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Förord. 

F ö r s t a o r s a k e n till d e s s a b l a d s utg i fvande var b e h o f v e t a t t 
rä t t färdiga de i »Finlands Kärlvexter» uppstäl lda och b e g a g n a d e 
v e x t k l a s s e r n a . Förf. var vid a n v ä n d a n d e t al d e s a m m a i n ä m n d e 
bok af den mening , att, s å l ä n g e s n a r t s a g d t hvar je land b e g a g 
nar ett ski ldt naturl igt v e x t s y s t e m , man ej kan b e t r a k t a s y s t e m e t 
s å s o m annat än ett m e d e l för o r d n a n d e t och e x a m i n e r i n g e n af 
v e x t f a m i l j e r n a ; att d e r f ö r e e n d a s t et t s y s t e m s ä n d a m å l s e n l i g h e t — 
e f ter en hvars t y c k e — b e r ä t t i g a r d e s s a n v ä n d a n d e . S å s o m ä n 
d a m å l å t e r uppstä l lde förf. k ä n n e d o m e n om vext fami l j e rna — ty 
d e s s a , m e n inga k l a s s e r , äro af v e t e n s k a p e n fullt e r k ä n d a . Ett 
naturl igt s y s t e m s fördel f ramför L inne iska s y s t e m e t l igger derut i , 
att det s e d n a r e är ett medel för e x a m i n e r a n d e t och o r d n a n d e t en
d a s t af s lägten , och det förra d e r f ö r e ett ä n d a m å l s e n l i g a r e m e d e l . 
När d e r e m o t ett naturl igt v e x t s y s t e m har den s a n n i n g i s i g , att 
det f ö r m å r g ö r a sig a l lmänt gä l lande , då först blir det från medel 
ä n d a m å l . 

Vid f ö r s v a r e t för s ina v o x t k l a s s e r , s å s o m ändamålsen l iga m e 
d e l , h a r förf. ve la t u tgå från förs ta grunden till d e s a m m a , och 
h a r så kommit till ett ä m n e , s o m j u s t u n d e r detta år fästat på sig 
en viss a l l m ä n n a r e n p p m ä r k s a m h e t i vårt land, neml . Darwins Ihe-
ori . N ä r v a r a n d e utkast har der före fått a l lmännare t e n d e n s . 

Med en viss tvekan u t s ä n d a s likväl d e s s a b l a d : m å l t e det ej b e 
t r a k t a s s å s o m f ö r m ä t e n h e t och ö f v e r m o d , alt förf. från sin r inga 
s tåndpunkt , m e d ringa k u n s k a p e r och utan t i l lgång till er forder l igt 
b ibl io lhek v å g a r f r a m l ä g g a egna å s i g t e r , s t r i d a n d e mot a n d r a s — 
t. e x . mot en i v e t e n s k a p e n och af alla så högt aktad man, som 
El ias F r i e s . Oaktadt de m o t i v e r a d e ogi l landen utaf v issa af honom 
y t t r a d e å s i g t e r , s o m vi u t g å e n d e från en annan synpunkt , vari t 
tvungna att ofta nog u t s ä g a och hvilka väl ingen vän af fri tanke 
och fri forskning t o r d e finna o p a s s a n d e , e rkänna vi, s ä k e r t i h ö g r e 
g r a d än m å n g e n , det s t o r a v ä r d e t af F r i e s ' s y s t e m , som i vår t tyc
ke i v iss t a f s e e n d e öfverträf far alla andra och h v a r m e d vi der före 
äfven i detta utkast f ö r e t r ä d e s v i s s y s s e l s ä t t e r o s s . 

O. A. 





I. Darwins theori om arternas uppkomst. 
» J e d e r Natur forscher hat gefuhlt , d a s s 
die Annahme e iner j e d e s m a l i g e n p e r s ö n -
l ichen Thät igke i t d e s S c h ö p f e r s , um die 
unzähligen Pflanzen- und Thier -Arten ins 
Daseyn zu rofen und ihren E x i s t e n s - B e -
dingungen a n z u p a s s e n , im W i d e r s p r u c h 
is t mit allén E r s c h e i n u n g e n in der un-
o r g a n i s c h e n Natur , w e l c h e durch einige 
w e n i g e u n a b ä n d e r l i c h e Gese tze g e r e g e l t 
w e r d e n , durch Kräfte die der Materie 
s e l b s t e ingeprägt s ind. 

BRONN. 

