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seta ( i  flera Svenska landsorter Himmelsnyek- 
lar).  De flesta af denna art blefvo väl utmönstrade 
vid Botanikens restauration; andra äter latiniserades 
och äro bibeh&llne än i denna dag, såsom Humulus, 
Trollius. Ocli detta tro vi icke kunna ogillas, då Ro
manic handlade just på samma sätt. Men i denna 
periods namn är icke detta utan sjelfva symbolen det 
väsendtliga, hvilken med olika ord uttryckes; namnen 
äro ännu i ett embryoniskt tillstånd, hvilka^derföre 
genom föränderliga epitheter uttryckas. Så för ex. 
tillegnas Orchiderne Christus och Jungfru Maria, i 
medeltiden vanligen kallade Palma Christi, i flera 
provincer hos oss än i dag Herrans händer. Om dem 
finnas en mängd legender, livilka olika utbildats i 
olika provinser, ehuru man tydligen igenkänner den 
primitiva enheten. Ofta hafva lokala förhållanden 
synnerligen bidragit till deras utbildande. Så är det 
en gammal symbolisk uppfattning, att Malörten (Ar
temisia Absinthium) betecknar ånger; men som dess 
närmaste slågting Gråbo (Gråböna, vu/garisj% 
hvilken icke är märkbart bitter, i Småland är det 
svåraste åkerogräs, endast genom största ansträngning 
utrotligt; så har denna der tagits för symbol för syn
den, hvilket förklarar ett i denna landsorts ascetiska 
folkläsning vanligt, eljest obegripligt, uttryck; Gråbö
nan är en ond ört o. s. v.

Nyare Botanikens faders och restauratörers be
mödande i afseende på nomenklaturen gick liufvud- 
sa k ligen deruppå ut, a tt ,  jemfce återfinnandet af de 
gamlas vexter, återställa de förlorade klassiska nam
nen; men i saknad af dessa tillegnade sig äfven de 
benämningar ur folkets m un, som öfversattes på la
tin och grekiska. De äro således endast medelbar ligen 
härflutna ur samma källa med de äldre de sig — hvilka 
och på det formella i deras bildning märker man snart, 
att de äro konstprodukter. Men ge nom dem infördesdock 
först de under medeltiden uppkomne ideer och be-
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nämningar, ehuru man sökte rena språket, förkmsta- 
de de dunkla och obestämda (såsom Alleluja) eller 
sökte gifva dem ett med tidens nya anda mera ana-; 
iogt syfte såsom Aquilegi a o. s. v. Men då vii un
der denna period sammanfatta hela liden från E3run- 
iels till L inné, under hvilken vetenskapen var i en 
jemt fortgående utveckling, är svårt uppgifva mågot 
för hela tiden gemensamt. I det formella kam det 
dock lättare ske; den med dem bekante igenkämner 
straxt denna periods namn af deras bildningssättu De 
taiiösa,1* oklassiska namnen på —  oides , — astruun —- 
astroides — e/la eller med ett modilierande ejpithet 
före ett bekant namn, som fram emot Linnéåmska 
reformen allt mer och mer ökade sig, och blefvo» syn
nerligast föremål för Linnés fördömmel-se (Phil.. 
§ .2 2 8 —231, der exempel anföras i öfverflöd)), äro 
för denna period högst karakteristiske och den ma en
samt tillkommande. Dertill komma namn på  ago,
som Boragoy Plantago Tussilago , So/idago Po- 
pulago o. s. v., uti hviika alla ago ingår i bettydel-! 
se både af föreställa  ( likna) och verka p ä ;  iidven- 
som de nu vanliga sammansättningarne al ettt no
men och elt verbum (sangui — sorba) lör ut voro 
nästan okända. I det ideella är svårare upfpgifva 
något gemensamt, helst föregående periods ideer1 åter-, 
komma, ehuru mera sällan, såsom Herbä Sancta,, livil— 
ket, besynnerligt efter våra begrepp, var Tolnakens 
äldsta Botaniska namn. Att tiden blef mer reallistisk 
bevittnas dock deraf, att i början de llesta iiamin at- 
sågo vexternes egenskaper och användande i mefdiciiv 
teknik, såsom, utom redan anförde exempel, Car
diaca y Ptarmica ,  Podagraria ,  Camphorat a ,  sAlclie- 
milla ,  Sanguinalis, Salicornia,  Salsola ,  Kadi och 
otaliga. Det öfvergick likväl småningom till luufvud- 
sakligt afseende på yttre tillfälliga öfverensstäimmel- 
ser eller vexternes likhet sins emellan, som så slut
ligen tog öfverhand, att nästan Jxvarje nytt namn i
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endast var en* fraction af något förutvarande, ant in 
gen genom de ofvannämde terminationerne ( — oides, *
a s tru m ,—  ella} eller ett förutsatt micro —, pseudo ,
chattlae— . Det var de tiders sätt, att uttrycka den 
naturliga förvandskapen genom namnens likhet, in 
nan man egde nägra familjer eller väsendtligt sam
manbindnings medel. Också står nomenklaturens u t
bildning i så oskiljaktigt samband med de svstema- 
tiske ideerne, att man kan kalla den dessas materiella 
form — hvårföre det verkligen var consequent af 
Linne att y rk a , det ”dispositionen och nomenklaturen 
voro Botanikens grundvalar” (Phil.  Bot. §. 213}*}; 
ett påstående, som likväl knappast någon i vår tid 
skulle vilja underskrifva.

