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Behouet att ntixtsystematik. Linnb gdr sin metod,

Man var sedan linge dvertygad om niidvandigheten av att vaxter-
na borde stiillas i en viss ordning, likasom i stora familjer, grenar,
sldkten och slag, eller classes, ordines, genera och species; annars
vore det omiijligt att kinna dem och skilja dem frin varandra
med namn och tillrickliga skifemiirken. Av brist pi en sadan me-
tod och indelning har mer in tusenirig erfarenhet om drternas
kraft och nytta fdr minniskosliktet gitt forlorad; och en stor del
av de gamlas rrin blivit onyttiga, trots att de lirde med iver dispu-
terat, vilken art det vore av de numera kinda, som de gamla avsett
och prisat frir dess nytta i hushillning och sjukdomar . . . Sedan

flera nationer bdrjat tevla med varandra om nya linders uppfin-
nande, och genomfarit hittills obekanta viirldshav, har vaxtriket
blivit si vidlyftigt och <irternas sorter sA talrika, att Tournefort
och Plumier riknade dver 11 000 i deras tid; och ehuru antalet
icke niLr den hdjd, som en av de nyare pistir, lirer det dock gi till
mer in 12 000 (!) <iver helajordklotet; f<iljaktligen iir det omdjligt
att utan metod och indelning giva vart slag sitt ratta namn eller si
beskriva det att andra kinna igen drten och kunna utnyttja de
giorda upptiickterna f<ir vira minga behov.
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Redan Caesalpinus och hans efterfoljare hade angett en sidan
metod och indelning grundad pi frukten, Rivinus och andra med
honom pi blombladens antal; antligen hade den franske botani-
kern Tournefort, gjort sin metod enligt blommans figur och skap-
nad. Denna flitiga och kloka mans stora frirtjinster om vetenska-
pen hade, under snart ett halvt sekel, varit hogt aktade och Tour-
neforts metod beholl med allt skal herravaldet i den botaniska
viirlden. Det var vir Linnaeus f<irbehillet, att giva botaniken en
ny skapnad, och i hast viinda allas uppmirksamhet pi sig; hans
skarpsynta riga och naturliga gava att se allt i system och ordning;
en egen tilltagsenhet och siillsynt mod att inte misstro sitt ivriga
bem<idande, gjorde att han, vid 25 irs ilder, och med fi hjalpre-
dor, kunde upptecka en plan till vaxtrikets indelning, som var
grundad pi orternas kdn och darfdr kallas sexualmetoden, lingt
bekvimare och redigare an nagon av de forra.

Botanikerna hade i sina vdxtbeskrivningar och indelningar no-
ga granskat blommans delar, men.jag vet ej varfor de tvi liitt syn-
bara, jag menar stindarna och pistillen, blivit f6raktade. Sjiilve
Tournefort, som forst angav en redig metod och miisterligt av-
grdnsade sliiktena, nyttjade dem icke, ehuru de nog iro inritade i
hans bilder. Det var icke liinge sedan man btirjat anse dem sisom
syarande emot fddslolemmarna hos djuren, och att de uppfyllde
naturens ftirnamsta indamirl, som ir frtiets bordighet. Linnaeus
rikade att fi liisa Vaillants skrift, De sexu plontarutn, och, di han
frin sin spiidaste ilder hade betraktat blomsrren, utan llrare och
utan fiirdomar, aktade han ej mindre pe standare och pistiller in
pi blommans <ivriga delar. Nir deras antal, proportion och f<ir-
hillande voro detsamma hos iirter, som i rivrigt liknade varandra,
ldrer hans goda Genius, sisom fordom Sokrates', hava lett honom
pa den tanken att pi sidan grund bygga sin botaniska metod. Dar-
uti styrktes han genom standig ovning i att granska vexterna efter
di bekanta metoder, en dvning som han billigt anser vara hogst
nyttig fdr nybiirjare i vetenskapen.

Olof Rudbech d.y. tar sig an Linnaeu:. Artedi

Nrir Linnaeus (i Uppsala) hade ... uppsatt nigot om vAxternas
kon, som sdndigt Eg honom i tankarna, och det papperet kom-
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mit infor ogonen pi divarande medicine och botanices professo-
ren, den namnkunnige arkiatern OlofRudbeck, sonen; hade Lin_
naeus den lyckan, att ej allenast bli antagen rill informator fdr
denne herres s<iner, att nyttja hans bibliotek och fiirelisningar om
svenska figlar, efter arkiaterns f<irtriiffliga bilder, utan han fick
dessutom hilla botaniska lektioner i Akademiska tridgirden, di
vid samma tid arkiatern Rudbeck pi grund av ilder och andra
sysslor (!), erh<ill tjiinstebefrielse. Linnaeus anviinde dagarna till
sina disciplars basta, till kollegier i botaniken och till herbationer
omkring Uppsala; och natterna pa det nya systemets utarbetande;
han borjade nu skriva Bibliotheca botanica, Classes plantarum och Ge-
nera plantarum, Genom dessa lektioner blev han hjiilpt ut ur sin
fattigdom och de studerande fattade smak och hig fiir vetenska-
pen ... Ett gemensamt intresse fdr naturalhistorien stiftade har
viinskap mellan Linnaeus och hans medtevlare, den vittfrejdade
Petrus Arctedius (sedan kallande sig Artedi), som genom sin nya
metod att indela fiskarna, gav honom anledning viga n6got lik_
nande f<ir tirternas vidkommande. Fortroligheten innebar emel_
lertid vissa f,ijrbehill. Artedi n<ijde sig slutligen med e tt slekte, Llm_
belliferae, inom vaxtriket och en "vidlyftig familia,, av djurriket, fis_
karnas historia eller ichtyologien, limnande allt det tivriga it Lin-
naeus. De delade sinsemellan naturalhistorien liksom de forna ro_
marna delade v5rlden mellan sig.