I November månad 1 8 5 9 utkom CHARLES DARWINS 
verk om arternas uppkomst i djur- och vextriket. Få 
vetenskapliga arbeten ha med sådan begärlighet mot
tagits af lärd och olärd, och åstadkommit den rörelse 
och meningsstrid, som „denna underbara bok". Hvilka 
vidsträckta fält öppnas icke för naturforskningen, hvil
ka enkla svar gifvas ej på de talrika frågor, som den 
organiska skapelsen ställer till oss, och som hittills stått 
såsom mörka skuggor i vetenskapen, ogenomträngliga 
af förnuftets öga; hvilken harmonie med astronomiens, 
geologiens och kemiens storartade läror tillfaller icke 
naturalhistorien, om vetenskapen upptager den DAR-
wiNska åsigten såsom sin egen? 

De hundratusentals djur- och vextarter, som för 
närvarande lefva på jordens yta, jemte de, som till ett 
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* ) Se DARWINS eget företal , d a t e r a d t F e b r . 1 8 6 0 . 

för oss fullkomligt obestämbart antal lefvat under jor
dens tidigare perioder och dels spårlöst försvunnit, dels 
qvarlemnat sparsamma minnesmärken af sig i jordlag
ren — alla dessa arter äro enligt DARWIN uppkomna 
icke genom en särskild skapelseakt för hvarje art, utan 
genom en fortsatt utveckling ur hvarandra. Från en 
ensam eller några få enkla urtyper ha sålunda små
ningom under de millioner af år, som förflutit sedan 
det första organiska lif uppträdde på jorden, allt mer 
och mer utvecklade och fullkomliga organismer upp
kommit. Af en art uppstå varieteter: en varietet kan 
under tidernas längd så betydligt skilja sig från huf-
vudformen, att dess afskiljande såsom egen art är be
rättigad; af denna uppstå nya former, och så fortfa
rande. Emellertid kunna de mellanliggande övergångs
formerna försvinna eller utträngas af de nyare och full
komligare, och sålunda kunna de från samma art ut
gående formerna uppträda såsom väl skiljda arter, utan 
några förmedlande mellanformer. 

DARWIN är likväl ej den första, som uppträdt med 
läran om arternas föränderlighet och härstamning från 
hvarandra * ) . LAMARCK yttrade samma åsigt 1 8 0 9 , och 
den äldre GEOFFROY ST. HILAIRE skall redan 1 7 9 5 ägt 
denna öfvertygelse, som han långt sednare äfven för
svarade emot CUYIER. Flere andra berömda namn kun
de här uppräknas. Tilläggas kan blott, att nästan sam
tidigt med DARWINS arbete om arternas uppkomst, 
HOOKER, som kanske intar första platsen bland samti
dens botanister, i sin Flora Tasmanica hyllar och un
derstöder oivan anförda princip. J a äfven LINNÉ an
såg, att arterna voro tidens döttrar, och endast släg-
tena ursprungliga. 
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Men DARWIN har gjort, hvad ingen före honom. 
Han har i 2 0 års tid samlat fakta, för att belysa och 
bevisa sin åsigt. Han har i sitt verk anfört de vigti-
gaste af dessa, dragit skarpsinniga, strängt logiska slut
satser af allmänt bekanta förhållanden inom djur- och 
vextriket, han har framställt orsakerna till arternas 
förändringar, och sjelf infört och bemött de invändnin
gar, som kunna göras och af hvilka många till sin fulla 
vigt af honom erkännas — och detta allt med så stort 
snille och sådan klarhet, att såsom BRONN säger „hvad 
helst vår öfvertygelse är, kunna vi ej undgå att erfara 
ett djupt intryck" vid läsningen af hans arbete. An
dra fakta och speciellare omständigheter har han be
sparat för ett vidlyftigare verk. 