IlVé Linnéaiiska reformen of nomen
klaturen.

Nom ina vera  p la n tis  im ponere Botanieis genuinis tantum  
in pö icsttité  est.

L ivnk.

Uti ingeii af  naturalhistoriens delaf var Lin- 
ne's reformation så s y n b a r som i terminologien 
Och nomenklaturen; han införde i båda ett nytt 
språk, som alldeles icke genom filosofiskt djup eller 
dialektisk klyftighet gjorde sig gällande, utan genom 
sin enkelhet och naturenlighet. Terminologien blef 
allmänt antagen som Naturforskarnes språk; men ge
nom ytterligare öfverbyggnader, ärö både ddSS älirM 
och argented aetas längesedan förflutne. Principerne

*) Detta u l l ryck  förklarar ,  Vvarföre tnnnga förbisell faela den 
nya  r ik tn ing  Linné gaf vetenskapen ,  si  at t  f. e. Gut’ie r  blot t  
benäm ner  lionoin dien s tora r e fo rma torn  af vetenskapens no— 
menkla tu r .  ’ Linné,  ledd mer  af en inr e  brinnande känsla,  
än  spekul at i v skarps innighet ,  insag kn-apt sjelf viglen af sjrt  
r en t  biologiska uppfa t t ning  af  naturen; ,  han kunde ej t ä n 
ka sig någoti annan  möjlig.

di



för släkternas benämning voro så enkla, att tiiaini rm
mera endast förundrar sig öfver, huru man någaonsin 
annorleds kunnat gå tillväga. Att alla vexter, som 
höra till samma slägte måste liafva ett gemennsamt 
släktnamn (Phil.  Bot. §. 216); att detta åter nmåste 
vava olika för olika slägten (§. 217) m. IL änro så 
klara satser, att det väl synes i vår tid öfverfhcödigfc 
anföra dylika; men den förbisti ing, som deruti llherr- 
skade före Linné, förklarar tillräckeligen, hvaurfore 
Linné deruppå kunde lägga så mycken vigt. Allt 
hvad Linne i sin Philos. Bot, om namnen an four 
213.—258) gäller endast slägtnamnen; hvad Luinné 
kallar artnamn är efter närvarande språkbruk ((diag
noser. Yid de förra skola vi derföre nedanför h u f m id -  
sakligen fästa oss.

Öfver Vextfamiljernes namn förekommer imago! 
knappast i Linnés Philosophia Botanica; ty Ihvad 
Linné anför om ordningarnes refererar sig meirr till 
ett artificiellt system. Som bekant benämnas (dessa 
nu vanligen efter hufvudslägtet och detta kan icke 
annat än gillas, såsom ei blott underlättande 'm in 
net,  ulan ock antydande det typiska och centralLa för 
familjen. Dervid borde man likväl iakttaga, alltt en 
hufvudfamilj får ett vidsträcktare namn än enu un- 
derafdelning och skrifva i stället för Ericeae (ssensu 
lat.)  Ericaceae och bibehålla Ericeae för en g»rupp 
af dessa i inskränktare mening. Så böra äfveim ia- 
milje-namn efter ett helt slägte föredragas före anlla al 
en enskild, afvikande, art f. e. Ribesiae för Grrossu- 
lariae; af ett typiskt slägte för ett atypiskt: JPota- 
vio get one ae för Nayadeae; Nayas kan alls icke föie- 
nas till samma familje med Potamogeton; star när
mare H y dr o char ide ae och den, som jemför RWayas 
med Udora! skall snart inse omöjligheten lån g» t af- 
lägsna dessa från hvarandra. Endast mycket nuatui- 
liga familjer, der intet egentligen centralt slägt<ee kan 
nppgifvas, f. e. Cruciferae ̂  UmbelUjerae o. s. v., bru**
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kar inau benämna efter en gemensam karalkter, som 
just för dessa är lättare att liima än för andra. Mlen 
man bruke dertill icke enkla, vidsträckta, vaga te r 
mer såsom Anientaceaey Compositae; Synantherae- 
Rich, och Lessing hafva ett bestämd t företräde. P å  
goda grunder förkastar Decandolle terminationen «— 
oidecie; men bibehåller den sjelf för Ficoideae 3 så 
mycket mer opassande, som Ficus icke hörer dit.

