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ter*;. Dess blad aro mera njurfonnige, landade, på un¬
dre sidan fläckige och silkesludne, ilikarne vid basen mera

åtskilde, blommorne mindre, öppna hela dagen och hafva
en stickande vinlukt. Den växer icke blott i Indien, u~
tan synes y.tra mera utbredd på öar ne i indiska oceanen,
Jtfven till dem dit indisk kultur aldrig hunnit, så att ick»
minsta tvifvel kan uppstå, att denna region är dess ur¬

sprungliga hemland, liksom Afrikaf den akta N. Loti

Denna sistnämnda är den först af Herodot och se¬

dan af de fleste Grekiske skribenter omtalade vidtberöm-
da Αωτος Αιγύπτιος och måste noga skiljas från de många
»lag af Loti, som nämnas af äldre författare**).

·) Nymphaea pubescens Dec. syst. 2. ρ. 5i,
**) Ehuru dessa af de åldre Commentatore ne redan h/ii-

ψΗ utredde och efter dein af Sprengel (i dess Antiqu. Βν(.
och Besch. d. Bot.) till sin I.inneatiska terminologi hänförde,
»i tro vi oss höra här upptaga dem, helst uppgifterna öfver
dem f. e. i Der and. eljest förträffliga Syst. 2. ρ. 55. 5 i icke
litet äro intrjcerade, ofullständige ocii först genom jemförelse
med källorne büfva begriplige. Vi tro dein böru efter de Gam¬
le« egen anvisning delas uti

A) Trådurtade.
l. Rhawnus Batus L. eller Zizypktts Botus Ι,.ιηι. är en

taggig buske, som har rundt äggfoi iniga, söta, ätlige bär„ hviika
egentligen äio en flerkärnig stenfrukt. Den växer mest i norra
Africn, men fi mes nägot i sydligaste Europa såsom i Portu¬
gal, pä Sicilien. Dess frukt utgör än i dag ett hu1 vucl-närings-

3.
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3. NympiiåeA coerutea Savigny. skiljer sig ganska
väsentligt från de föregående genom sina i spetsen för¬
medel för flera INoi d—Afrikanske folk (jemf. Dcsf. τη IMem.
Acad. Par. 1788 p. 445), som således väl förijena namnet
λωτοφάγοι, under Ii vilket namn de förekomma hos Horner (O-
dyss. IX) och Herodol (IV. 177; jemf. II. 96). Polyh. 12. 2
och Alhaen. ed. Casäb. i5q7 V· S'fva eu träfEafide be¬
sk ri fning under namn af Lotus lyblca.

'j. Celtis aus.tralis L. I sin hembygd, medelhafs-regionen,
uppväxer den till c11 trad af 4o fots höjd (uti vara Uädgai-
dar blir den endast en låg buske) med bard ved oeh är utan
taggar. Fruklen är eu eulröig stenfrukt, af en arts storlek,
svart till färgen och ätlig. I naturlig förvamitskap siar den af
våra inhemska växter närmast Alm. Den är Xwraf I hcoph,
IV. c. 4. ed. Am stel. i644. p. 521. (I cap. 3, som vanligen
citeras, finna vi den icke). Theoph. beskrifmng är tydlig och upp-
gifves 1. c. alt frukten af denna afve 11 äles af Lotopllagerne p
så att namnet icke alldeles så rikligt af alla hätledes endast
från den förra. Dioscorides Lib. f. c. 09 (utan beskrifn.) kal¬
lar den till skillnad från de öfrige λαηαί ΙίΛ^ν. Den är san¬
nolikt afveri Xutcs hos Hippocrales.

f>. Diospjros Lotus L. eller efter dess hemland Italien,
S. Frankrike o. s. v. vanligen kallad Lotus italicci omtalas
icke bos Grekiska författare, utan endast af Virgilius och Co-
lumella. Den är äfven en buskväxt med söt, ätlig fiukt, af
hvilken än i dag vin och sirap beredesj men den är icke nå¬
gon sten frukt, utan ett månguöigt här, som af våra inhem¬
ska kommer uäimast Arbutus.

B) Ö/ter.
4. Nytuphciea Lotu> L. eller Lolus acgypliaj och
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längde slåndar-knappar och igenkännes genast genom sina
biel blommor. Rotstorken har päronform. Bladen krets¬
runda, sköldlika, emedan den hjertlika basens sidoflikar
äro hopväxte, på undre sidan merendels purpurfärgade.