Lapplandsfrirden

Herrarna Rudbeck och Olof samt Anders Celsius formidde Ve-
tenskapssocieteten i Uppsala, att sinda vir Linnaeus till Lappmar_
ken, f<ir att diir, varest is och k6ld tyckes kunna g<ira allt levande
stelt, utrona och beskriva bide orter, djur och stenarter. Resepen-
ningarna voro knappa, men Linnaei hig och insikter lovade myc-
ker. och han gjorde mer in man ldrmodat ...

(Lapplandsresan skildras diirpi med Linnaeus, egen, fdr oss
sillsamma dramatik. Dess glada ungdomlighet i tonen och intensi_
va upplevelse av tillfredsstilld vetgirigher bertjr oss starkare an
trotsandet av resans faror. Skildringen for in naturen i svensk
prosa och helt omedvetet renodlar frirfarraren ,,upplysningstidens

romantik", med lika stor fririlskelse i naturen som Rousseau, men
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med betydligt mera upplysning i sin jordnAra saklighet grundad
pi den ogats snillrikhet som dr hans sdrmdrke.)

Man siiger, att karleken overvinner allt, och hiir gjorde Lin-
naeus skil fiir sitt valsprik: Tantus amor Jlorurz (fritt oversatt: en
grinslos blomsterkirlek). Det skall vara en ikta llskare av Fru Flo-
ra, som kan utste se mycket i hennes tjAnst, och itn<ijas med sin
dlskarinnas gunstiga blickar; en liten okiind drt vid ett bridsttir-
tande vattenfall, dit han kliingt med livsfara, eller en onimnd
mossa uti djupa hil och bergsskrevor. Men att han med sin stind-
aktighet slutligen vunnit virr lapska floras stora ynnest, som blev
den enda beloningen f<ir si otrolig m<ida, visar hans Florul.a. Lap-
ponica i Uppsala Yetenskapssocietetens Handlingar fdr 1732, som
di redan var uppstalld efter sexualsystemet ...; det fdrsta provet
pi Linnaei botaniska insikter, varifrin herr von Haller, i sin BiD-
liotheca bonnica, med skAl b6rjar vir Linnaei period eller viilde i
botaniken ... nog heder for en ung student, som ej varit utanfdr
rikets grinser. ---

Li,nnaeus i Holhnd. ( 17 35 - 17 38). Anslatna resor

Det var virtiden 1735, som han antriidde resan dver Helsingborg
och Helsingcir till Hamburg, dar han atnjdt mycken htivlighet av
herrar Sprechelsen, Kohl och Jaenitsch, sedan ifrin Altona till
Amsterdam . . .

Vir Linnaeus tog uti juni manad samma ir doktorsgraden i
Harderwijk och utgav disputationeni N) h)potes orn lerbla.nd.ade uat-
ten i Suerige, sd.som orsak till fross-febrar ...

Herman Boerhaave, vars namn v<jrdas med sk6l, f6r dess stora
fdrtjanster i tre vidstrickta vetenskaper, Iiirde nu medicin i Ley-
den, och drog till detta universitet studerande frin alla nationer.
Dit skyndade Linnaeus, att hdra denne ftirtrafflige lerare och dar-
pi iterviinda till Sverige. Hans kassa tillet icke langre drojsmil pi
frimmande botten. Man hans vett och insikter kunde icke d<iljas,

dar lardom och kunskaper odlas. Han f<trvarvade sig viinner: dok-
torJoh. Fr. Gronovius, sedan ridsherre i Leyden, professor Adri-
an van Royen, Lawson, Kramer, Lieberkiihn med flere; alla vitt-
ber<jmda min; deras akademiska bekantskap har trotsat tiden,
och inb<irdes tjiinster hava syftat till vetenskapens bista. Herrar

