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Inledning»

Uvad vigt foralemningar och minnesmärken ega för histo¬
rien, är allmänt erkändt. Redan i ruiner äro de likväl ännu
qvarslående vittnen irån längst förflutna tider, ofta hänvisande
på händelser, dem häfderna förliga, och, äfven der dessa tala,
vinner historien af samtidiga monumenter ett nytt stöd, fä¬
stad vid bestämd lokal eller visst föremål liksom större ä-

skådlighet.

Men det gifves ännu ett annat slag af monumenter, som
vi ville kalla mera storartade, mera varaktige, nemligen i na¬
turen. Vi sade mera storartade, emedan de icke resas af
smickret och tidens nycker, icke fästa sig vid dagens slandor
och små intriger, utan följa menskliga kullurens framsteg el¬
ler i en enkel bild teckna jordens gestalt under verldsperioder.
Mera varaktige, emedan naturen födes ny hvarje år ur sina
egna ruiner och vid de stora katastrofer, då en skönare ska¬
pelse uppstått på den förutvarandes katakomber, har äfven
den sednare af naturen sjelf omsorgsfullt blifvit förvarad åt
eftervärldens vetfgirighet på ett sätt, hvaremot antikens mu¬

mier förblifva ofullkomliga försök. Derigenom har man först i
sednare tider, sedan mensklighetens arkiver för den äldre hi-
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Morien syntes uttömde, funnit ett nytt outtömligt för de aldra
äldsta tidernej funnit källor för verldens historia före menni-
skosläglets uppträdande på scenen uti naturens stora aritiqui-
Icts-museum, jorden. Huru otvätydig och innehållsrik är
icke naturens hierogtyfiska slenskrift emot Indiens tempelgrot¬
tors och Egyptiske pyramidernes? Tala de sednare om mensk-
liga snillets förmåga, så vittna de förra om Skaparens allmagt.
Denne gaf aldrig menniskan herravälde öfver den flyktande
tiden, men redan vid slägtets skapelse *)

"Gott gab uns die Natur zum Königreich,
Kraft sie zu fühlen, zu geniessen."

I menniskoslägtets första ålder äro naturen och historien
så sammanväfde uti mythen, att den sednares glesa och sköra
trådar endast, om någonsin, kunna utvecklas genom jemfö-
relsen med den natur, hvarur mytlierne uppstått, öfvergå
vi sedan till slägtets sago-ålder, träffa vi mången motsägelse,
månget under, som Naturvetenskaperne böra lösa, hvilket vid
första påseendet innebär ett bevis emot sagans historiska grund,
men löst blir ett talande skäl för dess trovärdighet **}, liksom

*) i Mos. B. i Cap. v. 28. För3t i sednare tider har man kun¬
nat fatta detta Capitels trogna natursanning.

**) Så, för att nu, bland otaliga blott nämna några obetydligare
exempel, skulle väl hvar och en betvifla uppgiften om Xenophons
berättelse om sina soldaters insjuknande af honung, om icke just
a samma trakt än i dag bien af Azalea ponlica drogo en giftig ho¬
nung. — Så tyckas först Nordboarnes berättelser om Vinland förlora sin



Heroclots berättelse om Afrikas omsegling blir sannolik just af
det naturnödvändiga factum, som han sjelf anser för ett bevis
emot dess tillförlitlighet. Då Astronomien understödt Krono¬

logien för bestämmande af tiden för mången forntida tilldra¬
gelse, så tyckas äfven de öfrige naturvetenskaperne kunna bi¬
draga till utredandet af mången händelses lokalitet, af hembyg¬
den lör vida utspridde traditioner*), till och med religiösa
kulter, hvarpå i närvarande afhandling vi önskade kunna lemna
ett exempel, genom ett ringa bidrag till Heerens åsigt af E-
gyptiska kultens Indiska ursprung. Med civilisationens utbre¬
dande och med kolonier till aflägsna länder följa alltid en

mängd växter, som förblifva stadigvarande vittnen af bådas
icke blott utländska ursprung, utan äfven förra hemland, ja
verkliga minnesvårdar, om både civilisationen och kolonisterne
skulle utdö **). Så snart en Europé bosätter sig i någon af-

trovärdighet, då egentliga Vinraiikan alls icke fanns i America före
Etiropeerne j men der finnas både Vitis- och Cissus-arter så lika och
närbeslägtade, alt livar och en, som ej närmare jemför dem, måste
förvexla dem. De gå ej längre upp än till och med Canada, såle¬
des måste Vinland varit åtminstone så långt i söder.

