi
r —

'Tertenflcsp endaft erkände hans Lagar'*. Till Tolk

af äesfq fårenade Kanfor af Tvdnne Konungars In\
v

fla Nad, af ett hjfa^ide Tidehvarf i Academitm

Mifori^j, och en J^ärarts P^ärde^fcm mtdfä inru-r^
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lig flög dcUtUl bidragit^ har darforé CaujiJlomM

' Mcädeihicum utvalt Profesforen och Riddårm af Kori^*

tiga Wafa Ordin, Herr or CAP.L PETER

TÉUNBÉRÖ^ hvilhé, feJan Han i iijo är

ArchiäifT von LtÉUÉS händieäning Jtuderai Mäiäm

orieH j iiii i tre och tjUgU ^ till Ji7h och Jicådé-

htifnf heder , iriAehafi ^n vurdade Lärarts jiäile i

k
dcrrilll af Éonom langi förut likfom tnijigd genom åtiiå

f^ilsofd: Ålidrig har jag haft tiieira fagnad Och hiig-

Éfad af hågoh Botaai{t.

Acaåiftiien har vSgat itihedjå tig deii aräfi 4

, Hft vid denna ' Vittmjkapernas Fejl i Upfalä » heiini

tilläts närvarande vSrda Jtn Hogflé StytesmaTiy

Ronglig Majejidts HogJ!biirt)ddé Man^ Svea Éiket

Marjkalky Upfalä j^cadmiel Canteller, GeMraU

LituienaniefJi Riddaren oih Conimendeureii af Kon

Majejldtf Orden ^fanii l^lddåren ef FVanJka Miliiåii'-

Orden , Hogvdlborne Grgfvén , tiért' AXEL vöVt

i^ERSÉN, vch Jjwif Excellencé kade dmnat, i)i Vete

da med Vifsheii JkdnkA op dainä tfierlängiade glä-
r

1,

- <
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^yjf , cw /ri^ andrå vigtigan gSrornat hoaé fordrat

Hauf Exceihnces närvaro i Sfockhohu Däremot hop^.

pas vi med fuUkomligaJle fakerhet , att Kovgtig R^(t^

jefiiUs Hogtbefrödde Man , Svea Étkes Arkehijkcp,

Vpfalä j^tademief Proräntetter , Comtitendeuffii -

,f % v

vaf

'^Kongliga Nordjijerm Orden ^ HogvSrdlgJle DcSfornp

Berr ^ACOB LINDBLOM vid detta hS^tiäliga

iittffUte täckes intaga det Éum ^ ifrån hvilkei
— j

tSrdnadsfiitta iiltgifvmhet i Herr ProcancelUi ent

Commendeurenf M^fall vantar en nij ttpmmtran, af;

framgent fortjgnå det. Mer an in gäng här Acadt

hiim vidJina förre Samwankom/Ier hcft den Hedréri

'k

KongVig Maj
r> t é

Ilogtbeirodde Mari, G

i-cj ' Lieufenanttii i Cheferi Féf Kcngligä Hdf.nge Ri»

^emtnid t Caninunäeuren af Kongfigä Svihdi Crdefk

kitd Stora Korfet, H^gvSlbornt Pnherreri^ Har

GlJStAF If^fLHELM KAllLBAliSuS:Vä:andt^

Nu Jknlte en lika yn^eji ej allenajl återkalla den Ijf»

ia , Jom vi tillfurené åtnjutit , vtan liliiha lindra Jakm

Hadeji af en annan. Ty af Konglig Måje!lchi Trö'

M Ländsuofdingen ofvet UjofäU Ldn, C
diuren
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'äeuren af KongUga Nord/tjerrte Orden ^ Tiogvalboms

FvikerHn, Herr ERTC af H'ETTKRSTEDT

,

ar den ynneflfulla Éencfgenhet , hvilken Acadnnitn

oftåy och afven helt nyligen ^ erfarit^ denna gäng

icke niedgifven for Vart hopp , emedan tierr Fnher-

ren och Landshöfdingen hegifvit Sig till Lands gram
for att där ti^vakta Rikets AlUmadigfla Drottning,

Jf de ofrige Fetteiijkapernås Gynnare , af alla deras

Vänner och Idkare , fom antingen^ under tnjemnaré

närvaro
, hedra Upfala , eller ock , till en heder fof

denna hågtidsdag ^ ej anfett mådofamt ^ att Sig här

infinna: af Eder, fom under en glad hugkomfl af de

mimtraffe aren i

det Ldrofale, fe

eke iijjhuren^ att lifligt dl/ka

nnat Fddniieslandet få många
r

hmniga och redliga Medborgare , eller jttj nu famhn

de Injigter
, fom t en framtid fkola bereda Eder Sa%

* —

het ochfadga Edert Värde , af eder Snfkar och

Fl.

Confflorium Acadeniicum^ att fe Sig ätfoljdt och

ifuet pH en Dag, fom hogtidligm-e fär Snillet,

en och Tackfamheten , fällan vid Acadgmien JlratSt

fällan torde komma

IS07.

f' Upfala d. 23 Maji

"^
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i-^ETTÅ RUM, fom i dag hedras af en tjJl-

tik och lyfandeF^örfaiiiling: fom f6r 30 år fed?iO

grund -Ides af eh Stof KONUNGS Hand,
ti -

och genom en Frikoflig KONUNGS Nåd vun-
.1 t

iiit fin prydnad; kr j pa denne Högtids- dag,

fine dyrbare Kolonner uprefte; fin prsgt full-

1

bordad , hvars Majeftåtiflta anblick Jika få myc-

ket f5rtiufar> foin defs tiytta i en framtid ikall

blifva ftor och af ett öutfåjeligt varde.

! %

Der, hvaräft för få Ir fedan Gudintiah
I . »

CereS utdelte öiildt fine håfvör och lönade

Lahdtmannens roöda liied korn-rika kårfyar:

der vifaf fig i Dag ett åt IpLora öcb rÄu^i



5

helgadt Tempel, der jesculapii Söner ftådä

Naturens Skatter i fin fulla pragfc och utgå

Lårde, att lindra den lidande Månfkiighetens

O
gor,

Vi SE Rpg^nter hafva uti alle tidehvart

iipmuntrat Vetenikpper ochKonfter, defse Gu-

dybarn j foai féradla vårt Slågte öch bereda vår

Lyckfalighet

SÄdane furstar bafva alltid prydt den

Svenlka Konunga-Thronen, och detta Lårohus

i fynnerhet har deraf rönt de ypperfte, de'

lyckellgafte, vedermålen. Utaf GUSTAVER
fr

upråttad, riktad och belkyddad njuter Aka-

demien fin Såilhet, fitt Anfeende, fittBeftånd:

Otaf GUSTAF fitt Lugn, fin närvarande Lyc-

ka. Akademien har med glådje teknat pa

lina Medailler:

Tua f.m , Tua dicar oporiet , i) och

Tuuf jam regnat ApoUo. a)^

Den fårfte GU^lT^JF', Sveriges fiör-

fte Välgörare, Förfyneus gudalkånk It etfe

för-

I
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förtryckt t^ådernesland , har Akademien" att
F

tacka för /in höfsning ifrån Munk-grål och fin

höjning till ett mera vårdigt, ett mera nyt-
r

•

tigt låro fått.

GUSTAT M^jDOxr/pje:-^ för
^ I-

tjånfter emot Rikets åldfta Lårohus åro öfver
I

all jåmförelfe, öfver allt mitt lof-ord. Hans
kongliga Donation år den grundval, på

hvilken Akademiens hela beftånd hvilar, på

hviJkéh all desf låro-anftalt finnes upförd: af
^^

hvilken Lärare njuta fitt underhäll, de Stu-
1

derande fine Stipendia. Den år den medel-

punkt, h varifrån fprides all den Verkfamhet,

fom fkall bereda kunnige Handledare vid Un
\

dervisningsverken : fkickelige Anibetsmån åt
I

i_

Konungen och Staten: niti/ke Lärare åt Kyr-

kan och Religionen : uplyfte och lag- lydige

Medborgare af flere yrken och flere ftånd.

1

Valsignom i tyflhet Defte Thronens
i.

jpfydnader, Defse, framflutne tlder^, ypperfte

Hjeltarj och erindrom ofs, med glädjens re-

B a naft«
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'^

nafte ut-tryck, den Nåd, den Frikoftighet, de

niångfaljdige Vålgjerniiigar, fom vi åtnjutit

få ofta med nådigfte välbehag emottagit vår

underdåniga hyllning: få ofta med en nådig

^ blick uplyftat vårt hopp, få ofta förekom-
F

mit vår underdåniga onlkan : och med få myc-

ken mildhet nedlåtit Sig, att infe vår flit uti

låroftoleh ^ vart nit att under vifa, vårt bemö-

dande att gagna, ocli vår omtanka att värdigt
i'

upfylla vårt kall. Uti Defse Höge Regenter

har Akademien ågt den lyckan, att vörda fine
L

högflte förman; fine mågtige beskyddare,

fine ådelmodigafte välgörare. Och vi, Mine

HerrfiT Åmbeubråder ! huru lyckelige hafva icke

vi oplefvat defse tider? huru högt hafva icke
¥-

VI vetat ikatta derina lycka? huru ärofull år

icke den tröft, att återkalla dem i vårt minne?

och hurn huru ofkrymtad den vördnad

vi nu kunne yttra för en få ovärderlig, få af-

vundsvård fålihet, hvaraf åtankan aldrig (kall

utplånas utur våte kånflofulle bröft.