Synnerlig, måhända alltför stor, vigt ladeLinné 
på det formella i slägtnamnens bildande. De lagar 
L inné derföre gifvit, erkännes dock ännu i allmän
het såsom riktiga, ehuru man vill anse dem alltför 
stränga; också tillåter man sig en mängd afvikelser 
derifrån. Svårt är ock inse, hvårföre icke ett namn 
skulle få sammansättas af tvenne Latinska ord och 
hvårföre ett namn ur Sanscrit3 Arabiska o. s. v. 
skall vara mera förkastligt än ett latinskt af alldeles 
okänd derivation. (Phil.  Bot. §. 225 etc/). Liklju
dande namn, såsom lätt ledande till förvexling förka
stas äfven af L inné, men sedan slägtena blifvit så 
mångdubblade äro dessa icke möjlige att undvika. 
Att bilda nya namn blott genom en olika flexion af 
ett förutvarande eller med någon tillsats förut, (emot 
Linnés Phil. Bot. §. 227, 23(f) förblir dock, som 
Link redan anmärkt, oskickligt, såsom Chamagrostis3 
Calamagrostis j Valerianella o. s. v. De flera namn, 
som (emot Linnés Phil. Bot. §. 233, 234) blifvit 
förutgifna åt Djur eller i andra vetenskaper som ter
mer blifvit antagna, leda ovillkorligt till förvillelse. 
Missbruket al slägtnamn efter personer är redan a n 
m ärkt af Link', ocli Linnés förbud, att ej efter alle
handa celebra personer uppkalla vexter, har man ren t 
Ölvergifvit. ]När detta sker alldagligen, vore det sdlt 
för ensidigt, ultraprotestantiskt, att yrka upprätthål
landet at Linnés lag, emot helgonens uppkallande* 
De kunna vara rätt så goda* som nya tidens celebri
teter. Men skulle någon våga försöket, att förkaista
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oriktiga eller till och med hlott corrigera felkaaktigt 
skrifna nam n, så skulle det tagas mycket ilhau upp. 
Schreber gjorde ett försök med Aublets äkta IKKarai- 
biska namn ( Vouapa och otaliga dylika}, meirn det 
ådrog honom mycken smälek; de barbariske liar” man 
återtagit —  och Sprengels mest linguistiska rällltelser 
har man äfven ty d t  för pedanteri. Utom* L u i i i n n g ,  
liafva äfven Link och Sprengel för dem gifviitt go
da reglor, så att vi deröfver ej längre skola uuppe- 
hålla oss*}. Retzii Qbserv. in Linn. Crit. Boibt. in
nehålla många goda anmärkningar öfver detta iäämne.

Bland de Linneanska reformerne af Botam likens 
formella behandling voro inga vigtigare och meirra un
derlättande för dess studium än införandet af (clde lo
giske art-definitionerne och fixa artnam nen; Jnaåda i 
sig så enkla, att man nu svårligen begriper, huru 
de så länge kunnat undgå Botanisterne, De 1 fraser 
man förut begagnade både som diagnoser och inamn 
voro ingendera, i allt vaga och obestämda. Efter 
Linnes första åsigt skulle diagnoserne tillika tjena 
som nam n, tills den jemt tvingade nÖdvändigAheten

*) Linnés  lifliga fantasi 6pelade ä fven en vigtig r a u l l  v id  
dess namngi fn ing af vex t e r  ef t er  pe r sone r ,  så att  h a n n  ge rna  
valde  någon vex l  till dess emblem,  som hän tydde  pioå dess 
personl iga  egenskape r  eller  lärosatser,  såsom Knaiiliq. <\>rskål 
v a r  känd  som en ganska envis d i sput a to r ,  och derfoinre  be -  
nämde  Linné en ef ter  honom uppkallad v ex t  F orskalem i tena
cissima. Den be römde  M iller  sände Linné af si tt  r ikvta för
l åd  ofta f r ön ,  men  vanligen endast  2 , högst  5 i sssänder;  
Linné uppka l l ade  de r ef t e r  M illera biflora och quinquuejlora. 
Den be ryk t ad e  Biskop Brovallius v a r  före sin Biskcoops-ut- 
nämning mycke t  k r y p a n d e ,  hvår före  Linné kal lade einn vext  
B rovalli i dem issa; men  som Biskop visade han sig mmycket  
s tol t ,  d i Linné  t i l l äde en ny  art i B . e la ta ; och se;cn som 
r i ksdagsman blef han känd  som en o j > å 1 i 11 i g par l igäugai r re  > då 
Linné t i l läde en t r edje  a r t ,  B r. alienata .
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att förändra ocli utvidga.dessa*) ledde till antagan
de af artnamnen eller nomina trivialia, sum de af 
Linné benämdes. Dessa voro väl Lill en stoi del ne
dan införde af RivinuSj som bildade dem på lika 
satt som Linné , hvilka ock af Linné vanligen bibe
höll os (f. e. nästan alla våra Vicieis m. fl. artnamn 
äro gi fna af RivinusJ men till nagon alhiiän piin- 
cip upphöjde ban dem icke ). Linne sjelt synas ic
ke till en början insett deras vigt (jemf. PhiL Bot. 
§. 1 6 2 )  och har icke heller för dem framstäklt nå
gra lagar, hvilka oek kunde vara öfverflödige, dels 
emedan han genom deras allmänna införande i Spec. 
Plant, för dem gifvit ett så lyckligt föredöme, dels 