*) Om man saknade säkrare underrättelser, skulle man redan af
de blad, som utgöra siraterne på f. e. Corinthiske pelare, se att de
härstamma från ett land, hvarest Acanthus mollis är en inhemsk växt
o. s. v. Äfven menniskoslägtets, åtminstone Kaukasiska stammens,
vagga har man velat uppsöka i de trakter, der de äldsta kultur-
växterne växa vilda.

**) Exempel har man derpå uti Grönland, hvarest Vicia Cracca,
som eljest ej finnes i landet, utmärker rudera efter de gamle JNorr-
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lagsen Noi'dAmerikansk skogstrakt, infiuner sig genast Plan-
tago major i trakten, men flyttar icke bort om kolonisten
skulle ömsa hemvist; Indianerna kalla den del1 före de hvitas

fotspår" af den tron, att den uppväxer hvar en Europés föt
blott en gång trampat marken. Huru långt fornåldrens com-

munioationer och handelsförbindelser sträckte sig, kan man

sluta af de naturalster, som af dem voro kända. Liksom man
ofta i våra dagar vid handelsplatser finner växter, bosatte
från de trakter, hvarpå sjöfart idkas, så finner man ännu i
vissa växteis utbredning spår af medeltidens handelsvägar;
Corispermum intermedium (slägtet tillhör-egentligen länderne
kring Svarta hafvet) går ända till Weichselns mynning vid
Östersjön; den orientaliska Cochlearia glastifolia fanns, enligt
Ray, ännu för ett sekel sedan vid Regensburg *). Dylikt

ske kolonisternes boningar. Hörnern. Tillägg Dansk., Plcint. p. 232.
Till alfa länder dit Europeiske kolonier utgått, har äfven europeisk
vegetation till en del medföljt. Vestindien har inflyttningar både.
från Europa och Afrika.

*) Märkvärdigt är äfven det förhållande, att flera växter finnas jemt
så långt utbredde, som vissa nationer framträngt, liksom hade de åtföljt
desse, emedan de höra till dessa folks victus och amictus. Så långt
Dadelpalmen och Sesamum trifvas i Europa, så långt kunde Ara-
berne blifva rikligt besatte. Så har man flera ännu lefvande min¬
nesmärken af Växtriket i Ryssland efter Mongolerna; den orientaliska
Tatarkålens (Crambes Tatariae) m. fl. vestliga gränspunkt i Europa äro
'die Tiirkenschanze" vid Wien och först efter sednaste Europeiska
folkkriget bosatte sig den Ryska Bunias orientalis kring Paris, se¬
dan denna stora och för sina grannar besvärliga växt förut innäslat
sig i de flesta medel-europeiska länder.
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lemriar väl icke nagra brukbara malerialier för historien, raen
är dock att anse för en egen klass af fornminnen. Redan
näturalstrens, äfven växternes, namn innebära ofta, då de äro
kulturväxter, anvisning på den trakt, hvarifrån de blifvit in¬
förda; då de äro inhemska, en mylhologisk betydelse, som da
de aro allmännna folksnamn vittna att äfven mythen varit en
folkstro. Ännu lefver bland Sveriges allmoge Baldurs minne*)
innom blommornas rike, liksom Freyas bland stjernorne (O-
rion), sedan hon vid Kristendomens införande måste åt Jung¬
fru Maria afstå hela sin jordiska blomster-cykel **). Vi skulle
alltför mycket trötta läsaren om vi ytterligare ville hopa alla
hithörande facta; de vigtigare ämna vi spara till sjelfva av¬
handlingen; hvar och en vet förut att historiens urkunder inne¬
hålla ofta ämnen, som fordra naturhistorisk granskning— ja,
vi voro nästan frestade att fråga, hvad äro tänkarens, skal¬
dens och konstnärens skapelser annat än mer eller mindre fria
och lyckade öfversättningar från naturens, för hvilkas riktiga
uppfattning och bedömmande man ofia behöfver jemnföra o-
riginalet.

Huru Zoologiske fynd och undersökningar bidragit till
upplysande af den äldre Svenska Historien, icke blott i frå¬
gan om landets fordna utseende, utan äfven om dess inbyg¬
gare, deras lefnadssält m. m., torde icke vara obekant ***).