Hufvudgången af DARWINS resonemang om orsaken 
till arternas förändringar må här i korthet antydas. 
Nekas kan ju ej, att en organism under en lång tide
rymd, och genom förändrade yttre lefnadsomständighe-
ter kan undergå förändring till alla delar och på flere 
skilda sätt, hvarpå våra husdjur lemna det bästa exem
pel. Vanan, uppöfvandet eller försummandet af något 
enskildt organ, förflyttandet till annat klimat eller till 
ett land af annan fysisk beskaffenhet o. s. v. verka 
härvid obestridligen. Härigenom kan under ett tusen
tal af år uppstå ganska olika former bland afkomlin-
garne af ett enda urpar. Nu lemnar hvarje individ 
eller par af individer en talrik, ofta en ofantligt talrik 
afkomma och hvarje art skulle sålunda föröka sig i ett 
geometriskt förhållande. Men då en sådan förökning, 
af lätt insedda skäl, blir en omöjlighet, så uppstår 
mellan de talrika afkomlingarna en kamp om lif och 
död, d. v. s. den frågan skall afgöras, h v i l k a af dem 
som uppnå sin fulla utveckling, och h v i l k a af dem 
skola gå under; ty i de flesta fall är det ojemförligt 
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större antalet dömdt till undergång genom brist på 
utrymme, brist på näring, förföljelse af andra arter, 
och annat. Och en sådan kamp fortsattes ständigt 
under hvarjn ålder och hvarje årstid. Om vi nu må
ste antaga, att afkomlingarna af en art icke äro hvar
andra absolut lika, utan att några, i huru ringa grad 
som helst, äro i ett eller annat afseende lyckligare lot
tade eller äga någon slags fördel till lefnadsvis eller 
organisation framför andra — hvilken fördel, vid be
traktande af de oändligt komplicerade förhållanden 
som, verkade af slägtingar, fiender eller naturorsaker 
komma att inverka på hvarje individs fortkomst, kan 
vara af ytterst mångfaldig art, samt för oss oskönjbar 
eller ej förstådd — så är klart, att en individ med en 
sådan fördel framfor sina slägtingar äger den största 
utsigt att segrande genomgå kampen, och framför an
dra lemna afkomma, på hvilken genom arf samma för
del fortplantas. De af afkomlingarne, som i högsta 
grad ärfva denna fördel, ha återigen största utsigt, att 
fortplanta densamma. Sålunda sträfva hvarje art, att 
mer och mer fullkomnas eller till sin egen fördel läm
pa sig efter de den omgifvande organiska och oorgani
ska förhållanden. Denna princip, hvars verkan enligt 
DARWIN är den förnämsta och egentliga orsaken till 
arternas fortgående förändring, kallar han „Natural 
Selection" („Naturliche Zuchtung" BRONN), d. v. s. ett 
naturens af egen nödvändighet fortsatta utval af de 
fullkomligaste individer för fortplantandet af en art. 
Likasom menniskan genom ett förnuftigt urval uppdra
ger racer och varieteter, bilda sig sådana i naturen, 
men ehuru långsammare likväl med större framgång, 
emedan den minsta fördelaktiga förändring här upp
märksammas och utvecklas, hvaremot en möjlig sjuk
lig eller olämplig förändring städse, liksom äfven ett 
stillastående oftast medför förstöring och död. 
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Genom ett exempel kunna vi närmare upplysa of-
van anförda slutledningar. En anmärkningsvärd form 
bland däggdjuren utgöra de under jorden lefvande in-
sektätarne och gnagarne. I inånga afseenden äro de
ras yttre organer olika andra däggdjurs, ty de äro bil
dade i öfverensstämmelse med det lefnadssätt de föra. 
Ett insekt- eller vextätande djur kan gräfva en grop i 
jorden för skyddande af sina ungar. Ju djupare en 
sådan grop gräfves, desto bättre bevaras af kominan. 
Härunder påträffas rötter, maskar eller insektlarver, 
som utgör djurets föda, och som det derföre begynner 
genom gräfning uppsöka. Sålunda bildas gångar i jor
den åt olika håll och då dessa komma upp till jordy
tan flere ingångar till djurets håla. De som nu inrät
ta de fullkomligaste bon. ha säkraste utsigt att fort
planta arten, hvaremot de af samma art, som under 
tidernas lopp gräft sig inga eller illa försedda hålor 
alltid varit närmast hänfallna åt utrotning, t. ex. ge
nom rofdjur; och en vana eller instinkt att gräfva i 
jorden måste derföre genom arf mer och mer utveck
las. Samma instinkt kan äfven från början hafva upp
stått af brist på födoämnen of v an jord (t. ex. under vin
tern) och nödvändigheten att uppgräfva rötter eller 
annat från jorden. Hurusomhelst denna vana småning
om uppkommit, måste densamma likaledes småningom 
inverkat på djurens kroppsbyggnad. Ett obestridligt 
exempel på huru vanan att gräfva i jorden förändrar 
extremiteterna ha vi i gräfsvinshunden med sina korta 
och krokiga ben. De yttre organerna förändras sålun
da småningom och ju fullkomligare djuret är lämpadt 
för sitt nya lefnadssätt, desto större är sannolikheten 
att det segrande skall genomgå den ständigt fortgåen
de kampen om sin tillvaro, och sålunda kunna fortplan
ta hvarje till djurets fördel skedd förändring. Under 
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många tusendetal af år har på sådant sätt, genom na
turens nödvändiga urval af de fullkomligaste individer 
för fortplantningen af en art, så besynnerliga men för 
djuren lämpliga organer bildats, som mullvadens spad
lika fötter, näbbmössens kilformiga nos, rhinasters i 
köttiga fingrar delade tryne. — Men en kroppsbygg
nad, lämpad för ett underjordiskt lefnadssätt, kan der-
emot vara till den grad olämplig för vistande ofvan 
jord, att djuren slutligen ej vidare utan verklig fara 
för sin existens kunna lemna sina säkra tillhåll, och 
derföre blifva dömda till ett ständigt underjordiskt lif. 
För sådana arter blir synsinnet af intet värde och ge
nom fortsatt icke-bruk af sina ögon blifva de fullkom
ligt blinda. 