Df.w

.,-- -L \ -
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Den Tredje G^USl^jLlU' , Sveriges

Titm ^ Sitt tidehvarfs uplyftafte Fegent, den

forjle ibland Konungar, likafom den /orfie ibland

Medborgare , en Vefpajian uti mildhet ocli to-

lerance, en Demojihenes i vältalighet, Sång-Gu»

dinnornas fråmfte Gunjlling^ den ypperfte M$^

eenat

af M
Vetenflcaper

ler Månni/k

Konfter> en Skapare

lyckfalighet: h
4

tackfarnhetens Tempel SIG

märkt de pl vare Ckrtan för.

gangelig A,refl:od

Men, Store KONUNG! att tekna DIN
t -

"
:

fjåis förtråffeiige egendiaper, borde jag aga en
- w

~

högre anda och en lyckeligare f Jåder. Min

infkrånktare förmåga tvingar mig innom trån-

gare grånfor^då på detta ftålle öpnas mig ett

" vidftråckt falt, att tala till DIN Åra, och med
% - -

ett ofminkadt lof-ord uphöja DINÉ emot det-

ta Lårohus oråknelige förfcjånfter.

År 1787 d. 17 Augufti var den högtidelige,

den för Akademien få ärofulle Da§, då Kongl

Maje*
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MajePtåfe, ÖVSTJLT III, glprvordigfl: i

Åminnelfe , omgifven af Sitt Hof och Akader

mifke Lärare , täcktes till denna Akademiens

evårdeliga ågo öfverlåmna och foråra denna
p

Kongl. Slotts -Trägård, jämte nådigfte forfår

kran om upbyggande af detta Palats, hvartill

Hans Majeftåt med EGEN HAND lade för-

fta Grundftenen. 3).

HvAD vjnft denna Kongeliga Gafva till-

fkyndat Akademiens Råntkammare, lårer hvar

och en kunna infe, fom känner behofvet af

det gamla Orangeriets onibygnad: hvad f6r-

mon Vetenikapen vunnit, utvifar ijelfva plåt-

fens uphöjdare och fundare låge: hvad genvåg

till Naturens kännedom , genom utvidgade an-

. ftalter erhållits , fkall Rikets deraf fördublade

nytta nu Qch i all framtid utvifa: det ftörre
r

anfeende Akaden>ien tillika tilflyter, Ikola Ut-
fr

Jånningar och Kännare förkunna.

Minnet af denna Högtid år outplånligt

infi^årpt
i

mitt hjerta, pch min underdåniga

åtan̂̂



\

Stänka deraf (kall aldrig med tidens fart för**
L

fvinna. Huru ofta GJTSTA.JE^S genom-
^

trångande blick infett gamla Trägårdens oljan?

liga läge och brif^erne vid dervarande Oran-
• I

geri: huru nådigt den mildafte ibland Regen?

^er behagat uptaga och med nådigfte bifall

bekröna en nitiik I^arare§ underdåniga önfkan;'

\ 4") med bvad fkyndfamhet anftalterne till verk?

ftållighet bhfvit anbefalde 5): alt år, ännu i

(denna ftund,få lifligt maladt för min SjåI,fom

min glädje då var gråns-lös, och min enflcildta
r

underdåniga vördnad den kSnflofallaftej rena-

fte, heligafte.
f

J
t

r

Vi, ^^k* Hdrrarf vi.fomågt den lyckan,

at fe defsa murar uprefas, defsa Salar pry-
J

das; vi ikole altid med förtjusning infe yårdet

af Denne KONUNGS Nåd, och aldrig förgå-

ta, at innom tackfamme bröft uprefa en Min-

nesvård, teknad med HANS Vålgjerningar,

hvaraf minnet fkall fortfattas öfver grafvpns

pch f^klernes grans.

^ -

" t

aut



GVSTAT ^JDOXPÄ IV,
I

x-y nu regerande allernadigfte HERRE och

KONUNG, SIN FÖRETRÄDARES Och HKRR

FADERS Afbild uti Dygder och Like i Mpd,

Iger icke endaft fom regent den pJDfkrånk-

tade rättighet tit vår underdufuga vördnad,

iiCan åfven fåfom yAlgörare de hogfta an-

Ipråk på vår quphörliga erkånfla, på vår grSns-
* 'i

lofa tackfamhet, för DESS Kongl. frikoftig-

het och ovärderliga nåd emot Akademien och

defs Lärare.
A

>

r

LÅRARNte utan bekymmer for lin ut-
j

komft, underftödde af en förbättrad lön vål*

ff^na i ftilhet den dyrbara Kåd, hvilken.

CANCELLER dem beredt, och fåfom konung
r

i nåder ftadfåftat. Under loppet af framflcrl-

dande tidehyarf ikall denna Kongl. vålgjerning

våcka tåflan och nit, tackfåjelfe och förböner.

Akademien äger uti det Palats, fom i

dag vacker vår beundran, och fom af kongl.

MAJ:TS ofparda koftnad vunnit fin fullbordan,
b

' fin

;
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I

iln prydnad, det ojåfagtigafte bevis på KO-

ISUNGENS höga vård om Vetenflcapernas

tilvåxt. Akademiens heder, (Jrigdomens un-

dervisning, Fäderneslandets gagn och for-
4

kofran.

Den ypperliga Samling af rållfynte och

koflbare Naturens Alfler, fom långe utgjort en

arDRorTNiNGHoLMS ftörfta prydnader: denna

ftöng grupp af Snäckor och Koraller , dem en

Stor och Lyfande DROTTNING, en Rikets
r

och Nordens dyrkade pallas fordom famlat

,

- - +

ftådat och betraktat: denna koftbara prydnad

af Naturens Sållfvntheter, fom nu förhärligar

en af desfa Salar :åfven denna Könsliga Gåfva

fkal i dag och i evige tider vitna om den ön^a

kårlek, hvarmed denna Akadeini af kongl.

MATESTÅT altid bIif\Mt omfattad, och den
i

Vi långt mera beundra, ån vi förniå den värdigt

?rkånna och med tilbörligt loford uphöj.i 6).

Detta Orangeri, fom vunnit Utiånnlo-

gars bifUl och ej fållan deras beundran: desfe

Sam-



Samlingsrum, der Naturens Skatter, til al-

mån uplyfning och nytta, blifvit upftålde: Den-

na Lårofal, der Naturens Under Ikola tol-

kas, —- der Rikets Ungdom fkall undervifas,
t

der kunnige Mån fkola tildanas: desfe fliola
r

vitna om GUSTAVERS Kårlek emot detta
4

Orohus och om desfe oforgätelige regenters

Nåd emot Vetenlkapefne och defs Lårare.

Ingen Åra hade i dag, på Tackfamhe-
I

tens Högtid, för Akademien varit fi,örre^ in-

gen GLÄDJE for defs L,lrare lifligave, 5n den,
4

fom fi*Lu)le utgjort vare. önfkning-ars höjU at

KONGL MAJESTÄT tackts med SIN höga når-

Varo \iplyfa detta rum, -^ gifva högOa anfeen-
4
I

de åt denna Feft och ifi ån SIN Kongl. Thron
y

med nåaigfte välbehag emottaga vare under-

dånrgfle tackfåjelfer, varmafte önlkningar ocl^

vördnadsfuliafte vålfieneifer.

r

Denna tillfridsftålielfe fkulle varit Of^

dyrbar, denna Nåd ovärderlig på en Pag,

Akadejpien njqter dsiii lyckan, at högtidelj-

m

'^
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f

gen emottaga och inviga detta åt Vetenflja-

per helgade Tempel, desfa åt fauna och

JTLQRA inredda Salar, en ovärderlig gåfva

,

dyrbar af defs ypperliga pragt,
f

dyrbar af KunflcaperS odling och tilvåxt,

dy» bar af Fäderneslandets mångfaldiga nytta.

r

Akademiske lÅrarne, famlade uti den-
L

na nya Lårofal, frambära i dag högtideligen

for KOiNTGL. maj:ts Nåd fin djupafte vördnads^

fin liflisafte tackfamhets OflTer. Eldade af nit

for fin KONUNG, fit Fädernesland och fine

Medborgare brinna de af åtrå, at vifa , med
r

hvad underdånig erkånfla de emottaga af

KONUNGENS Hand den dyrbarafte gåfva. •

Vetenskaperlne, altid tackfamme i den

mobn de befordras, altid frugtfanime i deq

mohn de njuta (l<ydd och upmuntran , Ikola,

uplyfande och gagnande, uti all framtid blifva

de ojäfagtigafte vitnen af KONUNGENS höga

ynneA för dem, famt til Efterveild och Komr

mande Åldrar ofverfora minnet a f KQNUN-

QENS



t

GENS Nåd emot detta Lårofäte och HANS

ofkattbara Skånk åt en nyttig Vetenikap.

Rikets ungdom, fom har förlamlas, at

vinna mognad i lårdom och ftadga i dygd: fom
t

hår beredes och fullkomnas till KONUNGENS
och Rikets tjånft: lifvas af tackfamhetens eldiga-

fte kånflor för KONUNGENS 6ma och nådi-

ga Vård om defs val och Fäderneslandets

blomftrande lycka.