'emedan lagar forutsätta missbruk och tvister, hvilka 
för en ny sak icke i Linnes tid uppstått. Utom af 
Haller blcfvo de af alla dess efterföljare ined tack
samhet emottagne och komma säkerligen alltid att 
bibehållas; den enda förändring de undergått i prin

*) L in né s  lagar f o r  d i agnoserne  blefvo af alla dess ef t er 
föl jare  , äfven af H a lle r , an t agne ,  och  äfven af nyare Bota
nis ter  in thesi e rk ände ,  men in prax i  ofta,  synneijigast i a r 
beten e f t e r  nalinligai sys temerne ,  de r  i allt et t  st räfvande !i!L 
regel löishet  är mä rkbar t ,  u t t rängde af synopt iska d e s c r i p t i o r e r, 
luifvudlsakligen der före  alt  de kor t a  Linnéa.nske b e f un no sS ä  
lätt  inmeslula flera ar ter .  Men icke blot t  i lliooietiskt h ä n 
seende-^ utan ock i praxi  var  det Linnéanske förfarandet l a l t -  
f a t l l i ga re ;  bes t ämdare och k l ar a r e  —  o c h  osäkerheten i *)e-  
Slänim ande t  ä r  genom u rak t l å t andet  deraf snaiaie ö Ka< 
m in ska d .  Man liar derföre  bör j at  inuti dessa desci ipt ioner  
med  c i i rs i v  stil u tmärka  sjelfva diagnosen,  som verkligen a r  
en å te rgång till den Linnéanska niethoden.

Det  är visserligen san t ,  a t t  nian för dessa borde r ä t t a r « 
wppgiffva R ifin u s  som Auctor (Rivi tms var en af sin tids me^ t  
u tm ä rk t a  och sjelfständiga Bo tan is te r ,  som icke njuter n ^ g  
rä t t v i s a  i Botanikens his tor ia ,  emedan  han icke var compi la toi  
af genere l la  a rbe t en) ;  men som hela tiden före L i n n é  är B o t a 
n ike ns  gamla tes t amen te ,  s t annar  man vanligen vid h o n o m  
och å k  han i alla fall upphöj t  nomenklaturen till p r i nc ip ,  ar 
det  eu k l a s t  utgå från denna al lmänna grundval.
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cip ör det idkeliga uppkallande efter personer af 
blott artighet fotter L inné  finnes ingen enda art 
uppkallad i dess hela System, men man kan knapt 
räkna de efter Vecandolle i dess icke till hälften af- 
slutade); endast då de verkligen inneboro något hi
storiskt upplysande bibehöll Linne dylika. Orsaken 
hvarföve Linné icke för dem fastställde lagar ligger 
väl egentligen deruti, att tiden först kunde utvisa, 
hvilka tvistefrågor öfver dem kunna uppstå. Det är 
derföre dessa, som vi här skola framställa till när
mare granskning. Må man ieke anse förmätet, att vi 
pa Linnes vis framställa vår åsigt i form af aforismer* 
Våra föregångare på denna väg, Sprengel oeli Link, 
bafva följt samma method. För lättande af öfver- 
sigten skola vi betrakta artnamnen till sin form, be
tydelse, förändringar, prioritet, auktoritet, samt prin
cipen för deras utredande. I de båda första fallen 
är man i allmänhet ense i principerne, fast många 
afvikelser ske i tillämpningen. Att särskildt upplysa 
hvarje moment med exempel anse vi öfverflödigt.

1. I  afseende på formen bör: 1. Hvarje art
ha/va  sitt bestämda namn. Flera arter af samma 
slägte kunna icke hafva samma namn. För en art 
höra icke tvenne antagas. Endast då ett äldre namn 
måste återställas, är det för en kort tid, tills det för
ra blir bekant, tjenligt inom parenthes tillsätta det 
mera bekanta.