Denna art uppgifves endast växa i Egypten, ehtiru
mycket tvifvel är underkastadt om den Syd-Afrikanska
Nymphaea scutifolia icke äfven hör till denna art. Först i
sednare tider har Nymphaea coerulea blifvit beskrifven,
som en η y art; likväl finnes den jemte de öfrige ofta afbil¬
dad bland Egyptens hieroglyfer och på dess äldsta monu-
menter. Huru gamla äro icke många nya saker! —
Bland Grekerne är AthenaeUs den ende, som omtalar
denna.

5. ISympJiaea coerulea Savigny eller λωτο; χνχνχιοί Athen,
vanligen förvexlad med Nelumbiiiin eller öfversedd, se ofvan.

6. Flera Diadelphister ulaf Trifolieernes grupp, såsom
nuvarande Botanisters Lotus, Melilotus m. fl. voro väl de in-
uom Grekland vanligast och egentligast λ«τ<os benämde. Alt
vilja hänföra den till någon bestämd art (f. e. Trifol. Melilotus
L.) synes så mycket oriktigare, som Theophrastus (Lib. VII.
c. i4) uttryckligen anmärker, alt under detta collectiva namn
innefattas flera slägten. Alla dessa växter äro ännu ansedde
för de ypperste foderväxter, liksom den Grekiska Lotus just
derföre var berömd. Det är dessa, som Homer i Iliaden me¬
nar med λωτό:f fast dess Lotophager i Odyss. icke af dem
äro benämde. — Endast Dioscorides Lib. IV. c, io6^ loy afser
bestämda arter.
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i 5.
Vigtigare stallen till JSyrnpfu aceernes historia hos Grekithe

Författare.
Herodotus lemnar de äldsta skriftliga historiska ur¬

kunder (ty de bildliga på Egyptiske monumenter äro
till en del åtminstone säkerligen äldre) till dessa märk¬
värdige växters historia. Hit hörer Herod. I.ib. II. r pz.
(ed. Lips. 1828 p. 190). ^Επεάν πληρης γένηται δ ποταμός,
ttai χά πεδία πελαγίστ], φύεται εν τω νδατι κρίνεα πολλά (en stor
mängd af Nymphaea Lotus), τά Αιγύπτιοι καλέοναι λωτόν.
%ανώ Ιπεάν δρέψωσι ν αναίνονσι προς ίί?.ιον και επειτα ιό ίχ ιοί

μέσον τον λωτοί t τι; μψωη έον εμφερες, πτίσαντες, ποιεννται ιξ
uiJTOÖ άρτους όπτονς πυρί. εστι δε και ij ρίζα τον λωτού ftoirxe»

εδώδιμη, και ίγγλυσσει* επιειχέως εον στρογγύλον, μέγαρο ς χαιά
μήλον, εστι δε χαι u/.λα χρίνεα ροδοισι Ιμφερέα (den rosenfärg/*—
de Nelumbium speciosum)) εν τω ποταμφ γινόμενα και ταύτα'
Ιξ ων ο καρπός εν άλλη καλνχι παραφνομέτη εκ της ρίζης γίνει-αι,.
Ληρί'ύ σφηκών ίδέηγ ομοιόζατον. Ιν τούτω τρωκια, 'όσον τε πνρην

ίλαίης, Ιγγίνεται σνχνά. τρώγεται δε και «παλά ταύτα και ανα.

Vi hafva redan anmärkt, att den sednare nu mera

icke finne« i Egypten.

Theopjhrasti Histor. Lib. IV. c. 10 handlar hufvudr

•akligen om dessa båda växter. Först afhandUe
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fNelumbium speciosum). Beskrifningen böner cmdstk&nne·
ligen till denna. Märkvärdigt är i synnerhet följande
Bl älle: o ν μην αλλα καναβάλλονσιν it πηΧω, αχυρωσαντες ευ μάΧα
προς το κατενεχϋηναι γε και μειναι κβΐ διαφ&αρψαι. καϊ ουτω χα-
ταοκευυζουοι τους κυάμονας, hvilket vittnar, att den egentligen
varit en kulturväxt, äfven om den derjemte sått sig -p lf,
— Uppgiften att den skulle Ufven iinnas i Syrien och
Cilicien, gäller icke för vår lid; att de också voro der
på Theophrasti tid eojn kulturväxter, tyckes följa af dess
egna ord, att de icke. trifvci der val. — Derefter följer
beskrifningen på Λωτός (Nymphaea Lotus). Den uppgi¬
ves som växande öfverallt på låglandet under ßodtiden; om
dess odling talas jcke. Den ansågs således som en fuil-
komligen inhemsk växt. Föröfrigt känner äfven Theo-
ph rast endast den Inrita.