Den tal -rika klafs af nyttige medbor-
r

GARE, hvars roft fållan framtränger till Thro-

nen, men hvars rörde hjertan i tyfthet vål-

figna fin kung och landets välgörande fader:
_ L

desfe Millioner af närande Samhålls -Lemmar,

ftålte öfver Sitt tidehvarf oeh fin lycka, tån-

da uti erkånfamme bröft de renafte lågor , for
fe

M

KONGL. mat:ts huIda omtanka om deras väl.
J ^

befordradt igenom Ikingrande af Okunnighe-

tens mörker och fördommars villor, igenom

fpridning ifrån detta ftålle af Sanningens

och nyttige Vetenfkapers tillämpning.

4

AkA*
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Akademien, denna Nordens åldfta och

ftorftaHog- Skola, denna ypperliga Inråttntng
j

I

för Vetenfkaper och Konfter, denna PJantlko-
j ^

la för Vishet och Dygd: hvareft Millioner

Månnifkors nplyfning, odling och fålhet bere-

des: hvarifrån tufende fördomsfrie, kunnige

och (kickelige Lårare och Ämbetsman utgå; Ikall

evigt åt kommande tidehvarf förvara KO-
_ _

\

KUNGENS dyrbara namn och för komman-
i

de Slågter förkunna HANS ovärderliga för-
r

tjånfter. Uti fine håfder fkafl den uprefa åt
/

KONGL. maj:t fådane Åreftoder, fom trotfa
r

1

tidens förftörande valde, varagtigare, ån egyp-
^

TE KS Pyramider och de Fjällar , fom emot
1

Norden begrånfa KONUNGENS vidftråkta
i

Rike.

1 ^

Deist tolk , fom med Snille och

Smak borde uphöja denne högtidelige dagens

Åra, önfkade värdigt kunna tekna den
w

glådje, fom pa allas anleten finnes lifvad
m

och fom fvallar uti bvarje droppa af hans

egit blodj men mit bemödande röjer fvaghe-

tens



t
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1 ^ w
r

iébs ftåmpel och mit ånnu icke nog riktade.
K ^

F

m

Modersmål faknär få val ord, at tolka vårdet

iaf koNGL. MAjirS Nåd , fom talefått , at ut-

trycka Svenfice Medbroders tackfamma kån^
fr

I

flor. De rårelfer, fom håfva fig innom detta

broft,ochden rena tackfamhets eld, fom brin*
I

tier innom detta bjerta, hvilkenlika helig med

Vestas der aldrig (kall utflockna: desfe fkola

vitna om de oforgångelige tackfamhets Offer,

fom jag vid åldrens hofti med tmgdomens

hela virma , for KONGL. MAJiT i underdå-

tjighet nedlägger.

PrÅgle samtiden iiti Silfver och Guld

minnet af desfe kongl. majjts Vålgjerningar,

Frikoftighet och Nåd! .

Rese en efterverld Åreftoder utaf

Marmor och Granit! Men!

Tacksamme LARARE fkola forvara

minnet håraf uti Kånflofulle , underdånigft till*
E

gifne hjertan; och i fine Tideböcker till Fram-

tid och fednafte Efterkommande öfverlåmna
F

- ^ -^

och föreviga Det!
MINÉ

1

J
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f

j

L

I

\

MINE HERRAR!
NATirRENS kånnedonj år åmnet for den

Vetenfkapi fom ifrån detta ftålle Ikall fpridas.

För Theologem épnar fig hår ett oåndeligt

falt till betraktelfer, till kännedom och he-

lig vördnad för den Gud, fom han fjånar.

Han finner denne Guden lika tilbedjansvård

iitl ÅlkanS blixt och Nordfkenets flådd ran-
/

*--:.

-f

;

de ljus: uti Solens glans och Fixftjernans
- ^

tindrande ftrålar, fom uti sinai Thordöa

och MoSis brinnande bufke,

lika härlig uti Amartjtlens och Gloriofas prå-

lande blommor j fom uti Pafogtens lyfande

fårgor.
e

hka föruhdranisvård uti den ofantelige VaU

fijkm^ hvilken laftar hela Ikepp, fotn uti

de ofynlige Infufionsdjiiun , af hvilke Mil-

lioner kunna rymmas innom efi enda

Vatndroppa*

lika
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lika all vis uti hvarje djur -arts unt^erbara

hushållning

,

j

bygnad och

blommas minfta delar.

fom uti hvarje

\ *

Utan infigt i Naturen känner han ofulkomligC

den Gud , fom han dyrkar ; '

tolkar ofta orått den heliga Bok ^ fom in*
I

nehåller Guds uppenbarelferj och

faknar ofta tufende Ikål att väcka öfverty*

gelfe hos Tviflaren.

Den Lag- KLOKE finner hår minge foremaii
f i

fom leda honom till begrepp om råttvifa

och upmuntran till defs utöfning,
r

Hela Naturen år en regelbunden inrättning,

fom aldrig afviker från fin Skapares vilja ^
r f

fom värdigt upfyller fin beftännDelfe;
1

fom rättvift fullgör llne pligter, Titt kalL

LÄKAREN, denne i nödens tid , under elån*

detstiiftänd, altid ome^aitid deltagande Månni-

flco-Vånnen, år näftan enfam den , hvilken forfatt-
1-

ningar ålägga den iköna och rika Naturens kånne»
h

dom

;

^



"% 33 J^

dom: fom i fynnerhet förftår, att aovånda

Naturens ftora forråd tiil Cm och Cme med-

nmmiPxiors nytta»

Han finner hår de ymnigafte tilgångar förfin
p

Vetenfkap, för fin forfkuing, för den Sju-

kes hålfa och lift

Han hårntar hår de ovårderh*ge Medel, forii

lindra plågan och återftgHa faålfan.

Han bereder till Låkedom få vål Djur -rikets

och Sten -rikets alfter, fom Växternas

fårfkilde delar.

Kma-harken och Ramfertm^

i

r

Opium och Kärnten,

Mojkiii och Bafvergalten >

v

Sattnfttf och Miiieral ' vatn
',

Alt år ett Åmne for Hans vetenflcap
j

alt år beredt för Månniikans behof,

alt år en Gafva af en Allgod Gud,

alt talar högt till Skaparens åra och lof.

FiLösoFÉiV, tom fiker efrei^ Vefldslig
j

vishet och bemödar fig att utforika Naturens

C hem-
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^

hemligheter, Sgei* i Naturens betraktande det
-t

vidftråktafte falt för fitt fnille och fin fattning.
/>

N
*i

I Naturens belkådande finner han en oån
H *

delig vidd för fin underfokning «= för fin vett

girighet
W 1

fine Sinnens ådlafte bruk och ut-

vekling af fin fjåls förmögenheter.

Skaparen framlåggér bår icke allenaft de

Gåfvor, fom ^*änä hvarjé Månnilka till föda,

tiil klåtJer ; till låkeåom ; Utah den Vife och

Vishetens ålflcare finner tillika

uti hvarje djur-art, ifrån l^alm uti Grön-

lands haf, intill Polypen uti vattudiket:

uti hvarje ört, ifrån Ceäern på Libanon,

intill «ien bfyhligä Mosfan på jerusalemS
- T

murar
y

de utmårktafi:e fpår af den Allgode GudenS

vishet och allmakt;
"^ ^

- F >

de luåft talande och öfvertygandfe bevis af

den oSndelige Gud, fottt Uti de ofanteli-

gen ftora och lyfande Solar j åfven fotn
'V

uti minfta Kråk och hvarje blomma vifar

Sig

^V

H '
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Sig - lika hårlig, ~ lika majeftåtiflc,

lika tllbedjansvård.

#-v

Hushållare N hSmtar utur Naturens milda

Iköte rå val fine infigter, fom Smnen för

fine behof.

Åkerjorden odlas till Millioner MSnniikors un-

derhåll.
r

Tragärden förldlas genom plantering och ymp-

ning, att gifva ädlare frugter.
r

Bloniftergäräm förhöjer fitt varde med tufende

Jyfande blommor.
m

r

Oliven och Vin - rankan ,
'

."

\ W
^

Thi-bujken Qch Bråd'trädet,
r

Indigo och Cafféy

Linet och Hampan ^

Mulbårs ' tradst och Bomnh - bujken

gifva alle, otider Måftarens odlande hand, de

rjkaflé llcördar.

Naturen framlågger för allas ögon den
vi

förtjufande Tafla, på hvilken defs flcönheter

blifvit målade, hvilken årligen vid Solens an-

C a ' «al-
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nalkande i alle länder fornyas , fom fprider

varma och glädje i hvarje lefvande varelfe;

hvars fpråk bégripes af alle folkilag, — af

(

alle åldrar och af alle tidehvarf.

Naturens Skatter indelas uti trenne fto'

ra Riken, hvilkas omateliga förråds -hus inne

fatta orSkiidige åmnen , Månnificor till gemen

faait biträde, underhåll och nytta.

Sten- RIKET

utgör masfan af vår Jord , år det tyngfta af

alle, låmriar fafte åt våxterne och hemvift åt

djuren.

Diamanten prålar hår med fine lyfande ftrålar.

Guld och Silver med fin renhet och fårg,
i, ^

Kopparen med /in fmidighet och ^ernet lued

fin hårdhet.