2. Adjectiva namn ära bättre än substantiva. 
Titan synnerliga skäl bilcle man inga nya substantiva. 
Men de redan antagna måste bibehållas och de som 
hafva urgammal auktoritet äro af stor historisk vigt. 
Äfven då ett genus indrages hibehålles dess slägt- 
nanin helst som artnamn. Substantiva namn, till 
utmärkande af appositionen, skrifvas alltid med sto
ra initialer.

3. Artnamnen böra ä fvcn  vara ett ord. U n
dantag må endast göras för de sotn hafva gammal
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historisk rot, såsom Bursa pastorisj Oculus Christi. 
Link yrkar i detta fall det sednares uteslutande; men 
i vissa fall är detta icke möjligt såsom med noli ta n 
gere och i alla förändras derigenom betydelsen. Hel- 
dre skulle vi skrifva Bursa-Pastoris o. s. v.

4. Latinska namn är o bättre än Grekiska ef
ter som det förra, ej det sednare, en gång är blif- 
vit Botanikens ofliciella språk; eljest kunde detta ger- 
na inverteras. Att i namn vilja briljera med liten 
kunskap i Grekiskan är löjlig fåfänga. — Ehrhart,  
af vetenskapliga grunder, införde en mängd dylika, 
som tillika äro substantiva; de äro i alla afseenden 
obeqvämare än deras synonymer. De, som halva 
klassisk rot, äro likväl vigtige att bibehålla; äfven 
om nya af denna art bestämmas, böra de upptagas. 
Undantag måste ock göras både i stora slugten, der 
de icke kunna undvikas, äfven al ord bland Bota- 
nisterne så allmänt bekante, att de kunna anses for 
latiniserade, fr. e. macrorrhizusj polyphyUus_, mi- 
cranthus j monander digynus  _, trispermus o. s. v.

5. Artnamn ur le j vande språken , som antin
gen äro allmänt antagna som oilicinella eller i hem
landet äro allmänt kända , lämpa sig ganska väl till 
artnamn; blott de äro stamord och ej barbariska, lör 
vissa nationer hard t nära omöjlige att uttala och vi
drige såsom en del Amerikanske; i dessa fall mil
dras deras skrifsätt, äfvensom de, böra skrilvas ef
ter sitt ullal.

6. Lexikaliska och gr am at ikal i sk a misstag bö
ra rättas både i slägt- och artnamn, så väl i uttal, 
som skrifsätt (Fransmän skrifva vanligen f. e. cnsy 
med uper o. s. v). Hybrida o rd , sammansatte af oli
ka språk, böra återföras till stamordets.

11. 1 afseende på artnamnens betydelse äro:
7. De som, uttrycka vextens hela u tseen de  s 

någon i ögonen lä tt fallande karakter n å g o n  utmärkt 
egenskap eller dess relativa förhållande till sam ssläg-
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tingarne, de brukbaraste. Ehuru likgiltigt man, ofta 
anser ett namn, så underlättar ett träffande utom- 
ordenteligt mycket både bestämmandet och minnet. 
I afseende på de relativa namnen är icke väl pas
sande, om de blott afse en enskild del f. e. Plan
tago major efter bladens b red d , Androsace maxima 
efter de stora svepebladen.

8. De bästa äro likväl de , som hämtas a f  
vegetativa och biologiska förhållanden, helst des
sa icke kunna, efter vanliga bruket, ingå i diag- 
noserne. Rätt goda äro äfven de efter vextstället 
och fäderneslandet gifna. Om delta sednare än skul
le vara vidsträcktare än namnet antyder, förorsakar 
det ingen oreda. Man vakte sig dock att hämta det 
af allt för inskränkta lokaler, der en eljest vida ut
spridd art blott tillfälligtvis förekommer (såsom Po- 
tentilla salisbur gensis) eller alldeles obekanta or ler, 
som icke finnas i vanliga ^eom-aher.o o o

9, Historiska namn vårdas noga j när de äro 
af något verkligt intresse, hämtade antingen ur folk
språken eller äldre författare. Vid benämnande af 
nya arter jemföre man äldre författare, hos hvilka 
Rera ännu ej eller först i sednare uren urskilde arter 
förekomma. Artnamn hämtade från personer, hvil
ka Link m. fl. redan riktigt anmärkt vara mindre 
lämplige, kunna endast fö rsva ra s , när de i histo
riskt afseende äro upplysande. Missbruket af dessa, 
som årligen vexer, har och skall en dag ådraga ve
tenskapen och Botanislerne mycken smälek. Äran är 
ganska tvätydig; vanligen vill man derigenom före
viga en persons misstag; stundom litet löjlig såsom 
då Rofdjur, S c a r a b e e r Pediculi o. d. uppkallas efter 
personer eller då Sprengel öfversälter Thelebolus 
Stercorarius Tod. med Th. T  ode anus. Det kan va
ra nog med siägtnamnen, Om någons ära deraf 
vuxit är oss obekant. Linnaea älska vi åtminstone 
för Linnés skull, men ej tvärtom.