14



Gronovius och Lawson ncidgade Linnaeus att lamna sitt S)stema

Naturae till tryckning, och det rymdes di pi 3 halva ark i folio, re-
galpapper ... Denna korta grundritning av naturens tre riken
vann allas uppmiirksamhet. Boerhaave sjilv, som aven hoge her-
rar hade svirt att fi tala med, ville se auktorn pi sin malmgird,
diir de flesta slag av udandska tred voro planterade. Han sig, pr<i-
vade och ridde Linnaeus, att sE sina bopilar ned i Holland, och
ner denne berattade om sin f<irestiende resa dagen diirpi titl Sve-
rige <iver Amsterdam, blev han anmodad av Boerhaave att fram-
f<ira hiilsningar till Joh. Burmannus, botanikprofessor i Amster-
dam. Till Linnaeus' forundran hade hilsningen den verkan, att
herr Burmannus iidelmodigt erbjuder honom att dela hans hus
och bord. Linnaeus utnyttjade detta tillfdlle till att lara kanna herr
Burmanni arbeten <iver orter frin Ceylon och till att flitigt bes6ka
Hortus medicus (triidgird med medicinalvdxter) i Amsterdam.
Under den tvi minader linga vistelsen i Amsterdam lit han av
trycket utgiva Fund.a.menta botani.ca och Bibliotheca botanica 1736
(det fdrra arbetet utkom i flere upplagor, iiven i Abo, Stockholm
och Paris).

Emellertid hade Boerhaave litit den rike och originelle herr
Georg Clifford fiirsta, att Linnaeus borde f<irmis till att beskriva
hans stora triidgird i Hartekamp, mellan Leyden och Haarlem, si
vil som dennes makalosa samlingar frin alla virldsdelar. Clifford
ftiljde det ridet och Linnaeus nekade icke till ett si gott erbjudan-
de.

Herr Clifford hade med st6rre omkostnader, in nigon privat
skulle viga, pe det praktigaste inrattat sin tr:idgird, och ditbragt
allt vad vidstreckt sjdfart och handel kunnat komma over. Stidra
Europas, Asiens, Afrikas och Amerikas vaxter fdrvarades och
sk<ittes diir; jimte en myckenher herbarier, ett ftirtreffligt bota-
niskt bibliotek, samt sallsynta djur och figlar. Linnaeus var nu i
sitt paradis, och det tycktes frojda sig omkring honom; men arbe-
te och huvudbrik folde med dessa lyckliga boningar. Han utgav
d.iLr Gmera pl,a,ntantm, Corolktrium Gmnum, Criti{a botanica, Metho-
d.us sexualis, Flora Lapponica, Musa Clifforti,ana och slutligen flortus
Cklfort znus, som g<ir Cliffords namn evigt varande och hans triid-
gird, ehuru den efter Linnaei tid, undergitt samma 6de som allt
annat av mSnniskors hiinder, bliver ett bestandigr minnesmdrke
av Cliffords goda smak och frikostighet for botaniken.
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Under vistelsen i Hartekamp foretog Linnaeus en resa till Eng-
land, att dlrifrin utoka Cliffords triidgird med allehanda vhxter,
som iro hemma i Nordamerika, och fortplantas med stor fram-
ging omkring I-ondon. Han hade lingtat att fe se detta folket,
som vet att med heder och beltining uppmuntra ett gott forsdnd;
pi kort tid hade han mycken nytta av den resan (sirskilt giiller
detta forbindelser, som sedan blev trogna korrespondenter).

Man kan ej nog forundra sig ijver att Linnaeus pi mindre iin
tva ar satte Cliffords triidgiLrd i ordning efter sin metod, trots att
han var dverhopad av frdmmandes besok; att si minga skrifter
kunde flyta ur hans penna, av vilka var och en tillriickligt skulle ha
hedrat en lird man; skrifter, som bestodo av egna rtin och vid-
streckta utsikter till en hel vetenskaps omstdpning . . .

IJti Fund.amenta botanica, som ej besti av minga blad, och dock
kostat honom sjdlv iLr av arbete, lade han grunderna till botani-
ken.-.

I Genera Plantantnr hade Linnaeus vigat ritta nomina gmerum
(sldktnamnen) efter sina givna karaktirer eller de definitioner,
som voro med naturen <iverensstimmande . . . Sedan Gmera pi
defta satt firtt de stadgade namn, som borde givas vart och ett un-
der sliktnamnet lydande species, var ocksi en biirjan gjord till
namndndring f<ir flertalet species. Vetenskapen undergick en
fullstiindig reform .. . Linnaeus hade ocksi vigat utesluta en myc-
kenhet orter, som ansetts vara riktiga species, men i sjiilva verket
ej voro annat an varieteter, beroende pi stindorten eller andra
tillfiilligheter . . . Han framh<ill med sin vanliga oppenhjiirtighet, i
Cr ica botanica, att de flesta botaniska namn voro illa valda, och att
det inte skulle bli nngon inde pi skiljaktigheter, om ej de oriktiga
namnen utmonstrades i enlighet med vissa regler, som han angett
och nu med exempel fdrklarade. For den domstolen kallades si-
val aldre som nyare och innu levande botanici. Huru ovantat det
an var fdr mastare i vetenskapen, att lata en nybdrjare visa vigen,
hade dock sanningen den styrkan, att Linnaei botaniska namn, si-
vil som genera, antogos utan synnerlig gensigelse, - - -

Nir Linnaeus hade slutat sitt arbete hos Ctifford, bodde han
1738 i Leyden hos sin vln herr van Royen, och var dagligen till-
sammans med herr Gronovius. Vid den tiden utgav han Classes

phntaruxn, diir, tillika med hans eget, alla andra botaniska system
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med deras Benera infiiras och bdster sevel som f,tirtjanster hos sy-

stemen tagas fram . . .