De tvenne vanligaste motskälen mot denna åsigt 
äro de lättaste att bemöta: om man säger att en så
dan artförändring strider mot vår erfarenhet, så är 
vårt fördömmande af DARWINS theori på denna grund 
att jemföras med ett barns bedömmande af historien, 
på grund af sin erfarenhet från gårdagen. Och dess
utom visar oss just erfarenheten att varieteter och ra-
cer uppstått och fortfarande uppstå. Den andra in
vändningen, att denna theori är stridande emot bi
belns lära, förtjenar nästan intet bemötande, ty den 
som drifver denna sats, bör äfven yrka på ett åter
förande af geologiens och astronomiens läror till gam
mal biblisk grund, och förnya bannet öfver Coperni-
cus! Att åter skaparens allmakt och vishet lede nå
got afbräck genom DARWINS theori vore ett lika löjligt 
påstående, som om man sade, att de menniskor, som 
i hvarje förmörkelse skåda ett särskildt och obegripligt 
Guds under, hade ett större och upphöjdare begrepp 
om Gud än de äga, som söka förklara sjelfva plane
ternas uppkomst. Nej, enhvar, som vill med eftertan-



ke begrunda förhållandena, torde komma till samma 
öfvertygelse, som en berömd andlig, hvilken skrifver 
till DARWIN, „att han småningom lärt sig inse, att den 
tron innebure en lika upphöjd föreställning om Gud, 
att han skapat endast några få urtyper, af sig sjelfva 
förmögna af utveckling till andra och nödvändiga for
mer, som den tron, att han ständigt behöft tillgripa 
nya skapelse-akter för att fylla de luckor, hvilka upp
stått verkade af hans egna oföränderligt fastställda lagar. 

Dessa tvenne anförda invändningar äro af intet 
värde: andra deremot ha sin fulla vigt, men stöda sig 
på förhållanden, som äro oss nästan fullkomligt obe
kanta. Så inse vi t. ex. i de flesta fall icke hvilken 
fördel en vextart kan äga af sin bladform, färgen och 
formen hos sina blommor o. s. v. Och likväl måste 
ju hos arten sjelf orsaken sökas till dess allmänhet eller 
sällsynthet: några vextarter äro ytterst allmänt före
kommande öfver en stor del af jordklotet och der de 
få ett nytt rotfäste föröka de sig ofantligt. Säkert ha 
sådana arter någon fördel framför andra, ehuru den 
är för oss obekant. Af Orchideernas familj finnas i 
Finland många arter, men ingen enda förekommer i 
stor mängd, de fleste äro ytterst sällsynta. Orsaken 
härtill är oss obekant, men måste förefinnas inom fa
miljen. Då vi ej kunna förklara dessa fakta, så är det 
tydligt, att det tills vidare äfven blir en omöjlighet, att 
utvisa nyttan hos hvarje art af dess egen form. För-
öfrigt kan här ej vara platsen, att bemöta alla de in
vändningar, som kunna göras mot DARWINS theori; 
utan hänvisa vi till hans eget verk, der de äro väl be
grundade och bemötta. I stället vilja vi här i korthet 
framställa de förnämsta skäl, som tala för arternas 
uppkomst ur hvarandra och som medföra så hög grad 
af sannolikhet, att den närmar sig till full visshet. 
Dessa skäl sammanföra vi i följande punkter. 
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1 ) S a m m a n h a n g e t m e l l a n a l l a o r g a n i 
s k a v a r e l s e r . Att naturen ej gör något språng är 
en gammal sats, och ju flere nya arter upp*täckas för 
vetenskapen, ju flere i förgångna tider lefvande, i jor
dens sköte gömda djur och vexter uppdragas ur sina 
grafvar, desto mera bekräftas sanningen af denna sats. 
Och häraf berättigas vi äfven, att med största säker
het göra den slutsats, att der något svårförklarligt „sal
tus" ännu visar sig, orsaken der till ligger i vår i så 
hög grad bristfälliga kunskap om forntidens organis
mer. Men ännu i vår tid hänga till och med djur-
och vextriket så nära tillsamman med hvarandra, att 
flere författare, såsom D'ACBENTON, TREVIRANUS och BORY 
DE SATS VINCENT, velat uppställa ett eget naturrike af 
medelformerna mellan djur och vexter. Och, såsom be
kant, kan vetenskapen ej i denna dag med säkerhet 
utstaka gränsen mellan den organiska naturens tvenne 
riken. 

