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Xiinneanska namnet rättast tillkommer. Det är på 
denna grund namnet J r  ia icke kan tilläggas vår van
liga Svenska Oxel, utan den utländska, de gamles 
J r  i a ; och i fall vår Jconitum  Lyctotonum  vore 
skild från den Tyska, tillkommer namnet den sednare. 
Detta bar Smith ock riktigt iakttagit, då lian åter
ställde Ulmus campestris och U. montana Bauli., 
livilka båda Linné förenade under sin U. campestris. 
Fast Linné egentligast derunder förstod Bauliins U. 
montanaj, eller vår vanliga .Svenska Alm, fordrar så 
väl den historiska grunden, som namnens natursan
n in g ,  att den benämnes U/mus montana, och att 
nam net U. campestris lemnas den sydligare, hos oss 
endast på Öland och Gottland vexande. Vi Sven
skar måste i dylika fall afstå från anspråket, att den 
ö fr ig a lärda verlden skall rätta sig efter våra inhem
ska förhållanden, för att vinna full auktoritet i frå
gor , der ingen eftergift utan sanningens hädelse är 
möjelig, såsom med Fit ago montana.

20. Det namn hvarnnder en art först hlif- 
mit bekantgjordj egerprioritetsrätt> men icke benäm
ningar i lierbarier eller Mscr. Men då tvenne för
fattare nästan samtidigt beskrifvit en art, så att den 
enas benämning för den andra icke kunnat vara be
kant eller säker, är det pedantiskt att fästa sig vid år
tal och dato, utan välje man då det mest passande. 
Detta inträffar synnerligen vid namn gifna under 
epoken näst efter Linné> då man inga Journaler eg- 
de och bokspridningen var trög; i dylika fåll bör 
detega prioritet, som är hämtadt ur ett äldre, förut 
bekant nam n, såsom Ranunculus circinatus framför 
R. dt varicatus j ty ,  utom det att det förra är lika 
natuisant som det sednare naturstridigt, vida bättre 
passande liil R. aquatilis_, hade den länge varit 
känd under namn af R. fo lio  circinato. Äfven har 
Potent illa incana Möncli. prioritet för P. cinerea j 
först emedan den verkligen först under förra nam-

4
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net är beskrifven , tv  bos Villars förekommer det sed- 
nare endast som ett opubliceradt synonym till P. 
opacci j men bufvudsakligen derföie att det förra 
är luimladt af vextens äldre benämning, Pentaphyl- 
loidcs incanum. — Vi skulle gcrna vilja inrymma 
jiägon vigt ät Aristokrati i dessa fall*}; en författare, 
som sk\ndar att publicera ett namn på en ännu icke 
riktigt bekant a r t ,  bör ej liafva prioritet för den, 
som nogare profvar ocb undersöker den samma, men 
mindre brådskar med dess publicerande. Man erinre 
sig V  Heretiers anlidaterade monografier för att vin
na prioritet före Cavanilles.

21. År ett namn osäkert men ett annat visst 
bör det säkraste föredragas. Ilärvid bör likväl ob
serveras, att om det förra af någon klassisk författare 
blifvit upplyst, bibehåller det sitt företräde. Namn, 
som genom goda, lätt tillgängliga figurverk eller ex- 
siccatsamlingar blifvit fixerade, ega obestridligt före- 
tiäde för samtidiga, beroende af en vag diagnos, må
hända efter ett eller annat ofullständigt exemplar. 
Samma förhållande synes mig vara med namn, soin 
utgått från alldeles oriktigt begrepp om arten. Ce
rastium brachrpetalum är ursprungligen uppenbart 
ocb bevisligen C. viscosum (ovale} eglandulosum; 
dermed förenade man sedermera C. strigosum (äfven 
C. barbatulum innefattar båda dessa; «. är den för
ra ;  (ii. den sednare}; men detta sednare synes mig 
böra föredragas, emedan det afser en bestämd art 
ocli C. brachjpetalum  först sedermera till den blif- 
vit öfverflyttadt.