Men trots all den vilvilja han mdtte hos sina vdnner i Leyden,
och fordelaktiga anbud frin dem och professor Boerhaave, att pi
regeringens bekostnad resa till Caput Bonae Spei (Godahoppsud-
den) f<ir botaniska studier, eller fara som liikare till Surinam, med
lofte att darefter bliva befordrad till professor i Utrecht, sl kunde
Linnaeus inte langre hillas kvar i Holland. Han tyckte sig icke ut-
hirda klimatet och kende sig utmArglad av strangt arbete, trdtt
och sjuklig. Antrlidde dirfor resan till Paris, vertiden 1738, varest
hans skrifter redan hade forskaffat honom anseende och vinner',

Jag behover ej saga, att det enda, som i Paris intog hela hans hig,
var samlingar av rirter och naturalia ... Professorerna vid Kungl,
Tridgirden, herrarna Anton och Bern. deJussieu, visade honom
mer hovlighet och bevigenhet, in han kunnat formoda. Hans
dagliga siillskap var hr Bernhard deJussieu, en man, som i botani-
ken, siviil som i naturalhistoriens ovriga grenar, hade djupare in-
sikter dn nigon annan. Tillika var han av en forunderlig saktmo-
dighet, 6ppenhjiirtighet och godhet emot frimlingar. Hans van-
skap frir vir Linnaeus var oskrymtad och bestiindig, och jag har,
fem ir ddrefter, i snart sagt dagligt umgiinge, med gliidje hdrt
denne ldrde mans hedrande vittnesbijrd om vir goda vin Lin-
naeus, ty sa namndes han avJussieu. Jag vill stro blomster pi herr
Bernhards grav for den oegennyttiga och faderliga huldhet han
aven tacktes bevisa mig. - - -

Aterbijrd,ad, til I Sr eri g e

Kiirleken till fdderneslandet och Iusten att fa se sin kara fAstmo
skyndade pi hemresan (sept. 1738). Men han mirkte snart, till sin
stora f<irundran, att han var mera frAmmande hemma in pi ut-
lindsk botten ... Pi en ging klarnar det upp. Linnaeus vinner
miLnga sjukas f,6rtroende, och en hog herre befordrar honom vid
riksdagen 1739 till att fiir ett irligt arvode foreldsa mineralogi ...
"uti Kongl. Bergs-Collegii Stensamling", och dagen direfter, d. 15

maj, fir han kunglig fullmakt pi amiralitetslikarebefattningen i
Stockholm. En pifoljd var att han kunde fira sitt br6llop den 26
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.juni samma ir (med Sara Elisabeth Moraea). Efter den tiden lekte
tlet honom aldrig i higen att flytta fren Sverige.

l)etta var ocksi det ir, di ett nytt ljus skulle tindas i vir Nord
for att sprida kunskap ivetr till de avligsnaste llnder: Denna
Kungliga Vetenskapsakademi instiftades (och dir hiller Back sitt
iminnelsetal). Linnaeus riknade det som en heder att ha varit en

av de sex forsta ledamoter, som idetta syfte forenade sig, och er-
holkr kunglig stadf:istelse. De dro alla i vtirduadsfullt och tacksamt
minne bevarade. En enda som dnnu lever, till Akademiens stora
glildje (Anders Johan von Hripken), fbrtfar med samma nit firr
detta LArdoms-SAllskapets ira och tillviixt. [.otten loll pi vir Lin-
naeus, att vara Akademiens forste preses, och nd,r han, enligt sta-

tuterna, skulle nedliigga sitt ambete med ett kort tal, innehillande
"forbindeliga utlitelser" till sina medarbetare, trodde han sig icke
kunna tala, utan att tala om nigot, slsom hans ord lyda, och i den
fijrligenheten hrill han det vackra avskedstaleL om Miirhuiirdighe-

ter hos insekterna. Det bar hans personliga hallmirke i likhet med

allt som flot ur hans penna. Han milade livligt och kvickt, hdn-
ryckte sina lisare och unclerhrjll en slags forundran. -

(Ar l74l erhrill Linnaeus av Riksdagen uppdraget att gora re-
sor till "etskilliga rikets provinser", innu i dag riksbekanta och be-

undrade skildringar av svensk natur. Samma ir ftirordnades han

till professor i praktisk medicin r.rch anatomi i Uppsala.)
Virr vordade Rosdn, som di var botanices professor, f'oreslog

tjenstebyte med Linnaeus, pi det att var vetenskap skulle fi sin
ratta man. Bytet skedde med vederborandes samtycke, 1742, och
Linnaeus itog sig att foresti Akademi-trridgirden, och att lasa

over botaniken, naturalhistorien, dieten, sjukdomsdiagnos och ld-
kemedlen.