Marmorn trotfar feklernas långd och

Graniten tidens förftörande valde,
/

Platina och Rubintn kunna fvårligen fmåltas»

och det flytande Qvickjilfret fvårligen bringa*

til eu fa{t kropp,

Ser

}
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Bergen med fine Ikatter gifva jorden ftyrk»

och ffimband.

Milt -jorden nå^er alle växter; och bereder

den ikii^ga, fom Skogen gifver,

den frugt, fom Palmen frambringar,

den faft, fom vitjdrufvan fliSnker, och

det Sådeskorn, fom föder milliarder lef-

vande varelfer.

Alt tjånar MSnnifkan till nytfca:

alt år ett åmne för hennes verkfartihet,

^It bidrager till hennes beqvåmlighet.

till hennes höfsning och förädling,

till hennes nöje och lyckfalighet.

VÅXT- RIKET

täcker och bekläder den yttre jordfkorpsn :

målar den gröna med tufende blomfter be-

prydda ängen:

fkånker vålluft åt vån lukt uti doftande

blommor

:

och ögat d
r

och Tiihat

vackrafte anblick uti Lilior

Hå
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Hir fer man Palmm uphoja fin resliga krona.
^

Skogm bjuda lugn och tilflygt åt djuren:

Träden ftam gifva åmne åt Skeppet, Pa»
^ .*

latfet och Meubler:

jBj^yÄew frambringa Frugter och -B^V: _

Rankan framalftra Dnifvan och Ki«f^:
f

L??j«^ beredas til tågor och lårft:
w

^

Indlgo och Lafvar gifva fdrtrlffliga fargor:

Cocosnotier och BrSäfrukt — ^uf/^ och i??/

JIW

^r?/n bjuda låckre och födande Råtter."

Våxterqe finnas ofver alt utplanterade.
r

De finnas få val på islakcs nakna klippor

under norra Polen , fom under ^qua-
^

torn pa inoostans bördiga falt. .

+

De pryda få vål den kalla lappmarkens ifiga

- Fjällar, Tom <Je af Solen förbrända lånder
I

r

' i APRiCAS torrafte öknar.
I-JM.-^

De åro fåledes till tjånft, få vål får den fatti-

%Q Grönländaren^ fom för den yppige /»-

dianen :

for den eldige och uplyfte Européen^ fom

för

V t.

j"
^ -

5 _K

^Y-

' ^

*

^
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for den tröge och okunnige Morianep.i

för Djurin få vål, fom för Männijkan}.

Ingem Vrå uti Verlden år få aflågfe, in
i

gen plats få ringa , att den icke åger nagre af
' r

detta Rikets alfter, hvilkas olik^ Ikapnad,
1 \

(lorlek, rår| och t?eklådning utgöra det Al-

phabet, det fåkra fpråk, fom ixfiderråttar Ofs

om Deras inbördes flagtfkap.

eras art oclr^fiatur.

Deras nyttj^ och |ndamål.

Djur -RIKET
/

<!

|r det fulkomligafte af alle. \.
Defs lefvande och rörlige varelfer trifvas of-

ver alt,
J

Duggande Djuren fpridas ofver fultet

:

Fogtarm fvinga fig i luften öfver ikogar och
j

berg:

Fijkarne fimma lekande under vatnets kru-
^

Ti

figa bölja.

Hvad Masfa utgör icke Vatjijkms kropp ?
\

hvad ftyrka träffas icke hos Elefanten, Nosh

ningen och Buffeint .^

hvad
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livaå fnabbhefc hos Bjövten^GaftUen och Zebrmif

' livad ,p*'^gt aga icke PSfogeUns fjädrar?
F

hv^å iortråffelig ftåniaj^ . hos Nektergalen ocl:\

f-^arvj kon/Jigfc utbreder Spindeln fitt Nåfc uti

luften? 1

huru artigt inratJ^ar Bofvern fm byggnad i ftrö-
i- ^ .

inen?

huru härdig år icke Kamelen i oknejj ? ^_ ^--^ —^-

—

-^^

hnru nyttig Ii- icke Emen i Nordens kallade

' Rållar?
i-

Ti;.L Manpiflcans nytta och gagn

hvad Qråkneliga Millioner af i^i/^ar måfte icke

årligen befoka hafvets och fiöarnes ftrånder?*

h vilka otaliga Ikaror a£ J^liitt -foglar göra icke

årligen fin påhålsning hos var aflsgrna

Nord?
fe

Elefanten år forundransvård med fin fnabel,

Kamelonardm nied fin Iånsa hals

,

' - r .

Hjorten med fine grenige horn,

pvnen ined fin llcarpa fyn

,

pelikanen n^ed fin ftora hakpåfe

.1

^

/

\
^ L

-

ijif.
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Fjäriten med fine prålande fårgor.

Snäckan med fitt täcka Ikal och dyrbara pårla.

Df.t tiJhor Månnifkan, at höja fin fjal

till Guds åra, då hon betracktar Gud i Hansfka-

padeVerk, och då hon nyttjar dem till de an-

darna! , h vartill de blifvit henne gifne.

Ehuru den få fållan kånnes, fållan up-

fylles, år det likvål en af vare förfte pligter,

att kanna Naturen

,

att infe värdet af Naturens ftora och un-

dransvårda Hedja,
_ - \ \

att med andakt Qch beundran betrakta defs

* '

pragt ,

att med klokhet och eftertänka använda

defs alfter.

J -.

Naturens betraktande år ptvifvelagtigfe
v

pn af de åldfte,enaf de fårft odlade Vetenlka-

fr. Månnilkan har i alle tider utur Naturens
P

J^iken hämtat fine behof,fine bekvämligheter, fi-

r

ne nöjen. Men länge dröjde det, mnan denna

Vetenlkap blef lyfand^ och Riange tidehvarf

för-
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\

förflöfco, innan den vann famma under ftöd»
v-

famma npmnntran, famma befkydd, fom andra

defs Syftrar.

*..

HviLKEji mängd utaf Sekler behöfdes

icke »för atfe väcka Månnilkor ur den Hummer,
J

r

i hvilken fårdomar, mörker och tvang haHe

inföft dem? Det fordrades för att aOjryra ei^.

fådandvala,at Boktryckeri -konften Ikulle förft

upfinuas,för att utvidga Lårdomens krets: att

en ny veris -del fkulle uptåckas, får att ut-

breda handel och frihets- begrepp: att Pufvens
1

och Fanatismens Thron (kulle ikakas, fom

långe och enväldigt fjättrat bäde Monarker ,

och Folkflag, både tankar och uplysning, bå-;
r

de nyttige uptåkter och deras tiUåmpning.

r^

Naturens kännedom utvidgades med

nya Länders uptåkt, h vilkas fköna och ga^nam

de alfter retade Européernes nyfikenhet, vakte

deras beundran och fårikajffade dera^ Iefna4

nya behag.

Bq
<'

'
i
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Botanister apkommo i alle lånder,

lårdé Sållfkap inrättades. Trägårdar och Oran-

gerier ökades, nyttige Växter till föda och

Läkedom odlades, och tidehvarfvets fållhefc

fördubblades.
f *.^ > i-

Konungar och Förftar, Rike och Lårde
wi

förenade fig alle, att gynna Naturens kånne-

dom, att fam|^ (fefs fäljfyntheter, att draga' der-
m

r

af en verkejj^ nytta ^ Och pragtfulla Samlings-

fålar började öfyeralt lyfa af Naturens dyrba-

irafte, förundransvärdafte Smycken.

Men, för att val känna, att riktigt urikilja
I

-' -r fl-

alle desfe oråkn^Iige Arter: för att upftålla

dem uti en naturlig ordning, behofdes visfa

Indelnings -Methoderj fom efter band upkom-
F

mo, utvidgades och förbättrades.

D
K

förhämfte, den ypperft )
den lätta-

fte af desfe Methoder hed

hedra vårt Fädernesland.

h Ikall altid

I dag, för Ethundrade År fedan, föddes
¥*

den Man 7), hvars fnille framträngt

m

A
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motgångens vågor, afundens förfåt och for-

följelfens dolda klippor: fom med manligt tå-

lamod och fortfatt ftåndaktighet uphunnit fitt

årofulla mål: fom åt fig fjelf låmnad aldrig

mifströftat: och fom underftödd vifat, hvad

fnillets ftyrka förmår och uträttar.

N

^ ^

,Denne Man var Linne; en Man, fom

tilhört Ofs genom fin kårlek , vånfkap och vål-

vilja: fom tilhört detta Larohus genom fine
I

infigter , fin lirdom , fine arbeten : en Man

,

fom varit ett ljus för fitt tidehvarf , en prydnad

för fitt flågte , en heder för fitt Fädernesland

:

en grund -låggare af fin Vetenlkap, en uprig-

tig vån af fine Medbröder, en Far för den
- >

Studerande Ungdomen , en verkfam och nyt-

tig Medborgare, Förfynen hade utruftat ho-

nom med månge och förtråffelige företråden

uti qvickhet och fålfynte egenfkaper: med en

fallenhet utan like för fin ållkade Vetenlkap:

nied ett ådelt mod , att fegra öfver fin tids för-
"1^,

domar och tvång; pch med ^a rik fgrmlga,

badö
¥^

«

^'
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i

både att uttänka och att framftålla fine fynd i

den angenloaafle , ofta niåft ofverrafkandé

Synpunkt
4

Han omfattade alle Naturens Rikem
j

Alle desfe gaf han en ny rigtning, en ny

method, ett nytt anfeende, fom förvånade

Vetenfkapens, på den tiden lefvande, Lärare

och Hjeltar.