*) Likväl icke ,  som vanligen sk e r ,  åt  compi la törer  af  ge
nerel la  verk ,  ulan nt de verkl iga observa törerna , som sjelfva 
undersökt den le jvande vexten. Namn af den, som sjelf f unni t  
och  l t fvande  under sökt  v e x l e n , borde  alltid ega pr ior i t e t  i 
tvisl iga falt för d e n ,  som efter  et t  o c h  annat  t o rkad t  ex em 
plar  uUp i id t  et t  n amn.
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22. Den eger prior'tet fö r  benämning _, som 
fö r s t  utreclt tvenne eller jlerci under ett namn fö r-  
vexlade arter Le. Scliknlir för Polygala vulgaris och 
comosa j fast Linné under förra namnet lika ofta för
stod den sednare kring Upsala vanligaste; Hayne för 
Utricularia vulgaris' och intermedia D roser a lon gi-

jo lia  och intermedia o. s. v. -— Tydligaste tillämp
ning erbjuda Cerastium vulgatum  och viscosum 
Linn., som af Linne väl icke blifvit klart utredde, 
ehuru vi i Sverige häröfver ega säker tradition; men 
al' Curtis så, att ingen förvexling är möjlig af dessa 
arter och derföre borde Curtis för deras bestämman
de hafva prioritet.

23. Om en art af sin bestämmare blifvit redigt 
och klart framställd kan den aldrig förlora si?i pri
oritet genom andras misstag eller jörvexlingar. 
Denna grundsats anser jag för en af de vigtigaste att 
iakttaga, eljest få vi väl alla Linnéanska arter en 
dag utmönstrade. Vanligen är det blott ett eller an
nat land förvexlingen gjort sig gällande uti, men 
icke bör man vänta att de, som känna sanna förhål
landet, skola öfvergifva detta för de andras beqväm- 
lighet, såsom med Fil ago montana. Rättelse införes 
deruti oändligen lättare än man vanligen föreställer 
sig. Antages en sådan i ett klassiskt, allmänt spridt 
arbete såsom Kochs, antages den genast af den bättre 
delen. E t t  arbete blir endast klassiskt genom erkän
nandet af rättvisa som högsta princip; men aldrig 
genom slafviskt följande at vana och slendrian. Till 
klassen af parasiter höra al la  de, som ej vilja eller 
kunna pröfva och bedömrna, livad är rätt?  utan 
blott efterfråga, hur har den eller den förfa ttaren  
sagt ?

24. Icke heller kan ett namn förlora sin 
prioritet derigenom j att namngifvaren under det 
samma förvarar eller ä fven distribuerat sednare
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tillagde snarlika j fö ru t ej åtskilda former. Detta 
är något, som väl knappt någon Botanist kunnat und
vika; m an lägger och iemnar en sådan provisoriskt 
under den, livilken den mest liknar, tills man får 
tillfälle närmare undersöka den. Huru otaliga säkra 
Linneanska namn skulle ej gå under, om man skulle 
3)lott afse dess herbarium och livad Linné bestämt 
för sin art åt sina Correspondenter. Många vexter 
äro i torkad t eller mindre fullständigt tillstånd ej 
med full visshet bestämbara, helst exemplar in
samlade af andra —  och då man medgifver andra 
rättighet nogare bestämma och begränsa en art,  så vo
re orimligt förneka uppfinnaren sjelf denna rättighet. 
Oeksä må man ej anse de flesta förvexlingar af exem
plar, som man så ofta finner i samlingar, härröra af 
insändaren; oftare hafva de skett vid remissens upp
tagande eller sedermera i samlingen. Se Schlechtend.
i Flora öfver Willdenows herbarium och källorne för
ii a m n en s bestämmande.

V. Det var en Pandora-ask, som bruket öpp
nat för vetenskapen, du man började efter livarje 
namn tillsätta dess Auktoritet, hvilket ledt till myc
ken sökt hyperkrilik, onödiga slägtsöndersplittringar 
oeli otaliga namnförändringar. Detta hör dock till 
de olägenheter, som från vetenskapens utbildning äro 
oskiljaktiga; det är blott att tillse, att man dervid 
från egoistisk ståndpunkt öfvergår till en historisk, 
då del först blir egentligen upplysande. Det är der- 
före vi föreslå:

2 6 . Den fö r fa tta re j som fö rs t publicerat ett 
artnamn efter dessas principenliga, allmänna anta
gande, citeras som dess auctor. Ehuru Linne upp
tog efter dc äldre, synnerligast D i v i n u s oförändra
de en mängd artnamn, var han den förste, som prin- 
cipenligt och consequent införde dessa (liksom Tour- 
nefort först bestämde glägtnamnen jemte slägtbegrep-
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pel®), 6fi går man icke tillbaka till tiden före Lin
ne. Lag samma för de efter äldre källor af andre 
författare sedermera återupptagne. Skulle artbegrep
pet sedermera antingen genom nya varieteters tilläg
gande utvidgas eller vissa formers frånskiljande in
skränkas, bibehåller den ändå sin första bestämma- 
res auktoritet —  ty i buda fallen är det vanligast 
sednare tillsatser man afsöndrar; men reformeras art
begreppet helt och hållet, tillägges efter grundlägga
ren älven relormatorns namn.