Uppsala Akademi-triidgird hade i medlet av loregiende sekel
anlagts av den namnkunnige Olof Rudbeck, fadren ... men den
olyckliga branden, som overgick Uppsala ir 1702, forstorde trid-
girden och allt vad Rudbeckar, {-ar och son, hade samlat pa ko-
nung Carl den XI befallning och omkostnad. Allt ifrin den tiden
klagades iiver brist pi medel ... och hus saknades till forvaring av

vaxterna.
Linnaeus kom, och inom 3 ir, var pi samma stille en Hortus

botanicus. som kunde tavla med de fornimsta i virlden . . .

Riksridet, greve Carl Gyllenborg ... drev med eftertryck pa
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akademitr:idgerdens nydaning. Overintendenten, baron Carl
Hirleman, alltid beredd att bidraga till sidant som kunde gagna
och pryda Sverige, gav rircl och en vAl l:impad ritning: Consisto-
rium academicum skyndade ivrigt att verkstilla uppdragen, och
Linnaei vinner pi in- och utrikes orter, taylade med varandra i att
rikta tridgirden med lron och vixter . . .

Linnaeus hade ej allenast Iitt nodiga byggnadel att skydda sina
rimtiliga utlindska vexter mot vir grymma kold, utan ocksi rum
frir samlingar i d.jur- och ster.rrikct... Under hans vird iikades det-
ta Akademiens Museum rerum naturalium, och samtidigt vixte
Linnaei egen samling av inlagda orter, insekter, snickor och sten-
arter si att vardera blev i sitt slag den yppersta; i synnerhet kan
man sega om hans herbarium att det pi hans tid var det stdrsta i
virlden. Man besokte Linnaeus i hans trddgird, mitt ibland alla
dessa naturens hdrligheter, och hade en liten bild av den ftjrsta
lustgirden. - - -

Han drev med lika stor iver de ovriga delarna av sin prolession
. . . (och) utgav sin Materia medica ( 1749) der han pi fi rader skild-
rar allt det man vet om varenda ort och vext, som hllles pi apote-
ken, utreder dess ritta botaniska namn och dirmed hiver alla
uppkomna tvister och oredor; samt h;inftir nya och ftirr okinda
medicinalier till deras ratta slakte och slag; till foljd varav den ldr-
de herr von Haller anser denna bok vara ett av Linnaei bdsta arbe-
ten.---

Ltiraren. Systematikens homp letterin g

Linnaeus hade i sina lektioner ett siirskilt intagande sert att fdrele-
sa. Vetenskapen flot med alla sina behagligheter dver hans liip-
par, och han talade med den <ivertygelse, som djup insikt, rediga
begrepp och brinnande vetgirighet att lara kanna naturen hade
bibragt honom. Han drog till sig allas hig och uppmiirksamhet,
och hade alltid ett mycket stort auditorium. En myckenhet ih<ira-
re omgav honom vid demonstrationerna i akademitredgirden,
och an flere foljde honom pi herbarisationer i Uppsalas omgiv-
ningar, diir han visade orter, faglar, insekter och allt vad hans
muntra sallskap kunde dverkomma. Naturalhistorien blev ett
mycket angenamt tidsfordriv f<ir alla och f<ir mingen ett huvud-
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studium. Ingen fara sa stor, intet klimat si hett, inget folk si vilt,
att hans elever inte skulle vigat besoka sidan orter for att der sam-

la naturens alster och l5gga dem ftir sin trogna och kdra ldrares

ftitter sisom en gird av tacksamhet. Linnaeus var fdrdig att hos

vinner och gynnare befordra dem till resepenningar frin nigot
stipendium eller med privat sammanskjutna belopp . . .

Hans sorg var lik en iim faders, som saknar ende sonen, nir
bud nidde honom, att niLgon av dem mistat livet: en Hasselquist i
Smyrna, en Liifling vid Amazonfloden och en Forsskil i Lyckliga,
men for botaniken olyckliga Arabien . . . Han sade att Hasselquis-

tar, Loflingar och Forsskilar inte erhillas pi flere hundra ir, om
ocksi konungar och furstar 6ro villiga att betala omkostnaden. In-
te heller var han sen att resa dessa sina kiiraste disciplar irestoder
(i skrift) ... EftervArlden l5rer f<irundra sig, att si minga botanici,
inom si fi ir och pi en enda mans initiativ, liimnat SveriSe f6r att
firdas till de avligsnaste 16nder. Det iir likviil lyckligare for mAnni-
skoslaktet, Sn vira f<irFiders fiirder i syfte att med eld och svird
,tiverfalla andra ldnder. - - -

Linnaei rykte utspridde srg <iver hela virlden, tillika med hans

skrifter, som begiirligt mottogos och anvindes som ett rettesntire
for botaniker ... Hans liitta och lekande metod, som visade i
blomstren hanar och honor, brudfAng och parning, lockade iiven
det vackra kdnet, bide i England, Frankrike, Tyskland och Ame-
rika att studera botaniken. . . .

(Biick riknar upp flertalet av Linn6s viixt- eller froleverantorer
och korrespondenter, manliga och kvinnliga, som hiir inte skall ta-
gas upp.)