Detta samband mellan alla olika organiska former 
är ej något tillfälligt eller artificielt — såsom mellan 
stjernorna i fästets konstellationer — utan ett nödvän
digt, orsakadt af en naturlag. LmNe var så öfvertygad 
om nödvändigheten häraf, att han kallar såväl slägten 
som klasser „skapade" („genus omne est naturale in 
primordio tale creatum" — „naturales dari classes 
ita creatas, patet"). Men hvad kunde väl vara orsa
ken till detta samband mellan varelser, som skulle fram
kallats enhvar särskildt genom skaparens allmaktsord ? 
Försöker man afge ett svar härpå, blifver detta ett, 
hvarpå naturvetenskapen icke kan sätta något värde. 
Såsom exempel må vi anföra den snillrike biskop A-
GARDHS reflexioner i ämnet. 

Till grund för den materiella skapelsen, säger han, 
ligger realiserandet af fyra ändamål: mångfald, enhet. 
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skönhet och fullkomlighet. Men då de tvenne sednare 
ej kunna tänkas utan de förra, så äro de förra under
ordnade de sednare; eller „under framställning af mång
fald och enhet skulle naturen utveckla sig uti eller 
stiga till skönhet och fullkomlighet'4. Och då vidare 
den högsta vishet för sina ändamål väljer det minsta 
möjliga antal af medel, så framställer just derföre den 
organiska naturen den största mångfald med det obe
tydligaste antal af organer. — Skapelsens mål var men-
niskan och att uppfylla det ofantliga afståndet från 
den lägsta skapelsen — den grundval, hvarpå hon skulle 
stå — ända upp till henne genom en kedja af orga
nismer, som småningom och i alla nyanser närmade 
sig den högsta, för att bilda något sammanhängande 
med denna och äfven göra den möjlig; detta var ska
pelsens andra problem. „Ty mångfald i de menskliga 
institutionerna skulle icke kunna finnas, om ej den re
dan funnes i den lägre naturen; fullkomlighet skulle 
ej kunna finnas hos menniskan, om ej lägre grader der-
af redan funnes under henne." 

Detta resonemang är onekligen vackert; men kan na
turvetenskapen — då den uppsöker en naturlag, hvars 
verkningar äro iögonenfallande hos hvarje djur- och 
vext-form — vara nöjd dermed? 

2 ) V i s s h e t e n , a t t de l ä g s t a o r g a n i s m e r 
n a ä f v e n ä r o de ä l d s t a och a t t de f u l l k o m 
l i g a r e s u c c e s s i v t u p p t r ä d t på j o r d y t a n . 
Ingen bestrider numera geologiens läror, att jorden un
der för oss ofattliga tiderymder utvecklat sig till sitt 
nuvarande utseende, och att derunder djur och vexter 
småningom uppstått i mer och mer fullkomliga former. 
De första vexter, som möta oss i de äldsta öfvergångs-
hvarfven, äro cellulosa hafsvexter: derpå följa i de 
Dewoniska schichterna med stam försedda kryptoga-
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mer, samt i stenkolslagren Cycadeer, barrträd, gräs- och 
palm-lika monokotyledoner. I de äldsta tertialforma-
tionerna uppträda dikotyledoniska löfträd, samtidigt 
som däggdjuren i större mängd förekomma. Men un
der ingen period framstår någon fullkomligt ny skapel
se, utan de närmaste perioderna förete i allmänhet 
ganska öfverensstämmande former. 

3 ) A r t e r n a s f ö r m å g a a t t v a r i e r a s a m t 
o b e s t ä m b a r h e t e n a f h v a d en a r t är. Hvem 
kan bestämdt säga, hvad en art är ? LiNNés gamla defini
tion — art är hvarje af skaparen i begynnelsen fram-
bragd särskild form *) — kunna vi omöjligen begagna 
oss utaf, CUVFERS — art är inbegreppet af alla indivi
der af samma härkomst jemte de individer, hvilka äga 
samma likhet med de förra, som dessa inbördes — 
lemnar öppet spelrum för godtycket, LINKS — art är 
det beständiga i naturen — är icke riktig. Ty på hun
den, dufvan och andra husdjur se vi huru ofantligt en 
art kan förändra sig. Och ,,hvilken likhet har väl 
blomkålen, den gröna kruskålen, kålrabin med den tor
ra otäckt bittra åkerkålen, som utan tvifvel är moder-
vexten för dessa våra dyrbara tradgardsvexter" ? 
(SCHLEIDEN). Och emedan begreppet af en art ej kan 
noga bestämmas, så äro äfven naturforskarne så ofta 
oense, om en form bör anses såsom egen art eller va-
rietet. Flere af LiNNés arter äro numera delade i tio
tal nya arter. Om vissa sådana artrika slägten säger 
MEYEN, att dyrbara observationer finnas, hvilka enligt 
hans tanke „ganska bestämdt bevisa, att nästan alla 
såkallade arter af dessa slägten blott äro föga vigtiga 

* ) Motsägelsen mellan denna definition och LINNÉS åsigt om a r 
ternas föränderl ighet förklaras af FRIES i hans Botaniska Ulflygter 
I I . p. 1 9 1 . 
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varieteter, hvilka förändra sig än åt den ena sidan än 
åt den andra". 