27. Du en art blifvit oriktigt utplånad eller 
ett namn oriktigt tillänipcidt j tillsattes lör historisk 
upplysning, jemte bestämmarens, dens auktoritet_, som 

fö r s t  återställt eller utredt den. Let är en gärd 
af rättvisa, emedan detta är något vida förtjenstful- 
lare äu att blott framkasta nya namn på ofia gamla, 
förutbekanta saker, och vittnar tillika om ett grund
ligare studium — och utom dess i historiskt alseen
de mera upplysande f. e. Salix Myrtilloides Linn. 
W a h len b .— än det nu vanliga S . Myrtilloides Linn. 
nec Willd. nec Smith. Letta sednare är blott en 
negativ, det förra en positiv upplysning; det sed
nare kan dessutom aldrig blilva fullständigt, ty i 
Floror gå heterogena vexter under samma namn or
ta re än någon anar.

28. Då ett äldre slägte delas i flera  > hvar i- 
genom genus-nanmet förändras men arten och art
namnet bl i f  va oj örändrade bör man bibehålla art

*) För s l äglnamnen,  hvi lkas  begrepp fastställdes a f  Tourne- 
f o r t , bör  man utgå från denne.  Al t  vid desse c i t era  ^ i i g i -  
l ins ocli and ra  äldre för fat tare ,  som aldrig länkt  på genus-be-  
g r r p p e t ,  ä r  l indrigast  sagdt ,  löjligt. Men a t t  för  nagon mod i 
fication i karak t ere rne eller utes lutandet  af några  p io v i so -  
r i sk t  bifogade a r t er  tillsatta egen s i gna tur ,  v i t t na r  om få
fänga.  Undergår  ett  slägte en genomgr ipande r e fo rm  eller 
sönde rde ln ing  bör dock re fo rma torens  na m n  ti llsattas efter 
grundläggarens.
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namnets g i f  vare som dess Auktoritet ̂  i synnerhet 
om han sjeit’ upptagit denna benämning. I Sy st. 
Mycol. hafva vi redan framställt denna grundsats, 
som af flera blifvit godkänd. När f. e. slägtet Na- 
stiirtiuiTi antages, faller af sig sjelf, att Sisymbrium an
ceps W hlnb. bör räknas dit, bestämmaren insåg det 
säkert förr än någon annan; det ligger alls ingen 
vigt på h vem som först passade på att publicera den 
under namn af Nasturtium ancepsj  utan att kän
na artens egentliga källa. Men det hufvudsakliga der- 
v id  är, att det är mycket ovisst, om Decandollej Rei- 
cheubach och ofrige, som publicerat den sistnämda 
såsom en af sig bestämd art, känt då den verkliga, 
så att N . anceps W hlnb. fl. Suec. alltid förblir lmf- 
vudkällan. Så har väl Smith sednare än Författ. 
upptagit Erythaea litoralis under slägtet Erythraea_, 
men Smith är dock artens verklige namngifvare. I 
Historiskt afseende är endast vigtigt känna denne. 
Ofta tilläggas 3 å 5 olika Förf. vid dylika sönderde
lade slägters arter f. e. Calamagrostis stricta; in- 
genderas Auktoritet är i detta fall af någon vigt, 
endast att känna sanna källan. Men om en art öf- 
verflyttas från ett gammalt slägte till ett annat f. e. 
Azalea till Rhododendrum la p p o n icu m eller då den 
fått en verkligen oriktig plats, bör den ega auktori
te t ,  som hänfört den till sitt verkliga slägte. l)å hvi- 
lar det på verklig rättelse och ny observation, livil- 
ket är liufvudsaken. Men då man ser en författare 
blott derför att han upptager en förut väl bestämd 
section som eget slägte tillsätta sin hallstämpel till 
dess arter, är det i vårt tycke ofverflödigt.

29. Då en författare i olika arbeten menar oli
ka arler under samma namn, är nödvändigt citera 
det verk , der namnet tagits i den antagna meningen. 
Det nu mer vedertagna bruket att icke blott citera 
ett nam n, utan ett verk som auktoritet, förtjenar all
män efterföljd. Det är icke namngifvaren, utan käl
lan för namnet, som bör betraktas som hufvudsak.
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30. Ehuru den , som beskrifver a f andni be
stämda vex ter  icke bör underlåta uppgifva bestäm- 
maten och bibehålla dess namn, så är likväl den 
fö r r e , att anse som dess auktoritet, emedan arten 
hvilar på den, till dess namngifvaren sjelf beskrifvit 
och erkänt den som sin. Att uppgifva det ställe 
der ett (ofta bart)  namn förekommer som dess käl
la, då samme författare sedermera utförligare be
skrifvit den , är pedantiskt.