10. Det är fullkomligt fikgit/tigt (j ett större 
slägte synnerligast, i ett mindre bör det undvik;as) 
om tvenne eUer flera namn äro likbety dande, ioni 
tie i formen äro olika. —  Icke heller upphäfver det 
ett namns rik tighet, att ett bättre kunde gifvas eller 
ett gifvet bättre tillkommer en annan art,

11. Endast såsom provisoriska kan man anse 
vissa vaga namn, såsom dubium 3 incertum , hybri- 
dum A neglectum nomum o. s. v. Namngifvaren med- 
gifver i förra faljet, att han icke känner dem säkert 
och, sedan de blifvit riktigt kände, förfaller deras 
lämplighet, —  Alla artnamn på hybridum äro dess
utom manligen falskt använda. (Sorbus hybrida bor
de efter Linnes eget äldre namn kallas bor bus fe n - 
nicaj. För verkliga hybrid i teter (men icke |  af de för 
dylika uppgifne äro hybrida) kan Sclieides method, 
alt af bada foräldrarnes namn bilda ett n y t t , antagas, 
men nian bör då vara säker, att de merkhgen äro 
bastarder -— dock att derefter ändra redan antagne 
kan icke gillas,

J2. För de förhållanden, af hvilka namn böra 
tagas, kunna likväl inga bestämda lagar gifvas. Rent 
a f  förkastelige äro endast dej som grunda sig på  
ett uppenbart misstag j ,  såsom alldeles falskt fäder
nesland , eller uppkom,mit af tryckfel ( Flierac. pon- 
tanu/n för montanumf f eller ock rent af äro natur- 
stridiga såsom Salix arenaria för S. limosa. Men 
att ett namn tagits af en karakter, som är föränd e- 
l ig ,  gör icke namnet oriktigt, så vida det eger sm  
tillämplighet på hufvudformen f. e. Turritis hirsuta 
Cardamine liirsuta. Motsatt är förhållandet eller 
naturstridigt är ett namn efter en atypisk form 
som Betula pubescens; delta namn tillkommer en* 
dast en afvikande form af B. glutinosa j  och om tlen 
förra antages som hufvudform, så vanställes alldeles, 
begreppet om arten.
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III, I afseeiitde på artnamnens förändring  g;il- 
ler som princip:

13. A tt in te t namn utan de mest tvingande 
skäl må förändras. Om redan anförde grundsatser 
icke synas så strängt rationella, om tolerancen mot 
mindre passande namn synes för vida utsträckt, liar 
det sin goda grund deruti, att olägenheterna af en 
namnförändring sällan kunna uppvägas och linge man 
på lialfva skä l , såsom att ett namn bättre passar än 
ett annat, införa nya namn skulle snart en fullkom
lig förbistring inträda. Derföre öfverensstämmaj, åt
minstone de flesta, i den redan af Sprengel fram
ställda grundsats, att intet artnamn, som icke är ab
solut falskt, fur förändras. Äfven i fall slägtnamnet 
förändras, måste artnamnet bibehållas oförändradt, 
liksom då varieteter upphöjas till arter eller tvärt- 
om bör ingen förändring a f  namnet ega rum. Den
na regel forgätes allt för ofta.

14. De fall då namnförändring är rättvis och 
nödvändig, äro: a^ då tvenne eller flera  arter haf- 
va lika namn (§. 1.) i hvilket fall det sednare gif- 
na måste förändras. Skulle likväl det äldre gifvits 
en osäker a r t ,  eller blott afart, bibehålies det fo r  
den sednare. Alldeles oriktigt vore att ändra ett namn 
derföre, att det förut varit gifvit åt en redan utplånad 
art f. e. Rubus horridus,  liera Salices. I vissa större 
slägten f. e. Agaricus skulle knapt något passande namn 
hunna gifvas, om man icke finge återupptaga dylika 
redan öfvergifna namn. —  b )  Dä ett namn är helt 
och hullet fa lsk t och natur stridigt (§. 12). Men i 
båda fallen, innan något ny tt bildas, granske man 
synonymien om icke bland den finnes något redan 
gifvet nam n , som kan återupptagas. —  c )  Då ett 