J

Botaniken var i fynnerhefc den, fom ut-

gjorde Hans favorit- ftudium , hvars vidlyftig

het han lättat, hvars anfeende han uphöjt
.^^

hvars grånfor han utvidgat , hvars flora nyt
j

ta han vifat och ftadfåftat

Det är denna, fom tilvunnit honom få

almänt bifall, flätat honom få många lagrar,

och åt odödligheten invigt hans namn. Det

var på denna bana, fom hans eldiga fjål,
-+

hans lifliga bildningsgåfva , hans fyftematilka

fnille, hans outtrötteliga verkfamhet förnäm-

ligaft utmärkt €ig.

m

Lin-
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t, I N N E föddes uti Stmbrohutts Förfaiti

Vine innom Småland , och i fin F Trå

^ård fattade han för ploras blomfler en

kårlek, fom fedan ledt honom till all den åra,

han vunnit, — till a!l den höjd af aktning,

fom tidehvarfvets Lårde honom vifat.

Under fortfåttningen af flne Studier uti

Vexio , Ldind och Upfala 8) ^ har Natural - hiftorien

altid varit hans utmärkta fåremål och igenom

ovanlige infigter i denna tilvann han fig alle-

ftådes de Gynnare, de raågtige Belkyddare,

fom, under fattigdomens tryckande brift och

ovånners förfåt, ädelmodigt råckte honom den
->

-*^

hjelp och den upmuntran
,

' fom fordrades för
\

I

I

att underhålla den eld , Naturen uptåndt uti
i:

Ynglingens bröft. En Rothman, en Sto-
Mil M

BjExjs , en Celsius voro de Mån , hvilkas

föt ftånd och hjerta voro vida öfver iin Sam-

tids fördora och grundfatfer, hvilkas namn
H

fortjåna, at teknas med gyllene bokftåfver.

/

En

, F
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En modofam och farlig, men nyttig och
j

berömllg Hefa til Lappland, var en frugt af

Upfala Societets inrättning och Defs ynneft

för Vår Linne 9), fom fedan befökte da-
i

larne och defs fjåilar, innan han anträdde Hn

utrikes ReHa, för at, efter den tidens vana,

förvår/va Gg en Dodorshatt och utomlands-

låra, hvad brift på gagnande inråttningar ne-

kade honom bår hema , at vinna.

Ti HOLLAND, detta för Män flcl ig och Med
^ t

orgérlig frihet , — för fin vidftråkta handel
*

j

och myickhä rikedom, få ryktbara, fom af
^ I

fine Akademier och Lärde lyfande land, grun

dade vår refande Landsman fit rykte, fin

namnkunnighet, hvilke fedan beftändigt i fin

tiJvråxt /kulle fpridas till alle länder, till alle

Lårohus, til! alle Lärde, och bereda honom
L

den Lagerkrans, fom evigt grönfkande, evigt

Ikall pryda Defs hjesfa 10).
V

En BoERHAVE, en Gronovius, en van

RoijEN, en ÖURMANNUS, alle uti Lärdoms-
^ " -

hifto*
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,

r

hiftoriens håFder ododelige Mån , omfamna icke

allenaft vår refande Yngling med ynnefl: och

kårlek; utan ftumine ofver hans infigter, hanä

kännedom och bekantfkap med Naturen , up-

muntra, underftödja, hedra, lamt hos fin ri-

kafle Landsman, Vetenfkapens ftorfte Gynna-

re , en Cliffort, anmäla honom fåfom Flo*

ras förfte Gunftiing. Hårftådes utgaf haa

fine förfte arbeten, hvilke uti Vetenflcapea

uptåndt det ljus, fom få vidt utfpridt Vig till

alle verldsdelar, — fom få mycket gagnat

miilioner vare likar, -— fom få hedrat vårt

Fådernesland och beredt vår refandes lycka iij.

Vär Linne, ehuru mycket firad af

Utlänningar, ehuru fmickrad af deras lyfande
- - ^

F

anbud, kunde dock icke hvarken förglömma

eller för altid öfvergifva fitfc åHkade Fådernes-

land. Högt vårderad och ömt ålflcad af utri-

kes Lårde, återfer han fin fofterbygd. Läm-

nad der åt fitt egit åde, finner han ingen be-
j 1

undrare af fin okända Vetenikap; ingen Me-
j

cenat*

t»
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cenafc, fotn jnfer defs varde j ingen, lom bi-

drager til det anfeende, foin denna nyttiga
4

Vetenikap fnart fkuile vinna. Hans redan ut-

gifne^ för Vetenfkapen få dyrbare ungdoms
i

arbeten , hade tillika upvåckt emot honom en

oväntad afvund, en oförtjänt fmådelfe af en

SiGKSBKCK med flere. Och denna hans för-

Ra hälsning, vid ufyn af en dyrkad fofter-

jord , var hvarken fmickrande eller upmun-

trnride»

fr

Ehuru begåfvad ined mycken ftyrka i

fjalen, att höja ilg öfVer fitt tidehvarfs raorker,

fördomar och ond(kni kunde det dock ej an-

nat, ån Ar^årta hononi.att fe fig bejöfvad den
'

- - .
. .

"
"

-
'

L

enda Ikatt , han ägde, — den han få dyrt

förvårfvat;, -^ fin heder, fin ryktbarhet. En-
*

gagerad, fåfom Amiralitets iVIedicus i Stock-
t

hohn, hade han nåftan befliitat, att öfvergifva

fin kåra Natural-hiftoria, då han yttrade fig i

r

bref till fin van Burmannus i Amfterdam:
f

Mfculapius dat Opes ^ Flora excitat tantiim SigiS'

beckiof. • '
i

-

D VlETEPf

k

w
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Vetknskapernr aro

%

like öiutåliga

iL

våxter: de fednare fordra vård af en fkicke-

1ig hand; de förre, om de ikola gagna, om

Lårofåten Ikola hafva anfecr^de , tarfva Öfver-

hetens belkydd, åfven fom Lärare Defs up-

munCrati och belåning.

ANNiNGENS ftyrka år val altid ftor, och

öetiiotflandelig fegrar den altid i längden j men

r en fådan feger bc4iöfvas ftundom hela

Sekler och denna feger år åndock altid dyr-

kopc utan Ofverhetens niågtiga hågn. Én
Huss och en Luthers Hidorier bara vJtne

härom, och alle de lånder, der viliofatfer och
J

j

egennytta lika envift förfvaras, fom de åldfle
-

folkflag föifvarnde iine Orakler; der under få'
4'i _ -

tarne, fånkte 1 Ih^^ja och overkfamliet » hol-

jas af mörker öch vidfkepelfe; der nytfige
•m

föi bättringar till utöfningen hindras och Mån-

niikors fö' ädling forfummas.

FöRÉ GUSTAF i:s tid fans uti RikeC
h - T -

w

icke en endaikickelig Z.iÄflrtf; ifrån Hamburö

och

^ -

_- 4
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och Lybeck hämtades Kål^ Rötter, Humbla och

flere nödvåndfghets varor; Svenfke Bergverkm

drefvos ined utlåndfke händer och fråmmande

Handelsman riktades uti en tid, då Sveiiflcar,
r

flafviflce under utrikes Regenter , och ånnu

mera flafviflte under Kathollka Pråfterfkapets
|f

jernfpira, olyckelige och beklagansvåide, ledo

och mi/ströftade.

HviLKEN fkulle val önfka aterfe desfe ti-

der » denna fattigdom, denna vanmagt?

LAtom ofs höja vår tackfamhet till För-
t '

fynen för det konunga-hus, fom JlSrtat Ty-
r

rännens valde, renat Religionens fanningar

,

M
g L

Jorbättrat Rikets hushålhiing, upmuntrat Veten-

fkaper, befordrat Konfter, fkyddat Handel och
¥

'Näringar, gynnat den fanna Uplysningen och

ftadgat Underfätares frihet, fåkerhet och val-
V

nidga

TERKALLÖM tillika med erkånfla minnet
r

af de Mån, fom höjde öfver fin famtids Or

dagräl, inlkrånkta Lärdom, Fördomar och fi-
q

I

Di gen-

I
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gennytta banat den våg, på hvilken deras

efterträdare med båttre framgång kunnat iltor-

da mognare frugter och, med en ftörre fan-
r

ningens ftyrka, flcingra de mörkat^é tiders

föråldrade fed vanor, faint for kommande ilåg-

ter bereda Ijafare dagar.

I vördfamt Minne vare altid heligt en
t—.

RuDBECKS oförgåtelige namn. Den åJdre Olof,
r

detta Lårofåtets ovärderlige Lårare, denne

oförliknelige Polyhiftor, denne få i theoreti-

ike, fom praktilke Kunflcaper ojåmforiige, den-

ne för drift och outtröttelig verkfamhet få
j

högt förtjänte man, har varit den förfte, fom

hårflådes grundlagt Lakartmnjim j, \x^\iy%t Ana*
-

iomifal, inrättat botanijk Trägård^ och med en

ovanlig fnilles ftyrka undanröjt de fö«fta hin-

der, fom de praktifke Vetenikaper få ofta

erfarit.