Yl. För artnamnens utredande är nödvändigt 
granska alla källorne för de samma, och icke ensidigt 
fästa sig vid hvarken vextställc, eller exemplai o. 
v. T id  största ytterlighet är detta drifvit af Schul
tes i dess Syst..Veg., som för bestämmandet af Lin
nes vexter endast utser, icke Linnes heibarium, utan 
blott hvad Smith  upptager med Linnés synonym 
( ”Non Sm itli, ergo non ila”). Ehuru Smith sjelf 
mera fördomsfritt begagnade Linnes samlingar, etter 
bättre upplysningar (t. e. Aira alpina) rättade sina 
bestämningar i många tall, så bör man observera 1) 
att hutVudsakcn dervid är att känna Smiths begräns
ning at arlen ; Smith ansåg sin väl icke fullt iden
tisk med. Linnés, men icke skiljbar och livern 
tinner icke genom fortsatte studier otta vigtiga sk i 11— 
nader emellan vexter, som nian förut tor varat som 
idenliske? 2 )  att andra i Linnés herbarium funnit 
helt annat än Smith beskritver t. e. bland Salices, 
Ivuniex acutus o. s. v.

' 31. En författares ord och beskrifningar j då
de äro klara och bestämda, muste alltid anses fö r  
vig t i gaste och förnämsta källan f ö r  bestäinntindet 
a f  dess art. Dervid får man likväl icke minutiöst 
fästa sig vid hvarje ord, utan söka Litta dem trän 
författarens subjectiva ståndpunkt; ätven afsöudra abt 
som är lånadt af andra. Sä f. e. är bladformen bes 
Allium  arenarium hos Linné uppgitven etter syMo- 
nyiiierue; emedan Linne endast faun den blomman-
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de, då bladen åro förvissnade; men alla de öfrige 
kaiukteicine, som icke lata bortförklara sig, äro tyd
ligen hämtade af A. vinealey så att Linné under 
detta namn omöjeligen kan förstå yl. Scorodopra- 
sum. I Linnés Mantissor finner man flera beskrif- 
mngai la 11 te till en del ur andra författare; desse 
ega ringa vitsord för bestämmande af Linnés art. I 
liela perioden näst efter Linné var det vanligt, att 
man afskref de gifna diagnoserne, antingen de pas
sade till vexten eller icke, då man en gång fått for 
sig, alt den hörde till en viss art. Skillnaden emel- 
lan licii varande period Iran den strängt Linneanska 
synes oss bäst uttryckas genom de bekanta orden 
quatenus och cjuia; i den sednare följde man mest 
slafviskt Linné, alldenstund han öfverensstämde med 
nuluien; i var l id? sa vidt han öfvereiisstäniiner med 
naturen.

32. D ernäst fö lje r  v ex  t stället som den vig- 
t/gasle källan fö r  bestämmandet a f  en fö r fa tta 
res art. Att den är en osviklig källa för livad för** 
fattaren vid det tillfället menat, är obestridligt; ty 
det lärer vara ett biand de mest sällsynta fall, att 
en vex t försvunnit på ett ställe och en annan när- 
beslägtad art intagit dess plats. Men icke följer der- 
af, att det är denna art, som en författare egentligast 
menat. Yextslällen anteknas ofta efter flyktigt på
seende utan närmare granskning; vexten kan ha varit i 
ett tillstand, att den icke med i ull säkerhet kunnat 
bestämmas (i. e. Passerina för Thesium i It. scan; 
utom dess hän föres en ny art först vanligen till nå
gon äldre bekant); genom förvexling i.m innet upp- 
gil vcs ej sällan en annan än som på det angifna vext- 
stället förekommer eller ock af rent skriffel; exempel 
pa det förra erbjuda Rosa spinosissima, eglanteria 
i Linn. Fl. S v ._, på det sednare f. c. Melica ciliata 
It. Scan. Ma man dcrföre ingen synnerlig vigt läg
ga pa ett vextslälle, då det icke är artens källa —-
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ocli alls ingen på dem, som äro liämtade af syno
nymer eller andras uppgifter, då Linné ej sett vex- 
ten sjelf, f. e. Oenanthe crocata, Hieraciuni subau
dient Fl. Suec. Äfven då vexlställen hlott i allmän
het äro angifne för en vext, må på dem icke läg
gas för stor vigt. De ringa förarbeten Linne eg- 
de och den korta tid han fick egna sig åt Svenska 
Floran gjorde omöjligt för honom att vinna fullständig 
kännedom på hvarje arts geografiska utbredning in- 
liom Sveriges vida landamären. Allt detta hafva vi 
medgifvit, på det man å andra sidan må lika bil
ligt erkänna, att då Linne uppgifver ett bestämdt 
vextstä lle  , sjelf anvisar ett sådant säger sig der 
fö rs t fu n n it och bestämt en v e x t och derifrän en
dast beskri f  ver den, så måste alltid detta vexlställe 
blifva det enda fullt afgörande för dess arts bestäm
mande såsom förhållandet är med Allium arenari
u m , Filago montana, Potamogeton marinus och ota
liga andra exempel.