Men det som mest gynnade vetenskapen och samtidigt var Lin-
naeus till storsta heder, var, att han anvende det stora foredet av

<irter till dkandet och utvidgandet av Cenera Pl.ontarurz, och till ett
annat verk av yttersta betydenhet, jag menar Species Plantarum . . .

en huvudbok i vetenskapen som ingen botaniker kan umbira.
Specia Plantarum innehiller en fullstdndig fdrteckning pi alla in-
till den tiden i hela virlden uppdckta itrter och vlxter, som kom-
mit under hans ogon; de ges med utvalda synonymer och stindor-
ter. ...

I den boken hade Linnaeus ett uppslag, som i otrolig grad f<ir-
enklade det botaniska spriket. Jiimte "character specificus", som
blott kunde bli ling och besvdrlig f<ir stiirre delen av tirterna, ut-
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satte han nu fdr forsta gengen nomina tri.aialia till stor lindring fbr
minnet och bekvimlighet i tal och skrifter. Den botaniska viirlden
frJlide honom, och nomina rivialia blevo antagna dverallt. - - -

Ett naturens rike var alltlor tringt for Linnaeus. Han invadera-
de djurriket lika tappert, lika oskyldigt och med lika framging.
Det dverholjdes av dn tjockare mcirker och orcdighet ... Hans
Regnum animale rymdes i borjan pi ett par sidor, och tikade vid
varje upplaga, si att det i den sista och l2:te blev till tvi ansenliga

band t Lin naci Slst?ma 'lotura().
Det kan ej frirnekas att Linnaeus gjort sig mycket foltjint om

sten-riket, och varit den fiirstc, som deflnierat riktiga genera och
gir ir drrn deras kdnttemlrlt'n.

Ara och beriimmelse

Hans flit med publika och privata forelisni:rgar var lika stor, som

hans utforsgivor voro lyckliga, och hans umgiinge med sina dis-

ciplar var bide fortroligt och intagande. Frire hans tid voro stude-
rande utlinningar sillsynta i Uppsala, ehuru detta universitetet
alltid kunnat beromma sig av ypperliga m:in i varie Iirdomsgren.
Vir Linnaei rykte drog ldrgiriga friLn Frankrike, Norge, Dan-
mark, Ryssland, Holland, Tyskland, -ja lingst frin Amerika. De
flesta iro nu professores botanices; alla rikta vetenskapen med
nya ron, var pi sin ort, och hedra sin trogna ldrare. Gemenligen
anvlnde han sommarferierna till deras nytta, medan han vistades

pi sitt lantgods Hammarby, nira Uppsala, dir hans utlandska
gaster togo kvarter i nirheten (Hammarby inkoptes 1758). For
dem var han van att lasa etta timmar varje dag uti det naturalieka-
binett, som han 1769 lAt bygga av sten, hogst pn en backe, som lig
vid glrden. Dirifrin hade man en hirlig utsikt tjver hela den
fruktbara nejden.

Vir Linnaeus var ej kinslolos for det noje en fortjdnt man nju-
ter, nir hans flit och arbete vinner dra och belijning. Han hade till
foremil sin k:ira vetenskaps heder och bestind i Sverige, och trod-
de, att den med honom vann befordran och anseende, eller tram-
pades ned och inyo forintades. Vissa frukter som iiro ovana vid
klimatet, behova till mognad starkare solvirme. Det tycktes som

om han borjat trottna redan 1746, den tiden han satte till over-
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Dcnna fiil.sta me<ialj nred po rdfl av Linn6 slogs ir 1746 i hans trettio-
njondc er pi iniriativ av ledarDotcrna i Vetenskapsakademien Claes Eke-
blad, Carl Hirrlerran, Anders Johan von Hripken och Nils Palmstierna.
Deu var- dcdicerad rill Lionds vin och gynnare Oarl Gusraf Tessin, sesom
framgick av li:ir:sidan, scrlerrnera indrad. Konstnir: Daniel Fehrman.

skrift pi sina utsivna arbcten Laudatur ?l olge, (Berommes och
fryser).

Han behrivde upprruntran, och blev bide varm ()ch modig, nar
nigra forndma herrar och kannare av hans fortjlnster lato pregla
cn skedepenning, pA vars ena sida Linnaei brostbild itergavs, pi
den andra en cledikatiorr till grev Carl Gusiaf Tessin och ododlig-
heten. Det blev en giva, si mycket angenamare ldr Linnaeus, som
den fdr efierv:irlden idagalade hans forbindelse med och tack-
sarnhet entot greve 1'essin. ...

(-fill fdrklaring hdrav biir namnas att Tessin tog hand om Lin-
naeus vid hemkomsten frin utlandet, gav honom bostad i sitt
hem, befirrdrade hononr till de hir ovan nhmnda tjinsterna i
Stockholm, sedermera verkade till fdrmin f<ir professorsutnim-
ningen i Uppsala, ordnade med konung Adoll Fredrik Linnaei ar-
kiater-titel och presenterade honom vid hovet. Foljderna uteblev
inte. Linnaeus blev som fdrste svensk vetenskapsman riddare av
Nordstjdrneorden 1753 och erholl adelsbrev 1757, di han antog
namnet von Linn6.)