*) Ballerbro, Baldurs brå (Baldurs Ögonbryn) är i S. Sverige
namnet på Anthemis-arier, egentligen Matricaria Chåmomilla.

**) De blommor, som i kristna tiden kallas Jungfru Marine el¬
ler vår frus, kallades i hedniska Freyas. Horn. Ek. Plant. p. »236.

* * *) Se f. e. Prof. Nilssons Scand. Fauna.
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Något af vigt i denna väg tro vi visst icke vara att heinla
från växlernes rike; men då vi genomgått så väl äldre som

nyare Bolaniske författare, liafva vi ofta stött på isolerade facta, ,

hvilka synts oss böra sammanbindas med historiska händelser.
Vi skola denna gång, så mycket dessa dagars trångmål tillå¬
ter, något fästa oss vid de gamles Nympheaceer* Då vi låtit
förleda oss till exkursioner på ett för oss nästan främmande
fält, så utbedja vi läsarens öfverscende för nästan oundvik¬
lige irringar. Efter så talrika kommentatorer är icke någon
rik eflerskörd att vänta» Om vi kunna rätta ett eller annat

misstag, f. e. den af dessa antagna identiteten af Nilens och
Gängens Lotus, eller lyckas framtvinga någon ny kombination,
må det vara tillräckligt ämne för en disputation i våra torf¬
tiga tider.
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FÖRSTA EXKURSEN.

Öfver de gamle Grekernes Nymplieaeeer.

§· i.

Upplysningar ofver Nympfieaceerne hämtade från deras
Naturhistoria.

Forntida författares naturhistoriska uppgifter läser man
med helt olika ögon om man förut känner det afhand-
lade naturalstrets historia, än om man efteråt öfver det
samma söker naturhistoriska upplysningar. Derföre haf-
va vi ansett oss böra först lemna en allmän Öfversigt af
dessa växters naturalhistoria *), nemligen deras utseende,
geografiska utbredning och användande, emedan det van¬
ligen är antingen deras nytta eller något, om vi må så
säga symboliskt, i deras utseende och växtställe, som
förvärfvat dem en historisk eller mythologisk betydelse.

Nympheaceerne (Nymphaeaceae Decand.) stå, i afse-
ende på deras groning och vegetativa system, liksom på
gränsen emellan blomväxter med ett och tvänne hjert-
blad **). Blomman och frukten anvisar dem likväl sin
plats bland de sednare och vid närmare granskning fin¬
ner man dem typiskt äfven hafva tvenne hjertblad, ehuru

*) Med förbigående af mindre, i Ögonen ej fallande, rent
holaniska karaklever.

**) Jemf. Dcc. Syst. 2. ρ 5$· Barth ord. nat. ρ. 8j.
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de, såsom hos flera i vatten växande Dikotyledoner äro
orngifne af en säck, livaraf de först synas enkla. Med
Liljorne, i bestämd naturhistorisk mening, äga de så¬
ledes ingen närmare förvandtskap. ehuru både de äl¬
dre kallorne och dessas kommentatorer kalla dem Lil¬

jeväxter. De hafva ingen stjelk, men en tjock, van¬

ligen horizontel rotstock (rhizoma), som. genom fibrösa
trådar fäster sig uti jorden. Bladen breda, stora, på
vattnet flytande, antingen sköldlika eller, afven då de äro

hjertlika, så djupt inskurne, att de hafva ett sköldlikt ut¬

seende; på öfre sidan äro de glänsande och glatte. Blad-
och blomskaften äro fullkomligt enkla, ofta flera alnar

långa, de sednare enblommige. Blommorne stora°), van¬
ligen utmärkt praktfulla, ofta välluktande, till utseendet
emellan Peonier, de utländska Magnolierne och Vallmo,
emellan hvilka de ock efter de fleste författares åsigt
ega sin plats i systemet. Före och efter blomningen sän¬
ka de sig under vattnet, oftast dyka de afven ned sam-

mandragne i mulen väderlek eller om nätterne; egentligen
blomma de herrligast i morgonsolen. Frukten, som synes
hos de flesta vara enkel och inuti är slemmig, består af
flera skilda småfrukter, som äro inneslutne i ett gemen¬
samt fäste, som har utseende af en Vallmo-kapsel. Frön
äro stora, inuti merendels mjölaktige.

*) Nymphaea alba ar den största blomman i Skandina¬
viens Flora,