yngre  namn orätt vist utträngt ett äldre > hvilket då 
måste återtagas. Just för stabilitetens skull ur det 
sednare momentet af högsta vigt. Det är denna vig
tiga grundsats, som man nu synnerligast vill bestri
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d»j! man sökef försvara dessa falskt använda nam n  
med namnens likgiltighet, vedertagna bruket o. s. r-  
Hvad skwlle man säga om en Historicus, som till- 
skrefve en händelse annan person än den verkligen 
tillkommer, under förebärande af bruket och nam
nens likgiltighet? Yisst kan sägas, att det är obe
tydligt, men öfverger man derför rättvisans bana i  
det ena efter det andra, sä vexa dessa misstag slut
ligen till en complett oreda och godtycklighet. Att 
hylla bruket, när det är missbruk, som regel är för 
vetenskapen lika vådligt, som att upphöja vanan och 
convenancen till moralprincip* Vi befinna oss här 
på en ganska vigtig punkt: griindskillnaden emellan 
Protestantismens och Katolicismens principer; det 
skrifna ordets eller kyrkans öfvervägande auktoritet. 
I vetenskap gäller dock intet annat än det sanna och 
rätta; allt sotn icke derifrån utgår måste förfalla, 
Alla biskäl af likgiltighet, beqvämligliet, bruket o. s. 
v. måste tystna, då de strida mot sanning och rätt
visa. Dyrkar vetenskapen andra Gudar än desse, så 
skall dilettantismen och godtycket snart förhäfva sig 
öfver lärdomen och forskningen, och all auktoritet, 
emedan dylik endast på rättvisa kan den livila, för
svinna; det olyckligaste likså väl för vetenskap som 
kyrka och samhälle. Fr. i Fot. N ot. 1842 />• 8.

15. Just för stabiliteten skull måste äfven al
la collectiva namn (det v. s. de, som beteckna en 
hel grupp af närbeslägtäde afte r,)  bibehållas, men 
oförändrade i den mening som namngifvaren tagit 
dem. Att öfverföra ett sådant namn till blott endera 
af de frånskilde arterne såsom Mcdicago polyjflöPpkä. > 
Valeriana L o c u s ta M y o so tis  scorpioides Arctium  
Lappa o. s. v. är oriktigt, emedan namngifvarens 
mening derigenom falskt framstalles. Som jemte den 
nyare åsigten öfver dylika arters åtskillnad vanli
gen hos liera iifven den äldre består, bör endaist 
i de sednares mening taget det collectiva nas»-*
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rret] i dagligt bruk bibehållas; men urskiljer man fle
re arter, så måste hvardera af dessa erhålla ett eget 
nam n, och det collectiva citeras till hela den grupp 
det beteknar. Dertill kommer, att det ar alltid o- 
möjligt, att positivt afgöra, hvilken af de åtskilde 
arterne det rätteligen tillkommer, såsom Mal va ro- 
tuhdijolia L . , R um ex aquatieus L. m. fl. ; hi vil
kendera man ensamt hänför dylika till är det till en 
del falskt. Endast i fall de förenas som arter bibe
hålies namnet med skäl ocli du betecknar man varie- 
teterne med de nyare namnen. An ta ges denna prin
cip, som ensam är rättvisans, skulle otalig namnför
virring upphöra. Om man endast nämner f. e. 
Myosotis scorpioides L . , Malva rotundi folia L ., 
R am ex aquaticus L., vet ju ingen menniska hvad der- 
med förstås; men icke böra dessa namn utplånas der- 
före;- de äro vid många tillfällen rätt vigtiga, all ega 
i sin sanna, ursprungliga menings Huru Linne be
traktade en vextform förblir alltid af historisk vigt 
att känna, men framställer man dess namn i annan 
betydelse, förfalskar man dess mening. —  Sofri kol
lektiva namn må man dock icke anse de arters, der 
en bestämd hufvudform är afsedd — och andra, van-

*) Vi öfvergå  hel t  ocli hål l et  till Koch* sedna re  åsigt , at t  
n a r  M . vulgaris och. borealis ski l jas som a r t e r ,  måste M. ro
tundi f j l ia  behål las endast  som k o l h k l i v  benämning  på båda,  
som den bevis l igen hos L inné  ä i .  T y  al t  M. borealis som 
L inné  dagligen t r am p a t ,  ej skul le  vari l  dess egentl igaste M . 
rotundifolia  kan man väl svår l igen öfver tyga någon öpsala  
Botanis t ,  helst  Vulgaris i hela ne jden  saknas.