Dioscorides afhandlar "Λίγνπτιος κόαμος^ {Nelumbi«m
speciosum) uti Lib. II. cap. 97 och Λωτός αιγύπτιος (Jsiyjn*
phaea Lotus) Lib. IV. cap. 109. Bådas naturalhistoria *)

*) Af Dioscorides lära vi att de gamles Cibotium eller Ci-
boriuna egentligen var frukten af Nehtmbium specio&nm (hvår¬
före ock Galenus de alina. 2. sätter Cibotium som födoämo-e
tillsammans med Colacasia). Af dessa beteddes ock smärre
dryckeskärl, som likaledes kallades ( ibotia. För dessas för¬
färdigande voro ordentlige fabriker i Λle^an<j;iia. Jemf. Stra'r*0
Isib. XFlisom älven intygar deras härstammande iVao Ne-
Iwnbuim.
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är ofullkomligare än hos Theophrastus (enligt uppgiften
of den förras vaxtställe: Cilicien, synes den vara lånad
af den sednäre), men deras användande utförligare och
fullkomligt öfverensstämmande med nuvarande bruket i
Egypten.

Hos Strebo Lib. XV (ed. Bas. i54g p. 661) finna vi
liksom i förbigående anförd en notis, som icke är utan
vigt. Han anför nemligen, att då Alexander under sitt
tåg fann i Acesis χυΰμβς αϊγυπτίβς (Nelumbium speciosum),
så trodde lian sig funnit Nilens ursprung. Deraf följer,
att Nelumbium måst vara en i hela det mellanliggande
gebitet okänd växt. Vidare namnes i Lib, XVII Cibotii
tillverkning af frukterne af Nelumbium.

Diodorus· Sicnlus (ed. Rhodom. Lib. T. p. 9, 00) upp¬

skattar χναμος och λωτός såsom födoämne betraktade syn¬
nerligen högst. De få till och med tjena som ett bevis
för Egyptiska påståendet, att Egypten skulle vara men-
niskoslägtets stamland, emedan dessa växter, efter dess
förmenande, genast erböd de förstfödde en passande och
beredd föda,

- Uti Athenati Λειπνοσοφιςων finna vi några uppgifter
om dessa växter, som icke förekomma annorstädes. Tre¬
dje Boken börjar med ett citat ur Nikandri Georgica,
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'Snέιρειας xvafiov υ,Ιγΰπτιον
ν.Οφρα ϋερείης,

hvilket redan vittnar för vårt syfte, att bevisa det Ne-
lumbium egentligen varit bekant som kulturväxt. Län¬
gre ned berättas, eiter Plutarchus, alt fast den ingenstä¬
des odlas eller odlad skulle växa utom i Egypten (en ny
hän tydning pä dess plantering derstädes) ·— sa hade den
en gång varit sedd af en tillfällighet (συνέβη) uppkommen
i Epirus — och något dylikt har äfven inträffat i Edep-
sus *). Men vi tro icke stort pa slump och underverk i

^ ) To «τ»ρ-χπϊ.ηϊΐον syl·/·~o i? ÅioiCpw. För alt göia delta
ännu kraftigare öfversättes i Gazas latinska version:
ined underverk. (Stallet omtalas äfven af Strabo och lärer
varit beläget i Macedonien). Vi hafva äfven i sednare tider
innoni Växtriket sett många dylika underverk, men ock deras
naturliga förklaring af mindre lätlrogne granskare. Så utbred¬
de sig öfver Moscaus ruiner efter branden 1812 hastigt den i
Ryssland förut osedda Sisymbrium pannonicam (Gold. Mem.
Mose. V. p. 101); så uppkom på de afbrände lomterne efter
den stora eldsvådan i ivongsberg i mängd Blltain capitatum
(Horn. Oec. Plant. p. 8); sjelfve hafva vi sett ett afbrändt
kärr öfverläckt af Cardcunine hirsuta .i der den förut aldrig i
trakten varit sedd. Man ser dylikt inträffa med Senecio sil-
raticus och Filago montana, livar man svedjar skogsmark.
Men icke behöfver man derföre antaga något "underverk", icke
heller af den Ungerska Caricis Cyperoidis oförmodade fram¬
komst uti en uttorkad damm vid Fredriksberg i Dannemark,
icke heller af flera Amerikanska växters plötsliga utbredande
1 Europa. Se nurolver Λ7ομ. Bl, Suec. p. 205.
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Äet mest lagbundna rike, nenfligen naturen*. t^ian antaga
snarare att frön till den blifvit införda frå i Egypten. Vi¬
dare berättas uti Lib. XV (ed. cit» p. 677) φίιεται δέ 011104

lf λίμιαις, ·&ερους ωρα, χαϊ εισίν αυτού χροιαί δύο, ή uiv τω ρό~
δ'φ (Nelumbium speciosuin) έοιχνΐα, ix τούτου δε b πλεχόμενο%
στέφανος κυρίως *Λντινόετος καλείται, ό δε έτερο; λωτίνος ότομάζs»
*<x*·, κυαίεαν (Xyrnphaea coerulea) ϊχωκ τψ γοοιαν, Il vilket
är det enda bevis vi ega att Grekerne äfven kände Nym*
pkaect coerulea *).

