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Ö f v e r  V é x t e r n e s  N  a  m  n«

J[cke utan fruktan, ätt. blifva ansedde för litterära 
äfventyrare, begifva vi oss nu* sedan vi förut kring- 
ströfvat på det historiska gebitet, på ett nytt för oss 
lika fråmmande, netnligen det linguistiska—  och det 
så mycket in er, som vi till Stöd för våra åsigter, i 
synnerhet det, som rör vextnamnens historia, icke 
kunna åberopa någon auktoritet» utan endast de re- 
Sultater vi kommit till genom de äldre källornes stu
dium , jernfördt med naturen» Yi känna likväl den 
nyare Filologiska litteraturen alltför otillräckligt, för 
att uppgifva våra åsigter för nya; men för oss arö 
de åtminstone våra egna, och liafva vi derföre trott 
oss böra framställa dem i denna form —  i fall de 
skulle vara bekanta, som ett ojäfvigt vittne för sakens 
riktighet -— i fall de äro nya, för att vinna rättelse. 
Sjelfva ämnet kan i sig anses eget och besynnerligt; 
tnen utom det, alt namnens betydelse vanligen inne
bär något, som väl är värdt att kanna, så Under
lättar det tillika m innet, då det Innebär en vigtig 
karakter eller afser något historiskt factum* Detta 
gäller företrädesvis om de äldsta namnen, emedan de 
gämleS uppfattning af naturen och dess alster måste 
afpraglas i dessaS namn den tid man saknade böcker 
och beskrifningår, att nedlägga sin vishet uti. De 
äro de tiders naturkunskaps kärna (In nUce), fast dess 
genoni åldren hårdnade skal nu är svårt, ofta omöj
ligt, att bryta. Vi skola derföre börja med en fram
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ställning af det sätt, hvaruppå vextnamnehs etymo-  
fogi för närvarande vanligen bedrifves*). Under 
granskningen deraf hafva vi kommit till den öfver- 
tygelse, att föga vinst är all hoppas af dessa isolera
de försök, utan en klarare insigt i veoctnamnens hi- 
storia**Jj hvartill vi derefter skola försöka lemna ett 
utkast, men då v i, oss vetterligen, deruti ej ega någon 
enda föregångare, kan icke mycket väntas af första 
försöket. Om det tillätes oss deruti fortsätta. våra 
forskningar, hoppas vi sjelfve dertill kunna lemna 
något hade fullständigare och mognare. Sist ofvergå 
vi till en kritisk granskning om våra nyare v e x t-  
Ttamn. Yäl kan man om dem för närvarande säga, 
som Hinduei ne om allt som sker i fjerde jug, att de 
icke förtjena någon historia; men då dessas faststäl
lande för oss just är det vigtigaste, så torde en kri
tisk profiling af de stridande principer, som nu läf- 
la 0111 att göra sig gällande, vara nödvändig, sedan 
den lord na Linneanska enformigheten blifvit upplöst, 
m indre genom öfvergifvande af dess grundsatser än 
de nya frågor, som uppstått.

Det måste öfverlåtas till en framtids afgörandc, 
huru vida fpr naturalstrens benämning i språken i 
allmänhet ligger en inre, gemensam princip till grund, 
som efter gifven lag med folkens olika bildningsgrad 
förändras. På det närvarande uppsats icke må ut- 
sväfva till ett obegränsadt omfång, inskränka vi oss 
här till de egentligen vetenskaplige namnen, såsom 
varande de enda, som hafva för Botaniken ett histo
riskt intresse. För liela den äldsta tiden samman-

*) Deröfver hafva vi i B otanisk. N o tis . / 8 4 1 , n. 6. redan  
lemnat en uppsats,  hvaraf här för sammanhanget måste lem -  
lias en sammanträngd framställning med några tillägg.

**) Om icke ämnet i sig vore allt för obetydligt skulle vi 
äfven sagt pextnam nens F ilosofi, emedan deras studium måsle 
sträfva till finnandet af de allmänna principer, som för dem  
ligga till grund.
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fälla likval dessa med folks-namnen, ty då föll det 
väl aldrig någon skriftställare in , att sjelf bilda något 
nytt nam n, hvarmed nu hvarje dilettant gerna sysel- 
sätter sig. Tvärtom trodde de gamle, att ett för 
långt drifvit studium al namn, afledde frän uppfat
tande af det vusendtliga i sak';,Q. Aristoteles, Theo
phrastus m. fl. bildade inga sådanne. Detta är för
klaringen, hvarföre för de äldsta vetenskapliga nam
nens uppkomst och bildning, gälla samma lagar som 
för folkspråkens. A llt bemödande att i dessa införa 
våra nya vetenskapliga namn har hittills varit för- 
gäfves, endast frisk naturpoesi och religion fortlefva 
evigt på folkens läppar. Blott någon gång i förbi
gående tillåta vi oss jemförelse med nyare språkens 
benämningar, ehuru de Svenska f. e. för oss Sven
skar kunde ega intresse * y).

