


Smithsonian Institution

Libraries

Gift of

Harry Lubrecht



4 V?'





EGENHÅNDIGA ANTECKNINGAR

AF

CAPiL LINN^US
OM SIG SJELF

MED

ANMÄRKNINGAR OCH TILLÄGG.

U P S A L A ,

Palmblad 8i C.

,





ECEMIÄFBIGA ANTECKFlJ^GAll

AF

OM Sia SIELF .

MEB

('l.Mnlianns.

^TOC KIIOJ.M MDCCCXXIIJ .





4^-

föregående F o r I c ck ti i r g pn Rpsiiortive S iib s crib e n ter lades under pres-

sen vid Jiiltidfii ar 1821 ocli blef färdigtryckt i början af Januarii manad år 1822. Den
och T^ntska liar jag låtit iiäsfan ordagrant aftrycka .sfidan , som jag den erhötl

år 1820. Den Sverifikct liar jag d<;rc;ii(i! slikt gJira sä rn!lst;;ndig och riktig, som n\-

rymmo ocli filigaiig pä stylar det mf cIgilVi I , .sanii min ci^imi möjliga älgärd f(3rmätt

stadkomma, cända till dess tryckningen bfa\ni.:. Fiir d<; l)ristcr och fel, som, mitt hc-

jnödande oaktadt, ända torde der foirkomnia
,

]H/|)]ias j;ig vinna benägen ursäkt. De
efter sistnämde tid skedde befordringar, ni. m. , har jag naturligtvis ej kunnat upptaga.

Efter 1821 cirs slut iillkonine Sitbscrihenter

:

Alm, Joh., Commissarie i Kamm. R.ätten
Alsinx, G.. Fnkväbel
Arsnniiis, S . Lngiiion ocli riaradsliöfdiiig 6 l\,
CarUn, C., KronoBeralliilnssman
ne Ron, Jac, Grosshandlare
n,Ss, P., Kamrerare
£:^scn, Frih. Fr. U. v., Major m.m. R S O
Friluh, (Jiefve, C. G,. Öfrerslet.ienien. t? S O
0\U^n/,aal, L. H., A-ises-^or i Sv.IIolRäit 2 Ex.
Ih^fncr

, J. C. Fr. HofCspellraästare, m. m.
Hultman, P, A., IlaratL-Skriffare

Kiellcn , J , KronoLänsman
PaLmnjcrna, Frih. C. O., Olv.Lieut. ti

P^lmitrtuh , Mir^r. Chr. , f. Sundherg ,

Ilytlmast. Palms,rnch

Knihke, J-, Nat. Piof. i Clirlstia

O
Rcciisiicrna, N. S. , rvammar-Jiinkare

Rudhtck , Frih. A,, Hof-Marskalk, m n;

n s O
Silfvcrhjdm, A, Chirl. Sofh.., Fviherrini

AdUrmark.

C AV <

3, f. Frd

Till crhfdlande af nägorhmda likformi;

till uppfyllande sä val sor.i rältcLse af de
observerade, der vai-ande brister och fel, 1)

AiUrcreuti, tillägg: R S O St. K, Pv. aF K Fr,

Mer. O
AdUrsparre , framför Grefve G., insätt : II. Exc.
Afielius, L. P., tillägg: Prost och
Aficlius, P. v., siSr: F,, läs: M D K-.s i;3ie

Ahlfort, utstrylc: m m
Almg,cn, tillägg: Th. Lic.

Aschan, J. L. ,
tillägg: och nniksPatr.

Aiker , tilJätfg : och Kämii. Piscä.

gliet öfver allt i den Svenska. JJxfan.
hiifvndsakligastu

,
mig vetterlige i'llcr al

ar jag bordt tillägga och ändra följa ade-

Bayard , tilägg: Brnks-
Bicker

, J. É-, står: Pruks- , läs: P.rut.^-

Bergencnuti, tillägg: i Sfc:s o. W,:^ IIofRätt
BirgLund, — : och Akad. Bokhandl.
Bergquist, J. TT., tillägg: Bruks-
BergsirSm. E., — : Th. Lic.

Bodin, tillägg: Th. Cand,
Bonde, framlör; Friherre C., insätt: H. Exc.

ert.;r: C N O, tillägg: R at K C XlII:s
O, R S O

Bonde, Frih. C. Carlson, tillägg: Jur. Dnct,
BrxndstrSn, tillägg ; Contiacis-

ChrySänder, J. , tillägg: Pn

De Lj. g
DeLlwik

,

Dnlb, til

Dyrén,

; R af K C XtlLs O

It , — : R af K C XIlI:s O
(ryk : m m
: K af k: C XlILs O

: Jur. Cand.

Edholm , tillägg: R af K Pr. R 6 O 2;a C!.
Ekelund, e:icr: i\l D, insatt: Hat;! Läkaic.
Ekhotm, — : B, — : R
EkscrSm, C [/., står: Kyrkoherde, läs: Camm



Efteiom, A. £,, tniäggt TIi. Cand.
E/tgelbechten , läs: Eneelhrechi

EngestrSm , framför : Grefve Z. v., insätt : H. Eir,

efter; StatsMmijter, — : för Ut-
rikes Äieud.

löre : m m, ia^Hn : R af £ C X:Il;s

Frauicn, tillagg: L N O. En af do i5 i Svariika

Frtmling. — : R N O '

*

Friis: *lSr: Acdd. , las; I3o:an.

Gäiolln, Lor., m m, nedflyttas en rad

GjJolin uppQyttas, och i stället för J. E. sätt : £ J.
C^strén, tillägges; a Exempl.
Gunmlius , Sam., nedfiylies en rad
GSranson. G., lä.es : C

Halling, A., läs: P
Hartman . C H. — : C. J.
Hastclrot, tillägg: Th. Cand.

HoimstrSm, — : Th. Cand.

Wurtenbirg , G., I-KirsdshÖiUlnj ?

Mdlln, tillägg: Jur. Cand.
MorsirSm, A., läs: Ai,

yilUson, tillägg: Mtd. Caiul.

Nordmark, H. liHägg : Th Cand.

NorLin , £., — : iiJ m

Oltcrs, till.;?.: m m
Oi^ngius, A. E . läs: A. G.

Rayalin, tillä:^;: Friherre
före: m m, läs: R S O St. K;;i:sta Cl.

Rinmtn, tlUäg!,: Piost och

Schlyter , C. J., slSr : J. L. , läi : J. D.
efter; Jurispr., j;isäll: Ciim.

StrSmfeUt, allt Ull slut: » m, Jäs ; R st K C
^ XUi.» o

Slähl, tillägg: Contracts-

Kahl, står: Eloqu. Rom. Docens, läs: LL 00
Adjunct

KoSs, C J-, tillägg: m m

LttgcrlSf, E., stSr: Pof-, läs Hof-
Lidbeck , utslr)pk ; in ui

Wadell, efter Hof-Prcdikant , iniätt: Prost.-

Wcitlinger , i., läs; D
Wrcdc , ffäinlor; Gicive F., insätt: H. Exc

På Rjsla och

Thirmin, efier: ILnidlande
,

tillägg: i Tavastehus
Wci^clius , — : Pliilos. I\Ii'gistei' , iiisäti : Tjenst-

löirättBflUe

Finsla Listan.

West[ynthlus, Herm. S^nh,t Vis; Htrm Dands,



Respeclive Snbscribenter

på framl. Arch. och Ridd» von LINNÉS egenhåndiga

Anteckningar om sig sjelf, m. m.

HANS MAJESTÅT KONUNGEN. 3© Ei.

Hans Kongl. Höghet Kronprinsen. i5 Ex.

*borre ,

Mhariiis,
Aektrn, C. H. v., Bo gmäslare, R N O.
AiTcl, Bror.

Acrel, O , MD, orverFältlakare, m m. U W O.

Addin, Joh., FältProst o, Ky.lcoh.

AdLercrcnti, G. Af., GeneralMajor, m m. C S O.
AdUrsparre, A., V. La ndshöld. m m. R N O
Adleusparrf. , Grefve G., Eii af Rikets Herrar,

m m. R o. C af K M O.

Afielius, A. A., HofPred. o. Kyrkoh.

Afielius, Joh,. Cliern.Profess.Em. R W O. 2 Ex,

Afldius , -Joh. A., Siudpraiule

Afielius, Jon. A. ProtocollsSecreterare. a Ex.

Afielius, L. P,, Kyrkoherde

Afielius, P. v. , F. Arcliiator, m m, R N O. 3 Ex.

Afielius, P W.. Bibi, Amanuens
Azardh C. A . Bot. & Oec. Professor

Åkerberg, A., Coinminisler

AgrelL C. M, Th D, Coiitr. Prost o. Kyrkoherde
Ahlberg, Carl G Pliil. Magister

Ahlberg , Cl , V. Häradshöfding

Ahlberg. J Z? , M^d. Candidht

Ah.fon, A F , M D, St;.dsLätare, m m.
AhUnan G. . Professor och Rnctor Schola;

Ahlman M. E. , Th D och Professor m m.
Ahi.quist, A., V. Collega Scholse

Ahlquist I , S. M. Adpinct

AhLquist , P,, CoHega Scholje

Ahnfeldt , J. , Contr Prost o. Kyrkoherde
AUn , J .

Cmminister
Alenius, J., Prost o. Kyrkoherde
Alexander son, A .

ContractsProst och Kyrkoherde
Alm, .7,, M D, A t Obsf Professor, R W O.
Almgren, C. G Prost och Kyrkoherde
Almquist, E. A., Th D, Biskop, L N O.
Almquist. S. .7., ThD. Holpr C. Prost o. Xyrk.
Alsterlund, J , HofPredikant Contr, Prost o. Kyrk.

Ammllon , D,, Lieutenant ?

Anderson, J., HofPredikant och Kyrkoherde
Andersson, N. , Comminisler
Anjou , L, A., Studerande
Anneli, Er., Kyrkolierde

Apelquist, .7, P., Kyrkoherda
Apiarie , R. Fr. , Apotekare
Arbman, J. O. , Kyrkoherde
Arborellus, O. V. ,

Collega Scholaj

Arell, G, M., Studerande
ArnlSf, Sv., NadSrsPredikant
Arnoldson, J. , FältSecreteraro , m ra.

Arosenius , C. , A5sessor, m m.
Arosin. H.. Prost och Kyrkoherde
Arrhenius, C. Af., Protokol IsSccroterara IH IB.

Arrhenius, F., Phil. Magister

Anhenius, O., VtiW. Magister

Arvedson, A. A., Phil. Magister

Arvedson, J F., Collega Scholae

Afchan, .7. L., M D, BergsRSd. 4 Er.
Afchan, N, Nilsson, StuderanUe
Asker, .7-, Borgmästare
Aspegren, G- C,, Amirilif. Kronobagaro 2 E1C»

Aspelin , J., Th D. Prost och Kyrkoherde
Aspling , S. , Kyrki. herde

Asplund , .7. Prost och Kyrkoherde
Atterbom , N. , Contr Prost och Kyrkoherde
Anländer, J , Prost och Kyrkoherde
Aureiuis, Dan.. Studerande
Aurelius. D. P,, ContractsProst O. Kyrkoherda
Aurivillius, F. U., StMderande
Auririllius, P F. , Li It. Hum. Professor och EibU
.Axenborg, H., Piost och Kyrkoherda

Backlund, Jos. , VlcePastor

Backman, G. , Cornett

BackstrSm, Ol,, Comminister

Bagge , .Jacob Peter, Handiaadin



Sarvaiider, L. Fr.. Kyrkoherde
Bask, A. P., V. Häradshöfding m ni.

Baumhack, Nath., S. M. Adinncf

Baumgarttn , A. L v.^ Studerand-e

Bayard, P. , BokhSllaie

Beckeman, E. Af., Contr. Prost oeh Kyrkoherde
Becker, A , llSdmnn, m ir,

Becker. C. J v , Lagman , m m.
Becker, G., Här^,dsl>Öfdir% m ni.

Becker, Jt E. PruksPredikant

Beckman^ C. , BruksPairoii

Bexkman , J- IP"- , Catecliet-.

Beckman. Ö, , Prfus. Consul, R W O. 2 Ex.

Bennet y^iWx. Kjell C, Knnimarheiro
Btrg, C. G, , S M. Adiunct
Bergen, L. M, v.. Med. Phll. Candldat
Bergencreulz, G, F. , HolEäiisIljd
Berger f A. G.^ OeconomieDirectör, m 2 Ei
Berggren, A., KronoFo^de
Berggren, Jac. , M D och Phil. Leclor

Berggren , Jon, , IlofPredlk. Prost odi Kyikoh.

Berggren, J.n. //..^Siuder.-.n.le

jBerghman, A. M ,
Oiver, te, ti S O.

Bergfinan, J. J. , Härad .höldiiig

Bergius, O. A., Studerande

Berglind, A., VkePastor
Berglund , L. G., Norarie

BerglSf, C. ,J..
FingPredikrnt

"
,
Karduansimkaroiergma I

Berg hr Doce,

JSergman^ If., Cniiziisti Hand. osh Fin. Exp.
Bergman, L., Handlande
Bergner, St., Comminister
Bergquist, J ST.,, Läkare

Bergquis:, N. U-, VicePa.stcr

Bergquist, 01., Repem. P=slor

Bergstedt, C. TT., Kol Predikant och Kyrkoherde
Bergsten, N, VicePastor

BergstrSm, A, G., Kyrknherdo
BergstrSm, E, , Th A-dj. Prost och Kyrkoher-Te

BergstrSm, G., Marksclipider m m.

BergstrSm , G. D., E O Canzlist i CanzlIStyvolsen

Bergsträm, L. F ,
Comniissarie

Bergfall, M C, Regement.Pastor

Berlin, M , HofPredlfc. Prost och Kyrkoherae
Serlin. N Af., S. M. Adjunct

Beronius, B.. Kyrkoherde
Berielius , H W . L ,

Apotekare

Setulin. rf- J,, M D. P.of«»or mm.
Bttthyion, C Af , Studerande
Bexell, 5. P,, HolPr. Contr. Pr. o Kyrk. L W O.

MihUothäk^ Apotek. Sorietetens i Sto.-.khohTi.

- - Blekinj;>.ka Nations i Lund
Calmai Gymnasii

Fjerdhwxdra. Nations i Upialju

Bihliothek, Götiieborgs Gymnasii
Linköpings Gymnasii och Stifta

- Läk. Sällskapets i Stockholm
- - Läs Sällskapets i Götheborg

- Skara Gymnasii
Stockholms Nations i tfpsala

Strenpiiäs Gymnasii
Vet. Acadeniiens i Stockholm , a Ers.

Vet. cell Vitterli. Samh, i Götheborg»
Wexiö Gymnasii och Stifts

- Wisby Gymnasii
Billberg, G. J., KammarRätts Råd, R N O.
Btlling. M., Häradsskrif\are

Bissmark, Fr. A., ConRfOtor Schols
Bjurbdck, O., Th D, Biskop, L N O.
Bjurstén, .4., RegementsP.stor 5 Ex..

EjfrHund, C. J., Auscultanti Cötha HofRätt
Björklund, 7., Studerande
BiHrling. C. % , RSdman
BjSrngren, j. , Sv M. Adjunct.

B;Sm s,jerna, M. J. , Gen. Major, R S O.
Blom , Er., IVlaOilVreelianiciis, m m.

O., Pio5t och Kyrkoherde
Blomberg, C. P., ThD, Prost och Kyrkoherde
Blomberg , P.. Inspector

Rlo:rdakl, J. £/., Th D. Gon :r. Prost O. Kyikoh,,
Bobarg, A. Is., V. Bihlioi hecarle

Bode, H P., Comminister
Bö^ell, Jon., Kyrkoherde
Bodin, Joh., Gr.-ec. & Hebr. Lingv.. Leclor
Boéthius , J. E , J D, Jur. Patr. Doc. m
Bogdan, £., M D och Professor, m m.
Boheman , C. H. , Fä^.dnk

Boheman, G- , HolSecreterare, m m.
Bohman , 7. , S. M. Adjunct

Bohman, P., Messingsslag^re

BoLn, Joh., Studerande
Bolin, P. A-, Kamererare
Bolwder, A. J . HoiPred, Pr. n. Kyrkoh. L WO^.
Bolinder , A. ff'. . Canzlist i KammarRätlen
Boman, J. Er., V. Past. ..ch Comminister
Boman, JV. . E O Bat Predik. .,

t

BuNDB, Friherre C, En af Rikets Herrar, m m.
C N O.

Bonde, Friherre C. Carlson.

Bonde, Grefve G Trolle , IIofMu k. R N O. 3 Ex.
Bonnevier,, P. N
Borgqvist, D., HofRätts Commi^snrie
BostrSm, L. O., V. HärndshÖfd,i,,e

Br.xndttrSm, J. , Th D, Prost och Kyrkoherde.
Braadel,. , ProtocollsSecreterare

Brandclius
,
C, Brvggare m m.

Brandelius, N. , Garlvare

Brändes, C JV. , V, P.-.tor och Comm-nist.^r

Btannms , F, ^. , M Gymn. och StatUChirurg.



,

'JBratt , G. , V, Contr, Prost och Kyrkoherde

Braun , G. JF., LszarettsLäkaro

Bredberg, B. G., BergsVärdie

Bredberg, C J,, Studerande

Bredberg, 01. , Litt. Rom. Docens 3 Ex.

Bredman, Jok. , Astroii. 1'rofesior

Bremer. C F. , BruksPatron

B r.ig, E. S., Jur. Caiid. och Adjunct
Broman, A J, ,

RegementsPastor
Broman, S A , KBmmarikrifVare
Broome, G., Theol. Semin. Preftct 2 Ex.
Broome, Sv.., Vice Ad vocatFiscal

Bruhn, S., Th D, Professor och Lect. m ra.

Brummer, Em., Proioc. Secreterare

Brnnherg, C. N., Comminister
Brunius, A. jr.. Med. Phll. Candidat
Brunnér. E. G. , Studerande
BT.usewiti„ C. G., Studerande
Bråkenhjelm , A. F, , Assessor, mm.
Bråkenhjelm, P, , Prost och Kyrfcoh..

Brakenhjelm, P. R, , Suiderande
Bundsen, J. F. C , Studerande
Bagenholm, J. , Studerande
BårstrSm, A-, J. , Comminisier
Bäck, J. L., KrigiRid m m.
BSkelund, Jon., S. M. Adjunct

Calén, n., Contr. I^rost och Kyrkoherde
CalUrho-lm, G af, Oa ersleLleutenant mm, RSO.
Callerholm, N. ,

Lagman m ni.

Camén, , Apotekare
Erlander, C., M D, Assess. m iB. R N O. 5 Ex.
Carlbeck, L , Kyikoherda
Carlcberg, H. E. , BruksPalron
€arLeson. C. Fr , Holrätt.-,R§d

Carlmark, J. , Cnns. Nolarie
Carlson, B. J. , Prost och Kyrkoherde
Carlson, C, , Apotekare 4 Ex.
Carlson , J. A., Lagman m m.
Carlsson, P-. Gru Predikant
Carluedt, C, Fr,, Saiderand.i

Carlsten, O. J , M I), Pro vincialMedkus
CarLscr„nd, F. , Piiil. ]\l;,gister

CarlsirSm, C. , Con.minisler
Carnegie. A. , Gr(1S^hBndl.^re

C.arpelan.V'-u. JF. , StaisSecreterai e m m. R ^4 O,
Casstrom, P., Sko'mäsiare
Castman. N. L. , Kvrk.-herde
Cederhaum , P. C. , Pruk Patron
Ced'.rborg, S. M. T., Borginäslare

CederschjSU, F. . ,lnr. & Mor. Professor

Chaumettedes Fos.és, Fr. Gen Consul. RNO. 3 Ey.
Chronandcr, ,7. F. . CoMr. Prost och Kyrkoherde
£hrijsanäcr, J., , Kjrk»jhurde

Chry sänder, J. , Kyrkoherde
Chrysander, J. , Apotekaio
Chry tänder, M, , Brukslnspector
Clairfelt , M. , General Adjutant, m m, R S Q«
Cleander, N. , Prost och Kyrkoh.
Cnatungins, S. A-, S. M. Adjunct
Coijet, Carl Fr-, Major
Colliander, C. E, , Assessor m m.
Collin, .7. G. ,

Chir. Magister
Collm, M., ConReclor Schol^
Cramer, Cl. H., Prost och Kyrfcoh.
Crc^llus. A. G., Lo(;man mm.
Cronsredt, Grelve N. A, , General-Major m mt
C 3 O med St. K.

CSster , O. J- , Assessor mm,

Dahl, C. J.. RegementsPaslOT
Dahl. D , Ilandlaiide

Dahlerus, E M., Kamerernre i Kr, Collesia
Dahllif, O. £.. Prost och Kvvkoherde
Dahlman, F , Öl verJägmästHre
Dahlström, P. , V- Pastor
Dalman, J. TF. , M D, Bot, Dtmonstiator SB

D^Uulm, Er., Comminister
Danielsson, Ä. , Chemis Adjunct
DanUhson,. J., P.o.-^t och Kyrkoh;
D.Gcer, Grefve C, Qfv. Kammarjunk. m m. CNO,
DeLaGardie. Grelve J,, Gen. Lieutenant mm.
R o. C af K M O.

DeLaGrange, Frih. G., Geii.Majcr, mm. C S O»
m. Sr. K,

Del/wik , C. .7- . M D
, Reg. Läkare m ro.

DeMaré , A B., Copist i Hand, och fin, Esp,
Diclson, James, Grosshandlare
DiLlner, 01. , HofPredik. och Kyrkoherde
Diurberg, Fr- A , Med. Lic<-ntiat

Drakenberg, C. A. , M D, S'adsMedicus
Drissel, J. D. , J^D, .Iht. P;.tr.& PLOm. Professor
Dubb, P. , M D, Olv. Faidflkare m m, C W O,
Duse, C. M. , o. M. Adjuuct
Duse, S. Ch., f. d. Acad, Ombudsman
Duker, Grelve C Fr. , C W O O. R S O, 3 Ex^
Dybeck, C , BruksP.Mron
Dyrén. O. A. , La.idsSf-creterare

DUeln, C. A. v., Conielt
DSheln, ,7. r. v., MD, Piufessor m m. R W O;.

DSbtln, S, A, v. , Hiii.d.aude

EderstrSm, Joh. , Perukmakare
Edelcrcna, J. ,

KrigsiSd, R N O,
Edholm, E , MD Kon. i:e Lilmedic.mm.RWO.
Edwall. L., Kvikoherdr,

Ehrenhor^, C, , V, Laj}dshöJ"duig© m bij R N Q.



EhrensvStd , Frilierre Fr. Ad , Cor.irett

E/serman, J. S, , PolilieSecrelerare

Ekelund, D., Med. Docior m m.
EkilSf, P., Prost ocS Kyikc.h.

EkcnwalL, P.^ Re-;lor Scliolae

Ekerman, C. J., Gros.lianclUre

Ekerot. O., Prost ocli Kvikoi,erde

Ekeroth. J- Af, , Ilfiiifl.-LsE kl.Slli.pe

EkhoLm, B., K.amiiic,ir>;u.s!lf,d

Ekman, G. H. , Comnvrcelirul
Ekman, L, P. , Kongl. IIolMedicas
Ekmarch, C E , Assessor, ni m.
Ekstrand, J.. Math. Docens
£kstr5m , A , CouiLiiinister

EkstrSm. C U. , Kyrkoherda
EksirSm, Joh , K.yi kolierdo

Ekwall, Ch. R- , Th 1), Coiiir. Frost ock Kyriftli.

Elfman. A. R. , Hä.. ; dshöUling , m ni.

Elgerus , C Fr., Ik)r{;mäsiara

Elm-qvist, M. . Kyrk.-.herdo

ElmstrSm, N. M. , HandelsEolchSliare

Embring, C. G., Collega Scliolae

Enebom, A. L. , FäliProsi och Kyrkoherde
Enebom, G- , f. d. Handlande
Encroth \ F. , M D, Prov. Medicus
Lagberg, A. O , Studerande

Engberg , C. G., L, BataljonsLäkare

Engdahl, Gcrm. , Prost ocli Kyrkoherde
EngeLbreckten , C. W , Acad Apotekare

Engclhardt, E. L. Maior K S O-

EngestrSm , J. A. , Phys. & (^Ihem. Professor

ElCGESTRÖM, Grefve L, v., StatsMinister mim.
R. o. C af K. M O. m m.

Engholm, J. J., Stnderande

Englund, P., Kyrkoherde
EngstrSm, ^. , HofPredifcant och ComininistÄ'

EngstrSm J. ,
Legation RSd m m.

EngstrSm, P. , S. M. Adjiinct

EnhSrning, P. M. , Prost och Kyrkoherde
Ericsson. A., Kyrkoherde
Ericsson, J. ,

Bruk.slnsprctor

Evtrt, C. H., Assessor min.

Tabrititis , A. , Canzl. Secreteiare m m.
Fagerlu^d, P. F., Consul

Falck, H. , Phjys. Exp. Docens

Falhem, E. E. , BiuksPatron

Falkenberg, Friherre Carl, LIeutenant
Falkenberg, Friherre G.
Falkenberg, Friherre Af,, Lieulenant
Fallén, C. Fr. , Ilist, Nat. Professor

Fant , G. Fr. , Prost och Kyrkoh.
Faxe , Jac. Phil. Magijter

Fåxe , W. , Th D, Biskop, m m. C N O. 3 Ex.

Ferien, Grefve A. v., Lieutenant
Feuch. S. , M D, f. d. SiadsLäfcara
Filén, S, J. , S. M. Adjtinat

Flmru, , M., In^pecior

Fiodman, A. Fr.. Med. Lrcenfiat
Flodstedt, L. G., Med. Candidat
Flodstedt , O. W., Studerande
Floren

, Af., Studerande
Florin. 01., Kyrkoherde
Fiorman, A. H., M D, Anat, & Chir. Professor
Foenander , Th. , Studorand»
Fogelquist, P S. , Prost och Kyrkoh.
Folien , J. E. . Pi-o.st och Kyrkoh.
Fondelius , U. J., Sluderando
Fornander, A . Th D, Hol Pred, Prost OCh Kyrfcoll,
Fornander, Erl. , S. M. Adjunct
Fornmark^ E. G. , BruksPrtticii

Forsberg, C P. , M [), E O Bot. Demonstrator
FersUnd , C, R-ctor Schol.ie

Farssberg , O- F , Hist. Lector
Forssell, E'., VIceComminister
Forssell, Joh. E. , Sluderando
Forssl8f,'p. H . Studerande
Franell, A., P.Oit och Kyrkoherde
Franck, A. G , Med. Licentiat

Frankcnfeldt, C Fr-, Studerande
Frcnién. F. M. , Th U. Professor m. ni.

Fremling, Af,, Ph. Theor. Professor
Frestadius , J. A. , M Bat. Läkare m -hi.

Fries, El., Acad. Adji.nct

Frykstedt , J. , Th D, Contr. Prost och Kyrkoh,
Fryxell, A.. Hist. Nat. et Hist, Lector, R W O.
Fr&Lich, S . MD, OfverFältläkare m in. R W O.
Fåhratus, J. F. , Canzlist i Hand. och Fin. Exp.
Fåhreus , C. Nid- , V. Pastor

iGadeUus , E., M D, Professor m m. R W O.
Gadolin, Lor., S. M. Adjunct

Gadolin, J. E., V. Pasior o. Comminister
Gahn, H. Fredricsson, l^Jergsmau

Gahn, J, H., Saltp, Sjud. Directeur

Galléen, 01., M D, CominerceRåd
Geijer, E G. . Hist. Professor

Genberg, C. J. . Med, Candidat

Gerdlund, P., Contr. Piost -o.KyrkoIi.

Gerdten, J. A. G. v., SlSthiUare mm. R S O.
Gerdten, E. A. v,, Ö(v. Lieutenant, R 5 O.
Gjers, Gust. Ad., Postskrifvare

Gillner , C. J.. Ölverste m m. R S O.
Gistrén. J. H , M D, Professor, m m.
Gleisman, J. F. . Prost och Kyrkohord»
Godenius , E, G., Grosshandlare

Gothén, 01., Med. Licenclat

GraffmaH, H. , Th D, DomProst m m.



CfafstrSm , A. A , Hlff. Lerlor

Grandel, L. , K^l. r>Iedail!. o. Prore35or mm.
Grandclius , N. , Th D, HofPr. Contr, Pr, ..ch Kyrk.

L N o.. W O.
Grandin son, J. A., Assessor m m.

Grandi, E. i:sie Landlmätara
Granlund , N. , S. M. Adjunct

Gravander, P. O., Eloqu. & Pocs. Lefttor

Grenander, El. Chr.. Professor och Pli. Adj. 2 Ex.
Grenholm . P., S. M Adjunct
Grevesmiifil, 3- G., Rusistrator i Sv. IIofRätt

^Grevillius, C. 3., Prost och Kyrkoherde
Groen, A,.. BergsRSd
Grubbe , S,, Log. & Metaph, Professor

Grundin, L. A., Land.Fiscal

GrSnberger, And-, Rådman
Gullander, A., HofPred. Contr. Prost o. KyrkoJv
GuUhrauson

, ,
Studerande

GumieUus, Sam. HofPr^d. och Kyrkoherde
Guma:lius, G. IP"., R- O. Blhl. A lianuens m m.
Gummerus, H. %, FäliProst och Kyrkoherde
Gyldenpalm, A. Kammarjuukare
Gyllenborg, G.efye JoA Henr., Laoman
Gyllenhaal. Guxt. , o' ^""''""^ > f- B:ir. Rudbeck
GyUerhaL, F. L , Studerande
Gyllenhal, Leon., Major, R W O. 2 Ex,

Gyllenhoff. G. M , LandsKamrerare
Gylling, A. F, ProtocoUsSecreterare i Eccl, Exp,
G^^c, % 3. . RSdman
GBdecke, 3- , d. ä , BruksPatron, R W O,
GSdecke , P. , BruksPatron
GSraason, G., Apotekare
GSthe, A., ConuBissoria

Häger, E. , Oeconomie Directeur mm,
hz^gstrdm, 01.. Medicinse Liceiiclat

HagstrSm, 3 £. . Studerande
HagscrSmer, A. % , M D. MedJc. RUd och Gen.

JJirecleiir m. rn. R N och W O,
Halcn, loA., HofPr. Contr. Pr. o. Kyrk, LWO
Hallberg, 3, G., Med. Phil. Candidat
Hallenberg. CanzliRSd och RiksIIisfor. R N O.
Hallenius, % P. , BruksPatron
Halllng. C-, Ridinan
Halling, A., ControUeur vJd SiöTulIsKaRimareii
Hallman L., Prost och Kyrkoiierde
Hallstr&m, C. E. , Prost och Kyrkoherde
HalUtrSm, 3 F., Contr. Prost och Kirko-herde
UallstrSm. N.. Th D, Superlntend. , C. Prost

och Kyrkoherde, L N O.

Hammaren, L. D., Kyrkoherde
HammarstrSm, A- G., Kvikoherde
MammarstrSm, E, G. , Collega Schols
HammarstrSm, P., Inspector

Hamtnirin, Lars. Rådmain och Haiidlaiido

Mamrén, E- J., Assessor

Hanngren E, Gt , Contr. Prost qc\\ KyrkoherdG
Hansson, H., VicePastor och Commiuister
Hartman. C. H. . Med. Licenciat

Hasselrot, M., Proal och Kyrfcoherdo

Heden, C, E., Studerande
Hedcnlund, A, A. , Comtninister

Hedenu,8m, C. M , HoiPred ock Kyrkoherde
Hedin, Sv. A, ,

Medic. RSd , m ni. R W o ocli

S:t Annae Oid. ata Ciass

Hedin, S G ,
Professor, f. d. Math. Lcctor

Hedlund, Th. M D, Laz. Läkare man.
Hedrén, L. , Prost och Kyrkoherde
Helander, E. ,

Beigslogda

Hellberg, E. ,
Bergs tagsKamreraro

Hellsén ,3- bergsman
Herliti, N-, Prost och Kyrkoherde
Htrnquist , N., ComiHjnister

HerstSf, C. , Prost och Kyrkoherde
Hertiell, 3 , Comtninister

Hertiman, P., Rector Stholsä

Hesslén, M., ComminiUer.
HjertstrSm, C. G.. Borgmästara
Hill, C. 3. D., Phi!. Magister

Hillberg, Sv., LandsSecretei are m m.
Hiilbom, 3. £, Apotekare
Hjor,, C, 3. , Sttideriuide

Hjorth, 3. F., E O BataljonsPreaikant

Hallberg, L, , Ölv erFältf ,äkare m m,, R W O.
Holhtr^m , Th., Grosshandlare

Holm. 3. A^.. V. Ai.diteur

Holm. S,, V. Notarie m m.
Holmberg, Fr. 'j-.son , Tulllörvaltare

Holmbergsson, A. ,
C"mniis6arie i Kamtn. Hättcn

Holmerti. P. . Studerande
HolmstrSm, H. O. . Phil. Lector
Holst, 3. C, Studerande
Moltsn, 3. 3. v, , I', d '1'oIngsKamrerare
Homan, C. R., VicePastor
Horn , Grelve C. F. , Ryttmästare
Hornstedt , A., R§dman
Hubendick, C, 3., Studerande
Hultberg, 3, t . Assessor
HuLtbring, % P., S M. Adjunct
Hultén, And., Th D, Theol. Professor
Hultin, O., Th D. Theol. Lector, ra n.
Hummel, Sam. , V Pastor och Comminister
Huss, OU, E;. & Poes. Lector
Hwasser, G., T!i L, Kyrkoherde
Hwasser, Paul, Med Ph. Candidat 2 Ek.
Hwasser, Sam, , Kyrkoherde
Hyländer. Sv., BataljonsPredifcant m m.
Hy lin, P„, Kyrkoherde
Hxgerstrand, S, A,, S. M, Adjunct



Hige, c, Th D, HofPred. Prost «ch Kyrkoherde
Häggman, J. P., Kyrkoherde
HåLlstrSmer, J. , S. M. Adjunct
HSgherg, E , BergslagsMedicus

JJSgfeldt, J. N., Auditeur
HBgman , B M , VicePaslor
Higman, J. , M D, m m.
HSgman, 01., Th D, HofPrtd Contr. Prost mm.
JJUgselius. J. P., B^naljonsLäkare
XSjier, J, O, , Grseca; Lingvae Professor

Jansson, J. C. , Studerande

Janion, J,, Kongl- Bibliolhecarie, m tu.

Jennings, 7oA/7, HofMarskalk, R N O.
Ihre. Etof^ Ryttmästare, B S O.
Ingman , Ake, Academieöecreterare

Johnsson, P. G., N§dårsPredikant
.Jonsson, P. J. , S, M. Adjniict

Josephson, A , OeoonomieKanirerare
Isberg, J. , Prost och Kyrkolieide

Juhlin, Er,, SHiderande
'juhlin, M., LIeutenant

Juitelius , r,, HofPred. Contr. Prost och Kyrkoh,
Jårta, H., Landsliöfdiniie, Eii af de Aderton i

Svenska Acnd. C N O.

JSrlin, S , Phil. Magister,, m m.

Exilman. J. E. , S. M. Adjunct

JCahl, Ach. , Eloqu. Rom. Docens

KalLenberg, J. ,
Kyrkoherde

Kamp , S. ,
FatlighusPredlkant

JCarlin , E , Comminister
KarlttrSm , J. A., Ryttmästare
KarstrSm, J. V. , Copist i Hand. och Fin. Exp.
Kempe , P. , Studerande
Kexerus, A. J., Notarie 5 Götha HofRätt
Kjellander, G., Lagman , m m.
KjelUndtr, J. , El. & Poes. Lector, m m. 2 Ex.
Kjellborg, J. M. ,

Kyrkoherde
Kjellenberg , F. U. , Studerande
Kjellerstedt, L. M., Studerande
Kjellman, C. J. , M D, ProvinciallVTedlcus

Kjellman, O, Secreterare i KammarRätten, 3 Ex.

Kjellstedt, P. A A. , Grosshandlare

Kjerner , A. , Contr. Prost och Kyrkoherde
Klhlberg, O. , Contr. Prost och Kyrkoherde
Kihlgren, S. Z- , AmiralitetsJustitiarie , R W O.

Kihlman, J. H, , Comminister
Kinherg, Studerande
Kllngenstjerna , C. J , Exped. Secreterare

Kliniherg.M. , Collega Scholae

Klinteberg , Friherre af, Pxesident o, Lands-
höldinge!, C N O,

Kllnth , And. , Vice Contr. Prost och Kyrkoherde-
Knorring, B. V. von, Öherste, R S O.
Knorring, Friherre IT. von, Maior R S O.
KnS>, C. J,, Th D, Prof. o.Tlieol.Lect. 2 Ex.
KnSs , Gust., Th D, L L O O P.olossor
Kolmodln

, O., Eloqu, & Pol. Prol. Skj/tt. aEx,
Kolmodin, G , Contr. Prost och Kyrkoh. L W Oi
Koratn, C /•/-., S M Adjunct
Korsberger, J G , Colie;;a Scholae

Korssell, J P., S M Adjunct
Krok, Sv,, Prost oph Kyrkoherde
Kronherg, ^, SkeppsBvggmästare
Krook , C, OfversteLieutenant m m. R S Oi
Kroningsswerd , C. G , Häradshöfding m m.
Kullberg, .7., Professor o. Maih, Lect.
Kdllstedi, Er- , Comminister
K&hler, M. ,

Kyrkoherde
Konsberg, L. G., Collega Superior Scholie

Lagergren, A , HäradsSkrifvare
Lagergren, G. C,, NadårsPredikant
Lagergren, J. J. , Prost och Kyrkoherde
Lagerheim, O, J., Kammarherre m m.
Lager Itf , A. H. , ProioNotaiie i KammarRätterr'
LagerlSf. E , Th D, PofPred Contr, Prost m 111^.

Lagerlöf, M, . Prost och Kyrkoherde
Lagermarck, C, f d Capiten
LaUr , A. jy., Sludeiande
Lamér , Af. , Th D, DomProst m m.
Lampa , C. C. , f d Cornelt
LandstrSm , S £., Assessor
Langenberg, R. v., Copist i Just. Rev. Expedition'
Laurin, J. Ph. , Th 1), Prost och Kyrkoherde
Leffler, O. C, Th D, Conir. Prost o. Kyrkoherde
Leffler, S. P,, Medicinse Doctor
Leksell, C. M., Collega Scholse

Lemke , J. D. ,
Capiten m m.

Lewenhaupt , Grefve Cl., Kammarherre
Leijonmarck , J. A,, Kammarherre m m. R N O,
Liborius. J A., Med. Phil. Candidat
Lichtenberg , L., Handlande a Ex,
Lidbeck , A. , TEsth. Professor o. Biblioth. m m.
Lignell, A., Consisf riiNotarie

LiljewaUh, C. F., M D. , Artis Obst. P. ofessor

LilljehiSrn, K. J. . Resistrstor i KammavRäiteri
LHljenwalldh, C. C, Th D. Ofr. HofPredik. m
Lirnnelius, N., Rådman och SladsMajor
Linck , C. G , Studerande
Lind. .7. , Pharm. Candidat

Lindahl, O , Grsecse Lint-va; LectOr
Lindblad, E P., Studerande.

Lindblom, Soph Vlr., EnkeÅrkeBiskopInna
Lindbohm, C , Conir. Prost och Kj/rkoherd^^

lindbom , P, A,, Prost ocJi Kyikolierd^



Élnib.M. ynh., Tron?rp<i;icant och Kyikolieide

Lindcn^nSm, J M- . IM cl Pliii. Cantlidat

Lmderholm, C ,
Af«)tf;k«ie

Linderholm, 7., HolP.td Confr. Pr. och Kyrkoh.

Linder holm. O. , Th D. IlofPr, C. Prost m ni.LNQ.
Lindien, L, , Th D, Professor, Prosi o. Kyrkoherde
Lindfor SS, R. , Pion och Ky.koherde

Lindfuist, L ,
Trädgårdsmästare

Lindquist, S L., Handlande
Lindroth. A. B., Studerande

LindstrSm, A., Contr. Piost och Kyrkoherde

LindstrSm, J- N. , Med. C^ididat

LindwalL. B. M. , Conlr. Prost och Kyrkoherde
Linné, Lovisa von, Fröken
Linné, Sara Chr. v.. E..ka efter Capiten Duse
LittstrSm, C. M ,

Bruk!.P.itron

Ljungberg, P. S.. K\<kohsrde
Ljunghlom. C. A., Med. Ca.uiidat . '

^-

Ljungfeldt, H , KrlgsRf.d •

Ljunggren, C, TuH-lnspector
Lodin, C. G., Med. Piiil. Candldat

Loenbovt, C. J.y Kvrkohevde
Lohman, C. E. , V "^D M Studerande

Lomberg P. D , Colle.aa Scholse

Losch, P. D Kyrkoherde
Lovin, N-, Phiiosophias Magister
Luggade Coalract i SkSne 6 Es,
Luhr R StudiTaiide

Lund, J., HospitaUSyisloman, R W O.
Lundahl, Ad., Exp KronoFogde
Lundberg, A , VicePastor och ComminJster
Lundberger. M ,

I!oiP.ed. Prost orh Kyrkoherde
Lundblad, Gust . Coiiti, Pio?t och Kyikoherde
Lundblad, S.. Th I), TheologiiE Prolessor Kals.
Lundblåd , S. , PoHt. Docens
Lundblad. Z . Balaliousfväkaie

Lundhorg, £, f\. Skolmästare

Lundeberg, P., S M Adjuiict

Lundelius, B . Rec(or Srholae

Lunden, P. , ConfractsProst och Kyrkoherde
Lundén, P. E. , Hö(Pred.kah( orh Co.iiniiiiister

Lundevall. C J. , Kroiu F. ^de m m.
Lunde„alL ^. E . Hä. adsSkrilv.re

Lundgren, A , Th D Co.itr Pro.t och Kyrkoh,
Lundmark, '7., Prost och Kv.koherde
Lundmark. P. , M D M. & Hist Nat. Lectnr
Lundquis,, A B ,Y T) ^\ S uderaiide

Lund-iedt, P , Bo.fimäs^re m ni.

LundsirSm, J . Th D P of Coiit r. Prost o Krrk.
Lundsirim , J P. Oeco.W)M,ieD;,ecteur n) m.
'Lundvall, C J , El. & Poes. P,o'es3r,r

Luneil. C,. iVl.i). Asessor och Math Lector
L^nh Ä^. O. Kist. beclo-

Xujcernan , Joh .
('osf o< h Kyrkoherde a Ex.

iuiUfrJmi G T,, Th D, HoiPied, Cuijtr, Pr. mm,

Lybeck, J., P.ost och KyrjCoHeräb
Lychnell, Z. P. Su deraiide

Lyhundra Contracl i Upland 5 Es,-

Lysholm, Th. , RSdman oi.h KäranersPrasses

LSfgren, N J. , Sludeiande

LSfling , J., Assessor orh KronoFogde
L&ffledt, V D M Studerande
LSfsirSm, J. G., Phil. Magister 2 Ex».

LSfvenadler, C, F. . Häradshöfding m m.
LSfvenadUr. L. , Lagman O. LandsSecreteraro

LShman , A. W., Prost och Kyrkoherde
Linegren, P. S., Kyrkoherde
Lönnrot , Arv,

,
Capiten

Malmberg, Z>., V D M, Med Lic. oeh Laz. Mk,
Malmberg, J., Prost och Kyrkoherde
Malmberg, P., BruksPatron , R W O.
Malmsten. J. , Collepa Scholae

Malmstr&m, J. J, , Kyrkoherde
MalmstrSm, P. , CaiizliRåd, Prost och Kyrkoherdff-
Marklin, Gabr. , Studerande
Marks von Wiirtinherg, G., Häradshöfding ?

Martin, A- G Revisor i KamniarRatten
Martin, C, R^,mB, ProvincialMedicus
Martin, P. , OfversteLieuteaant , m m. P^ S O,.
Matarn, J. A, v.. Major m ra. R. S. O.
Matshisen, S. J. , Studerande-
Medelplan, Is. , PnstDirecteur
Mclén, £. G,, Med. Phil Candidat
Mell. L R, v-. Kamrerare
Mcllander , J. , Prost och Kyrkoherde
Mellen. C. A. v,, ViceComminister
Mcilgren, J. , Th D HoiPred. Prost m mi
Mel lin J. F . Prost och Kyrkoheide
Mcllring, A , Läkare
Mctién, C. J. , Studerande
M>:u,iing, J. A., Koiifil, Secreterare
Milenius, A., Confr. Prost och Kyrkoherde'
Mtneur , P G., BrnksSkrifvare
MjSberg, P. , Handlande
Moberg, P., f. d. Prof. rid KrJgsAcad., R W O^.
Moherger. O. , Prost och Kyrkoherde
M.-^lander, A., S !VT Adjunct
Montan, G., Capilen m m.
Montgomerie , F- F. . HofMarikalfc-
Moréus, A-, Bergsman
Morsing , J. T , Grosshandlare
MorstrStn , A. . Ridman m m.
MorstrSm , And. , Comminister
Munck af RosensikSld , E Z. , M D O. Professoip-

Muncktell, G. , Comminister
Mundtell, S. U., Kyrkoherde
Minihe , S A. ,

E.xp. S cret. i Hand. o. Fin. Expy-
MuhUnderUin, .Jr G,, CoUega Scholse



Mrhrman, O., AdvocalFiocal i KammarRätfen
Mårtensson, P, VicePastor
MSlUr, , Commerc Råd
MSllcr, H. J. , Comminister
Möller, J.. CommerceRfiJ o. Borgmästare.RW O.
MSrner. Friherre Udv. , Th D, Biskop, C N O.

Nasberg , //. , Studerande
Nathell, E. L. , Commlaiiter
Nattsém , A., Studerande
Naturälskare , en ung., i Skåne
Nensén, Air. , ConsistoriiNotarie

Nensén, And. , Prost och Kyrkoherde
JNetiel, Abr-, Prost och Kyrkoherde
aibelius; G., Th L. , Th. Dogm. & Mo». Docens
Nibelius , J. % . Kyrkoherde
Nilsson, S,, Professor och Oec, Adi.
Nolin , 5. , S JM Mjunct
Norberg. ^ , Th D , Prost och Krrkoherdo
Norberg, J. Fr., Sluderande
Nordblad, C, m D, ProvinclalMedlnus

Norden, J., C^nvr. Prost och Kyrkoherde
NordewM, £., Öfv. Lieut. iVIechan. m. m. FtWO.
Nordgren, P., Kyikoherde
Nordhammar, 01. , Roctor Schola:

Nordin, C. J. af, Sluderande

Nordmark , H. P. , Ij L O O Docens
Nordmark, Zach. ,

PJiys. Professor, R N O.
Nordquist. G. % , S. ^T. Adiunot

Nordstedt, C. P. U. , lYled. Ph. Caiididat

Nordstedt, S. P., Phil, Magister

NordstrSm, G. M. . KämnersNolarie
NorivAll. Eskil. Cap. Mechanirus

Nordvall, J,, Th D, HofPred. Prost ochKyrkoh.
L N O.

Nordwall, J. , VicePastor

Norell, S,, Kyrkoherde
Noréus, J., J D, L^gmai; mm. R N O.

Noréus, O., M D, Professor och Prov. Med^

Norlin, B,, V. Contr. Prost och Kyrkoherde

Jiorlin, .7. , S M Adjunct

Norlin, P. A, , Assessor odi Reg. Läkare

Norling, E. S,, Kyrkoherde

Norrman, C E. , S. M. Adjunct

Norrman, C. F. , VicePastor

Norrman , N- P. , Prost och Kyrkoherde
Norstedt, J. G. , Brukspatron

NorstrSm . B., CommerceRid , R W O.
NorctrSm, £. G. , Studerande

NybUus , % E. , IVT D, BarnhusMedicus

NybUus , N. F., LaiLdsKararerare

Nylund, E. , Prost och Kyrkoherde

NylSf, .7. , S M Adjunct

Nystrand, ,7- , CommissionsLandtmätare m m,'

Odelb'.rg, >4. , Sluderarrda
OdstrSm, B., Kyrkoherde
Oelreich, B. v. .' HoiPred. Prost och Kyrkoherde
Öländer, O., Nådår.Preihkant
Olbers, L, Th D. Professor och DomProst
Olde, HcifPredikaut och Kyrkoherde
Glin, y. n., m D, Professor och Prov. Med.
Olsson, A., Co.i.minister

Osbeck, C G., Läkare vl-d Ven- Laz, i Stockholm
Osctngius , A. E., KammnrRättsRåd, R N O,
Österman, J . S. IV!. Adjunct
Onchterlony, J.. Med. LicenU.-.t

Oj: ens ijerna , Frihcno C. G., Studersnde

Palbitski. Friherre A. .

Palm, .7. ,7., Acad. Secreterare m m.
Palmblad, A. R. , Canzlist i Hsnd. o. Fin. "Ex^
Palmblad, W. F, , Acad. Boklryckare
Palmquist, L. G., Pliil. Candidat
Peters, H. G., Grosshandlwe
Petersson, J, P. , Kyrkoherde
Petrejus , P. ,

SkeppsClarerare

Pfeffer, C H. , Phil. Magister

Philipsen, Z. Af. , M D , Profes.sor m m.
Pihl, A. ,

BergsHauptman , R N och W O.
PLagemann , C. F , Apotekare 2 Es,
Pentén, , Comminisler
Pontin, D , Auscultant i Götha HoFRätt
Pontin . M. M. af, M D. LifMed. m m. RWO.
Porath C\son, C, Secreterare vid Landtni. Cont,
Posse , Grefve K. L, , Cornett
Posse , Friherre G. M.
Printz, P. A,, Studerande
Puke , Grefve J. C., Ryttmästare, R S Oi
Puke, Friherre £.

Pyhison, G. A,, Sluderande

yuanten , C. G v. ,
Capiten

Iwenncrstedt, N, J, , Studerande

luensel. Is. J., Berguiästare

Rabbin, J., M D, Med. Adjunct

Rabe, c", Th D. Prost och Kyrkoherde
Rabe , R. , Studerande
Rabenius , L. G. , S D, Jur. Oec. & Com. Profesg.'

RamstrSm. C. O., Acad. Boktryckare m m.

Rayalin, S. v.. Amiral, C S O m. St K. ra m,
Rehausen, J. G. v , E O Canzlist i Kon, Canzl.

RehnstrSm, C. O., Auditeur

Reinstedt , 3. F. , Commissarie i Kamm. Rätten

RenstrSm, A., Th D, Contr. Prost och Kyrhoh.

Rciiius, N, 2- ' Bokhandlare j6 Ex.



Reiiterholm , FvJherrfi C A. E., SunVrande
Rhedin . I\ £ , Th L, Itegemeni .passor

RiAd^rkjUlc . F M , Öfv.Dirert. o. i:e Loitltm,

RidäsrhjcLke , J. G , ICyibchfrde

Riddtrstolpc , F.ih, , OUerste m. in RS O.

Ringberg , Ol. ,
Kytlfoh-^rde

Ringenson , J. L. , M D. , Professor m m.
Renman, P. S. ,

K\rk'-henle

Robsahm^ O. A-, I\l D., Eataillon^Läk.ire

Rotmpke, M . P.osl cch Kyrkoherde , L W O.
Rogberg. C G.. Th, Can.l., Semin. Di.cens

Rollin . C, G., Phil. Majjiblcr 3 Ki.

Roos, C. K-yrk.Lcrde

Roos, J E , Canzi. i Hand, o. Fin, Esp. d.

Roos. O. G.. Fäit-Kamrerare m u.

Rootk. J,, M I), MedicinajRid, R W O.
Roselius , OL, Dlrecteur m m.
RosM. H- . Y O m. Studeraiids

Rosen , Gielve C. A. v., Ryttm. m m., R30. m m.
Rosenborg , A. , C'ornett 2 Ex.

Rosensiein, C v., TI» D , ÄrkeBisic. o. ProCanzl.
C N O. En af de 18 i Svenska Acsdamicn.

Rosiander, Er^ , IVTed LicenlJat

Rotkoff. B. F., BerpsRSd, R N O.
Roistcin, N R ,

Kyiko .e da
Rotstein. T. G.. M D. . m m.
Runkranri, M C. Stu<lera.ide

RunscrS^, C M., Bn.kMnspector
RunstrSm , W.. ComiiMni-ter

Kusin, L.. Prost €ch BCyiknherde

Rutitrim. C. Z?., M D. Medici.ial RSd m m.,RNO.
En af de 18 i Svenska AcadRmicn.

Rydberg, G., Piiil. Vlagisier t.ch Med. Candidat
Rydén, Sv., Sludorande
Rydquist, J. E , Studerande

RyUnder , J. , Uppbörds-Mönster-Skrifvare

Rytién, i,. Prost och Kyrkoheide
RSdnoLm, C. E. , S M Adjnnct

RSnbeck, C. S., Th D, ContrPr. o. Kyrkoh.LNO.
RSnbeck , G, . OfverDlrecteur
RSnquist , A, E. , S ^ Adjunct
RSnqvist, F. J. . Prosi och Kykoheids
RSnqvist, P. A,, Th D, ConliPr. o. Kyrkoh.

SabtlstrSm , C. ,
Kyrkoherde

Sahlstedt, S , Prost och Kyrtolierde
Sahlstedt , U A. , StadsMäklare
SaUnder. N. , Th D, Cont.Pr och Kyrkoherde
Salmson, .7,, Sten-Snidare , m m, 7. Ex.
Sandahl, D. F. , Piovhor
Sandahl, G. , V D M , Studerande
Sandberg, G.. Kongl Hot Målare
Sandberg, N. , Hemmans -Egaro

SMisrskiild, O, M. , Kammarherre m in.

Sandin, P. C, S M Adjunct
Schaar, 'J,, Fältkamrorare mm.
Schaiin , C. A., L^^mmi, f d Lands'- ecrPterar»

'J^hary , CA,, Grcssliandare

Sc.a.rr,UU. % C, A-:s.ssor m
S:hcnhom, Har . Assf-s.,>r, 31 W O
Sckcnmark, J.. Th D, Conl . Pr o. Kvrkf.h. 2 Er.

Sci^ensfon, j , S C. Acsdemie Kanirerara 3 Ee,
SchiUt, A. L. v., Rau.marherre m rn,

Schilling, E. B.. Kyrkoherde
Schiuherg , G. , Handlande
Schlyter , C J , i Jiirispr. Docens
Schlyter , Fr., HäradshölVHiif;

Schmidt, H. C, HorRällsRad i Cölha Ho'R.Vtt

Schmitth , J. M. . V Pastor o, Commini.ter
SchoLonder , N. , Kyrkoherdo 2 Ek„
Schrevelius, Fr. , VhiX Mapster
SchrSder , £. A. . Phil. Theor. Docens
SchrSder , J. H , Num. V x'i., Bibi Amaii. m m.
SchrSder , S, L, , Studerande
Sciuiienheim , D. Schuli v.. M D. K:8 i:ste Ar-

chiater, Ordl. i SundhColl., C W O m Si K.
Sch^van, H.N, Direct.mni..CWOmStK.,RNO.
Schwerin, Margr. . GrefvJnna , f. Frih. Ramsay.
SchärLund , J , V. Pastor.

SchXnieck, C. G., m D, Art. Obst. Adjunct
Schånherr, C. J,, ConimerreRiid 3 Er.
SchSnmeyr, 5v. y. , Studerande
Sederholm, H. F., ::e Exp. Secr. i Just. Pv.ev.

SefstrSm, J. G., Comminister
Segebaden, Cr., Major, R W O.
Segerberg , D,, Prost och Kyrkoherde
Segrelius , D , Prost och Kyrkoherde
Selander , />.. S M Adjunct
Stilman, S. N. , M L , S M Adjunct
Setierblad, E. , P^ost och Kyrkoherde
Setterholm , A., P.ost och Kyrkoherde
Siherg, L. , ConRtctor Schoiae

Silfverhjelm , G. H. , Hol Jägmästare
Silficrhjelm , S. M . Ölv.Lieuten. m 111., R S O.
Sivers, C. H. v., Lieutonant
Siwertson , G. L. , Conlr.Pr, o. Kyrkoh. , L W O.
SjSlander , A., Kyrkoherd-^
SjSheck, C. f. , M 1), Lil Medicus
SjSberg, J, E. , Vice-Pastor och Comminister
SjSbring, P., Litt. Gra:c. et Oiient, Adjunct
SjSdahl, E. C . Conlr.Piost och Kyrkoherd»
SSgren, A., Vice-Paslor
SjSgren. C. Phil. Magister
SkjSidebrand , Frih, /».£., Landshöfd. m ra. GNO.
SjSstrand, O. F. , Phil. Magister

Skogman, C D. , Tillf.StatsSccr, i Hand. o.F. Eip.
Smedberg, f. A,, Studerande
Smitt, .7. J , Studerande

Sne linan , U,, Apotekare



So^enstjerna , E A., Kyrfeoherda
Soderistjerna , J. IT., Postln>pector
Sohlberg, L. S M Adjunct
Sommälius , S. G , Pi-ores5or o, Adjunct ra iq,

Sonnensteln, 7. S., Boipnästrire m m.
Spärrs, Grefve G. A. V., Siudorande
Sprinchcrn, P. A , Kramhandlare
Siagmlius , JM., Ti D, Biskop, L N O.
Starck, C. , Kvrkoharde
Stenberg, J. G. ,

Häradsliöfding m m.
Sttnhammar, C, M D, Hist. Nat. ProFessor

Stcnholm, A,, Canzl. i CaiizliStyr, Exped,
Stenkula , P, A- , Kyrkoherde
Stjernsten , C , Brukslnspector.

Stolpe, A. E., Vice-Rector Scholae

Stolpt, G., KrigsRid, R N O.
Strandberg^ O,, FältProst och KyrkoherJ«
Siraas, E. L. , UppbördsCommissarie
Streng , C. P. , Kyikoherde
Strettenberg, H. 7-, V. Pastor och Comministeri

StrSm Sen., D. , BruksPatroii , R W O.
StrSm, G. T-, M D, ProvIiiGlalMedlcus

StrISm, P. Hansson, Exp.Secr. i Eccl. Exp^d,

StrSmherg. S. %, M D, Briffad- och RegJ^äkar»

StrSmfelt, Grefve C, A^ , General, m m, , R och

C K M O. ni m.
Sturtienbecker , F. , Prost och Kyrkoherde

Ståhl , J., Prost och Kyrkoht;rde

Sundbirg, E. O., Vfce-Cons, Notarie

Sundberg, M D, HofMed. ocli Professor m ra,

Sundeliut, J. E,, Contr.Prost och Kyrkoherde

Sundevall, Studerande

Sundewall , M., Th D, Professor, Piost och Kyr-

koherde L N O.
Sunesson, N, C, Lagman och lläradshörding

Svanberg, %, Math. Inf. Professor, L N O.

Svanberg, j, P ^ Prof. , V. Con[r,Pr. o, Kyrkoh.

Svensson, J , Vice-Pastor

Swarsi, J. F., Fabriks Idkar*

Swedenborg , G., Assessor m m.

Swedenstjcrna , E. T , Direcienr nr m, , R N O.

Swederus, N. S , HotP' ed., Coutr Pr. o. Kyrkoh.

Swederus. S., M L.. Bata.lIonsLäkara

Sydow . T. A v. , V. Collega Scliolae

Sylvan, N. .
Ky.koheide

Syrien, P. H,, Anvii alil etsKamminSknfvare

SdSf, Mr, Fabrlksldka.e

.^Sderberg , A. P. , Grosshandlare

SSderberg, C, Studera. de

SSderberg, D. , Prost och Kyrkoherde

SSderberg, S. , Fröhandlare

SSderlund , P.. ContrProst och Kyrkoherde

SSderstrSm, Af., AmiralitetsAporefcare

S^nticrbtrg, , M D, Mei Pract. Professor

Tamm, P A-, BruksPafron , C WO, R N- O.
Tavjast, Grolvo P. H, , Gener.ULieutenant ra

C S O m St K. , m m.
TegmanskSld, G., V Prcsid. i Göth HofR., RNO,
TeUnder , N. , ProtoNotarie- i Gölha HotRätt
Tempelman, O. C-, Kamrsrare o. Rev. i Kara.a.
Tersmcden, P. R, , Öfverste, R S O,
Testrup, G. A. , Fhil. Magister
TiUs, friherre G. H. ,

Thaliit, C. M. , LandsiCamrPrare m tn.

Tlialin, P. A. , Prost och Kyrkoherde
Tkelaader , B., Guld- och SlllverAi hetare

Jhelaus , J. S. , Kyrkoherde
Thelning, C , ML, Med: Practi A-dj. vid Car. Inss.

Thomceus , J. J., HolPredik.-int ochKy kohe.da
ThontM, E. P., K^l. HolBildhuei^aie a Ex.

Tkomée , , Capiten

Thorén, S. D., LieiUeuant
Thorn , J ' C. , Stnderaiule

Thorsänder, J, . TI» D, E O Theol. Piotesssor

Ihudén, C. A., BarnhusLärare
,

Thulin , & O.. Provibor

Thyselius P , Th D, Pror.^ContrPv. Kvrkoh..

Tiiléus, P. C, M D. Assessor m m., R W O.

Tingstadius, J. ^.-»-Th D, Biskop, C NO., En
at de 18 i Svenska Acadeniien

Tisellus , G, , Prost och Kyrkoherde

Torb/Srnson , , PhilosophiK Magister

Torin, .7., Th C. Theolooi.- Le.:or

Trafvenfelt, C. , M D , Prof. m m - , K N o. W
Trcndclenburg, P. A , M D, Ombuusm. 1 S.ColA»,

Troil, fr. v., Käradshölding, .r.,

Trollc , Arv. , Major 3 Es.

Tullberg, Hamp., Philosophiffi Caiidiiat

Tunclti, C, Vice-Pastor

TSrncros-. A., Lins"» Laii.KC Docjlis

TSrngren, P. , lir:iksP.-ifr< Ji

TSrnstrSm, J. , WarfoIiU JJiufijire

Vddenierg, C. ,7, Kvtkoheitle

Uddenberg, J. d K.yrKohei oe

Uddenberg 0^. ,
Vice-KronoFoi^de

Vkr, Br. M J ,
Studerande

Vlfsparre . F. B ,
Studernndo

Vllgren, D , HofPr . Contr Pr. o. ivyrkoheräe

Ungern Sternberg , Friherre M A. vory

VtterstrSm , L. U ,
Rector Schola;

Valerius , J- D., Exped. o. LandsSecr, , R N ÖW

Valley , 'a. , Grosshandlare

Varenius, P. A., Kvrkoberde

Vinberg, G., ConR^clor Scholae

Vougt, 7, M D, RegenientsLäkara

Vougt , G, a Conlr.Piost och Kyrkolierda



W. i "Wexio SfSft

Wadelli L,, HofPre^Jfcanr och Kyrkoherde
VfadstrSm, , Anditeur

V^laästrSm, P. C, Rådman
Wjn-j , C. F., Handlanclo

"Wahl, , 0^cononi!eDi^ectenr

Wahlberg, J. G-, FälU och RegementsLikltam
'Vfahlherg, P. F , Med Phil. Candidat
Yiahlbom, C.Å.. Th D, Prof. El. &Pdes. Lect.

'Wehliom. P,, Conir. Prost och Kyrkoherde
'VlalUenberg, G., M D, Bot. Denoiistrator 4 Ex.
y(ahhtrSm, J. . Th L, HolPr.Contr. Pr. och Kyrk.
V<!ahr3ti:dt, M. , DomkvrkoSysaloman
Walierg . A,, Bokbindare 3 Ex.
Walberg, 5., Vi«Pastor
Waldius, % F. , Contr. Prost och Kyrkoherde
WalhitMj C , Canzlist i HoiCanzlers Expedition

H., Copist i Hand. och Fin. Exptdiiioii

Wallberg, E. A, , Studerande
Wallbirg'., H. A., Kyrkoht-rde
\SMencrona, G., Capiten, R W O-
Wallin, E.r Commissarie i K:.mmarRälten
Wallin, J., EL & Poes. Lector
Wallin, J. O , Th D, Pastor P.imarius i Stock-
holm, L N O. En af do Adenon i Sv. Acad.

Wallmark, P. A.. CänzliRld ni m.
Walljuist, E, , Phil. Masister

Viallquist, 5., Th D , Coiiir. Prost o. Kyrkoherde
WallsirSm, A., V. P^.slor och Commmister
\YallstrSm, O. A-, Studrrande
Walstcrson, J- F. . Fält. och LandsKainrer m ra.

WalstrSm, P., Trädf^Si (Uniäsla.

e

W armark, J. , Ho P.ed. orh Kyikoherd»
Wassrin, P. A. . Si ndf rande'

Wcdenberg, A F,m D, K. LifMedicus, RW O.

Weidcnh/elm, L H , Öfversie och Major, RSO.
W tidman, T , Th D, Bi.sköp , C N O. 2 Ex.
^eigcl, C.E v., M D, Kon. i:ste Archiat. mm.
C W O m. S K. , R N O.

Weljerin , D . Rmd. och Pol. Borgm. R W O.
Weilander, O M , M D och Prov. Medirus

Weliiin, C, f1, m D , Öfv. FäliLäk. o. Prof. R M O,
Ylendilandt , J , Grosshandlare
\'yennbcrg, E S . Med. P!iii. Candidat
Wtnatrherg. G. Kyrkoherde
Wennerberg, S , Nf.df.rsPre dikant

Wtnneiholm, L. P , Vic, Paslor

YIcnnerholm , M. . Prost och KyrkoheruS
Werner, J., S M Ad)Unct

WersAU ,' Jeh. , St. dera.ide

Westblad, D . FummeiLotieriColIecteur

Westcrbe-g, F. , S IVI Adjunct

Wfjfcr^irg, S.iiderande

Wesiin, A. A , Studerande

Yfestlinger, L., LaiidiKamxerars!

Westman, H, , GrossTiandlarö

Westman, P\ , Studerande
Westman, 5., M D, Asicssor och Prov; MeJicuS
Westring^ J. IVI D , i:ste LifSåedicus m m.
Wiborgh, C. G , Phil. Magister
WicUam, C, PharmacieEleve
Wickellus, J., Prost och Kyrkoherde
Wickenbtrg, C. F. , Anscultant i Gölha HofRätt
Wickner, Af. , S M Adjunct
Widebeck, £., Th D, Contr. Prost oeh Kyrkoherde
Widegren , C, U. , KrigsRåd n m.
Widell, J, C, Grosshandlare

Widmark, N, , EapidfEäntrnäitare

Wieslander, Af., M D, ÖlVerFältLäfc. Professor mm,
Wihlborg, M.. Kal. SIottsFopde

Wifkman C;snn , , PiOst och Kyrkoherde
Wijkman C.son , S. , ThD, DomPiost, m m. LNO.'
WikstrSm, 'f E.,MB. Bot. Intendent m m.
Willman, Ö. 7. , M D ProvincialMedicus

Winbom, 7., Th D, Pr. Theo!. Prot, och Dom.
Prost, m m L N O.

Wlnge, P. E., Boktryckare
Wingård . C. F. af. Th D, Biskop, L N O.
WistrSm, c. F; , Handlande
Wittbom, J. , Ph.l. Cai.didat

Wohlfahrt , S. JF. , Handlande
Wrangel, Grelve 7. H. , Studerande
Wredf. , Grefve F , En af Rik. Jferrar, Fält-

Marskalfc, m m. , R o. C af K M O.

Wulff, G. , Apotekare

Wulff, J. ,
Lagman orh LandiRantmästaro

Wulff, J., Prost och Kyrkoherde
Wulff, S., Aman. Consist. Acad. Lund.
Wurster , G, G.. Assessor o. Laz, Medlens
Wähtin, C, Th D, Pr. Ttr. Professor och Dou»^

Pro.-.t , L N O.
Wahl:n, C. L , HofPred. Prost och Kyrk- a Ez,
Wåhlin , L. P., Til D , Prost och Kyrkoherda
Wänir.an, J. G- , HoiFred. Prost och Kyrkoha

Zachrisson , L, , Staderand»
Zandcr , H- , LJiidtr.iätave

ZelUn, N, af, P.ot. Secret. 1 H. o. F. E-:p.

Zelling, A , Comni. Landtniätare
Zetterberg , C Oecon. Diiecteur

Zettcr}ttdt, J, TT. , Bot. Demonsfrator ra m.
Zester3tr5:n. M D, Mrd. Th. & Pr, Prof. 2 Er-'

Zuiftldt , D^A.y Kyikohei-do

Iberg , 'J. P., Kyrkoherde
Ahlhotm, P, Å., Prost och Kyr]toher£9
Ahlenmi, L, Z., Studeraiido

Jhmän , S. .7. , Studerande

hrblsm, j,!, nsse Landtroätare



Åkerman, A , Studerande

Åkerman, F., E O Canzlist I Kon. CanzU

Åkerman, J., U D , Anat & Chir. Professor

Ålenlus , .7 H. , Contr. Prost och Kyrkoherde

Åmtn, J. X, M D, SfadsMedicus

Ångerman, H. A. . Assessor, LandtRantmästare

Ångman , 7- , Prost och Kyrkoherde

Årman, C. P. , HofPred. Prost och Kyrkoherde

Xsbrinkt L., Contr, Prost och K/rkoherde

Oierg , E. , Handlands

Oiman, C, Contr. Prost och Kyrtoherda
Ödman. P. ,\ P.ådstuge-P.ätlsNotarie

q,sterhcrg, N. , Kyikolierde

Östergren, Z>. , Bat. Läkare

6<tlund , J. , NådårsPredikant

Osiervall .' G. A. . TrädöSrdsraäitare

Örbom t C, G,, Prost och Kyrkoherde



Respective Subscuibekter
i Ryssland och Finland

:

JdUrcreuti , Ofverste
AeimeU, Christ. , M D och SIottsLäkare

Afielius , A. E. , Z Yi och Professor 2 Es.
Agrieola, Birger, E O HorRättsNotarie 2 Es.

Agricola , J. G, , Vico LandsSecreterare 2 Ex,
AhLberg, j %, AuctJonsDirecteur

AhlhoLm, ds.. Studerande
Alan, Glist. And-, HofRättsNoiarlo

AU^^^iu' , Jas. Jaach,, Siuderaude
AU i„ii„der , Emil, Studerande
A'opaus

,
Magn. , T D, DomPiost och Professor

Aninof. Grefve J. F. , Geheime-RSd , C S O
med St. K.

Ändersin. C U. . E O Rerisor
Appelberg, Adolph, Lieutenant
Appeléerg , Gust., Capellan
Arvidsson , A. % , Mag Docens
Aschan , C H. , Apotekare 2 Es.
Asp, Carl Henr., HofRältsAssessor
AuUn, Carl Gust , Ad,unct
Avtllan. C. F . ViceHäradöhöfding m m.
A<'dlan , J. H , Histor, Professor

Avtllan , N, M. , ProtoNotarie

Badman, C. W.
Becher , Reinh. v,, Acad, Adjunct
Bergbon, C, G,. Studerande
Btrgenheim, S, , ProtoNotarie
Bibliotek , Kejs. Uni Vf^rsitetets i Abo
BjSrhman , Alex. , KrelsSkolLärare
Blomquist , Alexand. , Phil. Magister

Bonsdorff, Gabr, Archiater, Professor, R. S:t

Wt. O. 4:e Class 3 Ex.

Bonsdorff, Joh., Litter Graecae Professor
Borealiska Nationens Bibliotek

BorgstrSm. C. ^. KammarlÖrv i K. S n. för Finl.

BorgstrSm , Joh. . Tli D, Lecter och f>rost

Boucht .A Ä, , M D. Assessor m m. 2 Ex.

Boye, Friherro A E ,
Registrator i K.Committ.

för Finska Ärenderne i S:t Petersburg

J?o>e, C U , Proton Sec-^terare dcrsammastädes
Bränder, E F. , Hoi RaitsA^sessor

Bruncrona , GA, Svensk och Norsk Gen, Consul
Blek, Heur. JLetnh. , Th D. Rpfer, SecreLer.-re

BUktr, C. C, Finska Hush. SälUk. Secret. a Ex.

Calonlus , Af. , StadsChirurg
Cuutel

, Af, LaadsCiiiizlIst

Cederwaller , ^- , Boktryckare i Wiborg
Chydinius, And. Joh , Phil. Magistfcr

Cleve , 'Joh Fredr , Häradshcudiug
Cumentus , Er. J. , M D och Bat. Predikant

Cygnaus , Z , Th D
,

Evang. Biskop i S:tPetersb,

K S;t Auna; O .a:a CJass

Dahl , Sam- , Lagman och Häradsköfding
Dahlbeck, Gerh.. CoUeg. Assessoc

Damrr.ert, Ad- Wilh,, Studerande

Ehrencrona , Gammal, Lieutenant
EhrstrSm , And., Capellan
EHrsirSm , Er. Gust,., Mag. Doc. i Ryska Litterat.

Elfgr en. Er.. Ph. Mag. V. Rect. vid ÅboCathed,

Enckel, J. J , Ho fRättsAssessor
Eneberg , C, Af., Kammarskrifv. i Kejsorl.Senatftn

<0r Finland
Ervast, Henr.. V icePre.-^ident i Keijerl Wasa Hof-
Räa, R. S:t A O sa Class

Fäbrltius , A., Kamraarskrifvars i K, PostDIreot,
lör t''iriland

FagerstrSm , Ane. Er., HofRattsNotarIe
Feiierstern, C. G , VicePresident i K. Åbo Hof-

Rä/t, R S:t A O 23 Cl.

Florin , 7 . Ph. Mag. Kyrkoherde
Forsberg, .7«/-., Cadett
Fo-.-ius , Gust. Henr Histor. Lector
Forsman , Willitm , HofRättsNotarie o. Häradsll,
Forssell, Carl Henr.., HofRättsSecreterara
Forssman, ^i/A., Studerande
Frenckell Jun. , J. C. , Kejserlig Acadetn?»

Boktryckare 6 Ex.
Frosterus , E Joh, . Contr, Prost och Kyrkoherde
R S:t W Oi 4;e Cl. 3 Er.

Frosterus , Jnh. J. , E O KammarskrifTaie i

Senaten för Finland
Frosterus , Rob, Vallent. , Phil. Magister



Cadölin, Gust,, Th T), DomProst ocli Theolog.
Professor Pnm. i Åbo, R S:t W O 4;e Cl.

Gadolin, Joh., Chem. Piofessor,. R St W O.
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Förord.
jj3a jag företog mig alt nietl bifogade Tillaggningcir och Rättelser till trycket

befordra en pä liärvarande Kungl. Academiens Bibliotliek befintlig, af framl,

Arcliiaterii, Piofyssoren och Riddareii Carl von LiMNe om sig sjelf och aiiia

öden egeiiliän(h'gl ocli i form af dagb(;k pä Svenska författad Handskrift, Jia-

de jag redan haft lilirällo atl se fleia öfver honom utkomna Äreminnen, Amin-

nelseTal ocli Biographier , sä väl som mänga andra honom rörande större

och mindre Skrifter, utom hans egna talrika Arbeten. Nägon underrättelse,

som kunde väsen lligen bidraga till vidare upplysning om hans märkvärdiga

Lefnadsomständiglietcr, trodde jag då knappt vara alt tillgå. Men sä snart

jag ögnat igenom uyssnämde Handskrift^ fick jag lielt annan öfvertygelse,

och styrktes derulinnan än mer, sedan jng haft den lyckan , alt få låna ett

slort antal af hans otryckta Bref och många andra Manuscripter , hvaribland

äfven filmas sådane af honom sjelf öfver sig författade LefvernesBeskrifnin-

gar, som han vanligen brukade dels alt öfveiskicka till de lärda Samhällen,

af hvilka han var Ledamot, och dels att lemna till flera af sina vänner. Af

dylika Biographier hafva hittills 6 kommit till min kunskap, nämligen 2

tiyckte och 4 handskrlfnej och om dessa vill jag nu i cluouologisk ordning

meddela några nödiga upplysningar.