Omständigheter, som visa svårigheten att skilja 
art och varietet vore t. ex. äfven följande: I de artri
kaste slägtena finnes äfven under hvarje art vanligen 
flere varieteter, hvaremot inom artfattiga slägten varie
teter äro mera sällsynta. De närmast liggande arter
na äro stundom förbundna genom fullkomliga mellan
former, som med samma rätt kunna föras till den ena 
eller andra arten, och ofta ske variationer just i de 
karakterer, som bestämma arternas åtskilnad. Dess
utom förekomma de närmaste arterna vexande jemte 
hvarandra, eller inom samma naturliga gränser och ha 
oftast, liksom varieteter, en ringa utbredning. I det 
ytterst artrika slägtet Sene tio kan DECANDOLLE bestäm
ma alla de sexton naturliga afdelningarna, efter de 
områden, inom hvilka arterna vexa. Vi ha sålunda 
Kaukasiska, Chinesiska, Indiska, Australasiatiska o. s. v. 
arter. 

Artbegreppet synes derföre vara likaväl relativt som 
slägtbegreppet. Ty hvem kan väl säga, att alltid de 
arter, som äro sammanförda i ett slägte äro närmast 
förvandta? Man har många bevis på, huru karakte
rer, som ansetts tillhöra och åtskilja slägten från hvar
andra igenfunnits inom samma art. Bekant är t. ex. 
huru trenne blomformer, som troddes väl karakterisera 
tre slägten bland Orchideerna (Monoclianthus, Myan-
thus och Catasetam) blifvit funna bredvid hvarandra i 
en och samma blomklase. Och om, såsom stundom 
händer, hos den vanliga acklejan, de sporreförande 
kronbladen äro ersatta af vanliga kronblad utan sporre, 
så inrymmes en sådan blomform ej mera uti slägtet 
Aquilegia enligt dettas karakterer. Af dylika fakta 
torde den åsigten vara vederlagd, som många hysa, att 
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nemligen djur och vexter väl kunna variera så betydligt, 
att varieteterna kunna synas utgöra skilda arter, men 
att förändringen ej kan sträcka sig utom slägtet. 

4 ) S a k n a d e n a f v å r a h u s d j u r och sä des
a r t e r i v i l d t t i l l s t å n d . SCHLEIDEN anmärker, att 
cerealiernas ursprungligen kanske trånga vextområde 
redan tidigt blifvit intaget af en fort tillvexande be
folkning, och att de af denna anledning helt och hål
let försvunnit såsom vilda vexter, liksom man för när
varande finner nästan ingen vildt vexande planta i öst
liga delen af China. Må denna förklaring gälla hvad 
den kan; men hvarföre finnas ej vilda kameler? Icke 
kunna ju öknarna, för hvilka dessa djur skulle synas 
skapade, hafva varit så tätt befolkade, att de vilda 
kamelerna derigenom blifvit utrotade? 

5 ) D j u r e n s l i k h e t u n d e r l a r v - e l l e r em
b r y o - t i l l s t å n d med l ä g r e d j u r f o r m e r . Grod-
larvernas likhet med fiskar, insektlarvernas med maskar 
är vanligen förklarad kort om godt såsom en nödvän
dighet för dessa djur. Men en sådan förklaring kan 
icke användas, när ett djur uti ägget eller moderlifvet 
är försedt med organer, hvaraf det icke begagnar sig, 
som aldrig komma till full utveckling, som försvinna 
innan de ens kunde användas. Sådana företeelser äro 
t. ex. däggdjursfostrens gälöppningar, hvalfiskarnas tän
der, som fällas före födseln, framfänder, som aldrig 
genombryta tandköttet i öfverkäken hos idislande djur. 
Då härvid alltid häntydes på en lägre urform, förkla
ras dessa fakta, liksom de strax nedan anförda, lätt 
enligt DARWINS theorie genom arfeprincipen; annars 
torde de qvarstå oförklarliga utan grund och utan än
damål. 

Enligt VON BAER äro embryonerna af däggdjur, fog-
lar, ödlor, ormar och sköldpaddor under den första ti-
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den så fullkomligt lika hvarandra att de endast kunna 
skiljas efter sin storlek. — DARWIN säger om de skaf
fade och oskaftade cirrhipederna, hvilka i högre sta-
dierne äro så olika hvarandra, att deras larver knappt 
kunna åtskiljas, äfvensom att de genast i detta larv
tillstånd förråda sin slägtskap med crustaceerna. Un
der sin sednare utveckling äro cirrhipederna deremot 
så olika crustaceerna att CUVIER, såsom bekant är, hän
förde dem till blötdjuren. Dylika fakta äro så allmän
na, att AGASSIZ anför såsom en allmän naturlag denna 
öfverensstämmelse mellan högre djurs embryoner och 
de lägre djuren. 