*) ” Tum primum liomines ipsas res neglexerint, quum ni
mio studio nomina quaerere inciperent.” Galenus.

**) Svårigheten, att ingå häruti, ligger i den osåkra och otill
räckliga kunskap man ännu om dessa eger; vi veta af egen 
erfarenhet, att en mängd i Göta rike allmänt bekanta (ur
åldriga) folksnamn antingen icke anföras eller blott tilläggas 
deruti en inskränkt landsort. För oss är emedlerlid fullt klart, 
att i detta afseende eger en väsendllig ursprunglig skillnad 
rum emellan Svea och Göta språken, som väl för de större 
trädslagen (dock är f. e. Svearnes T all i Göta rikes inre pro- 
vincer alldeles obekant och kallas alitid För, Fur) och alla 
handelsartiklar blitvit utplånad och Svea namnen, som in -  
gångne i skriftspråket och antagne af de bildade, på vissa or
ter allt mer och mer uttränga Göternas. Svea namnen hafva 
Vanligen en sjelfsläudig härledning, Göta namnen åter samman
falla nästan alltid med d e  Danske och Nedersaxiske. Som  
exempel skola vi anföra våra vanliga bärsorter: Suec. Sm ni
tron — Got. J o rdbär; Suec. B lå b ä r  =  Got. Slinnen; Suec. O don; 
— Got. B /å b ä r  (i flera niiancer); Suec. L ingon  ■=. Got. Kröson; 
Suec. H allon  =  Got. B  r in g b ä r ; Suec. Jungfrubär ~  Got. Sten
bär  ,• Suec. O lvon  == Got. lln a b ä r  • Cornus suecica i Göta rike 
allmänt H önsbär. På samma sätt de flesta buskar: Suec. G et-  
opp  el — Got. W  a lb jö rk ; Suec. Jälster — Got. Vekare; Succ,
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Ytterligare utesluta vi alla filosofiska undersök
ningar om språkens ursprung; alla rent linguisliska 
f. e. öfver en del namns nedstämmande från ett ge
mensamt urspråk, ehuru de utmärktare naturalstren 
måst vara bland de första föremål, som egt egna be
nämningar —  och någras, just de oförklailigastes, 
öfverensstämmelse i flera Europeiska0)  språk, utan 
att bestämd t kunna påstås vara lånta, lätt kunde gif- 
va anledning till sådan utsträckning. Men för Bo
tanisten eger det föga intresse, att känna hvarken de 
ursprungliga radicerne eller dessas primitiva bety
delse, utan blott den j som är afsedd vid namngif- 
ningen; inse den m etafor> som ligger till grund för 
deras öfverflyttningar till ett bestäindt föremål. Vi 
anse det just vara ett lel i den gängse etymologien 
att man ej företrädesvis sökt detta. Ty icke kan det 
ligga någon vigt på en etym ologi, 0111 man förbiser 
den ide-association, som derföre ligger till grund.

B ra k v e d  =  Got. Tor ske, Tröske (barken allmänt brukad som 
specificum mot torsk), och ännu mer om örter, ehuru dessa i 
särskilda provincer atvika, att det är svårt urskilja det ur
sprungliga. Dock äro Svea benämningarne Ormbunke eller 
Ormris, Fräken m. 11. i Göta rikes inre delar okände, der för 
det förstnämda alltid nyttjas B ra k en , för det sednare Ströple. 
För alla sydligare vexter som i  Svea Rike blifvit införde äro 
de sydligare benämningarne antagna. Äfven till djuren kan 
detta utsträckas Suec. F arg  =  Got. L iv  o. s. v.

*) Om Grekernes §\i§  får antagas stamforvandt med Lali-  
nernes Salix, så återkommer denna benämning i de flesta 
Europeiska språk (Engelsm. S a llo w , vårt Salle eller s ä lg ) ; på 
samma sätt A ln u s  m. 11.
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I. Vextnamueiss £tymolo^l.
" There is abundant room for the exercise o f  imagination
"in the derivation  o f  names."

H o o k e r .