I. Vita Caroli Linn.et, insatt i början af det lilla ^ nu för liden mycket

rara, arket med Titel: Orhis Erudlti Judicium de Caroli LlNNiEi M, D.

Scriptis, ulan trycknings-ort och år, men af hvilka delta senare säkert är

I74x och den förra antingen Stoclholm eller Upsala. — Denna Vita in-

nehåller ingen ting obekant och intet annat än hufvudmomenterna af LlN-

N.Ei Lefverne, ifrån hans födelse till och med är 1739, och derefter upp-



sats på Opera a Carolo Linn^o edita ifrån och med 1735 Ull och med

1740, hvarunder finnes tillagd förteckning pä de Auctorer , som antagit

hans grundsatser.

IL Historia Vitce meas tryckt i Linn^i io;de Bref till Haller, daleradt

Stockholm d. 12 Sept. och infördt i Epistolarum ab Eruditis Viris

ad Alb. Hallerum scriptarum Pars 1. Latince, VoL 1 8C:a, der det i ord-

ningen är det i86:te. — I denna Historia, som begynnes med år 17'So ^

då LiNNJEUS läste publice för Rudbeck, och slutas med brefvels datum,

visar han sig öfver alt qvick och sinnrik, har mänga val afpassade uttryck

och ger äfven några icke allmänt bekanta upplysningar, hvilka i öfvereätt-

ning äro följande: "En viss Baron friade förut till MoR^i äldsta Dotter,

men ulan minsta framgång. — — — Jag kom ändtligen tillhaka — och

satte mig ner i Stockholm, af alla begabbad för min Botanik, —- — och

ansedd såsom af Siegeskeck tillintetgjord. — Men post diuturnas

nebulas Phoehus, Jag kom upp, blef kallad till de förnäma, alt gick lyck-

ligt. — Jag samlade penningar, besökte sjuka ifrån kl. 4 om mårgonen

till sent på afton, och tillbrackte äfven hos dem hela nätter. Då sade jag:

Dat JEscvi-.\v\v& honaomnia, Flora vero solos Siegesbe€KIOS. Jag upp-

sade med Flora all befattning, besJöt val tusende gånger att i evig glöm-

ska begrafva mina samlade anteckningar, olyckligtvis alt förmånga, och

gjorde ed, att aldrig svara Siegesbeck. Sedan jag likväl blifvit Amirali-

tet* Medicus och Kongl. Bofanicus — 1 Stockholm, — begynte jag åter

älska växter. — — — — Och nu då bägge de ålderstigne Professorerne

RuDBECK och Roberg sÖka afsked, blir, om detta dem beviljas, förmodli-

gen RoséN den senares eflei trädare , och jag kanske den förres. I annat

fall önskar jag lefva och dö i Stockholm — eller om Ni efter "5 månaders

förlopp ville kalla mig, skulle jag komma, allenast jag finge tilbtånd att

taga med mig min IIUk Hustru."



III

Den här förekommande anecdolen ora Browallius, då varande Whf-

•sices Professox' i Äbo , ar i synnerhet mäi'kvärclig och förklarar, hvad ,«©m

«äges i det nu tryckta Manuscriptet sid. 32. LlNN^l egna ord lytla i öfver-

sätlning sålunda: "Min bäste Vän B.... skickade till mig beständigt med

posLen ruin Käreiitas bref och verkstälde det troget. Men det sista året jag

vistades hos van Royen, (hvilket värdet 4:de, fast min Svärfar ej utsträckt

tilUtåailet till mer än 5), och det med min Fästmös bifall, ansåg B . . . .

sig vara iienne närmast, och ehuru gejiom min recommendation blifvm

Professor, påstod, alt jag aldrig mer skulle komma åter till fäderneslandet.

Han begärte min Fästmö och hade nära erhållit henne, derest icke en an-

nan, som upptäckte bedrägeriet, mellankommit. Han blef och sjelf sedan

straffad med tusende olycksöden."

III, f^ifa Carojli LinNjEI är Titeln på en Handskrift i Qvart-format

,

som går ifiän hans födelse till år 1751, och hvilken af hans v^^me ännu lef-

vande Döttrar förvarad , blifvit mig benägit till låns meddelad af hans Måg,

f. d. Ombudsmannen vid Kongl. Academien i Upsala, Herr Sam. Chr.

DusE , med tillåtelse, att deraf göra det bruk, jag sjelf funne för godt.

Den utgör 5f ark, och är alt igenom med LiNN^i egen styl. Af de män-

ga underrättelser och anmärkningar, här förekomma och icke äro an-

förda i det stora Manuscriptet, som jag nu låtit trycka, har jag gjort full-

ständiga utdrag , hvilka kunna läsas i andra Stycket af delta Arbete ifrån

och med sid, loi till och med sid. i25.

TV. Vita Caroli Linn^i är Titeln på en annan Handskrift i Folio, som

jag hade tiitfälle att få se år 1799, då jag i September månad reste ifrån

min £bdelse-ort i fVeslergothland till Upsala, och under vägen besökte

ea Prestman, Mag:r Aron Mathesius, som lörut hade varit Pastor vid

Svenska Församlingen i London ^ blef aedaa Prost och Kyrkoherde i i^o-



IV

geläs, ocli dog 1808, men bodde då pä en sig (.illliöi ig gård, Hallfeiran kal-

lad, i Bjorsdters Församling, och liade der inrällat en pensions-anstalt

för Svenskar och Engelsmän att lära sig livarandras modersmål. Till ho-

nom hade framl. Öfvci-Tntend. Fkedenheim skickat ofvannämde Biogra-

phie öfver Linn'^us pä Svenska, retiskrifven af nägon, hvars styl jag ej

kände, med begäran, all han ville densamma pä Engelska öfversalta;

men livarvid han sade sig hafva mölt sä många svårigheter, i anseende så

väl till sia okunnighet i Natuial-Historien och Medicinen, m. m. , som

flera orediga stallen i sjelfva Manuscriptct , att han ej iroddo sig kunna

ricktigt fullgöra, hvad honom blifvit nppdragit, vitan anhöll, att jng ville

taga skriften med mig tillbaka och jämte anmälan af hans uisHckt, den-

samma vid tillfälle till FjiEUENiiEira äterlemna. Märom skref jag denna

till i October manad med Iiemslällan , om det icke vore nöch"gt, att detta

Exemplar af Linn^i LefverneiiBeskriruiiig af någon både i £ak och sjnäk

kuiU)ig man icke allenast öfvei sattes utan älven granskades, innan aet till

tryckning på utrikes orter bortskickales. lläipä iick jag strax ett svar,

som gaf tillkänna mycket missnöje och innehöll tillsägelse att med om-

gående post till honom återställa, hvad jag emoltagitj hvilket ock skedde.

Sedan fÖIl hela denna händelse mig aldeles ur minnet, och jag kom

den icke förr ihog, än jag fick se A General View of the TI ritings of

LiNN^us hy Richard Pulteney, M. D., the 2:d Edition 8C:a by Wil-

liam George Matov, M. D. S>C:a, to whivh is annexed Tlie Diary of

LlNN^EUS, written hy hiniselj and noti^ translated inta EngHsJi &c:a, I^ond,

iSoj. 4:Oj med LiNNes Portiait af Pascii , de öfver honom liär i Sverige

slagne 5:ne Skådepenningar, och Fac Simile af hans bref till Biskop Men-

NÄNDER , dat, Upsala d. 8 Maji 1766; altsammans öfvermälton väl i kop-

par stucket, och liil slut hans Slägtregister, tryckt som vanligt ar i patent.
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Jag fann dä vid första ögnakastct, att delta LinX-EI så kallade Diarium

var just samma Handskrift, som jag förut pä Svenska haft i händer, men

nu blifvit pä Engelska öfversatt, ocli om hvars öden D:r INIaton i före-

talet till ofvannämde Verk Icmnar följande af mig försvenskade under-

rättelse :

"Mot slutet af är 1799 skickade imder vissa vilkor M. FjlEDENHEur

,

Son af D:r Mennander, Ärkebiskop i Upsala , till Robert Gordon ,

Esq. , Handlande i Cadix
,

[medhvilken, såsom resande i Suerige, Fre-

DENHEiM förmod-ligen gjorde bekantskap; Cfr Sciiraders JoMr««/

die Botanih, 2:ter B:d. 1800, Gotting. 1001, 5.425.], åtskilliga Manuscri-

pler att tryckas i London. Men i följe af M:r Gordons död blefvo

desse icke utgifne pä sätt, so)u var ärnadt, ulan tillföllo hans

Testameuts- verkställare , och föryltrade af dem till ulgiFvaren af delta

Arbete, sedan likväl aM. Fkedenheims Arfvingar blifvit vederbörligen

underräLLade om al!a omsLändlgheler af deinia underhandling. Utom elt

belj-dligt antal af bref , skrifne med Linn^i egen hand, till D:r Mennax-

der, och några an(h'a papper, fanns der en Manuscr!p(-Bok i folio, ut-

görande vid pass 80 sidor, pä Svenska och med Titel: Vita Caroli Lin-

NiSr^ &c. , M. Fredeniieiv.s Sköldemärke pä insidan af permen vidhäf-

ladi och pä sidan mldt emot första delen af Diarium demia biljett skrifven:"'

Hogt.'ördigc Herr Bislcop
,

Budet vill ichc panta , tills jag får tid at^ slciljva. Var god

och stryk ut, ändra och tillagg, pro tua sapienlia.

''Hvad härmed egentligen menas
,
upplyser en ibland de ankomne 2>ap-

peren b-fiiillig Piomemoria sä lydande:"

Den 22 Jannar. 1770 shiclcade Arcliiater VoN Lixxc ifrån JJp~



sala sitt Curriculura Vitae
, gansha omständligt och anda till den

tiden fortsatt , till Bishop Mennander, som då var vid Riksdagen i

Stockholm, med njssndmde Biljett, skri/ven på sjelfva documentet.

— Denna LefvernesBeshrifning, som vidare omtalas i hrejvtn af

d. 29 Januar. 1762., samt d. 5o Oct. och 19 Noi^. 1769 , så väl

som af d. 2 Januar. 1770. , der den åfven fanns liggande afskrif-

t'en och således sårskildt bevarad, tillika med en påhegyat Latinsk

c>fversättning af min aflidne Fader, och Linnéska Famillens Genea-

logie
,
uppgjord af handsliofdingen Friherre 1'n,\s, hade LiNNe ge~

nom dictering uppsatt, med all sin okonstlade openhjårtighet , på

somliga stallen sjelf skrifvit imellan raderna och densamma rattat.

Den år utan tvifvel den enda af honom sjelf helt och hållet f01 fat-

tade och följaktligen den interessantaste och värdigaste att utgifvas

af alla papperen , bland hvilka ock finnas 55 bref till hans ifrån

ungdomen f6rtroliga<;te van, som var nog lycklig, att hafva hufvud-

sakligen bidragit, om icke att belöna denne store man, åtminstone

att uppmuntra honom.

'•De ställen i ofvannämde bref, som menas i denna Promemoria, äro

med samma hand, nämligen M. Fredenheims , frammanfor Diarium

afskrifae och af följande innehall :
"

Jag har hår satt upp min egen panegyrik och funnit, att pro-

pria laus sordet. Jag skulle aldrig hafva visat den for någon mån-

niska i verlden, om icke for den ende af alla mina vänner, som har

varit oföränderligt sådan ifrån de tider , då Jag befann mig i min-

dre förmånliga omständigheter. Om Ni skulle finna för godt att

deraf göra något utdraga min baste Vån^ så skulle det ådraga sig
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uppmdrhsamhet , då det homme från en sådan penna som eder. J^ig

blyges verkligen att visa den for Eder, och skulle aldrig hafvft

gjordt det, om jag ej varit ojvertygad om eder vänskap och oföiån"

derliga uppriktighet.

Upsala Jan. 29. 1762.

"Häraf tyckes följa, att LiNN^us rtdan delta år skiekat sina ahlecknm-

gar till ÅrkeBiskopen, [d. v. Biskop Mennander]. Men att döma at ett

uttryck i ett annat bref, anföidthär nedanlöie, erhöll han dem i sjelfva

verket icke förrän d. 22 Januar. 1770."

Förnämsta orsaken, hvarfåre jag önskade ja se Eder i Stoc^'-

Jiolm, min bäste Vån, var att bedja Eder, som visat mig den upp~

riktigaste och beständigaste vänskap, vid lediga stunder åtaga Eder

det besväret att på Latin skri/va mina obetydligir lefnadshåndelser
I

som böra ofverskickas till Franska Academien , emedan jag är Ordi-

narius Extraneus Professor. Och som ålder och åtföljande omstån-

digheter påminna mig att colligere sarcina* ^ ^'w forr detta blir verk^

stäldt
,
ja bättre,

Upsala Oct. 3o. 1769.

Jag kan icke nämna mina personliga fortjenster utan något slag'i

foretal i
ty propria laus sordet , och egenkdrleken vill hår och der

visa sig,"

Upsala Nov. 19. 17690

7 förgår skickade jag med en bonde mitt Curriculum Vitae under

couvert till Archiater B ace. Om han icke skMe redan hafvn 6frei~

lemnat det till Eder, så bor jag nämna, att han bor midé emot Caz

nongjuteri-gården dier dess port^
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Om Ni slulle hafva tid, når Ni hemlonimit , så var god och

tånh på mig. Det har hlif^it H]crijvet på sårslildta tider och såle-

des med oliha uppmårhsamhat. Kåre, oTuslapa det på hvad sått

Ni hehasar, emedan det år årnadt att endast jramståUa facta. Det-

ta blir den sista tjenst.en, som han göraa ?nig , hvilhen nu ser jolh

af min ålder falla på alla sidor. Ego iufelix soiius rcs!o.

Jan, 24. 1770.

' Dessa [lörsvenskade , val till mening men säkert icke till styl dch.

uUryck öfver aU med Svenska Originalet lika lydande]^ utdrag upplysa

tilli äokligeii alla orastäudlghetor , soin sta i förbindelse med LlNNiEi Di-

aiium ocli behöfva ingen vidare förklai-ing."

"Ärkebiskopens [Biskopens] latinska öfversältning sträcker sig ej läng-

re än till år i-^jo. — — — — Och den Engelska, tryclit vid slu-

tet af detta Verk, är gjord af M:r Troii,ius, en Svensk, nu vistande i

Loiidoti ocli af samma Famille som framl. Ärkebiskop ton Troil. — —
Originalets ba.de styl och anordning äro pä det möjligen nogaste sätt

1)ibehällne och de Latinska ställena ordagrant afskrifne, pä det att ingen

vidare afvikelse ifrån LiNXVEi egna uttjyck skulle förekomma, äu så-

dan, som vore ovillkorligt nödvändig.''

"Större delen af tlet Svenska Manuscriplet är renskrifvet afDr LiNDWALL,

en af Linntei Lärjungar. Men att flere dervid lagt hand, ser man tydligen

af slylen; och del lyckas, som äfven de delar, af livilka det består, blifvit

sammanfogade med ganska olika uppmärksamhet. Skriften är på som-

liga ställen svår att decliiffrera
5 pä andra är meningen mörk j och der

är ofta, som Läsaren skall finna, i sammansättningen en oiörmödad

iifvergång ifrån 5:dje personen till den forsla.';
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Oai härtill lägges , hvad jag anfört i 2:dra Stycket, sid. i6y. fo/J., så

är detta tillhopa all den muderrätteläe, som D:r Maton i sitt företal lem-

nat oss om de af honom köpta LlNN^Ei Mauuscripter , och i synnerhet

lians deribland befintliga LefvernesBeskrifning,

Ehuru denna pä Tilehi af Eoken och öf\-er alt innli densamma kallas

Dl'.vj, liar den likväl, der den stär insatt 5oy , till rubrik.- Life of

Carl Linn^us, Vhysician to tlie King , etc. Den begynnes som van-

ligt med ett slags Merit-Lista, och derpä följer den utförliga Lefvcrnes-

Beskrifningeii , som gar ifrån LinNjEI födelse till hälften inpå är 1769.

Sedan anföres 1:0 en läng Artikel om Linn.^i /o/ ^ye/zsicr i afseende på 3ie-

dicinen och Natural-Historien i, — 2:0 en med örveiskrift; LiNNes Person,

livilken inneliäller äfven andra oredigt sammanblandade saker; — 5:o en

med rubrik: Opera et Dies , der alla LiNN^s;! Arbeten uppräknas 2nie

gånger, nämligen först i chronologisk ordning och sedan editionsvis, pä

bägge ställen med afbrott af mellanflickade anmärkningar, samt till slut hans

på Svenska öfversatta Disputationer , sä väl som andras Skrifter, hvilkas

hela innehåll ifrån honom blifvit hemtadt; — 4:o några Lårda Måns

Omdömen om LlNN^US , nästan ihopliängande med föregåemde Artikel; —
och ändtligen 5:o underrättelse om hans Hei harium , hvarefter förteckning

är bifogad på hans Disciplar både dem, lian öfverlalt att resa och äfven

några andra, samt på böcker , hvilkas auclorer följt hans raethode eller ock

antagit hans grundsatser.

Hvad det egentligen så kallade Diarium vidkommer, sä finnas deruti

öfver alt större och mindre både brister och fel, som torde härleda sig

dels ifrån Originalets renskrifvare , dels ifrån dess öfvex'sättare , och hvilka

kunna ursäktas , dä de angå namn på personer och orter i ett främmande

land med mera dylikt. Men svårare blir att förklara, huru delivery, p. 55g<.
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kunnat användas till öfversätining a[ anJcouist ; Se delta Verk, s. 45,, då

hvar Svensk åtmiListonc bör vela, alt Lovisa Ulrica icke blef förmält

med Adolph Fredrich förrän d. 29 Aug. 1744., — och liuru D:r Maton
kunnat säga i företalet, p. xiv : a period having heen put to his un-

dertahing [Mennanders Latinska öfversätlniiig
] by death, då han kfde

ålminstone 16 år, sedan han fådt Li.VNes sä kallade Curriculum Vitas.

Att förtiga andra ställen af nästan lika svår beskafleniiet.

Ur detta Diarium har jag i 3:dje Stycket, s: 199 folj^f, anfört en af D:r

Maton tillagd underrättelse om LinNjEUS, att han fådt anbud komma till

Spanien, m. m. Men som detta omnämnes hvarken af Arch. BÅCK. eller

af LiNN^us sjelf i något Exeinplar jag sedt af hans handskrifna Lefvei'-

iie, sä var jag ej fiillkomligen säker derpä, förrän jag nyligen fann det

bestyrkt af Sir Jam. Edw. Smith, som i sin Resebeskrifning : A Sketch

of a Tour an the Continent, &i:a, Vol. III.., Lond. 1795. 8;o, p. 92., säger,

att en ibland de personer han mäst önskade få se under sitt besök i Genua,

var Hertigen af Grimaldi, men aft denne då var bortrest, hvarefter lian

fortfar: This noblenian, the welL-known priine minister of the late King

of Spain , would fain have teinpted L.inn^:us tu settle in that country.

The liberal offers made to that distinguished man of letters, of nobility^

the free exercise oj his religion and an ample salary ,
[2000 Piaster år-

ligen, Stöver], are sifficiently kfiown , as well as his /nodest refusat.

1 am possessed of the original correspondence , which does ho/iour to hoth

parties. On his own rejusal , LlNN^US tvås requested to recorniuend one

of his pupi/s, to exaniine the natural history of Spain and South AuLerica.

He sent Loefling &c.

V. Ett Exemplar af Linn/ei Lefverne i folio, renskrifvet alt igenom af

framl. Lif-Med. och Ana', et Chir. Professorn här vid Upsala Academie



XI

D:r Anor.rH Mutikay, ocIi Iivilkef mi oges af hans Son. HeiT Fredrich

Uno ]Mukhay i Stockhohyi, som visat m\g den vänskfipen att !å det lå-

na och lill nyltjaiidp efler behag använda; Se 5:dje Slycket, s. foij.

Utan Titelblad och Titel, Hisnar det ariiiars på det hela det näst löregå-

ende eller det, som Dr Maton lAlit trycka, och består älven af samma

Artiklar. Men det går lill .sliilet af är 1771. > är mycket redigare och fel-

friare, och har således tjeiit mig på flera ställen till upplysning af det

Manuscript jag nu nigifver, alVen som alt göra det fulisländigare. Arlik-

laiue förekomma också i annan ordning än hos D:r Maton, nämligen,

efter sjelf\ a LefvernesBeskrifiiingen , — 1:0 hiyssJEl Persoaa ; — 2:0 Opera

et Dies ; — 5:o LiNN.T.l Herbnriuin; ~ 4:o LlNN^;i Fortjenster i af-

seende på Medicine och Natural-Histi>ria ; — och äncJiligen 5:o Låräa

Måns Omdömen ojver Lii^timvs. — Till slut är bifogadt Linncmsha Slåg-

tens Stamträd, som lätt igenkännes vara af Linn.eus sjelf upprest, och

är, om jag ej misstager mig, just den Genealogie , som jag i 2:dra Stvc-

fcet, sid. 102, omnämt, och hvilken jag dej-före låtit ordagrant aftrycka.

V7. Det Exemplar af LefvernesBeskrifuing öfver Linn.eus, adlad \m
LiNNé, som af lionom sjelf författsdt, äfven till största delen är med hans

egen hand i folie skrifvet, och hvaraf jag nu meddelar Allmäi)heLc!i elt aftryck.

Detta Manuscript fans i Sterbhusel efter hans Son, Professoien VoN LiNNé,

liggande ibland andra Handskrifter, och hvilket fraral. Med. Theor. et Praot.

Processorn vid härvarande Acaderaie och Ridd. af Kongl. Nordst. Orden,

D:r JoH. GusT. AcREL hade den förtjensten att frälsa ifrån det missödet

att på ett eller annat sätt förloradt. flan satte dessa lösa och som det

$yne«, förut strödda pappersark i en vias ordning, och lät så inbinda dem,

«edan de af honom blifvit förökte Bi«d följande tiöäggnipgar

:
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j. Det första öfvex- LlNN^us af Ehrensverd år 1740 gvaverade Octav-

Portrait, då han var 55 år gammal.

2. Titelblad, som felades, och nu är försedt öfverst med ett stort aftryck

af Famillen von Linncs Vapen samt nederst med en devise ur Ta-

CITUS.

5. Bägge sidors aftryck af de två äldsta öfver LiNN^us slagne Skåde-

penningar ^ tillika med ett af honom sjelf påfunnet och ritadt förslag lili

sitt Vapen.

4. Ett kort Företal, hvaruti bland annat säges, att ändamålet med denna

Lefnadsbeski-ifning förmodligen varit, alt Linn^US vid lediga stunder

velat roci sina, sinnen med huglcomsien af det framfarne , hanshe åfven

till sina närmaste efterkommandes uplysning ^ såsom han lämnat sin

Nemesis D-ivina til moral för sin Son,

5,. Ett Exemplar af det pä Latin tryckta Bref, som Prof. von LiNNé

skickade till sin Faders utrikes vistande Correspondenter med underrät-

telse om hans död, m. m. ^ dateradt Upsalice d. x Cal. Febr. MPCCLXXVlll.

6. En med öfverskrift: Discipuli LiNN^l extranei , uppsatt förteckning

på de Utländningar^ 27 till antalet,, som hos honom studerat, tillika med

de länder och ställen, hvarifrån de varit.

7. Ett Exemplar af OrUs Eruditi Judicium de Caroh L1NN.EI M.^<,

Scriptis.

Af dessa 7 tillagg har Prof. Acp^el med egen hand skrifvit N:o 2. 4

och 6. samt imellan de fyra forsla, som börja Boken, och de tre sista, som

sluta densamma, insatt hela Linn^ei Manuscript nästan i samma ordning,

som jag låtit det aftrycka , endast med den skillnad; alt jag ifrån Florc&
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OJficiariij iippfl^yltat LinNjEi Merita et Jnventa till lians Omdömen o/ver

sina Arbeten, såsom dermed egande närmare gemenskap^ och deremot i~

från hans egna Yttranden om sin Lycka och Ryktbarhet, m. m. , afskilt

och till slutet nedflyttat Andras om Jionom fålda Omdömen ,
såsom icke

af honom sjelf författade utan blott afskrifne.

Till denna förändring har jag trodt mig vara sä mycket mer berätti-

gad, som de lo Artiklar, af hvilka Manuscriplet består, alla äro begyuta

på särskildta pappersark, till ett bevis, att LiNN.EUS sjelf ansedt dem för

sädane, alt de efter beliag kunde i ordning sältas, och aldeles icke borde

med hvarand;a hopblandas eller på något ställe till ett förenas,, som likväl

D:r Maton gjorJt med Linnä:i egna och andras yttranden. — Dessutora ;,

då både Titelblad och en gemensam Titel härtill felades, tillföll mi^

äfven rättighet att ditsätta den jag ansäge för det hela mäst tjenlig, och

efter mogen öfverläggning har jag ej funnit någon bättre passande, än den

jag antagit.

Af Manuscriptets Artiklar äro följande delar, nämligen den egentliga

LefvernesBeskrifningcn till ett stycke inpå år i75o,' — LiNNiEi egna Om-

dömen öfver 19 sina första Arbeten af de 21, som här anföras; — ock

ändtligen underrättelsen om hans Correspondance j — renskrifne af eu

främmande hand, som Aciiel i sitt företal förmodar vara Löfmngs, —
Men alt det öfriga, äfven förteckningen pä Correspondenlerne, ar med

LiNNvi:i egen styl. — Blott 4 af de här förekommande Artiklar äro af

LiXN.EUS sjelf försedde med öfverskrift. Af de 6 ålerstående har jag dit-

satt den vid 4 andra, som jag endast trodt deraf vara för tydlighetens

skull i behof.

Till slut bör jag om dessa 10 Artiklar nämna, alt de tväniic , sova
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liafva lill rubrik: Floroe Ojfiiiarii och LiNxés Tal i Consittorhim Aca-

demivuin 1772., aldrig förut varit tryckta: — att en slor (kl af det, som

inaeliallcs i hans Omdömen öfver sina egna Arheten och liaiis ^J.crita et

Jnventa , väl fitu)es anfördt i det Diariiim, som D:r Maton ulgifs it, un-

der öfverskrift: Medicine, p. 552 - - 5G2., men h\-a!l;eii jni .samma sätt

aiiordnadt, eller livad, den försluäujde Artikeln i svmierliet vidkoiirmer, li-

ka så redigt och fullständigt; — alt hans Corre.spondenter väl uppräknas i

Arch. BÄCKS öfver honom hällne AniiniielseTal , sid. 60 /6IJ. och u2 , men

i noterna, i alphabetisk ordning, utan tillägg af förnamn och hvad de va-

rit, m. m., samt utan den i Manuscriptet befintliga inledningen; — alt

början af det, som förekommer i Artikeln om Linn^ei Lycka, Fortjenster

och Bjl-tbarhet , väl står i Prof. AcRELS Prte.sidii Tal, iiället för Kgl. Ve-

iensk. Academien år 1796., sid. iSg foIJ., men ej det mäsla och sista

(leraf; — att hela nyssnamde Artikel tillika med den, som Jiandlar om

LiNNiEi Persona, väl är tryckt hos Maton, p. 562— — 566., men bägge

till en hopslagne och för öfrigt ofullständige, oredige och äfven mycket

felaktige; — och ändtligen att Lårda Måns Omdömen om LlNN^ffiUS väl

också finnas hos D:r Maton, p. 572 fo.lj.y men till antalet långt färre.

Hvad sjelfva I-efvernesBeäki ifningen eller lians biographiska Anteck-

ningar egentligen vidkommer, så äro de utan all tvifvel de fullständigaste,

som gifvas, då de sträcka sig till hösten af år 1776., eller så långt, som

några af honom sjelf kunnat möjligtvis skrifvas. Ty de sista ord han der

anfört, vittna tydligen, att han efter den tiden ända till sin död, det viQ

sägn, öfver ett helt är, varit af sjukdom så afraattad, att handen ej mera

förmå ide föra pennan. — Ehuru både ^den delen af dessa Anteckningar,

som LÖFLIXG renskrifvit, och LiNPf/Bi egenhändiga fortsättning daiaf ända

till början af 1770-talet är ganska redig oeh tämmeligen felfri, har jag lik-
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väl der och hvar funnit uteglömda och niissskrifna ord, h\ilka jag liUIagC

och rättat, sä godt jag {ör.slädt. Men mot slutet blir slylen alt mera ore-

dig, och de två sista åren i synnerhet är rätla meningen ej allestädes lika

lä(t begriplig. — Pä några ställen trallar man cn liaslig öfvergåiig ifrån

tredje till första personen. Men jag har trodt mig böra öfver alt bibehålln

den förstnämde, icke allenast för likstammighetens skull, ulan förnämligast

af den orsak, att IjINN EUS liär och der sedeimera .sjelf ändi at den senare

till den förra. — Ifrån år 1761., då hans Adtiskap blef stadfästadt, har

jag altid låtit honom hela LiNNe, säsoiu han ock sjelf ^nerändels kallat sig

i Manuscriptet, li vilket jag för öfrigt alt igenom följt så ordagrant jag möj-

ligen kunnat, både i afseende pä skrifsätt och stafning.

För mera redighels skull liar jfig indelat hela delfa Arbete i 5:ne Afdel-

ningar eller Styclen, af hvllka det Första inneliåller icke annat an det, som

LlNNiEUS dels under sin tillsyn låiit skrifva samt sedan på flera ställen rättat

och med tilläggningar förökt, dels sjelf egenhändigt antecknat, eller som är

det samma, ett troget aftryck af det Alanuscript jag nu utförligen omtalat, och

sådant det på Kongl. Academiens Bibliolhek härstädcs finnes förvaradt: likväl

med undantag al 2:ne ibland l.årda Måns Omdö/ne/i o/n LiNN^US insatte-

Afskrifter, soin med flit blifvit ui-sluliie, emedan ingendera hörer egentligen

hit, och dessutom den ena af dem, nämligen ur N:o 4,"^ af Cuurier de VEu-

ropé 1778. Mai 29, om grundläggningen af det Monument, Prof. Hoi'K

lät till LlN^Nés minne i Eduihnrgh. upi)resa, är tydligen efteråt af en främ-

mande mig obekant iiand (iii.s^itL; liv;iremot den andra väl igenkäniios vara

LiNNé egenhändigt tagen ifi.lu l\. II. GrelVe SCHEFFEtis bref af d. ^5 Febr.

1771., men finnes re<lan förut L'Me -ånger tryckt, nämligen både oTvauröre i

detta samma Stycke, sid. 6+., och i Gjorwells Nya Lärda Tidningar for

år 1771, Stochh. 8:0, sid, 5ö5- På förra stället är likväl detta bréf hvarkeu
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fullständigt eller felfritt , men på det senare dei^eraot både helt och correct. —
— Det Andra Stychet innefattar endast utdrag ur särskildta LinNjEI egenhan-

händiga Manuscripter , så väl som 18 af hans bref till lika många Svenskar,

il)land hvilka i4 äro tagne ifrån Originaler och de öfrige 4 från Afskrifler.

Af alt som här förekommer, har ingen ting, mig vetlerligen , förut blifvit

ifrån trycket ulgifvet, mer än Förtecl.ii/igen på lians dlsta Lårdujn.iarheten,

i åtskilliga Böckerj Underråttelsen o?7i LappniarJcens Odlings i Kongl. Y»-

tensk. Acad, Econ. Annal, , 2:dra B:t
,
Maji 1807, sid. 64-66., och det \:sta

.Brefi->et, nämligen till Landsliofdingen Friherre Gyllengkip, i framl. Med.

Råd D:r Hedins Minne af von LiNxé, Stockh. 1808, 8:vo, 2:dra Afdeln.,

><id. 64-68. Men som den förstnämde är fullständigare än någon Jag hittills

sedt; den andra, som jag har i afskrift och sammandrag, mycket rediga-

re än den fornt tryckta; och brefvet ibland de märkvärdigaste Linn^us

skrifvit , då det befriar honom ifrån den gjorda beskyllningen att vara Com-

pllator; så har jag Irodt alla 5 förtjena att ä nyo komma till Allmänhetens

kunskap. Den liär nämda AnnotationsBoken , de dermed följande Anteck-

rtiiiigar och Beskrifningar samt flera andra både handskriliie och tryckta LlNNe

rörande Documenter fann jag förlidet år liggande i hans foi^dna sängkammare

på Hammarby, och Fröken LiNNé hade då den godheten låna mig altsammans

att efter eget godliinnande begagna. — — Det Tredje Stycket meddelar dels

Tilläggningar eller sådane underrättelser, som ej finnas antecknade i de bägge

föregående Styckena , dels några Rättelser eller upplysningar rörande omstäu;;

digheter i LiNN^El Lefnadslopp , som af andra ej blifvit aldeles ricktigt be-

rättade. Tilläggningarne äro af 2:ne slag, nämligen först sådane LiNN^i eg-

na, som jag ej haft tillfälle att se af honom egenhändigt skrifne, och sedan

dem jag sjelf tillsatt , bland hvilka finnas några anecdoter om hans sista lefnad

och död , dem jag erhållit genom Hr Ombudsman DusES benägna meddelande.

Hela Första Stychet är, som LiNN^i egetj tryckt mfcd större bokstäf-
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ver, ocli de här befiiitlige Tilläggningar äro inneslutne antingen inora paren-

theser
( ) eller klämmer [ ] ; af hvilka de förre innehålla det, som härleder

sig ifrån LiNV^t egen hand, ocli de senare, hvad jag sjelf tillsatt på ställen,

der meningen förefallit mig mörk eller för redigare begrepps skuld behöft nö-

dig fyliuad, äfven som der, hvarest något blifvit antingen verkligen nteglömdt

eller ock verkligen missskrifv(;t. — I Andra Slydet äro också alla LlNNiEI

egna ord iitmärkle med .större boksläfver, men tillika med citalions-tecken " ";

hvaremot alt det, som jag fÖ!' sammanhangets skuld och till vidare upplysning

mast anföra eller efter afskrift laLit trycka, är med mindre boksläfver, då det

nemligen förekommer i särskildta stycken. Men i förening med LiNN^I Text

hafva de slöri-e ej kunnat undvikas, hvilka då likväl äro till åtskillnad med

klajiiraer omgifne, likasom alla af mig tillsatte ord ocli meningar, äfven i deu

mindre Texten. Genom brist pä behörig uppmlii k . aihet har dock Jiändt,

att både Undenåttelseu om Lappmarlcens Odling, sid. i42-i4i. , och Bref-

vet af d. 23 Ang. i754. , sid, i45 Jölj., hvilka bagge, som jag sedt bloU i

afskrift, således bordt vara med mindre boksläfver, kommit att fä stöi-re med

tillagde citalions-leckcn. Samma galler äfven om de ur Fabricius och Gme-

LIN af mig sid. loo. loi. 352. 155. his och i54 his anförde citalioner, så vi-

da de finnas på egna rader tryckte. Såsom afvikande ifrån den gifna regeln

böra till slut anmärkas de sid. loi pä 5 ställen och sid, 127 pä etl, förekom-

mande parenthes-tecken, hvilka dä de innesluta ord tagne från Linn^ei egen-

liändlga Manuscripter, rätlligen bordt vara citatious-tecken , likasom sid. 101

följ., ehuru hvarken på detta sistnämda ställe eller sid. 127., inne uti en min-

dre Text, tillika kunnat nyttjas större bokstäfver , som annars bordt ske.

Häremot äro parentheserne sid. i5i. i52. i48. 170. både till ord och tecken

LiNNiEi egne. — I Tredje Stychct har jag lålit trycka allsammans med de

mindre bokslafvcrna , emedan jag icke sedt något deraf skrifvet af LiNN^us
)5(
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sjelf, utom de fä ord, jag inryckt pä sid. 226. 200 och 232.^ samt Jer med

citations-tecken ulmäiki ; äfven som jag på andra slälleu gjort med alt, livad

jag af säkra männer dels hört efter honom bokstafligen upprepas, dels sedt

frän hans originaler autlngeu tryckt eller bloit afskrifvet, ocli således visst vet

hafva ifrån honom ursprungligen Iiäriluiit. Hans egna ord pä annat språk

öfversalte, sä val som alla citeringar, utdrag och afskrifter ifrån andra förfat-

tare har jag deremot haft den föresatsen att till åtskilnad anföra med cursive

slyl, men mäsle har eikänna, att sådant ai ouppraä; ksamheL bliiVit ur agt lå-

tit i afseeade på GrafaJcrijien öfver honom, sid. 235 jolj,, och Lårda Måns

Omdömen om lionoin och hans Shriftev, sid. 244-248.; hvaremot Linn.ei

egna ord, af mig citerade sid. 25g följ.t bordt För likhetens skald vara med

andra an cursiva bokstärver. Pä ställen, der j;ig till upplysning sjelf insatt nå-

got i LlNX^El eller andras Text, har jag .som i föregående Stycke betjentm ig

al klammer-teckneii. Af de sid. 202. 208. 222. 244, 245 förekommande pa-

rentheser finnas de tre förstnämde äfven i Murrays Manuscript, se ofvanSöre

sid. X folj.y och de andre bägge i afskrilLer Leaägit mig racddelte, den förra

af Kongl. Secreteraren och Amanuensen vid K:g!. Bibiioiheket i Stoclchohn

Herr LoR. Haivoi ARS.köld , och den senare af Kammarherren och K':gl. Ex-

peditions-Secreteiaren Herr Baron Fred. Anton Vvraxoel-

Vid sammansättningen af den bifogade Litznceisla Slogtens Stamtajla,

på hvars frånsida det Jiär ofvanföre sid. XI omnämda Linnadslca Slågtens

Stamträd fmnes aitryckt, har det Slaglregister , som åt öijer D:r Maton's

Diary oj Liniiwas , från Engelskan på Svenska öfveraait, l;iifvit, så.som det

riktigaste och fullständigaste af alla hitintills iitgifna. jag iiafl liUfälle att se,

lagdt till grund, men sedan af mig mycket förökt och ända litl närvarande tid

utlÖrdt. Dessa tillökningar äro hemtade dels från den Stamtafla öfver Linnsejska

Slägten, som uppgjord af Herr CanzliRådeL och Ilidd. Hallf,\berg, först är

tryckt på Svenska i Collectio Gjorwelliana jör år 1777 , iaiell. sid. 196.0.197.,
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ocli sedan pä Tyska i Arcluater Backs öfver LiNNe hållna och är 1779 öE-

versatia Åminnelse-Tal, — dels ock frän utförliga både skrifliga och muntliga

underrättelser, sora LlNNes ännu lelvande Slägfingar, i synnerhet hans Dot-

ters Mag, ÖlverDirecteurea och Förste Landtmatareu i Upsala Län, Herr Fr.

Magn. RiDDEBBJELKE, ocli hans DcttcrDottcrs Son, Revisorn i Kongl. Kam-

mar-Rätten, Herr At^t. Gust, j\iÅliTlN, haft den godheten att mig till tryck-

ning meddela.

Oi'dningen forer mig nu iill de äfven hithörande Portraiter och vidriga

TaheUer , hvllka giivit mig anledning till många mindre angenäma betraktelser

såsom Svensk , och många svåra bekymmer såsom Förläggare. — Redan vid

1819 års slut begynle jag uppgöra planer att låta trycka de nu utkommande

underrättelser om LlNlJés Lefnadslopp. Men dertill fordrades (lera förbere-

delser i afsecnde på Fapper
, St-J(ar , Portraiter och Taheller. Alt detta

borde efter irAii tanlca vara Svenskt och det vackraste, som hos oss möjligen

kunde erhållas. Ty LiNKé var icke ])lott Svensk, han var en ovanlig Svensk

Mail, som (illvunnit sitt Fädernesland en förut okänd lärdoms! ära , som väckt

samtids och efterverlds beundran, och som lemnat efter sig ett stort minne

icke allenast i Sverige utan öfvcr hela Europa, ja i alla verldsdelar, och det för

eväi'deliga tidei-. Han borde således ej med hopen boitblandas, utan på hög-

tidligare sätt ulmäskas. Sjeif beiiadde jag en alldeles ny bana, och var der-

före i behof af Vänners och Gynnares råd. Jag vidlaUe Käi)naro och Konst-

närer, gjorde nödiga anstalter, att företaget måtle lyckas, utdelade Prospectus

att visa papper odi stylar, m. m. , blef gynnad med ett öfver all föi~modan stort

antal Subscribeiiter, oih lade Verket ^.mder pressen vid shalet al år 1820. — Att

bägge Portraiterna ^ både det siörre föreställande Linn.^eus i hans manna-ål-

der, och det miiidre visande hcnora sådan han var i yngre åren, borde gra-

veras i Koppar, voro alla ense. Men hvad TaleUerna angick, rådde mig de

fiejte och afven sådane Männer, hvilkas omdöme jag aldeles icke borde satta i
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Ivifvelsmål , att Stsntiych kunde dertill bequamligeii användas, emedan desse

slags Tabeller blefvo mindre dyra och ändå för ändamålet tillräckligen vackra,

Imedeltid fortsattes tryckningen af Texten hela 1821., och vid Jultiden detta

år var den ifrån pressen färdig att utdelas, hvilket ock kan inliemtas af orden:

inneparande år, sid. sSg och 24i lin. 9, jämförde med det på sistnamda sida

anförda brefvets datum, lin, 10. Det lithographiska arbetet var väl då icke

ännu fullbordadt; men hvad jag deraf sedt och erfarit, de svårigheter, som

mött vid hvarje äfven den minsla ändring, de olikheter med originalerna , som

på de flesta ställen voro aldeles olijelplige, och det orediga utseendet, sådant

som vanligen fbmes på alla smutsiga aftryck, och Iivilket med alt initt bemö-

dande omöjligen kunde undvikas, m. m , hade redan ingifvit mig ledsnad, miss-

troende ocli farhåga, at det icke skulle svara emot det åsyftade ändamålet,

Allmänhetens billiga fordran oc'i min egen gjorda förhoppning. Detta visade

sig, också på ett fullkomligeix öfverlygande sätt,, när alla dessa TabeJler blifvit

färdige i Februarii månad 1822., och några hundrade Exemplar af hvardera af-

dragne. Alla, som sågo dem, funno då tydligen, att försoket misslyckats, —
att mellan Lithograpliie och Kopparsiich vore större skillnad än man vanligen

förestälde sig, — att Fac-Simile ,
Noter, vissa LaiidsJcaps-stycken

,
berg och

sTcogar , ra. m., och i allmänhet större framslälde massor väl föUo någorlun-

da fördelaktigt i ögonen,— men att de mindre föremålen, aldrig rikligt felfrie,

förlorade sin tydlighet och renhet, — samt att det hela sägc suddigt ut, och lem-

nade den graiiskande åskådaren inga tillförlitliga och naturenliga intryck. När härtill

kom, att långt färre så kallade goda Exemplar, än man påräknat, kunde af hvarje

sten erhållas, och att således både flere omarbetningar och flere stenar, alltid

med tillägg af nya utgifter, fordrades till något visst stort antal afdrag, så

lilefvo de lilhographiske Exemplaren, dä de räknades till 2000 af hvarje Ta-

bell , icke heller betydligen till priset lindrigare än kopparstick, men kora-

Hio i värde och noggranhet långt derunder. — I anseende härtill trodde jag
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mig iTied något, skäl kunna bibeliälla den Tabellen , som föreställer Fac-Simlle

af LiNNés handskrift; men de öfrigC;, sä.som aldeles misslyckade, satte mig i

den obehagliga nödvändigheten alt låta omgravera dem alla i Koppar. Del!a

medförde icke allenast en ren förlust, utan ock nya omkostnader, alt föitiga

andra ledsamma påföljder , ibland hvilka eu dja-köpt uldrägt på tiden icke var

den minsta. Genom elterfrågan och biträde af Vänner och Gynnare fick jag

då förslag pä tväniie ganska skicklige Männer , som också benägit åtogo sig

dessa arbeten, nemligen Herr Öfs^ersLeLieut. och Ridd. CaRL Fr. Akrell
,

alt förfärdiga de 2 Tabellerna, som visa utsiglen af RäsJiidt och Hämmaily ^

och Herr Gravenr Joh. Gust. Ruckman att omarbeta de 5 öfrige^ som fö-

reställa Vapnen ock SigiLlerna, Skådepenningarne och Mo/iumentet , utom dcl

redan långt förut mig lofvado Titelbladet med det mindre Portraitet , hvartill

Originalet, riladt af den store Tecknaren, framlidne Herr Hof-Iiitendenteu

J. Rehn, nu eges af hans Dotterson, Herr Envoyén och Riddaren Carl,

HocMSClllLD, som visat mig den utmärkta ynnest att få låta detsamma afrila

och gravera, — Sedan jag erhållit bestämd försäkran, att nu nämde aibeten

skulle alla blifva färdige åtminstone till slalet af samma år eller 1822, lade

jag då i Oclober månad mitt Företal under pressen. Men som jag snart

märkte, att endast Herr ÖFversleLieut. Akrell kunde till utsatt tid mediiin-

na att fullända sina päbegynta vackra Tabeller , måste jag inställa trycknin-

gen, sedan tväime ark blifvit satte och af dem lillräcklige Exemplar afdrague,

emedan det tredje skulle innehäila ibland annat äfven underrättelse om bagge

Portraiterna och alla 6 TalK-Uerna. Herr Graveur Ruckman liade dels af eu

svär ögonsjukdom dtls af andra göromäl hela detta är \av\i hindrad att rik-

tigt fortsätta och fullgöra, hvad han lofvat. Då således vid innevarande är.s

början deraf ännu återslod en ganska betydande del, uppdrogs på lians egen

anvisning Monumentets förfärdigande åt Herr MyntProberaren C. A. Broling^

som redan i Maji fägnade mig med denna Tabell
, på ett honom hedrande'
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salt fviliborclad. Ändtiigen fick jag eTter hand också Herr Ruckmans utmärkt

Täl graverade arbeten
,
nemligen Titelbladet med Porti aitet uiigefärligea vid

samma tid som Monumentet eller kanske något förut, och Fapnen med Si-

gillerna i Junius. Men pä SlådeiJenriingarne måste jag ännu länge vänta ,

och det var med möda som jag erhöll dem aldeles färdige i senare hälften af

sistförflutne månad. — Således får jag nu sent omsider den länge efterlängtade

tillfredsställelsen att kunna utgifva detta långsamma Verk , bestående af en nä-

stan 2 års gammal Text, —- en Tabell, som varit färdig i| är, — ett Före-

tal^ hvaraf de 2 första arken legat öfver elt år tryckta, — 2:ne afven nästan

års gamla Tabeller, och slutligen de 5 öfrige tiliika med Titelbladet i är full-

ändade, utom Förklaringen öfver hvar och en Tabell och Innehållet af det

hela, m. m. , som alt nu inom en månad blifvit tryckt. Men jag måste bekla-

ga, att ett af Verkets förnämsta prydnader äiinu skall saknas, jag nic ar, .

det större LiNNes Portrait, som Herr Professor Chrisx. Forssell varit sä

god och åtagit sig att sjelf gravera, och hvilket han ^ i anseende till sina mån-

ga gc?:omålj icke ännu hunnit fullborda. Man har frodt, att alla,, som värde-v

ra konsterna, hellre med nöje vänta, än sakna denna utmärkta Konstnärs

namn ibland deras, som bidragit till delta Verks förskönande.

Denna utförliga i-edovisning har jag, till vinnande af benägen ursäkt for

ett annars oförlåtligt dröjsmål, trott mig vara skyldig en vördad Allmänhet

och deribland förnämligast alle både Respective Subscribenter och andre, hö-

gre och lägre, som genom meddelande af vigtiga Handlingar, märkvärdiga

Underrättelser
,
goda råd och h varje annat gynnande biträde på så utmärkt

sätt behagat uppmuntx-a mig och till önskad verkställighet befordra mitt före-

tag, och hYilka jag för all denna ynnest härmedelst utbeder mig få offentligen

frambära uiin vördnadslulla tacksamhets gärd. Månge har jag väl redan haft

tillfälle att särkildt betyga min erkänsla, mestadels i Förklaringen öfver Ta-

bellerna och här i Företalet. ÄJen jQere återstå ännU; och ibland dessa torde
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det höggimsligt tillålas mig all pa clella sliiile med djiipr.sic vördiiaf] först och

främst fä nämna

Hans Excellence, Herr Grefve Fleming, Eu af Rikeis Hej-rar, .Riks-
Marskalk i Sni-vi vaiice , S(ats-Rad , Riddare orh Cumm. af K:o\. Mai:ls
Ordei., Ordens Canzler, Ridd. af K. Carl XilLs Orden, En af de A-
derloa i SNcnil.a Academicn.

Sedan får jag med ali tacksamhet erkänna de upplysningar och öfrige vän-
skapsbevis , som jag erhållit af

Min Bror, D.r Pehr von Afzelius, Kongl. Maj-.ts Försle Archiater, Me-
diclnae Professor Emeritus i Upsala, R. N. O.

Herr D:r A>:d. Joh, Hagstkömer
, General-Direciein- , Medicinnl-Rac!

och Inspeclor m. m. vid K:gl. Carol. Instit. i StocJchol/n, R. N. o. V\\ O.

Herr Mag. Pehr Fabian Aurivillius, BihlioLhecarins och LiUer. Humaiu
Professor i Upsala.

Herr Mr.g. JoH. Fred. Wali-enius, Canzli-Räd, Eloq. Professor i Åbo,
Ridd.' af S:t Ann£e Ord. 2. dra och S:t Wl. Ord. 4:d8 Glass.

Herr Rasmus Nysrup, BiLdiolhecariiis och Professor i lijohenliavn.

Hem- D:r Joh. Wilh, Dalman, Bot. Deinonslr. vid Kl:gl. Cu-ol. laslit.

samt Biblioth. och Zool. hi(. vid K:gl. Vet. Acad. i Stoclholtn.

Herr Olof C. SwARTZ, Revisor och Aman. vid K:gh Vs^i. Academicu 1

Stocklwlm.

Herr Anders Ehrström. Capellan i Ä>o/zo?)y Moderkyrko-Föriamling 1

Finland.

Herrar Caratorer för samtlige Naliouerua här vid Academicn är 1820.

Till vidare upplyöuiiig om iivad som säges här ofvani^öre 6^7, IV, V,

angående en iiaiidskrifl, af L'f?iN.Ei Lefverne, som egdes af Feeceniieim ocli

lemniules Gordon att tryckas , vill j.ig till slut meddela uldrag ur ett bref i-

frän framl. Envoyén VON Asp , dat, StochJiohn d. 8 Januar. 1Z02 , till frami.

Envoyén Frilierre Silfverhjem , Tar då varande Chargé des Affaires i Lon-

dnii. Det fjrmes i d''nne senares eflerienmade Bref-Samling pä Hachsta i JSns

Socken vid EnlopuTg. Och af basis Enka , Fru Friherrinnan Silfveihijelm,
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eiliöll jag i November sistförfluLne år benägen tillåtelse alt delsararaa få af-

skrifva, sä sydande:

•^I går fick jag ifråu Fredenheim ell bref, hvarulur följande utdrag:"

Tit. vet , att 1799 voro hår en uti samma person Eng. och Spansk
Sanquier Rob, Gokdon, och en Mathematicus John Leslie

,
hågge Stot-

tar. De afreste d. 12 Oct. s. å. och hade med sig från mig bland an-
nat ett hrej till ///-DryaNBSR af d, 11. hvaruti jag bad honom vaka öf-
ver att den prågtiga Editionen af LiNNés egenhåndiga Lefverne ,

jånite

H:s href till min salige fader , som jag lämnade GoKDON bagge delarne
in Originali , och hvilken Edition Hr Gordon ville hesörja , måtte ske

med all den urskilni/ig, som endast en Svånsk kunde åstadkonuna. Se-
dermera har jag ej hordt ett ord, hi^arkcn af saker eller personer; och
det kan vara både deras, mitt ock conjunctiirens fel. — Jag hör imedel-
tid tro att Hr DryANDER ej fådt mitt href , efter jag ej af honom fådt
något si^ar.

"lian anmodar mig vidare, alt vara honom behjHIpelig att liärom skaf-

fa någon uj^plysning."

"Detla tror jag mig ej kunna göra säkrare, an då jag medtlelar II:r Baron,
äfsanstående utdrag och beder honom härom fråga vår väim Dryander. Det
är sä mycket billigare att härutiiiuan taga del i Fredenh. känslor, som han
värkel. drefs af nit for vår LiNNes minne, och ansåg dessa Docunienter såsom
dyrbara, då Hrr GoRDON smekade honom att sig dem anförtro. Så mycket
mera ligger det mig om hjäi-lat, som jag lärer liafva varit den' som tillstyrkte

att sä begå det Ii:r Bibliothecarien Dryander skulle komma alt få någon
befattning dermed." — — — •

All denna varit nödiga men icke ])lifvit anförtrodd åt någon, åtmin-

sloue kunnig man , kan lätt inhemtas af hvad jag sagt här ofvanföre sid. IX.

X. och framdeles torde fä tillfälle alt än ytterligare bestyrka.

Upsala d. 10 Nov. 182a.

Adam A f z elius
,

M. D, och Prof. E. O. ; Mat. Med. octi Disetet,

vid Koiigl. Academien i Upsala,
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^ örsta Stycket. — Cabl Limn,52i,' adlad von LlNNes, Egea-^

händiga Antechiingar om Sig Sjslf. -— Ett särskildt Titelblad , som in-

sattes näst framför sid. i , och hyartill höra följande afdelningar

;

1. Carl Linnc, h-^ arandcr anföras Inifvudraomenterna af hans Lefverne
ifrån födelsen lill och sned år 1768., sid, i. 2,

2. Hans ulförh"ga T.efvernesEeskrifiiing, i lorm af Dagbok, ilrän iodelsen

lill och med är 1776, , s'^^/, 5 - 0'd.

3. Hans egna Omdöinen öfver 21 af sina iitgifna Arbeten , sid 69-78.

4. LiNN.Kr Marita et Jiiventa^ sid. 78-81.

5. LiNNiEi Brefvexling, sid. 82-86.

6. LiNN.lLi Persona och Caracter , sid. 86-88.

7. L1NN.EI Lycka, Föiljcnster och Ryktbarhet, sid. 88-920

8. Florce Ojficiarii , sid. 92. 95.

9. LiNKés Tal i Consislorium Academicum 1772., sid, 94-96,

10. Lärda Mäns Omdömen om Linn^eus^ sid, 96-100.



~ 5. Patliologien, — 4. Dioeten — 5. Materia Medica, sid.

200-205.

2. Natui-al-HIstorien, iiemllgen, i. Botaniquen, — 2. Zoologieny
5. IjitJiolosien , sid. 2o5-2i5.

IL Opera et Dies eller Förleckiiing pä LlNNiEi ocli sedan von LiNNeS
Arbeten ifrån år 1751 och med 1771., — på lians försvenskade
Dispntalioner, — oc!i på de Auctorer^ som hemtat alt ifrån hans
utgifne Eöcker, — som skrifvit enligt hans methou, — och ändlli-
gen som antagit hans Genera, sid. 210-221,

IIL LiNN.Ei Her])arium, och ora några af hans Lärjungar, sid. 221-
220.

B. Tillägg ocJi Rättelser af Uigifparen
,
nämligen

L Om LiNNcs sista Lefuadsår, död och hegrafning^ sid. 226-257.

IL Om LiNN.Ei Upptäckt att frambringa ägta Pärlor^ sid. 257-244.

III. Läida J\lKns Omdömen oin Linn^us och hans Skrifter.'

Forsla FortsäUfiingen, 244-248,

IV.o. LiNN/EiSKA Slagtens Siamtnfla ocli pä dess frånsida LlNN^lSKA'
Slägtais Stamträd, ett ark tryckt 1 Patent.

V;o. Förklaring ofcer de VI hithörande Tabeller , af Jivilka I. är

Stentryck, men alia de öfriga äro Kopparstyck, arbetade TI. IIL VI. i

Streck - maner och IV. V. i ^qua Tinta. Såsom tillägg kan här näm-
nas, att det mindre Porträttet på Titelbladet är graveradt i Pimctér-

maner.

VI;o. Rättelser af Tryckfel, — Amnärhiingar i afseende pct vissa andra

Oriktigheter och Hchivisnkigar till Upplysning om några mörka ställen.



Första Stycke t.

CARL L I N N ^ I , ADLAD VON LINNÉS,

Eg EN HÄNDIGA Anteckningar

OM SIG SJELF,



Pleriqne, siiatn ipsi vitam narrare , Jiduciam pothis monm quam

arrogantinm arbitrati sunt.

Tacitus.
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CARL LINNÉ..-

Pvtest e casa pir magnas exirCr

1707. Maj. fl " fj. kUlck. 12 å 1 om natten född i Råshuk, Steji-

broxiiilts soclin, Småland.

Fadren, Comministren Niis Linnaeus, sedau Pastor ibid.

Modren
,
primipara , Christina Brodersonia.

1717. Wcxiö Trivial Scliola, introducerades, ... ,r ^

1724. Gymnasium "Wexioncnse, dit flyttad. .
-

'.

[ I-

1727. Lunds Academic© Student.

1728. Upsala Acadcmise Student.

17.50 och fölljande ähr läste publiceuti Horto Upsaliensi, vicarius Rud--

beckii.

1752. Lapplands resan på Societatis Upsaliensis omkostnad. '

\
1703. Proberkonsten läste han privatim, den förste i Upsala.

1754. Dahlska resan på Landshöfd. Reuterholms omkostnad. ' • :

1755. Utländska resan antogs: Danmark, Tyskland, Holland. '
, / :

Medicinae Doctor i Harderwik d, g Calend. Julii.

1736. ClifFords Botanicus. Engeland besöktes och återkom till ClifTord.

1757. Utgaf många wärk uti ClifFords Museo.

»758. Leyden hos Profess. v. Royen, inrättade med honom HortuiE

Leydensem,



17 38. Hemkom från Frankrike till Sverige.

1759. Pension att läsa publice öfver Bergs-Gollegii Cabinet, Maji 14.

Ammiralitets Medicus i Stockholms Lazaret
,
Maji i5.

Prasses primus Acad. Holmensis och en af dess 7 Fundatorc».

1741. Professor publicus Upsaiiensis
,
Maji d. 5.

Oelands och Gotlands resa på Ständernes ordination.

1742. Hortus Upsaiiensis ödelagd, uptogs af nyo,

1743. Museum Academicum anlades först af honom.

1744. Secretarius Societ. Upsaiiensis.

1746. Westgjöthe resan på Ständernes ordination.

1747. Archiater, utan att den söka, i Januario.

1749. Skånska resan på Ständernes ordination.

ij5i. Museum Reginse beskrefs på Drottningholm.

1753. Museum Regis beskrefs på Ulricksdahl.

1758. Riddare af Nordstjernan , förste Lilerate i Riket,

Kjöper sig Hammarby och Säfja, 10 hela hemman.

1760. Prsemium af Ryska Academien, första utländska för någon Swensk

,

100 Ducater.

1761. Adelsman April 4., då af Konungen utnämd.

§762. Aoademise Parisinae Socius extranens ordinarius : octumvir.

Förste Swenskej största heder för Literati.

1763. Thé lefwande, dea förste som det fått i Europa j blonamade 1765

i Upsala.

1768. Museum propriura, bygdt af sten på Hammarby på ett högt berg.



STEJTBRoiftrLT är en Kyrka i Småland
^

Cronobergs Län, och

Albo Härad, belägen nedre emot Skånska gränsen på en af de täckaste

orter, som Sverige framalstrat; ty hon ligger inwid den ansenliga Sjöen

MSkten^ där han går in med en fjerdedels mils lång wifc och lägger sig

nedran wid denna kyrkans fötter. De släte åkerfälten oragifwa denna

kyrka på alla sidor utom den wästra, där Mokteii utsträcker det klara

wattnet. Något stycke ifrån wisar sig den fagra bokskogen åt sÖder^

Taxas höga berg åt norr, och Moklanus öfwer sjön i westor. Däremot

på östra sidan betäckas åkerfälten från norr med barrskogar, från öster

och söder med de angenämaste ängar och löffuUe trän.

SAMUETi Broders oNius war här Pastor wid begynnelsen af detta

Seculo, en sagta och stilla man, som här hade haft (ifrån 1640) sina

förfäder: sin Fader Petrus Brodersonjus och sin Moderfader Nils

ToRGERi, hwilke för honom warit Pastores
,
(som ock han [hade] sin

Måg och Dotter-Son äfter sig till denna dag). Denne Samuel Bro-

DERSONius hade till Hustru Maria Skee , Pastoris Jöran Skees Dot-

ter ifrån IVisseltofta i Skåne. Med henne hade han 4 Barn , Christi-

KA, Petrus, Maria och Jöran.

NicoLAUs LiNN^us war född år 1674. Hans Far war Bonde

och het Ingemar Bengtson, bodde i [Smaland uti) Wittaryds Sokn

och Stegnryd, hvilkcns Husliu het Ingrid (Ingemars-dotter), och war

Syster till KyrkoJierden Swen Tiliandkr i Piettenjd. Pastor Swen
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TiLiANDER nptog sin Systerson Nils och hÖlt honom i Scliola med

sina Söner, där Systersonen såg Pastor Swen TjiiiANDKRS nöje förbin

Trägärd, och däraf fick en smak för denna wettcnskapen. : Ånteligen

nlåste denna Nils Linn.eus med tränga wilkor draga sig fram wid A-

cademien i Lund, hwarifrån han after några åhrs wi.<tände hegaf sig iip

till sitt Stift IVexio, att där söka sig tjenst: i^iskop CAViiLLius-, sorfi

föi ut warit gi aiiue och v, än med Pastor Sat-juel Bkoojl^ii-soj^ius
,

ut-,

walde denna Linn.euaj) till x\.djunctus i Stenbrohuit, och scdcrnae-;

ra åhr 170(1 gaf hoiioui fulhnjgt att wara Capellan v/id - Sisnprohult y

hwarpå Comaiiaistern Nils L nn^eus begärade Pastoris akta Dotter,

Christina Biiodersonia, och fick henne till Hustru. De bodde tili-

eammans pä Capelians Bostället Rashiilt, straxt vid Slenbrohuits kyrka,

där (Comministerns) dageliga nöje war att anlägga en wacker Trägård,

ocli (hans Hustrus) att sköta sitt hushåld. Hans sinne war mycket sagt-

jnodigt, jemt och godt; Hennes war spest, qvickt och arbetsaint. Här

fingo desse tu åhr 1707 sitt första barn, det de kallade CaRL , dä straxt

ääreifter Pastor Samuel Bäoddrsonjus dog, och i hans ställe kom

Comministern i IVexiu att fä fullmagt pä Pastoratet, men dog äfwen

(utan att det tillträda), hwarpå Hans Maj/p, (som dä Avistades i Pok^

ten). Igenom Kongl. Secreterarens Josi.E Cedi^rhjelms intcrcession,

utfärdade fullmagt för Comministern Linn^us, att wara Pastor i Sten-

brohuit äfter sin Swärfader. Altså blef Stenbrohuit ifrån älir 1708 intill

1748 i hela 4o åhren Pastorat för Nicolaus Linn-.^:us, däräst han med

sin Hustru sedermera hade det 2:dra Barnet, Anna MAJlJA,som seder-

»era blef Probstens Oabiukl, Uok^s Hustru i IFirestady oulje, Sophia
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JUT-TANA, Pastoris Johan Cot.lins Hustm i Fyssby, (död 1771.}?

4:df, Samuui., som sijccrderadc- sin Fadex' i Pastoruttt, och öitc, Em£-

JiENTiA, Huötru til Iläi-atlsfog len BiiANXi^G.

CARL LINNAlUS war altså (älsta Sonen), född 1707, natlen e-

nie]!an den ^-1— jMaji klack. 1
,

(jii-st i ^vackraste wåren, då gjökcn ut-

ropat sonuricfren emellan inenses froiidescentice och lloresocntkf.) Deii->

na sin Faders ännu enda Son Lksom uppföddes i Tr;;garden hos sin

Fader; ty Fadren anlade (straxt lian blef Pastoi-) wid Slenbrohnlt cn den

waekraste Trägård, som -^var uti Länet, upfylld med utwahla Trän och

de raraste Blommor, uti h.vilken Fadren, dä lian war fri från ämbets-

förrättningar , sökte sitt tidsfördrif. Sonen Cakl war knapt 'i åhr, då

Lan en gång följde sin [''åder på en collation till Mciklands, uti den

waekraste sommartiden, och då gästerna inen ot aftonen hwilade sig på

en grön äng, förestälde Pastorn för sitt sällskap, huru Irwar blomma ha-

de sitt namn, samt (åtskilligt) märkvrärdigt oeh underligt (om wäxter),

.wiste därföre rötterna af Succisa^ [Tormenlilla)
,

OrchideSy med flera.

Gossen ser på detta med ett bjertans nöje, och war just detta den

sträng, som mäst war spänd uli Gossens gcnie. Härpå fick Fadren in-

gen ro för Pilten, som stadigt frågade naa)n pä wäxterna långt mera äu

Fadren kunne s^vara, men äffer Barns maner förgäter ock namnen
3

livaiföre lian ock biel (en går g) hårdt tilltalt af sin Fad(^r, scm sade

sig aldrig skola gifvva honom något nanm pä örter, om han dem mera

föi'gäter, livarföre Gossens hela Img oeh tanka war sedan ati: koiariia ihog

namnen ; att haa aldrig skulle gå xuiste om sitt angeuäuiasie^



é

1714 anförtroddes Gossen åt sin första Informator, Johan Tje-

I/ANDER, föga tjenlig att uppföda Barn.

1717 introducerades Carl uti WexiS Trivial Seholå, där rude

Lärmästare med lika rude method gåfwo Barnen hog för wettenskaper,

att håren måste resas på deras hufwud.

1719 fick Carl en annor Informator, Gabriel Hök, som se-

dermera wart hans Swåger, Denne handhade Gossen med mera mild-

het, dock förmåtte han icke inplanta hog (till studier), för dem Gos-

sen fått största fasa.

1722 wart Carl flyttad till Ringarne, altså slapp privat informa-

tion, äfter det maner, som där är antaget, fick altså mera tillfälle att

fly Boken
5
ty Gossens nöje war endait, att få gå ibland blomstren, att

där lära sig känna örterna, så att dä han åhrligen reste ifrån Stenbrohult

till Wexio flera gånger, och igenom det han såg blomstren wid wägen

med ögonen, war han i stånd att säja, hwaräst hwar ört wäxte på hela

desse 5 milen.

1724 blef war Carl flyttad ifrån nedre Scholan till Gymnasium^

hwarpå han ännu fick mera fria händer, att undandraga sig studierna,

för hwilka han i späda åhren igenom hård medfart fattat så stor aver-

sation. Dock fruktade han icke för alla wettenskaper, ehuru de mäste

här gingo ut därpå att praeparera tjenlige Prästämnen; ty som han war

altid ibland de sämste af sine Camrater under Eloquentias, Metaphysi-

ces, Moralium , Greecae et Hebraicas, samt Theologiae Lectorerna, så war
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han däremot altid en af de bäste för Matheseos och besynnerligen Phy-

sices Lectoren. Pilten hade skaffat sig åtskillige (Botaniska) Böcker,

dem han natt och dag läste, att han dem kunne på sina fingrar, såsom

[Aävidh Månsons] RydahoUn. ärta-Book, Tillands's Flora Aboensis,

pAJjMBERGi Serta Florea Svecana , (usla wägledare) , hwartill kommo än-

teligen Bromelii Chloris Gothica och Rudbeckii Hortus Upsaliensis,

fastän dessa sednare tycktes ännu för honom wara nog höglärde. Med

ett ord, Gossen hade fått en innerlig hog för en wettenskap, som på

det stället ocli den tiden låg gömd i barbarie, och inga andra wetten-

skaper woro gångbara , än de som gjorde Präster , hwartill ock Föräl-

drarne, besynnerligen Modren, dömt sin Son alt ifrån waggan. Carl

hade emellertid gått så långt uti en onyttig wettenskap , att både hans

Lärare och Camrater kallade honom den lilla Botanims , ehuru hans böc-

ker och lärmästare icke svarade emot hans hog.

1726 kommer Fadren inresandes till Wexio Gymnasnm ^ att höra

äfter sin käre Son, då alla Lectorerna kunne intet längre på sitt sam-

wete råda Fadren att hålla sin Son wid boken , utan med enhällig röst

jtyrkte Fadren, att i tida sätta sin Son till någon handtwärkare
,

(till

Snickare äller Skräddare), såsom de woro öfvertygade, att han med bo-

ken ingen ting kunne uträtta. Detta war ett dunderslag för Fadren,

«ora äfter sine swaga wilkor, nu uti i ^ åhr, anwändt på sitt käraste Barn

alt det han kunne åstadkomma, och under det han skulle resolvera till

hwad handtwärk han skulle anwanda sitt Barn, går han äfwen till Pro-

vincial-Doctorn, Johan Rothman , som war Physices Lector, att råd-

föra sig med honom uti en krämpa, som några weckor hade warit hof.



nom bcs-^vlirlig. UiKler det lian för Doctorn beräctar sin sjalcdoin, kom-

mer han iifven alt inrycka den sf;rg, han nyligen fatfc af sitt karaste

barn, på Jivilktt han liade förlorat både oleiim och operani , äfter Lccto-

rcrnas en]iälh'ga instUminande. Doctor Rothman däremot tog sig på

att cnrera bagge passionerna, och försäkrade Fadreii heligt, att ibland

alla där studerande Djcknar wore ingen, och icke en enda, som gåf-

we det hopp om sig, som lians Carl; men ens wittnesbörd emot så

mångas kimne icke upwäga hos Fadren , förrän Doctor Rothman utlät

sig, att om icke Fadren wilie underhålla Sonen, sä wille han taga ho-

nom i sitt lins, och pä sin räkning föda honom, och läsa för honom,

det ena äliret, som ännu återstod, innan Gossen med sina Camrater

skulle flyttas till Academien, ocli att Fadren mätte weta , det Lectorer-

na hade därnti rätt, att han aldrig kunne blifva Präst, men han däre-

mot Avore försäkrad, att Carl. skulle blifwa namnkunnig Doctor^ som

räit sä wäl framdeles skulle föda sig, som någon Präst. Fadren blef

tröstad, och Doctor Rothman läste för Sonen privatissime hela åhrct

derpä följande, PhysioIog'en , då han äfter hållit Gollegium examinerade

Pilten, och fant honom fattat (till pricka) alt hvad han förestält. Ån-

teligen till slut wisade Doctor Rothman för Gossen, att alt det han

arbetat i Botaniquen, wore ingen ting, utan att man borde känna örterna

äfter blommorna, såsom en Tournefort lärt, hyarpå Carl fick afri-

ta Classes plantarum uti Valentini's Historia Plantarum, dä Gossens

hela tanka gick därpå ut, att kunna föra hwar och en ört till sin Clas*

(äfter ToURNEFORTS sätt).

(Under det lian innan sin resa till Academien skulle rangera alla
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wäxter , som %'\'äxte i S/enbrohiilt , förckomtno många, som gjoi-de ho-

nom nog bryderi: Conuis herbacen, Lobella DGrtninima ^ Elaline Hijdro-

piper
^

Vi^\)\is Portnia ^ luumm Fadiola
^

Plantago mouanffiof, Rsoetes lacu-

stris-, AntJiericiim ossr/ragum, Apiianes aruensis, Tricntalis europvea,

Sclieudizeria pakistris, Androineda polifolia , Calla pahistris , Stratiotes

Aloidts ^ Utricularia vvJ.garis ^ som ännu icke woro af Botanicis utredde.)

1727. Tiden war nu inne, att Gossen med sina Camrater skulle

resa till Acadeniien. Rector Gynmasii då warande, NiLS Krok, gaf

honom Testimonhim Academiciim af följande innehåll: att Ungdomen

wkl Scholorna kan liknas wid små trän uti en Träscliola, där underti-

den händer, fast sällan, att unga trän, ehuru man anwänt pä dem stör-

sta Hit, icke arta sig, utan pä alt sätt likna willa stammar; men då de

änteligen blifva omsatta och transplanterade, förändra sin willa art och

blifwa sköiia trän, som g fwa behagelig frukt, I hwilken afsigt och in-

gen annor han ock nu bisänder denna Yngling'?n till Acadeniien, som

kanske där kunne komma uti det cliraat, som gynnade hans tilltagande

i wäxten.

Med detta respass förfogar sig Linn^eus till Academien i Lund,

hwaräst hans förre Informator, nu Magister Gabriel Hök, wistades,

hwilken utan att wisa detta obehaghga Testimonium, tager sin forna

Discipel med sig till Rectorem Magnilicum och Decanum under den pra3-

text, att såsom hans Discipel inskrifwas wid Academien , och därpå skaf-

far honom logement uti Doctor StoByEI hus.

2.
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Doctor Kir.iAN Stotj.i^us , sedermera Professor och Arcliiater i

Lund
^

trg cnict denna Ccssen, riicn iaut Jios honom ingen ting, som

kunne bcliaga, incr än det all< nast , att han ärnade studera Medicinen,

h^varlill han blef örv/crfygad af det han såg hos denna Studenten ingen

annor bok an Medicinska, liiiv fick wår Student lios Stob^.um se ett

artigt Museum af allahanda slags Naturalier: Stenar, Snäckor, Foglai?

och Hcrbarier af inlagde och inklistrade örter, (sådant han ahirig sedt>»

Ungkarlen behagade oföi iiliueb'jicn det sättet att torka och inklistra ör-

ter i Herbarier, så att nu ht la dess syssla blcf att inlägga alla de ör-

ter, som vväxtc omkring Liir.d. Stob.eus war en sjuklig man, enögd,

fcrumpea pä ena foten, plågad beständigt af Migraine, Hypocliondrie

och ^5'gg\^ä!k; men hade elje st ett makalöst genic. Han hade ock på-r

tagit sig , att wara Mc.Iicus för Noblessen i Skcine , som med consulta-

tioner gåf\yo honom ingen ro, liwarföre ha!i en gång kallar ncder Lin—

N.EUS, att bjelpa sig skrifwa eit bref och beswara en sjukdom j men

LiNNyEi ohöf^ade hand i skriAvandet bkf förkastad, sä att den enda

förmån Ltnn.jus ännu kiume Avinna hos hrnom, war att få bewista

StoBvEI Demon^tralioner uti Sriäckonia , dä han lärde dem for Mat-

THIA BeNZELIO och RCTZfO.

Under denna tid^n hade Doct StoR/I^us t:>g"t i sitt hus cii Tysk

Medicince St.uhosus wfd na.nn Kout.as, hwilkcn där hfde såsom Son,'

och hade tillgäng till Dotti<vns Bi!-.liother|ue. Linn,El'S gör bekantskap

med denna Koulas o^ h läs för honom Phjsiologien , såsom han den

lärt af Doct. Ro i hm^n, hwaremot Kr ltlas alla näiter utlånade böc-

ker utur Stos-'EI Bibliotheque till Linn/eus. Men Stohjei gajiiIaMP-



der, som icke knnne sofwa om nä! tema, ser ljuset alla rJiltcr brinna

uti LsNN^Ei fönster, ocli diirföre vvstiiar sj!; Soii för Siiuil^mclJngcn
,

som Jiwcrje natt somnade ifrån Ijast-t ocii salte hela hans hns i .'ifwcn-

tyr. Ett par dagar däriifter, när soia LjnnvEus s'!.ler kl. 2 oin nat-

ten i fullt arbete med Stobei böcker, kouuiier Doct. Stob^eus sagta

apsligande med bårdt iipsecnde, i tanka att råka Linn^eus sonvande

ifrån ljuset, och frågar, hwaiför it Le han souvo oni nätterna, dn annat

folk sofwo. Åntek'gen stigiT [StoeyEUs] fram till bordet, ocli ser der

en stor hop af sina böcker liggande (upslagne), frågar honom hvrar och

huru han böckerna fatt, då Ljnn/T-CS må?te berätta s:dicns saiiunan-

hang, hwarpå Stob.eus befsll..^r Linn.eus straxt förfoga sig i säng och

sofwa som annat folk cm nätterna. ÄJorgmen därpå blifwer Linn.eus

nedkallad, att än widare förhöras om böckorna , då Doctor Stob.t^us

sedermera (gaf Linn^i^us) sin nyckel till Bibh'olhe([net, att dar få utta-

ga och sedan återställa, hwad böcker haa belragade. Sände sedermera

LiNN.EUM till sina Patienter, och LfNNJEUS fick merändels spisa wiil

Stob^i egit bord, med den försäkran alt, om LinnzEUs sä wi^le fort-

fara, som han luule bf'g3'nt, wille haa göra honom till sin aifwinge,

emedan han sjcif ej hade några barn.