6 ) M o n s t r ö s a f o r m e r och r u d i m e n t ä r a 
o r g a n e r , h v a r d e r a a l l t i d h ä n t y d a n d e på äl
d r e t y p e r . Äfven hos vexterna inneligger i deras 
blad och blommor en fördold likhet med äldre former, 
hvilken likhet först då framträder i dagen, om den nor
mala utvecklingen af en vextdel förhindras t. ex. ge
nom insekter. Sålunda kan en oregelbunden blomma 
uppträda i regelbunden form, en i normaltillståndet 
spårlöst försvunnen ståndare härigenom visa sig, en 
sambladig blomkrona utveckla sina blad i deras ur
sprungliga fria form. Sådana monstrositeter hafva vext-
systematici begagnat sig utaf vid bestämmandet af en 
familjs förvandtskaper nedåt, och clerigenom erkänt att 
de ansett den monströsa formen för en urform. 

Såväl i vext- som djur-riket finnes i största ym
nighet s. k. rudimentära organer, det vill säga orga
ner, som äro så ofullständigt och otillräckligt utbildade, 
att de ej kunna medföra någon nytta, men likväl qvar-
stå som ett arf från äldre former. Hithörande före
teelser äro t. ex. de bakre klofvarna hos idislande djur, 
bäckenben hos ormar och delfiner, fingerben med klor 
i foglarnes vingar, marsupialben hos pungdjur utan 
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pung; den fjäll-lika femte ståndaren hos Scrophularia 
och den knapplösa hos Pentstemon; outvecklade stån
dare och pistiller i många enkönade blommor, o. s. v. 
De förklaringar, som man sökt lemna på de rudimen
tära organerna, förklara fullkomligt ingenting; såsom, 
när man säger att de äro till för symmetrins skull, 
eller för aflägsnandet af öfverflödiga och skadliga äm
nen ur organismerna. 

7) D e n s. k. u p p s t i g a n d e m e t a m o r f o s e n 
hos d j u r o c h v e x t e r . Man anser att alla blom
mors delar äro metamorfoserade blad, att hos djuren 
t. ex. käkarne äro metamorfoserade extremiteter, så
som äfven är nog tydligt hos lägre djurformer. Men 
hvilken mening vill man inlägga i den med rätta vig
tig ansedda metamorfosläran, huru förklara en sådan 
metamorfos och hvari se orsaken clertill, om vi ej an
se, att hos en organism med öfverflöd på ett slags or
ganer, några af dessa börjat användas för något eget 
ändamål, småningom äfven blifvit mer och mer förän
drade för deras nya funktioner, och i denna förändra
de form fortplantats hos afkomlingarna, ehuru dessa 
metamorfoserade organer ännu, och isynnerhet vid yng
re ålder, tydligen påpeka sitt första ursprung? Hela 
metamorfosläran blir ett tomt prat, utan verkligt in
nehåll, om vi strängt hålla vid hvarje arts ursprungliga 
skilda skapelse. 

Dessa anförda skäl äro de vigtigaste, som tala för 
DARWINS theori. Äfven flere andra finnas, men de re
dan sagda äro fullkomligt tillräckliga. Och hvad be
visa dessa? Jo utan tvilvel, att de svårfattligaste och 
oförklarligaste företeelser inom den organiska naturen 
finna sin enkla och otvungna förklaring genom läran 
om arternas utveckling ur hvarandra. Medgifves en-
gång detta, så bör denna theori få sin plats inom ve-
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tenskapen, ända till dess man lyckas påfinna någon 
annan och bättre förklaringsgrund för samma förete
elser, eller bevisa falskheten af ifrågavarande lära. — 
Naturvetenskapernas åliggande är ju att uppspåra sam
manhanget mellan företeelserna, och att så samman
ställa dessa, att de ömsesidigt belysa och förutsätta 
hvarandra; och en theori antages såsom sann, då den 
lemnar en gemensam god förklaringsgrund för isolera
de fenomener och derigenom sammanknyter dessa till 
ett helt? Hvad vore naturvetenskapen utan lagar och 
theorier? Ett chaos, ett aggregat af likartadt och o-
likartadt utan ordning och sammanhang. Och i läran 
om den organiska naturen herr skar ännu ett chaos, 
saknas ännu en theori, som kunde sammanlänka så 
många hittills isolerade och aldrig nöjaktigt förklarade, 
men obestridliga fakta till ett harmoniskt, på gemen
sam grund hvilande helt. En sådan theori har nu 
DARWIN utvecklat. Skola vi tanklöst förkasta, fördöm-
ma och förlöjliga den, för att den strider mot den vårt 
gamla betraktelsesätt? Nej! den detta gör, utsätter 
sig endast sjelf att beskyllas för korttänkthet eller idio
tism. Vi må derföre efter noggrann pröfning gilla eller 
ogilla theorin om arternas uppkomst, men åtlöje för-
tjenar icke en stor tanke. 