33. Der näst, följer i ordningen traditionen el
ler huru en fö r f  altares samtida bestämde arten och 
den sedermera fixera t sig hos F ö r f att. närmaste e f
terföljare. Vi ega i denna väg den rikaste och säk
raste källa i Sverige genom den herrliga Scliola, som 
hvarje år utgick från mästarens sida, och af hvars lef- 
vande ord de säkrast uppfattat dess tolkning af na
turens alster. Må vi veta rätt värdera och vårda 
denna inhemska skatt, hvaruppå Prof. IVahlenberg 
först fästat uppmärksamheten. Den har genom liera 
generationer i de flesta fall otvätydig blifvit nedförd 
till våra dagar; och en mängd icke blott örtsamlin
gar, gjorde under Linnés egna ögon, äro för den ett 
otvälydigt monument (yigtigare är Linnés eget her
barium, efter skäl som nedanför skola visas}, utan 
ock hela Svenska Floran är dess oförgängliga tolk. 
Det är derföre sorgligt att se, när Svenskar, miss- 
vårdande eller okunniga om denna, blott tillegna sig

k
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hvad de finna uppgifvit i utländska arbeten; om dessc 
i dylika fall misstagit sig, så äro de ganska lätt ur- 
säktlige; ( ty  äfven de bättre bland dessa vörda denna 
tradition , som är Svenska Florans dyrbaraste skatt Q —  
men icke så en Svensk. Men äfven för tolkningen 
af exotiske vexter erbjuda de en rik källa, icke blott, 
i örtsamlingar af vexter utdelade af Linnes band ur 
XJjxsala trädgård, utan äfven i flera vexter, som från 
Linnés tid bibehållet sig i Upsala trädgård, äfven i 
den gamla Linneanska, samt ännu i dag i parken 
vid Linnés Hammarby — liksom i flera från äldsta 
tider i Svenska trädgårdar öfverallt odlade f. e. Men
tha gentilis. Speciella exempel häruppå äro lemnade 
i Bot. Notis. 1 8 4% n. 1 j 2 . En dylik tradition lef- 
ver länge äfven i hvarje utmärktare Botanists om- 
gifning och må man icke uraktlåta rådfråga den.

34. Emot vanliga bruket tillägga v i herbarier 
i  allmänhet en underordnad vigt. Vår tids noggran
naste artkännare, Kochj säger ock, att han önskar 
sina arter bestämde af sina skrifter och icke efter 
sitt herbarium. Har man läst Schlechtendahls upp
sats i Flora om Vext- och etiquett-förvexhngarne i 
Willdenows herbarium, måste väl hvar och en med- 
gifva ensidigheten af, att blindt vilja fästa sig vid 
dylika. Iluru lätt etiquetter både vid inläggning* och 
upptagning af större remisser bortfalla och ombyten äro 
möjlige, helst när vexterne äro lösa (m an såknar icke 
ens exempel på uppSåtlige) — och att vexter der före 
ligga under författares namn i större örtsamlingar, 
som dessa visserligen aldrig menat, har väl livar och 
en som genomgått dylika, haft tillfälle öfvertyga sig 
0111 — och det är just snarlika, närbeslägtade, kritiske, 
som på detta sätt mest förvexlas. Och i uppsåt att 
rätta detta, ökas så lätt oredan. Visserligen söker 
man i våra d a g a r  häruti större noggranhet än for- 
dom, men alldeles kunna dylika misstag ej förekom- 
mas. IIvad nu specielt Linnes herbarium beträffar,
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så har man dermed drifvit ell afguderi, som mest 
af allt skadat Linneanska vextkritiken. Man borde 
dock känna, hvad som ur en notorisk sanning, a tt,  
i fråga 0111 mycket vanliga vexter, Linné hvarkeu