,A .n  förda motto antyder träffande den nu gällande 
principen för vextnamnens etymologi; men i vår tan
ka äfven tillräckeligen den villoväg, hvaruppå den 
sig befinner. Vi anse nemligen för liufvudsaken, att 
etymologien är k/ar och säker; att imaginationen 
härvid instänges inom så trånga gränsor som möj
ligt; och att i stället rum lemnas lör den historiska 
forskningen. Från denna synpunkt framstäldes den 
ock af L inné i dess Philosophia Botanica. Men som 
Linnés syftemål tillika var, att utmönstra alla bar
bariska nam n, d. v. s. dem, som ej hade rot i Gre
kiska eller Latin, så bibehöll han af dessa endast d e , 
för livilka rot kunde i klassiska språken uppgifvas, 
såsom för Chinesernes The uti S m ,  Arabernes Coff'e 
i *wqpéw, Amerikanernes Mamei i fructu mammoso o. 
s. v. Linné var häruti strängare än Greker och Ro
mare sjelfva, som ofta tillegnade sig barbariska ord, 
då de saknade egiia, men mildrade dem etter sitt 
språks uttal. Följden deral biet likväl den, att dess 
efterföljare ville hutvä etytnologi för alla antagna skigt- 
narnn (Af v en de gamla klassiske namnen, för livilka 
Linné endast citerade Auktorerne) och tyckes man 
dervid ofta ansett all historisk, ali filologisk sanning 
likgilltig, blott man fick en derivation. Så uppkom- 
mo sådanne etymologier som Viburnum ”a non vin
cendo” (cle gamlas Viburnum  var i alla lall i c k e  iden
tisk med vår, eller ens någon bestämd art). Viola 
af ”ad vias” eller vi olendi.’ IJtan alseende pä iiam-
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nets ursprung, utan sinne för naturens språk tillgreps 
livilket språk som helst, hvarunder ordens betydelse 
ofta på det mest besynnerliga sätt tillskrufvades. För 
att inse huru dylika etymologicr sakna allt värde,
bchöfver mail blott jemföra deras olikhet och mot
sägelser f. e. A v  ena j af Celtiska ordet a t a n äta; af 
a d v e n a fremling; af vacuus ̂  tom —  eller M ilium , 
al Celt. M ill „ sten; af mille tusende och af :r)
o. s. v. Tror man verkligen, att någon sanning lig
ger i allt sam mans? Anser man någon vetenskap
lig vinst genom upprepandet af dylikt obevisligt, 
om ej orimligt, vara möjlig? Jemf. Hallenb. anm. till 
Lagerbr. Sv. Hist.

I)å vi i fortsättningen häraf jemt komma att
lemna bevis, torde här blott höra antydas, huru man 
synes gått till väga. Vanligast har man väl med till-  
hjelp al ett Lexikon uppsökt något likljudande ord , 
och med eller utan grund, utgifvit det för namnets 
stamord. Methoden är visst lätt och enkel, huru 
sann synes icke varit fråga om. Derigenom har vunnits 
etymologi för många Latinska och Grekiska nam n, som 
Dioscondes och Plm ius  (som bäst borde känna det
ta )̂ förklara okändv ; för ord hämtade ur Germa-

*) Som P lin iu s  säger. ’’Milium est frumentum ex  India al
latum 5 voro väl nier skäl söka dess rot i sanskrit eller Orien
tens sprak, än i Celtiskan. HaFren var ett både i Italien och  
Grekland okändi sädesslag , sotn omtalas af Plinius (XVIII) såsom 
Germanerne tillhörigt. Derför torde en fjerde gissning vara 
fu l lt  ut sa god som de öfrige, neml. alt det är ett sydligare 
uttal (b — v) af Germaniska namnet Ilc iber, J la je r . Liksom 
p r u s  af Auerochs.

**) A c e r  är ett Latinskt nam n, hvars derivation de gamle 
icke kände; J. B au h in u s, eljest ej så nogräknad i e tym ologi,  
förkastar all tanka p åacer ,  skarp; det är det m ildaste ,  socker- 
halligaste af alla Europeiska träd. A ncigallis  af uvxyrXxu) sak
nar allt stöd, men Lobelii äldsta af ’A y u W /i , en art Hyacinth, 
hvars rot är u y x W u , exorno, är ganska träffande. Och o ta- 
liga djdika.



niska språken långt fram i 16:de seklet i latinen*); 
för namn lånade ur den gamla Iv optisk an och af Ara
biskan**) i Grekiska och Celtiska. Man tycker sig 
ofta märka, att man etymologiserat för tillfället med 
Lexikon i hand, sökande vind för våg något liklju
dande ord och har derföre icke så sällan kommit, 
att förse sig på ett snarlikt_, utan minsta samman
hang med namnet. Stundom linnes ett uppgifvit ord 
alldeles icke, åtminstone icke i den betydelse, som 
det b lifvit taget; stundom kan väl derivationen för
svaras, m en icke i den uppgifna betydelsen; eller ock 
är öfversättningen al de Grekiska orden alldeles falsk. 
Y i veta väl, att det skall anses kitsligt och pedan
tiskt, att så vilja skolmästra hvarje ord; vi uppgifva 
derföre endast ett par exempel i n o ten***); liera

*) IJum nlus [humle) är ett Germaniskt ord ,  liksom Prunella, 
Trollius,  Bovista m. 11., så ungt att C. JJau/iinius då Lan ut- 
gaf sin Pinax aldrig hört det (H iim ela  förekommer dock för
sta gång bland andra Tyska ord i S:t H ild eg a rd s , Abbedissa i 
Bingen -f u 8 o ,  samling af huskurer); nu uppgifver man lik
väl allmänt att det härledes af h u m u s , förmodligen emedan 
den mer höjer sig öfver marken än någon annan inhemsk ört 
■.— Fram åter ”lucus a non lucendo.’’