Vir Linn6 hade ocksi den nirden arr vara valkand bland utrikes
potentater och furstar. Han blev anfrjrtrodd att urnamna en bota-
nices professor for Akademi-triidgArden i Petersburg, ehuru hans
:ilskade discipel, Doct. Solar.rder, som han foreslog, icke kunde
skilja sig frin England. - - -

Jag skulle icke pi en korr stund hinna upprikna alla stora mdn
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pa utrikesorter, som i brev och muntligen forklarat sin hogakt-
ning Ior Linn6 . . .

Herr Lir.rnd var ledamot av de flesta. om icke av alla llrda sill-
skap...

Alderdom och diid

Den omittliga hig och iver fiir naturkunskapen, som fiin barna-
iren intill ilderdomen ledde och upplivade honom, var ofta hans

hilsa till skada. Aven en och annan ging till nytta. Ndr han utar-
betad,e Species plantarum, Adrog han sig genom lingvarigt stillasit-
tande kenningar av stenpassion och vark i hogra sidan. Di herr
Rolanders kaktus med levande Coccis (koschenillskoldloss) kom
till Uppsala frin Surinam, och triidgArdsmlistaren skrapat bort
dessa kryp i tron att de voro skadedjur, och dArmed omintetgjort
hans forhoppning att odla koschenill i Sverige, si ansattes han av

svirartad migrin. Men i andra sidan, dn professor Kalm kom
hem frin Nordamerika med en myckenhet drter vid en tidpunkt,
di en grym giktpliga lAnge bundit honom vid singen, overfolls
han av en sidan lust att studera dem, att han stod upp och kande
sig frisk. En farlig "anstot av slag och dining" (ett slaganfall) trlif-
fade lronom som en blixt 177 4 i maj minad under lektionen i aka-

demitriidgirde n. Den ansig han sjilv vara dodsbudet, och var
hela iret besvdrad av tyngd och stor svirighet vid alla rorelser;
men di Hans Majestit vid jultiden thcktes skicka honom flere
hundra rara vaxter fran Surinam, hemf<irda av overstelojtnanten
Dahlberg vil forvarade i brdnnvin, si fick han "sisom nytt liv".
Till allas fbrundran examinerade han dem och beskrev dem i
korthet i en akademisk avhandling under titeln PLantae Surinamen

ses (1775)... Nir efter den tiden Linn6s matthet iter tilltog, och

slutligen blev sA svir, att han icke formidde tala eller ge, lat han
dock hjalpa sig uppfor kullen till sin naturaliesantling, och satt dar
allena flere timmar, efter sin tidigare vana. - - -

Herr Linn6 var i yngre iren besvirad av halsfluss och tandvirk,
i medelildern av svir virk i halva huvudet och pligsam gikt, som

han trodde sig kunna fdrekomma med smultron, vilka han sedan

dess it dagligen, si mycket han formidde och si liinge irstiden
det tillat; det ar sant att han darefter ej hade nigot ordentliBt an-
fall. Vid tilltagande ilderdom klagade han over gruvlig vArk <iver
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nedre ryggen och lSnderna; och isynnerhet efter den niimnda di-
ningen infann sig matthet och svagt uttal, som tiiltog 1776. Han
skrev di sjiilv i sin journal: "Linnaeus haltar, kan knapt gi, talar
oredigt, kan knapt skriva", och till en ven, som han alltid med
mycken kiirlek omfattat, skrev han med darrande hand minga
viinskapsbetygelser, sisom f6r sista gingen; slutligen samma ir
om hosten efter ett nytt anfall av slag och svir lamhet i h<igra si-
dan, blevo hans sinnen mycket fdrsvagade, en tertian-feber tillstdt-
te jdmte pinsam dysuri med varblandat vatren, rill dess en stilla
d<id giorde lnde pi alla pligor, den l0jan. 1778, i en ilder av 70
ir och 8 minader.

Arkiater Bdcks aAnportr(itt aa Linni

Herr arkiatern och riddaren Carl von Linn6 var till vexten nagot
under medelliingd, varken fet eller mager, av en stadig och fyllig
kroppsbeskaffenhet, stinna idror alltifrin barndomen, stort hu-
vud, upphdjt bakat, med etr djupare tviirstreck skiljande huvudets
bakre och frimre delar; bruna, eldiga <igon, skarp syn, god hor-
sel, dock ej for musik, snabb och lattfotad, ert fiirtriiffligt minne
upp till sexdoarsildern, di fornamnen brirjade undgi honom;
det var honom icke forunnat att lara sig sprek, till foljd varav han
var mindre n<ijd med utlinningar, som inte kunde tala latin. pi la-
tin uttryckte han sig snabbt, litt, noggrannare och kortare en na-
gon annan, diir det ankom pi beskrivning av naturalier, men ftir
<ivrigt giorde han sig icke stor m<ida, si linge saken var med natu-
ren dverensstammande. Det saregna och intagande som han hade
i svenska brev till sina gynnare och vinner kunde inte efterapas.
Hans fi tal r<ijde nog fdrfattarens kvickhet, tilltagsenhet och vid-
striickta kunskap, och skulle tillaventyrs icke anstett nigon annan
iin Linn6.