inlägga eller prässa 
som

hade mycken tid eller lust att 
dessa; icke insamlade dem, som han årligen hade 
tillfälle jemföra lefvande, hvarföre ock dessa vanligen 
saknas i Linnés herbarium —  eller ock inlades utan 
vidare granskning deruti snarlika utländska honom 
tillsända eller närbeslägtade, visst icke i mening att 
vara arternes typer; utan just som afvikaude, säll
syntare former, mera förtjente att förvaras. — Så gö
ra ock väl än i dag de flesta Botanister; då de er
hålla en snarlik, som de ej tilltro sig straxt skilja, 
lägga de den jemte den närmast förvandta. De enda 
exemplar, som meddelade kunna tilläggas full aukto
ritet, äro de som äro lenmade i E x  siccat s amlingar y 
emedan dylika på en gång insamlade måste vara 
identiske och äro tillika sorgfälligare granskade; ty  
att exemplar från samma hand insamlade vid olika 
tider och på olika orter eller af olika personer, som 
man naturligtvis ofta måste begagna sig af för insamlan
de, icke alltid äro fullt identiske, faller af sig sjelf.

35. .S jelf va Dispositionen är ett a j de vigti-
gaste hjelpmedel fö r  arternes bestämmande hos för- 
fa tt  are som beskrifva vexter dem de sjelfva under
sökt och ej blott följa artificiella grundsatser. Desse 
anordna dem nemligen alltid efter deras närmare 
och fjermare slägtskap utan afseende på karaktcrer; 
för bestämmandet af arterne f. e. i Systema Myco- 
logicumj Lichenographia Europaea o. s. v. skidle 
jag vilja anse den för ett af de ald ra vigtigaste; pas
sar än beskrifningen till en art,  som jag sjelf se tt , 
men den icke är placerad jemte sina närmast bes lä g- 
tade, är den ieke min art. —  Man har förbisett, att 
i Linnes skrifter finnes ock innom hvarje slägte nä
stan alltid en ledande (ej med ord uttryckt) princip
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för, arternes anordning. Så f. e. fortgår Linne biland 
Potamogelonerne från de störste och bredbladigaste; till 
de minsta hvaraf redan är klart att Pot. zosteraceius cj 
kan vara, dess P. marinus. Denna leinuar rätt ofta 
ett vie; ti ert stöd för bestämmandet af Linnes art.

• » i36. Sist följer 1 ordningen synonymi en väl 
som en vigtig källa f ö r  artnamnens utredande; men 
då man bestämmer en Förf. vext måste alltid miera 
vigt läggas på dess beskrifningar, uppgifna vexkstäl- 
len o. s. v. än på denna. Huru opålitlig synonyimien 
är för den äldre tiden veta alie, och måhända sskall 
framtiden så dömma om vår tids synonymi k. Livad 
särskildt Linnéanska synonymien angår, såsom Ikälla 
för bestämmandet af dess arter, säger Linne uttry^cke- 
iigen i Ma 111. 2 , att på den ligger fö g a  vigt. Man 
känner ock, att Linne vid synonymernes citcnandc 
hufvudsakligen fästade sig vid figurerne, och böna do 
således ungefärligen uttrycka artens utseende, imen 
mer upplysa de alldeles icke. Det är ett stoit uniss- 
tag ännu i våra dagar, att man så ofta bestämmeir en 
författares vexter efter dess citerade synonymer;; än 
större vore att derefter bestämma de äldres.

YII. Alt fullständigt framställa principerne) för 
synonymiken skulle fordra en särskild af handling; här 
skola vi derföre endast inskränka oss till någrai de 
enklaste och måhända just derigenom de vigtigasste:

37. sitt man företrädesvis bör citera sjedfva  
källorne och icke compendier och compilationer f. e. 
Sprengel Syst. Yegetab. —  Utom att de sistnäimde 
vanligen äro tillhands, och man i alla fall käniner, 
att vexten måste förekomma der, i fall man skkulle 
önska jemföra deras framställning, hvilket ickte är 
förhållandet med källorne, på hvilka man behöåfvcr 
speciel hänvisning, ligger det endast historiskt vigt 
up på , att känna dessa sednare. Vanligen finner man 
hos dessa äfven mer, stundom saken i helt ainnat 
ljus än i compendier. Utom dess bör mera vigt
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läggms på de författare, som undersökt vetten lefvan- 
de,° iiti antingen blolt upptagit den efter andra eller 
blottt j em för t torkade exemplar.