**) Aron. -A ru m , är efter de gamles intyg ett koptiskt ord ; 
vextcn  är till utseende och egenskaper så utmärkt att man 
tycker den kunnat erhålla en mera träffande etymologi änden  
föreslagna af « priv. och kox , önskan. Skulle ej det sistnäm- 
de ordet vara tillräckligt? ty en bättre etymologi är verkl.gen 
önskelig. Cichorium  säges vara af arabiskt ursprung, men 
förekommer hos Theophrast.

***) C orydalis härledes af ett likljudande Grekiskt old, som  
skall vara synonymt med F um aria  (men dess Grekiska namn 
är C apnoides), och betyd er T ofsliirha, hvaruppå väl icke år 
rimligt atl tänka; båda härledas rätteligen af xcfvr, galea. 
'EXvs, kärr, i H eleschloa  härledes af i \ t i , solsken, men i H e~  
losciadium  af $Xos (Lvit?) ■—- Camelinae träffande benämning 
af ««.a (epirice pro x«t«) och XAov eller bland linet, sökes v i
da mer obesLämdt på jorden: ! Schcdonorus åter, ha-
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uppgifvas nedanför i texten, Pä orthografi, accen
tuation, lagavne för boksläfvernes förändringar fästes 
ofta föga yigt. Came i Camelina tages ulan betän
kande vara del Grekiska ^apca; Pöpu/us anses utan 
tvifvel fullt identiskt med populus. Men på såclane 
enskilde misstag lägga vi föga vigt, men desto mer 
på del oriktiga, godtyckliga i hela förfarandet, att 
(utan afseende på alla historiska förhållanden, tid 
och ort för ett namns uppkomst), anse hvarje ord, 
soin dermed kan sammanbindas, för dess staniord. 
Yi måste väl antaga, att man icke sjelf tror på de 
samma, utan, likt en del af våra äldre historieskri- 
benter, då de dikta facta, tycka det vara godtt alt 
hafva något att säga; alt det är likgiltigt hurudan 
etymologien är, blott man kan uppgifva någon sådan. 
Men att ett ord kan deriveras af ett annat förtjenar 
lika litet anmärkas, som i en historia hvad som möj
ligen kau hafva händt. Mest är likväl att klandra, 
att man derunder förbiser de bestämda traditioner, 
som man hos äldre författare har uppgilne, hvarige
nom allt det lilla intresse, soui vid namnens etym o
logi kan fästas, helt och hållet försvinner. Så har 
man for beduin nöjt sig med det första ord , som rann 
i hågen, nemligen s e d e r e sitta; ja! nog säger man 
j Svenskan silla på taket; men Festus Säger, att hos

nämd efter borstens infästning n ära  spelsen ( '  "pos ,  —  ov) s q -  
ker man m ä ra  bergen^  ( t o  opt ,  —  » o > ) .  fypha, rvipy Diosp, 
kan mail väl söka «i kärren ,« men ickt' liHa dessa, som man 
Uppger, rv(pos • utan rTcp-.*; Ti(pof är H t  liell annat ord , som  
betyder rök , translate nian g a g n , högfärd , och alla dessa be
märkelser passa rält väl till J'yp/ia, för frost o f t e t s  ocli f i ö— 
fjunets rök, dess s to lla  resliga vext , men yl,in nytta —  ocli 
p.s denna s dnate ord syftar tydligen JJioscorides, da han här
leder det af en väde»fivjrfvel ( n ^ » )  och dess jättelika ho
tande g -stalt. Det är ock verkligen grymt, alt förklara den 
liila alldeles oskyldiga Jldoxa  fpr ä re lö s , då den just har sitt 
namn af sin regellöshet och anspråkslösa behag
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Rommarne planterades nämde vext på taken (ele 
gamles Seduni var egentligen vår Semper v ivu m ) för 
att afvända åska och oväder ('sedare tempestatem) 
och att den deraf erhållit s itt namn; en folktro, 
som efter årtusende ännu fortlefver i vår nord. Sam
ma vext planteras äfven på taken hos oss i afsigt, 
som en Hallänning för mer än 30  år sen berättade 
m ig, att gifva tomtebo-lycka d. v, s. försäkra egaren 
om en lång, stilla  och rolig besittning af sin bostad, 
( I  anledning deraf räknar jag i Stirp , -dgr. Fems. 
Sempervivum bland ”Hallandorum penates.”)  Den 
natur-symbol, som deruti ligger, är lätt alt fatta, 
ty  af alla våra vexter är nämda under alla förhål
landen den mest oförvissneliga och seglifvade, hvar-* 
på synonymerne Uäfaov och Sempervivum äfven an  ̂
ty d a -) .

