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Uppslaget att med en samling essier bidraga till att levandegora
200-irsminnet av Linn6 vicktes inom Vetenskapsakademiens 5ttonde klass, den medicinska. Det har f<irverkligats av trenne ledamoter med forankring i botanik, biologi, medicin och vetenskapshistoria, Carl-Johan Clemedson, Ragnar Granit och Rolf Santesson. Deras uppgift har varit att vanda sig till tiinkbara f6rfattare,
eventuellt 6ven ge egna bidrag.
Vi far ftirst stifta bekantskap med Linnd sedd genom hans gode
vin arkiatern Abraham Bicks <igon i ett iLminnelsetal i Akademien. (Linn6 var som bekant en av stiftarna och dess forste preses.)
Direfter har ordet limnats fritt fcir vad bidragsgivarna haft pi
hjartat och i huvudet. De f<iretrlder sjiilvfallet olika omriden av
vetande, men i fyra uppsatser kretsar tankarna kring samma frigestallningar: huru skall man i dag se p5 Linn6s systematik och vilka ir dess viirdebesdndiga komponenter?
Linn6 sjilv hade klart fiir sig att hans system inte var slutgiltigt
och inte, som vi nu sager, "naturligt". "Det gar med wettenskapen
som med Clnosunts coeruleus, Hon vissnar ddr hon begynt, men
vidgas alt omkring." Men nir vi iinnu i namn pA v:ixter och djur
ser "L." si ofta vara namngivaren och finner hans metod att examinera vhxter leva kvar i vira floror, si er dessa omstandigheter
pi sitt vis agnade att understryka det felaktiga i tron att en systematik ntidvandigtvis behdver vara "naturlig" fiir att vara vardefull. Och oavsett systematiken, si skapade Linn6, sisom framhilIes i Gunnar Erikssons uppsats, en helt ny virld av naturkunnighet till nytta och gliidje fdr ett mottagligt sekel.
All vetenskap meste biida med klassificering av sitt material och
kriteriet pi god systematik ar lett att ange: den skall ha varit anviindbar och behiivlig i sin tid. Fiirutsiittningen hiirfcir er att det
fdreligger ett rikt erfarenhetsmaterial. Atminstone fiir vaxternas
del har knappast nigon miinniska, vare sig fore eller efter Linn6,
sett och lirt sig sjelv och andra si mycket om se manga olika gene-

ra och species som han, den store ordnaren. Linn6 visste vad han
talade om och sig fcir den delen aven till att andra fick veta det.
Gud lat honom "uppspritta utur stubbotan rot" och ',uppstiga till
ett ansenligt trid". Han gick upp i sitt arbete med liv och sjll.
"Gud har ingifwit honom en sidan brinnande hog f<ir wettenskapen, att den blifwit det aldrabehagligaste". Denna brinnande andes viildiga vetande har Snnu inte fiirlorat sin lyskraft.
Vad jag hittills sagt besvarar delvis mina tvl frigor hlr ovan. Av
de fyra uppsatser, som har nedan siirskilt ignar sig it samma
grundtema, bygger tvenne ytterst pa den omstiindigheten att systematik och taxonomi genom utvecklingslaran fdrl5nats ett rikare
innehill. Linn6s bekymmer, nir hans barnatro pi skapelseaktens
konstanta artmangd vacklar inf<ir ovantade erfarenheter, stalls i
Ake Gustafssons uppsats i bjiirt belysning och artproblemet hyfsas till dagens perspektiv. Hurusom inte blott biokemiska utan
aven etologiska <iverensstimmelser kan fdljas i stamtriid skildras
av Eric Fabricius. Kunskapskritiken i samtiden och bland sen-kantianerna hade intressanta synpunkter pi Linn6s systematik och
dessa analyseras hir avJames Larson. Det har rikat blijubileumsir f<ir tvi senare linneaner och beriimda botaniker i Sverige, 150
ir fiir mistarens elev och eftertridare, Carl Peter Thunberg, 100
for Elias Fries. Deras utveckling av systematiken granskas av Gunnar Eriksson.
Vi tivriga bidragsgivare beh,iiver knappast nigon sirskild introduktion. Men jag har velat nimna de uppsatser som bidrar till en
h<igre och riktigare uppskattning av systemadkens betydelse

i naturliran An "the oft repeated contendon that the systematic and
descriptive biology have already fulfilled their functions and may
be relegated to amateurs and to museum drudges. Species identification and description is an indispensable preliminary, but only
a

preliminary, to orher, and perhaps more exciting and significant

inquiry" (T. Dobzhanshl*, Biology, molecular and organismic.
Amer. Zoologist, 1964, 4, 443-452). Siirskilt i fdrhillande till ur
vecklingsliiran

ir

god systematik oumbiirlig,,'indispensable,,.
Ragnar Granit

* Dobzhansky som nyligen avlidir raknas som en av utve.klingshrans ledande
forskare, bekant fdr en srdrre allmanhet genom boken Euolution, Genetics €! Man_
Wiley, New York,grh ed. 1955.
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