**) Dess his tor ia är  gifven i Bot. Not. / 8 4 /  p. J . Alt  
Linnés R u m ex acjuaticus ä r  en kol lekt iv  a r t  är  omöjligt  be
s t r ida ,  och då vi bibehålli t  d e l t a  namn  för R .  H ydrolapathum  
ha r  det  icke sket t  derfore ,  at t  L inne  endas t  skul le menat  
denna ,  u tan  der före  att  det  va r  denna ,  som alla  Linnés fö-  
regångare bes t ämd t  förs todo u n de r  namn  af L apathum  aqua
ticu m , i alla folkspråk ha r  si t t  n amn  af vexls lä l le t  i vat ten 
och för den  ä r  det  natur sannas t e .
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Kgtvis hos Linn© för honom obekante, som afarter 
underordnade, emedan han icke kände deras skilje
märken. HufvudIformen hibehålle då alltid sitt namn*

16. Deremiot är ett nyare bruk, att dä matt 
förenat1 flera ail dre arter till en gifva ett n j t t  
namn alldeles förkastlig t f. e. ändring af namnen 
på Veronica longi/olia j spicata derfor att man med 
den förra förenar V. maritima L., med den sednare 
V. hybrida L. Man bibehålie i detta fall hufvudformens, 
det mest bekanta- På denna grund har Spenner i Fl. 
Freyb. förändrat en mängd allmänt bekanta namn f.
e. Ärabis hirsutae L . , emedan han derunder inne
fattar både A. hirsuta  Dec. och A. sagittata Dec., 
men Linne log arten just såsom Spenner. Snarare 
borde Decandolle än Spenner förkastat det.

17. Tvistigare är frågan då en art beskrifves af 
samma författare under olika namn i olika arbeten,
f. e. Bosa spinosissima L . , äfven under namn af R. 
pimpinellifolia L . , och under det förra namnet åter 
R. cinnamomea i Flora Svecic. I detta och analoga 
fall bör det namn försvinna, som icke hos Linné är 
rent framstäldt, nemligen R. spinosissima; namnen 
R. pimpinellifoh a och R* cinnamomea äro bestämdt 
framställda. ( Rosa villosa hör åter icke hit, det är 
ett collectivt nam n, som bibehålies endast ifall man 
förenar R. villosa och mollissima „ hvilket sednare 
namn är både bättre och äldre än Rosa tomenlosa 
Smith.) Om åter namnet är med flit, som bättre 
passande af en författare ändrat, f. e. Mentha verti
cil lata L. till M. sativa j  sä bör det sednare före
dragas, emedan en författare måste ega frihet l ätta 
sig sjelf. Om åter en författare sjelf reducerat ea* af 
sig bestämd ar t ,  men denna återställes så bör dess 
först gifna namn återtagas. En mängd frågor af den
na art uppstå likväl, som ex analogia måste besv.aras.

18. Särskild vigt måste likväl l ä g g a s  deruppä j 
att så f å  Linneanska namn utplånas som m öf^hgt
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(Do collectiva utplånas icke derföre «tfc man med 
dem betecknar i deras sanna betydelse en liel grupp). 
Vetenskapens orthodoxi fordrar ett symbolum till 
förenings-punkt, och antingen man afser rättvisa el
ler tjenlighet kan ej något annat för speciella Bota
niken uppgifvas än Linnes skrifter. Hvarje icke klart 
utredd vext derutur livilar tungt på hvarje samvets
grann Botanists sinne; den qvarlemnar ett grummel, som 
om man än vill förbise det, alltid ånyo uppträder; 
hvarje falskt användt namn är af oberäkneligt men
ligt inflytande, hvilken riktning, om den får fort
fara, skall snart göra Linnes skrifter obrukbara, ehu
ru  de för Botanisten äro livad Biblen för Theologen. 
Man kan derföre icke annat än beklaga, att i liera 
allmänna arbeten yerklig sanning i detta fall betrak
tas som hardt nära likgilllig, så att man icke ens 
vårdar sig återtaga flera Linneanska bestämningar, 
som genom nyare kritik blifvit upphöjde öfver allt 
tvifvel, såsom bland Carices i W ahl. Fl. Lapp., 
Potamogetones o. s. v.

IV. Bestämmandet af namnens prioritet fodrar 
äfven erkännande af vissa grundsatser:

19. Prioriteten bestämmes fr ä n  artnamnens 
allmänna antagande i Linn. Spec. Pl. u Ehuru 
Linne upptog liera äldre benämningar eller vanligen 
ur dessa hämtade sina artnamn, så var han likväl 
den, som upphöjde dessa till bestämd princip och 
först consequent införde de samma. En prsescrip- 
tions-tid är i alla fall nödig i detta afseende, ålt 
man icke må förlora sig i ett -obegränsadt dunkel. 
Likväl få de äldre, synnerligen C. Bauhinij hvilka 
före Linne voro de allmänt antagne, icke alldeles 
förbises, nemligeu vid de vexter, som af de gamle 
voro väl skilde, såsom Rumicesj men af Linne för
enades. När de förra återställas, bör alltid afseende 
fästas på de gamles nam n, icke blott vid de nyas 
benämnande, utan hufvudsakligen för hvilkendera det