I många fall åter, der de äldre uppgifterne lig
ga till grund för härledningen, äro dessa genom tra- 
ditionelt afskrifvande, så stympade och oriktige, att 
tie måste leda till förvillelse. Några exempel blott 
från första bokstafven i alfabetet, udchillaea säges 
hafva sitt namn af Achilles, och dervid tänker man 
på Homeri hjelte; men det var en lärjunge af Chi-

*) Bland tie många analoga exem plen , skola vi bär ytterli— 
gare blott anföra L ych n iSj sum Dioscorides tolkar med en liv 
ten lyh la  (lucernula), ell  ljus i natten, emedan de llesla arter 
ban derunder innefattar (nuvarande Silene-arler) öppna sina 
blonunor om lijiUerne ( i l r r a f  llämnen L e sp e r l in a , N octi/lo ra ); 
luen nu såges katva sill namn af användande till lampvekar!  
Xnmi i C. fiauh in i dagar var den förra ide-associationen så 
(jfvervägande, att efter Jlesperis och L u n a r ia , följa omedel
bart Silene och L y c h n is , ni lian livilka intet annat samband 
kan upptackas. Delta ger äfven anledning att söka äfven S i
lene snarare i EfXj/o/ än i det antagna <j/«Xov (skulle namnet  
verkligen afse några arters klibbighet, så voro otvungnare sök?t 
dess rot i det en hel namnfamiljs stam ord, E<X<, med fvtj eller 
i i/oa-, emedan Luna ansågs i den gamla n.durmysliken som 
berrskarinna öfver alla nattens blommor.
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ron , som skall vara afsed.il: Artemisia uppgifves öf-
verallt liafva sitL namn efter Artemis =  Diana, men 
det är Cariska Konungen Mausoli gemål, som i sin 
bittra sorg skall utvalt den till sin favoritvext. Så böra 
dessa derivationer efter JJrkunderne uppgifvas; men 
de äro likväl efter alla inre grunder otillförlitlige, 
som vi i vextnamnens historia skola söka visa. Yid  
andra tillfällen har ett äldre synonyms derivation 
blifvit öfverförd på ett nyare af helt annat ursprung. 
Vår vanliga akeleja är ursprungligen ett m edeltids 
religiöst namn, snarast Alleluja (yifven tillagt O xalis}; 
men i den tidens vanliga namn-förbistring skrefs 
Aceluja (a f  Abed iss. Hildegard}, Vid nya tidens bör
jan, då ?naja sökte rena språket, ändrades det både 
till Aquilina i för sporrens utseende, af aquila örn —  
och till Aquilegi a ,  af ciqua och lego j  emedan den 
liksom Alchemiila i sina blad uppsamlar daggdroppar, 
som i den tidens Alkemi ansågs för en liögvigtig sak. 
Det sista namnet har nu blifvit det antagna, men 
som etymologi för det samma uppger man Aquilinae. 
I många fall öfversättes derivalionen så, att man omöj
ligen kan ana dess rimlighet t. e. A ljssu m  j  med 
utan raseri; Acorus med utan ögonsten h vil ka epi- 
theter väl icke kunna lämpas på någon vext, men 
betyda det förra, medel mot galenskap egentl. efter 
galna hundars bett, det sednare emot ögonsjukdom- 
mar. I lit hör begäret att finna Grekiska stamord för 
alla Latinska namn, som aldrig varit kände af Gre- 
kerne utan bland dessa haft vida skilda benämningar. 
Sådan är den äldre härledningen af Allium från 

Lök har många Grekiska nam n, af hvilka 
man väl heldre tillegnat sig ett, än ur ett allagset 
grekiskt ord bildatxett nytt, i fall man behöft låna, 
Ett namns öfverensstämmelse i båda språken är icke 
nog bevis för deras identitet eller lån från endera; 
de kunna vara samsyskon ur ett gemensamt urspråk. 
Att taga Fagus för q>rjog är i dubbelt afseende orik



11

tigt. Att många sednare Grekiska namn äro lån frän 
Latinen  är fullt bevisligt*)! Man härleder Viscum  
från *l£og; är då meningen alt ' 1 $ « skall härledas af 
Yiscus? Men derigenom förvrides ofta namnets be
tydelse, såsom då man härleder Angelica af det pro
fan-grekiska A y y e lo q ,  som har helt annan betydelse 
än det kristna Angelus. Yore Angelica an vän dt af 
någon Grekisk författare hän tydde det på fridshäls
ning  eller något dylik t, som Verbena hos de äldre 
var; men nu är det ett medeltidens Klosternamn 
och således säkerligen af Latinsk derivation och reli
giös hänsyftning. '

För alla de vextnamn, som hittills varit an
sedde för Latinska statnord, har man i sednare tider 
funnit en rik källa till etymologier i Celtiska språ
ket, ocli Botanisterne kafva skyndat tillegna sig dem. 
För vår del känna vi Celterne föga, Celtiska platt 
intet; men vi liafva sett, att Celter och Celtiska med 
mycken fördel brukas i Archaeologi och etymologi, 
att förklara eljest obekanta ting. De etymologier man 
derifrån vunnit äro ofta rätt nätta, men kanske allt 
för nätta, för konstmässiga eller allt för allmänna. 
Så pläga icke folkens natursinne uppfatta naturens 
in tryck**). Då man dessutom ser livilken mängd