1728 om v,'årfid.n hade LixN.EUS med Herr I^Iattiitas Ben-'

EiiSTJERNA gådt ut till Fäi^Ufang att botanieera en het dog , då I.iN-

N.EUS kastar af sig råck och -wäst i starka li^ttan, då (cn Verinis , Fii-

ria infernalis kallad), sticker honom på hö^^ra armen, hwaraf hela ar-

men upswnlnade som en stock , och LiNN.EUS måste till sängs. Inflam-

mation tilltog j Sxou.r.us hade utsatt Brunslermin wid EeUingborg,
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måste altsä lämna sin Linneus i Fältskärens händer med föga liopp

om hans lif, och därmed bortreste. Fältskären Smej.Ij gjoide en stor

öpning ifrån armbågen till axdn, och änteligen läkte såret, hwarpå då

LiNNyEUS war äterstald, han öfwer sommaren reser hem till Småland,

att besöka sina Föialdrar.

Under Linn.E[ wistande i Stenhruhult anländer en gång Assessor

Rothman, hwiiken förestälkr Linn.eus, huru som Liiudi kcådemie icke

Wore tjä.ilig för hans äitdaniål, att studera Medicinen, däremot berömmer

Upsala , huru där v, oro I^ltdicince Pi ofessores: dm lärda RoBERG uti

sjelfwa Medicinen, den stora Rudbeck uti Botaniquen , liuru dar wore

ett ståteligt Bibliothek och en wacker Acadeniisk Trägård, med många

Stipendia sä Regia som Magnatum , utom hwilka cn qwick, men fattig

Medicinse SUidiosus aldjig kunne koiniiia furt. LiNN.r.us war ung och

snart intalt af den, som gjort sig sä mycket godt. Föräldrarne undsät-

ta sin Son med loo daler Silf\vcrm:t, med ett för alt, som de seder-

mera icke widare kunne bispringa honom, och LiK]s..Eus reser sä till

När TiiNN.EUs kommit till Upsala (1728 om hösten), blefwo hans

ppngar snart ändade, och ingen condition, genom hwilka fattiga ynglingar

pläga driiga sig frain wid wåra Acadenuer, kunne anförtros Ljnnjeus

sä-om Medicinas Studiosus; ty att studera denna tiden Medicin war in-

gen heder, LiXN^iius niåste sätta sig i skuld för juaten, och hade icke

penningar till att såla sina skor,, utan måste gä på bara foten, med

aäg_ot papper, soai han lade i skon. Hau hade önskat få komma igea
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till sin hulda Stob.eus, men den långa wägen förnekade honom, utom

det, att Doctor Stob.eus skulle bliiwa hjarleligen förlörnad, när han

återsåg en yngling, for hwilken lian fattat så mycket tycke, och som

läjunat honom ohördan. [Mrn]

- - - - (Jahvr omnia vjiuit

Jinpi uhus , ct dui is urgeiis i/i rebus egesfns. ViRG.)

1729 om höst( tiden si'ter Liisn,eus i den förfallna Aeademie

Tr,'igårfkn att beskrifwa några blomster, då en wördig Prä;^tman kom-

iner in i Trägårdf n, a<h frågar IjINNVEUS hwad han beskref, om han

kändf? örterna, om han sfndcrat Botaniqnen , Jnvarifrån han kommit, och

huru länge han här hado vvarit. Frågarie äfwen aftcr namnen pä en

hop med örter, dä L:nn-I:u& swarade pä alla jnt-d namnen äfter TouR-

NKFORTS mLtiiod; äiiteligen frågade han ork, huru inånga örter LlN~

N/Eus hade inlagda, som swarade att iian hade mer an Coo inländska,

hwarpå han ber LHigkarlen följa sig iiem , och dä han kommer till Doc-

tor Ce(,sh gåid, stig-r han där in; ty denna hedersman, (S, Theolog.)

Dortor, O. C,j;LSiuy, (Pater), hade wistats ett par alvc i Stodholm ^-vid en

ang läg' n Eiclesia.sticjU( ) Connnission, oeli som lian hade i sinnet att ut-

arbeta Historuv.n de Plantis BlbiiciSy. så hudu iian ock Ligt sig på Boiani-

quen och med ali ilit upsökte de wiLt wäxaiide örtvr. LinNyEUS måste

sliaxt gå äflcr sitt Herbariuns, hwaraf Doctor CiiLSlus bltf ännu mer

öfvveriygad oni LiNX Ei inslgi i denna wettenskapen, Alter några da-

gars förlopj), flå lian säg . Linnjei tarAighet, lämnar han LiinN/EUS

kammart; i öitt tgit hus, ocii lät iionoai nierändtls spisa wid sitt bord^



imder hwtlken tid Linn^us llit-pt up^panafle örter, som v/axte wUf

kring Ujjyr.ia^ Avar allid i säll?kap uicd Doctor Celsius, livrur han reste,

och med honom u!arb: t.'Kle (^Uprala-) örterna uti hans U-bIi<<thequc • som

war gHDska aiisejil rit, äiAven i Botaniqiien, Iswaraf Linnäus fick stör-

sia tillfället att perfectionera sig. Nils Ro.scn hade dagariie före Lin-

i^JF.i ankomst blilwit Adjiuicliis i Up:ata^ och förrest till utländska Aca-

deinier att promovera och göra sig färdig i Mediciner!, under hwilken

tid til Pkeutz war hans Vicarius, sosn intet hade nf'gon crccit hos IMc-

dicinse Studiosis, hwarföre åtskilligc fccgynte privati.ssitne till LiN—

N/EUM, såsom LetstrÖm, Soiir.BEPvG och Professor PtUDBCCKS Son,

Johan Olof, liwarigenom LlnN/eus firk skor och andra kläder.

Pjetrus Arct^dius, sedfrrm^ra Autbdi , war den endaste, som

denna tiden ib'and Mediciiias Studio^is liade iiagot namn fÖr f|vvickhet.

Han återkom till Ufsaln, sedan han warit licninia i Angsrrfianlnnii och

wisat sin Far den sista äretjäristcn. Med honom i;!gick LinNtEUS en

förtrolig wänskap, ehuru de bägge till st^itiir och sinnelag Avoro gan-

ska olika; ty Artedi wsm' iångwäxt, sen, alfwarsam, Linn-EUS liten,

yr, hastig, qwick. Artedi älskade Chemicn och besynnf rligt-n Ålche-

mien, så mycket som Linnzsus waxt^nna. Artedi liade någon imigt

förut i Botaniquen, liksom Linn.eus i Cheniieii. Men som desse tafla-

re icke sågo sig kunna hinna hwarandra, lämnade de. ])wars andras gö-

roBiäl. Då begynte bägge på en tid med Fiskar och insncter: men såsom

icke LäNN-5:us kunne hinna Artedi i Fiskarne, så länmade han dem

aldeles, ähven som Artedi Insecterna. Artedi arbetade på Ampkihm^

som LiNNiEUS på Foglarna, Det war dera emellan en stadig jalous^e



i5

att Iiålla hemligt, IiwJid de upfunno , som dock aldrig knnne sfå öfwer 5

dagar, förr än de måste skryta for liwarandra af sina dccouverter.

Medicinie Professorerna ^voro då RuDBKCft och FvOJf^RG. lluD-

BECK. läuie öfwer sina wäl ritade Foglar , och RoBf-RG öaver Aristo-

TELiS Prcbleniata äfter CiTiiKSii pi-inciper. Ingen såg i)ågon Anntomie,

ingen Cheraie , och LiNN_EUS hade ctf irig fått höra någon llutaniik Fö-

reläöning, h\vark';n publicc eller privatiin.

LiNN.?:u.T läste uti Actis Lipriensibus en recension af Vaillants

Tractat: de Sexu Plantartim^ Invilket synnerligen smakade honom; ty be-

gynte !ian att se pä blomstren, hwad Stamhia och Pidilbr woro för slags

tijig. och ÅRTGor, som nu lämnade Botanicjuen, förbthölt sig Planfaf

U):ibt'LtciS. enudan han däruti tänkte göi^a en ny mcthod, hwarpå LiN-

N.TiUS äfsvn fick i hågen att göra en ny method (öfwcr a/.la JVdxter)^

sedan han si tt på Sianiina och PistiUa så läiigc, att han funnit det de

icke woi j mindre skiljagt'ga äa Petala , och att de woro de csscntiella-

ste d< la: i b!oi.nman. Men wid åhrets slut kora då warande Bibliothe-

carien, Georg- Wallin, med en Pinlologi^k Disputiition : de NiipUis At^

tj'jn:ft< , ut h sum LiNN.EUS icke fick tilifäUe att opponera, skref haa

iiagia oirl;. om rätta sammanhanget af Sexu Planinrim after botaniskt sätt,

dem han uti mannfcript gaf till Doctor C;;ls}us, hv/ilket äiiteligen kom

uli ?iX)r-s?or Olof Ruobeces händer och lujaom så behagade, att han

had.; kust kärmu den Ujigkarlen, som di t ^-i:i:ai jiski^ifwit.

'730. D' n ålderstegna Olof Rudbeck firk nu frihet, att Kim-;

na öiua publi.j^ua Föreläszii»Jgar , allenast hau hölle iiågon Vicariiuaau
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Vice-Acljuncten Preutz blef fÖrst kallad att hålla Lectlonerna i Trä-

gården, men wid undei-sökningen af Rudbeck hölt intet inålct, ty bkf

LfNN/EUS förekallad, och af Fanilieten examinerad, o-^h med approba-

bation antagen, last Prof. Roijdrg hölt äfwentj^rligt , att göra en ännu

icke 5 ährs gammal Student till Doceus., mycket mera att lämna honom

publiqiia Föreläsningar. Men som ingen annor war att tillgå, bk-f

LiNN-EUS den, som skulle iMsa i Ti ägården , och därföre om wärtiden

1700 begymier sina (puLliquc) Botaniska Lectioner, för en myckenhet

Collegantcr Avid Botaniska Excursioner, och Rudbegk tager honnm i

sitt hus till Ill/ormafor .£'6r sine små Barn med senaste giftet. LinnvEUS

låter ändra hela Trägården , förer ifrån Trägårdar och Landsbygden de

raraste blomster, dem han planterar äftcr egen method. Förkdit ähr

existerade vacance wid Trägårdsmästare-Sysslan , den Linn^us sökte på

Prof. RoBERGS tillstyrkande, men Prof. Rudbeck afskig det, sågandes

sig hafwa större tanka om Linn.eus, hwilket honom hjärteligen fÖrlröt,

intill dess han nu (som Docens) fick befalla den succederande Trägärds-

mästaren, att äitcrkomma sina ordres uti Trägården.

LiNNiEUS begynte anställa Excitrsiones Bofanicar uti private Colle-

gier, och fick en myckenhet Colleganter, hwarigenom han förskaffade sig

kläder. Han hade ock här tillfälle att nytja Prof. Rudbecks wackra

Bibliothek i Botaniquen, och att stadigt igenomgå hans oförlikneligen

prägtigt ritade Swenska Foglar. Nu anwändes dagarne på arbete jned

Disciplarne, och nätterna pä utarbetande af det nya Syst ju och den

Reformation , som Linn.eus begynt i Botaniquen. Nu begynte han

skrifwa sin Bibliotheca Botanka, sina Classes Plantarim , sin Critica Bota*
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Kira orh s-ina Gimtra Plautarnm , att han ingen miimt åsidosatte, sa län-

ge luii wi^tades i Upsala.

1751. Medicinge Adjimctcn Do('tor RoseN Iiade nyligen återkom-

}nit frän si-n ntiäiidska resa , där han gjordt sig habil uti Anatomien och

Prectiquen, och som ingen Practicus war i Upsala, blef han af alla upta-

gen. Han emottog straxt den andra delen
,
(Anatosnien), som hörde till

RuDBECKJENS Profession, att läsa den publice. Rudbixxs 70 åhr gäf-

wo honom hopp att snart kunna blifiva dess Successor, och ingen stark Coni-

petitor wore att förmoda, om icke LlNN.iEUS emedlertid kunne komma

iipp. Han sökte att älVen få läsa Botaniquen publice, den PiUDBECi:

icke kunne anförtro Rosé.N, som sig därtill icke applicerat. Roscn sök-

te lörmå L,iiJN^^:us alt «jelf afstå Lectionerna, det Linn^icus ock gjordt,

om RuDBECK tillåtit det. Ty hände, att då LlNN.EUS öfwerwunnit ar-

mod, måste han straxt fastna för afwunden , hwilkeiis spel woro så

widiöftigc som onödige att här specificera. Med ett ord, Bibliothtkarien

NoRRELii o^^rogna Fru -vristadcs nu i Rudtjecks hus, igenom Iiwilkeii

LiNN.EUs bief fö.hatlig hos sin Patronessa, alt han såg sig icke längre kun-

na där förblifwa. Och som Rudbeck ofta talt om de sällsamme phaeno-

mena och örter han sett på Lappska resan, så hade Linn.eus fattat en

stor håg att se desse länder. Secretern wid Wettfnskaps Societeten i

Upsala, Mag. Andreas Ceesie^s, påyrkade, att Linn.eus skulle resa till

Lappland, hälst Kongl. befallning war, att någon af Societtten borde dit

taga en resa, hwarföre ock i Societeten blef beslutit, att LlNNvEU*

nästa åhr resa skulle. Linn^eus tager därföre wid slutet af åhret af-
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sked från .RuSeckska eonditionen och reser neder till sin födelseort,

Smaland.

1732 rrspr Lmy^rs naora dogar till Zzjyi^ alt se StoBv^et Slen-

samliiig, liäl-( som baii ondast Saknade Iios sig kunskap i dt nna delen
^

af naturen; men som samlingen bestod mast af Pd, ificaler ^ fanl lan här

icke sin uträLii^ng, utan afier ett par dagars drögstnål i Lund brg^wer

sig tlllbakas åt Ujs^ala, hwariuåa han reser åt Lappland d. i3 iMaji till

Ixäst, utan i;iipo<iimLiita och all. nast som han går och står. Dä han i

Ångermanland går upp ifrån iandswägen till den höga grotlun i Skalabcr-

get, beledsagad af ett par Bönder, hade han på ett hår när warit olyck-

lig, i det att Bonden, som klef ofwan för honom, ref en khppa lös, som

jslog neder just i Avägen , där Linnteus skolat stådt, om han icke en

handwändning tiilförene ändrat sitt steg äfter den andra Bondens steg.

Ifrån Umeci gick LinnjEUS uppför floden åt Lycksele-^ men som wårflo^

ilen bcgynte komma alt för starkt, måste han marchera till fots igenom

skogar och myror, där isen låg under watlnet och stante änteiigen upp-

wid Olycksniyran^ som landet denna tiden oniögligen kiinne igenomresas;

IiAvarföre han måste tillbakas igenom Umeå-floden till Umeå, hwarifråa

han förfogade sig ät Pitsä och Luleå, dar han fick i följe Bergmästa-

ren SwANUERG, som då arnade sig åt K.iiylware ; altså seglades f^uleå-

floden förbi Harris åt ^'cckmocl: , och därifrån foitsaltcs resan åt Qitkk-

jockf under hwilken resa Bergniästar SvvAKijRriG , som funnit nöje uti

LlNN^i conversation , tillbörl sig att lära honom Proberkonsten på eti

koit tid, om han vrille besöka Calix på återresan. Ifrån Qiiickjock fick

Jam^MVS tolk igenom Pastorskan Giioxs föranstaltande, hwarpå h«n
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gick upp för fjcllcu nid Wnlliwarå, (1'åv han s^g Sckm inotddmm, oohupi^

i fjellen en ny weild af örter, dem han med Lapparnes Oeconor.iie och

Mores samt andra märkwKrdightter noga bcskrifwerj fortsätter salede»

resan öfwer hela fjellen och fjelhyggen alt till fots, intill dess han ned-

kommer i Norska Finmarktn wid nc-rra hafwet wid Torrfjorden y där han

seglar ut åt Sallevony \_HelUron]y mt n för wagor och storm kommer icke län-

ger än till Rorsiads Kyrka. Under iiterrrsan, då han en dag wid norra

fjällsidan går upp, att söka öi ter och stenar, skjuter äfter honom en Sjo-

finne, men råkar inttt, utan då Linn^us drager på härtsfängarn, löpep

att han landslapp. Härifrån äfter ett par dagars hwila förfogar sig åte^

LiNN.ilUS öfvrer fjellen, men drager sin kosa mera åt norr åt Kaitom-

»idan, och återkommer neder igenom LuIeå-floJen, Under wägm då haa

gjordt sig en flotta, att igenom Purkijaur-sjon midt pä natten segla öfwer

till Put kijaur.jvav han åter i lifsfara; ty töknet förhindrade honom ulsigten,

samt wä Irct ocJi strömen hulpoa åt att draga honom pä sidan , så alt

han med slöiSta plats undslapp forsen. Sedan han återkommit till Lw/^a^

lärde hau af Berguiastar SwANBERG i Calix på 2 dagar ocli en natt

Proberkonsten , och äfter en stark och långsam f<itif|iie liwilade sig hos

Käradshöfdingen IIoUEU. Resan fortsattes igenom Torne ti , och Lin-

N^us ärnade sig ät Torneä-fjell-, men emedlerljd mot* r Jionom winlrcn,

att han måste wända c<n , då han reser tillbaka [ö'^traj strandv ägen ige-»

nom Äm/, Uleil
,

Carleby
^

JFasa, Björneborg, åt Åbo. (MjiNNANDEii^

(Sohis hjp(>rbore»« glades Taiiaimque niyaleai

Arvaque rhiphsl» numquara yiduata i)ruinii

J&uitrabat» ^ r r< " Vms^
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sedan Biskop i Åbo, [och sist Ärkebiskop i Upsata], war nu Stuclent

och undsalte LiNN^.UM med penningar för det LiNN.EUs läste för ho-

nom Hisioriain Jiaturalem). Afier 8 dagars uppehåll i Åbo, brgifwer

LiNN-.EUS sig öfwer Trajecterna åt Åland, Grifselhamn och Upsala. Så-

ledes hade han i detta åhr rest öfwer i oco nril, och när han hemkommit,

lämnar han till Wettenskaps-Socicteten berättelse om sin resa, orhwin-

ner dess approbation, samt ii2 Daler Silnvermynt, som resan honom

kostadt.

Straxt -häräfter söker Ltnn.eus ett Stipendium, JVredians1{a 6f-

wtrskottsmedlen kalladt, det han ock får, besynnerligen igenom Profes-

sor Wallraves gunstiga bemedlande, hwarigenom han för första åhret

åtnjöt 3o plåtar, men sedermera intet; och sä snart han war utrest,

gick han miste om samma Stipendium igenom sine o^^änners bemed-

lande.

17J53 tog LiNNjEUS sig före att hålla Colleghm i Proberkonsten,

som tillförene wid denna Academien icke warit pracliceradt, dä han lär-

de hvv^ar och en Proberkonsten för 2 piåtcir, hwarigenom han fick en

myckenhet Colleganter.

RoseN gjorde alt mer reflexion pä LiNN/ci tilltagande, och före^

stälte sig en alt farligare Coinpetltor, ty begärar han af LiiSN^us att få

låna dess manuscripter i Botaniquen, dem han hopsatt, hwilket war

det käraste Linn^us nu ägde; och som d( ita icke kunne winnas med

lockj wans det med hot^ hwarföre en del lämnades. Men som LiJsC-
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y!jEVS fi k spörja att detsamma afskrcfs , kiiniie hot icke mera utprässa

de andre delarne. RoséN hade cmcdlertid tagit en ung Magister GoTT-

SKAi/K Walt,e"TUS tiH Eleve, den han lärt IMedicinen snart eit ahr.

AdjuPK turen i Linid \vid Medicinska Faciilteten blef nu inrättad, den

LlNN.i^us sökte mtd Professor Rudbecks ampla föreskrift, RostH

war nu för tid< ii Brnnnsniedicus wid Wiksberg , och Cancdleren ^Y\<\

Lund , Gref Carl GYLfiCNBOiiG, v^ar där Brunnsgäst. Således kuiDie

LiNNiEUs intet komma i comparation med Wallegius, som fick Ad-

juncturen med sin mindre fronuna.

Wid slutet af åhret reser Linn.^:us till Bergslagerna, beser Nor»

berg, Bispberg
,
^Jwestad, Garjjenberg , Stcdhyttoma , Fahhi~Stad och Griif-

va. Då lian är i Fah/un, anmodar honom Landshöfdingen Rf-UTERHOLM

att göra en resa ölWer Dalilariia på siii bekostnad, hwartill LlNNiEUS

jakar, men ijåller det för en sak, som endast war talt i wädret.

1734. Då Doctor RoséN bLfvrit gift med Ärkebiskopens SysLer-^

dotter, hade han utwärkat sig en förordning af Cancellercn Croxhjelm,

att aldrig någon Dvcens må få antagas i Medicin wid Upsala Acadeiina

till j^djiiiicti pra-juiiicc, hwarigrnoni händerna blefwo bundna på LiN-

N.^iUS, soui hade detta enda till sitt iipptLälle, och lnvarigti;!oni RoseN si^

klarligen föreslUlde, att Linkteus skolat warit totalt slagen. Men vfeo-

kan därpå kommer bref med wäxel ifrån Landi-ljöfdingen Reuter-

HOLM till resans fortsättande omkring Cv/i/nr/z.^j, hwarpå LlisJsi.EUS stiast

är fiirdig och i Fahlun tager med sig sju qwicka ynglingar, såsom NÅs >

MAN, Clewbeiig, Faiilstedt , Soi3li;ee.&, Emporelius, Hedem-
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ISLAD, Sandbl, och med delta följe reser öfwer Ösier-DahkrM^ DahU

ska Fjsllm^ alt intill Rorås koppargrufwa i Norrige y och därifrån åter

öiVer fjclleu genom Wester-Dahlarna till Fahlun, hwaräst han aflämnar

sin Journal till Landshöfdingen öfwer alt hwad han observerat på

resan. ^

JoHAK Browallius, då Hus-Präst och Informator hos Lands-

höfdingen Reuterholm, sedermera Professor och Biskop i Abo, gjor-

de med LiNN^us en besynnerlig wänskap, och hade lust al honom lä-

ra Proberkonst, Mineralogi c, Eotauique, m. ni.j hwarföre Linn^eus

tager sig före att läsa Proberkonst' n i Fiihlun, hwarlill lian får låna

Bergslagens Proberkamniare m h iår lilli äc keligt Auditores. Ltnn^.us

hade äfter sin hemkomst (från L:-.op!a'id) bf,'syn;ierb'jen lagt sig på Mi-

neralogien, hwarföre han ock brjökt Bei gsiarej na , att fä ett System

äfter Stenarnes natur, som aldr'g iRttre kunne liiras an wid Bergsla-

gerna; hade ock nu iåit dt t i f 'Ii stånd, och läste det ined grufwe-

betjenternas myckna nöjf. EiiKM ], j tid tyckte I^jnN/Eus sig i Fahlun

kommit i en ny wcrld, där al'a älskade och gy^nnade honom, hwaräst han

ock fick en ansenlig Praxis med-ca. Men BiiowALfiius säg icke någon

utwäg för honom att komma på grön qwist, därast han icke komme

att resa ut och blefwe Docior, dä han sedermera hemkommen hade

ft^ihet att nedsätta sig, hwar honom hälst behagade, och da han ofelbart

skulle berga «ig. Men som härtill fordrades penningar, war intet annat,

In Ätt LiNN^Us borde engagera sig hos någon rik flicka, som först

|Lann© göra hQnoai lycklig, ocJi han *edaa henne. Denna sats behaga-



de Lt^jnttus tlieoretice, men oaktadt alla forslag blifwpr clär>rld intet

uirättadt, Antcligeii som Pliysicus iivbis, Doctor JoiiAN MojR.^.us,

5t>?n v\ar äiAcr silt stånd aiiscnilgen rik man, hwilken 6ag LiNK/Hl

fraur>'eg både med förundran och afuund, nu war nog trött med den

bf swärliga Practiquen, och fast han liade resolverat att aldrig applicera

något af sina flarn till Medicin, stiger d( tta oagtadt Linn Eus såsom

simpel Student och sedan han talt n ed Doltrcn, begärar af Fadren for-

melt hans alsta Dotter, ocli får d;irpä ett promt ya rned sin och andras

förundran, men ioLe så al Modren.

173ri wid nyåret reser Linneus (åt utrikes orter) i följe merl

Claes Sohlberg, MediciiiEe Studiosus. JLlNN-Ei trogna Camrat, Ar»-.

TEUI, hade rest nyligen förut ifrån Upscila till Engelnnd. LlNNT.Tlus be-

föker sin fö felseoit, diir han saknar sin Moder, som förledit åhr den 6

Junii afsomnat pä sitt 45 åhr. Fortsätter resan genom Helsingborg hi Het"

/mgor, hwarifrån han afscglar åt Tr[ait;]milnäe och Liikeck \M\ Hamburgs

honom betygas mycken hÖfli^het af Jnris Licentiaten Sprekelsex^ Pro-

fessor KoHii och Doctor J^nitsch. Här förnöjde han sig hela tiden

eeh besåg de waekre Trägårdarne med hwad mera, som war märkwärdigt,

samt ibland andra saker Borgniästar Anderssons Museum och dess

Broders Hydra m"d 7 hufwuden. Han war den fÖrst; , som såg, att det-

ta mirakel war icke naturens utan konstens , och som det samma blef

bekant, förmentes det odrägliga pris, som war satt pa e>t sådant ua-

ilerwärk, snart falla till ititet; Invarlöre Linn.^ius måste skynda sin

bortresa, att undwika AndeiissÖxVernas hämnd
5

ty gick han till sjös
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\v id A 'tona åt Amsterdam , då han under resan war i slorsla äfwentyr

v'' -p^'
. -A.-

'

Amsterdam uppehält TjiNNiEUS en 8 dagar att se på den pragt och

omkostnad, som har war nedlagd, hwarpå han reser sjöwä;^('n till Flar-

derwyk, där han tenteras, exanihieras, disputerar de Nova Hijpothesi

Febrhim lutermitfentium, och promoveras den ~^ Junii. Na woro Linn.ei

pengar alla, som till summan warit, dä han gick utur Swerigd, Goo

Dal. Kppm:t5 ty följer Linn.eus Claks Sohlber&, emedan lian icke

wiile beswära sin Swärfader, äftcr han hade sig noga dess sinnelag be-

kaiit. Resan går från Harderwyk till Amsterdam, där LjNxV^eus besö-

ker Professor Botanices Burman, sedermera genom Huarlem åt Lfijdcny

där LiNN-iius ser Trägården och Professor van P^-OYen.

Johan Fredric Gronovius, Medic, Doctor, war den rurieusa-

&te , som Linn^us fnnt i Holland. Den samma b; söker LlNN^us,

Gronovius äter besöker Linneum, och ser lians Sijstcmi. Nafnrce uti

manuscript med sin stora förundran, bcgarer fä uplägga d< t saiuma på

egen bekostnad och trycket begynnes, Pä Gkonovji til] >l:yi-kande be-

söker LjnNyEUS den stora Boiirha aven , och äfttr 8 dagars ansökning

får komma till honom, då BoerhzVAVe wisar sin Trägärd utom

Leyden med allehanda träd , som knnne tåla elimatet , och dä rödjer

LlNNyliUS sin insigt uti Botaniquen och Historia litteraria Botanices.

(BoerHAAve) råder därföre Linn^eus att ingalunda resa från Holland

nu strax, som han ärnade, utan haldre att nedsätta sig och leiwa i HoU

tmd. Men som Linn^us detta oagtadt nu ärnade sig tillhakas igenom
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Amsterdam åt SwengBy beder l;an LinntEus halsa Burmannus iAmster'

dam. Dagen därpå koHiaicr Linn.eus till Burmannum, som oIFcrc-

rar honom en priktig kammare, iipwaLlning ocli kost wid sitt egit

ibord, och Linn.i:us tag(r inot delta goda tiltfället till nästkommande

åhr. Emedlertid iilg'fwer LiKN-«;us sina Fundamenta Botanicn och sin

Bibiiotheca i Amsterdam , samt förnöjer sig att se Burmanni arbete om

^eijlanske Örterna ocli besöker flitigt llortnm medicum i Amsterdam,

LiNNyEus hade knapt nyttjat detta tillfälle hos Burmannum ett

par månader, förrän den rika Banquieren, Georg Clifford, J. U. D.,

kommer ^tt söka Linn^eum Jios Burmannum, och inviterar honom att

bese dess pragtiga Trägård på Hartecamp^ då han öfwcrtalar Burman-

num att lämna sig Linn.eum, den Boeriiaave hos honom reconmien-

•derat för sin stora insigt i Botaniquen. Altså blifwer LiNN^ms hos

Olifford, där han får lefwa som en Prins, får den största Trägård

under sin inspection , får förskrifwa alla de örter, som saknas i Trägår-

den och köpa de böcker, som fattaa i Bibliotheket
;
ty war ock nu till-

fälle för LiNN.Eus att arbeta i Botaniquen, då han hade alla de till-

fällen, som önskas kunne. Han ai'betar ock därpå både dag och natt,

och i förstone sö':er få sin Flora Lapponica på trycket, som ock tryck-

tes i Amsterdam^ och till Invilkens utredande ett sällskap därstädes, som

war förenadt med Burmannus och hwilket Linn.eus ofta besökte,

försköte tabellerna.

Ar,tedi kommer emedlertid ifråii London och just råkar Linn.eum
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i Leyden på en dag, som Linn^eus inkommit. Artem beklagade, alt

Lans penningar >rorc åtgångne i London^ och att lian nu beliijfde nya kläder,

böcker, promotion ocli hemresa, men wiste sig till alt detta ingen till-,

^ång. ]\Ien Linn.eus tröstade honom, att hau nu icke war i Upsala

luider t\^ång och förföljelse, och att han wille sä laga, att alt skulle

blifwa godt. Albektus Skua, den Tyska Apothekaren i Amsterdam,

hade begärt för kort tid sedan hjälp till den tredje tornens

förfärdigande af dess Thesaurus. Men LiNN.EUs, som då war kommen

till Ci.irPoilo, kunne icke emottaga detta tillbudet, och dässutom wo-

re den tredje del -n, som nu skulle tryckas, om Fiskar, dem LiNN^US

minst älskat. Ty tager Linn.eus Artedi med sig till Amsterdam^ och

recommenderar honom därpå lios Seba såsom den siöv^idi Icthyolog. Ar«-

Ö^EDI tager emot arbetet med försäkran om hederlig discretion och mår

wäl i Amsterdam samt förfärdigar arbetet, att allenast 6 Fiskar åter-

stodo, då han om aftonen under heniA^ägon ifrån Seba faller i grachten

©ch ynkeligen drunknar. Så snart Linn-EUs detta fått spörja, far ha»

till Amsterdam och söker att rädda Aiitedi nianuscripter uti Icthyologien.

-[Men som wärden gjorde en räl^ning på mer äa ett par hundrade gyllen,

göker LiNN.EUS förmå Seeam att lösa manuscrjpterna , men denne gif-

«rver blott 5o gyllen till begrafningen, hwarfÖre Ljnn.eus förmås-

.CiiiFlroiiD att lösa manuscripterna, dem han sedermera bringar i ordning.

1736 reste LjnnvEUs på Herr Ci.ipfokbs omkostnad till Enge»

hndj där han icke allenast besåg Trägårdarne i Chelsea och Oxford u-

^aa ock därifrån föjrékaiTade sig dg niiista rara örter , som inkomiiiit och
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annu woro obeskrefne, samt gjorde s|g bekant med de dar waraiide Lär-

de. I Oxford blcf LiNN^E US Tvanligen emottagen af Doctor Siiait,

»om rest i Barkariet , och räknade sig för en Discipel af LiNN^us,

emedan han med så mycket nöge läsit hans Sysfeme. Den lärda Bota-

nisten DiiiLENius [emotlog] LiKn.Eum i begynutdsen spotskt, som haa

ansåg LiNN^Ei Genera, dem han halftryckta falt Öfwcr från Holland,

wara skrcfne emot sig, men sedermera qwarhölt Linn.eum hela måna-;

den, utan att lämna honom en timma i fred om dagen, och änteligea

släpte honom med tårar, kyssandes, sedan han tillforene tillbudit ho-J

nom att lefwa och dö med sig, som Professionens lön wore tiilräckclig

för bägge , och äfwen den Sherardiska Pinax,

LiNN.EUs kom tillhakas till Holland, riktandes CltffoRds Trägård

med många Icfwande örter och dess Herbarium m.ed många torkade

specimina. Linn-EI Genera Plantarum trycktes nu med all flit i Leyden^

och LiNN.EUS blifwer kallad d. o Octob. att Avara Ledamot af Kej-,

serliga Wettenskaps Acadcmien , med tillnamn af Dioscorides 2:dus.

BoERnAAVE sökte öfwcrtala Linn.euai alt gå öfwer till Caput Bo^

Hce Spei och därifrån till Colönie^na i America på publique depcncc, att

skaffa till Hollandska Trägårdarne alleLanda rara och sällsamma wäster,

då han wille så begå , att LinN-Eus icke allenast skulle få respennin-

gar, utan ock wid hemkomsten wärkelig Professors fullmagt. Men Lin-

NiEUS försakade detta tillbud, under sken att han icke tålde de war-

ma climater som uppfödd i de kalla, fast han hade andra (rcsonerj

näral.) att han war engagerad hemma.
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ansenliga Herbarium , och fålt örterna i Trägården förökte och stälde i

sin ordning. Nu återstod föi- det Clifford icke allenast gifwit LiN-

K/Eus åh> ligen ansenliga pennfngesummor^ ulan ock födt och hållit ho-

nom som sin egen son,, att Ljnn.SUS griper an nu.d det stora wärket

Hortns Clijfortianuf , och det samtna icke allenast utai'betar och skciiwer

utan ock [igenomser] sjelfwa correcturerna^ och alt detta innom tre

fjerdedels ähr, hwilket en annor icke skulle- göra äfter på ilcre åhr;

och dässutom under det han utarbetar Hortum Clifforiianum, dä han war

trött af detta arbete ^ förlustår han sig med Crifica Botanica y den han

trycker i Leyden. Men af alt detta arbetet blef han ock så utmärglad

vvid hösten af åhret , att han icke mer kuiine tåla HoIlcUiäska luften
,

ehuru! han lefde i alt det wälstånd,. som en dödlig önska kunne;^ ty han

reste in till Leyden att liöra Boertiaavi;^ när han behagade, fick åka

pä Amsterdams gator med 2 par hästar, fick wara i Ainsttrdam , då han

behagade, och fick wara pä Hariecampi i den sköna Trägården, när ho-

nom lyste, och hade där all upwaktning af kock oc!i bcljenter, och

kunne aitid emottaga dem^ som gjorde besök, med. all högticilig wälfäg-

nad. När nu Ci.iFFORj> såg, att Linn.eus wiile ifrån sig, tillböd han

honom alt blifwa qwar
, pä hans dopence lefwa i Leyden att hÖra

BoERiiAAVKN, då honom lyste,, och icke öfwergifwa sig, förr än

]3otaniska Professionen i Utrecht äfter den gamla SuRRURiEll blefwe le-

dig, då LjNNyEUS kunne Avai-a säker om licnne,, och Cufford wille

emedlertid gifwa Linn^eum lön. Men oagtadt alla tillbud, oagtadt all

wällefnad och heder, som LiNNiEUS åtnjöt, och där alla iiotanici sökte ho-
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såg sig icke wara i stånd alt lämna (att starkt) arbeta i ett så önske-

ligt tillfälle. Däjssutom, läng^a(^e lian henij. och Holländska climalct är

icke för en S\ycnsk länge hälsosamto.

liiNN^us valedicerar CLiffohd ocli, reser åt Paris genom LeijdeUi,

där han ock valedicerar sina wänmr odi bekanta, Piofessor vAN

RoVEN blir bestört,, att Linm.eus wilie akkles lämna orten, och ofib-

rerar hononi alla de förmåner , som någonsin knnne gifvvas , om haii

wille allenast blifwa. hos sig ett haift år, att staila Academie-Trägårdeii

(med honom) i ordning och ^vara honom behjälplig i dess ntarbetande,

^anit denronstrera iör honom sina Ftindaiuenia, Botanica, hwarigenom LiN-

K.Ei principer kommo publice wid cn, så lyster Academie att propageras,

och de LiNN/Et namn, som han gifwit i Horto Clijfort iano och. andra sina

»krifter, kommo. att antagas wid en så namnkunnig Trägård.. Ljnn^us

resolverar och bli!wer qwar , hwilket oändeligen grämde CiiirroRD, hälst

som. han hade tiilbmiit Ljnn.eus så många förmåner.. Linjn^us sökte att

unskylla s^g hos Ci,iFFonD,. att han icke blifwit qwar för någon annor

orsak, än att hedra .sig och sin wärdiga- lien- Cliffoi{d., Leijdiskn 'lr'å'

gården war anhigd HiU x Bo\i:i\nAÅ\ES mcthod, den Professor van Ror£3sr

hade- rcsi-lverat att kasta aläeles om; uii och antaga. Linn.ei; nieii

LiNNiEUS kimne icke tillåta , alt den skulle stötas , scm gjcrdt sig så

mycket godt, utan after EociillAAVFS nnthod ej kunne fi stå, halp han

VAN Rorr;N alt utarljtt» en egc n. Orterna i Leyiien mönstrades nu af

liiNNy-EO med VAN RoYtN. De fingo sig nya nanui och bleiwo npp-

I
fl

\
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stäldej och LiNN^us warin alt fortroende hos van Royen
; under

hwilkeii tid han mäst h^var dag war hos sin GaoNoviua och hal'p ho-

nom med sia Flora Virginica , hwilken utkom nästan på en tid med

Ilotius Lnydensif , som bägge aittagit LiNN^Ei namn och principer. Men

att nätterna icke måtte gå fruktlösa förbi, utgaf LiNNiEUS här sina

Classes Plautanim och sin allcdna Cararats Petri Artedii Icthyolngia

af 5 delar, tillika med Corollarimn Generum och Methodum S.exuakm.

1738 existerade vacance wid den ordinaira Medici - sysslan

i Surinam t hwilken skulle besättas af Boerhaaven, som sökte att

få LiNN^UM dit, föreställandes, huru dess Antecessor innom 5 åhr skaf-

fat sig några tunnor guld, såsom den endaste Medicus i orten; och

hwad härhga örter funnos icke i ett sådant sköat cliniat? Men då

LlNN^US drog sig undan,' lämnade Boerhaavr honom tillstånd, att

föreslå den tjänligaste, emedan ingen hade sig bättre bekant de unga

Doctorerne, och dem som tllhka hade kunskap uti Natural-Historier, Lin-

NyEUS nämner altså JoHANj Bartsch ifrån Kmigsberg , sin föitrogna

wän , som af LiNNiEUS icke allenast lärt Botaniquen, utan ock b( syn-

nerligen Insecterna. Han bhfwei- straxt antagen och samma åhr afreset

till Surinam y men till sin olycka.

Under den tiden Linn^eus wistades i Leyden^ war en klubb inrät-i

tad, där Doct. J, Fr. Gronovius, D:r van Swieten, Doctor LiN-

SfJSUS , JoH. Lawson, en lärd Skotte, som mycket rest, Linn^i be-

synnerlige wän, och som ofta frågade Linn^um, om han behöfde nå-

got penningar; och då haa §waradie^ nej, tog upp 6o, 8o; loo gyllen
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LiNN.EUM och GiioNOYiUM ofÖrlikneligcn , ocli iigde mycket förnuft;

LiEBKKKiiHiV, en stor ocli grof Preussare, som liade makalösa mlcrosco-

per; Jon. Kiiamer, en lidlig och slarfwug Tysk, med oförlikneligt ge-

nie, till att minnas alt, Inrad han liörde läsas, och som warit Studiosus

af alla Faculteterj samt Jon. Barisch, en smal
,
wacker, q^N icJ-::, lärd

och sedig yngling, [woro Ledamöter]. Och dä de samlades hos Inv arandra^

ålåg det den, som war -vvärd, att demonstrera något i sin sak, såsnni Gno-

Kovius i Botaniqiuny van Swieten i Praxi, Linn tus uti Historia

Naturali, Lawsqn uti Hifiorien och Antiqniteterna ^ LieberkueN uti

Microseo^^isis , Kramer uti Chemicis odi Bartsch uti Phijsiiis.

Förrän Linn^us tog afsked i Leijden, war den sjuke Boerhaaven

redan så inlagen af sin Hydrops Thoracis, af Invilken följde en stark

andtäppa, alt han nu icke mera kunne ligga i sängen, utan måste sitta

uppe, och hade långt för detta förbudit, alt ingen skulle till sig insläp-

pas. LiNNiEUS v/ar ock den enda^ som fick komma in, att kyssa sin sto-

ra Informators liatui , med ett bedröfweligt vale , då den swaga Gubben

hade ännu så niyckt t krafter i sin hand, att lian förde LiNN.iEi hand till

sin mun och kyste henn-e tillhakas, sågandes; "Jag har lefwat min tid

och iiiina åhr, samt gjordt, hwad jag förniådt och kunnat. Gud bewa-

re dig, lör hwilken alt detta återstår. Det wärlden af mig äskadf, Iiac

hon fått, nun hon äskar långt mera ändå af dig. Farwai min kära

LiNN.EUS." Tårarne tiiläto ej mera, och dä LiNNvEUS war heuikoiu-;

men i ^warteret, sände han honom ett prägtigt exemplar af sin Chenik,'
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spörja hemmanifrån, att en hans -wän sökte winna lian-; Käresta hos dess

Svvätfttder. Ty skyndar Ltnn eus på resan , men fastnar 5 en s\rår

frossa, lör liwilken han liL^^ äl Llifwer curerad af \-'.N SwiSVTEN, inen

fastnar i recidiv med Cholera, som brutit lionym halsen, diiräst icke

Doct. VAN SwiETEN haft så mycken möda ospard. Ånlel:;;. n bl.f

LlNN^US frisk, och den föilörnade CoirFOiiD komner du in att se

LlNNvEUM , Leder lionom följa sig pä en natt till s';i Trä^^jurd, förestäl-

ler honom afwentyret att resa så matt, som han nu wore, tillbjnder

honom sitt förra sälla vivere, med hästar j)å sitt stall , och atl promene-

ra, då honom beliagade, samt en dncat Lwar dag han hos honom wille

\vistas, LiNN^j;us blef qwar några ~vveGkor och åtnjöt alt detta goda,

dock såg aldrig sin liälsodag, förrän lian yaledicerat Holland och kom-

mit in i Brabant, då hans kropp blef (samma dag) liksom förnyad af

luften, och liksom fri för en tun^ börda.

Då LiNN.EUs tar aCsked at Professor van Royen i Leyden, skrit'

vrer denne med honom ett bref till Botanices Professorn i Paris, hwil-

ket sedermera blef honom där wisat, af följande innehåll och ord:

""f^iro clarissinio Antonio de Jussieu, Medico experientirsimo, Botnni*

cer Professori cekberrimo et Academhie Regice Scientianmt in Galliis Socio et

Membro dignissimo , s. p. d. A. van Roybn."

"En Carolum Linn eum Scieniice Botanicce
^

{si quem noverim), facit»

Prineipem, qui ni scrlptis innotuerit
,
^xperimentis innoiescat. Hic in phrisqut

Historioe Naturalis partibus versatissimiis , hasce Tibi trädet litteras, Hime

yere doctmty eriiditum et humanissimum Tibi tuceqiit curce commtndo, ut jnir
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Te, qnanfum pofesi fien, opporiunifafnii habsat cnmia , qnce ad hoc negnfiam

spsciant^ perlustrandi ; qnio'quid aiitern ei fneris beneficii , niihi , cvni per uH*

quod tempus iniimus fnit , Jactnm repWabo. Vcile
^ fratreniqiie'^J!m Nob.

DU Fay meo nvrnine salvere jiibe. Duham Leijclce äie 7 Maji ijjs.''^

Af detta och fltre omsfänd!gh( t( r kan man döma, hwad LiNN^.U«

uträttat i HoUnnd innoni 3 åhrs tid. lian Iiade har itu r skrifwJt, me-

ra nytt iiptäkt, och mera refutnurat Botaniquen an någon tdiförne

kunnat i hela sin Icfuad; hwaiföre ock tilldrog sig, att han städse blef

besökt af de störste Eotanister uti Ci-iffoiids Trägård , då åtskilliga

gånger hände, att Gronovius, v-an Royen, Buiimannus, Si;rru-=

Rijsii, Andry, Lawsun, och andra råkades utan att hafwa hos honoin

stämt möte. Linn^eus hade det nÖjet, att Discens wid en så stor Aca-

dcmie höra där sina Prhicipia och Fimdanmita länsas publice, då Sluden-;

terna wisade hwarandra den, som upbygt Thcorien. Sa, sjelfwa natu-

ren favoriserade Linn.eum därmed, att hon lät igeriom hans flit och

föranstaltande den sköna 3Infn första gången blomma i Holland, hwil-

ken besågs såsom cit under af hela landet, dä äfwen de förnämste och

sjelfwa BoEiiHA vvE kom dit Hayiecawp] att iorJra af LiNN.aus dess

demonstration öfwer denna Jlliua, för äfterwerlden framlagd uti den

tractat, som han utgaf under namn af lilnta Ciijfcrtiana , och äfter

hwilken hwar Trägärd sedan kunnat drifwa fram hennes blommor. Kos

BuRMANNUS i Amsterdam war Linn.eus allid wälkommen ibland de

ZeyJanske och J/ricanske örterna j hos Gjionovius i Leijden war Likn^us
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liksoitt liemma°j tllit' de Virginiski orterna mönstrade* 5
hos VAK RoYESr

fick altid Lii^N^us det raraste till Cliffordrka Trägården och Irwar må-

iiad wid pass besöktes Trägärdarne i Amsttrdam^ Uirscht och Leyden,

men dagligen i Hartecamp.

Sedan Linn^us således blifwit stor i Halland och rik på kunskap

om örter, reste han därifrån och passerade Antwerpm, Trefontam%

Mecklin, [Mecheln] , Briissel , Mom, [Bergen'], Falence , [Falenciejmes],

Cambrigie, [Cambratj], Peronue, Rop, Pant ä Pont, {Pont S:t Maixence],

till Paris. Straxt han kom in i Brabant, säg han sig wara kommen ut-

uv en skön Trägård på en mager betesmark, där folket war melt och

husen eländige. Staden Antwerpen hade gamla och pragtiga hus, men

mästadels fatliga inwanare. I Brusset såg han de skona foutainerna på

gatorna, den djo-bara Arsenalen, och den här nu residerande Keusa-

HENS Syster, med den Papistiska Rehgion, som här war i sitt högsta

flor. På westra sidan ofwan på en wall besåg han ofta hela denna

sköna stad. På östra sidan hade Fransyskan redan trängt sig in. Wid

3Ions hölls en stark visitation, där ingen fick passera med mer än 5o

livrés» Men LiNNiEUS kom iikwäl fram med ett par hundrade duca-

ter. Denna staden, ehuru han icke war stor, hölt likwiU ellofwa Åpo-»

thekare. Häromkring brötos stenkohl och takskiSer. Wid Vaknes

IValenrimnesI blef Linn^/ei eoffert förseglad , emedan han hade med sig

en hop med nya böcker; ty han hade iagit ett exemplar af hwarje bok,

som han uplagt i Holland. Widare passerades FLandrens fält, som lik-

jaade Skänn slättej-o Husea woro bygda mästadels af en §ten^ som w^iy
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miåt omdUn sandsten och krita. Uti Cambrtgie [Camtjray] Iiv-ar gäng

klockan slog, sågos 2:ne af träd gjorde karlar, som slogo på klockan.

Landswägen war stenlagd med en kalksten, som genereras af lera ellec

med Marmor» prinio , Sysi. Nat. 6 p. iji. n. i.

Så snart LiNN-EiTs kommit till Paris, blef lian lefvcrerad af den

gamle Professor Anton^ de Jussieu, hwilken war dagligen sysselsatt

is;ed Praxis medica , till sin Broder, Demonsiratorem Plantarum, Bern-

hard DK Jussieu, Här blef Linn^^ei göromål , att genomgå den wack-

ra Trägården, att se Jussi^orum, Tournefortii, VAiLiiANTTi, Su-

RiANi oeh andras Herbarier, samt d'Isnards största samling a£ böc-

ker i Botaniquen. BERNHARD DE JussiEU anstälte resor åt FontainS'

bkau cell Burgnndien, endast att wisa Linn^us de wackraste wäxter,'

som finaa.? omkring Paris, i fö'je med LA Serre, då LinJsT^us had»

fri resa, och Bernhard de Jussieu tjänte honom dageligen, så att

LiNN.EUs här converserade med Jussieuerna
,
Reaumur, Obriet,

salig Tourneforts (ritare och) resekamrat i Orienten,med la Serre,

Ånkan Vaillant och JMademoiselle Basseport, som war Pictrix re-

gia i Horto. Den i4 Junii anhöll LinN/EUS hos då warande Prsese»

DU Fay att pro hospite få bese Wettenskaps Academien, dä han äfter

sessionen blef ant3'-cld att något dröja, och därpå fick weta, att Acade-

mien antagit honom till Currespondent. Du Fay föreslog, om icke

LlNN^us hade lust att blifwa Fransos, däräst Academien toge honom

till Membrum med åhrlig Ptnsion, men högre hog drog honom till sitt

Fädernesland.
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Se^an Linn^us sett Slottet Versaitks, Landet omkring Parts ^ Bi-

bliolheken, Musca , Herbaria odi Reaumurs samKngar, ujider liwilken

tid han lios Jus.sieuerna hade niäst dagligen fii.t vlvere, täiikie han

på hemresan. Tj LiiNN göroniål war ej att lära Fri'n3ka seder och

ulländaka Si-rcvk j liållandcs före, att tiden på intet salt dyrare l.öpcs,

lin då man reser utomlands endast för språken skulk Wisfc war det,

iiif LiNN.Ei tid icke iiilstadde honom exeolera språken; men så war

ock att märka, det hans g' nie -vvar så aldeJes intet för språk, att han

liwarkcn lärde Eiigcis':a , eller Frcnsij^ka, eller Tijska^ eller Lnppska^

|a, icke en gång HoUandska , fast lian hela 5 åhren wislades i Holland;

icke desto mindre kom han allestädes fram wäi och lyckligen. Sedan

LiNN^us således sett det niärkwardigaste i Paris ^ far han till Jiouen,

och därifrån s-glar med cn slrykande Avind och storm till Ca/tegat,

där winden straxt wänd.r sig åt sundet, ocli jLinn^3:us landstiger wid

Helsingborg, hwarifrån lian reser att besöka sin ålderstegns Fader i Sien.

brohiilt, och älter några dagars hwila begifwer sig till Fchlun, där han

linner sin förtrogne wän, Johannem Erowai:liUxM , redan Avara blef-

wen Physices Professor i Abo , och S'n Rärcsta wänta hans hemkomst.

LiNN^us får nu (form* 11) förlofning, hvvarpå han reser till Stockholm

,

att där söka sin wiuare ferUm.

Stockholm emoftog Ltnn.5:um uti September månad såsom en främ-

ling. liiNNiEUs ärnade här såsom Doctor försörja sig; men som han

iWar allom obekant, wågade ingen i åhr att anförtio sitt kära lif uti en

©försökt Doctqrs händer, ja, icke en gång sin hund ; att han ofta twif-
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lade om sin fortkomst i Riket Han,- som allestäds utomlands biel ivrad

såsom en Pi inceps Botaniconm
^ war hemma såsom en Klimius, kom-

men ifrån luulerjordiska werlden, så att oni Linn.eus nu icke warit

kär, hade han ofcibart åter utrest, och lemnat Swerige. Den enda

äi'k!insla, som han märkte hos sina, war det, att då {UpsalisnCi) V/etten*

skåps Societeten war tillsammanskaiiad til! Stockholm hos sin Pii-ses Il-

lustris, Riksrådet Gref Bonde, den 4 OctoLerj blef LinNyEus enhäl-

ligt wald tili Ledamot.-

i7ö^. Sedan LiNNyEus såg, alt han på intet sätt kunne få nå-

gon Praxis medica, b< gynte lian frequentera de alhnännaste spisqwarte*

rui , liwaräst haa säg de -luige CäVuilUrcr, som Llifwit blesscrade in ta.

Siris f^^enerif, sitta abstejiiios, dä han tillstyrker dem , att wara wid

godt mod och att dricka ett qwarter Rhenskt win, med försäkran, att han

WiÄii de n curcra innom i4 dagar, dä äiilt ligen 2:He , som fruktlöst me-

d)icincrs:t, wågade sitt I f uti hans hän<lt r, och dem han straxt curerade;

hv/arälter han innom eji månads tid tick under sin cur den masta ung-

domen, liärigeno.u begytite hans credit att stiga under de dä gängse

koppor O! b Ir(;ssor, så att han redi-n i Mars Kiänad fått den ansenliga-

ste practiqucu.

LiNK^rus blifwer bekant med den wittra Capitaln TriewaLD,

6om nitdclst Evj^x; rijrental-Physiquens införande i Fiikct redan blifwii

slbnänt ä .skad. Dtime Capitain Thieatald gick nu hafwande med en

l^tttmkcips- /Ladiniks imUttaiide jpå modersmålet i Residence-Staden^

I
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om hwilken lian ofta öfwcrläggcr med Baron IIopken och Docfor Lin-

N.EUS, 30111 äfwen associerar sig clcii af sitt Fädernesland sä högt för-

tjänte JoNxVS Alström. Desse komma tillsammans, göra sina lagar,

och fundera Academien uti Maij månad, samt kasta lott om ram och

amseende, och änteligen om första Praesidentskapet, då LlNN^us blir

den första Prceses i Wettenskaps Academien. Emedlertid stiger LiNNVEl

credit under då warande Riksdag.

Landtmarskalken , Gref Carl Gustaf Tessin , låter kalla Lin-

N>ffi;UM till sig, och frågar honom, om lian hade något att söka wid

Riksdagen, som han wore försäkrad, att Riksens Ständer skulle anse

för ett nöje att gynna en Swensk, som så mycket distiiiquerat sig utom-

lands. Men fast Linn>eus sade sig intet hafwa att söka, bad han ho-

nom ändå betänka sig till dagen äfter och då komma igen. Emedler-

tid råder Capitain Tiiiewald Linn.eum att söka fä i Bergs-Collegio de

hundrade ducater åhrligen, som han för detta innehaft och nu woro

[
lediga. Gref Tessik tager denna ansökningen (d. Maij), och befal-

ler LiNNiEUM komma till sig åt middagen. Emedlertid cmdrager han

saken i Secreta Utskottet, och wid middagstiden gratulerar LiNNiEUM,

att Riksens Ständer bifallit hans ansökning, Invaremot det ålåg honom

att sommartiden publice på Riddarhuset föreläsa Botaniqtien, och om

.wintren öfwer Bergs-Collegii Mineral- Ca^inet.

' Emedlertid hade Gref Tessin talat med Aramiral Ankarcrona, att

som vacance existerade äfter Doctor Boije [Boy] wid Ammiralitets-Me-

slici beftällningen i Stockholm ^ han därtill skulle kalla LiNNiEUM3 tjf
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akickar Animiral ANitÄE.CÄO^iA äfter honom, forestallandes liouom vacaK-

een , samt huru en sådan Botanicus kunne liafwa tillfälle på Baraqxier-

na försöka SmpHcium vires , och att om LiNNiEUS -x^ille soka sysianj

han dä skulle komma allena pä förslaget, hwilket skedde, och LiNNvEtrs

bhfwer af Hans Maj: t utnämd till Ammiralitets-MedlGus d. 5 Maji^ sä aii

LiNNiEus Jnnom en månad blifwer publicns Doceny på Fidihrhuset med

pension , Meaicia wid Ammiralitetet med lon , och Jovsta Prims af Acade-

mien med disiinction. Gref Tj;ssin ofTererar dässutom Linn^eus i sitt

hus den kaiimiarc, som han sjelf bebodt, dä han war ungfcarlj samt fri

talfel , där de förnära.ste wid Riksdagen samlades. Nu som under den-

na Riksdag de 2 partier, Hattor och Mässor, besynnerligen uppkommo,

blifwer LiKNiEUS alhnäat (skämtewis) kallad af Hattarne deras Archia'

ter, hwarsgenoni Linn^i practique steg otroligt, att han allena hade

den så stor, som alla de andre Medici tillsammans, och förtjänte sig nu

och sedermera i Stockholm ährligen 9000 Daler Koppm:t3 ty hÖlt LiN-=

KjEUS före nu wara tid att fägna sig af sitt arbete och därfÖre bega-

rar bröUop, hwiltet och sker, då han d. 26 Junii på sine Swärföral-

drars gård wid Fahlim, Sweden, får äga sin länge äfterlängtada Brucl^

Sara Elisabeth MoRiEA. Åfter en månads nöje i Fahkm reser Lin-

N_EUS åter tiil Stockholm, att bewaka sine antngne syslor, och wid slu-

tet af September aflägger Praesidium i Wettcnskaps - Academien
, då i

constitutionerna war befallt att hålla en liten sermon wid afskedstagan-

det. Men Linn.eus hålkr i stallet en formel oration om Märkivärdighs*

ter uti Insecterna till allas nöje, hwilket mönster sedermera alla Pr£eside®

efterföJgt, och detta tal blsf på Academiens befallning tryckt.
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get komir.o RoscN, Ltnn^eus och Wallerius. Men Gref Tessin",

som i ^^.rr.j- liöi dt LiNN.Ei stora namn, recoram(?ndcrar honom hos då

waranJe Cancelleren Gref Carl Gv^llenborg , ,ocb dDine jäsnkar sä

em'jllan Competitorerna, att RoseN skulle få vacancen, ocli som Profes-

sor floBERG nu för sin ålder toge afsiked , skuilo Linn.eus s-.ccedtra

hujiom , och de bägge sedcraiera byta Prcftssioner , hwilk.-t ock b!ef

faststäldt dem emellan, Läist som ban [Grof GYLEEffijoRG] funt skäligt,

att RoseN, som så länge tjänt wid Aca<Iemien, borde få det förestå. Men

man wet ej af hwad orsak, demie Hf i r( n st-dc jmcra ändrade sig och

hos Hans Maj:T recommenderade Linn.eum, sä alt det war på spet-

sen, att RoséN gädt denna gången miste om Profi ssioiic n, däräst icke en

annor omständigbct infallit. RoséN får altså den lediga eyslan, I'ro-

fessor RoBERG tager därpå aföked, och alla rnöj! ga omswep iipptänkaä

i Upsala j a\t Linn.EUS ej mätte fä den andra Professionen, hwarpå

hela året åtgår, och Doctor (Gottscii.) W^llerjus kommer fram

med en publique Disputation att förl^igga Likn^ei meriter och goda

namn, då Professor Beron.us, rseckniK ra Arcliieb^skop) , och Älagister

Klingenberg publice på Academien öfwert^ga Doctor WAi^LERiUS

om sitt ofog.

17^1 kommer denna ifrfga act för Riksens då församlade Stän-

der, som allmänt misshaga Doctor Walleru procedere, och Consi-

storium får befallning att upprätta förslag, utan att mer provocera LiN-

iJjpjJMy som så wäl innom soni utomlands gjordt sig nanmkunnig. E-

msdlertid som kriget upptändts emellan Swerige och Ryssland y war LiN-*



4i

KJEus rädd, att han icke kunne undgå såsom Ammlralltets-Mcdictis, alt

blifwa commenderad på flottan. Ty anser han för en forman den befall-

ning, som Riksens Ständer utgåfwo, att han sknlle resa öfwer Öland,

Gotthmd och IVclstergoiland ^ alt där 1 eskrifwa landets prodiicter. i

det samma får han d. 5 Maji fulhnagt, att Avara Theoretices och Practi-

Ciif Professor i Upsala äfter Professor Ro berg, hwarpå han straxt as-

socierar sig 5 ungkarlar, P. Adlerheim, J. MoRjEUs, H. J. Gahk,

G. DuBois, Fr, Ziervogel och S. Wendt, reser med dem åt 6-

land och Gottland, samt uptecknar de märkwärdigheter, där förefalla.

Så snart han kommit från resan om hösten, Hytfar han till Upsa'-

ta, håller där sin Oration äe Peragrinaiionlbns inträ Patriatn, och begyn-

ner läsa publice Historiam Morboriim for elt ansenligt Auditorium. Wid

slutet af åhret byter han ocli RoseN Professionerna sig emellan således,

att RoseN tager Praefecturam Nosoecmiij Aiiatomien, Physiologien, i^lthi-

ologien och Proeparationes Medicamentorum. LiNN.EUS däremot anta-

ger Proefi- cturam llorti Academiei, Botanicam, IMat^riam Medicam , Se

-

mioticen, Di?etam och Ilistoriam Naturalcm, h',v;!ktt blcf al Illustrissi-

mo Cancellario confirmeradt.

1742 ingifwer lifNN.EUs en remonstrot'on till Aeademien om A-

cademie-Trägårdens nprättande iitiir si!t öde , och v,'isar oung' nglighe-

ten af ett Orangcrie , i anledning Inraraf blef rcsuiveradt, alt Trägår-

den skulle å nyo anläggas och ett fullkomliot orangerie upbyggas, samt

Domus Proefecti nedrifwas och åter upbyggas. Baron Carl Hårle-.

6,
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MAN gifwer en präktig dessein till Tragårclens anläggande, Iiwilken blif-i

wer utwidgad, genomgrafwen och jämkad; dammar, qwarter ocli gångar

anlagJe; det gamla stenhuset, som war upbygdt af Olof Rudbeck,

Fadren, utan alt trä med jernposter och jernbjelkar, och liwilket nu lik-,

nade ett uglenäste, bicf åter adapteradt till wåningsrum för Professorn/

Den 21 Maji dör Professor Roberg-, och Linn^eus, som hitintill

åtnÖgt sig med sin pension, får fullkomlig lön. Sin Inträdes- Oration

låter han i åhr trycka i Upsala,

1743 blifwer Orangeriet färdigt med bagge sine flyglar, och Trä-

gården satt i stånd med mänga utländska wäxter, som sedermera åhr-

ligen föröktes igenom de frön, dem Linn^i wänner.och allmänna com-

nierce med utlänningar kunne honom skaffa. Linn.eus läser mi pu-

blice Experimental ~ dicsien med rön och observationer; uti hwilken sak

han samlat sig flere rön igenom sine resor och läsande , an som någon

annor Auctor förut ägt, hwarföre ock hans Auditoritim blef det största.

Den 0 1 Maji blifwer LiNN.^us kallad till Ledamot af Wettenskaps-

Academien i Montpeilier. Och detta åhr tryckcs hans Inträdes- Oration i

Letjden.

1744 drifwer LiNN.EUs Botaniquen härligen och arbetar på nöd-

wändiga böcker, utom hwilka Professionen icke kunne stiga som sig

borde, samt inrättar Trägården effer sitt System. Han utgifwer ock

nu i Leijden sin Oration de Tellaris habitabilis Imremento, som han hål-

lit wid förledit åhrs Promotion.
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Då Hans Kongl. Höghet, Pjiins ÄDOLrn Fäedrik,, [första

gången] besöker Academien, och då alla Professorerna presenteras af

Cancclleren Gref Gyllenborg, framställas Professorerna^ Andreas Cel»

sius och Carl Linn^us, såsom Liimina Acadeniice, för sin innom och

utoin Riket bekanta lärdom. Och äfwen samma ålir, då Hennes Kongl,

HÖGHET af Rector och 4 Proftssorer, ibland hwilka Linn^eus war en,

feliciteras till sin ankomst hit, blifvver Linn^eUS ensam antydd, att föl-

ja med till Ekholsimäy att där^ £å speciel audience hos Hennes Koj(Ga,

HÖGHET.

Den 1 2 Octob. blifwer Linn.eus tagen tiil Secreterare wid KoKG-L.

Wetienskaps-Socideten i Upsala äftcr den nyligen afledne namnkunnige

Astronomiae Professorn Andreas Celsius j och d. si November wäl-

jes han till Inspsctar Nationis Smolandicce äfwen äfter samma Professoic

Celsius.

1745 får Linn.eus i Upsala Orangerie inrätta ett Museum Re-

rum Naturalium af de många rara djur, som Cancelleren Gref Carl

Gyllenborg- gifwit, och af den stora samling Hans Kongl. Höghet
täckts förära. (Detta iöröker Linn.eus dageligen genom sin [dit] och

wäimers bistånd , att det blef ett af de härligaste.)

I denna sommar reser Linn.eus till Fahlun, att emottaga sin Hu-

strus arf äfter dess Fader, som wid slutet af förra åhret afsomnat. (Men

lämnar däraX till Swärraodreii största delen-)
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Nu lät LiNN^us trycla 2:ne för dess wettenskap mycket ange-

lägna böcker: Floram et Fminaiu Svecicom, pä liwilken senare han arbe-

tat i i5 ålir. Ty utom d'ssa admiaicula kunue icke Naturkunnigheten

drilwas med det iif, soai därtill forJrades. I ähr utglfwer han äAven

sin Öländska och Goliländshx Resa.

1746 wid begynnelsen af Junio besågo bägge Deras Kongl.

HÖGHETER Academien, och rcgalerade en hop af Professonerna med

guldinedailler j men då de andre få hwardera sin, får Linn^us 2:ne,

till teckn af besynnerlig nåd.

Straxt däräfter antager Linn.^eus resan till Wästergotland igenom

Örebro
i
Maricestad

^
Lidköping, Skara, Skufde

,
Falköping, Boras ^ AUngs.

ås, Gotheborg, Bohus, Marstrand ^ Uddewalla ^ Wennershorg , Amäl, Carl-

stad^ Phtlipp'tnd [och Nora\, och kommer hem om hösten att förfärdiga

3i'esebeskrifiiing?n.

Då Octx'oijen skulle förnyas med Ostindiska Compagniet, begår

Riks-Rådet Grefwe Tessin sä, att detia Compagnie skulle wara obli-

gerat att åhrligen låta en Historia: Nataralis Studiosus fä fri fram- och

återresa till China ; hälst Magist. Teknstrom, den Lii^n.eus skickade

förledit åhr, nu i åhr olyckligen dog pä resan.

Baron Hårleman, Baron Höpken, Baron Palmstjerjia och

Gref Ekeblad sammansätta sig att distinguera Linn^um, och att honom

widare upmuntra medelst en medaille, den de låta slå och dedicera till
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Grefwe Tessin. Pä ena sidan står Linn^i brÖf^tblld med [dessa ord]

:

Carol. LiNNvEUS. M. D. BOT. PROF. UPS. JET, , och pä andra si-

dan: CaROLO GcfSTAVO Ti:SSlN et IMM0RTAL1TAT[ EFFIGIEM Ca-

ROLI LlNN-EI Cl. Ei^EBLAD, AnD. HÖPKEN, N. PaLMSTJERNA ET C.

HÅRLEMAN DIC. MDCCXLVI.

1747 d. 10 Januarii täcktes Hans Maj:T utan ansökning, och

utan att Linn^eus därom kunne drömma, hedra LlNNiEUS med Ar-

chiaters character och anseende.

Den i4 Februari!, då Berlinska Wettenskaps-Academien skulle re-;

staureras, och Ledamöter waldes ifrån alla Riken i Europa.^ war LiN-

N.EUS den endasle ibland alla Swenskar, som därtill blef kallad.

Professor Hermannus i Lnjden hade i fÖrra seculo blifwit sand

till Ostiiidlen af Flolländarne att på deras Zeijlon bcskril\va alla där uä-

xande ört/r orh sprceiitr. Han återkom lyckligen, men fullbordade

icke arbetet, och äftcr hans död förswan det lör den lärda wärlden,

till dess det ä it' !"g n stante uti Apothekarens Glinthers händer i Kö-

penhamn, Han firk lust, att få weta dcsse upptorkade örters namn,

och dä.fört; skicLaäe dem till Holland, men fick till swars , att in-

gen Botanisi wore i .stånd att dem näinna, förutan Linn^eus i Siverigei,

hwarföre limi .^äudc d^ m till Upmla, och då Ljnn.eus igenkände Her-
mans saiui.ng, fäguade lian sig att han skulle ifrån förgängligheten få

rädda, dt niiu Thesaurus , som hitintills förswunnit. Han anwänder altså

dagar och uäitcr pa detta Herculis arbete, att examinera så länge tor-
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kade blomsfei', och skrifwer sin Flora Zeytanicay hwilken nu i åhr blifwer

f-ryckt, likasom lians Wästgota-Resa. * • - k j

Justitiee-Cancelleren L6wenhjelM lägger in förslag till Riksens

Ständer om HistoriiS Naturatis mera idkande, och den nylta Riket nu

kunne göra sig af LiNN.EUS; hwilket kan läsas uti [Eu. Gust.] Liid-

BECKS Disputation de Incremeniis Svecics, [De recmtiorlbus Etgni Svio^o-

thici Incrementis , Prces, Jon. Iure.] ^ ' •

LiNN^us hade i flere åhr j^rkat på cn resa till Norra America ige-

nom sin Discipel Pehr Kaem och att för honom fa. Stipendier och Oeco-

nomice Professionen i Abo , hvvilket lyckades , och hwarpä denne Apostel nu

blifwer äfskickad till Amerita,

1748 utgifAver LiNNiEUS Hortum Upsaliensem och sjette edition

af sitt Systema Naturce med essentiella charactercr, och altsä drifwer här

p Upsala] Naturkunnigheten till sin högUa spets, så att Botaniquen i

intet Rike i Europa kunne sägas wara i mera flor. Ty dä han åhrli-

gen botanicerade sommartiden, hade han ett par hun<hade Auditores,

som samlade örter och insecter, anstälde observationer, skjöto foglar,

förde protocoU. Och sedan de ifrån morgonen kl. 7 till aftonen kl. 9

onsdagar och lögerdagar botanicerat, återkommo de i staden med blom-

ster i hattarna, samt med pukor och waldthorn fölgde sin Anförare till

Trägåi'den igenom hela staden. Åtskiilige sä utländningar som Herrar

ifrån Stockholm bewistade dessa Linn-EI excursioneVt Men ock just n«

hade wettenskapen kommit till sitt högsta,
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KoNGL. Cancellie-Collegium" gifwer ut en förordning, att ingen

Swcnsk fick trycka eller upiägga något utomlands wid looo Dal. Silf-

\vcrin:ts ^vile; hwilket endast hade af^^igt pä LiNN^EUs, emedan ingen

annor gaf ut något ulosnlands, och således blefwo handerm? och lusten

pä honom bundne, (Iläraf hade LlNNiEUS ärnat att förswära, det han

aldrig, mer skulle ulgilvva någon tractat, om icke några disputrLlioncr).

LiNN.i;us får af Gmelin, som reste öfwer Siberieity ett Herbarium

af de raästa Sibcriska örter j äfwen som han fått tiliförene ett dylikt af

GRONOAaus utaf de Virghiiskc , och ett af Prof(,'Ssor Sauvaoes i Mont-

pellicr utaf alla de där wäxande.

[17i9]. Att intet måtte fattas wid dess Profession, utgifwer LlN-

näus sin Materiam Medicani, som ostridigt är den- största genwäg i den-

na wettenskapen.

Den 2g April antager Linn-Eus resan åt Skåne, som honom af

Riksens Ständer war anbtfald wid senaste Riksdag, då denna resa stäl-

les igenom Christianstad, Cimbrishanm
^

Tstad, [Tralieborg^ Falsterbo,]

Skauor, Mahiio, Lund, Landscrona, Helsivgborg och Evgetholm, På återre-

san bfsöker Linn<eus sin födelseort, där hans Fader förledit åhr 1718

d. 12 Maji valtdicerat detta wärldsliga, och hwaräst LinnyEUS hade

det nöjet, att se sin enda Broder stiga i sin Fciders ställe,

Äfter hemkomsten fullföljer Ltnn7£US sina Academiska syslor, och

på slutet af åliret eniottager Rectoratum Academictmy som under resan

bordt komma till hans rum. .

•
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Detta ålir reste Linn-^ei Disciplar: Monttn till Lappland, Hag-

sTRÖM till Jemtland^ och Hasselquist på hans tillslyrkan till ^gijpteny

att wisa hwad hans lära i Naturkunnigheten knnnc uträtta. Alla Facul-

tetcr i Upsala gåfwo dä Hasselquist Stipendier.

1750 bewakar LiNN^US flitigt Rettorntet och tillika sine private

lectioner, då han igenom mycket arbete och af åhrcns tillstölande får

gickt med oerhörd smärta, som straxt äftcr Rcctoratet lägger honom till

sängs, med löga hopp om lifwet. Dock blifwer han denne gåiigeii re-

Stituerad igenom det han åt [dagligen] en tallrik smultron.

LiNN^i Correspondenter ha-le ålirligen yrkat, att han måtte ut-

gifwa sin Philosophia Botar.ica^ på det tcrmejna ocli principierna kunne

fäs tillsammans uti ett wärk. Detta såg Linn.eus war ganska nöd-

vändigt, icke allenast för den lä»-da -vverldcn , utan ock lör sine Discip-

lar, och altsä blef wärkct nu förfärdigadt.

Dässutom utarbetar nu Linn eus sin Skantka Rfsa och begynner äf-

wen med tryckningen, att göra den till alliiiäii nytta.

Ånteligen som Trägården nu stigit till en ansenlig rikedom af ör-

ter, att han kunne täfla med de yppersta Academiae Trägårdar i Eiiro'

jia^ förmår Likn^us Academien att bestå en gesäll, en orangei^ie-

dräiig och loo lass wed åhrligen, utom de 20 frihetskarlarne hwarje åhr,

LiNN^us blifwer kallad af Acadsmia Scientiarum Tolosana, att wa--

ra Ledamot af dess Societet.
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OsBFCs:, som war Ltnn t;i Disclprl i Natiirlunnighctcn , kom i

åhr alt gå till China såsoui Präst, InvaillU Linn/EUS mycket bidrog.

Na kommer bref ifrån Hasselquist , liwarati Kan beklagar siii

nöd för pänningar. L{NN>5",us gifwer honom loo Daler, och sänder

till Wettf nskaps-Acadeinii n , alt alla som älskade dygd och \vt'ttcnska-

pcr, skulle contribiiera , oclii da samlas 4ooo Daler Sili\verm:t af wet-

tetiskaps-älskaiide niän i Stockholm.

L<iNX 37; US bb'£\yer anmodad af Spanska Ministern på sin Konungs

wägnar att äkafFa en Botaniciis att resa öiwer Spmiien , hwartill LiN-

KJEUs nämner sin bUata då vvarande Discipel LÖFiiiNc-, som bortreser

om wåren detta åhr<,

1751 samma åhrstid kommer Kalm i^i-s^n Cannda , lastad, med

en stor och ansenlig samling af örter, af hvvilka Ljnn^^eus får UfvveH

sin lott af h\yarje slag. Ehuru han då war sjuk af podager
,

stiger haa

straxt npp, och kände ej mer någon sjukdom för nöjet af örterna.