Heligt vare altid de. Lärares minne,
_ j.

hvilke uti lyckligare tider , igenom fin lärdom

och nit, igenom fnijle och verkfamhet befor-
L

drat
t

J-

1
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drat rJefe nj^ttiga , hedrat fitt tidehvarf och gag-

nat fitt Fädernesland.

h.ÅTOM 0?s, då vi åt dem uprefe För-

tjånftens Areftoder, med värdighet underhålla

den heliga e!d,rom de uptåndt!

Vid det fidfl förflutna Seciili början hade

Vetenflcaperne ånnu icke hunnit utvekla iig

utur fin hnda, och flere af depraktl/ke, fåfom

Natural ^ hifiorien ^ Kemien, Fyjiken , Medicinen och

Hushåls ' Konjlm voro dels aldeles okande, dels
h

j

icke höjde till den grad, att nyttan deraf kunde
j

fkönjasC Ett kommande Siågte fkulle förft

njuta en lycka, öfver hvars faknad det da
-

E

varande nödgades fncka.

Ekt Klingenstjerna fann vid Akade
-fe

mien icke någon Lärare , fom kunde under-

vifa fig i Algebern: ingen Medicince Stiidiofus

kunde erhålla en Doktorshatt innom Riket:

ingen ev\6i2i. Bergsman upammas. Uti LSro-hu-

fen difputerade man fedeiilkt nåftan endaft

om meningar och ord : och Linne fann , vid

fin
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fin hemkomO: , ört ' kun/kapen med defs TrSgård

och Orangeri börtglöu»d och öåe^ Natural- hifio'

rien och Kemien aldeles okande, famt de of» ige

Vetenlkaperne lika fä litet lyf^nde, foni vinder-

ftödde och uplifvade.

fr

Vetenskaperjte lago ånnu , å.fven vid

Rikets Hogikoiar, höljde af den tjocka diiw-

ba, Ibm det da ingångna Tidehvarfvets up-

klarnande ljus ikuHe fkingra , och fom, vid en

ftor PRINSESSAS ankomft till var Nord,'

fkulle förfvinna for en Klinqenstjerna , en

Dalin, en Rosenstein, en Wallerius,

. en L I N N E.

.
Vid fidari af Thronen vlf^de fig nu et}

gladare Morgon - rodnad , och på den fvenfka

Horifonten upgick en ny Sol, fom fpridde fine

vålgorande ftrålar öfver alt: fom gaf vårroa

och lif åt Ikickeligliet och konfter, — upmun-

trän och beJkydd åt kunfkaper och fliten.

k

Hennes Kongl. HÖGHET, federmera

Sveriges NSdigfta DROTTNING, XlOT'311-

SA
1
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SA. '^trXi.KXXA , opnade för Veten,

fltaper och Konfter ett aldeles nytt tidehvarf;

och en Tessin, den ådelmodigafte Maecenas,

högaktade Snillet, upniiintrade fliten, under-

ftodde Skickligheten 5 och belpnte Föt-tjånften^
L

f

U^2n denne Srore Map , denne ojämförlige

Gynnare, hade vår redan vidtfiågdade Linne

fanriohkt förblifvic en obemärkt Läkare, och,

fåiom tufende andre, lefvat och dödt, utan
/

hafva lyft, utan att faknas och
« «

pan

kat

fv
j^ '

honom
1

och hans liembygd

-L

Men denne Vetenfl<.apens höge Bef^-yd-

jdare onif^Jttade vår ifrån Holland hemkoirne

Doktor LiNN^us med en utmärkt ynneft

och genom fitt rnågtiga inflytände befordrade ho-
r

nom till alle de Åroftuilen^ han fpdan intagit.

/

Snart fåftades Linne, fåfom Lärare

,

/

vid Rikets fr|mfta Hög-Skola 13): utmårl^tes pied
I h

Titel af Konungens -<^rfÄ/fl^«r 14) : dubbades t^\Ri4-



^ 5^ ^
F

4

darei^]: upliöjdes i Adeligt Stånd i6]: hedrade? med

nad och föi troende vid ett Ij^fande Hofij}: och

fag iitt namn uti Mcdailler ryktbart och for-
r h'

evigadt 18).
' ^

Uti en få lyckejig tidpunkt, med få up-

muntrande bifall framträdde Archiater LiN-
I

Ni£> i fin ålders muutrante våUr, pa Y^t^in-

ikapens vidftråkta bana: rtadfåftade med nya

Skrifter filt upgifna Syftem ; okade med n5^a

nd fine förre uptåWter , och med iDanlig

ftyrka vifade vårdet af en Vetenfkap, hvars
j-

nytta år lika få allmän , fom den förut varit

mifskånd och föraktad.

Botaniska Trägården förnyades, Oran-r.-,'
-

•

gerier ' upbygdes, Samlingsrum inrättades

och Låkare^onflen vann ftadga och beftånd 19).

Dyrbara Samlingar förärades af Konung

A3CiOai3e3BC
Grefve GyLLEiXBORG, af Grill och flere

I

-

Vetenfkapens ålikare 20).

^\

t

Uti den nyligen inrättade Vetenflsaps

Akademien i Stockholm, valdes Linne
- '

I

tiU
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tlli åe?s fo-fte Praefes 21). Sedan forråHade Han

på alman bekoflnad få^fkildte Refor till får-

itilde Rikets Landsorter, att upfoka och till

alman nytta befordra å^^s fårfiiilda naturliga
rf

alfter 22).

Linnes ftora f6rrjåi»ft emot Vetenfka-

pen beftod förnår.ilignft deruti, att han upför-

de defs bygnad på en ny, en Jåttare Method:
IT

att han för den famma ut-tånkte ett nåftan
4

nytt fpråk: ^^ att han ftadgade bemårkelfen
r

*
-

af hvarje ord: —att han gaf ftörre fåkerhet

St Genera och triviala nan n åt Species. Hvart

och ett af åes^e få nyttige, föin djerfve, före-

tag hade varit tilråckeligt , at förvårfva en

Vetenikaps Reformator odödlighetens Ira och

fin Samtids uprigtiga tackfamhet. Fru(5tifica.

tions delarne hos Våxterne voro vål förut

icke aldeles okande; men före Linne hade

ingen vågat förkunna dem lika aimånne , fom

högft nådvåudige. Lika fom tufende Månni-

ikor hade beflcådat Himmelens lyfande Hårar
F

"

^f Stjernor och Planeter, Utan att blifva antin-

gen

j-^-"
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gen en Copernicus, eller en Newton; lika»

få mången vandrat på Våxt vida

falt, utan at lifvas af en Linn^i Anda.

t

1

F

Uti (ine Ledioner föredrog han fin Veten-
f

fkaps fårlkilde delar med ett naturligt behag, i en

okonftlad ordning. De vigtige Sanningar, fom
1

flöto från hans lappar, vitnade altid om hans

djupa infigter, hans fladgade öfvertygslfe

,

hans vidftråkta erfarenhet: om en varma, en

ifver och en kårlek för det fanna och nytti-

ga , fom förtjufte hans Åhörare, •.— Tom till-

Vann honom få månge fi^ickelige Lärjungar
^

hvilke uifpridde till alle verldsdelar e» öf at
(

é

tufende föt ut ofedde Naturens (katter , och up-

dagat oråknelige nya föremål till graniktung,

till nytta och bekvåiiilighet för lefvande och
*

kommande flågter. Igenom desfa uptåkter har
'\

v- tr

Geografien, Låkarekonften , Husbålsvetenfka-

, pen och Naturalhiftorien vunnit en oväntad
h
f

^

tilvaxt; Filologien ett klararp ljus: Filofofien

blifvit haffad och förädlad. Månge förut okän-

de Läkemedel användas nu till de Sjukas tröft:

;
' • tal.

v +

— ^
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tal -rike, förut obekante födo-hnnen och frug-
W

ter pryda nu vare bord : flere främmande ty-

ger utgöra na vår beklådning och en fnart

oräknelig (kära af utllndike Tråd • flag och

Blomfter fgrfljöna vara Lundar och Plantager 23).

JJpSALA. Larofåte , utrikes knapt kåndt

till fjelfva namnet, blef ryktbart igenom LiN-

NES Vetenfkap , Linnes namnkunnighet

:

hogaktadt af utlandflce Lårde och befökt af
1

deras Söner ^).v
'

--

. FÄDERNESLANDET, lifvadt af ådlare kan-

flor, uphqjdt ur fitt mörker och ledt af en
\

ftigande uplyfning, uifer fin fördel, underföker
« t

defs varde, erkänner defs nytta och begagnar
T

defs vx^tx^. Ahnån och enfkild hushållning

förbättras. Fabriker' och Konfter inrättas,

Vetenfkaperne göra nya frasiifteg, välnjåga

och Sållhet utbredas och förökas.

PÅ fin ålderdom åtnjöt Archiater Lin-
j

NE den fålfynta Nadep/att emottaga Konung

nuDgen begåfvas med en dyrbar Ört- Samling ij)
4 j

pch



och hugnas med en dubbel Lön för fin örrN
^

ga lifstid 20).

Utom Riket ågde han de Lärdes enhålii-

ga bifall; innooi det fine Landsmåns almänna
I

karlek, fioe Medbröders uprigtiga vån(kap,
P

iine Lärjungars grånslöfa tilgifvenhet.