*) Man synes förgätit, att flera Grekiske författare lefvat  
långt fram i Rommerska Kejsaretiden, ja! sjelfva hufvud-  
auktorn, D ioscorides , lefde under JNeros tid och hade länge 
åtföljt som Läkare Rommerske härarne. Rommarne åtskilde 
sjelfva de ord, som voro af Grekiskt ursprung; men icke stå 
de sednare Grekiske författarne de Latinske de iillegnade sig  
f, e. (p§uyov\i af Fraga o. s. v.

"*) Quercus harleder man af Celt, qu er,  vacker, och cu e£ t 
träd; de äldre folknamnen äro hvarken bildade på detfa sätt;  
ej heller är vacker något af de många, nästan stående e p i -  
il ieter i alla språk, som tillaggas Eken. Carpinus al Celt.  
C a r ,  skog, och p in ,  luifvud, nien icke lyfter detta låga träd  
»in krona öfver skogen. S a lix  härleder man af Celt.sa l,  nar»
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namn skola uppstått af Celtiskt vatten såsom Arundo 
af Arn  vatten; Apium  af A p o n vatten, Alism a  af 
Alis j  vatten; Siarn af Siu , vatten; Sison af S iz jn „ 
rinnande bäck o. s. v. så synes fara värdt, att ety- 
inologien drunknar i det samma. Att för ilera af 
dessa otvifvelaktigt Grekiska ord söka etymologi i Cel- 
tiskan är snarare att gå öfver liafvet, än öfver åen 
efter vatten0 )̂. Då man utom dess så lätt består

ocli s l l i s , vallen; Latinerne sj Ifva liärleda det af S a lir e , den  
hastigt uppskjutande. A Inns  af A l  när, ocli la n , vattenrand  
o. s. v .; men dertned får ej förvexlas det Celtiska ac e l ler  a l, 
som uppgifves som stamordet icke blott till A cer , Lönn., och  
acer, skarp, ulan ock till lie .v , {JIp x , A lliu m  o. s. v.

*) För Siarn f. e. förlita vi oss -m er på Dioscoridis bestäm -  
da uppgift, att det härledes af 'Ztlie. vibro, som i ans«eende 
Jill de Sydeuropeiska arternes hit och dit böjda stjelkar är 
ganska träffande. —  De gamles Sisun vexte icke i några rin
nande bäckar, ulan i åkrar bland säden! Vi föreslå d ess  de
rivation af 2 <g-oj7 , circinnns, ly ingen benämning kan v ä l  lig
ga närmare till hands för en Umbellal; samma begrepp Jigger 
till grund för våra flesla Umbcllaters folksnamn H u n d lo c k , 
H u n d lo k a , Hudloka, B jörnfloka  och i vår fosterbygd benäm 
nas umbeller efler Noriäna-sptåket kringlor f, p. Dillkrjngtor. 
Sisarum  är ett derivatum deraf, S/ser en ytterligare sam man
dragning; alla närbesläglade vexter. Och alt intet vatten  in
går i deras betydelse bevittnas bäst af Sis-ymbrium. D e lta  är 
bland de få namn man ej trott sig finna etymologi fö r ,  och  
derföre uppger endast dess slägtskap med de gamles S isy n i-  
brion. Bort det! Hvad de gamles Sisymbrjon v,yr kan aldrig 
blifva l vi f velak tigt, det är himmelsvidt sk i 1 cl t , nemj. M en th a  
pq  ra tica!  Som Dioscorides sjelf uppger, att den skiljer sig från 
Menthae genom sina i runda tioekar samlade bjommor och  
vextställe (locis irrigu is) ,  så synes oss dej-uli ligga anvisning  
till elym ologien j "Elaov o/ uf i f v,  af aufipu), irriguo. Derifrån  
jcjfverflyttades det till nuvarande JSasLurlia, till hvilka del ock  
passar, men icke mer till nuvarande Sisymbrium , sen ISaistur- 
tia frånskildes. —  Men bland U.nbrdlatejrne finnas tveiuie  an
dra snarlika outredda namnfamilj r mmligen i) S i lp b y u m ,  
Silaus, S iler ,  Sesili ,  och 2 ) Seliuum med alla dess derivata,  
Sojjj ej få förvexlas med derivata af £ « 7 0  ocli de skola län-



etymologerne i Latin och Grekiska, torde vara ursäkt- 
om man icke obesedt antar alla de Celtiske deri- 

vationerne. Da mail likväl har bestämd anvisning 
att söka en derivation i Gallien, så antager man den 
med tacksamhet, ehuru just icke mycket dermed är 
vunnet. Så säger Plinius ”Betula est arbor gallica” 
och pä denna grund anse vi sannolikt att namnet 
är lånadt af trädets Celliska namn, Beta. Men att 
härleda Festuca af Celt, ordet Fest „ föda, betesmark, 
anse vi mer äfventyrligt, fast nuvarande Festucae gif- 
va god föda åt boskapen på betesinarkerne; ty det 
är först af L inne, som namnet bestämdes för nuva
rande Festucae och lian har säkerligen hämtat det af 
det Latinska Festuca j  som hos Plinius äfven bety
der grässtrå, men i ingen af detta ords bemärkelser 
ingår något bete eller föda.