Så fSröktes Linn.ei ansenliga Herbarium wäl digt, att det nu täflade

med de mästa i werldcn, sedan han fått tillhopa ait, hwad wäxtc i

Swerige ^ Lappland, Horto Cliffovtiano ,
Leydensi, Oxouiemi , Chdseensi och

Parisino j utom alla örterna fråa Vlrghiien genom GaoNovius, fram

Sibirien genom G:fKLiN, frän Camischatka gGXiom Urmihofy , från Lan.

gitedoc genom Sauvages, samt det han fått ur Upsata Trägård och

ilrån alla Correspondenter.

7»



Geokg Tycho Holm^ en Student, sedermera Professor i KopeU'

kamn, som warit skickad ifrån Konungen i Danmark att lära Botani-

qiua af LiNN.EUs, reser äfter ett ährs information tilibakas till LlNN^I

nöje ocli sin Nations heder.

LoFLiNGy anländ till Spanien, corresponderar flitigt med LlNN^EUS,

som förorsiikat ditresan genom sin reconimcndation.

Hasselquist reser i ålir genom Terra Sancln, och fagnar Linn^us

©ch läi-da werlden med sina rön.

Hennes Majtt Drottningen får nöje för Natuikiinniglieten ocli

skaffar sig de ståteligaste samlingar af Conchylier och Insecter ifrån Indien,

sä att de täflade med de största i werlden. LiNN.EUS får befallning

att komma dit till Drottningholm att beskrifwa alE detta^ och nödgas så-

ledes genombryta cn weftenskap om Conchylierne, där aldrig någon ba-

nat redig, wäg; så att ock han skulle gå denna wag, som han aldrig

tänkt sig. Han fick då det JiÖjet dageligen conversera med en så stor

och dräpelig Djrottning samt en sä mild Konung. Han måste blifwa

Ho/man^ han som aldrig det ärnat», .:, , , , ;

Nu begynner Linn.53Us ett större vrärk, att utarbeta Specier Ptan-

tanmi , sedan han absolverat och lagt grunden med Genera, på det han

skulle kunna planera wetten.skapen till sin tid ; ett wärk^ som är det stör-

sta i wettenskapeu. Men I^iNNiEUS war denna tiden den endaste, som;

iiade nog tillräckeliga subsidier, sedan han fått så stort Herbarium ochi
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sett sa många andras Trägårdar och samlingar, med ett ord, sä män-

ga örtpr, att ingea (lä för tiden sett fic-ra. Genom en sådan bok kun-

ne hwar och en se, hvvad wore redan uptäckt, hwad wore nytt, dä

något förekomme, och huru det rätt skuiie nämnas, hwiiket eljest ej wa-

rit görligt. Under detta skrirV/andet, som han inonx Iwå åhr absolvera-

de, kände han först Stenpassion hos sig genereras, ofelbart af stilla-

sittande och tryckning på lifwct, uti högra rcgione renura.

1752. LiNN.EUs hade den hjertans sorgen, att en hans käre DI-

scipel, Doctor IlAssELvonsT , äfter sin fatique i Terra Sanda dör af

Phthisi i Smyrna d. g Febr. , dä alla dess samlingar och manuscripter

blefwo sequesterade ; men mister ej mndet, utan recommenderar Doct.

K^HLER hos Hennes Maj:t till resenmimet af IFrediska stipendium, att

därmed gä för Botaniquens skull till Caput Bonce Spel. Därtill gifwer

DiioTTNiN&EN sin recommendation , och R^ehler får det. Men Hol-

ländska Nationen nekar honom att få besöka Cfi/?, hwarom genom Swän-

ska Ministern gjordes ansökning i Hag. Hwem hade trodt för 5o åhr

sedan, dä wettenskaperne så florerade \ Holland, att det landet äfter des-

sa åhrs förlopp skulle blifwa så hårdt, att det nekade en annor på sin

egen bekostnad resa, att göra sig och hela PubHcum lika tjenst, att up~

täcka Skaparens under.

Bergius reser i åhr till Gottland^ och Tidström till Wasiergut-

land, bägge på Grefwe Tessins bekostnad,

OsBECK hemkommer ifrån Ckina och sänder sitt hela Herbarium
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till Ltnn.eus samt skänker detsamma, bestående af mer än 600' Chinff-

siika Örter,

1755. På slutet af sista och Leg)n'inelsen af detta åhr Llef åter

LiNN^^us kallad till Hofwet, då han beskref Hans Maj:TS egen Natu-

ralie-sanding pä Ulriksdahl, ocl) Gref Tessins Sten-scniling i Stockholm^

fick ock då i fÖrliring en skön guldring med en rubin uti af Hennes

Maj:t och af Gref TjBSSIN ett guldulir samt den dyra boken , RuAl-

PHll Hsi-barinm Amhoinense, af 100 plåtars wärde. Men största lägnadens

war för Linn^^susj att Hknncs ÄIaj.t, Lovisa Uj.rioa, den makalö-

sa DiioTTNiNGEN, frågade äftcr LiNN-iEi e]ide Son, huru han artade

och hogade sig för Natural-Historieji , och då Hon det förnam,, lofwade

sig wilja, då han blefvve fullwuxen, bestå honom fri resa på sin depence

öfwer hela Europa, hwilken höga inld hjexieligeu fagna.de Linn^EUS.

Doctor Hasse LQUISTS alla ^laniiscrlpter och Colieclanea woro föV

skuld af i4ooo Dalcr seqnestrerade i Si^iyrna. Ingen wiste, pä hwad satt-

re kunii« återwinna^. Arehiater Bace, Linn.ei endaste och aldrä-

förtroligaste wän, wågade göra proposition för Hennes KoNGfi. Maj.-T,.

som straxt betalade skulden och befalte låta saiTiIingarne komma hit»-

Elt stort prof af en så stor och wis DROTTNiNGl

Dekas MajestIter låto LiNNyHUS iiela dagen wara i deras spe-

ciella sällskap och liksom^ han tillhört Hof^vet, då ej annat talades än om

Nattiralier, som af Öfwerheten nädigE hördes och betraktades. Gref

TjBSSiN war ock intagen af denna wettenskapcn
,

bc^ynnerligcu af Ste^
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Har och Snäckor, och hans Grefwinna älskade Botaniquen. Således tyck-

tes liiNN^us försatt sin wettenskap i landet ifrån eit intet till det hög-

sta, då hon af de största och sjelfwa De Konglige älskades och cuiti-

yerades. Hwad större prof af Hit I

LoFLiNGS sändningar af örter till LinnjEUS från Sponien och

Portugal strgo till lika antal, som dem han nyss fådt ifrån Osbeck.

April 27 blifwer Linn.eus dubbad till Riddare af Hans Maj:TS

Nordsijtrue-Orden af Konungens cgm liand, pä Avaidig ort och st:;iiej

en nåd, som i Swerige aldrig tillförenc skedt någon Doctor, Arehiater

äller Professor. Ja, ingen Cammarllerre hade ännu, fast af adelig Stäm-

ma, blifwit med denna stjerna benådad. Hans hörnstrift? [wabpråk]:

Famam extoUere jaclu,

Miinum Tessiniannm tryckes, det LtnN-EUS fugltivis oculis beskrif-

wit och noterat, då han warit i Stockholm^ och det Hans Exeellence sjelf

dedicerat till LiNN^iEUS och satt hans medaille ofwanförC;, till ett teck«

af den estime han hade för LiNN^i wettenskap.

L]NN-I:us brukar under rötmånaden äfter "vvanligbf^ten 1 stallet ffjr

surbrunn Snmhron-ciiren, och mår däraf rutt wäl.

Doctor K EULER reser åt Italien, därlill Linn.«;tjs skaffat honom

Sfipe.iidkm IVredianum
,
genom Hennes Maj;t^ och Consistorii recon.v~

mendation hos Grtf EivEBLAi>,



54

LoFLiNG fär ordres af Kontjngen i Spnnkn att resa Öfwer hela Sö-

dra Amsricn och samla specimina för Spanska Horvvet, PrernierMinistern,

Konungen i Fynnkfike, Drottningen" i Swcrige och Linn.tsus, Stor

heder lör Linneus att blifvva hogkommen Liaud sä stora Konungar!

Sedan GMfiLiN sänt Linn.eus alla Sibiriska örter, Demidoff skic-

kat alla STi:LLi:;i;s sainlin^ar, orli SAUVi^GES skänkt hela sitt Herba-

rium, utom Invad LiNN-iEUS sjelf samlat i Lappland, Swerige^ Danmark

pä Stland , Holland, Engelav.d och Frankrike^ samt det han fått af Kalm

och Gronovius ifräa Norra America^ och af alla Botanicis från hela

Eampa, hade hans Herbarium blifwit ett af de största i werlden j hwar-

före han ock au kunne fullända sina Species Plantarim.

Detta wärk , ett af de nyttigaste och som wisar största förfarenhet,

bhfvver mot hösten färdigt i 2 Volumina
, på hwilka Linn/EUS an~

wänt alla krafter. Men under ständigt skrifwande, sittande och arbe-

tande far han en wärk i högra sidan, som lägger grund till hans sjuk-

dom Stenpamonen, af hwilken han aldrig tillförene känt minsta mehn,

men som förswan Gudi lof med åren och genom smultron-curen.

1754 April 7 kl. 3 äfter middagen gifwer LiNN^i Fru sin Man
d^tji 6:te arfwingen och andra Sonen, Johannes.

Af Genera Plantarnm, wid hwilka LiNNiEUS lagt sista handen, tryc-

ken nu 5;te editionen.
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Efmmm Adolphi Feedertct, som LinnvEus hos sin stora Ko-

NUNG skrifwity gar nu under pressen.

Dä ÖAverste-Lieutenaiifcn Dalbkrg nu skulle resa till Snrinnm,

förjuädde LiNK-i^us genom wänners ovänner, alt han tog med sig Dan.

RoLANDER, som i LlNN^El hus filt ifriin LÖfeings tid blii\vit upiödd,

såsom Informator för dess Son, oeh som gjort under denna tiden alt sitt

studium pä Insecter. Förnämsta orsaken harlill ^var, att LiKN.EUi)

wille hafwa lefwande Coccionell. Emedlertid fick Linn-Ttj.s pa sådant

sätt sina Apostlar ut öfwer hela Avcrlden:

Ternström till Ostindien 1745, dog [i Polocondor] 1716,

Kaem —
• Norra America i7i7, rediit lySi.

Hasseequist — Smijrna i7t9, Egypten ijbo och Palcestina

17.51, inortuus SjmjrnoB i']52.

MONTIN —

'

Lappland i74g.

Hacstrom —

'

Jcmtland 1749.

Osbeck — China x']5o, rediit 1752.

LÖFEING Spanien 1761 och Sudra America 1754.

y
Bergius — Gcttland 17^2.

TiDSTROM lVåsiergoi',and 1752.

KtEHLER Italien j-joo.-

Ro LÄNDER —

•

Surinam 1 7 54.

Alla dessa woro Linn/ei Elever och Disciplar.

1755. Flora Svecica uplägges andra gången mycket forÖkt mecl
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spt-cics och oern'--, :.:.ska anrr/arlcnmgar , att wisa r/åra iiiliemska wtcrs

ny ttd i det ..tc^iiua.

Då "Wcttcnskaps-Academien i Stoc^hdra fkulle första gången utdela

siiio prJtailer af Sparriska donationen, 2:ne g^aldra^dailier åhrlig , af lo

ducaters wärcle li .vardera, föJl den föx\^ie tiU Linn.eus , som lörra åh-

ret ingjfwit till Academiea ett rö.i att göra Lappska fj( Ilen iiyttige och

fruktbare för det allmänna. Ty son hwarken äng eller åker kan där

inrättas, tog IjInn/Eus sig fÖre att genomgå dc wäxter, som ftrmas på

utländska fj"]!ar i l:"ka duna' er, och som knnne tjena till war hushåll-

ning; liwilket ock wore det endaste medlet, fast aldrig tilllörene påtänkt.

Sopt. 29 ankommer Ryska Ministern till Upsata, att till Limn^us

aflefverera kallelsebref och diplome att wara Ledamot uti Keijserli-

GA Petropolifanska Academicn.

Manettt, som skrifwit emot Linn.eus, ångrar det.

LlNN.^us blifwer Ledamot af Florentinska Societcten.
^

1756. Hela detta åhret arbetade Ltnn^us pä io;de editionen af

sitt Sijsima Nattirce , att där införa aUa species sibi cognatas Animalium.

Jun. 29. RoTiÅNDEE. på hemresan ifrån Surinam^ sänder Coctm

ined C&ccicmlUr i en kruka. Men Ljnn^kus prsesiderar och Trägårds-

mästaren uptager örten, rensar bort all orenlighet, per consequens ock-

så maskarne och omsätter henne i annor kruka, så att, fast maskarne



ly-kclig-n ankommo leArande, förgingos de dock i Trägården, förrän

Li.VN-ELs fick (leai se; och fÖljacktligen försvvan all liopp att någonsin

få d; ill , som han trodde med profit kunna cultiv^eras i Orangerie. Det-

td rörde honom så, att han fick Migraine , en af de swåraste paroxys-

mer lian känt. ,
. .

.

RoLANDER, denne otacksamme Discipel, gaf Linn^^eus intet af alla

sina samlingar, utan tvvärtom förtalte honom allestädes.

Novemher 20. Linn.eus nobiliterad kallade sig LiNNe.

1757 Martii 7. Linn.ei lilla Son, Johanne.s, sora nyss begynt

tala några ord och ännu ej fylt sina 5 åhr, får Tussim epideraice gras-

santem et in Tritseum cumAphtis degeneratam, och after 8 dagars sjuk-

dom i natt kl. emellan 12 och 1 bjuder detta werldsliga farwähl.

Junii 24. LiNN^us fick ifrån trycket färdig och utgaf Hassel-

QUisTS Fesa,

Julii 29 hade LiNNiEUS de sorgfuUe tidningar, att Pehr LÖFLING-

blifwit <löd i America. Aldrig hade någon haft mera tillfälle och capa-

citet att distinguera sig och rätt uptäcka mycket, än denne, som war

LiNN-Ei bästa Discipel af alla och som communicerade så mycket på

sina resor markwärdigt. Dä Konungen i Spanim bfgärte af Linn^us

en Botanicus, sändes Löfling, och war där 2 åhr, samlade och up-

täckte samt communicerade oändligen mycket. Sedan blef han sänd att

^ •• ^ • 8.



f resa öfwer hela Sddra Aiuerica, men stante där uti en dubbel TerllaB,

•cli dog af wattusot [1766],

Doctor KiEHLER kom hem ifrån Italien
^

ApuUetiy ofc, med åtskil-

liga samlingar.

Äfwen hela detta åhret arbetar LinntEUs pä ia:de editionen af

Sijsiemats Naturce , en iamling a± alt, hwad han sedt i werlden, och ett

märkt som i Naturkunnigheten ej haft sin like. Han begynner ock nn

Såta trycka detta wUrk.

Novemb. 8 inemot kl. 8 om aftonen föddes LiNN^i Dotter So-

wmA dödfödd, [skendöd], men genom insv^Mtoria medicina äfter cn ^

timma fick Hf och döptes dagen därpå dsn 9:de. Faddrar woro Rector

Magnif. CaPiL AuRivrciiiUS , Lifmedicus Auriyii.lius
, Landshöfding

LiLXJENBSRGS Fru, som bar ham^l^ samt Fru 135ttiger.

1758 Mart. 5 aiikom Från Hans Exctllence Grefvve Tessin deji

,wackra Guldmedaille han iåtit slå tili hogkomst för den nyss

utgifna och till sig dedicerade första Tomcn af Siistema Naturcs. A ena

4idan al denna medajlle står Linn^i bröstbild som på förra penningen

©ch å den andra 3 kronor, af Invilka den första innehåller Djurs huf-

midenj .den andra Blommor och den tredje Crystaller och Stenar, dem

»Ha ett ljus ofwanifråa bestrålar med inscription: Illusirat.

Ad llnem [anni] utgaf Lin^^^JIUS sin kära Discipels
,

salig LÖF-
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i5iN(>s licT Hiffenuuni, att nigot dociiment skulle existera äfter en så

wärdig Elcve.

K-öples Hammårhy ecli Såfja för S05O00 Daler.

1759 Janaarii [23] blef Linn^^i enda Son Demonsiraior Horti

Upsallcnsis.

Utgals wtdra Tora en af Systemaiis Naiurce editio X:a, äfwe^nsom

4;de Tornen af Amemrtaief Aceidtmkss.

Höst-Termin war Li2fNisus Rector, då Deras Maj:ter odi

Pei^iS Gc^stap med Prinsessaj!* besökte Upsala och woro äfrea i A-

cademien , där Liw^^-Evs ©rerade för Dem, ocli De woro rätt nögd©

med Swenska Orationen,

1760 fick fjiNN.f:us priemium , loo Ducater specie, af Academiti

Imperiali Petropolitam för [swaret pä] frågan om Sexus Plantarum,

D:r BuRAiANNUS, sedermera Vro^essor Aniffelodamensis , och Schre-

BER j sedermera Professor [i Erlangen]^ woro här att höra LinN-EUS,

1761 utgais en nj edition af Fauna Svecica.

LiNN.sus läste för de hitkomne Ryske Djemidofferne , h^^ilk»

Äärföre gå£\To honom Zboo Daler,

Doct. KuHN kommer fr»n America att hora LiNNiEUS och war

Mt till medium af 1765. Han Wef sedan ferste [M^dicinse] Professci: s
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ga utlänningar Linn.eus lackade hit, som förut war owanligt.

I NovemTDcr fick LiNN^us Hans Majeståts skrifteliga [egenhän-

diga] underskrift om j^deligf Stånd och wärde, antidaterad 1767 d. 4 A-

pril; ett nylt prof af KoNGfj. nåd.

^
1762. Wid slutet på Riksdagen blef beslutadt, att de, som Hans

Maj:T nämnt till adeligt Stånd, skulle blifwa bestående. Med dem blef

altså LiNN^us Adelsman, under namn af von LiNNe. Till wapn fö-

reslog han 3 Naturens fält: swart
,
grönt och öfwerst rödt, därofwanpå

[liggande] ett anatomiceradt Agg, samt i hjelmen Linncea. Men TiLAS,

såsom Censor af wapnen, forändrade det in totum.

Wid denna Riksdag hade man sport^, att LiNNe kumie konsten att

g&ra Pärlor. Han ditkallas, uptäcker hela konsten och får 18,000 Daler

Kopparmrt därlöre af Handelsman Bagge i Gothehorg samt af HaKS

Maj:t tillstånd att transpoiiera sin tjenst på någon sin Eleve.

LiNNe bygger pä Hanmurbiff som han märker sig blifwa swag, att

Barnen måtte hafwa hus.

Utgifwer sine Species- Ptmitarimi andra gången.

Franska Weftcnskaps-Academien har frihet kalla 8 utländska Leda-

möter. Åfter den frånfallne store Astronomen Bhadlky invoteras d.

S December Archiater LiNNé. Denna heder räknas bland de^ Lärde r
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för den största, och har aldrig hänt tlllfÖrcne någon Swensk. De nu-

warande Lcdamöterne aro Morgagni, Bkjinoulli
,
Euler, Mac-

CLESFIEI.D, PoLENl, VON HaLLER, VAN SwiETEN, VON LlNNe.

1763 får L]NNé Ijenstfrihet och hans Son lullmacht på Professio-

nen för Fadrens fö- tjcnster, fast han war allenast 21 åhr gammal. Dock

förestod Fadren sysslan, tills Sonen war i stånd att den sjelf bestrida

;

hwarigenom hans dyrbara Bibliotheqne i hela Hifforia Naturali och hans

owärderhga manuscripter samt Naturalier kiinne räddas, att förtiga annat.

Tht far änteligen LiNNe lefwande fi ån Cn:na^ hsvarpå han arbetat

så många åhr, och som ingen tdlförcne kunnat erhålla; ty hwarken tåla

frön eller roten att transporteras. LiNNt' hade tillsagt, att frön skulle

läggas, rätt som man reste Iran China, i jord och sedan wattnas, som en

drifbänk. Detta skedde, och således wälsignade Gud honom äfwen i

denna puncten, att han fick första ähran se [lefwande] The infördt i-

genom Ekeberg- i Europa. Han ansåg ingen sak högre, än att stänga

den port, hwarigenom bortgår alt silfwret i Europa.

176 'i Maj 5 blef LiNNe angripen af en dö<leb'g Pkurites ^ från

hwilken han med plats och genom RoseNS trogna bemödande undanslapp,

hwaräfter han fattar en otrolig wänskap för RoSt N, och bogifwcr sig ut

på sitt nyligen upbygda Hammarby att hämta frisk luft, och där lian

Julii 9 hölt sitt eget Silfwer-Brollopp , och

Jidii 12 Bröllop åt sin ählsta Dotter, LiSA Stina, med Lieutc-

nantcn -v i L^plaads Regemente Cariv Fridr. Bergencrantz.
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Sjette eetltionett af Gemra ttfgifvres myckf^t förbättrad och förött.

Uti September får Ltnnc weta, att lians käcka Discipel FoRSKÅrir.,

som blifwit Professor i Köpenhamn och rest till Jrabien^ där dödt förr*

åhret; hwilket gick honom högeligen tiU sinnes, som wetfenskapen där-

igenom saknade oändeligen mycket. Men fägnade sig dock, att haiw*

kunnat rSdda det enda minnesmärke [älter honom], och d<A som alla

tider förgäfwes sökt, att upplösa hwad genus OpebaisoMum wore, näm-i

ligen Amijris.

1765 arbetar Ltnnc på i2:te eller sista editionen af Sijsteim

Katurce^ och hela hösten pä Clnvis Medkinct, sora torde fordra än en

Mansålder, innan den förstås af de lärdasto.

1766 war han kallad om sommaren att rangera för sista gångea

Hennes Kongl. Maj;ts Cabinet på Drottninghoki, och fick färdig i:sta

Tornen af Sysietmt, ett dråpcligt wark, hwarax i:sta Delen trycktes

ciettéi åhr.

K(i.?NeNGr,N i Damnark skänkte LiNNe 2:ne dyrbara wäi'k, näml,

Flora Danica och Museum Conchyliorum.

Blef af Trondhjems Wettenskaps-Societet kallad till dess första

läiulska Ledamot.

1767 kallades till Ltdamot af Oecoiiomiäka WettenskÄp«~Socie-

iöten i Cdte.
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Utkommer 2:clra Delen af i:sta Tornen och hela andra Tornen af

Si/stma Naiurce,

1768 ufgifwer Liknc 5:r!je Tornen af Syrfemet, harars introdu*-

tion, att förtiga annat, Ur äftertäakclig uti hwart enda ord.

1769 fulländar han på sin gård [Hammafbij] den förlidJt ålir be-

gyiita byggnaden af ett Älusmm på ett hÖgt berg, jämte gården, racd här-

ligaste prospect, däriiti han sedan hade sina Herbarier, Zocphytgr ^ Con-

chyhet\ Inszctzr , Mhjcralier^ ocli dit alla cnrieiise kommo att se deoi. Ne-

dre i gården Avar hans förmak tapetzeradt med ritade Örter från Ost-

och Westindien , och hans soflvammare med målade plantor ganska dyr-

bart och häiL"gt, att man näpligen scdt prächtigare och dyrbarare tapeter.

Ankom ^n makalös samUng af inlagde örter, bulbis och frön ifrån

Gouvcrneuren Tulbagh pä Caput Bonce Spei j och afwen en dylik, som

KÖNIG samlat pä samma ställe och i Maderaspatath

Mtnse Augusti får Ljnno besök af Frjdr. CaI/TJErt Lord Balti-

more och Possessor af Maryland, för hwilLcn han håller en hel för—

niiddagslection.

Hans Koxgl. H?5rrHET Kronprinsen, sedermera Konung Gu-

staf III, besökte af .ven Ljnng pä Laus landtgård och besåg hans

Cabinet

1770 i Junio \x^r LiNNc pä Dyotimn£i o!r.i a>t reglera det nya af

HE^^tNES ä1aj:ts Cabinet,
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I Jullo fick han ifrån Mylord Baltimore cn makalös Gulddosa af

loo Ducatcr och en präktig Necessaire om 6 jrtarkcr Sihwer, mäster-

ligt utarl ttad ochförgyld, af 12,000 Dakrs wai-de.

I September blcf han åter dödehgen sjuk, men äntehgen reparerades.

I åhr antogs han tiil Ledamot af Societate Scientiarum Philaäe-lphica.

1771. Konungen i Frankrike sjelf frågar efter LiNNé. RiksRådet

CARii Fr. Scheffer skrifwer ifrån Paris d. tiö Febr. härom sålunda:

"Under mitt wistande i Versailles liar Konungen al Frankrike flcre

gånger frågat mig äfter H:r Archiatern, och utom den wälvvilja Han för

H:r Archiaterns person yttrat, afwen med mycken omsorg underrättat

Sig om tillståndet af H:r Archiaterns Botaniska Trägård. Hans Maj:T

har sjelf sandat frön, dem han wel.U låta H:r Archiatern tillkomma, och

som Dess egen utlåtelse war: jeg trodde, dii sådant skulle göra H:r

Archiotern noje, har Han updragit mig, att desanmia H:r Archiatern

tillsända." Dc woro iöo slag. Denne Konung skickade afwen

Icfwande waxtcr.

LiNNé lä-te emellan termincrne uti sitt Museo Hamwarbyensi 8

timmar om dagen lör utlänningar. - -,

Utgaf i slutet af åhret sin andra Mantissa PUntarum.

SoLANDER, LiNNés bäste Discipel , af honom recommc nderad till

London^ heiiikommer [till England] äfler en oåhrig resa med H:r Banks

kring wejlden.
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Sept. 10 biff LiKNé Lerlamot af Societclcn i Flissingen ^ och äf-

wen detta åhr af Roiterdamf Soci(;tct.

1772 war LiNNÖ Reclor sista lialfåbret, och clcUa war han»

3;clje llectorat, under hwilket ingni Student blef anklagad
,
iugcn hade

spelat, ingen warit niasquej-ad , intet oljud förspordls, aldrig sä (yst ha-

de man tillförene hördt någon Tcrjuiji.

Alla Nationer gingo daräfter tillsammans, deputerade sina Curatores

alt hos LiNxé aflägga tacksägelse, och genom dem begarte att få tryc-

ka Rectors-talet.

LiNNes Disciplar, Doct TnuNBEUG och Spakrman, komma till

Cajmt Bonce Spei och sända därifrån samlingar.

Den otacksamme Solander däremot skickar ej en enda ört eller

irisect af alla dem, han samlat in Insulif australibus novis:

FoRSTER går till Terra: aiistrales novas och sänder Linnc sin hela

samhng af Jnsecta Cancidenria
,
han, som LiNNe aldrig sedt.

Hill gifwer honom sitt Systema Plantarum Folio imp., Volumina 23j

af 8oo Dacaters wärde.

Oxoniska Acadcmien skänker novam editionens Listeri Conchyliormu,

John Miller sänder sina Botmical Priuts
,
gjorde för Linncs Sy-

stem, till exempel på alla ordincs; med de präclitigaste figurer, som

någonsin existerat.

9-
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NovemL. 5 hlifmr LiNNé Merabriim Honorarium Collegii Medfci

Edinburgensif.

Konungen i Engeland i sin Trägård Keiv tager an Linncs me-

ihod, likasom Konungen i Frankrike förut på sitt Lust-Siott Triancn,

1773 blifwer Linnc sjuk först af en Angina epidemica och sedan

af Dolore Lmnborum horrendo , hwilken änteligen stante uti Dolwe /•

schiadico.

Kallas däräfter tiil Stockholm såsom iörordnad Ledamot af BiToel-

Commissioiien.

Får ifrån Captit Bonce Spei en myckenhet örter af sine DiscipLor

Thunberg, Sparrman, BERfiiN, ocli en jiiängd fiön från Peregrina-

tores Botanicos Sibithv , med hwiika han lägger an på sin gård en sär-

skilt Horiiun Sihcricmn^ att få waxter till Swerige , som tåla wåra Trä-

gårdar och wårt climat.

Eiifucr Ledamot af Academien i Sieua.

PFlTnsessan af Baden Diirlach utgifwer figurer öfvver hela LlN-

Nés V/äst-system , Icop.es omninm [Specieriim] Plantarim Linn^i Equi'

tis, med den depense, go,ooo Ducatcr, &om aldrig någon Regent till-

fÖrene gjordt för wettenskaper,

< 1774. PÅpwen, som förut förbudft LiNNes skrifter i sine län*

fiäer^ utnämner en ny Professor att läsa lians System piiblice i Rom,
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BuPPoivT , som bodde i Botaniska Trägården i Par'n , såsom Inten-

dent:, och aitid skrlfwit mot Linn^c, måste nu rangera wäxterna äfter

!ians Systei)!, nolens volcjis, sedan de bi^fvit så rangerade Iios Ko

-

NUNGARNE i Frankrike och Eiigetand samt i de inasle Trägårdar i Europa,

Wettenskaps-Acadrmien lät inä!a LiNNcj Frn-irait att satta ibland

slne Fiindatores [sådantj, sonr den medaiile Akreli. förut gjordt af

wax
j
bägge mycket lika.

War Link6 åter kallad till Stockholm såsom Ledamot af Bibel-

Commissionea, men dröjde där ej läi/ge, i.tan reste tiilbakas till sui U]i.^

sala- Trågard och sin Science,

Hwar gäng han wistades i Sfockhotm ^ i all sin tid, bodde han hos

sin bäste och trognaste wän, Årchiater BÅCK^ som hos sin köttslige

Broder.

Först i Maji, då han läste privatim, blef han ansatt af första döds-

posten, Asphixie^ att han hwarken kunne stiga upp af stolen älier röra

sig äller hålla hufwudet uppe. Detta öfwervvants tämmeligen , men sent,

lindrades "wäl , men aldrig halps fullkomligen.

MuTis sände ifrån Cnrthagena och Nova Granada en myckenhet ra-

ra inlagde och äfwen ritade wUxter , samt [i spiritu vini] inlagde foglar.

Wid Juhltidcn skickade Hans Maj:t 4 parlass med Naturalier a£

wäxter ifrån Surinam, i llrra oxhufwud-n spiritus vini, alla med blom-

ma och frucht lefwand<^' saniUde och uti spiritu inlagde. LiNNe fick

som nytt lif att öfwer Jublen desse beskrifwa och utreda, som worQ

200 stycken och en ganska dyrbar saujhng.
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1775, Herr Roslin, som af andra tager jooo plåtar, gör Lm-

Nes Portrait gratis och så förträfleligt , att intet kan wara likare; alla

andra äro något olike,

August. 12 reser Hans Maj:T från Ekotsund till UpsaJa att endast

besöka Linnc och ingen annan , samt stannar qwar hos honom hel»

äftermiddagen.

Blifwer antagen att wara Ledamot af Societeten pro Patria.

Får den största samling han någonsin erhållit af inlagde wäxter^

af Thunberg och Sparrman ifrån Cnp, och af König ifrån Ostindien,

1776. Skrifwer Konungen till LiNNé ett egenhändigt handbref,

LiNNe haltar, kan kiiapt gå, talar oredigt, kan knapt skrifwa.

Begär af Konungen afsked , men Konungen will, att han till A-

cademiens heder blifwer qv^ar, emedan ingen så hedrat henne som han,

och får därföre dubbel lön, samt S2:ne gårdar i Huhby för sig och si-

na Barn.

Rj^ska Keijsarinnan skänker LiNNé en Guldaiedaille om 20 Du-

eater öfwer freden med Turken, såsom ordinarie Ledamot af Ryska

.Wettenskaps-Academien.

Disciplar, Horrebow och Berger ifrån Danmark ^ samt Gruno

ifrån Hamburg ankomma. Men LiNNe är så sjuk, att han knapt kan

tela med deraj ty han hade nu också fädt Tertian till sin lamhet och

änatthet.



Sedan wi sedt LiNN.r.i lePnad i kortliet, och sedan wi hördt hans

arbeten omtalas
,

wilje wi nu lika kort se, hwad han med sitt arbete

uträttat. Ty som denna tiden är kommit i missbruk att skrifwa myc-^

ket, wilje wi skärskåda , huru LiNN.33us skrifwit sina böcker, dä wi

skole finna den åtskilnadi n, som är emellan en Compilator och en luven-

tor; ty då hundrade compiiatores födas, födes näppeligen en enda

inventor.

1. SrsTt^MA Natvr^ war ett af de första wärk , som lilN-

N^us gaf på trycket, och uti hwilket han sökte framställa Skaparens

masta wärk i en redig kädja, samt bygde det på så många rön, som ob-

jectcr woro att tillgå. Det går an att skrifwa en eller annan märk-

wärdig observation. IMen till ett sådant System fordras merj ty om

en observation fattas, liänger kädjan icke tillsammans..

I Sten- Riket hade ingen före Linn^us gjordt någon redig methody,

ingen disting'ierat Genera från Species
,
ingen gifwit characterer på Gene-

ra, och ingen wetat, att alla Stenar warit varieteter, utan (irodt dem

wara) di^tlncta species. Linn_kus har ock uprättat «Ienna rangord-

jaing, äfter Proberkonst och Bergsniännernas rön wid Bergwärkenc Den
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förbättrad. Ty iiwad ar naturligare, lin att Stenariie antingen fiyfa i

eld, gå tiii kalk eller blifwa eldfasta, den^ LixNneus först kaliade Jpy-

ri. Eller hwad fins mer uti Minpralierne än Salt, Swajwd och Metall?

Delningen emellan Metaller och Semimelaller rödjer Systematicorum okim-

nigliet i konsten. Coiicrcta orh Pefrijicafa äro så af Linn'J3US upsatta,

att icke ett enda geniis en gäng hypotlietice kan tilläggas.

Gå wi till fFrix- Riket, så skole vi finna där ännu större arbete,

iiäml. en hel ny indelning after Stamina ocli Piftiller, de minsta partier i

Blomnmn, som Botanici före lionom icke wårdat sig att se på, och dem

LiNN.EUs altsä måste hafwa antagit af egne rön, sedan han bhfwit öf-

wertygad, att de constituerade Sexum Plantarum, och woi o de essentiei-

laste i hela wäxten. Men här fordrades arbete att fä rätt på alla blom-

ster a£ alla genera och deras species, innan man kunne npställa en så-

dan arniée. Detta hade allena kunnat sysselsätta en medelmåttig man

uti hela dess lifstid.

Hwad Djur- Riket angår, så är där äfwen all ting lika nytt. LiN-

N>EUS har warit den förste, som tagit Fyrfota Djurens characterer af

Tänderna och dem först beskrifwit, samt Fåglarnas kännemärken af

Näbben] bägge lika essentielle delar för dessa twå slags djur. Ingen

har förr än Linn^US gjordt distincta genera uti Insecterna, och knapt

någon uti de andre Djur-Classerna , mer än Autedi i Fiskarne.

(Den io:de editionen af Systmet är liksorn ett nytt wärk. Den för-;
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logisn, än i någon annor del, ehuru Botanici ärkänt honom för mästare.

Ty om nian rätt bctrachtcU^ denna Toine , Uniier man alla Classes och

Ordinss Naturales så wäl sam Species samlade med otrolJg omsorg, och

Synonyma hopsökte med oändeligt arbete, Jnsecter beskrilwas här flera ^

än alla i wej-ldtrn sedt lörnt. Ilär är företa rena nicthoden och grun-

den för Conchylier ; att förfga mycket annat.

Till alla 3 Tomerna af Syrtemei ära i synnerhet Företalen r-iärk™

wärdige, hwilka aldrig nog kunna läsas och betraktas.)

2. FuNVAME-vT^L BoTANTGÄ upfaga ickc fulIt i| ark, se-

dan LjNN_ä;us bragt liela Botaniqnen under sä många reglor , som da-

ganie äro i åhret. M^-n det war få, som förstodo', hwad detta per-

spective wille säja, ehuru han wid slutet satt XII conclusioner om al—

la delar i Botaniquen, och huru ofullkomligt den wore afhandlad. Om
man igenomgår Botanicorum. skrifter före Linn^i tid, finner man icke

Bfwer i6 reglor och dem nog s\Yaga, Iiwilket kommer däraf, att wet—

tenskapen ej tracterats aphoristice,.

3. BIBT.10THSGA Bo TANicA wlsar, hwad kunskap LlNN^US

ägde uti Hirtoria Litfsraria, när han utstakat, liwdka liade beskrifwi^

öl terna i hwar och en landsort o^h i hwar och en Trägård, och hwil-

ka skrifwit i hwarje dtl af Botaniquen. Ty han har där uppstält alla

Auctorer uti System, det ingen före eller äfter honom gjordt.
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4 Genera PzantÅrvm är ett arbete, som ingen \ågni att

göra förut, till att beskrifwa så noga alla d lar af Friictificaticn uti spe-

cies , och däräftcr att göra characterer, så att ett Gemify som arinu

icke är beskrifwit äfter LiNN^i satt, är aldeles ofullkomligt. Detta

ena wark tycks hafwa fordrat en hel mans lefnad. Botanisterna kla-

gade förut, att friictification icke war tillräckelig att distingutra genera,

utan måste antecessores gä till blad och faciem plantae, intill dess Lin--

N.lJUS wiste dem annat; livvarföre ock desse [Genera] äro antagne se-

dennera af alla Botanister , som gjordt något hufvvudsakligt. Om LlN-

N.EUS icke skrifwit sådana genera, hade de nyare icke fådt skryta

med så många nya methoder; emedan genera äro så stälde, att ingen

jnethod kan uppfinnas , fÖr hvvilken de icke äro tillräckelige.

5. Clas SES Planta rum äro ett kort begrepp af alla Sy-

stenier, sä alt den, som desse äger, kan umbära föregående Auctorers

arbeten. Därtill med har Linn.eus stält dem så äfter sina genera, att

de lätt kunna förstås, och wid hwarje method wisat , liwad hwar och

en gjordt godt eller ondt i wettenskapen
5 samt igenom desse [Classes]

lagt ä daga, huru man kan få igen en ört, om icke äfter en method,

dock äfter en annan.

6. C RITT c A Bo TAN ICA är ctt ej mindre hufwudsakeligt ar-

bete, emedan ingen hade förut wågat utstaka gränsorne för Botaniska

Nainnen, som därföre redan blifwit ett barbariskt språk, intill dess

LiNNvEUS labore Herculeo rensade detta AuaiM stabulum. Och ehuru

Botanisterna i hans tid höllo före det wara ett sacrilegium att förbyta
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drog därtill skälen, så att ingen solid Botanist \, ågat där[)ä tadl.j, iSlca

med specifica namnen gick LiNNiEUS än längre, dä lian wisadc, att

ännu ingen difFerentia war af någon Butanist rätt gjord; hwai jämte han

gaf t;likäaua, Imru dessa [Namn] rätteligen böra göras, och vvärkstäMe

detsamma först sjtilf. Varieleter hade Botanisterne lörut gjordt till

species och därigenom confunderat hela wettenskapen , tills LlNN^EUS

med tillräckeliga känneteckn skiljde varieteter ifrån species,

7. Hortus C i. i f fo r t i a n u s , som LlNN^EUS skref på | åhr,

Ilade warit för en annor tillräckeligt arbete i lo. Ingen Trägård är

äimu fullkomiigare beskrifwen än denna och ingen rikare på species, fast

LlNN^US ulaiönstrat varieteterna. Ingen ört fick här inkomma, in-

nan alla dess fructifications- delar woro undersökte, och hon blifwit med

sina rätta känneteckn och sin Differcntia sjuclfica utmärkt; liwarföre ock

namnen utur Horto Oiffortiano blefwo, för de rätte och tillräckelige dif-

finitionerne på hwarje ört, antagne af vAN Royen, GaoNovius,

Wachkndorf, Gubttaivd, Daljbakd, PIaller och flere. Här
blcf en oändtlig n^ycktnhet af Afrikanske och Indianske wäxter först

lörde till sina rätta genera; och i detta wä^k måste hwar ört bekänna

sitt hemwist och sin födelseort, såaom det wore grunden t;ll hennes

cultur, men hwilkct tillförene aldrig blifvvit i någon Horfo äfterfrågadtj

att förtiga de många rara örter, som här först äro beskrifne.

8- Vi R iiiAF.iv^i Cl iFFo TITTA N uyr ar allenast ett compen-

dium af Horto CHffortiano, till att bequamligen kunna bära hos sig.



74

9. MvsÄ Cx. I FFO R TT Ä NÄ är den foi\'!ta fuIikomlTga beskrif-

Klng, som BotanisLerne ägt på denna rara wäxt; och i clensamnia har

LiNN.EUs rasat, harii en wäxt, som tillforene aldrig blonjmade, skulle

stadigt kunna drifwaä därtill, igenom det, att clirnaleå iuiiterades.

10. Flora Svr.cicÄ är en af de fullkomligaste Florae, som

werldcn liitintills sedt. Ty sedan Linn./Eus med Doctor Celsius i

Hcre ähr utspanat Siuenskci örterna, fann han, att en sådan Flora war

oumbärlig fÖr sina Disciplar, om Naturkunnigheten skulle i FäJernea-

iaiidet upkomraa och drifwas uti det skick, som den borde, oeh till den

böjd, som den kimne Iiinna j hwarom Linn^eus äfter sin hemkomst i-

frän frUiumande länder war mycket sorgfälligt

11. Flora Lapi-okica är ett -sväi^ , som wunnit allmän

approbalion för de många observationer om Lapplands beskaffenhet och

oeconomie , som här och där finnas antecknade bland blomstren. I

denna bok wisar det sig, som hade en del af Si/Jiyf riska Atpei^na flyttat

inom Sw-eriges gränsor, med många främnaä-ide bii>.< ter, jämte andra,

som finnas hemma i Riket. Linn.eus ujrfäckic här åtskillige wäxter,

sons iiigen Botanist tillfäi'cne sedt, såsom Diape7trn, Andromeda quadran»

guuirif^ [teiragona], Azalea [lapponica] , en Saxifråga
,

[tsrniia an rwiih'

yix?], och en Pedkiilarif, [lapponica an hirsufaf], utom Jmndrade andra

ganska sällsynta och lör Botanister mindre bekanta.

12. Flora. Svectca är ett arbete, som icke afterglfwer nå-

got af de föregående; och uti Iiwilket LiNJ^vSius^ äfter i6 åiirs samling
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och 3r^il;etecken äiter genera, och cl sojn är Jiiera fö; uadranswärdt ä£-

wen r/ied Synomjmis ^ hwilkcfe ingen Auctor före honom w5gat; ocli su™

iedes ol 'fc fflffli-m Succica ett wärk , som in^eii annor Nation ännu kuii-

åiat TCä V'.wi^a., Igenom detta wann LfNN.EUS den förmån, att lian ua-

der sina excursiojicr med de SUiderande kunne 3ika liilt lära dem att

kär.na Djur, Fog!ar ^ Ormar ^ Fiskar , Insecter och Maskar. ocJi därigenom

gifwa ungdomen smak, att betrackta Skaparens sli^rsta wärk i de niia--;

sta ting; Irvvarmed han ock laträltade det, att samma ungdom^ sojb

tillförene wid lediga stunder slr>g dank, sedermera fieb i alhnänhei; nö~

]q att skärskåda Insecter och deras imdranswärda egenskaper.

13. It. 15. Iter OeiAksicvm, g o ttt.andicvm, We-

s TR o G o TJI I c u M , ScANZcuM. Dcssa Tcsor äro praetifjuen af Na-

tarkunnig'i<'äen, sedan man förut lärt känna örterna af Flora ^ djuren af

Fauna och fV i <rna af Sysiemet, Här ser man, att hela Oeconomiett

stödjer sig p) k l n.'n om de naturlige kropparne, och att en gruM-

dad oec.;nO ii;e , ^om - iu/i I
'' örene sökt i utländingars skrifter, hos os*

upkomant gcuom do -.långa rön tUsammansLigde, som LiNN^EUs i des-

sa sina resor fi air.sic 'J; , där inan fiimer cn ansenlig samling af rara

Stennv, örter och Djur beskrifne, li^vilka icke tiilföiene warit i Swerige

bekaista, tillika ni' ' mång' rön uti Diccf, Burhallnitig
j

Physique, Patho-

iogie , om landets helägeizhc^ och ijibyggarenas seder. Ilade man alla.

Provittcer i Swerige pä sådant sätt igenomfarna, skulle ofelbart en

S\rensk Plinius kunna upstå långt snarare äu de Romares. Utom ea
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sådan underrättelse om Riket, arbeta Oeconomi fåfängt i afseende på

landets nphjelpande.

16. Hortus Upsaziensis ådagalägger den flit odi ospar-

da möda, som Linn.eus haft -\vid Acadeniie Trägårdens iståndsättan-

de, och wisar, alt en oändelig myckenhet af Indianske wäxter kunna

wänjas wid Avär Nordiska köld. Linn.eus har icke allenast gjordt det-

ta arbete till ungdomens tjenst , att kunna lätt i minnet behålla namnen

och kännemärken, utan han har ock Avid liwarje ört upteknat dess sköt-

sel och cultur. Ju längre en Trägård ligger i Norden^ ju stöi-re konst

fordras alt bibehålla wäxterna, och altsä hos oss den största. En otro-

lig correspondance har förkalTat Li]NN.i:us frön ifrån de aflägsnaste län-

der, såsom Sibirien, Canada^ Capiit Bonce Spei och Indien,

17. Flora Zeylänica innehåller de mäste Indianske Ör-

terna, med sina Synonyniis^ stälde äfter Genera och System y då tillföre-

ne dessa aldrig undergått någon hufwudsaklig mönstring ; hwaremot nu

,

sedan denna bok utkommit, är lättare att igenfinna en Ostindisk "vväxt

än en Swensk, Ingen annor än Linn^us hade kunnat utreda en sä

gammal och förfallen örtsamling. -

18. Materia Mebica är ett kort begsepp af en" widlöftJg

erfarenhet, där LlNNiEUS gådt igenom alla de requisita , som höra till

kunskapen om wåra Officinalia , sä att ingen bok kan mindre umbäras af

Medicinse Studiosi. Ty så angelägen som sjukdomens kännedom är,

§å angelägen ar ock Medicamentets. Här föreställes således sjelfvya
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Wchtcn^ hwaraf medicameiitct tagps, äfter genns orh kännemärken, dess

historia äfter något: utwaidt syiu)ny)U';n- hemwist och waxtställe ; art äf-

ter waracktigheten ; naiiin på Apothcken med dess delar ocli j^rneparater
5

egenskaper äfter luckt och smak; brvk mer eller inindre allmänt; kraft

att wärka på människans kropp; de sjukdomar man har observationer pä

att den botar 3 och äntcligen prctparater daraf.

19» Philosojphia. b o ta n i c a fattades ännu till Botaniquens

upkonist och stig.nide till dess rätta liögd. I denna bok har Linn.eus

icke allenast noga distinguerat alla Aväxternas delar, utan ock definierat

dem sä noga, att man skulle tycka, det man swårligen kusme komma

längre i denna Avettenskap; hwarjämte han wisat, huru beskrifningar, cha'

racterer och andra lagar böra i Botaniquen förstås. Här %yiije wi nu

upräkna de delar, som Ltnn.sus först infört, såsom Coralla, Speiiha,

Nectariim^ Anthera, Filamentiim
^ Germen, Stigma, Dnipa, Receptaciihm

^

Stipiila, Bvactea, Glandiila, Scapus , Pedunciilus , med hela Systema FoUo-

riim, ja
, på wist satt också Legumen, Glmna^ Perianthium

,
Spina, dem

han skildt ifrån andra. Tennerne i Botaniska wettenskapen hafwa såle-

des i denna bok blifwit polerade ifrån sin rost, och lagarne stadfästa-

de medelst exempel, så att ett särskilt arbete fordrades, blott att den

samma recensera.

20. Amoenitazes Academic.^/ äro en samling af alla

Linn El förut särskilt utgifne Dispntationer ^ inneliållande åtskilhge cu-

rieusa argumenter och i den afsickt samlade , att de v] skulle förgås.

Vol. Duo. [Sedan hafwa S Volumer utkommit, af hwilka 5 blefwo ut-



gifiia af LiNNc sjeir, och 5 efter hans död af SCHHEBER, så alt hela

samlingen nu utgör lo Yolumcr]

21. Speczes Pj,ÄNTÅ7tuM, VoI. s, I dctta wärk, som

LiNN.ECJS altid sjclf höll för sitt bästa, har han wi^at, hwad insickt han

ägde uti Botan'qupn , ocli knapt lärer något i denna welenskap wafa

rikare på sjeir-bckante wäxter. Ty mänga gifwas , som tala om det de

ickesedt; men LiNN^trs talar aldrig om annat, äu det hau sjeif haft

för ögonen och examinerat

LINNJEI ME RITA et INVENTÄ.

JBoianiqnen byggde han upp af grund i den förra förfalhias slai-

le, så attj ifrån hans tid alt skrifwa, har denna wettenskap fått

ett helt annat utseende och en h» l ny epok.

a, Folia Plantartim med fixa termer definierade han fÖrst, Iiwaraf alla

Descripfiones Plantarim fått ny art och nytt ljus.

s. Prolepsin Plantm-nm såg han först, den sällsammaste decouverte i

naturen , som rÖjer sjelfwa Skaparens fotspår.

-5. Metamorphcpin Planiariim uptog han ä nyo, och därigenom bewiste

FundatnenUiin Friutijicationis.

4> Sexum Plantarum y som drogs i twifwelsmål, satte han först i klar,

dag, och wisade i^o//«»x action pä humidum Stigma.

5. S-ptmo. Sexuale byggde han härpå genom ett outsägeligt observerau-r



de på alla waxters Stamma ocli Pistiller y hwlllcet tillforene f ör-

acktacles.

6, Partes Fructificaiionh phirimcis förde lian först in i Botaniquen med

siue namn: såsom Cnlijcis Perinnthuim , Involucrum^ Ghma^ Spa-

tka ^c, Corollam och Nt ctaria , Autlieras , Geriiien
,

Sitjlnni, Stig-

ma, Siliquam och Legur.ieu
,

Driipam, Arillum och Receptaciihm,

med ilere ord, äfwen Stipulas och Bracteas
,

Scapmii, Pcdifucuktm

och Psiioktm,.

7. Genera, som ej troddes kunna definieras tillräckeligt af Fructifca-

tion, beskref Lan med nya characierer af numero, fjgura, situ tt

proportione omnium partium fructificationis , hwilka allmänt an-

togos, och lian uptäckie dubbelt flcre genera, än alla Aiictorer

förut upfuDiiit.

8,. Species P!n:i(i.rnm definierad^ lian furst med solida åtskihiadsord

;

och. dtf 'inerade af,YC-a de rnä.sti. Indianske,

g. Nomiua irivialia förde han lörst ia i hela Natural - Historien , till

ett ny It ljus och compf ndiiim.

10. P^ariefn^es , scni iaundc r ide Boianiquen, reducerade han till sina,

spcries.

11. Lnca Plantvttu^L Lule har. \\}\ specles, såsom fundament for aH wäxt*

cultur.

12. Si.i.ione<- r ..:nrnm- nnrJ --öUe Jian till lundament för landtcultnreni,

13. Calendar:-. i? Dtubctade iis-i först, såsom rättesnöre för alla.

operati. 1^ - H--
; ^M-ivata, och af Vemations Ai'bonm he-^

\v:iste han oi^r' .^^ aucij..
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14 Horolrgimn Flcrce såg han först och bcskref det.

15 Somr.uiu Plantarnm upiäckte han först,

16. Pluntar Hybridas wågade han prodamera och gifwa äfterwerlden

anledning till Speciernm caussam.

17. Pann Svecicmn och Pandormn Sveciceim framstalde han, såsom arbe-

ten, hwilka böra continueras af alla folkslag, emedan de dem

förutan aldrig rätt kunna hushålla.

18. Stenarnes generation förstod han bättre än någon förut, wisade, att

Ciiri/stallerne bereddes genom salt och alt Silex kom af creta, be-

styrkte Avattnets aftagande, och bewiste de fyra Terrarum ortim;

utom det att han först gjorde veritabel method i Stenrik et.

19. Djur uptäckte han ensam flere än alla, som lefwat före honom,

och upgaf aldraförst deras characteres gcncricos et specificos

med den naturligaste method. Insecteriias kännedom och charac-

terer bör man honom tillskrifvva; att förtiga den artiga method

han först upfann att känna [af fenorna] Fiskar^ a cardine Conchy-

lia och a scutis Serpeiiter. Cetos ad Mammalia, Nantes ad* Amphi-

bia reduxit, et Vermes ab Insectis remoYit.

20. I Physiologien wisade Jian naturam luediillaris substantlte vivam a

creatione, multiplicatione infinifam
; att den aldrig foecunderns u-

tan adlmc matri adluerens , åa fostret till externa corporis blif-

wer Fadrm: , men medullare systema Modrens-^ huru Animalia

composifa böra förstås 5 och att cerebrim födes af electrico per

puhnones ingesto.

91 I Pathologien gaf han de tydeligäste Characteres morborum after
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Saitvages's principer, mon mycket förbältrade; han npwäckte

ideen om glandularuiii infarciu, såsom Caussa morborum dolo-

rificoriim; han war den förste, som såg tydeligen Fehres oriri a

meduliari corroso , se expandente sub frigore, contraheiate sub

calorej och }]an bewiste Contogia ab exanthematibus vivis, Tcs-

niam primus rite intellexit.

32. f Praxi införde han först bland Medicos Sveciae Dulcamaram, Herb,

Britannicam ^ Scnegam
,

Spigeliam, Cycomorium, Conyzam, Limiceant,

20. Qiialitates F'egetabi!ium redde han först ut, byggde därpå vires coiu

trarias Medicamtntorum , som förut war obscurt, wisade deras mo*

dim agendi, och förlade hos Practicos Venenoriim idesam,

24. Diceten framstälde han äftcr egen method, stödd på observationer

och casus, samt gaf den form af Experimental-Physique.

30. Oeconomicos usiis Planta>nm satte han aldrig ä sido, utan samlade

dem med största attention under sine spccies , hwilket lörut war

mindre wanligen iackttaget af Naturkunnige.

26. Politiam NaUircs uti Oeconomia Di vina uptäckte han, och Öpnade

därigenom wäg till det största nya land för äfterkommande,

27. Faunam insatte han först i wettenskapen, och ktade först upp Sep-

tentrionis Scandinaviag Natiiralia in till och med de aldraminsta;

att förtiga det han uprättade här i landet den första och största

Hortii! Botankus ^ som förut cj war wärd att nämnas, och att

han här anlade första Museum af ^nitnalibus i spiritu vini.
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Correspondance hade Linn-/Eus ganska ansenlig icke allenast med

alla curieusa innom Riket, utan ock mod åtskillige itUänningar, be-

synnerligen med de lärdaste och curieusaste i Europa, hwilka här ne-

danföre stå specificerade. Härigenom fick han både straxt weta, hwad

nytt som uptäcktes i den lärda werlden, och äfwen wärkelig del där-

af, sä att de n)äöte böcker, som utkommo, skänktes honom gratis.

Dässutom ärhöll han pä sådant sätt åhrligcn frön ifrån alla orter till

sin Trägård, fast många blefwo på wägen fö-rdärCwade ; ty annars ha-

de icke .3 Up i ala- Trägårdar räckt till för så mänga wäxter , Inv araf

åhrligen såddes emellan ett och twå tusende slags frön. Bref och an-

dra sändningar ifrån Doctor Gronovius i Leyden, Professor Sau-

VAGES i Montpetlier , Professor Gaielin först i Petersburg ^ sedan i Tu-

bingen, (och Riddaren Rathgeb i Venedigj woro för honom de wanli-

gaste och käraste, hwilka altid tillbragte honom något nytt. Denna

dyrbara samling af Bref wore wärd att göras public, som den inne-

håller ett antal af många hundrade, uti hvfilka afhandlas alt det märk-

värdiga, som tilldragit sig ifrån åhr lyoö till hans [LiNNes] död. Ska-

da allenast är , att han sjelf icke tagit copia af siue egne bref, hwarifråa

hans myckna arbete förhindrade honom.

MrssLAND. Amman, Johan, Profess. Botan. i Petersburg,

Gmelin, Jon. Georg., Prof. Chem. et

Iiist. Nat. Petersburg.

SlEGESEECK, Jofi. Georg,, Prof Bot [Prsef.

' , riort. Med.] Petersburg.
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RrssLÅKD. MiiLLER, Ger. Fr. edr., Prof. Histor. Petersburg.

Demidoff, Gregorius, Nob. Ruthenus Moscow.

MouNSEY, Mecl. Exercitus.

Krascheninnikow, Steph., Prof. Botan. et

Hist. Na t. Petersburg,

Danmark, BucmvALD, Balthas. de, Profess. Medic. Köpenhamn.

BfiEYN, Jon. Phil.
,

Medic, Urbis Danzig,

LuDoi^F, MicH, Matth., Prof. Botan. [et

Mat. Äled.] Berlin,

Gleditsch, Joir, Gottl., Prof. Botan. Berlin.

BuRCiiARD, Ern. Fred., Medicus Rostock.

JyENISCH, GOTTFR. JaCOB, Medicus Hamburg.

Sprekelsen, J. H
,

Jur. Liccnt. et

Senator Hamburg.

KoiiL, Joii. Pet.
,

Professor Hamburg.

Lesser, Fred. Christ., Thcologus Nordhaiisen.

BuCDNER, And. Eeias, Prof. Medic, A.

N. C. Pr;x?scs Erfiirt.

LtTDWiG , Christ. Gottl.
,

Profess. Medic. Leipzig.

FIebenstreit, Joii. Ern., Prof. McdicinfK Leipzig.

Lange, Joii. Joach., Prof. Matlieseos Halte.

Lkhmann, Jon. Gottl., Dresden.

Weismann, Jo it. Fred., Prof. Bot., Arcli. Erlang.

Ehrhard, Balthas., []\Iedicusj Memiiiingen,

Bruchmann, Franc. Ern., Medicus IFolfenbiitiel.
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Tyss.lånd. Haller, Albert von,

MiiNCHHAITSEN, OtTO VON,

Waoner, Pet. Christ.,

Gesner, Joir. Albert^

KsLVRTiEN. Gesner, Johan,

SciIEUCnZER, JoHANj

Jx^ixzrÄ Seguier, Joh. Franc,

DoNATI, YlTALIAN.,

RaTHGEB, JoSEPH.^

Sagramoso,

i^jf..ijfjfjirxr. JussTEU, Ajst. de,

JussiEU, Bernarj» ue,

Guettard, Joh. Stepil,

Prof. [Med, et]

Bot., Arch. Goltingen»

Lib. Bar.

Archiat. Ba-

denb.-Culmb. Bayreuth:,

Archiater Wiirtemberg,

[Can. et Prof. Z/inVÄ.]

Prof. Mathes.

[Phys,] Ziirick

Jur. Consult. Verona,

Profess. Bot,

[et Hist. Nat] Turin.

Legatus Cse-

saris Venedig,

Clievalier de Malte.

Prof. Betan. Paris^

Profess. [De-

monst.] Bot. Parir.

Medicus [et

Hist. Nat.] Parit,

RoEBE, Franc, Religiosus Paris.

Chardon, Medic. Doct. Parir.

Le Monnier, Christ. Guil., Parir.

Kast, Ge., ArehJater Lnnevilie,

Sauvagesj Franc. Bqiss. de, Profess. Bot. Monf^ellier.



^rAnkrikf. Maynard, Prof. Medfc. Tuuloiise.

Barrere, Petr.
, Prof. Bot. Pe-rpignan,

Angerville , Alger.
, Botanicus jRouen,

LUDES, Medicus Caen,

En 61,AND. CoLLINSON, PeT.j Mercalor curiosus London.

MiTCHEL, John, Medic. ex Virginia London.

Lawson, Isaac, Medic. Exercitus London.

Andrew, John, Mediciri£E Doctor Oxford.

DiELENius, JoH. Jacob, Profess. Botan. Oxford,

SiBTHORP, HUMPIIREV, Profess. Botan. Oxford.

DONEJ.L, JlCOB, Medicus Irlandiae CasheL

Ni:i>£RLÅNV.B0ERllAA\B, HeRAIAN, Prof. Medic. [Bot

ei Chem.] Lejjden,

Gronovius, Joh. Fredr., Senator [ Consul ]

Urbis Leyden,

RoYEN, Adrian van, Profess. Botan. Leyden.

SWIETEN, GeRARD VAN, Arclxiatcr Ctesaris Leijden,

Ceifford, Georg, Juris Consult. et

Mffcator u^msierdam.

BURMANN, JOHAKN, Profess, Botan. A^iisterdam,

RoeLL, Guie-, Pfofess Anatom. Anisferdamr

WACHENDORF, Ev. J. VAN, Profess. Botan. Ulrechi.

Gorter, David de. Prof Botan. [Me^

dic] Harderwijk»

Os TFAiESLÅirp. MoEiiRiNG, Paul H. Ger.j Medicus Jewer.
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Turkiet. Mackenzie, MordAcus, Medicus- Constantinopel,

America. Bartscii, Johann", Medicus Surinam.

[Juris Coiisultus

Pensylvauiae] Germantow»,

[jNIercat. Virginioe] Glocester»

Colonus [Pensylv.J

CoLDEN, Cadwallader, [Botanicus Nove-

boraci] Coldingham.

Garden, [Alexander], Medicus Carolince [Charlsstown\,

Mackenzie, Mordacus

Bartscii, Johann",

Loghan, James,

Clayton, John,

Bartram, John,

LINNiEI persona [och C A R A C T E R.]

Porträttet, som står framför PhHosophia Boianicn lySi är ibland

de bästa. Men det som Wettenskaps-Academien lät måla 1774 kan fö-«

ga förbättras.

Statura mediocre stor, snarare låg an hög, hwarken mager el-

ler fet
,
med täinmelig musculeuse artus och stora ådror altifrån barn-

åliren.

HurwuD stort: occipite gibbo; ad suturam lambdoldeam transverse

depresso. Pilt in infantia nivei, dein fusci, in senio canescentes. Oculi

brmmei, vivaces, accutissimi: visit eximio. Fromm senio rugosa. Ver.

Tuca obliterata in bucca dextra et alia in nasi dextro latere. Dentss

debiles, cariosi ab Odontalgia Iiaereditaria in juventute.



Animus promtus, mobilis ad iram et lastitiam et moerores, cito

placabatur; hilaris in juventute, nec ia senio torpidus j in rebus agca-

dis promtissimus ; incessu levis, agilis. lian war aldeles intet trätgirugj

och swarade därföre aldrig dem, som skrefwo cinot sig. Han sade:

"iiar jag orätt, biifwer dut aldrig wunnet j har jag åter riittj så får jag

rätt, så länge naturen warar."

CuRAS demesticas committebat uxori, ipse naturoe prsductis unice

intentus; incepta opera ad haem perduxit, nec ia itinere respexit. Han

war hwarken rik äller fattig, men rädd för skuld. Han skref sina

wärk ej pro sosiro, utan pro honore. Aldrig försummade han nSgon

lection; men Consistorialia tracterade han som aliena. Han upmuntra-

de allid sine Auditores att höra sine lectioner med nöje och behag.

Han ägde ett exceilent minne alt till 6 J ähr, dä nomina propria begyn-

te att mycket glömmas af lionom, som haft sådane ilere i hufvvudet än

jnängen annor. A linguis addiscendis facila omnibus av ar han alien i

hela sin tid.

Han kunne intet gjerna förställa sig och hyckla;

— hatade i hög gtad alt, hwad högfärd heter;

— war ej luxurieux. men leide som andra målteligt;

— sof om wintren från 9 till 7, men om sommaren från 10 till o;

—' skjöt ej upp det han borde förrätta;

—
. inskref alt, hwad han observerade, straxt på sitt ställe, och for-*

litte sig aldrig pä minnet;
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Han skref kort och nerveust lalt, IiwacI lian utarbetade^

— Avisade alleslädes sig född Metiiodicus;

— sade sig häldre wilja få af Priscian 5 slag, än af Naturen ett;

— läste på jorden Stenar, IFåxfer^ Djiiv , som uti en bokj

' war en af de starkaste Observatoros wi känt

;

—
• war ock därföre Andor ^ nicn ej CompHatur;

—= hade altid wördnad och admiration för sin Skapare, or:li sÖkte le-

da sin wettenskap till dess Auctor;

hade också Öfwer sin sängkammar- dörr skrifwit:

Jnnociie vivito : Numeii adest.

Sedan han war i dödsens käftar af Podager ijBo, och blef cure-

rad med Smultron, åt han hwar sommar, sä länge smultron warade, så

mycket däraf han förmådde, och magen gitte emottaga; hwarigenom

han icke allenast totalt slapp Podagern utan ock hade af dem mer

"»^nj^lta Un andra af sine Brunscurer , och öfwerwann äfwen Skjorbjiig-

gen , som hwar wår ifrån unga åliren gjorde honom tung.

[LINN^I LYCKA, FORTJENSTER och RYKTBARHET.]

Gud sjelf har fÖrt honom med sin egen alsmägtiga hand

5

— har låtit honom upspricka utur en stubbotan rot, omplante-

rat honom på en fjerran ort härligen, låtit honom up-

fttiga till ett ansenligt trädj



ingiTwit honom en såiTan brinnnnde Iiog för wcttenf^.apcn, att

den Llifwit d(^t alcirabebagligaste

;

<:ifwi!:, att alla ön-;ke]iga medel existerat ]_)å hans tid, att

lian kunne winiia ?iiie progresser
;

lört honom så, att det han önsiiat sig och ej wunnitj blif-=

wit hans största fÖiMiion-,

gjort honom nptagen Iios Mreccnatcs Sclentlarum
,

ja ^ lios de

Ofwerste i Kiket och i Konungahuset;

gifwit lionom fördclaclitig och hederlig tjenst, just drii han

mast i werklen Önskat sig;

gifwit honom den Hnstrii lian mJlst önskade sig, och som,

hnshållade, medan han arbetade;

g'fwit honom Barn, som blifwit beskedlige och dygdige;

gifwit honom Son till Successor i tjensten

;

föilänt honom det största Flerbarium i werlden, lians största

nöje;

förlänt honom gods och annor egendom, att om intet warit

ÖFrigt, dock intet liitlats;

hedrat honom med Åreiit l; (Archiater),

Stjcrna: (Piifklare)

,

Skjöld: (Adelsman),

Namn i lärda wcrlden

;

bewarat honom fÖr eldswåda;

bewarat hans lif öfwer 60 ähr;

1^,
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Gud har låtit honom få koxa in uti sin hemhga Rådkammare;

.— — låtit honom se mera a£ sina skapade wärk, än någon dödelig

före lionom

;

— förlänt honom den största insicht i Naturknnniglieten , större

än någon ~\vunnit

;

Herren hafwer warit med honom, cliwart han gångit hafwer, oclt

hahver iilrotat alla lians fiender för honom, och hafwer

gjort honom till ett siort namn , såsom the storas pa jor-

dene, cfw z Sam. VII: (>. i Cbron. XVII: 8.

Ingen före honom har

—
' — d'rif^Yit med mera nit sin Profession och haft flere Auditoresj,

—
'
— flerc observationer uti Naturkunnigheten

j

— —
• haft solidare insicht i alla o Naturens Riken tillika^

~— — warit större Botanicus äller Zoologus

;

— — utarbetat så wäl Ilistoriam naturalem Patrise : Floram^ Fan-

mm
,

liinera;

•— '—' skrifwit flere wUrk, rättare, ordentehgare , af egen experiencej

—
- reformerat så totalt en hel science och gjort en ny epok

j

'— —
' rangerat alla Naturens producta i sådan redighet

j

— —
• corresponderat så widlöftigt öfwer hela werldenj

— —
• utsänt sina Disciplar till så många wcrldens delar;

'— skrifwit sitt namn på llcre wäxter, iiisecter, ja, på hela Na-

turen;

— —
I sedt sä många Skaparens -^yärk, ocii så noga; >

* —» folifwit mer namnkunnig öfwer hela werlden ;

'
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Ingen före lionom har

.— —
• bcsådt Jiågon Academisk Trägård mod så många slags frön-

— — uptUkt så många djur, ja. så många som alla andra
j

— — samlat sig så stort Herbarium;

—
< — w.arit liedamot af Here Wt tteuskaps Societctcr:

Kejserliga A. N. C. lyöB. X:.?. DioscoPtiDES secundus dictus.

[/^j»-;>, Corresp. Acad. Seient. 1758. VI: * i. vel 18.]

Upyala, 17 58. X: 4. [IX. 27.] et per 20 annos Secretarius,

[ab ann, 1744. X: 12. ad ann. 1765. Ill: i3]

Stockholm^ Wet. Acad., i^joi). V: •— Fundatorum unm.

Pi-aeses primus.

Montpellier, ly-io, Y: 5i.

Berlin, 1747. II: 1 4,

Toulouse
,
1750.

Petersburg, 1754. [1755.] IX: 20. ['^^yj.

Florents, 1709. [fel. 1755]. XII: [17]. 27.

Paris, Membr. Acad. Seient. 1762. XII: [8]. n. Ordina-

rius Octumvir.

London

,

Engelska Oecon,, 1762. VI; i6.

Trondhjem, 1766. Primus Extraneorum.

Celle, 1766. [1767.] VUI: 19.

Philadelphia , 1770.

yliessingen ^ i??!* IX: [10] 20,

Rotterdam,
"
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Membrum Honorarium.Edinghuygh, 1772. XI:

Siena, 1771. [i77'"]-

Bern, 1772. .
-

-

Stockholm, Patriot. Sällsk. 1775. '

'

'
• - -

Ingen före honom liar

—
• —» warit ibland Swanskar ordinarie utländsk Ledamot af Fran-

ska Wettenskaps- Academien ; största heder för en Lärd

ocli som nu delas af 4 Medici: Morgagni, Haller

SWIETEN, LiNNé.

—• »»» blifwit saluterad för Princeps Botanicorum j hwilket kan ses a

Botanisternas brcf till honom ^ och af deras utkomne skrif

ter. Casp. Bauhinus, Tournefort, Shehard, Dil

liENlUS , kallades annars Principes sui sevi.
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[LINNES TAL I CONSISTOIIIUM ACADEMICUM 1727.3

Mine wärde Herrar Collegete!

Med så stor bek3'mmersamhet , som jag antog detta [Rectors] stäl-

le för 6 månader sedan, med så stör glädje får jag ock nu lämna det-

samma.

Älitt bekymmer war då öfwer de oroligheter, som denna tjenst plä-

ga medfölja 3 min glädje är nu , att Iiwad jag frucktade , intet hänt.

Den Nådige Guden har hört min bön, ©ch wälsignat mig med fre-

den. Fred har warit inom desse helgade waggar, att jag sluppit höra

olät af ocli ibland mine Herrar CoUeger. Fred har warit utom oss bland

den studerande inigdomcn , att ingf^n, ja icke en enda, af dem fram-

dragits till rätta fÖr något fel.

Gud förläne oss framdeles beständigt en så fredsam Icfnad, så lö-

per wår tid oförniärkt och oskyldigt. Wi hafwa intet fått så elak

werld, som wi oftast göra den sjelfwe. Wi hafwa intet fått så kort lif,

som wi ofta förkorta det med denna werldenes fåfänga omsorger och

onödiga bekymmer.

Jag har nu Gudi lof tjent ut min tid och får gä ur tjensten. Det

ar swårt att tjena en enda till nöjes , swärare att tjena månge. Wi

fordra ock geinenligen mera af wåra betjenter , än wi lätteligen sjelf-

we, i lika situation, skulle kunna wärkstalla. Ty kan ja wid afskeds-

tagandet aldrig nog prisa mina Colleger, som warit långmodige och tår
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tige med min swaghet. Jag bör af upricktigt hjerta önska Eder det

samma tillhakas, då samma tjenst kommer till Eder, man äfter man.

Jag får wid detta tillfället äfwen lägna mig öfwer Academiens wäl--

ständ och den wälsignelse, som Gud sjelf oss förJänt. Inga tadlare mär-

kas nu gnaga på Academiens heder. Wår egen enighet har byggt oss

fästningen. Öfwerhet, Riksens Råd, Potentaters Ministrar hafwa be-

sökt oss j de hafwa funnit sitt nöje i wår lefnad och wid wår Academie j

de hafwa uphöjdt henne till stjeruorne och många önskat sig wäi' sälllict»

Erindrom oss häi-emot de förra tider, då partier, oenighet och för-

tal förmörkade det folk, som nu lyser af sin lärdom, af sin flit, af sin

samdragt. Ty böra wi skära oss pipor i wassen och därmed sjmiga

Gudi en lofsång, som lörlänt oss sådan fred osh lefnad.

Af wårt exempel se wi älwen ungdomen ledas till ilit, •\yeltenskai~

per, dygd, ära, enighet och alfwarsamhet.

Gud förläne oss samtelige månge sådana sälla tider j att wår lefnaå

må llyta fram uti en spak ström och cj brusa af werldenes gräliga få—

iänga, då simmer wår lycka lätt med oss och ej kullbytterar mot kli£)-

por och i forskar.

Jag har den äran önska min hedersamme Snccessor lika lycka, lika

stillhet, lika nöjsam styrelse, som jag åtnjutit.

Jag innesluter mig med tacksamt hjerta hos hwar och en af mine

wUrdige H.Tr Colkger, som med tålamod och godhet uptagit min tjensl.
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Jag Lör ej lialLrr wid cl.-fta tiilfalUt nr^d stilbtigarjde bemöta wår

wärde Aciidfmie-Secrctercires oföiiratna trogna bistånd och uprichtiga-

ste Ij tisl, som gjort mitt bcs^^ar lätt, niln omsorg lindrig, mine expe-

ditioner säkre; hAvilket alt skall förbinda jnig städse lill all uplänk( Hg

ärkänsla. Gud göre Hrr SecrcLorarns dagar så saile, som H:r Secretc-

råren gjort desse mina trygge!

[LÄRDA MÅNS OMDÖMEN OM LINN/EUS.]

Tu decus omne tids, postqiiam te fata tidere , ViRG,

JuNCKERUS, Profess, Halens., in Orat. ad Disscrt. Heissenii di lu'

seciorum Noxa
,

i'j5'j, ostendebat, Deum Adamo hoc

negotium prirao dedisse, ut res creatas cognosceret et

denominaret.

Hane cognitionem voro lapsu Adami iterum deperditam

esse proponit, ut postea nenio inveniatur, qui tantam

creatarum cognitionem habucrit, excepto Salomone, cu-

jus tanta fuit cognitio , ut ipse S. Sanctus ejus in Sacris

Litteris mentionera facere non dubitaverit.

Post eum multos quidem fuisse dicit, qui ut justan^

harum cognitionem obtinercnt, nalurse studuere, omnes

vero praejudiciis ducti a recta via aberrasse, et Lin-

esse unicum, cui tam amplam naturse cognitip-

nem dedit Deus, quara ante eum nemini, ita ut hic aoa
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tanlum longe plura natiiralla ipse yirlisset et cxami-

ni subjecissi t, qua(U iilius lim^jxiam ante (Tun, sed

ctiam naluralcm earum conncx'onem cl affinltaJem

adeocue fmcs ct oeconomiaui iiuUirae m- lias pi rspe-

xisset, q«am antfcessornm ii]lns, .^anulquc^ magis ad

Dei ac naturae coguitionejn viam moubtrasstt ac illi.

-/Eqiium ideo esse , uf gratiam Iianc Divinam in il-

lum coilatam cuiii subniissa Dei irnide melius agno-

scainus vt venereimrr ,
magisque cjus vcstigia sequi

studearnuSj qua.n forte hue usque factum est.

in Fiorcs Ccrnic lires Prcejarionr.

"In dubiis rcbii' LfNN-So saepius fidetii adhibni , et

cur non crederpni \iro, qiio nt nio stirpiurn charac—

teres adspexit propius, neuio niajores in Piei Hcr-

barias gratiam kbores iniit,, neiiso diniqiK? tnorialium,

per plurima. saecula, tanta })raestitit, quod unus ille

Piinceps ijotaniccriuni, cujus exiiiiia iiicrita a^ternum-

quc noinrn gratc- suiniquruu non agnoscet posttritas,

nullaqnc )i»f.i;? tv-j. :,5.i r]h,s!pabit."

in Flor(S yl.-cnrM^nr P:rfat p. l^l.