I sammanhang härmed borde vi kanhända äfven sö¬
ka förklara, hvarföre Pythagoras förbod sin efterföljare
bruket af Faha Aegyptia, men vi måste lemna derhän,
antingen det varit af xMedicinska grunder såsom af dyväxter
(Gaienus de Alim. 1. säger om Faba Aegyptia, att den är
natura humidiori et excrernentitia; äfven i de alim. a.

förkastas Colacasia och Cibotia) eller hvad man äfvea

*) Då vi här förbigått de stallen, som röra de tillracUi-
gptr feandö Nymphaea alba och lutea, böra vi lik \ al anmärka,
att de äfven hos Aristoteles förekomma under namn af ro >*-

to Ιατρικόliksom namnet Nuphar är det vanligaste hos
medeltidens författare. ''Dass ursprüngliche Wort ist per¬
sisch, nilufar oder nilupar ode!· ni/far, ni'par das ist blaut; r-
b%ö» blauglanzige oder blauhiättiige von nil, ml Jm'm, Indigo,
Aus Nilufar ist Nenufar eine (übrigens auch sehn ff massige^
Verderbnis* entstanden, Nuphar ist bloss# Verstümmelt«^.
RH hert in Kock Dcuitcbl. IV. p. 5».
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antagit, att meningen ar det de icke skulle blanda
sig i politik, emedan Faha« Aegyptiae skola användts vid
politiska omröstningar. Pythagorae egen lefnad vittnaf
val icke lör den sednare meningen, men mången varnar ock
kraftigast från det, som han funnit vara dess eget fel.

§. 4.
Öfver Grekiska ForJattarnes Commentatorer.

Till desse tro vi oss äfven böra räkna Pliniut (Hist.
iiib. IV), ehuru han i många stycken väl mera är cora-

pilator. Öfver Nelumbium afskrifver han Theophrast;
men utesluter åtskilligt, omkastar annat, så att lian icke

■
'

f

fullkomligt riktigt återger Theophrasti mening. En märk¬
värdig ny uppgift träffa vi likväl, att den då börjat odlas
I Italien*), som vittnar att den varit ansedd för kulturväxt*

Vid vetenskapernes började restauration, då mari
sökte på riktig väg grundlägga naturvetenskaperne genom

uppsökandet och bestämmandet af de gamles under me¬

deltiden nästan helt och hälfet äfven till namnen förgätna

*) Någon annan uppgift bestyrker icke vidare delta för¬
hållande. Sednare har man intet spår till den i Italien. Väl
berättar I. Bauhinus Lib. 58. c. 111, som ett rykte, utan au¬
ktoritet ("sunt qui Venetiis. satam vidisse — affirment"), att
den skulle vid dess tid varit odlad i Venedig, men det ar al¬
drig sedan b styrkt.

B
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naturalster, var väl ingen växt, sam gjorde mera bekym¬
mer än de gamles Faba Aegyptia — ty den var då re¬
dan försvunnen ur Egypten. Man fann intet motsvaran¬
de i naturen. Mathiolus, som icke gerna ville vidgå att
han icke kände allt hvad de gamle sett och vetat, lem-
nade deröfver en diktad figur, uppgjord efter de gamlas
beskrifningar. Caspar Bauhin (pin. ρ. 196) tillstod upp¬
riktigt att man icke kände hvad växt de gamle menat,
men han antog för gifvet, att den måste varit en Aruin-
art, närbeslägtad med Anm Colacasia, hvartill han ock
af äldre förvexlingar egde anledning. Man finner der
summariskt, liksom hos öfrige de gamles Comraentatorer
fullständigt uppgifna,. alla skrupler, som denna växts be¬
stämmande förorsakade. Emedlertid liade redan då ge¬
nom Holländske skeppare Clusius från Ostindien erhållit
en okänd frukt, som han med sin vanliga beundransvär¬
da skarpsinnighet anade vara de gamles Faha aegyptia»
Sedan Indien blef botaniskt undersökt, så var allt tvifvel
om identiteten med den forn-egyptiska *) häfven, ty så
väl Egyptiske teckningarne, som Grekernes, beskrifningar
äro omisskännelige.