Mängden af anmärkningar emot nu antagna vext- 
namnens etymologi vexer oss likväl så ofver hufvu- 
det, att vi måste inskränka oss till blott punktvis 
uppräkna de hufvudsakligare. 1} Förbiser man of
ta de betydliga förändringar de flesta  namn under
gått i skrifsätt och uttal» Utan att känna det ur
sprungliga ledes man jemt på villspår. Exemplen 
liäruppå äro otaliga; (se  vextnamnens historia"), Al-  'fa
lititn skrets i äldsta tider äfven Alium g och dess äld- j
sta derivation at (Gramen 1. Lilium } halium, stam- P"
förvandt med halo_, är visst osäker, dock vida san
nolikare, än de sednare nr Grekiska och CeltiskaJ 
helst dess starka lukt törst af allt fäster uppmärksam
heten och dess svettdrifvande egenskaper från ur
minnes tider varit k ä n d e* } .—  2 }  A tt otaliga veoc*

gre fram förklaras. Det ar vigtigt för tolkningen colleetivt 
undersöka aila, som tillhöra samma nauin-fanulje.

*) B eton ica , som nn härledes af B e t,  Lufvud och to n , 
god, skrefs ursprungligen Vetonica  —  och jag har i någon  
äldre kalla sett ,  all det var efter V ttones, ett Celtiskt fo ik ,

-  -  -  -  -  -  -  •- -  -  - - •- - ■- - - - - . . , , . , . . , . ■. . , . . .v -u . . - . . . - . .
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ters namn nu tillägges helt andra > ofta himm elsvidt 
skilde, m ex  ter än de ursprungligen tillkommo _, så 
alt ctymologien ej får sökas i någon egenskap lios clen 
vext, som nu bär namnet. Botanisten får liärvid  
icke lita på Lexicograferne. Af alla både Lexica och 
Botanister är som afgjordt antaget, att Elatine liär- 
ledes af IXuit], Gran; men vi vaga ändå med bestämd
het påstå detta vara falskt; ty hvar och en som kän
ner , att de gamles Elatine var afdelningen Cymba- 
laria af Linaria _, kan aldrig tänka på en dylik  de
rivation, känner man åter de gamles Elatines-arters 
refviga vextsätt, b vilka synas kunna förlänga sig i 
oändlighet, och i synnerhet den S. Europas murar 
vanligaste Linaria Cymbal aria  ̂  som från en liten 
knopp under kort tid trådsmal, nedhängande uiltän- 
jes till liera alnars längd, så kan man omöjligen tve
ka, att rätta derivationen är af éXaxoq, ductilis, ut- 
tänjlig; hvilket till öfverflöd bestyrkes deraf, att 
detta namn tillägges vida skilda vexter, såsom G/e- 
choinaj h vilka blott i denna egenskap öfverensstamiiia*). 
Så är Grekernes cptjyog alldeles icke Latinernes F agus_, 
utan en art af Ek —  ej heller Latinernes Abies vår 
Gran (den heter på klassisk Latin Picea^ som orätt 
i Lexica öfversättes med ta ll), utan en vida skild  
för oss främmande Pinus-art. 3 )  Ett synnerligt m iss

ocli att både B eton ica  och Veronica  deraf äro förderfvadie ut
tal. l ivad åt detta ursprung gifver stöd är tenninationen —  ic a  —  
icu m , sum tillkommer de llesta vextnamn efter orter och Pli
n ii uppgift om dess härstammande från Gallien; mera han 
tillägger det vara synonymt med Rominarnes Serratu la. Om  
V eronica  nedanför.