"At exnrhnn csr hi-i dirbiM novir.n sidus, qtiod orbi

33ot mico liiceiij aCiidil , cc \\\ soDiuiis quidc ni antea

Vi^;^n, qiioe partes pbuitarum nuriUtisiimasque no»

oaaawio observalas dctexit."
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Stillingfleet in Prcefat. ad Miscell. Träets, p. XVIII.

"When we consider LiNNé in this llght of a ma-

ster j he must appear like Homer at the head of

t!ie Poéts.^ SocRATES at the head of Greek Mora-

lists, and our Newton at the head of the Mathe-:

mathical PhilosojDJiers/'

SuHMi: in Histor. Literär., (Aciu Nidrosiensihm inserta)^

nämner ibland dera, som wunnit lärda werldens pris^

allenast 6 Ododelige^ säsoiu största titul att gifwa

de Lärdaste, nämligen

Galil^us, Italuf, AstroHomns.

Newton, Angliis , Mathematicus^

' Leibnitz, Germaiiur f Vhiloso^ghvis^

BoERHAAVE, Belga, Medicas»

LiNNé, Svecusy Naturse Consviltus.

Gram, Danus , Historicus».

Baltimore BäRO de . Marilandiae DominuSj Gmdia Pol^tica-^

"LiNN.Eo Optimo, Sapicnti, Sagaci, totius Europse

Oraculo, OrnaiuGnto Regni SvecicL •— D. D. DJ*

Haller de' Studia Medico^ 2S0., gravis auctor,, mimine LiNN^i

amicus r.

"Systemate Naturse primum innotuit celeberrimus

LiNN-iius,, qui fortissimot consilio Botanicen penitus

eruere et ordinäre de integro sibi sumsit. Hoc ope-

re totain Naturam in nova Genera novasc^ue Classes
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reiTegit In Animalibus et Minerallbus låcm, quocl in

Planiis, secutus consiliuin. Nova Epocha ab eo tempore

in Botanicis numerari potest."

Haller In Bibliotheca Botanica Vol. z. p. 244. orditur epocham

ultimam a Linn.eo,

'*qui maximam in imiversa re herbaria conversionem mo-

lilus est, et qui oninino pene integrc suo fine est poti-

tiis. A natura ardeiite animo instructus , acerrima inia-

ginatione, ingenio systematico, opportunitatibus iniprimis

posteriore suee vitae parte usus copiosissimis, cum ex u-

niver&o orbe iindique ad eum certatim naturales tbesaui-i

confluerentj omnibus sui aniini viribus
,

quas pos-jidefc

maximas, in Jiovam rei herbarire constitutionem incubuitj

seque vivente et superstife placita sua a plerisque suiy

coetaneis recepta yidit,"

RoussEAtr till Björnståhl i Paris : (Extract \\r denne senares Bref i

GjohWELLS Allmänna Tidningar 1770 11. ij.\J

"Ni kchiner da min Blastare och Lärare, den store lilx-

NiEUS när Ni skrifver honom till, sä halsa

honom ifrm mig ef mettez moi å genoiix devani liti ^

och såg , at jag ich känner någon större v.ufnniska pä jor-

den — / denna Boken [j^lnlosopbla Botanica] dr

mera vindom cr.i uti da aldrastorsla Folianter^ och i det siuU

ht at mast alla edra Böcker ifrån Norden åro chnrgerade

med formycksn erudiiion^ sä är icke et ord i dennas som



icke år nodbandigt m. m. Så mycket beröm af H:r Rous-

SKAUS raun var ofun,äntarlt; som icke eljest talar mycketj

ocli är ganska sparsam på loford- men vid il.r v. LiNxés

namn bief Jian aldeles entJiusiasmerad. — — — Han sade

ock, att Adanson i Frankrike iikasom Chanzius i Ti/skland

Våtdi alt det de veta af Hr Linn.i:us, och sedan haiva de

slitit och förklenat hans namnj at de voro otacksamme emot

Sin Mästare, &:c."

Amicus ad LiNN^UM scripsit vcrba SENECiE de Augusto in M^-
CENATEM, mutatis mutandis:

"Tot habciiti millia homiimm uimm rrparare diöicile crat.

Caesae sunt legiones et prolinus scriptae,

Fracta classis et inträ pauco'! dies nova natabat,

SBevitiim in opera pubLca ignibus, siirrexerunt mtliora con-

sumtis

;

At tota vila M.iiCENATiS vacavit locus."



An cl ra Stycket.

Utdrag ur

CARL LINNilLI, ADLAD VON LINNÉS,

Egen HÄNDIGA Manuscripter.



Simifes agnoscit pngina ntores,

Claudianus.



L tTR ETT EXEMPI-.AR Af XTKDERR^^TTELSE OK

SITT LEFWADSr, OPP.

Denna Handskrifl i Quart-forma!: gar icke längre aii till år i^Si. Od\

ehwvii den är mindre falisländig an den till samma lid i föregående Stycke

redan tryckta I.efvernesBeskrifning . iiinehållcr den likväl flera der 5akn.u!«

Ai4ec,kningar och iifvtu ibland med siarkai-e utlry-ck anmärkta Händelser och.

fäida Omdömen. Den har ock gifvit anledning tiJl rältelser så väl af min-

dre rickligc Titlar pa n,igra förut anförda Skrifter, som i syin;!eri'!eL af ficra

Anachronismer, rcjraude åtskilliga oranärnda Arbetens ulgifvando och uppkom-

na ulan tvif.vel genom förväxling s:f tiden, dä de blifvit nlarbelcide, jned den,

då de först koinmiL nndcr pressen tller .sedan leranat densamma fäidigtryckte.

Dclla alt har jag trodt mig pä detta etäJlc böra bevara för glömaka och för-

störing.

Titeln är: "VtTA CARO.LI L1NN.-E1/' oci!i nederst på samma sida. fuiuas

skrifne VinGiLii verser:

"Stat sua cuiquc clics : breve et Irreparabile icmptis

Omnibus est (positam.) [vitce: sed] Famam (cxtollere) [extendere] factis

Hoc virtiitis opus. —— —
>

—
« jEn. X, 46 ^^l^l''

På baksidan nf Tiielldadc^ sia OviDil verser:

"Quid properasscj javal? quid (pauca) [parca] dcdisse quieti

Tempora? qiiid nocti conseruisse ditm?

Si (tandem) [tamen] bic standum (est?) —- —'
*— J Amcr, VI. sqq^.^''

I sjelfva början af denna LefvernesBeskrifning sägcs, att bagge hm^JPA

Föräldrar "harslammade af slätt och ieml folk, Bönd.er iiller Fraster, soiri

i5o
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fölljande Genealogie utwisar." Någon sådan fauns likväl icke bifogad. Mea

som jag fädt densamma ifrån annat ställe, ehuru ej egenhändigt skrifveii,

skall den i nästa ellei' 5:dje Stycket bllfva meddelt.

1707. [LiNN-EiTS föJdes ij — —
. "RashiiH hy, södra gårderr>,

— — och fastän partu diliicili, war han doch mycket kiär, såsom

första fruchteu af Åchtenskapet, —- — och diadcs al Modrens e-

gija bröat."

1708. fö!j. "^'^'id SienBrohuk, [Pastors • Boställe] , ^^'äxte Carl up

ibland blomstren y till Jiwilka han med f^jelfwa modersmjölken fattade sä

stort nöje, att det sedermera af ingen nöd knnne nt[)]änas.'' —
[Såsom första ankdningarne härtill anföi er han], ''att Fadren altid älska-

de Örtkunskapen; hade lärt sig några örters namn pä Latin; hade sjelf

inlagt 5o med egen hand till ett Herbarium vivum, då han studerade

wid Academien i Lund; anlade, siraxt lian war gft, en liten Trägård

wid Råshult , där han införde sä mänga wäxter, han utur Trägårdar

knnne sig förskalTa; och hade i ingen ting större nöje än i denna sin

Trägård, mehr lör sjelfwa örternas skull än någun nytta, däraf;— samt

att Modren, under det hon war hafwandcy stadigt såg sin Mans inrätt-

ningar i Trägärden, och sedan, medan gossen ännu war helt liten, så

snart han blef olåtig och pä intet annat sätt kunne blidkas , altid stack

honom en blomma i handen, dä han straxt tystnade.''

''Denna så tiil sågandes medfödda lust för örter föröktes sedermera

därigenom, alt gossen hörde sia Fader ofta referera något om wäxter.

\



som war sä!isamt; att han af honom straxt fick lära Swanska namn pa

en stor d( hl waxfer; att han fit k starligt wistas i den Trägård, Fadren

anlade i Strurrchnlf och Inrilker;, hwad difT rcnte -wixter angår, war san-

nerligen den ciH-icusaste i landskapet; samt att gos.<;en fick lof göra sig

en f gen Trägärd i miniatnr, där lian på en liten plats hade ett stånd af

alt det, soiu tants i den större 'i't ägårdcn,"

1727 "hlef lian inskrcfwcn — — — till Student a£ dåwa-

rande Rertore IMagnifico, D;no S. S. Theol. Doctore [et Prof. Maktin.]

He&arut." . ..

"Han war ej wähl Student, föran han kiöpte sig Johrenii Hoäc'

glis Botanicus , äfter Touhnkfort ej knnne äraås, och af honom lärde

sig sjelf dennes method. Han gick straxt omkring på slätterne wid Lund^

i synnerhet uht åht hafssidan, att leta äfter örter, som lian ej sedt till-

förene." • _ '
,

"Stob^us såg denne ungkarlen, men fant, att hwarken ansichte,

kläddrächt, seder äller något kinine recommendera honom. Doch wiste

han honom som hastigast sitt Herbarium vivum, sådant han aldrig hört

omtalas. Men förän ett åhr war förbi, hade han mast alla örter, som

funnos kring Lund i Trägårdar och wilt wäxande, på sådant sätt inlag-

de uti ett eget Herbario."

"Stob.*eus märkte ifrån den natten, [han såg LtnnTvEUS i sitt Bi-

bllothek], stadigt denna ynglingens flit. Ty lät han honom nyttia alla

sina Collegia gratis , — —
. — — gaf honom underwisning om alla
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PetriScata ocli Snaclor, oeh lärde honom £ui>damenta r.t-i åt jkillige par-

tibus Medicinac." — —
>. - „;••.•

• -.-j -ftU u.

1728. "Modren ängslade sig jämmerligru , dä hon såg,, att CarIi^

[lienikommcn ifrån Lund till Föuildrarne öfvcr sommaren], intet gjorda

ann-it än klistrade örter på papper, orli märkte då först, att iå sin kiä-

ya Sen till Präst, wore nu raelir aldeles intet liopp örrigt."

"FÖräldrarnes förmåga war ringa. Dc pengar Carl fick,, [då han

reste till Upsala] , v/oro snart alle. Medicinska Wettcnskapen war för-

fallen till s-törsta barbari. Professores Medicine liiste föga äller intets

KuDBBCK hade aldeles åsidosatt Medicince Studiosos ocb sina Lectionery

och RoBERGS, den andre Professorens
,
wänskap nphörde, sä snart CaPiLS

pengar woro alle. Han bcgynle nu lida wävkciig Jiöd." — — -

1729. [Men sedan lian Lliivit bekant med den] "gamlde hedersani'-

me Gubben, Doct Olof Celsius, — —
. — tackade Carl Gud^

som så nådigt girwit honom en annor Stob.eus i Upsala; och då gick

hela Carls o?ntanke och alla hans göromål endast uht på örter." —• —

•

[lian höll också då förelä.' n ingår för de aadre Medicina; StudiosiJ "uti

Botanicisj Piiysiologicis och Chcmicis>" ^ .

_ ^ _

1730. ''Prof. PvrDBKCK — — skickar bncf äficr Linn^^ius, £o^

rer honom i Trägärdt n , exanii:ierar l.ononi noga acli länge, och frågan

honom, till slut, om- han ej wille de pubiique Lectionerne sig åtagas.

Han, som wiste sig, ej v/ara mehr än Sj. åbrs Student,, blir bestört ö£-



vrcr att skola gå fram och publice lära -^vicl cn så stor Acadcmie. Mo?i

jakar likwäl därtill med wördnad, om Professorcn wågade honom sådant

cominittcra." —> —-

1731. "RuDBECSEN talade esomoftast fÖr Linn.-eus om sin Lap'

ska resa, och wisade honom de örter han där funnit, vivis coloribus

depictas." [Af dessa har man tväune graverade i j^eta Literaria Svecics

för år 1720, nämligen Linnoea boreaUs
, p, ^6^ fig. i, och Lobdia DorU

manna
y -^-^•]

1732, "jiär v.intren gått bort först i Febriiario, reste Linn.EUS

från Lund till Snwlmid, och blcf där till JMartiuin, Ntix wintrcn äfwen

liär uphört, for han åter till Upsnla, där ännu war stark winter, och

måste där fördröja till d, i3 Maji, då alt Tvar grönt, och han begaf sig

på resan åht Laplavid, helt allena ^ hafwandes ej annat med sigy än skrif-

don, 2 liii^yg och de kläder han stod uti: stöflar, liten räck och car-

pus, en mätstock, [baculum
,

qni insculptas exhibebat mensuras, Flor,

Lapp. Lect. plag. 2], och en liten wäska för papper och pennar. Re->

aan gick åht Gejle genom Gesfriklandy Helsingland och Bledelpad, där han

war uppe på Norbij Knyten.^ och sedan genom Htrnosand åht Ångerman^

land^ — — där han pä Schulberget af Guds nåd slapp undan med

lifwet, —- -— och där han slraxt på Schtéta- skogen fick wintern igen

5;dje gången , med godt före och mycken snö. Uti Untta blef han af-

styrkt att resa till Laptand om sommaren, såsom en omöjlig sakj men

han gick ändå derpå löst. Straxt ofwanför Uinca bcgynte folket bryta

på målet. Här blef en hud bolster och en ransnara betsejj
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Ifrån Lycksele fördes han af en Lapp till en annor, helt allena, stadigt

till fots äller med so<^laiido uti små })åtar , som roddes mot strömen af

Sockte [Roddaren], och buros på hufwudet af en enda Lapp förbi fors-

sarne, som cj woro navigable; måste altså b'Twa pä Lappariies nåd och

onåd, utan att kunna tala med detn
,

begiära mat älier wägvvisning , i

willa skogar, biand wildt folk; lefvva som de Htan bröd, dricka och salt,

endast af färsk fisk."

"Då han härifrän \_Rorstac^ stälde kosan åht Tornea-f/ell , föll han

en gång neder uti en springa i den uråldriga snön sä djupt, att han

måste med rep updragas, och .slog sig då hårdt på högra låret; men

kom sig doch snart före igen. Halfannor månad lefde han med Lappar-

ue som en Lapp."

"Kom till Upsala i November, sedan han detta åhr —
, « —

gådt öfwer ooo mihl till fots.''

"Af Stipendium Jf^redianim fick han första halfwa åhret 8 Ducater,

men sedermera intet för betjenternes otrohets skull."

1733. [Till de i Bergslagerna besökte orter tilläggas] Davidsberg

och Trollbo, I Fahlunkt'å]i LiNN.EUs om dagarne ibland stenarne i gruf-

wan och satt om nätterna wid smältugnarne."

1734 "i April kom han igen till Upsala att rangera de Stenarter,

han på resan samblat, och att fä sitt nyss påbegynta Systema Lapidiim

i ordning."
'
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"En Magister OEr.iiErcH, sedan Professor i Lund, war denna ti-

den LiNN.Ei Discipel i Botanicis."

Tngeii liade vågal göra Linn^us sällskap (ill Lappland, Men nu, då han

vid Piugslidcu je.sLe liU Dalarne , Ii.kIö mänga Sludeiiter lust ait följ» med

iionom ; och dc 7 af dem haii derlill ulvaide, tilldelle haji hvar och en sina

göromål,

'så att NAS^^AN blef Geographi

Clewberg —
Fahls-tedt —
Sf)HLBi;RG

Emporelius —

'

Hedenblad —
Sandel —

Pliysicus

Mineralogus

Botanicns

Zoologus

Domesticus

Oeconomus

och Concionator,

— Stcrelarins.

— Stallniäster.

— Quarterniäster.

— Jägmäster.

— Adjutant.

— Räntmäster."

[Efter återkomsten iiW Fahlmi] "informerade LiNN^us äfwen Lands-

höfdingpn Reuterholms Söner uti tlistoria Nalurali.''

1735. [Juristen Sprekelsen i Hamburgl "ägde cn utmärkt wac-

ker Trägärd."

[Så snart] "Linn.eus såg Fydram Seb/E, [mtå 7 halsar och huf-

vuden, 2 rötter och vinglös samt ormlik krr.pp], — — uptäckte han

af tändern, att delta monstrum ej war nalurce utan artis miraculuin.*

"Cr-irFORo — — i Amsterdam, — — som fattat ett syn-

nerligt nö^e lör Butaniquen, hade ock inrättat en oförllknel;g Trägård
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pä sin landtegendom, [Havtecamp], emellan Leijden och Hfiar/d-m, hwilken*

underhåll kostade honom åhrligea 12,000 gyllen. — • ^ ~- Han sat-

tes i största förundran, då han märkte, att Linn^eus siraxt kiäude de

ohekantaste Indianske wäxter, dem han aldrig tillförene sedt, allenast

han fick öpna blomman och rächna dess partier. Fpnnådde honom altsä

att biifwa hoos sig öfvver wintrca." —« -—

Hos BttRMAN i Amsterdam fullborJar- hu LinntEUS l>ädé Bihliotneca och

Fundcunenta Botanica, dem han år 1700 begynt hos Rudbeck, och

1756 utgifver lian bägge dessa Arbeten af trycket, äfvea i Amsicrdaml

I London besäg LrNK-.5:us det oförlikneliga SloANES Museum och hos

DiLLENlus i Oxford Sherards Uerharier , eniadc lill fortsäUning af Casp.

Bauhini Pinax%

'"När han kommit tillhakas till Holland , hcgynie han straxt att be-

skrifwa Hortiim Cliffortiamim. 'Och som han wähl förstod, att när den

komme uht, skulle niänga förundra sig öfwer de nya namnf n pa wäx-

terna, syslosatte han sig om aftnarne, trött af Horto, med sin Critica Eofanicay'

hvartlll han lios Rudbeck lagt första grunden. Han fortsatte afven trycknin-

gen af sina likaledes hos Rudbeck päbegynta Genera Plantarurn , sä väl som

ftf sin Flora Lapponica.

1757 utkommo alla 4 dessa Verk ifrån trycket och tiil ett slut också /^i-r

ridarium Clijfortlanum,

"'Då LiNNyEUs tog afskcd af Cliffohd , fick han af honom loa

Ducatcr iör beswäret xned Horio Clijforliano."
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1738 [nll våren ifvin hösten i-.";;] "1( fde LiNN-EUS ganska wälil i

Lttjdm p;i Prof. van Rotens omkostnad, ];örde den lärde Boerhaa-

a-k:;s publicjue or]i private f öreläsjiingar
,

i"Ö!gdc honom till de sjuke uti

Nosocomiis, onigicks dagligen med därwarande Lärde —• — — och

ui"af från trycket siiiu Clmses Plantarrim oeh — — sin afledne wäns,

AiiTRDi
,

Ichthyoiogie , den han nied jnyckea möda extraherat ur dess

Auutors scheduiis."

''Reste i Rötnuluad.vni ifrån Paris ålit Rouenr

17,^9. Alt I.TN^N.EUS hlef aC Grefve TESsr:.' först känd odi sä inycket

gynnad, bidrog fÖrnämliga.st Cajjt. Tkiewald,

"Straxt föräu Linn"vT:us firade sitt bröUopp, hade 6 v/ittre Herrar,

TllIEWALJ), EöPKEN, LiNxV.EUS
,

AT,STi!ÖM:, EjELKE Och CeDER-

HJELM inrättat en Swensk IVettenskaps Acadeniie i Stockholm,"

IT^iO. [Doctor LINN-/EUS läste publiee Botaniqum hela denna li-

kasom nästföregående sommar, men Mineralogien om vintren imellan

-lyög och ly to]. — "Således satte Wettenskaps- Academien, publique

Lectionerne, Atnmiralitels Nosocoraium och en oändelig hop Patienter

LiNN.EDs nog att syssla," :

1741 "Januarii 20 l^ade LiNN^us det nöjet, att hans kiära Fra

födde honom en Son, den han lät kalla Carl."

I följande månad kom Wallerius fram med sin bekanta Disputation."

, , .14.
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Men detfa oaktacit biel" Linn/eus strax derefter uppförd i forsla rummet pä

för>laget till Mediciure Professionen efter Robekg , s-om året förut tagit

afsked.

Den pä Manufactur-Contoirels bekostnad anbefaldta resan till Öland och

Go^/i/a/'Z(Z anträdde Linn^us Pingstdagen, sedan han öfverenskommit med de

6 unge Herrar, som skulle ulgöra hans resesälJskap , att vara honom belijäl-

pelige, nämligen

"JoH. MoRiEUs i Mineralogicis. Sam. Wendt i Botanicis,

GoTTFR. DuBois — Zoologicis, P. AciiERHEiM — Physicis.

[Fried. ZiERvoGEii — Pharmaceuticis.] H. Joh. Gahn — Oeconomicis."

*'På Öland i Alungrufwan hade han så när mistat sitt ben, wid

Blciknlla war han i sjönöd, och på öfwerfarten från Gottand i stor life-

fara under en stickande storm."

"Sedan Linn^us wid Michaelis flyttat till Upsata^ — — giör

han straxt en wänlig förening med sin Garnerat , Lif-Medicus RoséN

,

och förgäter alt gammalt j hwaräfter desse twå Professorer bytte Scien-

cerne i Facultate Medica." [Och ibland de Vetenskaper, som LiNN^US

sedan skulle läsa , namnes här äfven Chemien.\

1742. -— — "Det förfallna Botaniska Huset — — nedrefs

och åter upmurades; grunden lades till ett Orangerie; och Trägården

fick ny indelning — —- med 5 reservoirer och communications-

trummor dem emellan, — —- blef ett par alnar djupt öfwer alt ge-

aomgrafwen , -— — föröktes med den bortom reservoirerne liggaib-
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de clfhl, som Academien kiöpt af Rudbrcks, Sonens, Sterhhus, — —
och riktades med alla willa wäxter och Öfwer looo utländska,"

1743 ''Junii i4, raane hora 5, föddes Linn^i Dotter Elisabeth

ClimSTINA.'*

1744. "April 2 5 lämnade det warldsliga, till intet ringa sorg för

LiNN.5;us, hans specielle wan och slächtinge, Astronomen Andreas

Celsius."

"Med hwad oandelig möda Linn^us reformerar Academiae Trägår-

den , kan slutas af den mängd fröen, som skickade och skänkte af DiL-

liENlUS, GroNOVIUS, v. RoVEN, JuSSIEtf, CoLLINSON, BaRRERE, SaU-

VAGE ,
Gesner, Haller, Gmelin, Amman, Ludwig, därstädes

blefwo sådde, nämligen 1743 — 567, 1740—-5oo och 1744 mehr än

1000 differente species.''

"Baron Sten Bjelke kom ifrån Pijfstand och tillbrachte Linn^o

alla de örter, som de månge Botanici: Messerschmidt, Gerber, Gme-

lin, Steller, Heinzelman, Scc., observerat och upletat i Sibirien,

aldrig tillförena sedde, aldrig bekantgjorde."

"Detta åhr fick han ock Miisam till Sverige ifrån Holland^ hvvilket

gjorde honom en hjärtans glädje."

"Septemb, 8 , kl. 1 om natten, föddes Ltnn-ei o:dje Barn, en Dot~ '

ter, Sara Lena kallad. Sed fios fuit iste caducus. Hon dog d. 25

Sept, kl. 8 om morgonen, ex ^phtis, i5 dagar gammal."
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"Nu hade LiNNXfi anseende, den Ijcnst, Iiwarlill han war föddj

tiih'äcke]iga pengar, dein lian till en delil fådt med sitt gifte, en kiär

Hustru, \¥a<kra Barn och hedersnamn; bodde i ett skönt hus, åht ho-

no)n af Academien bygdt ganska beqwämligt; och säg Trägärden dagli-

gen nalkas sin fuilkomlighet. Hwad mehr kunne dä en man sig, önska,

som ägde alt, intill och med ett nöje, som omöjligt kunne uphöra, så

länge i hans Sanibling funnos sä många Stenar, i hans Ilerbarier och

Trägård så många WäxteVy i hans Skåp sä mänga upsatte Insecter, och

i hans Lådor så många på papper klistrade Fiskar"? Alt detta, utom hans

eget Bibliotheque
f
gaf honom nog syslosättning och äfwen tidsfördrif."

"I hans rum såg nian pä wäggarne de bagge Budb^^ckarne, tAvän-

ne hederswärde Antecessorer
,
aftagne så lika, att man tyckte dem fat-

tas endast mäld. Utom dem sug man också där hänga afniåladc de må-

ste store Botanici, såsom Tournefort, Rajus, Morison, Rivinus

Vaillant, Boerhaaye, Burman, Pi^ukenet, Ereynius, Colum-

NA, JUN&ERMAN, KoENia, SjMON PaULI, CaMERARIUS, CA6P. BaU-

Hijsus, Tiiiiii, Sloane."

1745 begynte tryckas pä Linn^i Fauna Srecica, och

1746 utlemnades till alLnätdieten detla fdr Svenska Studerande omiste-

iiga verk.

"Junii 5. fick Linn.t:us den nåden emottaga Deras Konge. Höft-

HETER i Academiee Trägården, för att ^Yisa Dem Vväxterna och Mu-

seum."
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"Junii 12 antager lian resan åht JVestergothtand m, m. — — och

after hemkomsten därifrån arbetar ined Species Plantarum ^ ett obegrip-

ligen swårt och widlöftigt arbete."

1747. "Nu hade Historia Naturalis^ genom LiNN^i förtjänster,

hans Lectioner i Stockholm och Upsala^ jinmte lians Resor, genom Wet-

tenskaps Academien i Stockholm och Acadcmice Trägården samt Mu-

seum i Upsala, kommit i rop. Men detta war ej nog. Linn^eus be-

går sä hoos sina ^vä^ner wid~ Riksdagen , att ett Memorial ingafs om

nyttan af Historl-cv Ncttnrnlis Leciioner v^ id Schutar och Gymnasier , samt

att ingen skulle fä bIi^^Ya Promotus Magister, som ej prsesteradc Exa-

men häi'uti för Ljnn.eus. Detta bifölls.''

1743 '"biiAvcr pödra fij.-gelcn af Orangeriet ombygd och adapterad

så wäbl till Drifhus som Museum."

"Fick, som Linn^eus mycket Imlpit, anklagar Iiemligen

LiNN.5EUS får ett bref utaf H:r HÅrleman, som nästan dödat honom.

Han hck däraf ej sofwa på 2 måiuider.'"

"LiKN^EUS ulgifwer en Disputation de Curiositate Naitirali in laudem

Creatoris, det hans bästa wän, Kai-enius, pubiice opponendo bestri-

der, tliuru han förut seut och giilat denna Disputation. Däräfter trod-

de LiNN-5ius honom aldrig niehr."

"Förbud utkommer att ej fekicka någon bok utomlands att där tryc-

kas m m.
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"Dessa 5 iörargliga händelser bröto så LinntEI hog, att han ka-

stade pennan ifrån sig, och sade sig hädanäfter skola arbeta lagom."

"Nu kom [HtNR.?] Missa, från Paris- att hÖra Linn^i lärdom in

Botanicis, Aldrig hade föruht någon Student rest ifrån Frankrike till

Upsala Academic."

"I åhr uptäcker Linn^eus och utarbetar Tceniam, Pan ^ Horo-

loghim Florccy m. fl.

"'I sitt Collegio hade han 1 4o CoUeganter. Grefwe Gyllenborg,

Conimerce-Rådet Alstrom och Maltheser-Riddaren Sagramozo kora-

rao att biwista hans privata Botaniska Excursioner."

1749 "Dec. 24 föddes LmN.Ef Dotter Lovisa."

1750 "Junii i5 sjuknar lian, så att han med möda kunne

— i6 aflägga Rectoratet, hwarpä han straxt måste gå till

sängs och wederfås något. Men anteligen blef han

Julii i5 så illa sjuk, att intet hopp war om lifwet

' —• iP), hwaräfter det resolverar sig till Podager."

LinntEUS utarbelar och låter i slutet af åi-et trycka sin Philosopliia

Botanica. Men

1751 vid årets börjau kommer den först ut ifrån tryokeriet»

"Janmr. 24 föddes Linn.ei 4:de Dotter Sara."

-6



Här slutas den egentliga LefvonesBeskrifniiigen. Men efteråt följer lör-

kuing pä LiNNVEi

Rön i Kongl. VetenskapsAcadeniiens ILindlingar, till antalet 16, ifrån

1739 till 174:4.

Observationer i Upsala Societels Acter ,. 5 stycken, ifrån. 17^2 till 1741..

"Veritable Röiiy insatte i Almnachor, namligerc

1742 i Hjorters, Hus-Curer för Frossan.

1745 — Hjorters, Anmärkningar om inländska A^^äxter, [Här

handlas egentligen oni Tallm och dess nytta.]

1744 — Hjorters, Anmärkningar om inländska Wäxter, conti-

nuation. [Här slutas först underrättelsen om

Tallen, och sedan anföres nyttan af Gra-

nen. Den vid slutet lofvade fortsUttaingeji

kom aldrig ut],

— — CelsiIj Underrättelse om nyttan af Wäxternes olik-a

Kiön wid Åkerbruk och Trägårdar.

1745 — Celsii, Widare Underrättelse om nyttan af \% äxter-

nes olika Kiön. [Fortsättning, som iiär till

slut lofvas, kom ej till yerkställighet].

— — HlORTERS, Continuation af Hus-Curerne för de gåugbaiT

Sjukdomar. [Här anföras blott Specitica i



1746 i HjoRTERS, Anrnärkning. o!ii Thce och Tilée- drickandet.

1747 — H.JOiiTEiis, An^r^ärkriingar om Cofle.

1748 — Hjorters, Anaiärkningar om Brännwiii.

1749 "Wet. Acad:N3, Beskrifmng om Öl."

Opera noii proprie Auctoris, sed tarnen Auctori rnaxime operosa,

Artedi IcIitJiyologia
,

I.ugd. ijjs, 8-'o. E sclieduiis corrasit de-

mortui.

Ferber. Hortus Ageriimcnsig , Stockh. ijjp. i:o. Totus Liisr-

N^i est.

Bkowallii Examen [Epicriseos] SiegesbeckianEe, Abocs ly^p.

, Lugd. 174J. S'o. Multa coinmunicavit.

BoYENi Prodromus Florae Leydensis. Lugd. ijjp, [1740] g-.o. Si-

niul cum Auctore elaboravit ij5S.

Gronovii Flora Virginica, Lugd. ijjp. S:o, Una cum Auctore

elaboravit.

— Museum Lapideum, [An Index Supellectills LapidejCj

cet.? Vid, Laur. Theod. Gronovii Bibliuth. Regni Anim.

atque Lapidei, Lugd. 1760. 4:0 p. 117.], Lugd. 1740. i.o. Pa-

riter et totaliter fere.

Gleditsch. Consideratio Epicriseos Siegesbeckianse, Bert. 1740, S-o.
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RuDBKcK. Diss. de Sceptro Ccirolino, Ups. lyji 4:0 \ Totse

Klase, Diss. de Betula Nana, Ups. 174J 4:0 > sunt

Hegaudt. Diss de Ficu, Ups. 17444:0' LlNN/El.*'

"Opora prop/ria [under LiNN^Ei eget namn utgifna].

Diss Hypotlicsis Nova de Fcbrium Intcrmittentium Causa, HaV'

dtr. 4:0. — Stockh. ijjp. S-o. — Lugd. iy4p. s:o. [in e-

dit. D:ni Camper Amoen. Acad. Linn. Vol. I:nii, p. i
—

/;?.]

Systensa Naiurae, Lifgd. lyjj;, F-.o. — Hal(F
, 1740 4:0. Lat. Ger-

man. per Langium, — Stockh. 1740. S:o. auctiiif, — Parif.

. 1744. S'o. ncniin. Lat. et Gallkis. — 1747. S-'o. nom. Ger-

' " manicif, — Stockh. 1748- S:o. mictiur,— Lips. 174$. $:o. nomin.

" ' Gfrmmicif.

Fiindamenta Bofanica, Amsfel 17^6. g:o, — Abnce 1740. 4:0. —

•

Stockh. 1740. S'-o. — Amstel. 1741. S:o. — Pai ir. 1744 S-'o. —

-

Hala", 1747. .S:o,

Bibllotheca Botanica , Amsttt. 17j<^. S:o. — Halce, 1747, S'o. Am-

stel. lyji. S'0.

Musa CliHbrtiaua, Lugd. 17^6. 4:0. c. fg.

Critica Botanica, Lugd. 17^7. S-o.

Hortus ClifFortianu3, Amstet. 17J7. F:o. c. fig.

Genera Plantarum
,

Lugd. 17^7. §:o. — Lugd. 1742. s:o. — Piu

ris, 174J. 8:0. add, nomin, Galiicis , — Hahf^ il41' S'0>

Flora Lapponica, Amstel. 17^7. S-'o. c. fg.



Viridarium ClifTortianiam , Amrfet. ij^j- S'o>

^Itthodus SexualrS, Lngd. lyjj. S'o. :

Corollarium Genr-riim Platitarum
,
Lvgå. ij^y S'0»

Classes Planiarimi, Liigd. iy^2- S'o. — Hal.v .747» E'0.

Oratio de Mciiiorabilibus in lusectis, Si^rkh. ly^p.. s:o. Sveihice. —

^

Lngd. ly.-ii. iz:o. Belgice,— Pari^. ij-ij. S-'o. Lntine^ [in Amoen.

Acad. Vol. z:do, p. ^S^J i
— Stnckh. 1747. 8' o. aucta^ Svtihke.

Oratio de Peregrinatioiuim inträ Patriam Necessifate, Upr. 1742,

4:0. — Liigd. 174], S'-0. cnrn aiiif, — Holm, }7Si. S:o. [in A- .

moen. Acad, Vol, 2:do, p, 4^)^].

Oratio de Tclhiris habitabilis lucreraento, Lngd. 1744- S:o, [una

cum Andr. Celsii Oraiione de. Mutat. General, in Stipsrficie

Corjj. Coehsthim\ — Holm. ly^i. 8-'o. [in Anioen, Acad. VoL

2',do^ p. 4jo],

Flora Svecica, Stockh. 174^. S:o. c. figura Linnceoe,

Iter Oelandicum et Gotlilandicum, Stockh. et Ups. 174J. g:e, s. f,

Svethice,

Fauna Svecica, Stockh. 1746. s:o. c. fgg, , v;/

Iter Westrogoiliicuni , Stockh. 1747. i;:o c. f.gg, Svähi^s,

Flora Zeylanica, Holm. 1747. ^.o. c. fgg.

Hortus Upsalicnsis ^ Vol. I. Stoskh. 17'^$- S:o. e. fgg.
Materia Mcdica, Lib. I. de Plantisj Iiolm, 174^. i:o, i. fig.

Ophiorrhizcs.

Araotnitates Acadcmicfe, Vol. I, Lvgd. ty4g, S:o. c. iabb. cenen.
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©pera Petri Camper^ —
' Holm. et Lqn. ijj^p. $:o, f. t^bb.

ccneif, Likn.ei^ — Vol. IL Holm. lyji. c. inbi, cfh,

Philosophia Botanica. Siockk. i-jjr. Sto. e. figg. amh.

Iter Soaniciiai, Stockk. lyji. S-o. c. iahb. (rueis, Svsthice.'^

Eu sådan chionolngisk tipp?ais, som slär främst i den redan tryckta

LefveruesBeakrirniij^en, och äfveii af lika iiiaeLåll, iifcom följauds,

nämligen

23. En af åc Q Weitenskaps Academlens Fim-
datores.

174^. Flytlar 'till Acadcnila; Trägården in uti det nya Profes-

£02's-Huset,"

Härefter sta anförde Omdömen öfver lo af de Böcker, Linn^US Lill

den tiden iilgifvit, nämligen

1, Syste/na Natrirsi, om Iivilket ej säges något, som icke redan är tryckt

i det fÖi^egäcnde, sid. 69 /o//',

2, \_Fundammta Bofanicn.'] -— — ^ — "Hwad han liar gjort

5

är klart af fcl-ii.l, där det heter: Altså äro Stamina och Pistiller

de essentiellciste delar, dem ingen föruht brytt sig om 5 altså är

ej f af alla Komina Generica Planlarum duglig j altså är inlel

Nomen Specificum rätt giordt j altså böra Varieteter föras under

sina Species och ej räknas för särskilte plantor j altså äro flera
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Partes Plantarum, an man tillforene wetat utaF, såsom Siipuhj

Glandiilce . Bracifd; altså är ingen Character Genericus , härtill

dags gifwen, rätt gjord."

o. Bibliotheca Botanka. I Botaniquen fatfades löruht en specification

på alla utkomna böcker, dem Linn/EUS samblat tillhopa och så

indeU, att man straxt kan se, hwilka bcskrifwit Örter, en äller

flera, rara äller allmänna; hwilka gifwit Figurer; hwilka förfat-

tat Floras öfwer något land; hwilka låtit trycka Hortos Botani-

cos ; hwilka rest för Botaniquens skull och hwart; hwilka på

Theorie; hwilka på Trägårdsmätitare-konsten."

4. \Classef Plantanim. Utom uppräknandet af} ""alla methoder, såsom

C.li:SAI<PINI, RaJI, HeRMANNI, MoRISONI, KnAUTJI, RlViNI„

RUPPII, LUDWIGII, TOURNEPORTII
,
MAGNaL-lI, VaJLLAN-

Tii, &€,," [af hvilka Linn'^us i denna bok gjordt ett kart sam-

mandrag, är alt det öfriga,, fast med andra ord,, förut aiifardt;,

... sid. J2\ •

T ^

" -I /..vUi ^.

5. \Ci'itica Botanka. Om denna förekommer ungefärligen samma yf--

ti-ande» som redan är tryckt, sid. 72 /o//.; men till slut tilläg-

ges]: ''Man kan med skiähl undra, att Ltnn^us v/ågade skrifwa

'. i denna bok, och än mehr, att han slapp henne otadlad. Men Bo-

r. ianici arkiände sanningen, och hela wärlden ändrades däräfter.''

6. ^Genera Plantanim. — — — Linn^us antager 7 Partes Fru-
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ctificationis i Blomman, — — -- — och giör därafter Cha-

racterer sådane , som ingen tänkt på fönilit och som aldrig be-

höfwa ändras, ehuru många nya Genera upfinnas," — —- — —
[Detta var ett ganska mödosamt arbete] , "till hwilket hnn exa-

minerat ocli analomicerat mehr än 10,000 Spccies Florum , aila

många gånger, — — — och hwarigenom han allena påfun-

nit flera Genera, an alla IJotanici tillsauimans. som före honom

-[\ lefwat." — ^— [Härefter uppräknas 191» af dessa hans

nya Genera och säges till slut]: "Att förtiga, det så godt som

alla Genera kunna anses för LiNXEi egna, dä lian måst cassern

och sjeir omarbeta alla d.- andras ofulkondiga Characterer, I

Grnminibns och Filkibus y\n\: ingen metliod, föran LiNN/EUS

däi' gjorde Genera/'

7. ^'Hortus Ciiffi^riianus. Uti denna har LiNN^us först fört Species

till sina wissa Genera, —- — samt Synonyma — — och

Varieteter under sina Species, — — dem han gifwit nya No=-

niina speciHca, genom hwilka örten kan kiennas ifrån alla andra

SpetitSj utan beskrifning , utan figur." — —- —

8. Flora Lapponica, om hvilkcu in^en ting säges, som icke förut ai

tryckt, sicu 7'i.

g. '^Mufa Clifforiiana. Här har LiNN.EUS först —. gifwit

grund- beskrifning och characterer pä Paliiierae ,"" [m. m., som

står anfördt ofvanföre, sid. 74].
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IQ. "Artedi Ichthijohgie. Detta wark hade aldrig sedt ljuset, om e;

LiNN^.us vindicerat, kiÖpt, renskrifwit, hopsatt och ufgifwitdet,

sä att man ej wet, hwilkendera man därföre har mäst att tacka,

Artedi äller LiNNiEUs,"

"Af alt detta kan ses, hwad Linn^eus uträttat förnämligast i J>o-

fcaniquen. — — — — Alt hade han conciperat för sig, innan

han ännu war 23 åhr gammal j alt utarbetat, löran han kom tillhakas

hem till fäderneslandet. Och last han gjort mehr än de fläste Proles-

sores i Upsala, wille de ej, då han där sökte Professionen, ärkiänna

honom för god, föran han disputerat. — — — Men Hans Maj:T

gaf utslag, att Linn^eus -vvore nog disiinguerad föruht och behöfde ej

aflagga mera prof."

[Sedan säger han, att lian efter sin hemkomst utifrån, ibland an-

nat], — — —
. ''gjorde förslå Observationen de Hortkutturce fimda-

r.ientOj en sak af stort wäj-de/' [och fäller derefter korta omdömen om

sina o första Orationer, lo första Disputationer , Flora och Fauna Sve-

cica, Öländska och Gothländ^^ika Resan, Observationer i Vetenskaps-

Academiens Handlingar, och hvad han uträttat i Upsala, sedan han blif-

vit Professor, -m. m. Men hvilket alt är förut bekant af det redan

tryckta, utom hvad som anföres om 5 Disputationer
,
nämligen— Ficuf,

a-lt der lemnas underrättelse] "om den underliga Caprificationen ^ den in.
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gen tilirörene fiorstådtj" — [P^Iorin , att den ar] "ett v/lduiKler i natu-

ren, lunnit i Sverige af Studiosus Ziobcrg ifrån Roslagen, som jämte

andra wettenskaper winlagt sig om Botaniqaeuj" —- [och Amphibia G.it-

tenhorgiana , att der ar gjord en] "ny dccouAcrt om sättet att beskrifwa

Ormar."

Aldrasist beslcrlfver lian sitt uLseende och sin Caracter, of li detta iclft

Ricd inl)landiiing af Latin ulaii blott pä Svenska, till, en del med andra ord och

äfveu mycket korlfire än det som iÅscs sid. 06 J6IJ. Hvarföre jag troilt mig

böra här till slaL inför:! deini-a korta beski ifuiug hel och hällen så Ijdande:

''JLiNN^EUs war iut t .tor, intet Lten
,
mager, brunögd, lätt, hastig,

giok ftirt, gj^ rd ' alt ting promt, lolte ej sent folk, war sensi-

bel, ble£ snart rörd, arbetade conthiuerligen, och kuinie ej

spara sig.

Han åht gj; rna god mat och drack goda drycker j men war aldrig där-

iiti öfwerdjjjg.

Han brydde sig litet o*n exterieuren, utan trodde, att karlen borde pry -

da kläderna, men cj vice yersa.

Consistorium war ej hans nöje äller gjöromåhl; ty lian war till annat

slagen ocli ai^aat tänkte på, an sådane saker, som där föreliaf-

: Was och afg^ öras."
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i . Eli A n n o l a t i o 11 s B o k för aren 1744 — — — — 1 7 5 o»

Denna lilla Bok om 4^ ark och i stort Octar-förmat inneha! ler

a. Observationer, liörande till Vigiline Florum, Horologhim Florae,

Pari Sfjecus
,
JJuspita Insectorum Flora och Cafendarimn Fiorae. —

De , soin angå tiden pä dagen , då vissa Fåxter öpua sina. hlommor

och slula dem åler tillhopa, samt således l^gg'* giuud lör en Floras

'Timvisare , aro sedan fullständigare införde i Pln lusophia Butanica,

p. 272— 370, och alla de öfrige i 5:ne under ofvannänide Tillar åren

1749. 1752. 17.56. utkomne Disputalioner j se Jlinoefu j4cad. Vol. 3.

p. 225., Vol. 5. p. 271., Vol. 4. p. 587. — De Rön, soni utvisa,

hvilka Insecter uppehiålla sig pä vissa växter och deraf heuita närings

i. äro ganska fä. — De åter, som hafva afseende pä Floras Calerider

stiga iill ett stort antal och sagas vai-a gjorda 1748. i L/}7S!7/« af Montin,
'

i i Gotliehorg af OsBECK, i Hargs Sockeii vid Linköping och i Ska-

ra. De öfrige , som ej slå under någon af dessa rubrikei-, Jiärleda

sig utan tvifvel ifrån LiXN^EUS sjelf. — Hvad sluthgen vidkommer

den här befintliga rörfckniug pä de Växter y som mer eller mindre

begärliffen ätas af de hemtanula Däggdjuren, nämligen 'NoVkreatur

,

Getter, Får, Hastar och Suin, sä tyckes den hafva varit egentliga fö-

remältt för bokens inrättande, upptager deraf största delen och är i

det närmaste iika sä fullständig, som i den tryckta Disputationen, samt

5 iiifvcn pä samma sält anordnad. Den har sitt eget Titelblad, och pä

baksidan deraf stå anteknade de personers namn, som förnämligast

bidragit till dess fullbordande. LiNN.EUs hade nämligen till denna

undersökning, likasom han vanligen gjorde vid andra dylika tUlfällen^

utvalt Yuss. af sina Disciplar, dem han funnit raäst kunnige och på
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wppniärksamme , iiideU dem i 5 Ilockar, en Tor Iivardcra Bjurslagct,

och saft en föreslåiidai-e Vöv livar och en af dem, förmodh'gen den

h;in ansåg dertlll skickcligast , men hvilkcn icke altid svarade emot

del honom gifna fö) troende, som närmare kan upplysas af LiNN^f

pa Titelbladels baksida ])efinliiga uppsats, hel och hällen så lydande:

"LiNN/Ei Flora Lapponica ^ n. 201. p. i^p.

Liber Baro Bjelke inulta communicavit.

Prof.-ris Ka f/M Iter Westrogotliknm et Bahusiense.

Aiir/BOM, Gothlaiidus.

Haaktman, Fenno.

^ovFs, "Wahlbom
,

egrcgie Kallerholm, Ostrogothus,

TÖRNSKJÅR, ölandus.

Biberg, Medelpadus.

€apr.^, Löfling

Ekelund, Sudermannus.

Broms
, Sudermannus.

Wallin, Sudermannus.

TuvéN, Sudermannus.

SciiiuLTZ, Uplandus.

Oresy RoTHOF, nihil

L11DBECK, Wermelandus.

SÖDERBERG , Wermt landus.

Barcii, Uplandus,

Barch, Smolandus,

\ GKo^DAHri, Ostrogothus.

16.
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SuEs, FonsKÅiiL , bene

Etyvx, Ha G STRÖM, pulclire

Lauekbeck
,

O.strogotluis.

SiGOLSTKOxM, Ostrogothus.

Wahl stköm , G estricius."

AmiuLiL s
, Gothoburgensis.

SiDEcN
, Wc.strogDthns,

RIoNTiN, Gothoburgensis,

Olbtcks, Gothoburgensis,

Brodd, AVestrogolhus.

FoRNANDEii , Smolandus.

HA L l> INIAN , S to ckh o] 111 i e nsis.

Sundtus , Siockholniieusis.

Ekelund, Hågstköm, Waiileom, Moxtin, Oleers, Fors-

KÅhl och Fornander uäimias iiiuiuler särskilt iivarnied meningen

lärer vara, att dessa utmärkt sig säsojn de ilitigasle och bäale Obser-

vatörer; hvilket ock är sä m3'cket trobgare , som samma iiamn, med

tillägg at Mag:r LiiDBECK , finnas anförde i den utkomna Fan St>e~

eus } se Ainoeu. Acctd. T'"vl. 3. p. 227.

Näst efier Tilelbkadet följer en Inledning eller ett Företal Jiul-

vudsa!;Ii"-en af iika inneliäll med det, som slår i den tryckta Dispu-

tation och egentligen i dess ]^:ris 5. 6. 7. Men fastän mycket kor-

tare och af nilnJre fuUsländighet , förekomma likväl der några an-

märkningar, som i Dispulationen saknas, nämligen att

''Hons dö förr af hunger än swälja en enda Lupin; Papegojor

förtära utan olägenhet fröen Si? Safflor , JVachtkr ai: Swart Priist-

(
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tvt och Stara- af Spthgorfcn :.
och Gcfss sätta lifwet till af

Persilja."

h. För t ek ning pä LiNNicl Aliörare I hnn.<; Collegier, och hvilka föimod-

ligen tillika gjorde Iioiiom sällskap pa hans Naturalhistoriska ulvau-

dr.Migar under en eller flera af de ofvaiianförda arens sommar-niänader.

De slign liil ett antal af i55 perAoiier, och ihiand dom äro 56 i det

föregående redan nämde, .såsom Gyt^lenboTxC , SACliAMf)zo , Hac-

STIIÖM , WaIILEO:,! ^ SlDIléN, MoNTIN , FoRSKAlIL , BlBEr.G )ned

flera. Åfven finnas drr många andie ^ al kända namn; men öfvcr

100 äro mig ännu sä obckaule, alt jag behöfver upplysning, innan jag

om dem kan vidare yttra mig.

c. Beskrifniagar öfver Djur ocli 'Mixter^ lIll antalet 45 och författade,

som LrvN^us vanligen brukade, pä siäs(an lika mänga jjapperslap-

par, icke större^ an att 12 eller 16 sådane kunna fås af ett enda ark,

och liggatide i AnnolationsBoken lösa. Af dessa Beskrifningar iiro 24

tj-yckta i VON Linncs Mantissa plaiitarum altera, nämligen pä Sca-

raba:us claviger , Curculio Colon acJi yJralor , (in Spicis Secalis JSu~

ropae, N. Uxbeck)
,
Papilio Hecuha, Thoas , Doris, Acontius och

EryXy Cnlcx Latiio , Cancer Sinicus , glacialis och en utan trivial-

namn, Ascidia irrgahiinda , Mytilas striatulus ocli P/ioladiS, Sli om-

hus inininius och Clavu.'^ , Bnccinum ri/gosicm, Murex sz/rrf//c//^s och

contrarius . Genus Befar/a och Genus Triopteris , Soplioroa a/ha un-

der Crolahiria, och ändtligen Bunias halearica. MytiUis striatulus

och Pholadis stå pä samma pappei slapp , likaså Befaria och Trio-

pteris pä en annan, och under Sophora alha skiljes derlfån S. au-

stvalis med kännetecknen
, som ock å hhfvit införda i ^-.dra Mantissan

p. 578. Den onamnade Cancer kailas didactylas,



De öfrige Beskriiiiiiicifnte pä 21 lappar livo icke Iryekte i någon

yf LiNNés ntgiFne Böcker , oo!i f.islaii kanske liaUten deraf angå Na-

iura'ster, som af senare AiicloTer IjLlVi!; i Svslemer upi^lagne , torde

likväl alla lörljena att, säsoni LiNKés cgiia, koniiua oslyckade till

AUmänhelens kunskap. De äro följande:

1. "MusciCAPA guituralis: gula alba fuseo undulata, lecti'icibus a-

larum nigricantibus: apicc albo.

Stunuis collaris, Scop. y^tm. 1. p. iji. [Gmkl. Sif^t. Nat. Tom.

i. p. S05. 11. 16. *].

Fringilla s. Passer in Etruria Sordone dicta, Manett. Om. t,

33S-f- 1.

Avis Kyburgensis, Gl;sn. Orii. y^pp. 72J.

Habitat in Europa y!usirali, J. A\ hitk. Phalaridis seminibus:

niitritur; Älotacillie forma vita moresqiie ; sed Fringillae fe-

re cvassities ros fri: mandibttla siiperiore pone apicem parim ' et vix,

manifesle smarginafa.

Corpus magnitndine Pass er is dnnwstici., nebulosnm. Rostrum apice

nigrim y lateribiis pnllidum. Gula albida : hinulis nigris. Fe-

mora pennis aliqnot tesiaceis. Hypochondia ferriiginea. Te-

ctrice.s alanim nigrce ; primi et secimdi ordinis macula alba in.

ipso apice , unde Pimcta alba quasi in fasciam alaritm transver-

sam notata. Remiges Juscir; seciindarioe apice albescenees. Cau-

da emarginafa: Rectricibus apice alhicaniibus.'"

S. "MoTACiiiiiA leucomela
,
nigra: pileo abdomine uropygio crissQ-

que albis, '

^
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Mofa(-]'lla dorso pectorcquo nigris, capilulio abdomineque albis,

Ad. \_Nov. Cowv/.] Petroj.K 14. p, t. (4. f. z,

Älota. iila leuconula, Ad. [/V. ^'. Cow;;/.] Petrop. J.p p. jS4. t, zz.

f. j [GiMKi,. Si/st. Nat. Tom. i. p pT4, n ny. *].

Habitat cd IFolgce ripas prarupfar. Mos feiiiince dissiniilis.

Piieus, (}cci|)ut, Abdonien, L'ropy^;iuiii , Crissuin alba. Rtli-

qaa nigra. Rcmiges nigricantes. llectrices internieJicv duce

nigrc? ^ laterales aibcc : fascia terviinali lata nigra.'''

5. "MoTACiLLA Tithys, nigra: cauda fcriiiguica, abdoraine niacula-

que alarum albis.

ÄIagn'tudo Jllotacillcf alba. Caput Dorsumqiie /jf/rf? : gula Jttgnlo

crissogue atris. Alte fusccv: macida oblonga alba e lat er? exie.

riore Remigtim senindarianm. Abdonicn albidiim. Cauda

integra uti et Crissum et Uropygium ferriiginea''

Om den Fogel, som. här menas, är Latham's Sylvja Tiihys el-

ler någon ung af Phoe/ucurus , som äfven blifvit så kallad, larer icke

kunna nu-d säkerhet afgöras. 13eskrifninge]i är derlill förkort och för

obestämd. Dc-n iimehaller kännetecken, som tilUiöra bägge dessa ar-

ter och dercmot andra, som icke tyckas passa på någondera. Se

Linn. Fau/i. St^ec. ed. 1. p. 8j. n. 227. Sjät. Nat. eJ. 12. Tojn. 1.

p. 555. n. 54. Ii.*', Gmkl. Syst, Nat. Toni. 1. p. 987. 54. ^. j

NlLSS. Orn, S^ec. p. 2i5. sqq *

4, ''Mota CILLA

Habitat ad Coput Bonce Spei, Joii. Dassaw.



Magnitudo Motacilloe a]bce. Rostrum mbfrigonim non entarginafim.

Corpus supra nignnit. Lijica ab vJrcnm låters Colli olba.

Pectus totiim Jerriiginmv.i. Abdomcn, Uropygium, Crissum

alha. Alae nigrcc : fascia clba ex TectvicibvA albis. Cauda

siibrotiinda , nigra.

An Muscicapa torquaia, Sijsf. ISfat, p. J2S. n. ly?

An Älotacilla Sibiila , Siist, Not. p. JJJ. n. 4-4?'[

"MOTACILLA

Habitat ad Copjtt Bona- Spel

Corpus sfatura Mut. albcc, cimrcnm, sitbtiis albidtm. Pectus fmcim.

Uropygium albidnni. Reinigcs fusccv ; prima margine: exterio-

riore alba ; secimdaria; apice albcs. Rectrices nigra; extima

alba: margine interiore fiiico; secnnda apice alba."

"ScARAB-EUS • scutcllatus: tliorace gibbo compres-

so bicorni, capitis coriiu furcato.

VoET Scar. t. ij. f. lo;. 104,

Act. \_Nov. Comui^ Petr. u.p. 412. 1. 12. /. 2. Scarabacus tliorace tiUTlf o."

[Scarabceus Cborintxus, Fabr.. Sysf. p-Sr, Gmel. Sijst. T. i. p. 1527.

Scarabaeus Jason, Fabr. 5^x/. ^j. (f.""", GiVTEL. A^flf. T.i.p, ijzS^

Geotrupes Chorinoeus, Fabr. Syst. Eleiith, Tom. i. p. j". n. p."]

Habitat —

,

Corpus magmini nigriini. Caput: cornu magno elongato adscendentey

apice bijido s, furcato, Dens in qiiibiisäam supra caput in cor-
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nu. Labiinn dcnticiilatiiv:. Thorax comprefsns- in gibbiiin é?-

Icvafiiiiij anticc vciumm^ teriuinatiini einlice: cornibiis duobus irqiui'

libuf , dislautUmr , porreciis anlrorsiim , vix capits longioribus.

Fcinora deiilaia."

"Paviiao ccnsnngnluens , Nyniplialis , alis dentalis fulvis albo

nigroque varic guLis^ posticis: snbtus ocellis duobus, supra

iribuj cr.sis.

Drury Exot, 10. t. f. /. i.

[Papilio lliiiitcra, G.Ait.L. Sijsf. Nat. Tom. i. p. 2^0^. sq. Fabr.

Ent. Syst, Tom. j. P. i. p. zo^.]

llabitat in f^irginici. Siii)iiliiniis Pop. Cardui^ ut incautum fallat

,

sed alce prinioyes magis angidatce.

Alee supra Primores fulvce nigvo varirgaicc: apice punctis aibis ut

Cardiii; Secundariéc fulvce: mcirgine postico dupllci: aren ni-

gro; anie margincm Ocelli qninqus nigri crrci; excepto z et _f.

jmpilla cccvulea. Stdjtus Primores siniiles P. Cardiii , sed ad

npicem Pmictum album cum ccello; Pnnctiim eiiam albim iii di-

SCO rubro; Postica^ non nihil siniiles Cardniy sed fascia albida

(_non macida alba) ; versus postica ocelli iantum duo ninjores ;

3Iargo poslicus duplex, prior carulesccus.'^

-"Pai'ilio Nymphail.s: alis dentatis variegatia- posticis snb-

tus auterius; ixiinctis diiobus ocellai-ibus sanguincis.

Ha])itat in India Orientaii, D, D. Forster.

Alce Primores supra luteco: macnlis j dijbrmibus fasciaque orcuata
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ciiictis. Posticae stipra liitea: margine posiico fnsco ; anie postica

[_nuirgineni] Piintta 5 nigra fasciiiui fonuantia; subtus- lutescm-

tes ; versus basin Puncta 2, (^altero onferiorej, sajigvinea margine

nigro; postice Puncta j viinuta nigricaniia.'''

All Hesperia JSais , Faer. Ent. Syst. Tom. 5. P, 1. p. 292. n.

ii5.*, är en helt annan Fjäril, kan lält inliemlas af bägges sins emellan

jämförda beskrifningar , sä väl som af stället i Systemet, der LlNNcs

Nais bör insättas, nämligen ibland de sista af hans Papiliones ]Sjm~

pliales Geni?nati.

"Papilto Plebejus: alis caudatis nigris, supra

(lisco cyaneo, subtus fcrrugineis.

llabitat — — — Fotiiergill. Post P. Cupidinm inserendus.

[Papilio Alcides, Gmei,. Syst. Nat. Tom. i. p. 2J4J. n. jjS.

Hesperia Alcides, Fabr. Ent. Sijst, Tom. P. i. p. 28J. n. 8^*^]

Corpus statura et magnitudine Pap. Cupidinis, nigrum. Antennae

tlavatce nigrce. Alae omnes supra nigrce: disco communi cyaneo

nitido; subtus ferrnginece s. cinnamomece."

'TiiAL^ENA. Omicron, Noctua, spirilingiiis: alis superloribus O albo

iflscriptis; iuferioribus ferrugineis immaculatis.

llabitat in America Septemtrionali, Anna Blackburne.

llabitus Ph. Gammce. Corpus cinereum incisaris albicantibus. An-

tr nnje ni<Jrce. Pedes nigr i genicutis albis. Alas superiores

supra griseo-nebuloscs y o albo notai^, infra cinerece ; inferiores



fupra helvofff, latere anteriore magis JunescenteSy hif^'a cinerecs

et subferruginece : pimcto arcuque nigro cbsolefioribusj"

"PhaLtKNA • pectinicornis, spiriliiiguis: alis albis con-

coloribus: limbo nigro
5
corporc flavo.

Habitat — — — Fothekgill.

Statura Pap. Brassicce , sed major pilosior. Corpus iofum Jlavum.

Antennse dense peciinicornes nlgrce. Aloe onincs albcei limbo la-

to /ascoj linea all/a repanda perreptato; sed siibtus linea deest^

"PHAr,^NA —— Geometra
,

pectinicornis : alis albis

concoloribus subfasciatis : punctis nigris.

DRURr Exot. 17, t. s f' 3' '
"

£Phalaena catenaria, Gmel. Sijst. Nat. Tom. 1. p. 24^1. n, S6o.^

Fabr. Ent. Syst. Tom. 3, P. 2. p. 140. n. 41.

Habitat in Noveboracoj Anna Blackburne.

Corpus mediosre album. Antennte tifrinque pectinatoe. Caput Pun-

ctaque 2 siipra alas mrantiaca^ K\dt patentes rotimdatw utrinque

concolores albcp; Puncta nigra siibconcatenata : qiiasi triplici or-

dine transverso
,

priiiio prope basin, secundo in media, tertio iu

tnargine postico, prater Pimctim nigrim in disco."

''LlBELLULA longissftna: oculis distantibus, abclomine longissimo.

Drury Exot. 2. p. S7' t- 4S' f-

[LibeUula linearis, Gmel. Sijst, Nat. Tom. i. p. 2^2S. n. 4S.



Agrion llnearis, Fabr. Eat, Sifst. Tom. 2. p. J88. ^. S-
'']•

Habitat ad Copnt Bcncc Spei.

Aloe erectce augusti^ hyalinc?. Abdoiiieii C'if!indricum iongisshmmj

alis triplo longkis, CLxyiikiim''

[84. TMYRMEiiEON nigmm : alls medio fascia posticeqac macalis albis.

Habitat in Jjrica. D. D. Fotheiigill.

Corpus Mlijrm. formicarii ^ sed alce laliores, et toitm nigriim. An-

tennas setacecc. Alae nigrce concclores: fascia alb-a lineari interr

rupia in mrdio ^ sed postice uiacnlis albis phirimis "Majoribus ma*

gis sparsisT.

a 5. ^^IciiNEUiSTON phyliophorus, rngen ano folioso : aculeo corpore du-r

plo longiore,

Habitat — — —
' Fothergtll,

Corpus statura Ichn. macroiiri, [Hfanf. Plant. att. p. j'^ö.*J, iotam

atrim glabrmn. Abdonien snbsesjHe. Caiida exserit Folium

majiisciihm cordnimn verticale albidum äinphanum et Aculei

Setas z nigras, corpore diiplo s. triplo longiores. Tibicje Iiitea^y

(Uti etiam femora antica.'^

,16. "PhALangium longipes: corpore minuto lineari ieevi, pedibus

Iongissim's.

[Cfr. Pycnognnum spinipes, Fabr. Fatm, Grant. p. zp'^.}

Habitat in profundo Maris Norvegici.

Corpus ftctiira Phal grossipedis t. Opilionis hujmqns mngnitudhif^

album liiieare oblongnm. Thorax ouato-oblungus obtiisus lavir»
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Palpi siih thovace filiformer j~articälati vix ihorace tongioret,

Clielte 2 bidigilaicc ad bann ihoracir , vix eo longiores : brachiis

biarticidaiir. Pcdes j pariiiin , filiformes- ,
longissinii, articuUs

S: pare primo reliqnis brcviore : ovario globoso Jiave , in medw

pedi adnexo."".

7, "ScoRPio pectinibus 5-dentails; manibus subcor-^

clatis sexangulatts.

Habilat in Sumatra., Joll, Dass.iw,

Corpus viceiim Utvc. Chelöe sup ra., praier carhwios angulof, trica'

rinafiT, subtus nnkarinativ. Ungues riibri. Digiti fusci, Pe-^

ctmes dmtibu! 5. Abdominis latera mollia caua.''

S- ''CancePl Diccresh, bracliyurns: thorace lasvi: linea tränsversa

inscLilpta, marginibus seri-atis; cliclis laevlbus.

Habitat Gibraltarice. White.

Corpus totiim tceve. Thorax siibqnadralu! convexiuscithis Iccvls : in

medio lineola excavata transversa. Fröns: margine transverso

tenni, pcne marginem obsohte qnadriloba: marginibus- laieralibus

serraturis j /. 4. Chelae et Pedes Iceves. Canda infiexa ovala

absque ciliis."

19. "Cancer —— bracliyurus: {Iiorace laeyi aiitice riigoso;

marginibus serratisj cheiis tubercuJatis.

Habitat in Carolina, D. Garden.

Thorax cordato-snbrotmdus ^ convexinscuhis , Imm, sutiiris aliquot



notaiuf, antice rugoms s. scaher. Fröns emarginata subhispida:

marginibus lateralibiis : serraturis 6 1. 7. Antennoe brevissmcv.

Chelae et Brachia extiis miiricata tubercuHs obtusir. Pedes S

hispidi: imgiie tenni subulato, Cauda hiflexa ciliata pilis

densis"

"Crinum asiaiictm, Spec^ Plant, ed. 2. Tom. i. p. 41^,

Habitat ad Caput Bo?ice SpcL

Bulbus soliduT. Folia nervösa quinqiiepedalia perennia, caulem com»

pressum formantia. CoroUa supera, Stamina coroUä breviora.

Pericarpium saccatum foetmn bulbo orbiculato coniprtsso.'*

All det öfriga^ som står skvifvet på denna lapp, finnes iufÖrdt i

Mantissa Plant. Altera, p, 562. sq.
*

''ScHMiDELiA. Charactpr emendatiis. Octandria Monogynia.

Cal. Perianthium tetraphyllum : foliolis subrotundis obtusis patu-

lis; duobus exterioribus concaviSj duobus interioribus planis.

CoR. nulla.

Stam. Filamenta octo, setacea;, calyce paulla longiora. AnthS'

ra; ovatce incumbentes.

Pist. Germen didynium subrotundum campressum. Styhis filifar—

mis, longitudiue starainura. Stigmata duo ablonga..

P£R. dicoccuio.

Sem.

Habitus Rliois Toxicodendri. Rami flexiiosi. Folia ternata stibser-^

rata. E.acerai axillares smplices'\
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Dessa sista anmärkningarne, som reJau aro tryckte under Schml-

tlelia racemusa i LlNNes Mant, Plant» dels den i:a sid. 67. och dels

den 2:a sid 5i4, kunna lämpas både pä detla Genus och pä elt nya-

re ^ kalladt OrnitrojjJie. Men den olVanför stående bcikrifnin^en pä

Fröredningsdelarne, som icke blifvit utgifven af LiNNc, ar alde-

les öfverensslämmande med den senares geueriska Caracter, ulom

hvad Blombladen angår, livilka i detla Siägle äro ganska små och ti-

digt affalla. Af alt delta skulle man således lält kunna blifva föid

pä den misstanken, att Ornitrophe och Schmidtlia , som nu räknas

för tvänne åtskilda Genera; se Juss» Gen. Plant. ed. Usteri p, 274.

och WiLLD. Spec. Plant. Tom. 2. p. 522. 455.^ icke torde vara mer

än ett enda, med någia olikheter, som kanske snarare härflyta ifrån

en mindre noggran undersöknings än Lefinna sig i sjelfva naturen.

Visst är det åtminstone, alt de exemplar af Schmidelia racemo;>a,

som jag efter min återkomst ifrån Africa såg och examinerade i

framl. S:r JosEPil Banks's rika Örtsamling i London,, hörde alla till

Ornitrophe. Skada var, att jag samma gång icke hade tillfälle att

afven rådföra LiNNes egna Herbarium y som i denna sak bör gifra

det säkraste utslaget, emedan det då redan blifvit till Norwich bort-

ftyttadt. Se vidare härom Afz. Disp. Rem. Guin, p 4q~5i.

Till slut får jag anmärka, att de 10 Species af ofvanheskrifne 21

Naturalster , nämligen 4.5.8. 10. 11. i4. i5. 17. 18. och 19, vid hvil-

ta jag icke gjordt tillägg af mer och minilre säkra S^-nonyma, har

jag med alt mi!t bemödande icke en går-g gi.ssoiiigsvis kunnat finna

inider något namn i de Aurforer, tii! hvilka jrg i'ör varande haft

tillgäng De må således tills vidare an. e.s för 133 a, e' urii det är gan-

ska, troligt^ alt flcta af dem rtdau äro genom liycket Ltkania,
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2. [Lyckönsknings-Skrift, kallad] 'Ödmjukt OfFer, då

Herr Olo3? RudbeCK, Sonen, Doctoren och Professoren uti A~

natomien och Botaniquen wid Upsala Academie, — — Her-

ren till BohlstadAvik och Rydingholm, celebrerade sin namnsdag uti

Upsala d. 29 Jul. 1701. frambracht af dess ödmjukaste tjänare,

Carolus Linn.eus."

Efter en kort ialediiiiig fortfar lian sålunda:

"När menniskian i detta omwäxlande lifwet hunnit lörskaffa

sig och de sina nödtorftigt uppehälle,' hwad söker Iion då mehr,

än att, äfter den oundwikliga bortgången, kunna gjöra sitt namn

odödhgt till någon tid hoos Åfterkommander? —•

—
» — Sådant

förmena sig somliga winna genom stora Familier ; andra genom

Adelig stam och härkomst; andra genom prächtiga hiius, kyrkjor

och slott; andra genom förnäma tjensters beklädande; andra ge-

nom stor lärdom; ja, hjälten, som wågar sitt dyra blod och kjä-

ra lif, söker det genom tapperhet. Men, genom alt detta winnes

doch sällan mehr än 100 å 200 åhrs åminnelse. Ty de största

Rikedomar förswinna; de härligaste Slott ruineras; de ansenliga-

ste Städer blifwa till intet; och de machtigaste Riken underkuf-

was." —- — —

'En späd plantag en förgängellg ört, will jag däremot offra

på titt altare, Store Ruubeck, titt namn till ewärdelig ähra.

Denna kallar jag Rudbeckia, ex auctoritate omnlum Botanicorum
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et per consequens etiam rnihi consessa. Den skall gjöra titt namn

odödligt och bära det fram för Konungar och Förstår, för Eotani-

cos och Mcdicos, ja, för alla nicnnis?vjor , så att, om hela Wc-irlden

tege, skola Ortcrne RndbecMco, tahia, sa länge Naturen icke förgas,

och Foglarne Rndbeckinnce sjunga om titt cdla namn."

"Kong Gentii wisdom är af Illyrierna förgäten, EuPATonii

tapperhet, Lysimaciii regemente och Valerii rike äro af men-

niskjorna längesodan förglömde. Men örterna Geniiann
,

Eupato-

rinm, Lysmachia och f^aleriaiia ropa upp deras namn ährligen ulan

återwäudo."

'^CriiRON-rs medicamenter och -/EscULAPii Skrifter äro för

långliga tider tillhakas förkomne j men deras namn grÖnaka ewär-

ligen uti örh^rna Centaiirium och j^sclfpiar." [cjr. G. R. Boeumeri

Coum. de Plant, in Memor. Ctilturiim noivAn. p. 40. n. jo. Asclepias.]

"Då de 2:ne Bröderne Ant. Musa och EupnoiiBUS blefwo

af Kej^ar AuGUSTO med aroniinnen bekrönte, tyckte IMusA sig

v/unnl!: det förnämsta, i det han fick en Kopparstod på Eonif

Torg och EurHoiinus allenast en liten Ört. Men si! det h^r

häixdt twärtom. Tiden har nu gjort Mus.i3 stod till intet; Eu-

riTöKBi planta grönskas och förölier sig åin^Jigcn alt niehr och.

mehr."

"I slik fifsicht har jag kallat upp denna ört äfter Tig 7 Rud-

SECX, och haft därtlli större orsak än någor amior. Ty hwar!



liafwa Konungar och andra Herrar för skiähl att i Botanlquen

söka heder? Hwad wilja Therapeutici , Aiiatomici och slike gjöra

här. Men här, pä de Elyseiske Slattmarkerne , har Tu kämpat som

en hjälte. Tu har wist Tig tapper att anskaffa manskap ifrån dea

aflägsna Lappmarken, dit ingen Botanicus föruht wågat resa. Tu

har såsom en hurtig Fältherre i tina unga åhr upstält och com-

menderat tin Armée med förstånd. Ty är ock största skjäl att

Tu här till slut triumpherar, och att denae Soldaten står wid tin

dörr utstoiTerad med titt seger-liberi."

"Denne Soldaten, jag menar Örten, är hog, hwarmed betek-

nas tin person och tjänst, smal, hwarmed wisas tin gestalt,— —

—

och delar sig i mänga stjelkar med en myckenhet blommor och

fruchter, såsom lika många trafFeliga smycken, hwarmed Tu fram-

för gindra Tig utprydt, nämhgen Botanica
,
Ornithologia, Anato-

mia^ Poesis, Philologia, &::a &:a. Blommorna utsiras med sträh'

lar j emedan Tu genom dessa wettenskaper lyser, som Solen bland

stjernorna, icke allenast för oss Swäuskar, utan ock för alla Eu-

ropas lärde män. — — — Roten är perennis, på det hon

liwar sommar må gjöra titt namn nytt. Örten är hurtensis^ — —

-

men Jfins öfwer hela Europa och allestädes tit titt namn komma

bör. Blomman wänder sig städse äfter Solen , och är den sam-

ma, som the store Rudbeckar, Fadren oeh Sonen, burit i si-

Ha Insignia och Deviser, och samma, som denne senare nu bär i

i sitt adliga wapen. Således quadrerar alt på denna har upnäm-

d* Öri.l
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"'Tag henne altså emot icke lör wärJet, utan fÖr efFecten,

Jag har icke kallat henne upp, att därigenom winna någon wärlds-

iig förmon äller en lumpen penning, utan i den afsicht, att jag

såsom en ringa Botanicus borde för tina dater Tig rättmätigt i-

hogkomma. Jag har icke upkallat henne , att jag därmed än mehr

skulle tillwinna mig tin gunst, ulan att jag måtte frambära ett litet

wördnads- offer af tacksamt hjärta för den stora godliet mig härtills

bhfwit bewist. Tager Tu altså henne nu emot såsom en skyl-

dighet och ej som skjänk, ar jag glad och har ärhållit, hwad jag

önskar. Jag, som tillförne af alla för min fattigdom war föracli-

tad, är nu genom tin ynnest af alla blifvven ährad. Jag därföre

gifwer poma, qui non non habeo aurea dona. Hwad mer gom ex

arte fordras att Botanice illustrera detta namn , skall jag widare

ex proiesso gjöra uti mina Fundamenta Botanicay [snarare Genera

Plantamniy vid. ed. i, p. zSi^ Rudbeckia.], och jag har redan gjort

det uti Horto Uplandico, som oförtöfwadt lärer winna sin fullbor-

dan." [Förmodligen menas har Adonis Uplandicm Anno 17^1. Vid.

Linn. Bibi. Bot. ed, i. p. jp].

'*Store Gud, som låtit Wälborne Herr Professorn räckna 71

sina namnsdagar, lät cj numertalct blifwa försnart fullt; — — ——
utan lät honom i roo fä Öfwerlefwa ännu många sådana nitd sin

kjära Husfru Charlotta Rothenburg och deras små Lifsarfv\Tjigar,

den wälborna Jungfrun, Maderaoi&elle Chris'! iNA CfiAliijOTTA och

18.



Herrarne Olop FniDRicfi, Alexander och Adolph! Lat dem

såsom spUfla telningar få af sin stam draga ömnog föda, tills de

förmå sig sjelfwa försörja! Lat ock mig få ynnest att kunna wa--

ra mitt Härskap till behag och de små Herrarne till tjänst''

Häraf kan slulas, att Linn.eus icke ännu d. 29 Julii i'/5i tänkl

lemna Rudbecks Hus. Men alt lian sedan fann sig nödsakad deitiilj

innan samma år gick liil anda, kan ses olvanföre, sid. 17. fö/J.