Föga lyckligare var man uti utredandet af den hvita
Lotus-blomman (den biet förblef okänd till sista decennierne).
C. Baubin nämner den icke ens i sin Pinax," ff. Bauhinnr
afskrifver de gamle, likväl med sina vanliga, nästan alltid
obehörige, utfall emot sina föregångare, hvilka skilj,t den
som art från den vanliga Nymphaea alba. Alpinur, som

*) Morisoη i dess Hist. plant, lemη ad e först fullständig be-
kntnirig öfver den samma.



för sin tid yäl upplyst Egyptens vegetation, hade redan
då beskrifvit den och väckt uppmärksamheten på dess
likhet med N» all·a.

Fullständigt skall Delile i sin Flora Aegyptiaca pag.
j5g—jßg utreda de i Egypten växande arters historia; vi
beklaga alt vi endast af recensioner känna detta arbete·
som säkert besparat oss mycket besvär.

§- 5.
De resnltater vi af det anförda anse sannolika, äro:
i. Att ΝβΙιιηώίιΐΜ rpeciosttm eller de gamles χύαμος αι¬

γύπτιος y Faba Aegyptia, aldrig varit egentligen inhemsk i
Egypten, utan som en rent Ost-Asiatisk och Indisk växt
derstädes med den äldre kulturen bliivit införd och som en
helig växt kultiverad; jemte nämnde kultur har den der-
före afven derstädes försvunnit'").

v

2·. Då man i en kult finner naturalster ingripa och
som heliga ansedde, som ej tillhöra landet, så är allt skäl
att misstänka äfven kulten vara af främmande ursprung
(ehuru en sådan, ju mer sinnlig den är, desto mera må¬
ste lämpa sig efter lokala förhållanden) — och just från
det land, hvarifrån den heliga f. e. växten härstammar.
Nu veta vi att den i Isis*kulten så väsendtligen ingripande
Nehtmbiuni speciosum är en Indisk växt och tyckes detta
lemna ett nytt stöd för Heerens anvisning på Egyptiska

*) Dess isolerade förekommande på en enda punkt vid
Kaspiska hafvet strider rcke häremot ; man har ju äfven i dessa
trakter funnit spår af en äldre Buddha-kult,
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kultens Indiska härkomst *). På sednare stället der kul-
ten varit stationär, är den ännu helig.

o. Innom denna familj finna vi ännu den Öfverens-
stämmelse emellan Indiska och Egyptiska kulterne, att af
de snarlika och äfven af örtkännare förvexlade Nymphaea
(Lotus och JM. pubescens voro helgade, den förra åt Ni¬
len, den sednare åt Ganges. Att den sednares symboli¬
ska betydelse snarare skulle vara i Egyptiska kulten häm¬
tad från Indiska, än tvärtom, anse vi sannolikare. Upp¬
giften deremot att Nymphaea Lotut från Egypten bhivit
öfverförd till Indien, anse vi bevisligen vara falsk, helst
den Indiska "Lotus" icke är identisk med den Egyptiska.

4, Nympheaceerne, jernte flera andra växter, synas
likväl antyda, att för den likhet man upptäcker i olika
folkslags mylhologiska föreställningar, nian icke ovillkorli¬
gen behöfver antaga ett lån från det ena af det andra.,
utan ligger ofta en slägtet medfödd gemensam uppfatt¬
ningsförmåga af naturen derföre till grund, eller med an¬
dra ord, att naturalstren sjelfva äro ett mythiskt tecken¬
språk, som lika tydes af Iivarje natursinne på samma bild¬
ningsgrad. Ju närmare denna ligger naturen, såsom både
i slägtet« och individuens ungdom, ju öppnare är sinnet
för detta symboliska språk. En half, söndersplittrande
reflexion aileder derifrån, men, för att fortsätta Bacos
yttrande orn filosofiens förhållande till religionen, ett helt,
ett grundligt studium återför till barndomssinnet ochnaturen.

*) Flera Indiska växter, sam knappt annorstädes förekom¬
ma. halva Frau allägsnare tider än historien känner deras in¬
vandring, varit kulturväxter i Egypten f e. Indiska Tamarin¬
den (Tamariudus indica L.), Cordia AJyxa»

Rä tte l s-er: sid. 11 rad. 5 läs: äro, rad. 7 : anseende såsom, rad.
nedifr. dessa, sid. 15 rad. 8: var blomman.