Säsom Lårare kände han icke allenaft fin

Vetéiilkap, utan fatte deri alt fitt nöje, att be-

fordra defs framfteg,— att göra den angenäm

för fine Åhörare, och nyttig för fine med-

månniflcor. Derpå använde han all fin tid

,

utan att Ikingras af bi-fyflor; derpa upofFrade

han hela fin lifstid, utan att fpilla den med

hushåls- bekymmer. Denna utgjorde altid hans
1

glädje: denna förljufvade alle hans dagar 27).
\

r

Hedrade en Rudbeck , både Fader och

Son, fitt tidehvarf med mångfaldig lårdom :gag-

Rade de med outtröttelig flit, och med varma^

fte nit bröto den fQrfta ifen: undanröjde de

med fi:åndagtighet de fvårafle hindren för de-

ras Vetenfkap på detta fl;ålle; få har det lyc-
/

kats en Linne, att i en fördelaktigare tid-
>

punkt



L

F

punkt gifva famma Vetenfkap en faftare grund-

val, ett högre anfeeiide, en oförmodad tilväxt,

en nyttig till-Iåmpning till almånt gagn. Han
L

J

har banat den våg, på hvilken efterkomman-

de kunna bringa Knnfkapers ljus till en högre

krets , och utvidga deras nytta tiil tufende

foremål. Han har på en mindre högd till
- ^

Vishetens Tempel jämnat den bana, på hvil-
fr

ken andre med lättare /leg i ett klarare ljus

kunnat vinna på ett höjdare ftålfe, en vidftråk-
*^

tare Synkrets, famt med den fakia han up.

tåndt, fortplanta den välgörande Eld , fom Ikall

lyfa och gagna vårt llågte.

Tvänne Store Regenter hafva i fynner-

het med Konglig Nad omfattat vår Linne.

Högftfalig Konung A JD O :ill JPÄ
2FK;:e,;OK3CCEi; var defs ftör/le.

få vål, fom åeis förfte befordrare till alle de

heders -ftålien, på hvilke han blifvit uphöjd;

och Konung (jr^HSTA.^^ Hl, har med

all den Nåd upmuntrat och belönat hans for-

tjän-



tjänfter, fom nSgonfin kunnat önikas af en

Underfåte och hedra en Stor Monark.

Afven detta Riiiu fkall vitna derom^der

Vetenfk:^pen evigt (kall tolka denne Store KO-

NUNGS Nåd; och der Linnes Bildaod

fk Vår nu regerande

AUernådigfte KONUNGS Vilja: att FSrtJänJl

hedras och P^etenjkapm gunnas , tinderjloäef, befordrc

I dag, pa fortjanftens Högtid, fakne vi

Val en Linne, denne förtjänte Man, i vår

krets. Mer, ån 30 år åro med tidens ftröm

framflotne» fedan han hedrade denne Låro-
t

ftol. Men, Hans namn (kall lefva oförgätligt
I

ibland Ofs: hans minne förvaras heligt i vare

tideböcker: hans förtjänfter högaktas; och
F

den uplyfning han beredt,

det nit han har vifat,

den nytta han åOiadkommit >

det anfeende han förvårfvat,

flsal tjåna Ofs till efterföljd och upmuntranl

, r



Hiftoriike tJpiysningar.

x} År Tnfcription p5 den Mpdailfp, fom Kongl. Akade-

mien i Upfala ladt prSgla öfver Konung GUSTAF III:s

Cancellariat, Sr 17Ö4. , ^
:

2) Tnfcription pS den MedaiUe, fom prSglades öfver

Hans lVIaj:t, var. nu regerande Nf<digfte Konung , GU-

STAF ADOLPH, Jr I796, af Upfala Akademi,

3) Glfvo-brefvet med ftora Sigillet år Utaf följao

4

de innehSll:

ö

Wi GUSTAF med Guds Nåde, Sveriges, Gothes

aWendeö Konung &c. &c. Arfvjnge till Norige, famt

rtig till Schlesvig Holiftein &c. &c. Gore vitterligit,

«t om \Vi redan i de yngre Sren roed huldhet och ora-

virdnad omfattat Nordens aldfta LSrofSte, WSr Academie i

+.

tfpfala, S5 hafve Wi ännu mera under loppet af WSr
_ ^

Regering varit Sorgfållige, at befordra Defs heder «cb

1
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tillvSxt, di utom Wår egen tillfridsfr.^!ieire, och den
_ #

åYan, at fullkomna hvad de tvänne S^orfce Konungar,

hvilkas namn Wi bSre, med fa mycken oniforg fokt at

befrämja, Wi icke allenad derli^enom vunnit et tillfålle,

at uti W3rt Egit efterdame lära Wär KärSIpKelijre Herr

Son, at hdgft akta den Jycka, fom a^folje-r Spir,3n ofvef

et uplyit Folk, utan ock da^eligen njure den huf;nad,
i

at fe Svenfica Snillen höja Sig till Vetter.fl;:>pernes full

komliga kånnedora.

r

At vinna desfa 3nda;^31 , fS vårdi;;e WSrt bemSdan*

de, hafve Wi Sfven underfokt alla Acadeniicns Inrattnin-
t

gar och hvilka af dem kunnat fordra andrlni; eller fot»

bättring. Deribland hafve Wi funnit Botanifka Tråf^ärden
r

med defs Samlingar, i ar.feende blie till licret och Ut*

ryramet böra flyttas till et i bSgge desfe affeenden tnera

tjSnligit Ställe. Sä länge den lärda Werlden-uti denr.a
1

Vetenfkap endaft erkände von Linnes Lagar, upfyllde
j

hans ftora Namn och Kunllcaper, alt hvadhSruti faknadefi.
j

Men nu mera,fedjri uptakterna okat fijr , och Utlännin-
m

j;ar, ledde af hans Ljus , börjat tafla med hans Landsmädy

fordrar hans Minne och Academiens heder de anftalter*»

hvarigenom hans Ikickelige EftertrSJare mS kunna bibe-
1

IiSIIa hans foreträdf. I fSdan affigt hafve Wi i N3der be-

flutit, icke allenaft, at af WSra enlliilta mrdel beférja
t

ofckoflnaden vid anlSggningen af en ny Botarjfk TrJ*



L

t

* J
- t

gira ftied alla nödvändiga Hus, utan ock velat dertill

uplSta den vid Slottet härftSdes varande Luft-TrågSrd,

jSmte Etthundrade Tolf Quadrat alnar Jord utanför defs

VSftra fida. Till «Ije deraf vele Wi hirmed affalSnda Ofs
I

öch Kronan, fåfom Wi ock genom detta W3rt 6pna Bref

afflge Ofs och Kronan, för nu och tillkomtnande tider,

all Igandis ratt till hemälte TrägSrd och Jord, hvilken Wi

deremot förare WSr Academie i Upfala till evSrdelig Sgo

och befittnsng, endaft med vilkor^ at TrSgSrden, till

Träd , Planteringar och Alléer i». m. underhSlles i det

fkick den nu Sr^ famt at han nyttjas till det Bruk Wi
i

honom ägne , neniUgen till Botanilka arters och Växters

flcétande och planterande. Thet alle, fom vederbör,
"t'

hafve fig horfaailigeo at efterriltta, Till yttermera visfo

liafve Wi thetta med Egen Haod underlkrifvit och med
«

Wårt KoDgl.*Sigill bekräfta lätit.

Upfala Slott den 17 Augufti 1787* '

v

GUSTAF.
(L. S.)

£. Schräderbelm.

Dpnah'oös-jDref fértJpfala i^cadeinie uppH Slotts TrSgSrden.

£

Concordantiam teftor
r _

Gab. Ruda

Acadt Camerfir.
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1 J

Detta Donations -bref ofverlåmnade Hans Maj:tKotiun-

gen med egen Hand till Akademiens Procanceller Herr Årke-

Bifltopen, uti Kofftatens, Confifiorii Acadenilci och en

tal -rik tnSngd Äfkådares närvaro, hvarefter Grundllenen

åfven af Konungens Hand lades, under ljud af 328 Ka-

hon-fkott- Under Grundftenen inlades af alle g^.nj^bare

mynt, famt Medaillefne ofver Konungens Kröning , Krön-
^

'
I . i

Prinfens Cancellariat och Lj^Ne. På Koppardofan , foni

förvarar desfe mynt var infcriptionen följande:

GUSTAFFUS in

iit bonts Artibus et prceferttm Scientice in Gentls laitdeni

a Carolo Linx.^o ad f^Jligium ete^ce confitleret fi-
^

mulque memorice conpcraret aufpicia^ quibiis Filius

GUSTÅFFUS ADOLPHUS
•

i
i

Academiam Upfalienjem tuetur , has ffdes exflruere vo-

luit primis fuä manu locatis fundameiitis die XVII Au-

gu^i MDCCLXXXni. •

Hans Majeftät, GUSTAF lII , rdtn , urder en

iSngre tids viftande uti IJpfala , ofta ificognifo afhorde

Profesforernes Leftioner och räftan dageh'geh befokte
e

\

Botanilka TrägSrden, fann den fednare infkränkt'^ till fit'

iSge otjänlig och ofand. f^S nSdigfte tillfrSgan, hurO alt

ituUe bäft kunna hjelpas^ behagade Konungen, med eri

denoé Store Monark egen mildhet och fynnerlig NSd

uptaga min underdSnigfte önlkan, at Kongl, 'SIotts^Trå-

gSrdeD mStte till Akademiens tjanft och till inrättande af
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en Botanlflv anläggning uplStas och öfverJSoinas. Hans

Muj:t täcktes nied fS mycket mera roje och nSdigfte bi-

fall bekröna denna vägade önflcan, fom Slotts- Luft- Tra-

gSrden endaft tjänte till prydnad for Slottet och tiH den
*,

ändan underhölls af Kronan med dryg koftnad, utan att

nSgonfin kunna vinna en {^ ilor och utmärkt blomfter^'

rik prydnad, fom den fedan erhållit.