38. J t t  sä v i dt möjc/igtj endast citera fö r -  
f a t t  atre j  dem man sjelf jem jort. När misstag 1 all- 
mämna verk cn gång inllutit alskrilvas de sedan van
ligem i oändlighet och i dessa är sedermera knapt 
möjligt vinna rättelse. Utom skrit- och tryck
fel fiilncs i denna farrago af hopade synonymer, 
som medfölja en del arbeten liksom ett gammalt in
ventarium , oändliga misstag. Ilade Kiuilh jemföit 
JYovk Ft. Suec.j hade han ieke citerat delta arbete 
som källa för Iiöleria intermedia, då jag aldrig be- 
skritfvit den annorlunda än soin varietet. Otaliga 
exennpel af denna art kunde tilläggas — På goda 
grumder yrkar äfven Linne j, att man icke blott skall 
citeira en författares namn, ulan äfven citera sjelfva 
arbe} te t  och dess pagina, dels emedan det lättar be
svärat vid jemförandet, dels emedan en törlaltare ol- 
ta i olika arbeten menar olika under samma namn, 
dels samma under olika namn. I dylika fall borde 
en iförfattare alltid sjelf derom lemna upplysning, 
dels; emedan han bäst är der ti 11 i til i lä! le, dels eme
dan då ”nulli celari possunt errores’' det i annat 
fall får sken af att han ville förhemliga dem.

39. Man citere endast livad som är verkligen 
upp/lysande och hiifvudsakligen det som bestyrker

egen äsigt. Motsatsen sker då man endast ci- 
terair afvikande åsigter, liksom författaren sjelt vore 
dem ende, som sett saken från riktig synpunkt. Hos 
nag;ra Författare märkes en verklig hunger, att accu- 
mullera en mängd olika benämningar och bestämnin
gar , som förlängst äro förgätna och i intet alseende 
uppdysaude. Att för evigt belasta vetenskapen med 
dvllik onödig barlast som synonymer, som aldrig 
biilTvit publicerade, med tillägget: —* Mscr. —  in
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lit t. —  Herb. o. s. v . , är en löjlighet. Bauhini 
P in a x  var elt mönster i cletta fall, som väl alltid 
nu mer blir ett pium desiderium för vetenskapen. 
Om ett sådant arbete nu mer skulle utgifvas, borde 
det icke fortsättas till våra dagar; ty de nyare be- 
stämningarne fluctuera ännu alltför mycket *:y). Hu
ru mån man är blott att hopsamla en mängd olika 
benämningar bevittnas bäst deraf, att man skapar 
nya synonymer af rättade tryckfel såsom Juncus auc
tus  Relz; som i Suppl. anmärkes, som tryckfel för 
Juncus acutus. (Xikså är förhållandet med Pofj-g. 
bu x i 'folia NovJ)

*) Förf.  liäraf skul le kunnat  r ikta  Lichenologb n orh S}Tn -  
ner l igen Mycolognn med många tusende sy no nym er  (och mån
ga r ä t t  curiösa) ,  om han ve la t  upptaga alla de nya n a m n ,  
hv a r a f  a r t er  af dessa famil jer  blifvit  meddelade.  Men han  
ha r  alllid ansett t i l lräckligt under l ä t t a  insändaren unde r  h v i 1— 
ke t  namn den fö r ekommer  i dess arbeten.  Har åler  a r 
len verkl igen var i t  ny ,  bar  han  icke blott bibehålli t  In sända 
rens namn,  utan ock ci terat  honom såsom Auctor.  En  del  föl ja 
motsat t  princip.

**) De förfat tares a r t er ,  som bestämfs ef ter  t idens h e r r -  
skande  åsigter och derföre genast  blifvit  e r k ä n d e ,  gå all t  
f r amgent  irmr och mer  u nd e r  —  de förfat tares å l e r ,  så
som Ehrha r l s ,  hvi lka slålt vida fram om sin samtid och der 
för e  af den möt t  motsägelse,  se vi med hvarje år all t  mer  
och mer  återtagas.  Mig fö rekommer de t  derföre  som ganska 
lämpligt ,  al t  elt sådant  r eper t or i um för  synonymien  som S ten -  
d e ls , s lutades med e l t  visst förflutit  år (såsom 1800  el ler  k an 
ske snarare  1815 , ef ler  hvi lkel  år den s törre liflighelen och 
inouvemen te t  i Botaniken först  bö r j a de ,  och det  utgi fvas sär -  
sk i ld t ,  ty om de före den t iden beskrifue vex t e r  är  väl nu 
o m d öm e t  tämligen stadgadt , )  och Icmnade åsido,  för  elt  sär- 
ski ldt  arbet e,  de nyare ,  hvarom ännu  icke något  säker t  re
sul tat  kan framställas.  Vinsten deraf  vore ,  all detla vore  et t  
afs lutadt  a rbet e,  som för  alllid b höl le silt v ä rde ;  detta be- 
hö fde  icke sedan vidar e medsläpas i hvarje ny  upp laga ,  
hvar igenom nyaste upplagan af Steudel  blifvit me r  än för
dubbl ad  —  och i alla fall vo re  ef t er  nuva rande  pr i nc ip  en 
n y  uPplaSa > liksom ny A imanak ,  nödig för  hva r t  år.
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40. Man citere ärligt sine ira et stnclio. Dei 
kan väl tyckas helt onödigt anmärka en grundsats, 
som bör gälla i hvarje menskligt företag; men det 
förbiises i rä tt  mänga indirecta fall. Löjligast är väl 
det ‘slags citerande, som endast lemnar en thermo- 
mete;r pä hvarje författares eget mer eller mindre 
vänslkapliga förhållande till andra. Orättvist är hvar
je cilterande, vi vilja ger na tro att det mer sker af 
vårdislöshet än uppsåt, som framställer en författares 
åtgärrder i falsk dager, såsom då man citerar en för- 
fattaire anföra en vext, som egen art, då han sjelf 
dereunot uppger den som varietet. Hit kunde äfven 
räkmas då man för bestyrkande af sin en gång an- 
tagma mening, diktar förhållanden, såsom att Filago 
mon liana Linn. Spec, skulle vara en annan än Fl. 
Sueciicae.