*) Tillfälligtvis passar delta namn i sin genuina betydelse  
förträflligen äfven på nuvarande E la tin e , hvars utomordent
ligt refvigl-krypande vextsätt för en troligen annuell v e x t  är 
ganska karakteristiskt. Samma namnförvexling eger rum med 
L e d u m , l i ib e s , C a lth a , M y r ic a , E h jle u m a , Jasione och ota
liga andra.



tag är j  a tt vilja  finna etymologi fö r  alla namn* 
Utom det att många stamord hafva så aflägset ur
sprung, att hvarje bemödande, att utreda dem må
ste misslyckas, hafva många uppkommit af ren namn- 
förbistring, tillfällighet och godtycke*). Redan P li
nius tog Grekernes I l i p p a c e eller Schytisk ost, af 
missförstånd för en vext och som man vid den tid  
namnet Veronica Qvanligen härled t af Vere unica af 
en Princessa o. s. v .) uppkom, till den hänförde My- 
repsici ptQovixr) Q se Fuchsius), fast detta betyder Bern- 
sten ; så är väl dess ursprung deraf sannolikast. Så- 
dane radicer må man kalla surdae eller icke gifvande 
någon förnuftig mening. —  4 )  Föga bättre är läg
ga nägon v ig t på de sednare mythologiske och poe~ 
tiske fablerne. Namnen äro vida äldre; någon egen
het hos vexten har gifvit anledning till fablen eller 
metaforen och ej tvärtom, såsom J j a x * yj. I dem

*) Så försäkrade mig framl. Professor B e tz iu s , denne jätte i  
lärdom och mångvetande, hvars bild för mig qvarstår som  
den gamle Carolinens för Axels skald, att det tilaniska snil
let A dan son  ofia bildade sina namn genom lottkastning om tie 
bokstäfver, som bilda de samma —  liv ilket  dock icke liin— 
drar att man fnnnit elymologier för de samma.

**) Ur nnmnlikhet eller för rimmets skull har mången folk
saga upprunnit, såsom bland Smålands bönder, ”att Ljungen 
märker för Kungen” och just af denna art är den nya nu 
allmänt antagna derivalionen af Populus af pÖpulus, f medan 
peuple frangais valde peuple 1’arbre till sin symbol den tid 
det planterade frihetsträd. (De gamle veta icke att den var 
’folkets träd,” utan var den helgad åt H erm es , sen af poeterne 

åt H ercules') Men liksom de båda orden Corydalis väl ieko 
kunna härledas af hvarandra; men ur ett gemensamt stam- 
ord , så skulle både pöpulus och pöpulus kunna vara frequen
tativa (eller ett pilpil i Hebreisk mening) af pullns i dess dubbla 
betydelse af aflöda och rotskott; populus ur det förra, alldeles 
som proletarii af proles; pöpulus ur det sednare, emedan in
tet Iråd ger så många rotskott. Detta är dock blott en för-  
slagsmening, Itvaruppå vi sjelfve ingen vigt lägga — tvärtom  
m erderuppå, att två likljudande ord icke få anses som iden-
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finnes jemt så mycken prosaisk sanning som i Bions 
uppgift} alt ”Rosen ar född. af Veneris blod och Ane
monen nf dess tårar.” 5 )  Orimligt är ä fven  a t t  sö
ka etr niologier fö r  obetviflade stamord i dess deri
vata. Så härledes nu öfver allt bland Botanister- 
ne Scirpus af scirpo; så väl af sakenS natur, som ef
ter alla Lexica är det förra Stamordet och scirpo , 
uppbinda något med säf f. e. Vinrankor, är lika sä
kert derivatum af det förra, som sanda» löfva, vidja 
o* s. v. af sand, löf, vide och ej tvärtom. A lldeles 
dylik är derivationen af uyyovou af uy%ov<si£ai. Sådan 
ar ock derivatioiieii af Punica af Granat-äpplets färg 
(color ptmiceus)); Punica (sc* malus, som den först 
benätndes) är helt enkelt den Puniska applen (R o- 
mariie hade fått tlen från Kartago) som till öfverflöd 
bevisas af dess grekiska namn Sifaov, aiSrj al Feniciska 
staden Sidon, hvarifrån Grekerna erhållit den. 6 )  
O riktigt synes det likaledes vara, att a f  vika frän  
tiamngifvareti eller förste upptagaren af ett namn, 
när han ger en bestämd derivation. Vi tro verkli-* 
gen, att DioscorideS och Plinius  säkrare kände dé 
Grekiska och Latinska namnens derivation än de nyare 
—-  liksom likaledes Palisots derivation af det af ho
nom bildade namnet S ch ed o n o rU s ,  nära spetsen, är 
vida troligare än en sednare —  nåra bergen y).

t iske , som man ofta icke ens synes ana. Anden (anas) matte 
dock val aldrig vara samma ord med ändén (spiritus) eller 
&nd£n i skördanden. Icke ens fullkomligt lika Vektnam n liaf- 
va alltid samma derivation sasom Lotus, hvaraf den Egypti
ska sakert har helt annan derivation än den at Grekiskt ur
sprung. f ,

*) För Alrct uppgifver Linné, som bestämt det nu sa be- 
naitida s lagtet,  som grund " A i^ ,  Lolium; skall detta ytterli
gare härledas a f ’'A<fw, så må det icke sotn vanligt ske af dess 
betydelse af to lle re , lyfta, som på ingendera eger tillämpning,  
men vål af in te r fic e re , döda, hvilken egenskap tillädes Loli
um af de gamle. Som Plinii A cta ea  icke ar med säkerhet