Han hade fitt av naturen en eldsjiil, en f<irtriifflig bildningsgi-
va och systematiskt geni; med innerlig hig f<ir r6n och sanning.
Hela hans tid anvindes pi den vetenskap, som han ifrin de forsta
iren hade valt till sitt omride. Han sov frin klockan 10 till 3 som-
martid, vintertid frin 9 till 6; arbetet limnades omedelbart orn
han kinde sig trott och mart. Han ville girna hava gott siillskap
om aftonen, di han var glad, skiimtade och log hjiirteligen; IAtt
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rord till gliidje, till sorg och vrede, men lika snabbt tillfredsstilld.
Hjirtat var gott i botten, munnen talade sanningens och dygdens
sprih. Han var trogen och omnrade flrir sina vdnner och betalte e-i

sina ovinner med lika mynt. Dock glorrde han ej ldtt och sade sig

ej vilja bliva bedr-agen andra gingen. Hushillsbekymmer iiver-
llmnade han till sin fru, och var rdtt nojd att se dem i si goda hin-
der; trogen och god make, ej mindre rim {acler; fiignade girna si-

na vanner, men I-dr egen del sparsam i sma utgifter.. . Den iidlaste
av metaller gladde hans iigon, och varfor skulle han icke samla
den siLsom han samlade allt annat i naturen. Han var stor hatare
av hrigfiird och flfAngt skryt, men kiinde sina frirtjinster, och
gjorde gagn fijr irverskriften pn sitt vapeu:./amam extendere Jactis
(vinna ryktbarhet genom girningar). Om det betydde att efter-
strava.ira och ododligt namn, si torde flere auktorer tanka sig
detsamma, ehuru med rnindre sk;il... I vetcnskaperna gives det
varken en Pompejus eller en Caesar. Men overvildet hor till den,
som har sanningen pi sin sicia, viiket naturen bekrdftar, ndr tiden
stortar sjdlvklokhet och griller. Det ar sant, att han for egen del vil-
le hava heder av sitt arbete, men han Irirsummade ej att hedra
andras upptickter pe ett viirdigt satt, varom en Artedi, en Hassel-

quist, en Lrifling skola blra vittnesbord for eftervirlclen.x Alltid
nimnde han med tacksamhet dem som lirtit honom se det minsta
av sillsynta naturalier; blev det honom forunnat, att rika sina sam-
Iingar, si var glddjen stor; men han var fbrsynt att begara. Han
tyckte sig hava en slags rettighet att fa se och beskriva de tirter,
som hans disciplar kunde iiverkomma, och satte stort virde pi
den hovligheten; om han saknade ett siLdant I-ortroende, kunde
han ej dtilja sitt misstlrle.

Han vrjrdade religionen och bjod ej till att utfbrska dess hemlig-
heter. Liksom Boyle och Newtor.r berdttas hava bugat sina grihiri-
ga huvud var ging Gud nimndes, si har ock Linn6 i sina skrilier
pi vart blad givit Gud iran, kastat sig i stoftet och upprepat: det
dr Guds finger! lir kinna Skaparen och hans verk, forundra dig
ocl.r tillbed ... Som hans fcirstind var inriktat pe rdn och erfaren-
het, och han piL denna grund uppbyggt sin kunskap, hade han

* Di Artedi drunknade i en kanal i Arnsterdam. dir vinnerna derfdrinnan tr:iffa-
des, utgav Linni denneslchtlohgia (Artedi), bekostad av Clifford- Likasi publicera-
d,e han Iter Ha.\selquistii och Iter LoeJlingii, dessa bnda lirjungars reseberittelser.
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upptecknat eLt stort antal hlndelser, som tilldragit sig i hans livs-
tid, under namnet NrnleJri Ditinq, eller Guds h;imndedomar.
Dessa ansig han bevisa tesen, att Gud iven h:ir i virlden straffar
dem som girra ont: en moral, som han hade frir vana att i synner-
het inskirpa i de unga studerandenas sinnen. I samma avsikt ha-
cle han pi sin kammardiirr satt en overskrift', Numen adcst. Lev
dygdigt, Gud ser dig. - - -

Han hacle istadkommit en mycket stor omvilvning i botaniken,
och tillfullo vunnit sit( sylte, relbrmering av en hel vetenskap.
Han hade under sin livsticl fitt se sina skrifter vinna allmiint bifall,
fitt se de kirda i alla v:irldsdelar fcilja dem, och de fornimsta trid-
girdarnas vuixtsamlingar ordnas i enlighet med deras anvisningar
... Fdr att slutligen lina en utlandsk, vittberomd botanikus' (Sco-

poli) ord, si att icke.jag kan missthnkas fcir smicker: "Han hade
mer iin nigon annaD arbetat for vetenskapen, noggrant under-
scikt orternas minsta clelar med deras skiljemdrken, och bland
doclliga har ingen pir flere sekler utrittat si stora ting. Hans dri-
peliga ftirtjdnster och odocleliga namn skall en tacksanr eftervirld
erkinna och ingen avundens fldck nigonsin kunna utplina."
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