41. Iaktta  ge man de olika principer fö r  sy- 
nomiien j som äro nödvändi ge f ö r  arbeten af olika 
syftee. I ett allmänt system citere man hufvudkäl- 
lornte för artens bestämmande; en del olika benäm
ningrar ur smärre special-floror, som aldrig vunnit 
liågoit bifall, må gerna förbigås. I ett lands fullstän- 
digaire Flora bör hufvudsakligen redogöras för den 
till <det samma hörande litteratur, likväl så att de 
citatier, som upplysa arten, afsöndras från dem, som 
endaist bestyrka lokaliteter; de sednare citeras bäst 
undeer dessa och oriktigt synes mig vara, att, utom i 
fiågaa om mycket allmänna vexter, icke för hvarje 
lokallitet uppgifva dess Auktoritet, den man i tvisli- 
ga häll behöfver jemfora. Ofta är omöjligt utreda på 
livadl auktoritet en uppgift i detta fall hvilar, och 
dcriggenom förlorar den hela sitt värde. Då afsigten 
med synonymiken väl icke kan vara att hopsamla 
de fhesta disparata benämningar, utan uppgifva hvad som 
kan tjena till upplysande af vextens historia, är den 
kromologiska ordningen den bästa. —  I en mindre 
speciialfkra, som måste lägga landets allmänna flora



till grund, äro synonymer, utom i speciella fall„ öf- 
verflödige.

42. Slutligen måste noga skiljas mellan art- 
begreppets historia och namnets historia. Liinné, 
liksom hvarje forskare, som högre älskar sanninigen 
än sig sjelf, måste ofta ändra sina åsigter. Små tiin- 
gom utreddes mången förut förvexlad vext, stumdom 
förvexlades förut riktigare bestämda. I dessa fall följe 
man alltid det ställe, der den riktigaste åsigtein är 
framställd och afsöndre hvad som oriktigt bllifvit 
tillagt f. e. vid A  gr ostis rubra. Man bör söka tlolka 
Författ. så, som han sjelf skulle gjort, om han känt 
sedermera upplyste förhållanden. Då olika arteiv fö
rekomma i olika arbeten, är ej alltid det äldsta huf- 
yudkälian, utan det hvarest arten blifvit riktigast och 
fullständigast framstäld. Helt olika kan källan vara 
för arten och för namnet 1. c. Salix arenaria. Hl var
dera ege då vitsord för sig. Men icke må syntony- 
merne ur Fl. Lapp. till Carex leporina, canesicens 
m. fl. betraktas som källan för dessa arter; fast jLin- 
lie ansåg några snarlika arter för fjällformer af cHessa 
sig både förut och efteråt välbekanta arter. Dessa 
sednare äro säkert Linnes typer. Utredandet af alla 
dylika frågor fordrar icke blott den fullständigaste sak
kännedom , den man aldrig förakte, utan tillikta en 
säker kritisk blick, Bot. Not. a. st. — Det äir en 
liutvudregel för all ädel och sann kritik, att ffinna 
så mycket riktigt som möjligt hos en författare, Ikän
netecknet åter på en oädel och lumpen är, att den 
söker framställa allt så skeft och oriktigt, som möjjiigt. 
Men hvarje skef riktning i tidsandan, måste Ihvar 
och en med kraft och mod, utan personlig hänssyft- 
ning, men ock utan men nisko-f ruktan, tillrätta ivisa. 
Men vid enskilda misstag, olika åsigter böra vi ”ccom- 
muniter progredi via caritatis, tendentes ad ZJmuni_, 
de quo dictum est: Quaerite ejus faciem  sempe/r.”

A u g u s t i n .