Underrättelse om Lappmarkens odling, i bref till Lands-

höfdingen Gabriel Gyllengriip i Umeå, dat. Upsala d. i Oct. 1735»'

Friherre Gyllengriip hade delta år blifvit Landshöfdinge i IVester-

bottens Ltän, se HiitPHERS om defta Lan s/c/. 9. not,a(i5, och LinNjEUS

hade året förut besökt våra Lappmai ler , där lian funnit ett grässlag

Täxande, hvilket han här uppgifver såsom ijenligt att odla på dessa o—

fruktbara fjälllrackter, och om hvilket han yttrar sig sålunda:

"Följande Puncter äro sä klara, alt jag ingalunda drager i be-

tänkande dem för Höga Ofwerheten declarera:

j:o Mästa delen Lappmarken består af torra sandhedar
,
påhwil-

ka ingen wanhg säd kan wäxa, emedan kjölden destruerar

den samma.

aro Denna slags säd waxer däruppe af sig sjelf, och tål altså gan-;

ska wähl den starkaste winterkjöld.

Den ^fväxer på sand äller moo, utan mylla, och kan altså §å&

j>å Lappska iiedarne, där lika jordmahn finnes.
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3:o F/orn äro skahllÖsa, som af de Iiär Jnncslutna , ännu omngiia.;

I5 'bligen kan ses. De iii^o altsä i detta afseende bättre än

Hwete och Råg.

5:o Doras storiek synes ä'wen liäraftill sin längd, men i omoget

tillstånd, ocli aitsu äro desse till tjockleken lörsnialda. Då de

blifwit rått mogna, äro de dubbelt sä tjocka, och forsla con-

sequeriter t'!! föda som wanlig säd.

6:0 Axets storlek wisar det här innelyckta, som ej är utwalt stort^'

utan onJinairt, taget på den tiden det stått i blomma. Det ce--

derar altsä icke andra sädes-ax.

7:0 Alla skahl i axet äro lika som i Ilwete , och hörer altså den-r

na säd till Hwcteslächtet.

8;o Som Hwtte, Råg och Korn, duger den altså till foda, Iiwil-'

ket ock ai smaken an mehra confirmeras.

9:0 Alla örter låta så sig, men inga så lätt som säd- och gräs-

slag, hwaraf följer, att detta kan sås utan minsta swårighet.

10:0 Roten går cj uht, sedan den en gång framburit frö, som an-

nor säd, utan står öiwcr v, intern och flera åhr bortåht. Ty

kan denna säd lättare cultiveias, än all annor, då man slip-

per så den åhrligcn; hwilket är en ogemen besparing både i

arbete och uts?äde.

ii:n Att halmen är sträfware än på Hwete, märkes nog; men den



synes icke desto mindre kunna tjena till foder, då sjtlfwa

granriset och annat, som är många gånger sträfware, ksn

brukas.

12:0 Rötterna äro tjocka, Iiwita och sötaj torde consequenter kun-

na anwändas till bröd, lika så wähl som Österländernas Ra-

dices Cyperi, och långt bättre, än hoos oss bark och Miss.

m-rotter.

2 5;o Med rötterna låter äfwen detta sädslag plantera sig.

i4:o Men dei wore fåfängt att härtill kunna persuadera Lappar,

Nybyggare och Bönder; ty de gå aldrig ifrån sina förfäders

wana, utan komn>e saken att wärkställas , så borde jag sjelf

få resa till IVesterbotten och där hämta frö till någon quanti-

iet, emedan andra känna dem ej ännu. Om sedan Walbor-

ise Herr Landshöldingen låte så dessa fröen , och sjelf distri-

buerade dem uht till Lappska Prästerna, skulle Nybyggarne

taga dem emot med upräkta händer, då de blefwo öfwerty-

gade om nyttan däraf, och skulle sedan bruka denna säd,

hwarigenom Fäderneslandet kunde med tiden winna många

Tunnor guld."

Att det sädesslag, som LinNj?;us har menar, ar hvad han sedan

l;allade Elymus arenarius , och den vi gifve namn af Strand-Råg ech

Sirande eller Sandliafre. , ar iranska säkert. Ty under: Triticum ra-

dice repente, foliis rigidis , Linn. Flor. Lapp. n. 54, har framl. Ihr

SOLANDER i sitt exemplar af denna bak med egen hand tillskrifvit E-
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lymus arenarius, Iivilkel Jag i Baiilsisla BiMioLbeket sjclf sedt. Län-

ge räknade Linn^us detta och andra under samma genus nu hörande

grässfag tiU Triticuin y och del var lorst i Hortus XJpsal, p. 22, som

han bedkref 2:ne species af Elyjnus, och i Syst. Nat. ed. 6. p. 85., som

han med några ord skiljde detta Slagte ifrån Triticum, fastän han sedan

icke af (rycket ufgaf derpå full beskrifning, förrän i sina Genera Plant.

Holm. 1754. p, 36. n. 91. HiiLPHERS i sin Beskrifuing »m fVesterhot"

ten säger sid. 220., att Sandhafren trif» särdeles väl vid ISedreTorneå

Kyjka, och Demonstratorn D:r Wahlenberg underrättar oss i sin

Flora Lapponic.a , att den växer emellan 70 och 71 Latituds graderna

vid hafvet öf\ er hela Nordlunden och Finmarl'en i öfverfiöd , och vid

Tana-elfvens sandiga stränder, samt emellan 65 och 66 gi'aderna i Z7mcd

Lappmari på flera ställen vid Vindel-elfven äfven till myckenhet, och

Hnddigen a; t d^n här i ISorden öfver alt, isynnerhet vid elhernas ut-

lopp, är så frodig, a*t ^xet deraf blir ö^fver en tum tjockt.

Det är i anledning af hvad nu blifvit anfördt, som man ej kan inse

orsaken, hvarföre Linnjeus hvarken i sin Florula Lapponica, uti Act.

Lit. et Scient. Svec. Vol. '5. ann. 1702, nämner Strandhafren , om det

icke skall vara Gramen loliaceum, radice repente, C. B., p. elier i

nåi^on af sina Eocker eJterar Flor. Lapp. n. 54., eller i aina Anmårh^

ningar om nyttiga Växter., som lunde ocTi borde planteras på Lapp-

ila Fjällen, införde i Vet. Acad:s Handlingar 1754 sid. i8j~i89^,

afven uppgifver Elynius arenarius , såsojH nyttig alt der odlas.

[I en senare skrifvelse til] Londiihöfdingen Baron Gyllen-

GRIIP, dat. Fahhn d. Au;y, ^7J4>u säger Linnjeus]: "Nu ändt^

ligen har jag albsoiverat nuii 7 weckors långa itsa genom Csitr-



cell Ifesfey-Dahtnnie, Dalska Fjctlen ocli en liten del af Norrlgg;

ocli under densamma gjort märkwärdiga observationer i Historia

Nalurali och Occonomica. Jag har Lallit jonrnal i Geograpliien

,

P]>ysiquen ,
Miiieralogicn , Botaninuen

,
Zoologien och Oeconomien.

Jag liar ock fått anledning till nya projecter, huru Fjellcn possi-

blast skulle kunna cultiveras och det genom rotwäxter, hwarpä

naturen sjelf lämnat mig, genom ny autopsie, åtskilliga exempel/

Yttrande om K 1 i n t e b o H ä 1 s o - B r u ii n , hvilken HiiLPHERS i

siu Fårtelning pä de i Sverige uptagne Mineral-Brunnar, sid. 19, med

dessa, ord omnämner: Giytnå-'; eller KUntho Brunn vid Dahlfven , 3

mil ifrån Avestad, hlef af Aich. v. LiXNe försökt i'/55, och till nyes

uplagen 1764 igenom Doctor Printz, sccnit då vidare examinerad. Ar

årligt i hrul' , och har platsen hlifvit shånht till ständig ego af IklS

Anbersson i Håste och Norberg. Lin.v.tit.ts , som tyckes liafva blifvit

rådfrågad om denna Brunns beskafFcnhef, af iiägon , som viJle deraf be-5

tjena sig eller redan gjordt ilet, utlåter sig dcrom pä föijaude salt;

•"Att några dagnr gjöra försök att dricka af delta wattnet, i

tanka, att där det lionom ej luilpe, del dock mindre skada skulle.

Ållcr åUa dagars diickande fant han sig ifrån sin passion endtle-

digad ocli befriad. Na som detta watten består af samma prin-

cipicr, som de andra i S^werige bt-kanla Surbrunnar, har det o-

iwllwelaekligt samma efTect. Tjenar altså i all Skjörbjugg, Mjält-

sol
,
PoJager, Gickt, Sten, Ryggwärk

, Fråssa, Hufwudwärk, Ör-

v/Llrk, Catharr och oräkneliga andra sjukdomar, som ej specifice-

ras kunna, säsoni flytande sår, förskjamd magp, &:a. Tj^^nar dock
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aldeles intet i Lungsot, Kräftan, ej heller i Wattusot, där dei

icke -vvore i begynnelsen och af en förståndig Medico underhul-

pes. Utwärtes tjenar wattnet till bad, att styfwa ocli gjöra spän-

stiga de ut^värtes delar, sojn i hwar kropp pä hwarjthanda sätt

blifwit förlamade, besynnerligen om den gula Ochran, som där

linnes, däflseinellan pålägges. Sjelfwa hinnan däröfwer har samma

kraft, som wid andra Surbrunnar , att rena och hela elacka ögon.

Hälsones Gud ware med sin wälsignelse wid detta wattnets bru-

kande! Honom ske lof i all äwighet! I hastighet författat af Cari»

LlNM.EUS.'^ -

III. UR MEDICINSKA FACULTKTENS PROTOCOLLEH.

Medicinska Faculteten i Upsala har en Protocolls-Bok, som går ifrån bör-^

jan af år 1742 till slutet af år 1777., ocli li vilken således, på några måna-

der nar, innefattar samma tidelängd, som Archiater VON LiNNe här vid Aea-

demieu var ämbetsman. Den är ock af honom sjelf egenhändigt skrifven, ni-

uågra få ställen undantagne, hvilka nedanföre skola anmärkas, och den iu<»

(Behåller följande:

i. Fört ek ning pä Professorerna i Medicinska Faculteten, i5 till anta-

let, ifrån och med Chesnecopherus till och med SiDRéM
,
jämte

årtalen, då de blifvit befordrade och med döden afgådt, samt deras

indelning i Practici och Botanici, Theoretici, Anatomici, m. m. j

hvilket alt är upptaget i de LefvexnesBeskrifningar ölver Medicin-

ska Facultetens Ledamöter, som Iraml. Professoren, .D;r J. G, An



CREL, infört i Bihanget, sid. 67 — 176. , till sitt Pr^siciii - Tal

om Läkare - Vetenskapens Grundläggning och Tillväxt vid Ri-

kets ålsta Lärosäte i TJpsala, hållet uti Kgl Vetenskaps-Acade-

niien d. 10 Aug. 1796.

Egentliga Protocoller, som innefatta underrättelser om de van-

liga Faculteten tillhörande göroniäl, såsom Stipendii-, Candidats-

och Licentiats -Examina, Förslags uppsättande, Promotioners firan-

de; Svar på ankomne Bref, Betankauden i h varjehanda mälj samt

Förtekningar på ventilerade Disputationer, närvarande Medicinae

Studios! och hvarje Termins Stipendiarii Regii ända till hösten af

år 1759. , då en särskildt Stipendiat-Bok inräKades. I dessa Proto-

coller, såsom mäst af Linn^us sjelf författade, finnes mycket af den

beskaffenhet och det varde , att det förtjente tryckas. Men det

skulle denna gången blifva för vidlöftigt, och jag inskränker mig

derföre nu blott till några fä och korta artiklar, dexn jag vill anfö-

ra efter årtalen:

1742 "Maji 21, emellan kl. 5 och 4 äfter middagen, afsomnade Me-

dicinae Professoren Doctor I^ARS RoBERa , äfter kort sjuk-

dom, af Tunt Senili på sitt 79 ålders åhr , sedan han warit

här Medicinae Theoreticae och Practicae Professor ifrån 1698

äller uti 44 åhr."

"Maji 0 2. Devisen [på Facultetens nya Sigill] är twänne or-

mar, beteknandes bägge Medicos. Den ena håller ett Agg^

(j'iXa& principiuni), Physiologien; den andra ett Craaiiimy be-

rnärkandes Pathologitn. 1 tältet synas några IVåxter , bety-
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«Jatid(:'3 Mrtsfinni Mcdieam, inecl öiVerskrif!. : Hir sevvnnmf ur-

ber. Wäiterne äro Frankenia . lindbeckui
, Rosa, Limma, eme-

dan dcsse: FiiANKENius, Ruobbce, Rosön", Linn^'E[J5 wai-it

iiovti Acadeniici Prieieca oth Bot.aniccs Professorer."

1744 "April 16
.
beswarad-» FacuUeLen Cons"siorii Ilernösanflensis

bref af d. zp 3Iartii ^ aom ankom d. 7 April ^ och uti hwilket

Consistorium begjär nogare wittncshöril om de framsteg Med.

Candidateii Gisslbr gjori uti rebus medicis, och om han

tlärutinnan worc så grundelig, att han kunde förestå den be-

stäilning, som skall inrättas wid Hernosandr Gymnasio medelst

Physices LectioncHs och ProYiacia;-Medici Sj-slans coiijynction

,

enligt Hans Maj;ts Bref af d, | Nov. 174J."

Af Medicinska Faculfetens Handlingar upplyses, fitt Gisst.ek hos

Faciilteteji begärl dess iorord lili erhållande af devtväiuie syslor, som

nu skulle förenas i Hernosnrid , sedan sisia Plij^sices Lectorn derstä-

des, SöuERSTRÖM , tiii Pastorat fädt befordran; att FacuiLelen hos

f7}jsrt/a Acadeuiies dävaraside Canzler, RiksRåd. Grefve Gyllenborg,

till samma beställning följaktligen 1 ecommenderat honom, såsom född

i Norrland och således van vid hade Nationen och Climatet^ utom det

alt han gjurdt Faculteten fullt nöje i Examen Theoreticiim ^ och

alt lian i anledning häraf genom an^iökning tiil oflanämde sysla sig

anmält; men att DomCap tlet, iunan det företog sig borigifv^indet

dej-af, vilh^ förut af Faculteten göra sig nogare underrättad, oax

GiSSLER Yerkljgen egde den in.ii<;kt i Läkare-A^tteuskapen , alt han

19.



ti!I,'ka kunde vara Proriticial- Medlens, orli hvarom Faculfeten ge-

nom skrifvuLe föi säkrade Consisloriuni , sedan GissLER förut sam-

ma diig efler nied honom ansläld Examen Praclicum blifvit formli-

gen ei kand Jör Ljic entiat.

1745 "Mart. 9. På Hans Maj:TS Remiss, som till Faculteten

inkom d. 11 Dec, 1744 y
angående Doct. Hamnerins förslag till

en Chirurgice Professions inrättande wid Upsala Academie, pro-

jecterades det swar, att Chirurgkn nu läses af Practices Profes-

soren ålirligen, då Boeriiaavii Insiitiitionts expliceras.'*

"April 5o och Sept. 5o ankommo, och Oct. 11 beswarades Col-

legii Medici Bref om Succedanea Thea, Coffece och Chocoladce , i

anledning af Hans Maj;ts befallning» att sådane at inlandske

Wäjcter skulle upgifwas
, på det de utländske mätte kunna om-

bäras."

I detta svar^, hvarfill concepletj. med Linn^ei egen hand conige-

radt, ännu förvaras i Facultetens Acler, fiäges, att för Thcet finnes

i Sverige intet genuinum succedaneum » ulan föreslås att ifrån China

förskrifva Thee-Busken, som försäkras tåla vårt cHmat.' Men ime-

deltid uppgifvas bladen af Citvon-Meliss , af den Ärenprisy som kal-

las ChamaeJrys y och Si^ Linnés-Ört , så^iom de hos oss tjenligaste, att

brukas i stället för Thee. — iVIed Cajfe har i hela Sverige ingen

Täxt slägtskap , mer än CaprifoUum och Try. Men som deras fröa

äro försmå ocli man vet, alt den empyreumatiska oljan är det för-

nämsU i Caffet, så nyttjar man i dess släile brända Ärter Bönor,
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Lupiner, Jlelgryn och Malt, m. m. — livad äiidtligen Chocolade

lingar, sä torde man i stället ior detsamma kunna bt-tjena .sig af den

drycken, aom allmänt tiUicdcs i Ilushällen af brändt Huetiiijbl med

Agg-guJct , Ccuiel och CcLvJj nnunuior,

5746 April 5o afslogs val det till Faculteten d. 9 Nov. ijiS remittera-

de D:r ^ValleTlII Project till ett Laboratorium Chemicum vid KgL

Academien i Upsala, och det förnämligast i brist på derlill erforder-

liga medel, som befarades skola öfversliga 70,000 D:r K:mt, Men

föi-modeligeu gaf likväl detta Förr-lag första anledniiigen liil den ej

långt dei efter imältade Chemise Professionen.

1749 "Febr. 20. Quaestionen
, på huru läng tid en Cursus Pras-

lectionum Publicarum uti Facultate Medica bör absolveras , be-

swarades sålunda:

RoseN

1. Demonstrationes Anato-

micae hwar winter.

3. Pharmaceulica

5. Physiologia

4. Patliologia

5. Praxis

1 åhr

1 åhr

il åhr

Demonstrationes Plantarum in

Horto liAvar sommar.

2. Materia Medica

3. Semiotica

4. Di«:ta

5. Historia Naturalis

1 åhr

1 åhr

Ii åhr

i j. åhr

ergo 5 åhr' ergo 5 åhr."

1750, "Oct. 26. Upsattes förslag till MedJcinas Adjunctus äfter

Doct. GoTTSCH. Wallehius, som blifwit Chemiat Professor, och

på detsamma upfördes

:



1 M-=d Licciit. liAssELQmsT, som rest ahl Palaifina.

2 Med. Licent. WAHbUuM,

5. Med. Licc-nt. SiDReN, som rest till Gotfingen."

Fönit fräjp.s, alt ålven Wahlbom skulle resa utrikes, men ic«

ke lin hväd öLälle. ;. > ; . ,

"Nov, 7. Doctor Wallerii Supplique till Hans Kgl. Hög-

het alt fä säle och stämma uti Facitltate Medica, och af Con-

sistorio Academico cominunicerad
,
togs nu i öfwervvägande , då

Facultetcn fdr sin dehl tyckte, att Cheiniae Professionen hörde

rättare till Phiiosoplsiska Facultettti lör Metallurgiens skull,

hwarföre den egentligen biifwit anlagen, och som Professorn än—

docli skulle i Philosophien exaau'ncra alla Promovendos m. m.

Hans ansökning alslogs äfveii al Konungen d i5 Fehr- iy5\, med

tillägg, alt Chemiee Professorn iäkuiie rid Philosopliiska Examen no-

gare undersöka alla Medicinae Sludiosi ock deiöfver lemna dera sär-^

skildt betyg med approbatiou , och att han skulle hafva lika rätt med

Medicinse Professcrerne till inseende öfver Upsala Apothek, m. m.

1756 "Maji iS introducerades Lif-Medicus SAMUEti AuRiviLLlus,

som blifwit nlnämd iili Medicince Prcfessor Ordimrius.^^

"ArcLiatcr RostN, som ifrSn 1740 med ir;ycket beröm före-

stått denna Profession, och oftduart ibland aila Swänska Medi-

ros, som äro äiler warii, äger den största lärdom och experi—

ence, hade wämiigeu fått tillstånd att byta sy.sia med sin M>>^^
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som I !] 'örrne warit Jiiblwfhecartus Upmlienns , på rlct han mod

stöne loocJi IjMjiiänilighet måtte fä skjöta sin häiiu. uti den iiil-

StuatiiiJiJe ai Jci-iiuiiieti."

ir.:8 vid Vår- Te minens .slut, seJiui Linn.eus ditintills ifiän och med

i;42 cnsciiu för-lt ocli jenskrifvit aila Fat iiileLeiJS Pi olOLulJe]', b(-gyu-

le föist AuRiAMLLius och derefler SiDiléN istt jueJ honom vcxla om,

men äa.Ia ej nilid livarainiaii Termin- Ty äfsen under denna lidcu

hällde, all han ibland ht-la ärel öSVer var FacuUelens Prolof oili.slj

hvarutaf m.in kan .slul.a lill hans ogemena fld och oFörlrulna hcmö-

ilande alt tull^öi a all ä;"vea det miiidla, soiu liaa ansåg vara eii skyl-

1759 "Januar. täcktes Hans Excellence , IlkistrissuTius Cancel-

Idrius, sedan Hans Kongl, Maj.-t den j Dec. sisthdue förord-

nat, det en Deman^traior wid Botaniska Tiagårdcn sku!le anta-

gas, ut ."'.rda fuilinacht för Carl Linn.eus
,

Filias, ait wara

samma Dt aionstrator uti Hoi'to Acadeniico
; Hi^-arwid han jem-

te den heder, som Adjnncto och Prosfctori after tjensir-ns in-

rättnhig tillkonnner , doch tjenar utan lön, intill dess Academiens

Räntcauiare framdeles kan finna tillgäng däriill."

1767 "Mart. 4 afsomnade Facidtetcns hederliga Ledainoi, Sa-

SlUiiL AöRiVTLrJus, Kongl. Lif-Medicus , Anatomin och Pra-

ctices P.'ores3or, af en fatal Hemitrifaa cuni angnstatione fdU-

cicum ^ sedijn han prydt detta Lärosöle uti il åhr [^åsofn Pro-

Ifcäborjj och ined mycken lärdoai lyst i weridcii. liau lämnar



äftei* sig en Ånka, född von Rosetststein, med 8 sma wackra

barn. Han dog i sin bästa ålder 46 åhr gammal."

"Maji 1 1 iiprättades förslag till Medicinae Professionen äfter

AriRivn.Lius, hwartill sig anmält Prof, Anal. Holm Doct. Rol.

Martin, Provinc. Med. Calmar. Doct. Joh. Gust. Waulbom,

och Adjunct. Med. Facult. Doct. Jov. Sedrcn. Alla 5 på en

gäng promoverade; alla 5 Anatomicij upstältes därföre äfter

tjensteåhren

1. D;r SiDReN, 17 åhrs Mcdicinas Adjunct, excellit Phynologia,

2. D:r Martin, 12 åhrs Anatomiae Professor, excellit Anatomia.

3. D:r Wahlbom, 12 åhrs Provincial-Medious, exctllit PraxiJ^

"Sept. 8 xitnämde Hans Maj:t Doct. SmReN till Practices

Professor, hwaräfter han tog d. jo Oct. sin introduction med

oration De iiienda Eruditorim vahtudine, och d, zj Nov. sitt

rum i Faculteten såsom dess Ledamot.*'

1773 "Dec. 10 beslöt Faculteten, att Professor LiNNe Fil. skulle

nästa Termin läsa pubblice, dä Archiater LiNNe kommer att

resa till Bibel- Comtnissionen i Stockholm ex mandato Regis."

17/5, for Höst -Terminen, är det sista Piotocoll LiNNe egeubändigt

akrifvit.

1/76 Dec. 6 Introclucerades Anatomiae Profe?soren Adolph Murray

efter liållen oraLioii De Statu liodierno Scientiae Aaatomicae.
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Oc^. lo niistiilles Examen Practlcum med Candid. Gersdorff

Leiiuna hos Dtcaiius Aich. och ilidd. voN LlNNé föv dess sjuklig-

hels skull, och (ör samma or. ak kunde hau icke heller då examine-

ra. Dclla var sisfa gången han didlog i några Facul.elä - ^örouiål.

De Cuniistor.ella hade han redan föriiL lemnat.

Dec. x6, dä Med. Canfl. Santhesson orh Dubb underf^ingo Exa-

men Pracliciun, var Ar h. LisNe Tör sjukdoms skull frånvarande,

och i h.ins slälle examinerade Prof. LiNNé.

Dec. 20, dä IMed. Lic. och Mag. Doc. Hellenius ventilerade sin

Gra(lual-f)i,spiitalion De lJj'pericOj presiderade äfven. Prof. LiNNé i

sill sjuka Faders slälle.

1777 Oct. 17 introducerades Hist. Nat.j Mat. Med. och Dieet. Profes-

soreu Cakl von LiNNé, efter Jiållet Tal De Incremento Botanices

in Jioc, quo v ivimus , sendo. Hans Fader, Archiatern, kunde hela

delta året icke laga minsla befattning med något enda göromåL

. "Doctores creati Upsalise ab anno lyii ad annum

1768."

Denna underrätlelse om Medicinne Doctors-Promotionerna i Upsa"

la liar LixN- med epea haii i skrifvil. Men den är för vidlöflig alt

lui kunna tryc k . s, om ilel ocksä skul'e hehöfvas , då framl. Professor

Joii. GrsT. AcRKf. ful!sländ'g;ire afhandiat saujma ämne i sitt Pi-o-

gramm till Dotlors-Promotioueu, livdkeu hau såsom Promolor höll

i5 Ju/äi xf6'd.



I Medicinska Faen It el en inskrifne S t u t! era n de , trecf un-^

der; äileliie, livail dera.s Foväitlrar v.-tril, när de sjeliVe biLvit födde,

Icoiumit. I ii! Acadeuileu orh lålit sig såsom Medicini? Sludiosi aniek-

iia , jämle flcivi dem rörande omständigheter. LiKKiEUs begynle fdr-

niodligpu denna Mairickel år 1742, och iuskrci deruli sädana, som dä

här vid Academien mer och mindre syslo^alte sig med de till Medi-

cinen bcrande vetenskaper, och dera han efter Imiid kunde påminr.a

sig. Hvarföre ock denua förtekning i början är Iivarkeu fuUsländig

eller i ricklig chronologisk ordning. Del första inskrifning.s-åiet är

1757, det andra J74o, det ti-edje i74i , det fjerde 1745, och sedaii

ali-a de päföljande äreu anda till och med 1777, men allid inerodi min-

dre vexlade orn Jivarandra; och för mänga ibland de äls a Medici är

intet inskrifaings-är anteknadt. — Hela antalet af dem, som här finnas

uppräknade, bestiger sig till 2u4 Personer, ibland hviika i4 Vcuit F-/i~

nar, 2 Norr?nårmer, 5 Danslar , 2 ifrån Hollt,teiii ^ 5 ifrån Jl^ihorgy

1 ifrån England, 1 ifrån Hamburg, 1 ifrån y/'gir'r oth 1 iFrin Ame-

rica^ samt 2 födda i Tyslland , men so;n följde med T r dra n3

till Si^erige , och 2 ändtligen födda i Stockhohn af Tyska F r Idiar.

Af dessa 4 sislnämde, sä vida jag ännu vet, flyttade blott Prof,

Jon. And. Muurav ur Riket.

Utom dessa 284 Studerande;, som blifvit upptagne i Facultetens

Matrii^ei, ocJi af hviika 242 äro af Linnäus sjelf inskrifne, finna»

äfven andra enda.^t i ProtocoUerna anteknade dels såsom Examineia-

de , dels såsom Stipendiater och dels såsom blott Medicinse Studiosi
y

till eit antal af 60, nämligen 54 Suenshar , 2 Finnar och 4 Tyf^kar
,

af hviika 2:ne stannade quar i Riket. — Ändtligen halva 18, som stå

hvarLeö i Iiiskrifuings-Calalogen eller i ProtocoUerna, under Likk»



dii-pulerat, och ibland den voi"o 4 P«y9''.'ir. — Drssa nu uppräkna-

de tillhopa 56 J Personer, lilom mSn^a a?:d a, i Farultcteus Handlin-

gar icke näinde, som Lade eiiskilJt och oirjutllgen aLnjulit denne o-

dödlige Mans inulervi.snii'g , o;h bland hvii.>a fl ie äi-o nn'g bekante,

knnna och böia alleic-imraan anses för hans Ui ^^iplar och förljena i

d«tta afseende säräkild uppmäi ksanihet. Men atl nu leiuna en möj-

ligen fullständig underräifelse om hvar o h en a" (!e"n alla , skulle blif-

va förmycket vidlöfligt och upplaga mer juin, än jrig denna gången

har alt meddela. Jag får således spara detta liU t^ti IJJgligare tillfälle

och vill nu endast anföra dem, soiU jag tror eller visst vet vara lef-

"vande, nämligen

i:o Inskrifne i Faculteten , efter den ordning de der äro anteknade,

1. "David Schtjltz [adlad Schtjltz von ScHUiiTZENHEiiVT,

M. D. o. C. M. , Kon:s Förste Archiater, Ordförande i Kongl.

Sundh. Colleg. med Presidents rang och värdighet, C. W.

O. m. St K., Vel:s Acachs Senior sedan år i8o8.] Född

d. 27 Mars 1702. Fadrcn Chiinirgus wid Dahl-Regemen-

tet. Student i Upsaia 1752, Inskrifven i Faculteten — ".

2, "Adolph Feidricii WEDENBERCr, [M, D , Kongl, Lif-

Medicus, R. W. O.] F. d. 5. Oct. 1745. Fadr. Handlande

i Stockholm. Stud. 1765. Inskr. 1764".

5. "Anders Blad, [M. D,, Prolessor och Medicus vid Strand-

bergska Läkare-Inrättningen i Stockholm för fattige Stånds-

30.



personer]. F. d. 2 Januar. 1748. Fadr. HanJlaiide i Gster-^

botien. Stud. 1764. Inskr. ~".

. "Pehr Cobnelius Till..eus, [M. D., Assessor och Me-

dlens i Daga Härad i Sodensianlnnd , II. W. O.]. F. d.

24 Aug. 1747. Fadr. Prost ocli KyiLoJierde i Simiuna i

JVestnianland. Stud. 1755. laskr. 1765."

. "Carl Pi^ter Thuneerg
,
[M. D. , Med. oeh Bot, Pro-

fessor i Upsala , Academiens Senior, C. W. O,]. F. d.

11 Nov, 1743. Fadr. Handlande i Jönköping, Stud, 1761.

Inskr. 1701/'

. "Anders Johan Hagstrom, [adlad IIagströmer,

.0. o. C. M., Medicinal-Råd, General-Dirccteur för Sjuk-

skötseln vid Lazareltcj-ne i Riket, Inspector och Anat. Pi^oL

vid Kongl. Cavolinska Instiintct i Sicckhchi, R. N. o. W.
O.]. F. d. 8 Sept. 17.55. Fadr. laspeclur på Lenna Bruk

i Södermanlands Stud. 17G2. Inskr. 170^."

, "Sven Anders Hedin, [M. D., Medicind-Råd, Kongl»

Förste Lif~Medicus, R. O., R. af S.-t Annse 0:s 2:a

Cl.]. F. d. 17 Ai!g. 1751. Fadr. Bruks- Inspector wid Hiv^

sr.bij i Smaland. SUid. 1769. Itiskr. ~

'Pehr Dl^bb, [M. D. , Öfver- Fält- Läkare , Förste Ami-

ralitets ^- Medicus i Gölhebcrg, C. W. O., R. K. C. XIII;»
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o.]. F. cl. i4 Janiur. i';*5o. Ffidr. Wågmlistare i Marurriad.

Stud. 17G8. Inskr, 1760."

9. "Jacob Alm, [7*1. D. . Assessor i Kongl. Sundlicts-Colle-

gium, Art. Obstetr. Proi. ocli Direci. vid Kongl. Caroliii-

ska Institutet, R. . O.j. F. d. 10 Maj 1754. Fadr.

Rådman i Upsala. Stud. 176G. Inskr. 1771.''

10. "Johan Peter Westring, [M. D,
,
Kongl. Förste Lif-

Mcdicus ocli Practicns i NGvrkoping]. F. d. 24 Nov. ijdJ,

Fadr. Borgare i Linkåping. Stud. 1772. Inskr. 1770.''

11. "John RotheraM;, [M. D. , Professor of Physick in the

University of S:t A:idreivi in Scotlaiid, lefde icke länge

sedan]. F. å. 25 Sept. 1751. Fadr, Practicus i Staden

Newcasile upon Tijne i England. Stud. 1775. Iiiskr. 1775."

12. "Carl H, WERTMiiLLER, [M. D., f. d. Provincial-Me~

dicus i Stockholms Län]. F. d. 8 Aug. 1702. Fadr. Apo-

thekare i Stockholm. Stud. 1770. Inskr. 1775.'"

i5, "Samuel Niclas Casström, [Commcrce-Råd i Kongl.

Commerce-Collegium , Fl. N. O.]. F. d. 5 Dec. 176J,

Fadr. Rector wid Catheral-Skolan i Upsala. Stud. 1770.

Inskr. 1777.''

3:0 SlinexKlialer i FaculL^ten, i den ordning de furst faut Sllpendium.



14. "Magnus Reinhold ÄPiARiii:, [Assessor och Apothe-

kare i IVexio. F. d. 19 Jul. 1752, Fadr. Apothekare på

samma ställe. Stud. 1768]. Stipendiat 1768 ocli 1769 i

2 Terminer."

a5, "Lars Grandel, [Kongl. Medailleur, Professor och Di-

recteur i Acadeniien för de Fria Konsterna i Stockholm,

Född 1750. Fadr. Graecae Lin gu. Leclor vid Gymnasium

i Skara. Stud. 1769]. Stip. 1769 och 1770 i 2 Ter-

miner."

ai6. "Samuel Ödmann, [Th. D. , Theol. Pastoralis Profes-

sor och Seminarii Director i Upsala, L. N. O. F. d, 35

Dec. i7v5o. Fadr. Prost ocJi Kyrkoh. i Hjelmseryd i Små'

land. Stud. 176S]. Stip.. 1770.*, 1771 och 1772 i 4 Ter-

miner."

17, "Lars Christian Tingstadius, [M. D., Medicinal-

Råd, C. W. O. Född 1750. Fadr.. Kyrkoherde i Lundai

och Kikla Församlingar i, Södermanland, Stud, 1759]. Stip.,

1773 i 1 Termin,"

18. "Sven Ingemar L.tungh, [Lands-Kaniererare , R. W.
O. F. d. 5 Juiiii 1757. Fadr. Prost och Kyrkoherde i

Bjorko och Nafvehjo Försaailingar i Småland. Stud» 1775].

Stip. 1770 och 1777 i 2 Terminer."
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5:0 Emlast nämd i Piotocollerna ibland Medicinae Studiosi.

19. "Johan Carl Roos, [M. D., f. d. Fattlg-Medlcus i

Stockholm. Född 1745 pä samma ställe, der ock Fadrcn

var Br3'^ggare. Stud. 1759], Prsesens 1767 om wåren."

4:o Hvarkeu Insknfne eller Slipendialer eller i Arterna ens omlalte ,,

anförde i den ordning de först kommit till Upsala.

20. Hans Excellence Herr Peder Anker, Norrsk Stats-Minister,

R. o. C. af K. M. O., C. m. St. K. af K. D, D. O., täcktes

Sjeif underrätta mig, dä jag är 1799 imder hemresaa ifrån i?//^''-

land besökte Norrige, att Han hade varit Studiosus i Upsala.

xyGi och räknade sig dä ibland LiNKes Disciplai%

2;i-. Friderik Ludvig Moltke , Dausk Grefve och Gelieime-

Råd, var hos LiMNé i Upsala 3764, och lelde ännu iSjg i Lii-

bech 74 år gammal. Se Nyerups Progr,. till Juhil. cl. 39 Sept>

i8iy 8.0 sid. 19.

11: Anders Ehrström, Kapellan i Kronohy Moderkyrko-För-

samlhig i Finland. F. d. 16 JuniL 1745= Fadr. Bonden och Hä-

i-adsnärademannen Eiiic Hansson Ers i iVer/jps Socken, Stud.

1763 i Upsala, der han sedan vistades i 2:i!e år, afhörde LiN-

Nes FöreläsniiJgai" och åtföljde honom på hans Bolaniska Ex-

Gursioner. Utdiag ur de ariigaundon äfiel.-er , som han beha-

gat skicka mig angående sin store Läromäsipre , skall vid lagli"

gare tillfälle blifva meddeldt.



Jonas AspELrNT, Th. D.," Prost och Kyrkoherde i Dddesjo

PastoraL i Sinahmd. F. d. So Oct. 17I4. Fadr. Commiuisler

i IVexio Stift. Stud. 1764.

Jonas Wktterling, Prost ocli Kyrkoh. i SJosås Pastorat i

Småland. F. d. 24 Jaauar. 1716. Fadr. Bonde äfveu i ^"/;ia-

/aA«Z. Stud. 1765.

Bägge dcsse Prostar äro uppgifiie af Curator för Smålands

Nation såsom ännu lefvande och LiNxés Lärjungar, den tid de

här vid Academien voro studerande.

. Johan Winbom, Th. D., Dom-Prost och Prim. Theol. Pro-

fessor i Upsala , L. N. O. F. d. 9 Oct. 1745. Fadr. Cornnii-

uister i Ulricaehamns Landt-Försaniling. Stud. 1768.

. Adam Afzelius, M. D., Mat. Med. och Di;ietet. Professor E.

O. i TJpsala. F. d. 7 Oct. 1750. Fadr. Conlns-Prost och Kyr-

koherde i Lcirfs Pastorat i JVestergotliland. Stud. 1768.

, Johan Afzelius, Chem. Professor Emeritus i Upsala, R.

W. O. F. d. i5 Juuii 1755. Fadr. Prost och Kyrkoli. iLarf,

Stud. 1769.

Sislnämde 5 Professoi-er hivlslade ungefärh'gen samma tid. fle-

re eller färre Terminer, LiNNés Föreläsningar och följde om

Somrarne med honom på Excursioner, i synnerhet på 1770-talet.

Leonard Gyllenhal, Major, R. W. O. F. d. 3 Dec 1752;

pä Säteriet Ilobcrg i Wånga Pastorat i TVesbergbtliland. Fadr.

Corucl, Kojn 1769 till Upsala, der han begagnade sig af Lin-



165

NtS utidervi ninj^, och liar setLm blifvit eu i EaloniDlo^ten,,

Jiafriakiiniiig och for gi undJighct viiJlbei-ömd Auctor.

^Cf. Jonas Hallkkberg , Canzli-RäJ, Riks-Historiograph , Pv. N.

O. F, å. Nov. J7'i8. Fadr. Bonde i Smcdaiad. Stud. 1771»

Adlad l8i8. Af sin odödlige Landsmans och vördade Inspector?

uppinuiitraiide föreställningssätt intagen , fatLade lust för Natii-

ral-HistorieH i syniierliet Botaniken orh förskaffade sig derutit.;-

nau större insig!cr. än inäuga som blifrit till IVledicinaj Docta-

rer promoverade.

5o. Nils Samuel Swederus, Kongl. Ilof-PreJikant, Contracts*

Prost och Kyrkoherde i JWånhj och Ei-valla Förscunlmgar i

IVestmanland. F. d, 24: Aug. ijöi i Stoclholrn^ Fadr. först

KongK Hof-Predikant och sist ICyrkolierde i Shulluna Pastorat

ej längt it^jän TVesterås. Stud. 1774, och var hela detta år en

flitig LiNNés Åhörare, hvarefter han gjort sig känd som Enlo-

molog genom sina vackra beskiifuingar pä en mängd nya Spe-

cies och äfveu några nya Genera af lusecter.

Om några af LiNxés Disciplar, som ännu lefva, skulle i of-

vanstäcnde Förtekning, så^om af mig okände, vara förglömde,

hvilket är ganska möjligt, sä kan. delta hjälpas till nästa gång,,

då jag stall bjuda till a,tt både fylia ,bristor och rätta fel, som

oacklad-t alt mitt bemödande jag vet i densamma nu finnas. Jag

skall ock då, med dessa fuUslaudlgare underräUelscr om de nix

letvande, föreura korta biographier äfveu om alla, som äro döde,

fotå-de Svenskar och Utliiiickiingar ; så ^dda jag om dem kan er-r
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l)ålla någorlunda lillfÖrlitelig tunskap genom Vänners och Släg-

liiigarj ; Samlares och Gynnarens benägna biträde.

5. Uppgift pä Svenskar, som utrikes disputerat och antagit Me-

diciuge Doctors - Graden , såsom LÅhrman, Daalhemius, HjÅR-

NE odi aadre, nien hviikeu, med tillägg af många fleie sådane i-

bland våra äldre Läkare nu finnes tryckt i frarak Prof. Pet. Jon.

BjiHGii Inträdes-Tal om Stoclholm for 200 år sen och Stochholm

na Jor tiden, m. m. hållit for Kgl. J^et.s - Academien d, 20 Aug,

1708. sid. i53 folj..

IV. UR LllfX^r BREFVEXLING MED SVENSKAR.

LiNNé hade ett långt större antal af Correspondeiiter, an man allmänt vet och

någonsin kan föreställa sig, icke allenast på utrikes orter nästan öfver hela

\erlden, och af hvilka 70 uppräknas här frammanför sid. 82—86^ utan ock in-

om Sverige i alla Folk-Classer
,
förnämligast ibland de Lärda samt i allmän-

het sådane Herrar och Män, Högre .och Xiägre, som gynnade och älskade Ve-

tenskaper, men egentligen Na tural-Historien. Af dessa hans bref äro vai män-

ga redan förstörda, men också mänga dels genom tryck och dels i samlingar

ännu bevarade, Hvad de fÖrra angår, som blifvit skiifne till Utldndningar

,

har jag hitintills haft tillf älle ;alt deraf se och genomläsa

1:0 2f) Bref till Albert vok Haller, daterade Museum Cliffortianum,

Amsterdam
,
Leyden, Hartecamp , Stochholm och ITpsala 1757—

i-y-ig , och alla tryckte i Epistolarum ah Eruditis Virii ad AhB.
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Hallerum scriptarum Pars /. Latinap.. Kol. I. 11. III, Bernae

1775. 1774. 8 0, samt omtryckte i Collectio Epistolarum
, <juas ad

Viros lUutitres &i:a scripsit Car. ä LiNNe 8C:a. JEd. DiETEll»

Henh. Stoevjer, Hamh. 1792. 8.-o p, 1 - - 71.

2:0 2 Bief till Thomas Pennant, daterade Upsala d. 3 Dec. 1756 och

d. 2 Maji 1775, saint tryckte i Stoevers nyssnämde Collectio E~

pistolarufti &:a p. 72. sg.

3:o 20 Brel till Dominicus Vandelli, daterade Upsala 1759 - - 1773, och

tryckte i Florae Lusitanicae et Brasiliensis Specimen , et Episto-

lae ah Eniditis Viris , Car. å LiNNe &L:a , ad Domin. Vandelli

scriptae, Coninibricae, 1788. 4:o p. 70 - - 90.

' 4:o 1 Bieftiil rvongl. Vetenskaps Academleti i Paris, daleradt

Upsala 176.1, (ryckt i Aaalecta Epistolariiui &C:a, Diss. Ol. And.

Knös
,
Specim. IT, Ups, 1787. 4:o p. 20. sqq. , och omtryckt af

Stoever, /. c. p. 74. sqq.

5:o 4 Href till INIoRTEN Thraxk Brunnich , dateratle Upsala d. 20ylug.

och 20 Dec. 1764 samt d. 4 Scpt. och 9 Nov. 1770, och tryckte i

Et hiograpliisl O/nrids som Program til Juhilaeet d. 2^Sept. 1819.

jorfattet ved Rasm. NyeRup, Kjöhenh. 8;o p. 19 - 21.

6:0 8 Bref till Paul Dietrich Giseke, daterade Upsala 176B, 177®.

1771 1772. 1774. 1775 och tryckte af Stoever, /. c. p. 98— ii5.

7:0 i Bref till EiiNST CnRi'5TOP;iER Schulz, dateradt Upsala d,'AJu-'

nii 1771. och tryckt arSiOEVER, 1. c. p. 118,

31.
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6:q 5 Bref till Chrhtoph Gottlieb von Murr, daterade Upsala cl 2

Maj! och 24 j4ug. 1772 sajnt d, 22 Mcirt. 1776, och tryckte i hans

Journal zur KunstgescJiichte und allgemeinen Litteratur ^ Niirnh.

8:0, &:ter Theil, 1778. Ä 279 sggr. Cfr ^:ter Theil , lyj'^. S. 169. sg,

9:0 4 Bref till Johann Sebastian Miller, daterade t^sa/a 1775. 1774.

1775. ocli tryckte i slutet af Förelalet till hans lllust. System. Se-

xual. luiy^t^iMi, Lond. 1777. F:o max., på Latin och Engelska, samt

omtryckte af v. MuRR 1. c.p. 2y6 sqq. Cfr ii:ter Theil, 1783. i5 s^.

ao:o 3 Bref till Joiiann Reinhold Forster, daterade Upsala, det 2:dra

d. 2 Apr. 1775. och det 5.-dje d. i Sepf. 177-5; men det i:sta är utan

årtal och datwui. Alla tryckte i C. M. Wielands Neue Teutsche

Merlur y 2:ter B:d, JVeimar a8o5. 8.-o 5. 261 - - 268,

Flera än dessa 72 Bref, skrifue af LiNNe, alla pä Latin iiil

Lärda man utora Riket, har det icke ännu varit mig möjeligt alt få

se tryckta. D:r Stover i sin Colleetio Epistolarum
,
Praef.. p. X,

omnämner väl' dessutom en i Madrid utkommen Colleceion de Car-

ins , som innehåller br&f ifrån Haller, Linn^us, Bergius, Schre-

BER och många andra till Prof. Ant. Capdevila. Men denna Sam-

ling finnes förmodligen icke i Sverige, ålminstone, mig relterligen»

Iivarken i Stockholm eller här i Upsala. — Af LiNNes Bref till Sveri-

sla Män har jag till det närvarande sedt endast 22 tryckta, nämligen

2:0 3 Bref till Archialer Abra.h. Båck, daterade Upsala d. 1 Januar.

1754 oc7i d. 25 Julii 1766, samt tryckte i Handlingar rörande

Skandinaviens Historia , d:de Delen y Staclh. 1820 8.0 sid. 3o»,
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folj., med elt bifogadt Fac Simile af de .sista orden och underskrif-

ten i :2:dra biefvet.

4 Bref till BH3liothekarien C vRL Christ. Gjörwell, daterade Up-

sala 1758. 1760, ocli tryckte i hans Brefväxling ^ Stockh.

8:0, i.-t/a Bandet 1798. s, folj. och Z'? folj., samt '5:te B:t 1807.

5. 67 folj. och 97 JåiJ.

1 Bref lill R. R. Grefve Carl Gust. Tepsin, dateradt Upsala cL

5 Mars 1758. och tryckt i StockJwlms-Fosten N. lou cl 2 Maji

1821.

5 Bref till ÄrkeB skop Carl Fredr. Mennander, såsom Biskop i

Abo, daterade Upsala 1762. 1766. 1769. 1770. och tryckte i Engelsk

öfversättning i D:r Pulteney's General Vieiv of the TVritings of

LiNNiEUSj 2:d Edition hy D.r Maton, Land. i8o5. 4:o; de 4 href-

Ten blott i utdrag in the Pref. p. XII, XIII. , meu det af d. 8

Maji 1766. helt och hållet, p. 5o2 , tillika med ett bilogadt, myc-

ket väl i koppar stucket ocii ganska likt Fac Simile af Svenska o-

i-iginalet, — I Företalet säges vidare , att Linncs bref till Men-

NAiiJDER, som kommo öfver till England, voro inalles 55,' — att

det första af dera var dateradt Upsala 1734, med utanskrift till ho-

nom såsom Etudiant en Philosophie et Historia Naturelle a Stock-

holm , och det sista f^. 8 ISoi'. i'j'j5, dä han nyss blifvit ÅrkeBiskop;

~ att de alla nästan helt och hållet hade afseende på enskildta an-

gelägenheter,- — oc'i att det således icke ansågs nödigt att af dem

utgifva mer än de nyssnamde i företalet tryckta uld- agen , och

hvad som anlii)gen uply^te historien om LiNNés lärda at beten,

[Linn8eus's literary hislory] eller annars anginge saker af något
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välde, dem han i sin LefvernesBeskrifning förglömt, och hvilket

blifvit i sjelfva texten uplagct.

5:0 2 Bref lill Ciipit. Carl Gust. Ekeberg, daterade Vpsala d, 18 ^.iig.

oeh 17 Sept, 1763^ saml tryckte i Sloclholms-Posten IS-.o 28. d, 4

Fehr. 181 3.

6:0 8 Bref till Prof. och Comm. Docl. Carl Pet. Tpiunberg, såsom

Med. Licent. och Doctor, daterade Upsala 1771. 1773. 1774., men

det4:de och 5:te utan namn, datum och årtal; alla tryckta i Stoe-

vers Collectio Epistolarum , p- 77 - - 97^ på Svenska, öfvfer alt

mer och mindre, men på några ställen sä felacktigt, att meningea

därigenom blifvit obegriplig.

Om jag således, till följe af det nu anförda, ej egt det nöjet alt

se många af LiNNes Si^ensla och till S^>enshar stälda bref ifrån tryc-

ket utgifne, har jag deremot varit lycklig att, genom ynnest och

godhet af både Gynnare och Vänner , få tillgång till sä stort antal

sådane handshrifne , som mig vetterligen icke ännu kommit till

Allmänhetens kunskap, att de stiga till 494. Denna dyrbara Sam-

ling, af hvilken 458 äro Originaler och 36 Ajslrifter, har jag med så

rnycket större tillfredsställelse gådt igenom, som den innehåller gan-

ska interessanta bidrag till LiNNés LefvernesHistoria och vittnar ojaf-

acktigt om hans enthusiastiska nit för sin Vetenskap, oupphörliga er-

känsla emot sina Välgörare, ifriga bemödande att tjeiia sina dugliga

Disciplar och han^ oullrötlliga arbelsamhet, m. m. Många af cf^-ssa

bi^ef angå väl endast privata saker, andra hafva blifvit föråldrade,

och några äro icke ännu tryckbare. Men så förtjena och kunna lik-

väl de fleste utgifvas^ och jag beklagar blott, att hvarke» tid eller
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rum eller an^ra omständigheter nu tillåta mig alt meddela mer, än

några få, som jag vill välja ut ibland en mängd lill Corresponden-

ter af alla Stånd , ocli anföra i ordning efter åren de blifvit skrifne.

sta Brefvet, till Presidenten och Landjhöfdingen i Unieä Baroji Gyl-

LENGRIIP, dat, Upsala d. i Oct. 1733, åtföljde den lÖrut sid. i^vj,

folj. tryckta Uaderråttelsen om Ltappmarlens odling, och lyder i

afskrift och utdrog som följer

:

Yid Aeademien har jag heflitat mfg om ett stilla, tyst, nycklert

och Christeligt lefverne, att ingen kan mig öfvertyga liafva begått nå-

got minsta crimen , så att jag ännu aldrig varit för Domare anklagad;

ej eller har jag någon på minsta sätt moleslerat.

I Lund blef Ai^chiater Stob^us så bevekt af min flit och nöje

för mitt Studium, hvartill jag mig applicerat, att lian pä slutet be-

stod mig fri kost och infoi-mation.

Men som jag hörde så mycket talas om Upsala Academie, dess

Professorer, Bibliotheque , &c. , lämnade jag Lund och begaf »fiig

hit. Men som jag ej hade att underhålla mig med,, vardt jag nära

totalt destruei-ad, där ej Doctor Celsius blifvit bevekt af mina vill~

kor och någorlunda aflagde flit, att han lämnade mig fri Cammarc

och kost samt öppet Bibliotheque. Men då han efter 1729 kom igeu

lill StoclTiolni uti den Ecclesiastique Deputationen , måste jag denna

förmån umbära, och hade då åter blifvit ruinerad, där icke mlne-

Camerater, Medicinae Stiidiosi, begynt betjena sig af mina Collegier,

alt jag någorlunda ku4me släpa mig fram.

Al' J750 vart j.'ig af Professor D. RuDBECK anordnad; att i dess



ställe företräda publique Lectionerna; det jag ock gjorde dirtta och.

följande året, till dess Adjuuctus Medicinae kom från sina ulläud^

ska resor.

I slutet af år 1751 v»r jag utvald af Kgl. WettenskapsSocieteten

att illusti.'era Lappland i afseende på Historia Naturali , hvai till jag

under största släp anyäude halfva året 17^2 ifrån Ma^i beg^ untlse till

Oclobris slut.

Alt sedan jag kom till Academien i Lund intllls an , har jag In-

gen Termin varit ifrån Academien, och mäsfc dragit mig fram utan

condiliouer eller prasceptorerande, pä det jag min tid med dess stör-

re alfvare måtte kunna nyttja.

Skulle ock uu Irågas, huru jag tideu anlagt, länder följande till

svar

:

Disputera har jag ej kunnat för meddellöshetj ej eller har en

Medicinx' Studiosus daraf minsta förmån, då en annan gång frågas

efter gradam Doctoratus på annor ort.

Om någon förslår sina delar sämre i Medicinen af alla dem, som

här studera, anstår ej mig förhäfva mig däröfver.

CJiirurgien har jag lärt theoretice, Docimasticam ex professo

,

Mineralogiam älskat städse, men Dialectica, Zoologien, Botanica ha

altid varit mhia förnämsta studia.

Såsom fruckter däraf kan jag framvisa följande Arbeten i Manu-

script af mig propria iMinerva elaborerade, såsom

1^0 Bihliotheca Botanica, hvilken recenserar alla böcker, rangerade i

naturel ordnkigj alla Melhodicorum Asseclee under sina Primoreff;
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i:o Systemata Botanica ^ där tilla Botanicorum Théoria visas in

compendio,

3;o Philosophia Botanica, Dä alla Botanici ej ägt öfver 20 å 00 ge-

Herelie grundsatser, fiar jag här bragt deöi fill 200 ä 4oo. Den

Tisar först, huru han och lioria aflar hos Orterna på nästan lika

sätt , som hos Djuren 5 hvarutaf man bör känna alla Orter vid

första påseendet; hvaruti Botanici bedragit sig» då de gjort de

nya galne Systeraer,

4:0 Harmonia Botanica visar , huru alla örters namn böra göras
5

att ej io:de deleu af alla Nomina generica äro ricktige; att intét

Noraen specificum är rätt gjordt,- huru dessa böra formeras,

5:0 Characteies Generici, Ätt känna alla Örter af första påseendet

genom Blommans definition, bevises här prsclice; ooh att dessa

Characteres kunna applicf^ras till alla Methoder, det ingen Bota^'

nicus förut förstått,

6;o^ Species Plantarum under sina Genera , Tomi duo,

7:0 Nupiiae Plantarum. I Sverige är ännu iugen method gjord

^

men utomlands vanligen en i livart Rike; att göra en allmän, är

största konst i Bolaniqucn
; jpg liar försökt en sådan af ett nytt

principio ; då nlla andra äro af ett falskt, är ej min så. Demia

Bok är nu i Tyskland all Iryckas.

S:0 Atlonis Vplandicus eller Trägårds-örler i Upland', bcskiifne för

de Studerande , äfven utskickad att tryckas.

9:0 Flora Lapponica bes!- rifver de 6rler, Buskar ooh Träd, som i

Lappland växa, så noga, att äfYcn alla Fungi och M.usci iackta»



gasj meå nyttan och bruket af hvarje hos Lapparne, utom figu-

rer och bftskrifniugar på mera än loo rara Orter, mast aldrig sed-

de, mycket mindre någonsin tillforne beskrifne,

10:0 Lachesis Lapponica gifver vid handen Lapplands Physique, Oe-

conomie, Klädedrägt, Jagt, &:a, på Svenska.

iito ^pes Sveciae. Öfvcr 3oo Species beskrifvas af Foglar i Sverige

observerade, och man läres alt känna dera vid första påseendet.

j2:o Insecta Uplandica. Här beskrifvas 1200 Insecter i Upland ob-

serverade, samlade och af mig äimu bebållne,

l5:o Diaeta ISaturalis lärer ex Principiis Zoologicis på ett hittills o-

bekaut satt, huru en människa kan binna till en hög ålder, be-

styrkt med alla dem, som länge lefvat, och huru eu svag kropp

kan läng tid uppehållas.

ra Brefvet, till Kongl. Vetenskaps Academiien i Stoclholin
^

med utanskrift till dess Secreterare Elvius, uplast i Academien d,

a5 Sept. 1744. Ifrån Originalet.

"Wälborne Herr President

och Herrar Ledamöter af Kongl. Wettenskaps Academien,

Mine Herrar."

"Ett särdeles tillfälle har yppat sig, af hwllket Kongl. Aca-

demien kan göra sig gagn, mig nöje och Nationen heder,''

"En Prästman wid namn Christoph. Tbrnsteöm, som

den tiden han har frequenlerade Academien, gick stadigt uht
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med mig och U:r Doctor Celsius at bolanicera åhren ly.lS till

174 S och koinnjit så långt i Botaniquen, at ingen i Riket ut-

om Ihr Kalm kan conipan-ras med .honom; han Jtar lagt in

luvar enda Uplands wäxt, kjcnner ('em alla med sina namn 6cc

:

med et ord, naturen liar wiilat haft honom till Botanicus, fast

konsten gjort honom till Präst."

' Denna maa har haft en ledsamlict, at han nu aldeles satt

sig före med alla krafter söka at få komma på et Ostindiskt

skepp och jiå såsom Präst till Ostindien, dels för sin egen skull,

dels at fa botanicera."

"Ojn han därtill kommer, är jag för wisso saker, att han

skall ^sambla inlagde örter och frön af alt det han finner, och

ora möjligt är, skaffa trön af Thez ^ det sal. TmiELiN nu ej

mehra kan.''

"Det kostar Kongl. Academien at bidraga till detta institu-

tum ej mehr, än at allenast recommendera honom hoos H:r

Aramiral Ankarcrona och Archiebiskopen (såsom ännu Bi-

skop i Gotheborg) at få en dylik tjenst på nogot Ostindiskt skepp,

som skall afgå, hwarpå åhrligen plägar wara tillfälle."

"Samma man lofwar ock, at alla de Fiskar han kan ölwer-

komma, skola inläggas i flaskor med bränwin och noga hemfö-

ras till H:r Ammiral Ankarcroxa , at Academien således kan

pä twänne sätt profitera."

22.



74

"Jag bonfaller altså lioos Kongl. Acadeinien, at denn-e Cniir—

SToPH. TernstrÖm må blifwa härtill recommenderad , och för-

säkrar, at om samma man lefwer, tills han kommer hem, Aca-

demien aldrig skall ångra deita. beswär."

"Förblifwer

"H:r Ammiral Ankarcrona kan härwid gjöra alt, såsom

Directeur och wid Compagnict aldeles fulUrådande."

5:tlje B ref ve t, till Kongl. VeLenskaps Academiens Secreterare Pf.HR.

ElvIUS, utan ställe hvarifi ån , utan datum, år och namn, men skrif-

vet med Linn.^i egen hand, och sedan ofvanstäende ansökning gådt

lyckligen igenom , som af sjplfva början kan inhemtas,.

' '
' ' "Min Bror."'

"Nu war H:r Amrniral Ankarcrona en mehr än dödelig.

Herre. Nu skall Bror och hela Academien hafwa tack. Gud

late Ternstrom komma Vrähl fram ocli tilbakas, och Gud lå-^

te mig lelwa därtills, —- —> så skall han skjämmas, om han

kommer tomhänd, och jag, om jag ej kan wända det både till

H:r Ammiralens, hela Academiens ocli min Brors heder."

''Genista sjplnosa går rätt swårt i Sverige^ om icke det wo-

Mine Herrars

'Upsala d. lo Sept.

1744.

ödmjuke tjénare

Garl Linnaeus/'
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re i Ski^ne. Jag har sått henne i Trägården hwart ahr; rren

}^ou dör uat om wiiitraiiie. Till häckar är hou rätt bj-af; ty

hon håJIer Crratareii borta. Men doch ser jag ej, hwaruti hon

är bättre an wart Hagtorn. I Holland. Engelmid , Frankrike är

hon mycket aKiiiän. Jorden bör v/ara sandblandad , där hon

skall trifwas wähl.'' [liar nicaas förmodhgen G. Anglica eller

Gerninnka. som bägge nu äro funne i €verige vilda.]

"Om jag alt skulle åsidosätta, må Bror wara wiss på, at

^"ag skall gjöra observation om Pomerantzm, den jag redan fått."

'^Denna Terminen skall jag disputera om j^cademie- Trägår-

den, [hvaraf kan slutas, att detta bref var skrifvet i745], men

kan intet afmäta graderne af warme, för det jag liar ingen

Thermometer. Den H:r Ekstjiöm gjorde förledit åhr, lick jag

intet, ty han gick sönder. Se till, om Bror kan fÖrmä honom

at skalFa mig en annan, så snart här blifwer snö- Åljest hål-

ler intet H:r Ekström det han lofwat Societeten.",

"Jag har hört, at den Herren, som förledit åln* gick till

Spanien äller Portugal , och som skulle föra så mycket Öfwer till

Sverige, skall wara längesedan kommen tillbaka». Lät mig we~

ta, om han skulle hafwa något för mig."

4:de B ref ve t, till Hans Excellence, RiksRådet, ra. m,, Grefve Carl

Gustaf Tessin, ifrån Originalet.



''Scientiarum Sumnio Mrecenati,"

"Eders Excellence befuUe Höggunstigt, dä jag senast hade

den lyckan Avinna Eders Excellencfs nåd at jag skulle inkom-

ma med et rön till Weltenskaps Acadeniien. Här liar jag up-

satt et kort och ringa; men jag wet, at jag mer larer tappa än

winna Eders Escc-llences höga nåd, dä j.!g kommer med et

slächte, som Edörs Excellence af naturen har afsky löre; hwil-

kct går mig lijärteligen til! sinnes. Jag will doch baltra mig

härnäst, och skrifwa om nägof angenämare, dä jag får så myc-

ken tid, at jag det kan gjöra. Om jag får något nämna till

denna Ormens, [Calaher Chersen
,
Äsping, Linn. Faun. Svec ed. 2.

p. icj. sq.], recommendationv så. är för honom de bevvckande skiähl,.

at han aldrig tillforene blefwit i Historien omrörd äller införd 5'

at hans portrait aldrig warit tillförene aftagit och infört, min-

dre uphängdt på wäggarne af de högste Herrars Palalser. Skul-

le något wara i beskrifningen för fritt skrifwit , anhåller jag al-

lerödmjukast, at en enda rad af Eders Exccllences penna täckes

det ändra, antingen till wettenskapens ^ Acadeniiens äller clien-

tens förmon , om det icke kan ske för sjelfwa ormens merite.''

"Den högste Guden låfe oss länge få äga Eders Excellence

till wårt wärn. Jag lefwer med oail djup Avördnad"

"Eders Exceilences

"Upsala 1749'. underdån-ödmjuke tjenare

d. i5 October,
j . r''

Carl Linnasus."
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-.te- B ref ve t, till MajorcU' vid Araualitetet &c, , Joil. Fked. Dalman ^

efter afskrift.

Min Herre,

Del guld ifi än Ophir, som M. H. läckles i dag lägna mig med
,

var det larasle god.s jag sedt ifräu Indien föras till våra hamnar.

Därifrån nya öen G-uIvinanca, [niäime ej PnloNunca? i Sirat Banca\,

och Mancao [^Macao ?] var aU rart, sä al l)lo(!en sprälle i lilllåen af

endaste åskådandet. Jag har be.skrifvii; liiiföiene alla i Flora Z^cyla-

nica, såsom

Conimelina, 5i. [nud/flora , Soplioia, i65. [fomentosa

Linn. Sp. Platit, ed. i. p. 61.] Linn. /. c. p. 655.]

Euphorbia, 197. [hirta, Ll\N.- Vitex, 4i5. [trifolia,

1. c. p. 6ji.] Linn. /. c. p. 890.]

Jatropha oiS. [moluccana Vulkameria, [i/-2ej772J5,LlNN«-

Linn. L c, p. i4ii8.] L c. p. 889.]

Clerodendron, 252. \jinfurtunatum, IjohcMii, 5i5. 'yPlumieri ,

Linn. Z. c. p. 889.] Linn. 1. c. p. iSi^. — Scae-

Dolichos , '2u2. [svarahaeoides, vola, Li^'N. Mutit, Plant, alt,

LiN\'. /. c. p, 1020.] p. i4;). stj.\

Dä jag tänker pä alt Cel rara, som gifves i 1/idierne , så gjör

mig ondt. at så lilel ar bekant, som de-t så lätt kunne blifva, om nå-

gon resande allenast saml)!a;!e alliihanda .slagS' Insecler, mossar och ör-

ter äller träd med sina blommor ccli frucht.

Af M. H:s Ijohelia lärde jag^. at alla Authorer orätt beskrifvifc

frucliten i IFestindien , där hon växer.

Af Sophora gjöres den härligaste- blä färg,.



Boliclios har de Äiligasle frön, som se nlit just som en Torn-

dyfvel.

Om vintren är här svårt al studera I^otauiquen, om sommarea

lika lält.

Wid Mocka [?J är eu i:y värld där aldrig någon med öpna ö-

gon sedt naiuren.

Försumma intet tillfället till den odödlighet, som lämnas men-

niskjor till namnet; äller älminstone, om M. Hs tillstånd ej tlllstä-

djer honom sjelf resa, laga dä för Guds skull , för Fäderneslandet»

skull och för Dygdens skall, at nagor anuor får reaa.

Jag innesluter mig i min Herres gunst , såsom

Min Herres

Upsala d. 5 Dec. höisamste tjenare

1749. Carl Linnaeus.

B'refvet, till Contracts-Proslen ocli Kyrkoherden i Hasslofs Pa-

storat i Halland, D:r Pehr Osbeck, såsom r.yss utnämd Präst pä

®tt af våra Ostindiska Skepp att följa med till Ca/don i China.

''Högwördige Herr Bolanicus"

''Intet hade jag trott at med bref som jag skref, kunna

något uträtta, last jag ser af efFecten, at det slagit an, ehuru

det näkades mig/'

"Jag gratulerar Flora ^ at Äl. H:re blifwit Neptuni Präst.

Jag skall notificera det för hela werlden. Alla Botanici begyn-
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na redan önska, al Eolur wille skyndjarat fÖra Eder till Indier'

na och tillbaka nitd de spolia , som I^aluin äruat till brudskatt

åt Scientia Naturalis, da wi få af Edra samblade lagrar binda

krantsar at kiöna Flora' Präst, och wi skola skjära Edert namn

i Jiårdare och d«rablarare materia än Demanter. O rarissima

Osbsckia, AVälkommen under Florce armé."

"Far, res, segla för 2 skiöt3- men om I kommer igen utan

eaperie , så skall Pluto och all hans har kasta Eder ner i Stijx.'\

*'Men utan skämt Jag gratulerar Eder till tjensten ; wet-

tenskapen till en kdamol , som kan gagna henne och föröka

henne; mig at jag fått åstad en wän , som jag önskat kunna'

gjöra tjenst, fast jag därtill ej Avarit i stånd."

'Xef lyckligen
j
jag är Min Itres-

"i-ySo Sept. 10 HÖrsame tjeiiare

Upsala C. Lin n ae u s."

"Hälsa ri:r Äiilelof, säg honom, at jag fått Ox-men och

skrdl swara härnäst.

"Hälsa Htr L. Montin ocli tacka honom för rötterne."

B'r e f v e t, till AsseJ^-s^iren och Proviiiciål-IVredicus i Calmar Län, aamt

till slut Kgl. Förste Lif-Medicus , D:r Johan Gustaf Wahlbom^

sä?^om tillärnad Aiiatomity Prcfessor i Stovkhobii och iippehällaude sig

i Berlin^ Ifråu- Originalet.
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'

.. . "Min kjäraste Ht Doctor,"

"För H:r Doctorens kjära hogkotnst af '1 2 5 Novembrr

adägger jag rätt mycken tacksägelse, orh st r al åi n sarsima H:r

Doctorens manliga upförande ibland Ii:rr Gerjv.auos, och at H:r

Doctoren redan kjänner dem rätt wähl."

"Tack för Erysimnm Loes. [Sisyml^rium Loeselii , Linn.].

Både specimcn och frön woro ganska ^välkomric."

"At H:r Gi,EDiTScn lir en den bästa Botanicus ibland alla

Germanos, är intet twihvel, och det haller jag honom positi-

YCt före i liela Tyskland. lian Avar så gunst^g och för några

ålir sedan sände mig öfwcr 5o frön. Ond gifvve H:r Docto-

ren kunne fä af honom Hijdropkijlhim. Edert råd om arbete in

Umbellatis äller alia speciali materia war mycket moget; men

effecten Jöijer ej altld af conclusionen.
'

'*Om vis abortivn hos omogen Ananas är .allmänt bekant 1

Ostindieii. Arnicce vis in Hcemoptijsi , som alla Stahliani urgerat>

tror jag cj förr än jag ser det. Succus Phytolaccce radicis in

Cancvo hafwa wi haft ifrån Italien, där experimenta äro anstäl-

te, och slår undertiden in uti Cancro aquoso äller superficiali."

"Huru har Tourneforts Herbarium kommit till Berlinl

Mån det intet är Gundelscheimers , som war Socius itineris

TouRNEFORTJi in Orientem? Om altså specimina ligga där till

hela Tourneforts Corollarmni , så se till för all ting, om man
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ian få på dem notas specificas. Åller lät mig fråga, och H.

D. beser Herbarium samt swarar däräfter."

**Af Myi-ii cliaracfer ser jag utgången på den stora resan,

och fagnar mig, at han ej skiiinincr uht mine Disciplar.'' [Se

HALii. Btbffith. Rvtan. Tom. 11. p. 402, om utgången af Christ'

lob Mylii resa till Amtvica.']

"Af OsBECK fick jag flere örter än af Prof. Kalm, näm-

ligen öFwer 600 rara slag. LtjFLlNG har i sommar skickat

från både Portugal och Spanien tillscimmans 54o örter, alla rara."

"Drotningen, wår makalösa Dkotning, har utbetalt

pänningar till lösen af D:r Hasselqujsts sequestrerade Natu-

ralier och alt annat, med en sunnna af i4ooo Daler Koppar-

mynt. Jag har tackat Henne däi'före , och gick sedan till Gref

Tessin, som redan gifwit ordres däroai."

"Den quisten från Orangeriet, som D:r och Prof. Glä-

DITSCH sändt för et nytt Genus, liar jag fordom noga under-

sökt och sjelf gjorna welat hafwa till distinct Genus ob faciem

et pcitriam , men kuniie doch < ] det hos mig sjelf winna. Or-

ten är Lantana foliis alternis sessiUbus
, fioribus jolitariis, Hort.

Cliff. 320.'"' [Lantana? africana , Linn. Spec. Plant. ed. 2. p. S7S,

— Spielmannia, Sciikeb. Gen. Plant. ed. S- Vol. II, Francof. ad

Moen. lypi s:o p. 414.]

25.



"H.-r D;rens Ofobur tyckes v/ara^ eluirii specJmcn g^ått sön-

der, at jag det ej wälil ser. Vicia cassubica äller Vicia pedimcU'

lif miiltifloris ^ caiile friitkoso ^ Hort. CHff. jés."

''Selinum n. 5. är et litet specinien med förlitat blad. Kan

doch ej se annat, än at det är Sium foliolis linearibus demrrenti-

hus connatif
,

Hort. Cfijf. pS ,
Sjjec. Plant. 2^2 , äller Falcaria."

"Dä jag för 6 dagar sedan \rar i Stockholm och hörde , at

D:r SiDRéN skulle åstundas till Professor AnRiomit^, sade jag

dem min mening, och de Avoro ej obenägne för Hrr Doctoren.

Då jag nästa Thorsdag 8 dagar äter kommer till Siochhohn, skall

j3g widare insistera därpå."

-'Jag sänder imielyckta till D:r Lehman, och recommen-

derar H:r D.ren det bästa jag förstilr
;
ty jag gjör ingen af alla

xnine fordne Disciplar något häldre till willjes, och ingen äl-

skar jag så af hjertat, som H;r Doctoren. Men huru jag skul-

le kunna öfwerv/inna mig, at om SiDlieN komme bort, då vo-

tera på H:r Ribe, det ser jag icke,"

"Om K^ehTjT-r icke kommer till Cep. b. Spei , så kommer

han till Guinea äller någon annor kust. Wärlden är wid, alle-

städes lika full af Skaparens under. Hade han hushållat , så

hade han länge sedan warit borta."

^'Hälsa H:r D:r Balk rätt mycket ifrån mig,"

"Archiater RoseN gjorde barnsöhl i Onsdags. Han fick

på en gång en Son och en Dotter. År icke det nytt?"
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''D;r BÅcxv lärer ofelbart blifwa Proeses Collegii alter Ar-

chiat. PlIBE
;
ty iugen söker äller •willhafwa det härifrån Upsata.'[

"Kjära , se äfter i Berlin det där bewarade Kcrbanum

J^nponicitm , ocli gli" mig däi orn relation. Jag liar fatt nyligen

2:ne Tomer af et nytt ilcrbarium
,
iryekt i Cniaa med många

figurer på örter, wid pass 700 k 800 slycken. Mån det är

samma slag med det Japoniska?"

"När H;r Doctoren får se Tournefdkts flcrbarium, så

examinera:

Ceratvides , quot stamina et pistilla? och hela fructificationen
;
ty

jag kjänner ej det Genus, [Axyris Ceratoidcft LiNX. Spec,

Plant, ed, z. p. ijSo].

Asteroides' orientalif^ Petasitidif folio, [TouRNF.r. CoroU. p. p. uti

hans Iii:tit. Rei Hcrb. T. I. 4:0] qiialis? [Anne Bu.phthalmuml]

Anblatum orieniate
, Jlore pnrpiirascente ; an dislincta a Latliraea no-

strate, vcl an varietas? [Latiirtea Anblatum, Linn. Spu.

Plant. 3. p. S44]

Phelypcece quot stamina? [Lathraea Phshjpcea, t. et p. ciil

Cufcuta orientalif , [ Fourn, Coroll. p. 4^.] an distincta a nostrate?

Chrjjfospleniimi ovieniale-, Gei Jacie , magno fvuctu, [Touknef, Co-

YolL p. quale ?"

''Jag är, sä läiige jag lefwer,

''H.T Doctorens

"Upsala 1752.

d, 8 Dcc.

trognaste tjcnare

C. Linnaeus."



i84

8:de Brefvet, till Kongl. Archlatern och Prajses i Collegiura Medicum,

D:x- Abraham BÅCK , R. N. O., itråa Or giiiaict.

f" ; "Min Hjertans kjäre Broder,''

"Tack M. K. Broder för Nyåhrs-önskan. Jag wet min

Broder unnar mig alt godl af hjertat. Men de många Heders-

Titlarne Avoro tomma nötter."

"Det war mig kjärt, at jM. B:r kunne wisa Fruen det M,

B:r war i sländ at gjöra , det en annor Archiater ej med alla si-

na instrumenter kunne åstadkomma. Otacksamheten måste sjelf

niga för min Broder och med bitande läpp kyssa M. B:rs föttei*."

''Jag gratulerar SuNDius ocli condolerar Roi.Anuek,"

"At D:r Martin fick liär afslag pä sitt stipendium, det

torde han till stor di hl tacka mig förej ty han hade ock här

skaffat sig gyimare."

"Jag rådde SiDlieN sökii Medici Proyincialis Syslan, hvrar-

wid lärer wisst bliCwa lön Dtt är troligt, at han kan fä hen-

ne, men ock möjligt, at han går miste. Nu äro ej Landshöf-

dingens och RcseNS Frueritinimer wänner, och står detta, tor-

de SiDlieN fä tjensten, men annars lärer den wara ärnad nå-

gon annor."

"En novus Auctor har LcsLi-ii\vit Va mes [Fascicia hepa.

iica?] in Hepate Buiiiu
-,

Ovium, Scc. , hwilka där icfwa och bo,
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och alt för illa handtcra Crcaturen. Emot dessa är intet bät-

tre nudtl än salt i watten, hwaraf de straxt dö."