5"» Redan andra dagen , efter gjord underdSnig hem-

iBllVn, argkk till Profesfor Tempelman befallning, att

ifr^jSiockholm ankoaima till Upfala och att upratta ritning

pa den ti!!5rnade bygnaden, hvartill före höften grlfning

fliedd^ och grunden nied underflag af bjSlkar lades, Ar-

betet fortfattes fedan med drifc och fkyndfamhet under

de följande Sren.

6) Samlin^nrne utaf Infe^ler, Snäckor, Coraller, *

Örter m* tn. fom fordom af Kännes M^j;t, Droi:tning

toVISA ULRIKA blifvit uti Holland npköpte, till ftör-
É

re delen af Sebcss Samling, och fom furvarödes pS Prott-

ningholm, blefvo af Kongl. IV1aj:t GUSTAF ADOWH
nadigft donerade, 5r 1S02, till Upf^la Ak^Jemre och fam-

ma 3r af mig hit transporterade, famt fedan uti det öfre

.

Samlingsrummet ordenteligen upft.'ilde och inventerade*

Arch. Bceck fSger \kl | iitt Aminnelfe- TaJ ^fver
i

Linné p. 58, dä han tabr om Natural-Samh'ngarne pri

Drottningholm, att de höihs i den ordnings fom Un

^



^

nans flält dem, efter ^defs upgifna bejkrifningar ^ ali

Uknadt med hans namn. Men, d5 Kongl. lVIaj:t Sr i8oa;

i nSder behagat fkanka Infefterne, SnSckorne , Coraller-

ne, famt Ktilms och Hasfelqiiifls 6rtfanilingar, fans, u-

tom deiti Profesfof OL Swartz nyligen ä Snkkorne p5-

kliftrat med tryckte etiquetter , icke ett enda namn pi
-±

rSgre af alle desfe Naturalier af Linnes hand. Jag fdkte
1

val med ytterfta npgfrranfiet ,' att finna i.St^qrftåd^s nSgot

namn pJflirifvet med Linncei egen ^il, fom var mycket
"I

fin och ganflia kånhar; men kynde icke p5 ett enda ftåjle
Y

uptäcl^a mxn(la fpår d^rtilK Infe6terne voi;o i fynnerbe^

illa rocdfarne och fönderfaljne, utan nSnon betvdandei

ordning ofh tiU ^.n del feland^e , fnji^t förtenningen i

MufcEo Regince.

7) Carl LiNN^us föddes &r 1707 d. 13- Majii efter

gamb Stigen, utiRÅsHux-x By. Fadren NicqL Linnteus^

var é\ Conitninifter uti SjENBRomjLTS Forfamling och,

bjeffedao Paftof derft^e§» Modren v^r ChriJ^ina Bro-

DERSOXIA. N

X

8) Ar 17T7 fSndes han till Vexiö Skola, hvarifrSn

•han afrefte till Akademien i Lund 1727 och fe^an till

Upsala. 1728.

9) Refan till Lappmakken förrättades yj^l ocH
• v,

ft<|s|n til! DACA-fjälkn J734,

\
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lo) Ankom till Holland j735 och blef promovc

rad Medjcinsp Do6lof qti Härd et?vyk fatnma Sr..

4 ^

ii) Under viftandet i Holland utgafs p5 trycket
I

^Idraförft

1735. SvsTBMA Naturce , uti Leiden , i ftor ImperiaU

foHo; p5 14 fidor innefattades då alla tre Na-

turens Riken.
I

^730. BiBLioTHECA Botanua , Amfterd. g:o p. 153-

FuNDAMENTA Botanua ^ Amft. 8:0 p» 36.
>

Metmodus coninnandi Hiftor. Leid.

Musa Ciiffortianat Leid. 4:0 p. 46, T. 2. aen.
T

P

1737. Critica Botanica^ Leid. 8:0 p, 270.

Flora Lapponica, Aiiift. 8-0 p. 372 T. 12 3en.

Genera Plantarum ^ Leid. BiQ

CoKOLLARiUM Generum, ^

Hortus CU^ortianus , Amftelod. FoI. p. 501,

T, 36. sen,

1738» Classp:s Plantarum ^ Leid. 8:q*

12) Sedan han befokt pS kort tid' bSde England

och Frankrike, hemkom han till Sverige om hö-

ften 1738.

13) Utnämndes 1741 efter RobeHg till Anatomise

och Medtcioae Profesfor, men bytte fedan 1742 Profes.

ilon med Rosknstein, fom dS efter Archiater Rud/

^^ECKvar Medicinac och Rotanice? Prf^frsfor.

i *
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14) År 1747, utaf Konung FREDRICH.
L

i5> Af Nord -fljerne- Orden, utaf Konung ADOLP^

FREDRICH, 1753.

16) År 1757.

17) Honom vifades det nSdiga förtroende, att p5 de

Kongl. Luft- Slotten, i ordning ftålla och befkrifva De-

ras Majeftåters, Konung ADOLPH FREDRICHS och

Drottning LOVISA ULRIKAS dyrbara Natural Samlin-

gar, ofver hvilke bUfvit utgifne:

. IVIusEUM ADOLPHI FRIDERICL Stochh. 1754. foI.

MosEOM Reginse LUDOVIC^ ULRIC^. Stockh.

1764. g:o.

Mufeum Tesfinianum , var redan förut utgifvet i Stockh.
f

1753 i foHo.

1773 förordnades han, att vara Ledamot af Bibel-

Commisfionen.
I .

18) En Jetton präglades 1746, till LiNNes ära,

dedicerad till Grefve Tessin,

En annan af Vetenflcaps- Akadeniien, ^758-

och en MedaiHe 1780 utaf Konung GUSTAF III. efter

LiNNes dod 1778-

39) Igenom Grefve Carl Gyi-lenborgs « Akade^

miens d5 yarande Cancellers hfiga forforg , uprättades %

nyo den ödelagda potanilka Trägarden, hvilken ^-edan Se

iÖ55> ^^ Profesfor Co/ RudbecIv blifvjt anlagd,* men
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T

i7o2 med Upfala Stad afbrunnJt. Ett nytt och for den
M

tiden nog rymligt Orangen upbygdes och ett litet rum

for Samlingar inrättades.

ao) Dupletterne af Konungens Samlingar fkänktes

till Akademien och desfe okades af Grefve Gyllen-^

BORG, GkTLL , PeTR^US , LagERSTROM: Ocb ÅHh'

STRUMER, fom fes af mine Disputationer om lifu/ceum
I

L

Naturalium Academics Upfalienjls.

dl) Åv 1729» bvilket Prefidentfkap tillföll igenom

Lottning emellan de fyra forfte Akademiens Stiftare och

nedlades med ett Tal, hSUet om Märkvärdigheter i-

t

hland TnJ^kterne.

22) ÖLÄNDSKA och Gottlandska Re/att utkom

i

Whstgötha Re/an 1747 och

Skånska Rf/an 1751, alle uti Stochholm, in 8to.

03) Efter hand utkommo följande Skrifter:

Flora Svecica. Stockb. 1745. 8:0.

m

Fauna Svecica. Stockh. 1746. 8:0.

Flora Ceilanica. Stockh. 1747. 8*.^-

Hortus Upfalitnfts. T. L Stockh. 1748. 8:0.-
r

W

Materia Medica. Stockh. 1749- 8'o.

Philosophia Botanica. Stockh, 1751. 8:0.

Species Plantarum, Stockh. 1755. 8:o»

IDelixeatio Plantce. Upfal. 1758. 8:0.

•%

Genera MQtborum. Upfal. 1753. ^*o /
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Clavis Medicina. Stockh. 1766. 8:0.

Mantissa Plantarum I. 1767 oth
T

altera 1771. Stöckh. Jj:o
L

180 Akademifke Disputationer.

*) LiNwé valdes dll Ledartiot af de flåfte in- och

tit - Undfke Vetenfkaps Akadeoiier och Lärde Sållfkap

}

och flere Utlänningar råknades bland hans Lärjungar.

24)^ På defs LandtgSrd, Hammarby, en mil ifr^n

Upfala»

25) IfrSn Surinam, Sr 1774» inlagd uti Sptritu vini^

famlad af öfv. DalSerg och förärad at Konungen^

0,6) jSmte förlaning af Hubby ^ Akademien tillhörige

hemman uti Dannemarks Sochn, bredevid ffdmmarby , (ot

defs Gifta Döttrar.

*7) Lyckligt mJ det Lärofäte med fliäl ikattas» fotfi

äger mSnge, om ej alle, fSdane Lärare!
\

\-

177A; iick fedan deraf

Anfall med Lamhet och MSl-Ioshet 1776 och lämnade

detta jordifka den lö;

70 5r och H månader*

J vid Åld a(

Utaf Vänner öch Lärjungar Sr fedan, uti UpfaU

Domkyrka y en Minnes -Värd af ilipad Elfdals-Porphyr

,

med hans Medaillon, upfatt bredevid hatis Gtaf.

* -