"Sequilur, Invarföre alla idislande Djur älska Sleke;

""'Gud gifwe alla gratulationer woro förbi. De hafwa suttit

här och uppehållit mig alt till postslaget.'*

"Hälsingland roar Bkrgius öfwer helgen , hwaräfter han

straxt kommer tillhakas/'

"Jag mår bättre, då jag mindre arbetar."

'Törblifwer med oaflåfeligt estime

Bi efvet, till KoiigL Vetenskaps Academiens Secrelerare ^ PEHIt

Wilhelm WAUOENXiNy ifiäu Origiiiale!,

"Min Herre"

''Nii har jag (ätt öfwer 2:ne delar af Pj,UMTiriis Historia

Plantarim , [ lörmo(!!igen Plantarnm Americanarim
^

quas C. PIjU-

MiHRius detexit , Eyc. et Jostannks Burmannus eäidit, ^mstel,

F:o , Fascic. r.niui ijjj. et 2:duf iyj^]j hwilka skola öfwersändas

med dtn första, som reser till Stockholm."

hwarföre de må alla wahl i Skjären

;

hwarföre saltstenar läggas i Fårhuset."

''Min sötaste Broderi.

"Upsala 1754,

d. 4 Januar.

iydige tjenare

C. Linnseus.'^^



"^BuiiMANNUS har äfwcn öfwersänt ett par Exemplar af

sia Thesaurm Zeylar.icur med iio Tabeller ocli sina Planice Ca.

paises, IRariomm Africamrmu Plantanmi & c. Decades X. Am^t.

17JS. 1139. 4-^]> Tabeller. Cammarherrcn De Geer

tog i dag ett exemplar af hwarje. Skulle Academien wiUja hal-

wa det andra, skall jag det öfwcrsända. Det är wärkligen ett

Bibliotbeques wärk och kostar 12 Gyllen stycket i EnUand
,

äl-

ler bägge tillhopa 24 Gyllen, hwilket är aldeles samma kjöp,

«om det fås före i Bolland, utan någon styfwers avancej hwar-

emot det knapt såldes af Bokförare för dubbelt/'

"De 2:ne dtlarne al Plumiers wärk kosta tillsammans,

f»ed icone Authoris, [Editoris]
, 7 Gyllen."

'•'Hälsa Eder unga Fru. Jag önskar Eder ai alt hjerta

långATarig trefnad" .

"FÖrblifwer

"Min Herres

"Upsala 1756.
^y^ige tjcnare

d. 1 Junii.
C- Linneeus.".

''En Gyllen gjäller 4 D:ler 26 öre KopparMynt.'!

ds Brefvet, till Coramissarien i Stoclcholms Borgerskaps Bemed-i

Uiigs-Comraission, Carl Clerck, ifrån Originalet.
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"Edcl och Ilögachtad H.-r Comnussarie

,

Min upriktige Vräil,"

"Då wi senast grnonigingo andra Tabellen [till Caroli

Clerck Icones Inseciorim Rariorum, Holm. iJSP- 4-o, nied ilbtmhi. Fi-

giirerl, hade jag hos mig 2 stränga Assessorer, H.-r Dirccteuren

Alströmer och H.r Solander, som då opponei^ade alt hwad

opponeras kunne. Det är braf, att de tala förr-än det är ut-

kommit
5

ty sedan höres det ej så lätt."

"Jag tycker nu att Tabellen är braf."

"Ilar har warit ett sådant kalfatrande, att jag omöjligen än

fått tid att se igenom lådtm , tnen skall bjuda till i morgon att

gjöra det."

"i-5. bipusiejla; hwar pustula är en hwit punct. [punctata^

Clerck. Icon, Tab. z. fig. 75.]

4. asiimna; ty hon har färg af Åsna," [asinana, Clerce,

Icon. Tab. 2. fg. 4.}

"Förblifwer

''Edel och liogachtad H:r Commissariens

"»758. Oct. 2«. ^yclige tjenare

C. L." .

ia;te Brefvet, till IlislorlEe Natiiralis och- Phai-maceutices ProFesaorn

i Stochholm , D:r Peter Joxas Bergius , säsora ännu bloU .Medigi-

nee Doctor, ifråa Origiua.eU-
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"Edle och HÖgförfarne H:r Doctor

"För det präktiga och så masoule utarbetade Talet, [Om

Stockholm for 200 år sedan rn. m , se ofvanföre sid. 164], som ic-

ke kan läsas utan både nöje och båtnad, aflägger jag hjertehg

tacksäjelse. Det gläder mig neder i stortåen, att mina gamble

wänner kunna wisa sig på lärda Theatren som hjdtar. H:r

Doctoren hedrar på alla ställen sitt rum och lyser mot sine

jämnårige som ächta sten mot Hussar."

"Gud gifwe H.r Doctoren lycka swarande emot sitt snille."

''Jag förblifwer

"Edel och Höglärde Hrr Doctorens

"Upsala d. 20 Martii hörsamste tjenare

1759. C. Linnaeus."

i2;te B ref ve t, till HattstofFeraren Anders Geringius i Stoclholm,

såsom stor älskare af Natural-Historien och ifrig samlare af fler-

faldiga Naturens alster, ifrån Originalet.

''Högachtade Herre.''

"För gunstig hogkomst wid Nyåhret aflägger jag skyldig

tacksäjelse och uprichtigt önskar, att den Allsmächtige Guden

wille uppehålla M. H:re i detta åhr och många tillkommande

tider wid all sjelfönskelig sällhetj så twiflarjagock icke, med min-

dre den ädlaste wettenskapen däraf tillflyter ansenlig förmon.'*
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"Jag beklagar, att Iios mig wid detta tillfället war intet att

se, men hoppas det skall ärsättas, om jag får fagna mig af M,

H:re.s visite midt i sommaren. Jag förbi.

"iVlin Ilögtarade Herres

"Upsala 1760. hörsamste tjenare

d. i5 Januarii. Carl Linnaeus.''

B ref ve t, till Medicinse och Botaniccs Professoren i Göttingen,

Du- Johan Anders Muuray, R. W. O , iYiåa Originalet.

"Edle och Höglärde H:r Professor,

Min kjäre Wän och ordade Gynnare.'*

"Öfvvermåtton tack för Il.r Proiessorens af d. 7 Decem-

ber, tillika med den oraständiga relationen om Tsenia hydattge2

na, [tJydra Hijdafiila, Linn. Sijst. N'at. ed. iz, Tom. I. P. II.

Sictkh. ijö-j. p. IJ20. fij ] , som M-ar alt for wackert utarbetad."

'Milt folk tillbrakle mig fl' re i höstas, sodan jag begyn-

\e fråga däräfter, då Fåren slachtades; men ehuru warma, war

jag doch aldrig i stånd att få se motura Yoluntarium i deras

cylinder. Kjäre ILr Professor säg )nig, om H:r Professoren

itjelf fått se i dem sådan motnm , då jdg skall aldrig mer tän-

ka därpå. Tania kan det ej blifwa i min conception, som ej

^vet af andra Taenias än Animalici composiia, och deras mun på

sidorne. Det måste wähl blifwa ett distinct genus."

2é.



"Det Ur fatalt, att ingen i Uprnta har ^^ctci Golfinqmiia

\Comm?iitQrn Societatis Reg. Scieniinnnn G ilivgfinh
, Fem. I— V,

Gotting. I7S2. 17SS- 4''']- J^^g ^^^'-^^ f=j<J'" Legyniu isen
; men sedan

jag såg mig i hwarje sä Iiårdt och oslsyliligt angripen af Hal-

ler, Iiade jag ej lust roa mig mera m^d dem. Således får jag

ej se RoDERKRS Trichiirider
^
[anne Tnchorephniuf , Gmrl. ^3^;/.

Nn(, T. 1. P. VI. joji^?], otn jag ej kan fä läna Ac(erne

från Stockhohnr

"Lefwer jag, tills jag får Sijstenut tryckt, sl^all jag straxt

begynna med Materia Medica^ som jag hoppas skall bhfwa an-

nor än den förra."

"Nu tryckes i Stockholm min Clavis Medicince , som bh'fwer

allenast 2 ark. Dä han utkommer, skall jig sända honom."

ena sidan. '^På andra sidan.

Motus.

Excreta. Retenta.

Quies.

Sömn US.

Aquosa.

Acida.

Sicra.

Amara.

*Vigih'ae.

Fames.

Frigus. Calor*"

Cibus.

Pinguia..

Dulcia.

Mucosa. Salsa."

Stiptica.

Acria.

"Universum' rerum discordis asquilibratur."'

"Men detta är en gåta, till dess jag iått sända sjelfwa

Nyckeln." [Se Titelbladet tilt Gauir Medicince, Stockh. }']66, S:o.,.



och de pä detsamma anbragte Nycklar med 2:ne händer Iivar-

dera, på hvilkas fingrar ofvanstaende stridiga saker böra an-

ses såsom varande skrifne],

"Nu roar jag mig med ett djur , som är likt en Siren och

kommit från Jmerica, Det har allenast 2 franifötler med ar-

mar och händer, men inga bakfötter, utan liknar där en åhl.

Det har bude lungor och branchias, och sjunger som en Fogel,

-Jag tänker disputera därom."

"J.''örblif\rer med mycket estime

"Min kjäre Wäns

"Upsala 1765. ödmjuke tjenare

.d. 24 Januarii, Carl v. Linné."

i4:de Brefvet, till General- Majoren , General - Quartermastaren och

Directeuren af Forlifi' alionon , C. med St. K. af S. O., Alexander

MtciiAeL VON Strussenfelt , såsom Ofversle vid Fortificatiouen

och R, S. O., ifiäu Originalet.

"Wälborne H:r ölwerste och Riddare."

''För IT:r Öfwerstens gunstiga communication af Rönen af-

lägger jag ödmjuk tjcksäjelse."

"Molothuria Phautapns war det prächtigaste och artigaste

jag någonsin sedt af det slaget. Jag beder , att det ju förr ju

häldre måtte inkomma antingen uti Upsala äller Stockholm

-Acter."



^'Gadi woro ock ratt avtige. Jag som ej sedt många Iiafs-

fiskar lelwande, stannar wid det andra sppcies B., och wet

ej ännu wisst, om det icke kan wara Gadiis Mustda. Hos dem

jag sedt, har fram på läppen warit 2 och ej 1 Circus. Mån en

förlorats händelsewis ? [Var af denna Torskart blott en varietet,

se f^et, Acad:s Handl. for år 1773., s. 24 sqq, Tab. II. B].

"Den andra kjänner jag icke. Nii är jag wistande på lan-

det ofwer sommaren. Då jag kommer till mitt Bibliotheque,

skall jag nogare underrätta mig, om någon Author sedt ho-

nom." [Denna biel året derpä af LiNNé uptagen såsom särskildt

species, under namn af Gadus cimbrmSj se St/ft, Nat, ed. iz, p.

440. sq.^t och vidare af Stuussenfelt sjelf både beskrifven

och afritad i f^et. Acad.s Handl. I, c. s, 22. sqq. Tab. II. yf.},

^'Jag iörblifwer med högachtning

I Originalet, som jag har till låns, af ofvanstäende Bref var in-

lagdt LiNNés egenhändiga yttrande ofver Stkussenfelts beskrifning

pä den nämda Holothuria , förmodligen till Vetenskaps Academien,

men ulan ställe hvarl från , utan öfverskrift , datum och åi', så ly-

dande :

''Wälborne H.r Öfwerstens ocli Riddarens

''Upsala, Hammarby

1765. d. 27 Junii.

ödmjuke tjenare

Carl v. Linné."

"Jag har läsit Wälb. H r- Öfwerste Strussenfelts häili-.
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ga Rön om Bolothiiria Phaniapuf , som Mr så Avackert ocli pradi-

tigt, att det intet kan förbättras."'

"Uti ingen debi af Naturkunnigheten saknas ännu så myc-

ket, som uti Mollufcis , I\waraf Holothiirice utgjöra ett genus
3

och det för den orsak, att desse Djnr besvarade hopdragas och

kimna sedan ej utredas; måste allså endast af dem, som bo

pä äller wid halwet, beskrifwas. Böiiadsh är den enda, som

angående dem prsesttrat något karlwulet, men har doch rätt få

slag. Denna Holothiiria är så sällsam , att jag ej haft mig hen -

ne bekant tillförene af någon Autlior. Önskar därföre att detta

wackra rön, som sä lifligen föreställer ett nytt djur, måtte »nar£

blifwa allmänt. Jag wet därwid intet att tillägga äller ifräntaga/'

Carl v. Linné/'

i5:de Brefvet, till Pr&vincial-Medicus i Öåtergotlitand , D:r JOHAW

Otto Hagström , ifrån Originalet.

"Edle och Högförfarne H:r Provincial-Medice."

"Nu har jag läsit 8:de gången H:r Doctorens Pan u4pnm,

som H:r Doctoren täcktes sända mig. Jag kan tillstå, utan

skrymtande, att den är en JuveL H:r Doctorens alldeles nya

rön, korta och sinrika skrifsätt, rediga tankar och slutsatser

gjöra, att den skall hafwa sten till hjerne , som ej röres och

får effection för boken, ehuru grof läsaren wore, H:r Docto-

ren har med detta enda wärket gräfwit sitt namn så djupt i ti-

- å



J

dens hälleberg j att inga tiders omskiften kunna det utrota. .Jag

gratulerar H:r Doctoren till odödlighet. Förblifwer"

"Min gamble Wäns

i6:<le Brefvet, till Capiten vid Ajniraliletet och Ostiiidiska ^Conipng-

niel, Carl Gusxaf EjiiLBEiiG , R. W. O., ifrån Arskrifl.

Edle och Högachtad H:r Capitaiue
,

JMiu makalöse Gynnare.

Oämleligen välkommen hem ifrån en sä farlig och besvärlig,

v^doch snar och lyckelig resa, den jag w^änlat som foglen äfler ljusa

1 v , dagen. Ty H:r .Capitainen har städse vai'it den -endaste af våra

Landsmän, som fägnat mig och vettenskaperne med något nytt ifrån

.den fränimaaJe världen.

Af Ha- Majoren v. Palms gratieusa href är omöjeligt att in-

hämta, hvad saker han praesenterat Hennes Maj:t Enkedrott-

:NINGEN. Till exempel, en Fogel, en Fish , Snacka, &c. , fordra be-

skrifning, innan man dom kan specilicei'a. Icke heller lärer Hennes

Maj:t förstå hvad det är, innan Hennes Maj:t får därpå explica-

' tion. Wis.serligen tknlle H. M;T sätla därpå mera värde, om jag vnd

dess prajsenteriinde gäfve dera sitt tillbörliga värde; äljest torde de

,blilva lagde ad acta ocli fördäi fvas, som ej en gång skedt , och blif-

"Upsala 1768.

.d. 25 Oclober.

liörsaniste tjenare

Carl v. Linné."

"Alt för artigt delermineradt species."
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va förglömde. Iiäl^l och roiiiämirgast nu, dä H. M:T g. noos sorg är

aldtles förgä eii nf världen.

När H.r Capilaincn fatt sinn saker hit, och resan någon dag sker

(ill Upsala, .iiihåller jag ödmjiikast , Jitt H:r Capifainen täcktes skicka

någon gosse cxpresse itt Lill mig, dä jag den srtmma skall cor.ten-i

tcra ; äller ock säja till Academias Ti ägärdsmä.staren, nit lian pä stim-.

den npporlerar mig genom en Trägärd.^di ängs ut.skickainie , då jag

straxt skall komma in: ty jag bor allenast i mil frän U[iiiala i Dan-'

marhs Sockn.

Jag begråter den hederlige och fromme Geneialcn Tulbaghs

fränfälle, som varit ibland alla Holländai^e den resonablasle- jag känt,.

Det fägnar mig, att jag kunnat upresa hans äreminne [med ett nyll

Örtgenus, kalladt TuJhaghia, se Mant. Plant. Alt. p. i43 et 223],

på' det åtminstone alla Botanici skola hogkomma hsnoni x alla tider.

Jag längtar äTter den dagen, då H:r Capifainen far sina saker hit

och jag får upvaclita min vördade Gynnare i Upsala , som altid har

Juignat och fägnatjaiig med något nytt, sä ofta H:r Capitainen lyc-

keiigen återkommit från OnU/idien , och hoppas nu äfven få hämta

de smulor, som falla af den rika Herrens bord.

Med mycken vördnad framhärdar jag att vara till mitt sista

Wälbi H:r Capilainens;

Upsjila 1771. ödmjuke tjenare

d. 28 Junii. GarL Linné.

i^ute B r e f v e t, till Contracts-Prosten och Kyrkoherden i Luleå Stad^-



och Lands-Församlingar, Jonas Holt.stev, dateradt d. 9 Nov. 1775,

efter afskrift och som det tyckes äfven i ulclrnj^, så lydande:

Aldrig Jiar jag skrifvit till Tit. med större fägnad än nu, då jag

får gratulera (ill den nåd, Gud ocli Hans MAJ:t gjort Eder med

Luleå Pastorat. Tandem justa caussa triumphat. Man arbele så

mycket man vill, så är doch fåfängt, intill dess Guds egen hjelpe-

timma kommer. Har nu T. vänlat länge , sä har han ock fått så

mycket mer. Vår Herre som gifvit delta, kan ock gjöra Edra dagar

så mycket längre, det vi alle af hjeitat önske. Amen.

I bjuden nu de majeslällign fjällen farväl. Faren nu väl I men-

löse, täcke fjällblommor: Andromedae , Saxijragae
,

Diapensiae,

Dryades , 8Cc. I fån seiian aldrig se dem mer. Halsen dem ifrån

mig med yttersta valete , dä I resen tädan. Sanden mig några lef-

vande, förrän flyttningen sker; *y sedan är aldrig mer att hoppas

för mig. Jag äger ingen lefvaude fjällört i hela Trägården utom Rho~

diola och Sonchus alpinas 4 ty förut har jag ej vetat cultivera dem.

Nu lämnar T. sitt lugn, sitt tysta Joilinoch och kryper ur skogen

iit i öpna världen, där vädret brus;ir på alla sidor, och där men-

lösheten är fördömd och landsflyktig uti cn splendidior variefas.

Jag med Edx-a vänner, Arthiat. Bäck och Secreter. War-
nr.NTiN, fo.^ al" Eder befordran ett hjerteligt nöje. Herren förläne

Eder häisa och låugl lif, så går nu mera alt annat af sig sjelft.

När T. kommer i sill förlofvade Land, Luleå, så lägg där an

en Trägård. Jag skall bjuda till att fylla honom med rara växter,

nämligen Sihirial-a , som tåla starkare köld än våra fjällväxter, och

hvaraf jag ä-er ett par hvnulrade i Trägården Jag fick dasswlora i
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somirai-s af Ry^^ha Kejsaiunnan' 4 ä Boo sLngs frön, som till slör-

re cu-Ieu i'edan iipvuxii. i min Sibiii,ska Trägård på milt Hammarhy,

Dess.! (iöa liap.a i:>'iå'it sainhide af Pallas, G.-.iemn, Falk, Glil-

DENSTEDT, som iiågfa år resL ölVer Sibirien att l)utauicria.

io;Je Brofvet, till !ivil!:eii ar o":ikeif^ då iitauskilft saknas, ifrån O-

riginalet,

''PJin Eästc tlerre,"

"Aldrig liar ]ng kunnat blifwa mera fägnaJ af min Herre,

än med ric si ia frön ifrån ?7(>ua Zcelai dia, Ach, af:t några af

<]essa maSlc lyckligen ujikomma , och jag fingn lefwa och se

tleni , huru hjerLeltgcn de skulle fägna mig. Ligen flit skall jag

spara att drifvva dem , om minsta lif är i dem öfrigt. Det wo-

re alt för artigt, om några Södra Polens w;ixter kunnc winna

Norra Polens jus civitatis. Millioner tacks.'ijclse för hwart enda.'*

"Min Bäste Herres

"Upsala 1775. ödmjuke tjenare

d. [5 November. Carl Linné."

"Jag wäiitar ännu dageligen, alt få Rijska exemplaren med

Upsala Jaehicrne, som ej ännu hunnit framkomma.''

Som detta Bref låg i en Inmdt af dem jag låtit, med påskiiTt:

Till Kongl. T^ctenslaps Academien ^ 'å förmod;u- jag, alt det varit

skrifvet li!! Academieiis Secreterare , o.h i den liäiui J.^-cn till War-
GENTIN.

35.



I den samling af LlHNés Ortginal-DreF, som jag 168. oinnämt,,

och af kvilka i4 liär orvanföre äro afli-yckta, liade j.ig tiiUälle a!t se 5 olika

slags Sigill, nämligen d.>t

i:sta en liten iiflång Åtlkant med Linnnea inuti en ring, oraki ingslingiad

af 2:ne Omnar
,
nppeliållande en öpen lok, i livars ena liälft: ISun-

quam otiosiis , ocli i den andra en sol besli ålande en diagonalt mot-

stående växt, och neJerst i oni.^krift: Dioscorides '2:clc). Pä bref

ifrån 1742 lill 1754.,

2:dra i cirkelrimd form med en stor Linnaea i miilten och öfvei skrift:

Tantns Anior Floruni. Pä brcf iliån 1745 lill 1774.

5:dje en afiång Åttkant med Liriiiaea i niidlen pä en sköldlik med rand"

omgifven uphnjning, såsom lijtlm ett liggande genomskuret ägg, på

ömse sidor nedliätigande rankor , och nederst en Nordsljerrja med un-

dersatl devise: Famam ExtoUere Factis. På bi ef ifrån 1755 lill 1770.

Detta och det nästföregående Sigillet voi'o lika stora ocIi större än

det Första.

4:de i oval form med Linnaea i midlen pä en sköhilik uphöjning

omgifven af rankor och aiidra sii-aler, såsom hjelm ett upräftslående

genomskuret ägg inom en gloria, m. ra., och nederst hängande en

Nordstjerna med underskijft : Fciincun Extollere Fctctis, Pä endast 5-

bref 1707 - i7'''9'

5:le det Adliga af samma storlek som det föregående, och bägge större äiL

det 2:dra och, 5:dje. På bref ifrån, 1762 till 1776.



Tredje Stycket,

T I L L Å G G N I N G A R C CII RÄTTELSER

I AFSEENDE PÅ

CARL LINN^I, ADLAD VON LINNÉS,

Lefnads Omständigheter.



dfiiiia^ tiatn vera vides.



Utom de bägge, af mig i före^äerule Stycken begngnade, Exemplaren af

LiN-VyKI egenliätuliga Underrättelse om sitt Leiuadslojjp , har jag äfveii sedt

tväiiue andra Exemplar deraf, men dessa blott i afskrift. Det ena har jag

nu hos mig till läns ifrån Stockholm , och det andra hade jag i händer om

hösten 1799, dä jag nyss hemkommit ifrån mina utländska resor, och hvil-

ket eftei- åtskilliga öd-jn nu fmncs på Engelska öfversalt i D:r Pulteney's

J^ieiv of the TVrilings of Linnaeus hy D.r Maton, p. Sog --578. Detta

senare går ej längre än ett stycke inpå år 1769, men det förra till 1771

års slut.

Ehuru bägge de^sa afskrifter äro icke allenast i flera afseendcn ofullstän-

dige utan ock på många ställen felacklige, hvilket isynnerhet gäller om dea

Engelska OlVersätlningen , så innehålla de änrlå något, som saknas i de Origi-

naler jagnylijat, och hvilket fast icke så autlientikt som LiNNes egenliändi-

ga ,
likväl, då det honom angår eller af 1 onom bär omisskännelig stämpel,

förljenar alt anföras, nämligen ur den EiigeJsla Oj ^^ersättningen:

1756, då LiNN.EUS var i England, säges här, p. 028 / noten, ifrån hans egen

handskrift, alt Miller gave him many rare plants fiom the garden at

Chelsea.

1^55. Vid shitet af delta är meddelas p, 548. i öfversättning ur Gottingische

Anzeigen von gelchrten Sachen , der i-.ste Band auf dus Jahr 1/55, 68.

St. d. 7 Jun. S. 65'2, under gelehrte Neuigheiten aus Schweden , eu anec-



dote om Lik^n^us, hvilken jng hälJre aiiförer på orJginalspiakef ^ sä ly-

dande : Der Ritter uad Kouigl. Lciharzt Herr LlNN^EUS ist nculicJt von

dem Konige in Spanien herujen t-porden , Freylierr und Oberaufscher der

Botanih in Spanien zu seyn , und sich zu Mculrid niederzulassen, ivoselhst

er völlige Gewissensfrsiheit geniessen sollet, man. lioft aher, da&s er Schwe-

den nicht verlassen wcrde, wenn ihn der König ziiin Freyherrn erhlure.

1769 om sommaren, dä den scdÄii olycklige Ileiligeu af Rochekoucaui.d

var i Sverige, Lesökte lian äl^eu LiNNe pä Ilammarhy ®cli besåg lians

dervarande Museum , i anledning livarnf det heter p. 55'2 : Tive Duc de la

Rochefoucaiild vietved it witli the greatest admiration.

Utom dessa korta tillaggningar i Etigclsla Ofversåftningen finnas både i

denna och i del S^'ens\a Manuscriptct Irenne långa Artiklar af mera betydeu-

liet, och hvilka jag således vill iiieJdela ifrån afskriften såsom mera lillför-

litelig än en öfveisättning. ,
. . _

I. LINN^I FÖRTJEKSTER I AFSKENDE PÅ DE HANS PROFESSION- TILL-

HÖRIGE VETENSKAPKR.

Härom ar väl förut hmdladt sid. 78- 81, men mycket kort oc!i ofullstän-

digt, så att en utförligare och redigare underrättelse derom icke hör kunna an-

ses för öfverflödig.

1. »M c d i c i n e n.'*

fl. F r a X i n M e d i c a ??i exercerade LmjfiEUS i StockTiolm

i739-J74:i; där han dä var A2atralitetsMcdicus för eli stort Noso-
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eomium , och Imde dässuloni i Staden sä stor praxis, som al!a andre

Medici tillhopa. Men vid aakonisicii till Professionen lämnade han

Praxin Medicam ; ty antingen borde Professionen eller Practiquen

försummas. Beljeutc allsä därelter aldrig någon annan an vänner och

fattige."

Physiologien har af Iionora elf ganvka stoit invenlu.n,

nämligen Gcncratiuncm amhigenani. iiAUViiY päslod, att nidimcn-

tum fiituri foetus lag uti ovi pumto nalif-nle , t»ch LEEUWENHOKf.,

att det fans uti genifurae vermicuUs srierinaticis ; men LiNN.EUS där-

emot , alr af MoJren kom carina MaJpigliii, rudimcntum encei)hali ^

och aF I^adren punctum saliens coi dis et inde totwii corpus , hvilkei

han bevisfe af hybricfa djur och liyh^ida -^axlfr, &:c. ; — .itt således

begrepp och .sinnen med lifvets ihärdighet härledde sig ifrån Modren,

men ansickte och ytlrc ntseende med kroppens sfyi-ka jfiåii Fadren-^

— och äfidliigen att medidla spinalis växte in inji/iiiair. om hon ej

coarcterades af spinn dorsi tandem ossijicata in puherlde , et a re-

tropressiuue libido ; tvärtemot hvad som händer 1 T.itnias och i

växter, cuir ej liuncy crusta osseaJ"

"livad Rcspi r ati onen angår, var han den foioie, som trod-

de . alt lungan droge eleciricum ur Ir.ilen och gåfve Jet tiil iiiedul-

lare, således voro det samma som spiritus aninictles , —• och att

lungans förnämsta fuuclion därlöre cj vore alt accelerera l»lodeu>

Många utländjn"ngar hafva ansett deLta som en liypot]iese\ men LlN-

NvEUS ansåg det som ett axiome.''^

Pathologie n var det argument, orn livilkct han correspoii^^

derade öfver 5o år ined den lärde Sauvag£s , hvai'S mer aia loo bi'ef

ännu ligga (^uar."^

r ^



''Genera Morho rum är af ingen så redLi förestälde ; inlet

enda ovd onyttigt; största compeudiuni för oii bogyniiare. Febrar-

ne fördfite han i 5 classer
, pä liell iiylt oc!i eget säit; Exanthe-

maticae, typo Scahiei , ab exanthematihus vivis contagiods; Cri-

f icae, tjpo Rheiimatis
,

(Fluss) , ab acido seri sangvinisx Pltlo-

gisticae, typo Inflammationis , a put; ido cruoris sangfinii^:'

"Hau var den förste, som förklarade, alt Ta e ni a äv utan huf-

vud ocli växer in infi)iitum, äfveu af siiia stycken fortplatiias ; — att

L/epra förorsakas af ett species Gurdii, funnen förnämligast i Sill,

Jivilket Norvegi sedau bekräftat; — att Raphania upkoinmer af

Raplianistrum , en uträkning som iordrade hela nalurkunnigiielen ;
—

.och att Scoibutus härleder sig ifrån Koksalt."

"Med Clavis Me dic i n ae uti dess 8 paginse har Pathologien,

grunden till hela Medicinen och till all Theoria Medica , mera vun-

nit än mrd loo Auctorer och lolianter. Den är ett mästerstycke ocli

en den största juvel i Medicinen."

"Nog hade Medici Mechanici sett, att värkan af Sapida be-

stod i relaxerande och sammandragande, alt efter naturen af deras

sraak. Men hvarken voro species saporis eller deras opposita ut-

redde, än miiidi-e naluren af Olida."

"LiNNé säg först, att hela naturen balancerade på contrariis och

altid fördelade sig nnmero quinario. Han såg, att Skaparen gifvit

djuren 2:ne sinn«-n, smah och lucU, äfvensom att Sapida agerade en-

dast på flylande och fibreusa solida delar, och Odora endast på hjer-

ne ocli nerver. Han faut, att vilia corporea så in fluidis som soll-
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dis voro blolt 5 ,
ocli vitia Encephali s. Systematis nervosi ärveu 5,

Iivart oc!i ett med lika iiiäi)f{a opposita. Htin faut , alt Sripida orli

Odora voro likaledes 5, med ätVen så många opposita , och då de.sse

conlraria sattes emot coiitraria, fick man en rätt indicatioti. Med

exempel bevistes alt delta. Hrad kan vara starkare? Härtill fordra-

des all den kunskap LiNNe ägde i Dictet , Natiiralhistoria , Medici-

ne, Materia Medica, och få haaa tillika känt alla dessa delar. —
Att föl tiga del han var snart sagt den fÖ!-ste, som påstod, ail mast

alla starka medicamenter v( ro Venena , odi att Medici oj borde för-

dö^na dessa, utan bruka dem, som Chirurgi sina knifvar, varsamt/'

"4, I) i a e i e n liar alch-ig någon tiaclcrat pä ar!ig^;re och solidare

sätt, än LiNN.EUS, fast han ej ulgifvit något darum. Han f aestälde-

den som en experimental-velenskap grundad pä löu och ex.empel, al-

deles som de nyare Physici gjort sin genom e:sperimenler nöjsam.

H;m förech-og ail, som händer in vila commani, ocli anförde det som

bevis pä siua vederbörliga ställen. Därföre var ock lians Auditorium

aldrig fullare af Disciplar än nnder ilessa Lectioiier. Många hafva

dä noterat; men alla coUegier han sjelf sedt, fant lian oricktige.

Annars hafva vi några spår daraf i hans Inehriantia Varietas Ci~

horiLin, &c. Men det är kort och hop lraget.

"5.. M a t e r i a M e d i c a var oiedig och i lienne uiånga mörka

saker, tills Li^JN^^EUS reformerade Jienne. Han inföide Genus, Spe-

ciei dijferentia, Synoiiy'nia selecta, Locus , Ciiltura, — han deduce-

rade af Qualilates Odoris et Saporis medlcamenternas l^ires och U-

sus , — och han beskref till slut åiskilliga Composifa ; hvilket alt ha-

de förut af do mäsla l)lifvit confunderadl eller supei ficielt handteradt^

men som Linn^us i sin Materia Medica dislinct förestälde.'!
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"H ui cletermlnerade först SarcocoIIa, Bahamum Tolu , Quas-na,

iTiiorue äiikilliga nya aiiikiar och upliiVade mänga förgätna, sä- om

Ophiorriiiza , Fangus Melitensis , Senega,"

"Dulcamara bcgynte han först i S^'erige alL bruka, och curerade

därmed yypkilis och Scorhutus. Bevis pä dess iiyiia i si^^inämdc

sjukdom finnes in Act. Paris. 1761. p. 54 --58: Viigo scoib.to suni-

me Eiflicta, (juum oniiiis generis remedia frustra essent adhibita, ejns-

que gradas ad summam perveiitsset , MediciLs RazouT , consilio Sau-

VAGESil, eara perfecLe curavit solo usu decocti Dulcarnarae , quod

3-eraedium ProF, Sauvages ;dj> JIL laxN^T.o acceperat. [Ce fut da.^zs

ces circonsiancss cpte M, jde Saxjyaces, cjttl se trouva al.ors a Ninies,

conseilla a M. Razout iVtmployer la simple décoction da Solanum

^seandens ou Dulcamara, qui (ui avoit été indiquée par M LinNjEUS,

comme un spccijiqm coritre ces sortes de maladiss scvrhutiques. —

Enfiii la målade passa d'un état presque desespéré ct iine erUiérs

guérison , sans aittre reméde que le Solanum Dulcamara, Ilist. ds

V-Acad. Roy. des Sciences, Annéd 1761. Par. 1765. 4;o p. 56,]. —
Dulcarnarae decocto muHos etjam Syphiliticos curavit D:nus Sau-

A^\GES hujus nsum a Linn.eo cdoclus."

•'Sauvagesium paucis ante obitum annis lippuin , nt vix legeret

iibram, cur^ivit Li.vvé infuso Caryopliyllornm ^ ut ipse in literis fa-

tctur : Tihi deheo oculos meus."

"Ledum lärde han först vara det förnämsta specificum emot Tus-

sis ferina."''

"Mo s chu s in!jodnce) adc lian först emot vontagieusa. sjukdomar
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sora ett praservalive eller expclleiis liornm, ex piincipio Febrium

contagiosariim ab exanthematibus vivis."

"Rad, B rit annicae bruk cmoL ulcera cacoethlca fick lian först

veta ifruti jlnierica och conimnniccrade dcL med Europeer.^\

''Atliiauds Fulver påstod han vara Pulvid Baccanun RJuiinni,

och Guy's Pulver emot Kräftan Pulvis Foliorum Adaeae:\

2. "N a t u r a 1 - H i s t o r i e ii."

B o t a n i q u e n var hans fö)'SLa och sista arbete ocli hans fa-

vorit-sLiidiuni. lian ref i grund neclcr de gamles .Bolauiquc och

ii])bygde en ny, som nu florerar, lian säg, alt Friictijicationen icke

beslod endast i\i Petala, Calyx och Fructus , ulan äfven af andra

delar, som han därföre antog, såsom lavohicrinn , Gluma , Amen-

tum ., iSpatha
,
Ccdyptra, T^^oIi-'a , Corolia, Nectarium, Filamenta ,

Antherae., Pollen, FovUla, Gernien, Stylus, Stigma, Siliqua, Le-

gumen , P^ullivulus
,
Pomum, Bacca, Drupa , Arillus

,
Receptacidum

triplex t ja, han introducerade ännn flera delar, såsom Stipulae,

Bracteae , Glandulae , Spinae, Aculei, Stimuli, Cyma , Scapus, Pc~

tiohis, Pedunculus; ocli alla desse blefvo definierade för alt antingen

determinei-a något nytt eller visa oricktigheten hos föregående Anc-

torer. Andtligen definierade och afritade han Jiguras Foliorum med

sina af honom påsatte namn, hvilka figurer månge sedan afcoplerat,'

men fä nämt, af hrem de dem tagit Således då man läser Auctorer

.före och efter X<iNNé3 reformation, finner man språket helt olika,"

26*



"Sex US Plant a rum, som rar ömsom bejakadt , ömsom refu-

lei-adt och nekadt, beviste han sä tydligen , all alle hans Adversarii

tystnade. Och hvem kunde väl göra det bättre 'ån LlNNe , som en-

dast för den orsaken examinerat alla bekanta växter, hvilket allena

fordrade en mans liela tid? Ja, han gick sä långt härmed, att han på

detla, såsom det alJraessentiellaste i växten, bygde hela sin Metlio-

dus Plantarum eller si It Systerna sexuale."

"Metajtiorpliosis Plantarum beviste han ske uti fructiiica-

tionen, dä sjeifva Larua vegetahilis transformeras i blomman, på

samma sätt som e!t Insect declareras, och alt man kan se alla partes

Plantfc internt« i sjeifva fruciificalionen explicei'ade
,

näiiiligen Cortex

till Calyx , Liber lill CorolUi , Lignum till Stamina och Medulla

lili Pistilhun:'

'^Fu ndamentum Fructificationis bade alle omtalat^ meu

ingen förslådt. Linn.*;! sats var, att af alla växters Genera hade i

begynnelsen blott ett enda blifvit skapadt; alt detta sedermera foe-

cunderats Jiändelsevis aC andra, dä dess inre väsende blif\it likt mo-

dren, men det yttre fadren , så;om med hybrid aiföda alfid händer;

att häraf upkommit äfven så mänga Species; och alt följaktligen alla

de, som komma öf.-ereiis i friiclifica'ion , aro af samma slägt och vä-

väsende, af enahanda nalur och egenskaper, altsä ett Genus Na-

turale,'^

"Characteres Plantarum gjorde Iivnr Anctor efter eget god-

tycke osäkre och otillräcklige. Men LiNN^t^us tog sig föi e att exa-

minera numeruni
, figuram, situm et proportiuneni af alla bekanta
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växters friictifiop.tioiisdelar, äfven de minsta, och de tillförene förak-

iade Stamina och Pistiller. Han iofvade och han hölt ord alt pi-aj-

slera characterer för alla iipläc'.le och alla nptäiikehge Butanisha me-

thoder , och hvilka nu äro af Jiela vcrlden antagne."

"Genera Plantarum Natur aU a eftersökte han med mera

flit än någon före lionora. lian mönstrade ut och iöi kastade öfver

hälften af andra Auctorers genera. M< n lian ersatte dem med dub-

belt flera ifrån Africa, Ostindien och A/nerica."

"No?nina Generica casserade han mer an hälften och gjorde

i deras ställe nya, som voro sädune, att de tj confunderade veten-

skapen."

'^DJf f er e nt i ae Sp e c ifi c a e , eller sä kallade speciella namn,

förkastade han hvart enda ett af de förut gjorda och satte i stallet sä-

dane, som pä kortaste sättet kunde skilja ett species ifrån alla andra

af damma genus , sä att man ej lör dess determinerande behöfde of-

ta slå upp Auctorer."

"No mina Trivial ia voro förut oliörde. LinNjEUS införde

dem öfver alt. Det var detsamma .'-om alt salta kläpp i en klocka.

Tvä namn kunna lält minnas, lätt iiämnas oc!i skrifvas
,

långt bät-

tre än som förut skedde ,
långa definitioner. Härigenom fick Bota-

niquen nytt lif, helt annat ocli naturligt skick,"

''V ar i et eter hade onytligt förckt växternas antal till dubhelt,

sä alt man ej visle, om ett iiaum betydde samma ellei- någon annan

växt. Linn ELIS lade varleteterna under sina species och utmönstra-

de således många iooo:de namn.''



''D escriptiones Plantarum voro fö i fattade i en oratorisk,

vidlöftig och odelerminerad s'U. Linn.eus llu-de alt beskrifva med

definierade Termer, där intet ord var ulan vigt, och att utesluta

structuram /laturalem , som gjorde ojiödig vi'ilc)Ui>;,!icli"

^Sj s t erna Plantarum bygdes pä vä.xleruas kön. med den

fuUkomlighct till antal af Genera och Spev.ies , alt in 'et caunat där-

med hitintills kunnat compareras. Det blef aä t>täldt, att växten ge-

nom blomman eller fructificationen skulle säga iilt eget så fornamri.

som tillnamn, (Nomen Iriviale et genericura), med imdersatta syno-

nyma och livad som aiJgäends växten, benelicio seculi^ bliivlt nptäckt."

'^Theorie var lörut snart sagt ingen i Botaniqueii. Linn^US i

sin Philosophia Botanica nämner Auctorei', hvarom d'e skrifvit, väx-

ternas och fructilirationens de'ar, sättet alt göra genera och species

med deras namn, &c.''

^'G r ami n a voro al!a under ett «nda genus. Ltnn^us utstakade

flera i denna mörka Cla^^s med deras characterer. Så gjorde han äf-

ven ibland. Filices,'^

''P rolep s is , LinNjEI uptäckt, visar, huru tradens knoppar hysa

inom sig alla de blad ^ som skola framkomma på de 5 följande ären^

ocli huru till blvmmans productiou fordras, alt naturen måste anle-

prasgnei-a växten hela 5 år. Ingea har längre ingådt i naturens hem-

ligas te."

^''Sovinus Plant a rum har icke heller varit observerad fori^iii
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LlNN^US sag (len, och gnf verlrleii däipä sa mänga sä'l.ianiiiia ex-

empel."

""Calendcir iinn Florcie och Verncttio jlthorimi äro af

LiNN.0 utaibelade på elt iiell. iiyL-v .säli:, att göra \cte!usk;ipfcu baJc-

angeiiäm och nyttig. Och dessa ami.eii blilva orui!>aiL for friiuitidL-;!

af slörsta vigt för Laiidtcultureu.''

^'H o r o lo g hl m Plorae, eller alt af l)lo:umors öprtai.de -cb iiU-

slutande se bv^ad klockan är pä dagen ifian nioi-gouen till ailnreii, c\i

älVen en Li?;,'XiEi upfiuning^ och ioui bliLVer för vcildeu af iM^jixiÅia

nytta."'

'''Pan och Pan do ra eller hrilka x äxtcr ätas af vissa D/ir olIi

Insecter, voro aldrig pätäuktc , lorraii Linx.eus dem i daghljus.l

framdrog. Ha^is Pan är elt niäslerslycke och har fordrat mer. 'ån

af en man kmmat väntas. Den är grunden lili Herdelefaaden . oci:

Tore önskeligt, att ilcre arbetade på dess fullbordan."

"Platitae Oeconomica c eller växter nyltlge i aiLnauna Le!;-

vernet j Landthushållningeu
,
Färgkonsten, &c. , som fä uiom Rajits

vi(hörl, har LlNNé framdragit och förökt lill oäiidelig myckenhet i sin:*

Resor' , Flora St^ecica , Plantis oeconoiiiicis , tinctoriis , &c. '

"Stat iones Plajif arum har förra verlden sedt öfver. ^hn

I.rXNe har vid hvar ört tillsalt .Lo. /i.s natalis eller lätla hemvisten ,

där den växer vild, för alt därifrån kunna förskrifvas
,

ja, Arr:?n

jordmånen till läge och biikalfeuhct, där det låtit sig göra. Ocli han

önskade, att alla ville fortfara därmed \'iå utländska vä-Sters bf^krtff
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ning. Pä sådant sätt har han lagt ricktig grund till all växtculture

och all Horlicultux-e j förut bygde utan grundvalar."

'^Flora Svecica — — — — lärer oss till pricka, hvad

som växer i Fäderneslandet, det vi förut icke viste. Men att prseste-

ra denna, måste Linn^us resa genom de mästa Provincer i Riket

och gå till lots genom det ovägade Lappland, ocli allestädes med o-

trolig möda krypa omkring att snoka upp växter.''

''Flora Lapp onica allena tillstod han kostade honom mera ar-

bete än alla andra lians resor tillhopa, pä det att man mätte få se

hvad växter tillhörde det hårdaste climat i världen."

''Flora Z ey I anica var honom ett helt års arbete, innan han

hant upmjaka och öpna alla desse blommor, som öfver ett seculum

varit torkade, och dem beskrifva samt till genera och aynonyma

hänföra."

'^'Flora Pal a estina, af Hasselqvist samlad, utarbetades icke

heller utan mycken svett och möda."

^'H or t US Up sal i ens is tog LiNNiEUS upp af öde och gjorde

den till en af de vackraste och på växter rikaste i Europa. Uti in-

gen Academisk Tiägård hafva så många slags fiön blifvit sådde, fast-

än flera, som kommit långväga från Indierne ^ varit elfoela, och cli-

matet med korta och kalla somrar varit för hårdt för de jnäsla, som

alla Botanici täflat att hitskicka i otalig mängd.''

''Thehuslen säges hafva varit sedd i flera Trägårdar. Men
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ganska siikei t är^ att han aldrig fiHinits i någon, förrän kan kom till

Vpsala.'"

"Sibirisi a J^åxter, som nu pryda våra Trägårdar och där

äro allmänna, liafva till mästa delen först varit cultiverade i Upsala,

och dä-nfrån blifvit kringspridda öfver Europa.'"

'^O rdi ne i- ISatiirales äro framslälue som en Appcndix till Ge-

nera Plantaruni , och dessa skulle en okunnig läileligen tro vara af

föga värde ocli nytta. Men LiNNe räknade dem ibland sina mäster-

stycken. Många hafva försökt att raffinera pä dem, men ulan fram-

gå:ig. Den som kan fmiia claven därtill, har upfunnit MetJiodum

Natiiralem. M171 detla toicle ej ske förrän quadratura CirriiU a'^\'Åc-

kes. Den som brukar dem i stället för Methode, bygger hus utan tak,"'

Zoologien var före LiNN.^:i tid ett AuGi^ slabulum, up-

fyldt med fal;ler och dårskaper, och långt ifrån alt vara en Veten-

skap eller el t systeniali skt verk. Han npbygde den likasom BotanL-

quen helt 01 h hållet ä nyo, och gjorde den både lätt och begriplig,

så alt )nånga Auctorer inom några år däruti arbetat- Han indelade

Djuren i 6 C/asser , formerade ibland dem Genera och Species , och

in.'a'te under hvarje de dilhörande .synonyma och l-ånnetecken. Han

upläckte flf ra sieG'cs af Djur, med rnsec'eine inbegripne, än alla Auc-

torer tillsaramans, som !öre houum lefv^at."

"M a fnma/i a föiökfe ban med Cete ocli Ampliihi a med Pisces

cliondropterygii . ätsk '1 de Ormarne , som man ej Ir nlde kunna rätt

distingueras, förmcdelöt scuta , och förde V er mes ifrån Irisecta.Z



Imdc väl vår rliäplige ArLXEDl ärligt utarbetat; men hnns

inelhode v£iv svär, vacklande och otillräckellg.' Linn^eus fant pä en

liell ny och ganska lätt af sim pinriarum ventralium, Hans beskrif-

niiig med räiaiande af radii pinnaruin var ett otroligt arbete för ho-

nom, som del begynle."

'''Insecter ne tycktes vara utan ända och öfvergä en m-ans före-

lag. LiNN.EUS samlade och beskref alla Si^ånslca , och skaffade sig

en myckenhet ifrån bägge Indierna, ja, äfven fräa södra Ue/nispJie-

ren , hvarifrän ej 10 förut varit sedde, utom de uti Hennes Maj:TS

Cnbinet. Alla dessa beskref han , consllluerade nya genera y påsatte

noniina generica
,
<JiJ[erentias specijicas , noinina trivialia ^ och där

det va-r möjeligt, utforskade af livad växter de lefva. Att få rätt pä

deras aynonynia, var isynnerhet ett ganska peuibeit arbete. Genom

tdt detta har han gjort det begripligt, som förut ej kunde fattas eller

beskrifvas.''

''''C oncJiyli crne hade mänga rangerat, men ingen af deras me-

^.hoder dugde. LiNNy£US fant -jiä inturens egen clave uti Cardine

,

gjorde genera och dijfercntias specificas , och med otrolig möda ut-

arbetade synonyma , så alt äfven denna delen blef redig och städad."

''Zoophyta fördes af somliga till Mossor , af andra -till DJu?;

LinXyEUS deciderade, att desse, som stå på gränsen imellan Djur- och

\"äxt-Riket , voro till sin larva och slam Växter^ till sitt inre och

sin blomning Djur , och därvid förblifver det ännu,".

"Museum i Upsala grundlades af LiNN^^us med de samlingar

han förskaffade ifrån gynnare och vänner, och med hvad han sjelf

diti-käiikle."
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^'Termer fytlades i dclU Rike, och säilane präglade han ratt

mänga, såsom for JNIani malia: Suturae , J^errurae , Ca/Ii', — Aves:

Capistrum , Loruin , jänniila, Crissum , I/}ip:/ines
,

Comppcles , Re~

.miges primarii et secundarii, Alida , Rectrices, &c. ; — A iii p hi b i a

;

Sentum, ScuteUuni, JSaräes, Meantes ; — Pis ces: Apodes
,
Jugula-

res, Thoracici, Abdotninales ; — Insecta; Palpi , Halteres , Scutel-

him, Stejnma, Alae fenestratae et repersae., Stigma, Lar.va , Jle-

miptera, Hymenoptera
,
Neuroptera ; — Ver mes: Tentacula, CaV"

do, i^ulua, Anns, Animalia composita, &c."

^'Faun a Specica är den första Fauna af något väi"c!e, som

verlden sedf. Den är ett Comperidium af ett oändeligt arbete ocli en

otrolig flit, att hafva kunnat hopsamla sä mänga Djur, besynnerli-

gen Insecter."

"Historia Animalium , huru den bör tracteras, har LlN-

NÄUS visat i några Disputalioner
,

nämligen de Cane , Sue , Ope^

Mure.^'

Lithologien bör heller vara otacksam emot LrwNé. Han

var en ibland de första och förnämsta, som pästodo vattnets oftagan-

och coniinentens utvidgande, Qch han gick därmed sä långt till-

'baka som till Paradiset. Han ville gerna hafva trodt jorden aidre, äa

sjelfve Chineserne påstå, em Skriften det tillåtit.'*

"Han sade '^ig aMrJg sedt rudera diluvii viipersalis , men väi

..mocessiva temporis. Han sökte artigt och ingenieust att explicexa

O



strata montium, och påstod sig aunu aldrig kommit genom radera

aevi till terram primigeniamr

"Han statuerade allenast 4 slags Tcrrae , och trodde det icke

möjeligt, atl flera gäfvos. Han deducerade all Calx ifrån Djur-Riket,

Humus ifrån Växt-Riket, Argilla iliåu Oceanens Slem, och Arena

ifrån Salt Vallen."

"Från dessa 4 Terrae eller Jordslag härledde han alla Btrgarter.

Han påstod Silex komma af Creta och ej tvärtora; -~ han sade, att

alla Crystalli Lopidei deterniiiierns af sale och terra ; — han expli-

cerade Calculorwn historiam (ydehgt och redigt; — han beskref Co-

rallia fossilia och afritade dem ganska distincl.''

"Han var den för.le som i Sten -Rik et införde S3'steme med

Classes och dtfiuieiade Characiercs genericos
, pä hvilka Mineralo-

gien sedau h!ifvit bygd och upodlad. Hans Concreta, Petrifiaata

,

och Terrae t3'ckas icke en gång hypothetice kunna delas i flera ^e/2er«."

"Oeconomia och PolitiaNaturae, 'ivo 2:e höga argument,

dragne ifrån de 3 Naturens Riken tillika , och hvilka visa oss Thcologien

eller fines rerum , för h vad ändainål al; blifvit skapadt, och den con-

nection, som äi- iniellan de skapade tingen, till deras framalstring,

conservalion och destruolion. Ingen h-ir fådt se in i dessa naturens

heliga kamrar föi-e LiNisé, som gjordl sig lika förfjeat af alla 5 natu-

rens Riken.
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"De öfriga hans D i ''p u f ation er och andra småsaker gas här förbi

att vinna korthet. Dock äro fle-ste desse Disputationer vipfylde

med något rart, märkvärdigt och nytt, hvarföre de ock blifvit sä

mycket begärlige och omtryckte i Amoenitates^''

"Den. som vill rall läia känna LiNN.a?,! djupa penetration och

redif>a skrifsätt, bör läsa hans i' troduction lill Systemet Natiirae och

alla 5 de^s Riken ined sina Classser. Och den säge sedan, hvilkea

annan gjordt nägoL dylikt."

II. "opera et dies.''

•"Hsec non sola mihi patefecit opinio fanijc

Vutgaris
,
qu3?si[a libris, nec leclio priscis,

Sed labor et studium, quibus olia longa dierum

Poslposui." — — — — —

Under denna Rubrik upräknas, i 2:ne Förlekningar , alla LinNtEI Arh«-

ten, som utkommit till 1771 års slut, nämligen fösst i chronologisk oi-dning

och sedan ef!er indehrng i siörro V<^rk och mindre Skrilter, med alla, till den

tiden LiNXé bekante, nplagor ai;f )rda u\ider den föi-.sta, och med iit:a!t
*

vid dem, som ha.'i sjelf utgifvit. — Derefter följt-r Förlekning föi-st pä hans

försvenskade Di spulutioner . se>''a'i pä ;nid;as Skrifler, som ifi än honom liem-

tat, hvad i df m inneha. I s, och till .slut pä såilane, hvilkas Auclorer varit de

förs'p, som anfaiHl sä ^ äl hans Systein som hans Genera, eller sora han det

sjelf kallar-, Vetenskapens grundsatser.
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Dä innehållet af de bägge forsLmmde fortekuingarne är alilcles lika, pa

olika satt anordiiadt , så- tyckes det Tara nog pU. f)ti'ovn i,ioU den eua dcraf,

och dä basl-, p.lt . ; den, som öivarenssfämnier riied dvii i 'Gregaende St3'cke

tryrlila n.ppsal3, li.iike]i det ockiå torJe vara liUiMokiigt att här forlaälta med

tillagd ss^erisk vid de uplagor , som LiNNe erkänner för sina egna. • Men sä

rida de första editionerna af alla hans mer än en gäng nigifne Arbeten, ntom

i:s!a Voluinen af ylinoeniiates Jtcadetnicae , äro af sätlan beskafftnliet, sä be-

höfVa dessa med stjerna lika sä litfct utmärkas, som de Skrifter, af hviika der

finnes blott en enda uplaga.'— Ibland dem, soin sta nppteknade sid. 117 följ.,

äro här med * försedde, utom de fur^ta editionerna, af Dissertatio de Fehri-

bus , Stoclli. 1709 ,
Systema Naturae , StorkJi. lyio ocli 1748., — Fanda-

menta Botanica, Stuchh. 1740., — Orationes de Insectis, Peregrinatione et

Tellure , Holm. —• och Amoenitates Academicae , Vol. L Holm. et

Lips. 1749. samt P^ol. II. Holm. i'/5i^

Fortsättningen af den förut tryckta Förteckning på LiNNés Arbeten;, efliei

år X751, se sid. 119, är som följer, nämligeu

"Genera Plantarum, Halae, 1752. 8.-o, ciir. Strumpffii ;
— ''•-Holm. 8.0^

reforrnata et aucta; — Holm, r/Gi. 8:0^ pej-feciä."

"SysLema Naturse, *Sloclh. i'/ 55, 8:0. c. tah. 5 aeruis , Hfgnum Vegetahile,

aucLius, Svetldce [Indelning i Ört-Ptiket]. pe/- J. .T. Haartman; —
.hugd. J756. 8:0. c. tah. 8 aeneis, per GiiONOViuiti 5- — Fiorent. 1756,

8:0. c. tah. 2 aeneis j Regnutn Vegetahile, cwr. Manetti^- — Holm.

8.-0, Tom, I, i'/58. , To/n. II. 1759. ^ longe auctius; — Lugd', lyS^, v:o,

Hegmim AnimaU s. Animaliura Specierum in Classes, Ordines, Ge-

aera^ Species nieVliodica dispoeilio 5 — Halae, 1760. 8;o. Voll, '2> y
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Lips. 1762.. 8:0. F^oll 2.; - *HoInu 8;-o. Tom, L 1766, T6m. I. P.2.

et Toni, 11. 1767., To.-n. 7//. 1768,, perfectuni:'

"Species PJ.mJai'um, * Ilul/n. 17.55. '6:0. To.ni-?.^, — * Holm. 8 0. 3 c/?', /,

1762., Tom. II. i , pei fcctae.^''

"Museum Teisinianuni, Holm. ly^^. Do, c. tao, 12 ae.ueis,. Latitie et St^-etliice^'

"Museam Regis, ADOLPiii Fkiderici, Slockh. 1754. F:o. c. tah. 5.5 aeneis,

Latine et SveLliice," — Tonii Sccuudi Piodromus, Holm, 1764. 8:0,

nna cum Muieo Regina."

"Flora Svecica, * Stochh. 1750» 8:0^ aucta et emendata»''

"Iter Scanicuni;, Lips. 1756. 8;o, Germatiice."

"'Ilev Paltestiuiim Hasselqvistii
,

[Llcsa ti II. Heliga Landel];,. ^cZ/n. 1757. 8;o;

S^iet/uce."

""Itcr Hispanicum Lof.flingit," [Resa till Spanska Länderna uti Eui'opa ocli

America] j Stoclh, 17.G8. ?):o St.'cthice'; — Berl. 1766. 8:0, Germa-

nice."

"Oralio Regia, [Tal vid Deras MajestÅters Närvaro i Upsaia], Ups, 1759.

jP:o, Svethice."

"Disquisitio de Sexu Planlarum pra:mio ornata
,
PeiropoL 1760. 4:o."'

"Fauna Svecica, * Holm. 1761. 8:0. c. tab,' 2 aeneis , aitcta."

''Amoenitates Academica), VoL I. Lond. 1762. 8:0, Anglice mut; — Wohll.

* Holm, 1762. 8:0. c, tab. 'taeacis ,auctum:^ — Vol. III. * i/o/m. 1766

et 17G4. S:o. c. tab. Aae/ieis ; — Vol. IV. * Holm, 1759. 8;o. c, tah, ±

aeneis) — Vol, V. * Holm. 1760. 8:0. c. tab. 5 aeneis; — Vol. VL
* Holm. 1763. 8:0. c, tah, 4 aeneis ; — Vol. VII. * Holm, i76<], 8.-0

e, tab. 7 nene/s.

"Genera Moiborura, * Upsal. 17650 8ro, nomin. SpecanisJ^

"Museum Regtn^ I.udoviste Ulric.^, Holm, 1764. 8:0."

"Fiiilosopliia Lolanica, Lond, 1765, 8:0; /jer J. Lee contracta:-

\
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"Clavis Mediclnae, Holm i^GG. 8:0."

"Mciiitissa Pia 11 Lar am , Hul.n. 1767. 8:0. — — AUera, Holm. 1771. 8;o."

Härefter uppräknas alla LiNN^i Dispuiatiouer , som iniieliällas i de 7 af

honom sjelf utgifne Voiunier af Ainoenitates Academicae , odi hvilka äro till

antalet jämt iCto, Men som denna förtekning med fulla ti I lar ocli namn skul-

le upptaga mera rum, än omsländigiieterna uu tillåta, så går jag densamma

här förbi och meddelar blotl livad som derpä i ordning närmast följer.

"Man må beskylla LiNN^EUS för skrifsjuka. Men den, som det gör, skall

endast afcopiera lians verk och anmärka hans flit, utan att nämna hans otcdi-

ga upptäckter, det svåraste af allt. Han vågade aldrig uppskjuta, ty han an-

säg tiden som det mäst osäkra i verlden. Häraf kora del, att hans ^^ystema

Naturae blef ett sä vidlöltigt verk , likasom, hans Genera och Species Plan-

tarumr

"Om LiNN.EUS icke publicerat Artedi Ivltthyologia , Hasselqvists och

LÖFLINGS Re .or, FonsKÄiiLS Opohalsamum , sä hade troligen desse Aucto-

rers upptäckter gädl för den läida verlden förlorade."

"LlNNi^;i på Svenska öfver satte Disputatlonei'.

Flora Oeconomica, HusliålltiNyttan af Si^ensla vilda Orter, AsPELIN,

Stoclh. 1743. 8.-0.

SnousnUti Planlarum , Blomstrens Bi'åger, Wahlbom, Stoclcli. i'^5o. 8:0.

Plantis Esculentae Patriae, Inlåndbka Ätliga Våxter, Hjorth, Stovhli.

8.'o.

Oeconoiiiia Natur?e
, Skaparens aVn^isa Inrättning på vår Jord, EiBERG,

ScovUi. 1'jbQ, 8,'o.
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Cui Bono? Hi-artill duger det? GiiDNER, StorlJi. lyBT). 8:0.

Canis Familiaris, Beslcrifning om Hunden, Lindecrantz , JVesteras

,

1756. 8;o.

Calendarium Flora-, Blomster-AlmanaeU , Berger , Stocllt, 17^^. 4.-o.

Medicms Sui Ipsius, Sättet att vara sin egen Läkare, Grysselius, i^e-

steräs, /770. (d;o.'

'Hvait enda Ord taget ifiån LlNN.^JUS,

Laudlskötsel, Löwknhjelm, Stoclh. 8.0.

Elemenia Bofanica, SoLANDER, Vpsal. 1756. 4:o.

Nomeiiclatoi- Extemporaneus , Clerck, Storkh. 1759. 8:0.

luti-oductlon to Botany, Lee, Land. 3760» 80.

Misopllaneous Träets, Stillingfleet , Lond. 1762. 8,0.

Nomina Inseclorum
,

^'^'"ilcke^ Gryphisw. J765. 4:o,

Clavis Anglica Lirigva; Bolairicre, Bkrckeniiout , Lond. 1764. 8.'0.

Specinieii [Eiichiridlon] Botaiiicuiii , LiPP, Vienn. 176,5. u;o.

Vermis Tfeiiia, Bedde , Vienn. 1766.

Aiivisn ng iill NaJureus Kännedora, Hoffberg, Stocl-Ji. 1768. 8:0.

Index Regni Vegelabilis, Jacq in, Vindoh. 1770. 4:o."

"L 1 n n as a n a M e t h c d o s c r i p s e r e

GortER, Flora GeboZutphair!ra , Harderov. 1745. 8:0.

— Floi-a Figrira, Fetroy,. i'-6i. 8:0.

Daliba^^yD
, Flo; a Pai is'env's, P//r?s 17'ip. 3.o.

Gronovius, FluiM O.iinialis, Leyd. \y55. 8--o.

Bkov/ne , HisLoria Naliuaiis Jamaicae , Lond. i'j^>&. F:o, Anglice,
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Kramer, Vegetabilia et Animalla per Ausfriam, Vienn, 1756. 8:0.

Mf.ese, Flora Frisica, Franeher. 1760. 8;q.

Hill, Flora Britaimica, Lond. 1760. 8:0.

Leyser, Hora Halensis;, Halae, 1761. 8.-o:

Hudson, Flora Anglica, Lond, 1762. 8.-o,

GouÅN, Hortus Monspeliensis, Monspel. 1762. 8;a;

Jacquin, Stirpes Vindobouenses , f^ienn. 1762.

— — Americaiia? , Vienn. 1763. F:o> Voti. is..

Reyer , Flora Gedanensis, Gedan. 1764. 8:0.

'Bergius
, Planfse Capenses, Stochh. i^^j. %'.o.

^BuiiMANNUS, Flora IndLca, Amstel, 1768. 4:0."

"Genera Liniiseana s. Artis Principia assumseri©

Seguier, rjantcB Veronenses, Veronae^ 1745. S:o.

Wachendorf, Hortus Ullrajeetanus , Ultraject. ijij. 8:0.

Gmelin, Flora Sibirica, Tom. I—111., Petrop. lyiy—1768. 4.-o.

GUETTARD , Observationes Plantarum , Paris. 1748. 12:0, Gallice.

Sauvages, Methodus Foliorum, Hagae, lyHi. 8:0.

BuRJjANNUS, Planlae Americanas Plumierit, Fasc. I—X., Amstel. iy55-

1760. F:o.

Allioni, Pedemontii Slirpium Specimeu, Taurin. 175$. 4.'0.

— Stirpes Nicseenses , Taurin. yjBj. %'.q.

ZlNN, Hortus Gotfiugensis, Gotting. xy?»']. 8:0.

Miller , Lexicon Hortulanorum , ed. 7.3, Lond. iy5g. F:o, AngUcet

ScoPOLi, Flora Carniolica, J^ienn. 1760. 8;o.

^ERARD, Flora Gallico-Provincialis , Paris. 1761. Z.Oo
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Wheei,eii, Lexicon Botanicortim el Hortul , "Lonä. 17 63. Z-.o, AngUce,

'GuNifERUS, Flora Norvegica, P. /., I^idros. 1766. F:o.

JJarnades, Principia Bolanica, Madrit. 1767. 4:o, Hispanice.''

''Utan frvifvel del slörila , som mau liitiiilills secit."

"1, Alt ifrån min barndoni har jag samlat c!« i Si^erige vilda vaxler och af^

ven alla jag fiuiiiit i Suenaka Trägårdar."

"2. Alla de Lappsla uolelade jig med otrolig flit."

"3. På mina resor genom Da'inemark ,
TysMand, Holland, England och

Frankrike sparade jag ingen möda att botanicera."

"4. Cliffordsha Trägården, som var stäld uuder min disposition i 5 års tid,

ocli dit jag fick föiskriFva alt. livad jag kunde äthålla, gaf mig en an-

senlig myckenhet, dem jag sorgfälligt inlade."

"5. Cliffohd ägde sjelf ett prackligt Heibariura, af hvilket han skäi?.klQ

mig alla dupletier."

"6, Dä iag ha!p VAX Roykn att rangera Acaderaise-Tragärden \ Leyden, fick

jng ganska ma;.ga bå 'e diic icfvande och af hans torrkade växter."

"7. Under det jag halp D. Guoxovius aft examinera Plantas Claytoni

ifrån Virginien , äiliöll jag där dupletier af de masta."

"8. Miller i Chehea tillät mig snmla många i Trägården och gaf mig dess-

utom flera torra exemplar af dejui Houston hemfört iuäa America

meridiuiLali.''

98.
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"g. OxfoT dslca Trägården UDcler Dillkntiits förskalTade naig ock många.'*

"lO. JussiEU lämnade mig åtskillige torkade^ ulom de rara jag .samlade i Pa-

risiska Trägården."

"ii. Profe.sisor Sauvages hade fädt hela Magnolii (den s'o!'e Boianislens)

Herbarium af dess Son, och delta skanrle mig Sauvages."

"12., Sedan Gmelin hcmkonimil ifrån sin månfäiiga Sihirif^ka resa. sände

han mig eLt exemplar af alla de växter lian .samlat, alt däröfver in-

liämta min utläteke,

'

"'l5. Steller, som ^'ap Gmelins Adjnnctiis pä Sibiriska resan och Todd alt sam-

la växter, gitk än längre np]) änrla till Camtsclintka ocli noira delen

af vi///2e/7t« och dog på återresan i Peubchi tog hans samlln~

gar och sålde dem till Demidoff, som sedan sände mig alfsammans

att däipå lill.'-krifva namnen med lof alt få laga af alla dupleller."

"i4, Browne samlade elt skönt Heihaiium j;ä Jainaiva, det han utgaf i Fo-

lio efler sin Iiemkomst till London. Då han äter .skulle resa till A-

jnerica , sålde lian del till mig. Det var en iiäi-Iig och rar samling."

"1.5. Professor Kalm, skap.Td alt nj leia örler, sandade en otjolig mängd i

Norra America, och gaf mig af alla ett exemplar."

"i6. Professor Loefling, som med oljcskrifiig flit npsökte de Spanska t'å^~

terna, lämnade mig afven elt exemplar af livar enda."

"17. De växter Dr Uasselqvist sam'ade i Naioiien ^ jEgypten och Falae-

stina, har jag alla."

"18, Pastor OsBECK gaf mig en at hvarje_, han fant i China och på Jaw."

"jg. D:r Baster på Zeeland skickade mig elt Herbarium ifrån Java af mera

än 000 växter."

"20. CommerceRådet Lagerström obligerade dem , som gingo nt på Ostin-

diska skeppen, alt årligen samla örter, dem han alla tillsände mig."

"21. Commissarien [CLAes] Alströmer, som med all upmärksamlict reste
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gf>nom Eiigland, Franl-rihe
,
Spanien och Italien, skickade mig flera

slålUga samlingar^ dem han dels gjordL sjelf, dels fådt af andra."

"22 Uli ingen Trägård liar val någonsin fornt blifviL sådde sä många slags

frön som i Upsala under min (id. Ty jag har fådt frön från alla

curieusa i hela verlden och har aldrig försummat att iidägga dera,

som jag ej förr haft."

"25. Kleinhof, som pä Tai>a anlade den första Botaniska Trägärd utom

Eiirepa och där sä flitigt cultiverade en mängd Ostindiska växter,

sände mig vid hemkomsten till Holland en stor kista deraf full."

"'24. Alla Bolanici på min tid hafva liksom laflat att meddela mig exemplar

af nya oc!i rara växter, för all om dem inhämta min iitlålelse och alt

fägna mig med något märkvärdigt, e. g., Jacquin, Schreber, Hal-

LKR, AnDUINr, TURRA, BassI, MiLLER , D. ROYEN, L, N. BUR-

MANNUS, SCOPOLI, DUCHESNE, GOUAN, SeGUIER
,
ÄLLIONI, HUD-

SON, Gaiident."

"25. K( ENIG, hemkommeu ifrån Island, skickade mig de Islåndsha växter-

na, i'l)land hvilka samlingen af Fucis ocli andra havsväxter var utan

like. Orh efteråt sände han från Madeira, Capiit Bonae Spei , Ma-

dras och Tranquehar en stor samling , bestående af flera hundrade,

sä alt jag fick åtminstone ett specimen af hvarje , och däribland voro

många aldeles nya."

"26. Pi'ofessor Burmakn har flora gånger skickat mig växter från Caput Bo-

nae Spci , så alt jag tror mig aga därifrån en af de största samlingar."

^'27. RoLANDER samlade på öarne vid Jimerica en stor liop rara växter, dem

, han gaf till PIof-Marskalken DeGeer , och hvilka denne skänkte lill

mig."
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TuLBAGH, Goliverneur på Caput Bonae Spci , sånåa mig öfver 200 åk-

rai-ast'j växlei-, ganska val inlagde, utom en myckenhet lefvande röt-

ter och bulbi, att jilauleras i Trägårdar,"

"Odisputabelt är af alt delta, afl ingen Botanicus agt bättre och mängfal-

digare tillfällen att få större samlingar af toikade växter eller ett rikare Her-

barium, hvilket är lagrit i ordning efter genera,, ordines och. dasses racd. ne-

danlill päskrifne noimna speclfica''

''Alla dessa växter har jag inklistrade hvart species på ett sarsEildt halffr

ai-k papper; ocli alla halfark , som liöra till samma genus, har jag inlagde i

ett lielt pappersark
, pä hvilket jag skrifvit namnet af genus och på. hallarket

namnet af species. Genera eller de hela arken har jag; rangerade efter ordines^

och clas^es i 2:ne skåp, med indehiingar afpassiule efter classerna, så alt, då-

genus och dass äro btkante, man straxt kan, finna rätt på den vä:st man söker,.

Så simpel ariangeilng har icke blifvit påtänkt förut."

*'Där som flera exemplar fordiat&, i anseende till varieteter eller några,

förändringar i species,, har jag lagt älskiUiga qvarlblad imellan, och alla de-

qvarlblad , som höia lill samma species, hur jag fastat tillsamnaaxis med en.

knappnål i sidokantenJ'

"Alt samla växter reste jag icke -allenast sjelf både utrikes ocK i Sverige-

öfvev Lappland, Balarne, Oland, Gottland, Vestergothland och. SJcåne^mim.,.

ulan jag öfvertaile äf\ ea mina Diäciplar att resa ö-fver hela veriden.'^

Härefter uppräkaas alla de, som stå anföide förut sid. 55., Tindantagne

Hagström och TiDSXRÖm, och dessutom tillägga»

r
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-'ToReN till Slirat lySo
,
SKepps-Prfdikant , korn heiii 1752 och dog 1753.

Soi.ANDER — Pitheå I^ippmark 1765, sedan Iiilcudent vid Brittiska Museum
i London.

Martin — Spitshergen 1768, därefter Medlcliife Canclidat i Abo'

Falk — Gothland 17^0, sedan Pi-ofessor 1 PeLcrshurg,

Alströmer — Södra Europa 1760, slutligen CanzliHåd.

FoRSKÅHL — Ai-ahien n/^lj Proicssor i Köpenhamn, död i Yemen 1765."

Vidare nämiias här till slut säsora LiNN^i Disciplar:

"Mennander
,
Biskop i Äbo [och sist Ärkebiskop],.

Browallius, Biskop i Aho.

Holm, Professor i KöpenJiamn, Dansk.

AsCANlUS , Professor i Köpenhamn, Dansfc.

SCHREBER, Professor i Erfart ,
Tys 'c.

Beckmann, Professor i Göttingen
^
Tysk,

Fabricius, Professor i Köpenhamn ^ Dansk,

KUHN, Professor i Philadelphi a , American.

ZoEGA, Demonslrator i Köpenhamn, Tysk»

LiEDBECK, Professor i Lund.
.

BiiRMANN.;,, Professor i ^OTsfercZaOT, Holländare»?
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Hitintills har jag låtit LiNNré tala nästan ensam i de hanrlskiifter , han

eftei^lemnat , ocli af hvilka de flesta, som jag cDiFört, varit verkliga Originaler

och de öfrige af sadane tillföi-litlige ^/sir/y/e/-. Del ätersläi- nu att om honom

heinta underrättelser äfv^en ur andra källor. Men deäse, som äro både mång-

faldige och vidt kringspridde, höra i förJuind noga undersökas, att man icke

om honom berättar nagot^ som förut må hända är allmänt bekant , och tiil

detta mödosamma arbete fordras mera lid och ntijnune;, än jag nn eger. Jdg

måste således denna gängen inskiänka mig (lU några få arlikiar , som (ill silt

innehåll äro, sä vida jag vet, okände ätjninstone iöi- de flesle Läsare, och

livilka, efter min tanke, kunna föitjena all alUnäidiclen meddelas, nämligen

I. Ow Lin Nes sista lefnadsÅr och hans dod.

Oaktadt hau plågades i yngre åren ofta af tnndvårh
,
fluss och sjorhjugg^

samt i mannaåldern undei-stundom af ?iu'grd/i, gicJct och podager , lUom en

svår känning af början till stenpassion , som han ådrog sig genom mycket stil-

lasittande i synnerhet laider utarbetandet af sina Species Plantarum ifrån år

1701 till 1755, men hvilken, jämte gicktplågorna , han öfvervann genom dag-

ligt och för en annan omålleligt ätande af similtron den tiden hela sommaren

öfver, då de för livad pris som hälst möjligen kunde förskaffas; så bibehöll lian

ändå ett muntert sinne och tämligen god helsa äiida lill 1773 och 1774., då han un-

der loppet af det förra åiet besvärades af flera krämpor, i synnei-het en gruflig

värk öfver veka ryggen och länderna, samt det senare i början af M;iji må-

nad under en privat föreläsning i AcademieTi'ä .'gäi-den fick helt oförniodadt

elt ganska farligt anfall af slag , hvarvid han förlorade målet, all sansning ocli

rörelseförmåga. Han kallad© sjell detta sin 'Törsta dödspost," och ehuru han
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cbrefier iiiyckef Töi bätlracles , blef Finn aldrig till fielf-an fullkomligeii äterstälJ,

utan foilfor c-ill vara ganska malt och hafva svårigliel alt röra sig.

Vid Jullidcn della sistnämda är tilldrog sig likväl eii lycklig händelse,

som pä nytt npplifvade honom. Det var en slor och dyrbar samling af Na-

tuialier ifraii Sarinani, som Konung Gustaf III:dje skänkte honom
,

och under h vilkas utredning sä väl som noggranna hL'>krirniiig han fö)'glömde

alla sina plågor och niådtle sedan någorlunda väl hela året 1775.; hvarlilL

dessulom andra oisaker mycket hidrogo, säsom det märkvärdiga och längvarigrt

besök lian dä fick jif Konungen incognito, och äfven de samlingar af inlagde

växter, som hlefvo honoin tillsände af TllUNBERG och SPARRMAN ifrån CV/p,

samt af König ifrån Oititidieti , och hvilka han sjelf erkänner voro de största

han nåjionsin eriiällit. — Han t3'ckes likväl hafva fruktat ett nytt anfall af sin

sjukdom j eller var han ännu så svag, alt lian såg sig icke altid kunna upp-

fylla sina skykiigheter. Ty i Pra-leclionsCalalogen , som detta år ulkom , lät

lian insätta, att han skulle läsa antingen sjelf eller genom sin Son, ["aut ipse

aut per Filium"], Professor C. v. LlNNe. Men härmed må vara, huru det

vill , sä bör pä detta ställe nämnas säsom ytterligare bevis på hans föibättrade

helsa , att han är i'^7.> gaf ut 8 Dispnt itioncr och skref sjelf Facultelens Pro-

tocoller, dä han om hösten var dess Decanns, m. m.; hvaremot han år 1774

hade blott 4 Disputationer tryckta, anteknade icke ett enda ord i Prolocoller-

na och tyckes kn;;pt hafva varit närvarande vid de Examina, som dä i Facul-

teleii ansläldes.

Men d( t följande året eller 1776 aftogo alla hans både själs- och kiopps-

krafter beständigt och ögiaiskenligen. Icke dess mindre fortfor han med sina

vanliga ämbetsgöromäl nästan oaflnutit ända till Vår-Terminens slut. Denna

var likväl den sista, som han höll föreläsningar, och den sista Disputation j,



228

för hvilkeu lian sjelf pi-esideracle , var AcilARll Tlanta ApJiyteja. ~ Han

lude 1111 förlorat i>ilt både i ungdomsåren ocli maniiaåldvjni fÖr!-r"ctrii^ja minne.

Han beij;yiite tala oredigt, kuiide icke utan svårighet Hylla sig ifrän ett ställe

till ett annat, och skref tidlals med sä darrande hand, att flera oi"d äro alde-

les oläilige, hvarpä i .sjnneihet ett bref lilL Archiatt^r Back, dateradt f7. 24

Ma]i deita år, är det tydligaste bevis, hvaremot andra finn.is ski-ifne liU. ho-

nom ])ade nyss förut och äJH en efleriit, af hvilka de föirj äio ganska redige

och de senare icke sä obegriplige.

Som lian lil.val niärkle sina lifskra''ter smäningom alt mer och mer afty-

ra , så fann han sig om våren delta år nödvakad att ånyo begafa afsked, eller

.som or. lon lyda i Konung Gustaf Illts Bref till Ac;idemieCanzlcren, R. R.

Grefve RuDENScriÖLJ3, af d. i Maji Calt fä aflräd.i sin heslallning vid

Upsala Acadeniie till sin nuvarande Vicai ius med bibeliällamle af lön och för-

måner, Inspeclionen öfver Botaniska Trägärden , säte uti Coiisislorio och Fa-

cullcteu samt den efler aflidae Archiatern ocli Riddaren Rosé.M v. Rgsen-

STEXN lediga Pi-ofessoris Emeriti lön." Men härom yttrar sig Konungen i sam-

mn bref sålunda: Som U'i gansTca cg-drna .-iktiUe se, det under JVår Rege-

ring en af Upsala Acadeniie och Fäderneslandet så jörfjent , samt aj den

lårda verlden så allniånt liågachtad man 'ölculle till större eller mindre del

sin hsstållning nedlägga; så .velc Wi i Nåder liafua npdragit Eder att for-

må ho/iom till q^arhlifvande vid hela sysslans ittöj/iiug. Hvarjemte Wi ej al-

lenast förMare Oss henågne samt finne med billighet .instämmande , att der-

emot tillägga Archiatern ron Linné den efter Roscnstein ledige Profes-

soris Emeriti lånen, utan ocl öjverlemne till Eder och Coasistorio Acade-

Tiiico
, huru Jornionerna får hem. Arcliiater måge på något ytterligare sått^

Klan Academiens gravution, hunna okets; i hvilhet fcdlJ med Coasistorio

.särdeles befordra fä/t Nådiga noj&ofper den c/ känsla, somv>ises en man ^

\
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hi^ars hugnad och belåning lårer af ganska ju liinna andragas till preju-

d: cat.

Sec'au Ltnxö i anle luing haraf rörklarat sig villig alt \\d Profcsionen

än vidare qvarblHva, lät KONUNGEN lill R. R. Grefve RudensCHöld afgä

e!t senare hief, dateraclt d, 8 Timii S. A., med befallning, att LiNNé ntt

skulle inställas uti den hoiioin i !örra bre?'vet beviljade l(3nef"öi bällringen.

Ocli till lölje af Konungens i samma bref yttrade önskan uppstod sedermera

rådplägning, pä h\aJ sätt förniånerua för LiNNe made än ytterligare kunn»

ökas, och efter iuycke:i öfverläggnlng derom blef äiidtligen sfadfästadt, att

Han, hans Euka oc!i Barn skulle för lifstJd få Åbo - rätt på 2:ne Acadetuie»

tillhörige och nära intill hans egen gäi d Hammarby belägne hela mantal

Fi-älse
,
Huhhy kallade. Men icke Linnc sjelf, ulan hans Enka, långt efter

lians dödj kom först 1783 i åtnjutande af denna förmån, och sedau hon år

1806 aflidit 94 år gammal
,
Öfvergitk densamma till hennes efterlemnade Döt-

trar , hvilka nu på lif^tid äro i besittning af iiämde hemman emot en \U6

skatt, till Academien , som för bägge stiger lill ungefärligen 54 Tuimor span-

iiemål om åi-et. — Af alt detta kan slutas, huiu Linnés ord, sid. 68., bört

rätiligcn för^lå^, och huru oricktigl saken blifvit uppfattad af några hane

Lållalare, t. e. Archiater BAcK och xMedicinal-Rådet Ui din, af hvilka de»

förre säger i sitt Aininnelse-Tal sid. 69, ^tt Konungen yttrat sin nådiga vil-

ja, det LiNNe måtte utom annat, få två gårdar till sldahs for sig och si-

na Barn, och den senare i silt Minne af honom sid. 87, att Kommgen shånh-

te i:ne hemnian till evårdelig ågo åt v. LilNxé ovh dess efterlo?nmande\

Konungen kunde icke bortskänka nägoi; Academien* tillhörighet, än mindr^

denfamms till evärdelig Ugo-
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Af våra Handlingar och Protocoller så väl som af LlNNes brefväxllng

-med Archiater Back upplyses, hva.l värde Collegiura Medicum i Stockholm

salle pä Medicinska Faculleteu i Upsala en läng tid borlät, sedan eu Rosen-

STEIN och en LiNNé blifvit dess Ledamöter, och haru densajiiraa- rådfrågade*

vid .syslors borlgifvande
,

sjukdomars botande och tillfällerv af hungersnöd

jämte andra olyckshändelser, m. m. ; — men också tillika, i rnån desse store ocb

vidtfrägdade Män omskapat livar sin lärdomsgren, Låharehonäten och. Natu^

rnlHistorien , bräckt både dem ocli du dernrecl närmäsl beslägtade vetenskaper

till en hos oss förut okänd högd , och ändtligen genom, sina insigt^r odi sia

undervisuingsförmäga tiildnnat eu mängd skicklige Ämbetsmän och Lärare ,
—

huru man , sedan dessa i synnerhet blifvit i Stoclliolm bosatte oeh tjenstgö-

rande, sökt efter liand bidraga till förminskande af Fäcultetens anseende och

älven att undergräfva dess constitutionelfa grundvalar
,
enligt hvad LlNsé i eti:

bref märkvärdigt yttrar sigr ''Det går med Wetteaskapen som med Cynosii-^

Fus caeriileus,. Hon vissnar där hon begynts, Bien vidgas alt omkrhig,"

Således h;ide man är J776 uppgjort förslag att fjånkanna Faculteten de»

henne ifrån början tillhöriga och nära 4o år till Svenska Läkarekonstens verk-

liga fördel utöfvade i'ättighet att proaiovera Medicinje Doclorer , ©ch att öfver-

!ora densamma pä. CoUegium Medicum i Stockholm. Det försäkrades äfven,

att Konungen redan lemiiat sitt fulla bifall till denna flyttning. Men Prof,^

SiDE.éN, den enda dä i Upsala närvauande friska Facultets-Ledamot, Uiader-

rättad Iiärom af rättsinnige Läkare inom sjelfva Hofvet^ och af dem varnad

för följderna, i fall LiNNé ej kunde förmås att snart inJBuna sig i Stockholm

och häremot göra tjen-liga föreställningar, såsom det enxla kraftiga medel att

förekomma sakens verkstålligliet
,

öfverlygar den sjuka Gubben om nödvän-

digheten af denna resa, sätter honomj så bräcklig han än var, i en vagn , öfverförer

lionoin directe till Drottningholm der Hofvet då vistades^ och begär fös ho-
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nom privat Aiulienc», hvllket ock strax beviljades. "Med slapplande steg var

Lr\Né klippt inkommen och föiciläld Monakken, innan lian, hänförd af sill

yelenskapsuit och upprörd af sin öfvertygelscskaiisla , nlau alt iacklaga Cere-

ruoniellets lagar, hastigt framstammar dessa ord; ''Det gar akUig an Edeiis

MiJ:T. Det Förslörer Academien och Vetenskapen. Jag kan aldrig öfverlef\a

denna olycka." Konuncen förundrad ocli öfverraskad af sådane oväntade ut-

tryck, iiä^^ade den närslående Prof. SimiéN, livad var ä farde, dä denne

kortligeii franiolälde sakens sainmunhang och resans löremäl
,
hvarpä Konun-

gen går leende Irani till LlNNe, klappar honom pä axeln och säger: Det

sTcall icke ske, min k. I.lNNé. Res Nt hem i fred och par lugn. Sä egdg ea

stor man pä sjelfva grafvciis brädd och med all sin yttre svagaot ännu nog

styrka inom sig att knnna afvärja den icke obetydliga fara , som då hotade

Upsala Lärosäte»

Strax efter liemkomsten ifrän denna resa, som var den sisia långväga han

gjorde, och den sista gängen han såg sin Konung, blef haa ånyo rörd af

slag och fulikomligen lam i högra sidan , der hau förut ofta haft smärtsamma

känningar. 1 samma mån blef också svårigheten för honom att kasta sitt vat-

ten ganska pinsam, och delta befanns merändels varblandadt, Genom dessa

förnyade iinfall försvagades än mera icke allenast hans utmärglade kropp utan

ock hans redan slöa sinnen, och minnet förföll sä aldeles, att han förglömde

de allmännaste saker och kunde icke en gäng påminna sig de vanliga [)okstäf-

verna, utan skref Grekiska ech Latinska om hvarandra i ett och samma ord^

hvarpä StöVER i Lehen des Ritters Carl von Linnc, 2:ter Theil , Ilamh.

1752. 12:0. S. 5y. i noten anförer exempel. — Med de utländuingar, som den-

na höst ankommo till Upsala att afliöra hans föreläsningar, kunde hau knapt

tala; ty utom hans lamhet och afmattade tillstånd, hade nu äfven infunnit sig

en Tertian-feber. Och dessa ord äro de sista, som han i sitt Ci u-inra förmält
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antekna. — Det tyckes likväl, som hnn sedan b'if^'it något bättre, emedan han

lät i PrgelectionsCalalogeii införa samma underraftelse 50m året föritt , och

yar denna Höst-Termin icke allenast Faculletens Dccanus, utan skref också

bref till Archiater BÅCK, af hvilka det sista jag sedt, är daleradt d, 9 Dec.

,

och som bland annat innehåller desse val oredige men icke oläslige ord:

''Gud hafver beslutit att upplösa mer än hälften af de hamJ, som hållit mig

vid det jordiska.'' — Han var äfven denna Termin tillslädes vid den föi'sta i

Decemher hållna Licentiat-Examen , men förmådde hvarken bivista den andra

strax derpå följande eller sjelf presidera för sin sista, i sajnma månad ventile -

rade, Disputation de Hrperico,

Ifrån början af år 1777 ända till sommaren, eller under hela vintern ocSst

fårtiden, då han ständigt vistades i TJpsala, var han både till kropp och själ

i högsta måtto förfallen. Alla hans lemmar och organer , i synnerhet tungan,

de nedre- exlremiteteriia och tirinbläsaii, voro löilamade. Hans tal var osam--

manhängande och oftast obegripligt. Utan andras hjälp kunde han icke kora-

ma från det ställe, der han satt eller låg, icke kläda sig, äia tller verkstäl-

la det minsta han beliöfd-. Af hfins organiska lif fauns blott andedrägten,

matsmältningen och blodets omlopp ännu i någorlunda godt skick. Alt annat

var mer eller mindie förstördt, Hans själ hade förlorat all sin yltiungsförmå-

ga genom verktygens fullkomliga oordning. Haii hade ijitill och med förglömt

aitt eget namn, och Iran tycktes merändels vara ulan all medvetenhet af både

det framfarna och det närvarande. Icke dess mindre hade han tidtals sina ly-

sande ögonblick, och det var i synnerhet då, — när han fick se någon af si-

na fordna Disciplar, den han särdeles älskade, vid hvilka tillfällen hans an-

sickte gaf tillkänna ett glädjefiillt deltagande; — när i hans närvaro uppstod

tal om någon del af NaturalHistorien , i hvilket han med leende raine aliidi

VM till att deltaga j
—= ock när han fann liggande framför sig några biiskes
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af' Botaniskf eller Zoologiskt iiineliåll. äfVtn sina egna, i hvilka han bläddiad^

mctl .synbai t nöje och lat förslå, att han skulle ansett sig för lyckelig , ona

han kunnat vara Auctor till sä nyttiga verk.

Så snart den varmare årstiden inträifat, fördes LlNNe ut pä landet till sin.

gåi d Hammarby i Diitineinarl's Socken i mil ifrån Upsala. der han sedat^

qvarblef hela sommaren öfver, och bars dagligen ut, så ofta som väderleken

det tillät, antingen i sin nära intill byggningen belägna trädgård, der han lå-

tit plantera åtskilliga härdiga både utländska och Svenska träd, buskar ocli ör-

ter, som der ännu växa, — eller upp uti sitt Museum, der han väcktes a£

glada hågkomster och töniöjde sig flera timmar å rad med betraktandet af sina

der samlade käraste skatter^ samt älerbars derifrån altid mycket muntrare.

På sådant sätt kom han om hösten med förbättrad helsa tillbaka till Upsala..

Men detta skenbara välstånd varade icke länge , och ehuru hart i den; Pnele-

ctionsCafalog, som nu utkom, lät insätta ,^ att han ville gerna tjena den Äca~

demiska ungdomen , sä mycket hans förstörde krafter del lilläto, log ändå

hans Son i October månad sitt intiäde som ordinarie Professor, och derefter^

både läste publikt och förrättade alla andra syslan lilliörige göromål, med

livilka Fadren hela delta år icke kunnat laga minsta befattning. Denne sena-

re fortsatte sedan sitt mechaniska lif, likväl sä mycket friskare, än han var

den nästföregående vintern, att han nu kunde ibland låta leda sig, med nöje

röka sin pipa Tobak, och efter Läkarnas föreskiift under vacker väderlek farai

mt att hcmta frisk luft, då drängen hade befallning att aldrig köra honom ut-

om Stadens tullportar. Men vid ett sådant tillfälle iiände sig en dag i De-

cember månad, dä efter ett snöfall släde brukades, att han befalte drängen

föra sig ut öfver Kongsangen til sin gård Såfja ungefärligen en half mil'

ifrån Staden. Härtill nekade väl drängen i början; men på förnyad befallning,

ach efter undfängna hotelser lyder han och begifver sig till det anvista stalleiv
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Dä LiNNé ej kommer pä vanlig tid Ullhalcaj hViv hans hemmavarande Famill©

ganska orolig och skickar hud ut pä a:la håll alt soka efter honom. En af

dessa hade uä den lyckan att träffa houom pä Såfja, der han fanus liggande

i boiidslngan fianiLor en stor eldbrasa ganska förnöjd pä sin slad äll och med

sin lilla pipa i mun. Den utskickade hade icke allenast stor svårighet att fä

honom ifrån delta käi-a ställe, der han andtligen ville tillhringa natien, utan

ock mycket bekymmer att kiuma föra houom val och lyckligen hem, sedan

del redan hlifvit mörkt, ocli töväder slagit till med hällregn. Efter denna

färden kom LiNNe aldrig ulom någon af Stadens tullportar och fä gånger

äfven ulom titt hua.

ILiDs liislid blef sedan icke heller lång; ly knapt mer an 9 dagar haäe

af är 3778 förflutit, iiman han, mätt af ålder och ära, somnade af ifrån alla

sina plågor och sitt ni3ckiia lidande att sia upp till ett bättre lif. Han dog

af flei-a förenade orsaker, men den egentligaste tyckes till slut hafva varit sär

i xirinblåsau, hvaraf han år 17^5 kände första början och som han då sjelf

trodde vara slenpcTSsion. Vid dödsstunden, som inlräffade hl. 8 f. m. d. lO

Januarii, och således !iv;u-ken vid inhldagstideii, som Stöver säger 2:ier Th.

S. 58., eller IcL 2 e. in., som iiedanföre berättas, vore inne i rummet när-

varande endast Häradsliöfdiiigen DusE, som sedan blef Academiens Ombuds-

jnan och LiNNÖs Måg, samt Doclor Rotiieriiam, som nu är Professor i

Nalu) kunnigheten i S:t Andrews i Scotland, Dagen efteråt kom en liten

skrift ut. som sades vara författad af dåvarande Academie-Secreteraren Fly-

gare, med tilhjälp af Med. Adjuncten D:r ACREL. Den är i octav-lormat

och på ett qvartblad, af hvilket ena hälften utgör titel och den andra text.

Som imiehällcl dcraf är ovanligt och fä exemplar blefvo tryckte samt ännu

färre utdelade , sä att hon nu för tiden är ganska rar och kan knapt »rhållas,
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"kar jag trodt henne förtjena att å nyo Allmänheten meddelas. Hon lyder

»om följer t

yid Arcluaterns och Riddarens af Kong'. NordsljenieOrdjni , Väll)orne HeiT

CARL VON LINNI''S död d. iq Janiiar. 1778. Upsala^ li yckt hos Jon,

Edman ^ Kgl. Aead, Boktr.

Då jag i dag klockan tre eftermiddagen feck tidning at den Store Linnc,

«n tima förut gådt ur verlden
,

upväcktes hos mig flere butra! lelser öfver

mennisko-lifvet , öfyer store Män, huru de, lika Solar tanday, man vet icke

hvaraf
,
sprida ljus och viirma , taras af sin egen eld och änleligen slockna.

Jag föll härunder uti en dvala , ccli lyckte mig se LiNNe högt öiVer skyarna

ännu kasta en blick på denna var Planet, hvilken för Honom synics såsom ea

liten punct i det stora Wiids-Systemet. Han tycktes anse densamme med eu

upniärksamhet , för hvilken Han likväl icke fant något, antingen värdigt eller

okänt ämne. Han uppeliölt sig e-j länge härvid , ulan skyndade (il sit mål

högt öfver stjernorna, hvarest jag säg, pä et vidsträckt fält npiyldt af Örter

och Träd, en präcktig ihrou af något silfver-hvitt ämne, till skapnaden som ilt

ägg. Trapporna därtil voro af läa Diamanter. På sidorna lägo I.eijon oc!i (Jro-

codiler, och pä längre afständ visade sig ett brinnande bärg vid hvars fot ned-

störtade et häftigt vattn-lall. Pä tluonen satt ett p^dseiule som ej kan hc-

skrifvas. Uti ena handen hölt Det et ymnighets horn och i den andra en spi-

ra omgifvcn med eu växt, som vid närmare påseende fants vara Linnaca,

Det var Naturen, som ifrån denna Thron styrde tre sina Rikt-n. All den

okonstlade pragt, som lyste kriiig Gudiiman., förblindade icke LL?i.'Né, Glädjen

i Dess ögon ökades för hvart steg Han nalkades Henne. Jlati var för väl

bekant med Henne for at icke genast igenkänna Henne, och Han hade förut

sä väl sedt all Dess pragt, alt Han nu ej rördes af den heliga j'ysning som.
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dödlige känna då de nalkas Gudar. Han nalkades tfironen med dristiga

steg, och ehuru denna Gudinna allid är god, syntes likväl at Liiroés ankomst

ökade Hennes milda utseende ock gaf det et slags förnöjelse, sora hos en död-

lig skulle kallats glädje. LlNNe emottogs af Aristoteles , Pi.iNUUS, Dio-

SCORIDBS , BoERHAAVE ocli V. Hai.ler med den bekantskap, som hade De

alla länge varit hände, ly stora själar äro aldrig för hvaraudra främmande,

och Han intog ibland Dem främste rummet, med den ädla dristigliet, som

altid åtföljer värkeliga förljensten. De förde Honom til Gudinnans thron ock

Han hälsade Henne såsom en älskare sin älskariima , och pä lika sätt emot-

tog Hon Honom, Din ankomst säger Hon^ skulle icke fägna mig, om något

återstådt för Dig alt uträl ta ibland de Dödlige och om någon belöning för Dig

varit öfrig , sedan Du länge varit hela vei ldens förundran och ämne för de

störste Regentcrs nåd. DinVön skall nu blifv^a at lära känna da af mina un-

der, dem Du som dödelig ej kunnat fatta, och ämnen för Din vctlgirighet

skola aldrig tryta Dig. Dit göromål blifver, at hägna den V^etenskap , som

Du sjelf skapat. Din ande skal lifva och styra Dina Lärjungar kring hela

verlden, och hela verlden skal vara Dia Lärjunge, sä länge jag är Naturkw.

LlNxés bisätlning i Up^ala Domkyrka var den högtidligaste Act jag till

den tiden hade sedt , och gjorde på mig djupt intryck , som ännu varar o-

förändradt. Det var en dyster och tyst afton , hvars mörker endast skingra-

des pä stället af den genom staden långsamt tågande Processionens facklor,

Möss och lanternor, — och hvars lugn endast stördes af den pä gatorne för-

samlade folkmängdlins dåfva sorl, och af den majestätiska storklockans groha

Jjud, Jom ehuru för LiNNé i lifstiden besvärligt, nu skulle första gången vid

likbegängelser höras ensamt att på ovanligt sätt till grafven beiedsHga ea ovan-

lig man och att blifva för kommande tider ett efterdöme. — Det var en af

hela Acadcmie-Staten och ganska många främmande personer bestående talrik
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bch lysnndf* rrocesäion , som meil h]fr"Se oF flera Miclicipfe Doktorer, alla

laNxés foKhie Lä' jvnc^av . ho. t.trde sloffel af denne slore Mnn , som (; ot-

stn)'!f ai!;i fö liindci- or]- al niot.'lånc!, hJciit af egen kraft röjde sig väg upp

tiil il. M , i '''/.Jf-::>kr>pG'rnas Rike hö^:;sla ära atl hlifva en ailirJtnt erkäiid ny

Lag^lifiai-e inom d' n egenfiiga NaturalFli^foriens Jtela område, — och livars

I\n/iir/ såiede. id ig skal! dö, iitaii forlfaPa alt altid sta lysande i Vetenska-

pens }ia'd r (ch af hvrrje sann Naturkäniiare bibehållas i kär och vöidaads--

full hågkomst Ii: I tidens slut.

- Il I I _

I*

'

TT. Om Linn-^t upptäckt att frambringa agta PKRr-OR.

I flora arter af Musslor, i synnerhet i Mytilus margarinfer , oc\\ Mjfå

margaritifera, finnas Ptrior , som merendels sit(a inuti sjelfva djuret, men

också ofta pä inre ylim af et! dera eller bägge skalen. Sedan de Juinnit till

en viss ålder och erhållit vederbörlig rundning, torde hända, alt de dä lossna

ifrån skalet, och pä det sättet komma in uti djurefs kropp. De som i han-

deln gå under namn af Österländska , äro de skönaste och dyrbaraste. De be-

slå alt igenom af helt tunna öfver hvarandra liggande lager, liafva en mjell-

hvit och lysajide färg, och äro af åtskillig storlek, mer eller mindre runda.

De största gä till 2 skrupler i vigt och i anseende till sin rarhet belalas gan-

ska dyit. De fås, som bekant är, egentligen vid Ceylon och i Persi.sla hafs-

viken ur den väl kända Perlinorsmiisdaa
,
Mytilus m a r g a r iti f e r , som

annars fumes pä flera ställen i Tndhla och AmericansJca Oceanen , ocli af

hvilkens ofta fots länga ocli breda samt tums tjocka och inuti af en silf\ erlik

yla glänsande skal erhällss det räita J?erlmor, hvaraf också Musslan lålt silt

namn.
3o,
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De Pcilor deremol , som kallas P^esterlåiuhhe , aro mindre sköna och

hållas derföre i mycket ringare värde. De halva i a luianliet livarken den

glans eller livita genomskinliga iarg, och aro icke heller af den vackra och

regelbundna skapnad , som de Pei sislce och Ccyloiiske. De komma till oss

merendels ifrän Vestindien , men fås älven i norra Europa, vid Californiens

södra stränder och pä ilera i stilla oceanen belägna Oiir, ur den bekanta

Periinus-ila/i
,
Mya niargarili l era, som funies i mänga Polynesiens och

hela det nordliga jordklotels floder, strömar ocli åar, älven här i Sperige

,

förnämligast i \ ära Lappmarler , och af h\'iiken likaledes erhälles Perlmor

,

men af !öga värde, emedan Musslans skal äro mycket mindje, tunnare, skö-

rare och innantill icke så lysande, m. m. Vanligen riiknar man de Perlor,

som fäs i Eiuopa, för de sämste, ehuru del händl_, alt man också i denna

rerldsdel då och då funnit någon, som varit ganska vacker och kunnat kallas

dyrbar. — Perlmusslor kuima beqvämligen flyitas ifiån ett slälle till ett annat,

«ch äfvcu till större myckenhet instängas i datninar, för ändamål alt af dem

erhålla Perlor. Att döma af skalens växt och de derpå befinllige riiiglika af-

satser, »kulle man tro, att djuret kumle hinna anda till 5o eller 60 års ålder.

Feriernas rälta upprinnelse är ännu icke utredd. Men att de härleda sig

ifrån någon sjukdom hos Musslorna, är icke troligt, ulan skulle man snaiare

falla på den länkan, att då de först lilldanas, voro de alt anse som ett slags

föisvarsanstalt, livarmedelsfc djuret afväijde älskiUiga sjö-kraks försök att bor-

ra sig igenom skalen, eller ock ett slags medel alt läka den redan tillfogade

skadan. Visst är det ålmiiislone, att man inidt under hvarje innantill fästad

Perla blir utanpå skalet varse en liten öppning eller mer ocli mindre lydligt

Dnärke derefter. Om detta gaf LiNN^us anledning till sin upptå'^ckt att efter

behag sätta lefvande Musslor i nödvändigt lilislånd att frambringa Perlor, och

om hela denna konst, som Chemnitz i sin AfhandUng vom Ursprunge dew
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Perlen, \ Bru-haft. Jp.r Berlin. Gesellsdi. Nalitrf. Freunde, ircr B:d, Berl.

1775, 80. 5. 544 5;')8, sagei- be.slä eiKla.st tlciuli. att ulauKråii göra pä

sk.ilel, naj^oit åverkan eller e[t häl, så att, Perlor allii? i b'n-jaii fiiHias vid nå-

got skal fr..st\'ä:vte, kan sä mycket jnåulre med säkerhet bestäraiiias , som hand-

riiio^arne rörande denna sak icke .'innu blifvit af trycket utgifne, Stöver på-

står vrii i sin i;ster Theil. 8. 56o, atl Linncs Origiual-manuscript om Per-

lors nppkonist nu befunier sig i England hos S:r J. E. Smith. Men D:r

Maton nekar l.äilill p. qS, och jag vet visst, alt det med ätföljaufle haadliu-

gar ännu var qvar i Gothtburg vid innevarande års böljan.

Som Perlnnisslan finnes pä fiera stallen i våra rinnande vatten, äfven

jbland till betydande inängd, så var det ock en tid, förnämligast midt i sist-

förflutna århniulrade, som man mycket sysselsatte sig med att skrifva om den-

na Mussla och Perlfiskeriernas upphjälpande i Riket, ra. m.; hvarom kan läsas

V. SxJERNriiAXS Sunilliig af Stadgar angående Si--eriges Cojiinierce m. ?n.
^

5:te Del, Stockh. 1766. 4;o. sid, 24i. 542. 497, — Königs Lårdoms-Öfning

^

6;fe Torn, Stoclh, 1747. 8:0. CajJ, lll. s. 43 - - 55, — samt f^et.s Acadls

Handlingar jbr åren 174^, sid, 2i4 och '2->5
, — 1709, s. i5g, — 1761, ,s.

266, — och 1762, s. 65, — Att LiNN.EUS till dessa senare athandliugari ut-

gifvande ganska väsentligen bidrog, ger hans bréf-\Kxling med Vel:s Acad;s

på 1740-talet varande Praesides och Secreterare tydligen tiUkäiuia. Att han

ock sjelf redan den tiden genom försök på IVInsslor hunnit till visshet om sät-

tet, huru Perlor hos dem kunde frambringas, och att han således länge hade

känt denna konst, innan lian derssamma upptäckte, kan inhemtas af hans 25:te

Bref till Haller, dat. Upsala d, i5 Sept. lyiQ, se dennes senares Epist.

Vol. n. p. 4ii. och StöVers Colled, p. 6p, der han utiäler sig sålunda;

''Tandef7i intellexi, qua ratione margaritce nascantur et generentur in con-
c7iis, et potero jam ejficere, ut quoelihet concha margaritijera , quam licet
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in Tnanu tenere , post S pel 6 annos ferat margai itcun
,
magniludine seminh

e piciu pu/gari,"

Men alt LiKNe verkligen gjort" en sådan uppiarkf, och ]i?cle liela Törliäl-

laiidel deriiicd sig bekant, b!ef först vid lyGi ä; s Riksdag ibland allmäiilielen

knnuigl. Och sedan si<ken pä Rikels dä föi samlade Ständers befallning gätt

aUa iuatantier igenom, vederbörande Utskott ocli Deputerade afgifvit deröfver

infoi drade belänkandeu, och LiNNe sjelf icke allena^t blifvit flera gånger för-

hörd , utan ock aflenmat både skriftelig underrättelse oni sina ined Perlmusslar-

anstälda försök och äfven fleia skålpund ägta af honom franiskalTade Perlor,

blef ändtlig.en tillstyrkt, alt han för denna konst skulle med 12,000 D.r S:m!;

belönas 5 och dertill tyckes dåvarande Biskop Mennänder i Ajo liafva mycket

bidragit med sitt omständliga Memorial af d. 29 Jarmav. 3762, som i Engelsk

öfversättning och såsom appendix finnes tryckt lios Maton ^r^. 679 585,

och hvilket i anseende till den vackra framstäilniiig det innehåller om LlNNes

förtjenster i allmänhet^ ar ganska ialeressant och vore väl värdt att här med^

delas, om jag till Svenska originalet egde tillgäng.

Orsaken, h vårföre LiNNe icke fick hela den föreslagna summan^ ulail^

bloU hälften deraf , och denna ändå icke af puklika medel ulan af eu privat

Bian , är ännu en liemlighet. Men att så vei-kligen förhöll sig, beräUar lian

sjelf i det föregående sid. 60, der det också säge-;, att han dessulom erhöll of

Konungen Nå.ligt tilbländ att lill sin efterträ bire i Syslan få utvälja hvem

a^" sina Di^ciplar han hälst behagade. Att han häriill ernat Solander, som

då var Informator för hans Son, vet jag med täralig visshet,- Men dä denne

ic'.e ville gå in pä de framstälde vilkoreu, föreslog han dertill sin egen Son,

som då nyss blifvit myndig, och hvilkeii också det följande året eller d. 19.

Mars 1763 fick verklig fuUmagt på Fadrens Profession. — Att Handelsmau
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pETTEn Bagge i Gothehorg , srdan lian för LiNXés upptäckt till honom ut-

bet^ilt 18,000 D-.r K:mt, och af Kon. ADOLPH FHEDRIC fält • rrivileghna

dcrpä för .sig och arfv ingår , icke sjcU" betjente sig af denna fördeL, och att

ickvj Iielli r någon annan hilintillti gjordt det, är äter vn Iteoilighctsliill oinslän-

digliet, som tyckes knappt med^ifva annan förklaring, än alt antingen upptäck-

ten varit af föga värde eller ock att Jiandhngaruc geijoin någon händelse

orakonimit. Mai att det senare visst icke häudt_, och alt det förra icke hel-

ler är så ahleles troligt^ kan inliemtas af nedanstående afskrifler, som iböijan

af innevarande ur blefvo mig benagit meddelte af Jlerr Jacob Saj^iuei, Bägge

i bref, daterade Gothcborg cl. 29 Dsc. i'6zo , ocli h vilket i iiLdrj'g ly*-'^'^'p

som följer

:

Då jag jor några månader sedan af en händelse Icom att genomleta'

några min Farfars doeumenter
, fant jag deribland alla haiidiiiigarne en^

ligl nårlagde specijication aj den lieniligheb , min Färjar tUUiandlat sig af

ajlidne Archiatern och Riddaren LinNj5;Xjs /(5/" 6000 D.r S:mt
,

jemte Ko-

nung ADOLPH FREDillCKS Prii^ilegium att ensamt i Rilcst för honom,

och ar/t>/,:gar impregnera Musslor och SnåcJcor till producerande af ågtu

Perlor. Som Tit. lårer snart utgifv-a ett interessant verh rörande Linx.5;j:

hiographie och andra underrättelser o?n denna namnlciinniga och stora man,

så tillåter Trt. mig uttiyclca den önskan att deri låta inrycka, det jag år

innehafvare aj dessa documenter , hvarihland jinnes en liögst rnårhi^årdig

Promemoria afhj^ss/Ei egen hand på 4 sidor, med Joi telning på hans verk.

Detta papper innehåller hans Merit-lista, som inlemnades till iSecreta Ui-"

slottet vid Riksdagen år i<^6i. — / dessa handlingar år både hejnlig--

heten heskrij^^en , och andra högst interessanta uppgifter förekom:na åfcs)2

der om LinNjEUS sjelf så val som otn Peile-Musslors natur och hcäkciff^nhet.

Som jag i dessa dagar reser till Liverpool, der jag fådt condition hos H-.rr

JosEPii Leigh & Comp. , så kan jag ej sjelf hegfigna mig af hemliglieten'^
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i Riket — — vilja tillhandla sig des%a handlingar , så Jår jag söka anbrin-

ga dem till jbrdel uto^nlamh. — - — ~ — —

Den i förestående bi ef namda och nii/j i aiskrlft mcdclclla specifical ioii på

hithörande Haiidiaigar är oi d fÖT ord följatid-e

:

Förtekning på de Skrifter ovh Docitnienfpr
,
som^ i/ppå HoglofL

Secreta Vtskåttets befallning , iindershrifven af Lagtnanr-ien O Livn-

CUE17TZ enioitagit, rörande Pårlefifkeriet och i synnerhet Archiaterm

och Riddarens Linn^i uppgift att genom Musslors imprcegnerande

framhringa ågta Pärlor.

N:o 1. Archiater Ltnx.f.i href till Öfveriten Bar. Funck den 6 Febr. 1761

af innehåll, det han ågde konsten att impraegnera Musslor, sa?nt

att han densamma till Publici gagn och nyttjande erbjuder, dock

med förbehåll om belöning.

N:o 2. Kongl. Cammar-Collegii Memoricd och berättelse till Caminar-Öeco-

nomie Utskåttet den 25 Febr. 1761 oni Pärlefiskeriets i Riket till-

stånd i gemen och i synnerhet Inspector Hedbergs Pärleplantering.

N:o 3. Cammar-Oecononve Vtskåttets Deputerades till Pärlefiskeriernes upp-

hjelpande utfärdade Extractum Protocolli under den 8 Julii 1761.

till Archiater LnxN.EUS^ att för dem upptäcka ofvannåmde dess

konst.

N:o 4. Protocoll den 27 Julii 1761 , hållet vid bemälte Archiaters företräde

hos Deputerade, då han sin konst munteligen förklarade , såsom den

i samma Protocoll utförd och beskriji^en finnes.
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N:o 5. ProtocoU aj den 28 ejusdem vid ett ytterligare Archiaterns företrä-

de till nånnare utredande af honsten.

N:u 6. Deputerades Betånlande till Secreia Utslåttct den i4 Jug. 1761

angående Pårlcfiskeriets upplijelpande och förbättring genom Arehia-

term uppgift.

N;o 7. Utdrag af Proiocollet , hållet i Serreta Utslåttct den \5 (jusdem, om

visse dess Ledamöters sammanträde med Deputerade öfver detta

ärende.

N:o 8. ProtocoU uti sam?nanträdet med Deputerade och Secreta UtsJcåttS"

JLedamöterne den 22 Sept. 1761.

N;0 9.. ProtocoU i ett annat sammanträde den 20 iVov. 1761, då Konsten

med nyssnämde Ledamöter communicerades.

N.o 10. Afuenledes ProtocoU i sammanträdet den 9 Dec. samma är,

Nn) 11. Ytterligfu-e afgånget hetänlande till Secreta Vtslättet under den 2/k

No v. 1761 om Archiaterns Pärle-impraegnation ^ samt tillstyrkande

till dess belönande ined 12,000 D.r Silf, M:t.

N o 12. Archiaterns egcnliändiga Promemoria om Pärleplanteringens lätta-^

ste verhåtällande.

N o io. Dess ingifna Merit-Lista och förtelning på dess trycita Arbeten.

N:v i^i. 5 Lisp. af Arcliiatern aflemncLcle Musselskal ccli Nio slålp, ägta af

honom producerade Pärlor såsom vedermälen och bevis på konstens-

rigtighet.
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!N:o 10. Prcfesser Gadds hevis till möjligheten alt fors-'tta Mu.fslor ocfi

Snådcor idet stånd, att de hunna frambringa ågta Pärlor, åft>en~

ledei, ingijvet till Deputerade.

Detta ofi>annånide har jag altsammans af Lagmari Olivfcreutz

nu emottagit, som härmed hefjgas oih ho/iom till devliarge h.mnas. Stoch"

holm 4. .10 JuUi 17 62.

Carl SrjERNGiiANAT..

Jfgtfgheten af AfsknTten lniyg!>t

rii. LÄRDA MAIfS OMDÖMEN OM LTNNÖ OCH HANS SKSIFTERt

Ui' Montldy Review , Vol. III. Lond. xiSo. pag. 2o5.

Wlieii LiNN.^us, ihe greate?t Bolnuist, tliat ihe world eve»

did or probahly e%'er will kuow , was hei e and offered lo ihis So-,

ciely (ihe Royal Society of London) llii" discoveries, for wliich

he has siuce beeu almost deified , has l ati lilles 011 tides accumula-

ted onliim, cfficei; of profit as well as di- nity conferred , and me-

dals struck in Iionour of him , he was despi.^ed, his papers Jaiight

at, and himself, had it uot been for the generous friendaJiip of tbe

late D:r Isaac Lawson, had periilied for want»
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Tessin-, c. g., GrcFvc och i^iksRld, in. m., i sin DoghoTc for år ijSj,

Jnlll den 6u'<T.

Jag vänlar med läiij^tau efter Flr Professor Linnteus. Jag Le-

iiöfrer hans uriclervisning. Milt tröga åldriga begrepp tarfvar eld

och värraa. —

Hr LiNN^us liknar eu kjack och drifvainie Landsliiifdinge , som

hälldre resolverar 2 gånger, äiin att lata vänta pä res-olutiou. —

Allt som vår varde Naturletare liämfat mera visshet, har han

sjelf nedbrutit ain byggnad , fast den varit aldrig sä ny. —

Un slik raan, skarpsynt, outtrötelig och fogelig, är ej lik våra

tiders visa män, och mäsle ju hinna till tinnarne af den Vetten-

skap, som lian omfamnat. Det vante vi ock nu af dess nya snart

utkommande Systema^ —

Ilade jag igen mina luigdoms är, mina ögon och mitt minne,'

så vet jag visst, att örtkäimedomen är en ibland de angelägnaste

för en hushållare och en landtman. Dock mitt begär slår till hög-

den och ej till marken. —

Julii den grcZe

Klockan \ till 8 efter middagen kooi Hr Archlatora LiNN/Ey&

från JJpsala till Åkerö, —

Julii den \A:de.

Hr Archlatern LinnjEUS har i går och i dag haft den godheten

att lägga mina musslor efter sitt nya Systéme,

3o|. .



Under en nöjsam aftongäng med vår lärde Herr LlNNJEUS^

som med visshet ser djupare ned i jorden , än det Portugisiska

Frvienlimbret, hvars skarpa syn så myckel omlalas, A ardt jag varse

ett RågKlånd af 68 stammar utur ett frö, och i t ti enda ax räkn»»

des 96 korn. —

Julii den lo-.de.

Vår store och i verlden nampnkunuige Linn^us förtjenar att

till dess öden blifva bekandt I hans ögon och förstånd ligger all

den quicka eld, af h vilken den bör upplysas, som vågar sig in i

Naturens mörka in gångar alt dem utreda till andias vägvisande. —

I brist af bättre penna f^kall jag vid lägligare tillfälle utföra hvad

mig om min vän bekandt är. Iniedlertid vill jag här till minnes

anmärk i de eflcrrättelsei- jag af honom sjelf begärt och fält. —

Vår LiNN^us
,
(hvars nampn ej bthöfver alt ziräs med titlar),

har slagit sig igenom alla villomeningar, falska intryck och gamla

bofasta irrsatzer, och är vorden en af de man, om hvilka Seneca

talar, dä han Libr. i. Epiat. gi. säger; att det år nödigt att\hlij-

va underrättad och att aga dem , hvUkas röst må framföra san--

ningen, oacktadt alla villfarelsers gny ocji huller. —

[Härefter följer fÖrst en kort underrättelse om Linn^i förnäm-

sta Lehiads-öden till år i;'.55 , och sedan en Förtekning på alla

hans Htgifna arbeten och upplagor deraf till och med 1748; hvil-

ket alt är i det förgående anfördt. Men vid är :753, dä han dub-

bades till Riddare, anmärkes, att det då ej behöfde heta: Var

värdig, utan år vårdig. Sedan fortfar Gr. Tessin sålunda]:

o
o.
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MKrk I hvad en arbetsam Man kan gÖra, som tager sitt af sitt

eget ocl) ej behöfvei' låna af andra. — En slik Man är väid att

upphöjas och belönas. Jag önskar hjerleligen att kunna saga om

honom, som fordom Cicero sade om Marcellus och Innevä-

iiarno i Rom: Laetari omnes , non ut de unius solum sed ut de

comminii nmnium salute sentio. —

Julii den 2i:ste

Efter middagen bortreste Hr Archiater LinNjEUS mig till stor

afsaknad, —

TIMORE, Lord, Gaudia Poetica 1769. 4:o. p. XXIV, —- XXVII.

Vilis erat natura suis submersa tenebris,

Aeternåque dolens sapientia note jacebat.

Prodiit obscuro Linneus
,
sapiensque sagaci

Lustravit Sophia tolumque laboribus orbem.

Intravi ihalamos Irepidantibus ecce camaenis

O Linn^e! tuos, mitto exiguosque labores

LucRETO. Tu parce precor, quos Upsale versus

Inler cunctantes scripsi , venerande , magistros,

Sit celeber Svecorura flos et piscis et ales,

Sit celeber densis et Svecica Fauna sub umbris.

La nature avilie étoit suhniergée dans les iénébres ^ el la science

déplorahlement proster}iée. LiNNEUS la fit sortir de son ohscuri-

ié et la dévoila iUuminant avec son jugenient et avec ses études

toute la terre. O Linneus! je suis entré t^oA' portes avec ma

muse trenihlanie. rcni^'oyc le plus pauvre et miserable ouvrage



ä wraLuCRECE. Pardonnez Je pous prie, o Sage ftenerablet leurs

defcmts, car je les ai compns-és a la hats dans Ta compagnie de

t'os profonds Docferirs. Que les fleurs , len oisemtXy len poissoris

ef: la Faune Suédoise soit fnvjaurs celebre par vos écrits,

Smith, J, E., fföreLalet l.ill A Dissertation on tlie Fexcr, cj Plants , trans^a-

ted from the Latin o/ LiNN^us^ Lond. 1786, 8.-o, kallar

lilNNe p. X. först the Prince of Naturalists , och säger sedan

om honom p. xi. sy :

Like all ollier grrnt men v, lio liave dislingv^Islied ihem^elves

above ihe rest of miukind, Linn^us has had his enemies, al-

thongli few have liad more frlends. It is not woiideiTiil that ihe

innovations he made should alarm tliose wlio thought themselves

Iiis snperiors in the scienre which he tauglit, and who had long

been dealing ont the opinions of others , wilhout daring to think

for themselves. His opponents of this kind, as well as those

who on making use of their judgment disapproved of his pub-

lications, are now , with their works, for ihe most part gone off

the stage. The fulihty of their objecrions has been repeatedly

shewn by many of Linn^us's pnpils and adsnirers , he himself

scarce ever deigning to notice tliem, and trusting for his justifi-

cation to time alonc, Its deeision has been most complefely i«

^ • his farour. He lived to enjoy the highesl honours aud rewards

that his counlrj could bestow, aud to see his system, by beco-

, ming universal, coutribule moie to the advancement of his dar-

ling study, tlian the united labours of all mankind before hinj.

a48



FÖRKLARING öfver TABELLERNA.

Tab. I. F a c S im ile af ell LiNNés bref till Arcbiater Bäck, daf. TJpsala
d. 4 Jtif. 1774.. nästan likai'e hans handskrift, än de lilhographiska jag
förut sedl, nemligen det Svenslca , som omlalas sid. 166. följ., — det

Engelaka, som är böl jan af e'l bref på Latin till Ellis i Liondon, dat.

Tjpaala d. 11 Aug. 1760. , men dei jenite i öfversältning tryckt helt och
hållet i Selection of tlie Cori espondtnce of LinnNjEUS, and otlier Na-
turalists, from the Original Maniiscripts

,
hy Sir James Edward

SwiTii , Vol. I. London 1821 8:0 p. i54 sep, — och det Pranska , som
är elt helt bref på Latin (ill GouAN i Monlpellier , dat. Upsal. d. 16

Oct. och infördt i Fascicule de Quatorze Planches faisant Par-
tie du Premier V^olume des Memoires de la Société Linnéenne de Pa-
ris, ä Paris 182Q 4:o Pl, XIII. — Detta sisla ser väl bättre och vack-
rare ut, äii de föregående, men är mgalunda lillförlileligl , då både det

omlryckla brefvet och dess öfversättning , som åtföJja Planchen
, bägge

äro felaktige . till bevis att ulgifvaren varit okunnig eller mycket värds-

lös. — Del Engelska Fac-Simile häremot , som finnes i koppar stuc-

ket och blifvit utgifvit af D:r Maton, är i uoggranhet öfver all jem-
förelse med de lithographiske , se sid. 167,

Tab. 11. LiNNes V a p e n och S i g i 1 1 e r :

Fig. 1. Det af Landshöfdingen Friherre TiLAS föi'cslagne ocli sedan
af Konung Adolph Fredrich stadfästade Li/inceiska Ättens
f^apen.

F]g 2. Det af LiNNe sjelf påfundne och ritade Förslag till sitt Vapen,
som likväl icke fanns antagligt, se sid. 60.

Genom K:gl Hof-Bildhuggaren , Herr Ernst Phil. Tho-
TfWSS vänskiipsfulla åtgärd har jag fått bägge dessa Vapen af-

rilade ifrån Originalerne, af hvilka det förra finnes i LiNNés
Sköldebref, till läns mig benäget lemnadt af hans Döttrar,

01 h det senare åtföljer hans Manuscript till den nu tryckta

LefvernesBeskrifuingen.

Fig. 5. Det älsla mig bekanta af LiNN^us brukade Sigill.

Fig. 4. Det andra i ordning efter åldren.



Fig. o. Det IreJje i ordiiiugen.

Fig. 6. Det fjerde jag scdt, eller det som nyitjades imsl föie Jet adliga.

Alla desoa Sigiller, här foi esLalde i origitial-sioi lek , utom
det andra, som kommit alt blifva något, men obetydligt stör-

re , finnas beskrilne sid. 198.

ab. III. Ö f v e r Lixn.eus slagne Skådepenningar :
-

Fig. I. I. Bägge sidorne af den Första Si^etiska, beskrifven sid 44 folj.

Fig. II. II. Likaledes af den Andra — — sid. 58.

Fig. III. III. Likaledes af den Tredje — eller den Medaiile ;if

37:de Stoi-lekcn, hvai-med Konung Gustaf III före\4pade

LiNNés minne, och liviiken fiin)es fÖr.st beskrifven i franil.

Archiater Backs öfver honom i K:gl. Vet Academien d, 5 Der..

1778 hållna Åminnelse-Tal . tryckt i Stocl-holm 1779 '0:0
,

^sid.

69 i noten. I samini Tal beskrifvas ock^å de bägf,e föi'e,aåen-

de Jettonerne, sid. 67'. 68., äfven som i framl. Canz. Kadet
Bercrs Beslcrifnini^ bfver Svensla Mynt och K:gl. Skade-
Penningar

,
Upsala 1775 4;0, sid. o^g. iV':o i4o. i4i. n,'^sa

tre beskrifningar hafva sedan blifvit på ganska många stäib n

upprepade. Men sjelfve Skädepenningarne har jag ej sedt iöi-

ut graverade mei- än i den, sid. 167. näfude, af D:r IMATCiN
ulgifna uppl :ga 0/ the M^ritings of LiNN^l'S, Tah. p. 112.,

och på den Tabell, som ålföljVr fi-aml. Med. Råd. Dr He-
dins Minne af-' von Lrvvé. Fader och Son. Bägge TeUonei'-

ue säger ock Berck pä uäinde ställe vai a alVilade uti Jjesdir.

einer Berlinsch. Medaillon Scunhing i77->.

Fig. IV. En annan fjånsida lill framsidan Fig. ti. Denna Skådepen-
ning , iill åminnelse af LiNNés hun(Ir 'de-åriga iö 'elsc-dag d.

24 Maji 1807. af lAnnéiska. Institutet i Upsala , är äfven gi a-

veiad pä ofvannämde D;r Hkdins Ta')p'l och af honom om-
talad i Minnets 2:dra ylfdelning , sid. 86. n. 6i)

Till .'^araraa fiamsida fimies ämui den 5;dje fsånsidan med
K:gl. Vet. Aoadcmiens vanliga pregel : En strålande Stjcrtja.

emellan Sveriges tre Kronor och, derofver den Rongliga , uied
Ofverskrift: Regla Academia Scientiariu7i. — Denna är en
Belönings-Penning, som Academien lät år i764 slå öfver LiN-
Ne och uldelte för de bästa dä inkomna Rön. Se ficpnsla
Merciiriiis, Junius i764., Stochh. 80, sid. 488. Den finnes
här i Upsala i K:gl. Academiens rika Mynt-Cabinet, men är
annars ganska rar.



Fig. v. v. Bägge sidoi-ne at" en Skädopnuiiliig i Cuilecdon de cent Mil-

ciaillcs des Hununes Célehies de totites les yalio/is, (Senes

J^innismatica universalis f^inun Illnstriiiin), suin n/giji^es af

]\I:r Durand i Fat is, ockhuilken Si/it. hörjas mtd voMLrMXé.
Se Bihaiig till Si^ensh Litteratur-Tidning A:o 5 Mars lu-'-',

sid. 58.

Fig. A I. Fram.sidaii af cu Skåclepenulug
,
preglad i England, ocli Iivai-

till eller Samiiilares inlyg ingen fiånsida lär'!' gir\as, Se

Journal for Svensk Litteratur , är luoi , Ft-nite Banda t, fdd.

855. n. 59. Den finnes i Bronze i Herr Örver-FnspecLor D.

G. Nescueks -wnckra Mynt-Cablnet i Stodlwlni , oc!i hcw

blifvit mig lill afcopieriiig benagit länad af en gJinimal Vän,
Herr Rergs-Rådet och Pviddaren Broling, tillika med ii la ileii.

föregående Franska Medaillen.

Tab, IV. C a p ell a n s- C o s I ä II e t Råshult i Småland, der
V.EUS var född, se sid. 1. 4. 102., och hvaraf Lieiiienanlen vid

VVendes Aiiill. Regem,^ Hr A. C. Wetterling, behagat till nyf.jande
skänka mig en ganska väl ritad utsigt, för hvilken jag således erkämier
mig vara hos honom i mycken föibindelse.

Tab. V. B e r u s t a d e S a I e r i e t IT a ni m a 1 h y , Lrwés Landlgar I i

IJpland, der lian bodde under s-oin mar-ferierne och älVen hÖil före-

läsningar 8 timmar oin dagen för Ulländningar och sina mest älskade

liärjungar, hvilka då bodde i de närmast deromkring belägne bomlgår-
dar. Se sid. 2. og. 60. 61- ^5. 64. 66. 195. 200. 229. 255. — Ulsigteii

är tagen ungefärligen i S. O. iiVän Iiu fvudbyggningen pä elt lågt slällc,

dflbäala, som Herr Lecfor Grafström, livilken gynnade mig n:ed
afritningen, för sådant ändamål lann nära vid gården, men medföran-
de den olägenheten , att bägge fönstren af I.iMxés förmak i Inggniii-
gens öfra våning, och inom hvilket han hade sin sän-kainmare , der
I)orlskymdes af elt vackert Castanie-träd , som han bei ätias med egnn.

händer hafva planterat.

Tab. VI. Den Minnesvärd, som ål Cari, VON Ltnnc, Botanikens

Furste, af Vänner^ovh Lårjutigar blef npprest är 1790 i Up-.ala D.ir.i-

kyrka. — Den förslå tryckta undfrrällelse vi härom ege, är af Iraiiil.

ÄrkeBiskopen, m. m,, D:r l-NO VOM TjiOfL införd i Inril-. TLlninge/i

d. 10 Junii 1799, och i uldi-ag så lydande:

"Detla Monument , förfardigadt efter den dessein Herr Hot-lutcn-
denten SuNDVALE iiaft den godhelen at dortill npgifva, är bcU ' cli

hållet af Borphyr, med all möjelig nnggraidiet och ski<klig!icl vid />'//-



vedals Porphyrveik arbeladt, under Herr Geschvoren Hagströais
inseeiule. Uess höjd är lo fot, desu bieilcl 4i, och beslär af en Socle,
hv-arpä den base livilar, soni tjänar Lill Fot för Ivä Höin-piiastrar,
imellan livilka, pä mellanslycket .som utgör en piece , sitter VON LiN-
Nés Medaljon i Bronze, förträffligt lik, modellerad af Herr Profes-
sorn och l(iddai'en Sergell."

"Till Couronnenient eller öfverstycke har man valt den form, som
Anliquen vanligtvis tillegnat dylika Monumenter. Den är rund , och
på densamma, midt öfver Medaljenen, en Ekekrans, modellerad af
Herr Ljung , äfven gjuten i Bronze och jemte Medaijonen öfverdra-
gen med verd antique".

"All Bronze-arbetet är med utmärkt skicklighet gjutet och fäsladt

pä Porphyren, af Capiten Mechanicus Appelquist, och är denna dyr-
baia Minnesvård, för mera anseende oth prydnad, uphöjd pä 5 gra-
dins af brun Olandssten."

"Vid sal. Archialerjis Grat var icke något tjenligt ställe att upsälta
detta MonuniL-nt. Herr Öfversten och Riddaren Baron JoiiAN Gabriel
Baner har derföre genom Bref till underteckn :d (U. v. Troil). med noJe
samtyckt och förklarat, at lian aus er for en heder, at inom Baner-
ska Famillens Grafchor (fiån stoia Dörren det tredje till vensler, ic-

ke långt ifrån von LiNNes Graf) bet^ara minnet af den for sina in-

sigtsfuLla jbrtjenster , bfver snart sagt hela verlden berömde vON
LiNNé, hvarigenom det således tätt en vacker och i afseende på dags-
ljuset ganska lycklig plats.'

Härtill får jag tillägga, att jag trodt det vara nog att endast i

Svensk öfversättning meddela, som jag ofvanföre gjort, den under
Medaijonen slående bekanta Inscriplionen, — att de vackra bokstäfver,

hvaraf den beslår, äro af koppar, på den röda Porphyrens polerade

yta med stifter fästade och föigylde, — och ändtligen att hela Monu-
rnentet är skönt och enkelt, värdigt en oförgätlig Man, och upphöjer
sig öfver mängden af dylika Nyfidens arbeten till läflan med Ålderdo-
mens mäserslycken. - Hos Herr Hof-lntendeuteu och Riddaren
SuNDvALL lår jag härmed till slut erkänna mig vara i största förbin-

delse för visad ynnest att hafva leranat mig ritning af denna Minnes-
vård , till förekommande al alt misstag af honom sjelf både transporte-

rad till den på Tabellen vaiande storlek, och äfven laverad med rik-

tiga skuggningar.
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t a m t a f I a.

NILS TORGERSON KLEEN,
t. Prästi Wexiö, sedan Piist. i Slpnbrobult
•\- x66o. Gift m. Ingierd fiin Wis-

RISTINA NILSdotter KLEEN,
ar gammal af eii krampaktig sjukdom,
jstiiotonus) , förorsakad af maskar (As-

), pä följande dagen efter mannens död.

J6RAN SKEE g,, i

Pastor i Wisseltofta u(i

Skåne , född i Norrige
nära staden Skeen.

PEHR, Pa.sfor i Wisseltofta

uti Skåne.

ANNA PEHRSdotter.

[UEL PETRl BRODERSONIUS g. m. MARIA SKEE,
1682 i Stenbrohult i 25 är, -j- d. 3o dog på sitt 4o år iyo5
1707 af elt nyckel-benbrott i Up- af kräfta i högra brö-
om äbi agte väclersvulst (Eraphysema). stet efter 2 års plågor.

"biiod^;rsonia,

198. -j- d. 6 Junii 1733
blodgång.

^NA, SAM. LINN^US,
:koh, f. 1718. St i Lund 1758.

jsby. Disp. de Wexionia 2 ne

del. Prästv. 1741. Mag.

1745. Kyskoh.i Slenbro-

hulti749. Utg. en beskr.

om Biskötseln 176-1!. G. ni.

N. O san der, dotter af

Prost. Nils Osand er

i Markaryd.

EMERENTIA,
g. m. Kronobefall-

ningsmantien i Sun-

nerb o Härad Carl
Ammoii Uran-
ting.

ARA STINA, JOHANNES, SOPHIA, f. skendöd

d. 24 J.

n. Cap. vid

I Werm. Reg.

1751. f. d. 7 Apn 17,^,4 den 8 November 1757,

Ner. t d. 7 Mari, 1757. g- Acad. Ombudsm.
' ^ ^ Sara. Chrast. Duse



RÄTTELSER, ANMÄRKNINGAR
OCH

HÄNVISNINGAR

/ Företalet,

S. in. Un. 11 star : orli, läs: ork— IV. _ 1 ~ -Mallfaran, 1. Ilalf-
faran— i3 eUcr: i, !iU%g: bcriau af— V. — 6 .si.ir: .slvjckiaie, läs/öiVer-
lomiade— lo (itcT: i8oi, tillägg: 8,o— ly — : SLuidemärke: til-

lägg : var
— YJ. — 'G stär : 2, läs: a4

— 2a — : män- läs : män-
— — — : vore, —

;

S. Vin. lin. 23 framför: Skrlllcn . tillä^?:

Hand-
— Xri. — 24 iiLstrj^k : nästan
—-Xv. — 11 siar: skriisätt ocli stafning,

läs : skiifart och stafnings-

sält.

-XVI,

— 2 1 stär: -ropé , läs: Tope.— i8 stär; förl-idet är, 1. ar i8

framför : alldeles
,
tillägg

1820

-X\III. —. i3 stär: betjcntm ig, liis : lt)0-

tjent mig

I I an« hållet står mot slutet,- Huppnrstjclc , läs: Kopparstich

I L e f n a d £ Sammandraget.

Att »Ila liändolser här icke fmnas anmärkte under sa)nma årtal, »om ^nnc Mtf

Texten, härleder sig utan tvifvel både ifrän missskrifiiing ocli kanske oftare ifrån an-

4.V3L orsaker, .som jag framdeles torde fä tillfälle att föi'klara. För laärvaraade vill

^aj endast uänma som verkliga skrif- och tryckfel

;

Si^. 2 lin. 4. 7 Fnndatores i stället för 6. foör nedflj^ttas till midt för:

5e sid. 109 och 119 Kjöper sig, m. m.

r— i5 Årtalet: lyöS, säsom en rad Sid. 2 lin. 20 exti-anens i stället för: ex-

förhögt uppsatt, hvarlörc det traneus



I T e X t e ti:.

-V
3() -

. 9 efter: 1706, insätt: [lyoS].. Sid.

Se både den bifogade och
den af Cauzl. Rådet Halt.en-

BERG utgifna Stanitafla, så väl —-

som Rudas. Beskr.. oni b)nå-

land, sid. 368..

12 siar : Aldkla/iås läs : M6k~
lancLS;

20 stäx- : -sation : läs: -sion-

' 10 — : studerat, las: studerade

i3 efter: bekostnad
,
tillägg : och

på samma sätt, som han rest —
öfver Lappland ^

- 23 står:. Nas- läs: Näs- —
- i3 folj. säges, att Linn^.i Mo-

der, afled 1734 pä sitt 45 år. —
Men enligt både Stanitallan —

'

ock Stamträdet d«g lioni 1733

på sitt 35:te-

- 5 följ. står: de JSova Hypa-
thesi Febriiim Inteiinit-
tentium läs: [pioponen-
Ao\ Novam Hypotliesin de
Febrium Intermittentium
Cäitssa

- ^tar: FctJiyolog.., läs: Ich-

- 10 står : med', läs: och, hvar-

efter (let följande: och, ut-

slrykes..

- i5" eller :. Oeriet,. tillägg: [Air-

ERTET
,]

- 17- står: Basseport , i BjöKysTAiii.s

Bref, Del. I., sid. 53 iolj..

Basseporte , och i Bäcks Tal

,

sid. Si. Bassport. livilket är

i&it rätta ?.

— - li e*ler;: som, tillägg: länge och.

-. 5 står: d.. 3, Maji.'läs d. i5

- 11 — : Hattor , läs : Hattar
- (j — : -ats , — : -ces

4 1 lin;

43 —

.

7 star: 5, läs: 6"

i5 framför: och, tillägg: Thera-
pien.

20-2::i.. Detta stycke måtte vid

renskrilhingen hafva kommit
ai' misstag att hit nerllyttas

iirån 1743, der det rätteli-

gen bör stå. Ty Linnjsi Svär-

fader , MoRjrnjs dog d. 29 JNov.

1742. Se- hans- Ärem. i Vet.'

Acad. af Sföking;, sid. 5. 3i.

£ FramHör : JEgypten, tillägg:

\_Sinyrna oc7z]

11. stås: detta, läs: nästpåföl<

nde

— 58 — 16 står:

9 står : Ulriga — : Ulrica
,

10, — :.
* [Polocondor], las:

[Pulo-Condore], af Pulo,
ö , och, Condore , den öns

namn, der Ternström dog d.

4 Dec. 1746. Se Ose:s Dag-
bok, .9iVL 108

ii4 står : Lappland,, läs . Luleå-
Lappmark..

hr\ De framför Kuhn i Manii-

scriptet stående bokstäfver

äro. så oredigt skrifne, alt

jag ej med visshet kan säga,

om de äro : D:r eller D:s.

Doctor blef han ej här i Sve-
rige^ Också heter hani i bref

skrifne 1765 af Eet.is till Lin-

né,. 1., Jul. 19, blott

M:r, och af Likné till Ellis

Fehr. L2. et Sept.. 24, en-

dast D:niis,. Hvaremot han
kalJas D:r i bref till Linné
både af Collinson d. 1 Maji
1765, och af Ellis d. 28

Vec. 1770. Se S:r J. E. Smitii's

Corresp. of Linn^eus, ol. 1,



p. i63. 167. i65. 178 sq. 65.

256. — Men [Medicina;] Un.
20., torde böra ändras till [Bo-

tanicesj. Se \):vM\tom JVrit.

of LiNNjEUSy p. lig.,

Sid.6o lin. 4 star : 4 , läs : 7
.— 6i — 22 efter: Julii 12, ins. [Jun. 24]'

—
> 64 — 7 star: 23, läs: 25. Det härun-

der införda brcf är hvarken
felfritt eller fullständigt. Se
Föret, sid: XV följ.

—=65 — I sfär :: Flissingm, las Julies—

singen
'— 67 — 20 star: 4 parlass, — : 2

_ 68 — 7 efter: Patna, tillägg: [Pa-
triot. Sållslapet] Se s, 92— 73 — i5 står: dif-, läs: de-

=—. 74 — 22 — r Flora,— : Fauna
—- 77 — i3 — : Cornlla, läs: Corollay
— 80 — i5 efter: honom, tillägg: för-

nämligast

— 85 — 7 efter L Isaac, tillägg: Scotus
— 17 — i:LeYden, tillä^-g : och

IVien.
86 7 efter: Botanicus, tillägg: et

Gubernator
— 19 slär: accutissimi, läs: acu-

tissimi

— go — 11 eftei-:. Äuditores
,

tillägg: vid

Tar Academie

;

gi — x6 efter:- 1755, tillägg: se sid. 56,

och utstryk: [17]. Jag har nyli-

gen haft tilUälle att se sjelf-

va Diplomet, som väl icke

är dateradt föiTän d. 27 Dec.

175g, men i hvars context

står , att LiNN^.us blef vald

till f.edamot redau d. i7Aug.
ii7 53..

— 92 — 1 slår: Edinghiirgh , läs: E-
dinhurgh , som äfvcn llytt-

tcs ner nnder Siena
—.94 — 3 står: antog, läs : intog.

Sid. 96 lin. 10 framför: Deum, tillsätt: cita-

tions-tecken

— 97 — 3 står: earum, läs: eorum
— 10 efter: est, tillsätt: citations-

tecken

g8 — 11 framför: Gat,ti,^us, tillsätt:

cilaLions-tccken

— l6 efter: Ilistoricus, tillsält: ci-

tations-tecken'

Af de 6 här uppräknade
Lärde Männers namn har

LiNNK i sitt Manuscript , pä
2:ne bredvid hvarandra slåen-

de rader, antecknat 3me pä
åvardera rad ,. likasom D:r

Maton låtit trycka dem
, p.

673. — De kinma således lä-

sas antingen i den ordning

jag anfört dem, eller som jag

nu efteråt funnit , att de blif-

vit nämde af Muruay i hans

afskrift, nemligen GAni.-T:rs

,

BoERHAAVE Newton , Linné
,

Leibnitz , Gram— 102 ~- 3 står: i, läs: efter

— 107 — 4 — : Pingstiden, läs: Pingst-

tiden

112 II: står : BUDBECKARNE , läs : RuD-
EECKARNE ,.

— 1x3 — i3-i4 imellan : Museum" och
"Fick,, insätt; "Annars fatalt

åhr." Ty
— i4-i6 Rätta meningen i detta

stycke af Manuscriptet , der

några ord äro genom illa skrif-

öing oläslige och andre för-

modligen öfverhoppade , kan
jag med säkerhet icke be-

stämma.
— ii4— 8 står: Grcfve, läs: Hof-Can-

cclleren, [Grefve Henning A-
doi-fJ

— 9 Marquis de Sagramoso kal-



r

— ii8— 6

— IJÖ — 1

l40 13

— 1 45 — 25

3ar ?ian sig sjell i sitt Inträ-

des Tal i K:gl Vet. Acad. d.

a 6 Apr. 1748. ]VI«n Baron
Kosr.Nii^NE skrifver Sagrajio-

zo i sitt Picssidii Tal d. i3

Febr. i8o5, sid. 3g6. n. 8.

efter; Sara, tillägg: Stina

stär; StocUi. 1793 ^:o, livil-

ka ord , såsom missskrifning

,

utstrykas

står: Paris 1743, läs; Holm,
I75l

stnr: främst i den r«dan,läs:

^id. 1.2 framför den i före-

gående Stycke

efter: på, tillägg: Naturen

Meningen , som liär är otj^d-

1ig, bör sä förstås, att den i

Mantissa altera, p. 542, utan

iiauin beskrifna Cancer, kal-

las här i Manuscriptet dicla-

ctylus , ej linearis, som i

iiågra Exemplar af misstag

kommit att tryckas,

står; cdhescences , läs: cdhe-

scentes

står: -riore, läs: -j-e

efter: Skrift, tillägg: i Ori-

ginalet

efter : beklädande
,
tillägg : an-

dra genom mänga penningar
j

efter: utsiras, tillägg: såsom

en sohl

efter: som, — : en^

efter: 1733, tillägg: Efter af-

skrift i sammandrag,

står : 29 , läs : 23, — och efter

1734, tillägg; och som jag

har i afskrift

,

efter: af, tillägg: ellar för

— : deroii:, tillägg: egen-

händigt

efter: ijSi, — : men
står: pubblice, läs: publice

Sid.157lin.13 i orden: ScETULTz voN ScHtÄ.T-

ZENJiEiM, utstrykes t pä bäg-

[26I

Österr

•ge ställen

— 20 efter: 5, insätt:

— i58 — 1 står: Osttr-;
— 20 — : -sahy ,

—
; -sehy

—— 159 — 4-5— : K<ongl. Carolinska Insti-i

tåtet, läs: Allmänna Barn-
sängs-huset i Stockholm.

—-10 står: Physick, läs: Natural-

Philosophy
'— i3 stää.-: 1773, m^en : 1774 i K:L

Acad. Student-Matrikel eller

InskKfnings-Bok.
-— 161— 4 står: 1759, men: 17-60 i K:L

Acad. Student-Matrickel eller

Inskrifnings-Bok.
—_ i64— 6 står: nu, läs: redan— 2 i efter: Haiteccunp , tillägg:

Rouen,_
—- 167 — 20 står: Historie, läs : Histoirc
— 169—25 — : vart,~j ...

170— 4 --
: var, J

^'""^

'

-— 171 — 1 — : Tlieoria , lä;

— 4 efter: dem, tillägg: genom ««
otrolig autopsie— i4 efter: Methoder, tillägg: sonx

gjorde äro eller göras kunna,
— 172 — lö står: i3, läs: i5

— 173 — i3 — : Turelin, läs: Tuhelon,
hvarmed förmodligen menÄS
TuRLOc^r, som dog 1743. Se
Irrih. Rosenhanes Priesidii-

Tal, sid. 192. n. 32.

— 177— 6 står: [månne ej jPm/o A^araca.^

i Stråt Banca], läs: [för-

modligen Pulo-Nanca , el-

ler Öri Nanca]. Se Osbecj»

Dagbok, sid. 106
— 178 — 17 efter: China, tillägg: Ifräa

Originalet.

— 179— 5 itår : durablarare, 1. durablare

— i8q— 10 — ; -vet, läs: -ve

— 182 — 1 efter: tyckes, tillägg: mig

vardt

: Theorie



Sicl.l84 liil.22 siar: bo, läs: do,

i85— 16 eftei-: Wargentin
,
tillägg : R.

N. O.
»_ 188— 3 står: sedan, läs: sen

ig3 — 22 — : eflection,— : afiection

— 194— 7 — : Capiten, — : Captenen
— ig — : -ski'ifiiitig, läs: -siclitniiig

202 -—21, Sid. 2o3 lin. 6, Sid. 20^
lin. 21, Sid. 206 lin. 3, Sid.

209 lin. 4. 18. 21., Sid. 2H
lin. 8, Sid. 2i3 lin. 17, Sid.

2i4 lin. 21 , Sid. 216 lin. 5.

slär : Linné , läs : Linn^eus

— 2o3 — 9 — : oj ) — : ej

— 206 — 9 — : blomman, läs: blomma
— 20 — : vä- , som utstrykes

— 2i5 — 17 står: den första, läs: denna
sista

— 216 -—1 o efter: här, tillägg: nämligen

i den pä föregående sida sist-

nämda Förteckningen
,

efter : editionerna
,

tillägg :

äfven de senare Linn^i
egna, säsom

utstryk: Dissertatio de Fe-
bribus, Stockh. 1739. Cfr.

sid. 1

1

7— i5 står: LiNNJÉs, läs : Linn-t;:

— 217 — 27 — : LudovisjE, läs: Luno-
vic^

— 218 — 21 Planta? Esculenta; ceL flyttas

ner nnder : Oeconomia Natii-

ras, cet.

— 21g och 220 sättas öfverst i brädden i

stället för de der nii ståen-

de 119 och 120
— 224— 8 efter : inklistrade, tillägg : med

Ichtliyocolla

'— 2-26 — 5 iitstryk: icke

— 6 efter: berättar, tillägg: livaiken

— : som , — : är oriktigt

eller, och utstryk : är

— 228 — 19 star: aUniånt hågncictad

,

läs: allinånt lidiracklad

Sid.229 lin.l4 star: 94, läs: go
-25 —

,230— 8 — :

läs :

. 232 — 18 stär

— 27 —

läs : eg(

bräckt - - - näVmäst;
bragt - - _ närmast
: biotets , läs : blodets

ock , — : och
: En, : Ett

: bisältning
, läs : begral-. 236 — 18 — :

ning

• 239 — 9 står: innevarande, läs: 1821— 18 efter: senare, tillägg: veten-
skapliga

. 24o och 24 1 sättas öfverst i brädden i

stället för de der na stående
)uunr. 3 10 och 34

1

• 24i — 9 stär: innevarande är, läs: år

1821
— : Samuel , läs : Peter

244 — 12 efter: pag. 2o5, tillägg: I-

frän Afskrift.

. 245 — 1 efter: 1757 tillägg: Ifrfm Af-
skrift.

247—10 efter: XXVII, tillägg: Ifrån

Originalet.

— 12 stär: note. läs: notte
• 248 — y — : distingvislied , läs: dist-

ingnishcd

Till slut bör anmärkas, att

hela den här anförda cita-

tionen ur S:r James Eiwaiij)

Smi i'irs Företal är tagen ifrån

Ori;iinaI.a.



/ Stam ta/lan och Stamträdet,

1. Sv. TxLiANDER hlcf (:] clöcl Det senore :

1712, iitari i/oö. Se Rud.

Beshr. om Smaland , sid.

385. :

2. Aeiel Tit.iaxdek 1724, ej

1714. Se ftuDA /. C-, som
kallar hoiioni Abigail.

3. Sa:;I. Linn-EUs, Px-ästv". 1744,

ej 1741: G. m. Anna Hele- ...

NA, ej N. OsANDER. Se Pr,

P. TiLiANBERs Ani. Tal ofi^.

Pr. Sam. Linnteus d. 7 Jul.

^7d7- fVex. 4:o

1. Sven Carlsons Moder hetfe

blott Barbara eller Barjsro,'

och Marta var hans hustru.

;. LiNN.Ei Dotter, Lisa Stina

blef ej gift d. 12 Julii, som
han säger både här och i Tex-
ten, sid. 61, utan d. 2^ Junii,
enligt den af hennes Dotter-

Son , H:r Revisor Martin,
mig meddelade skriftliga un-
derrättelse.

Hvad som i dessa bägge Geuealogiska Uppsatlser ännu återstår att ändras såsom
oriktigt och att utredas säsom mtirkt eller mot hvartannat stridande , lemnas till fram-

tidens åtgärd.

Till slut far jag anhålla, att den benägne Läsaren täcktes icke allenast sjelf

rätta de fel, som ännu säkert forekojunia i detta Verk, men hvilka jag hopjjas icke

skola vara sa betydande, att de pä något sätt förvilla meningen, utan ock ursäkta

de små olikheter i stafningssättet, som under en inemot tre års ofta afbruten tryck-

ning ej sä aldeles kiumat undvikas.