En annan åsigt har från äldre tider gjort sig all
männast antagen: att nemligen hvarje art vore tillkom
men genom en särskild skapelseakt. Äfven detta är 
en theori. FRIES säger att vi hkagerna kunde förflytta 
oss till månen, för att undersöka dess vegetation, som 
till urtiden, för att undersöka, om dess arter bibehållit 
sig oförändrade till vår tid. Man säger: erfarenheten 
lär oss, att af en individ fortfarande alstras likartade 
individer, och vi kunna deraf sluta, att så äfven fort
gått sedan organiska varelsers första uppkomst. Men 
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man kan deremot äfven säga, att erfarenheten lär oss, 
att en art under t. ex. hundrade år kan i betydlig 
grad förändras, och att vi deraf kunna sluta, att för
ändringen under tusen år kan hafva varit tio gånger, 
och under tiotusen år hundrade gånger större och så
lunda olika arter kunnat uppkomma från en urform. 
Den ena åsigten kan likalitet som den andra bevisas. 
Må man derföre betänka, hvilkendera theorin har stör
re skäl för sig, och hvilkendera är mer förhållandena 
förklarande, d. v. s. nyttigare. 

Ofvan ha vi anfört några bekanta omständigheter, 
som äro lätt förklarade enligt den ena, men i vårt 
tycke fullkomligt oförklarliga enligt den andra åsigten. 
Här nedan skola vi söka visa, hvilken vigtig ledning i 
oafgjorda och omtvistade frågor den förra theorin kan 
lemna. 



II. Nyttan af Darwins theori vid vextrikets 
systematisering. 

Under m e r än ett å r h u n d r a d e h a r det 

s å k a l l a d e naturl iga s y s t e m e t vari t före

mål för N a t u r f o r s k a r n e s u n d e r s ö k n i n g a r ; 

u t m ä r k t a a r b e t e n föref innas deröfver och 

sannol ikt a n s e r s t ö r r e delen af våra da 

g a r s Botan is te r s y s t e m a t i k e n r e d a n h a 

hunnit den utveckl ing , att äfven framti 

den i cke skall m e d f ö r a n å g r a s e r d e l e s 

s t o r a f ö r ä n d r i n g a r der i . Det skulle då 

s y n a s som b o r d e alla a l lmännare f rågor , 

h e l s t sådana hvarpä hela s y s t e m e t s v a r a 

e l ler i cke v a r a b e r o r , l ä n g e s e d a n vara 

u t r e d d a . J . G. AGARDH. 

Vextsystematikens många och utmärkta bearbetare 
ha sträfvat till ett gemensamt mål, men de ha utgått 
från olika subjektiva åsigter och motsatta grundtankar, 
de ha alla byggt på samma stora byggnad, men enhvar 
efter sin egen plan, och deras gemensamma verk är så
ledes ej något helgjutet och harmonierande, utan fullt 
af skärande kontraster. Då flertalet af vextsystemati-
kerne uppstiga från det lägre till det högre, kallar der-
emot FRIES detta en „allmän förvillelse" ; då FRIES der
före och likaledes DE CANDOLLE börja systemet med den 
i hvarderas tanke högsta vextfamiljen, ställer den förre 
dit den familj, hvars blomdelar äro mest förenade, den 
sednare åter den familj, ;!er de tvertom äro mest fria; 

2 
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den ene har en, den andre en annan föreställning eller 
bild af det hela; den ene anser endast individen för 
naturens verk (SCHLEIDEN), den andre endast arten, men 
hvarje slägte artificielt (LIINDLEY), den tredje anser släg-
tena skapade o. s. v. Af så olika förutsättningar kun
na vi ej vänta någon samstämmighet mellan de skilda 
vextsystemerna. 

En gemensam objektiv grund, som uteslutit det 
subjektiva godtycket, och hvarpå alla gemensamt kun
nat bygga, har således saknats. I vårt tycke kan DAR
WINS theori — och endast den — lemna denna gemen
samma grund. Den ger oss en verklig bild af såväl 
djur- som vextriket, den förklarar analogi och affinitet, 
den säger oss, hvarföre så väl slägtet och familjen som 
hela vextsymet måste kunna bli naturligt. 

1. En bild af djur- och yextriket. 

Då man snart fann ett intimt samband mellan alla 
skilda föremål i den organiska naturen, har man äfven 
på mångahanda sätt sökt åskådliggöra detsamma. Ett 
äldre föreställningssätt (HERMANN, BONNET O. a.) som 
snart visade sig vara oriktigt, var att de tre naturri
kena skulle sammanhänga med hvarandra på det vis, 
att de lägsta vexterna närmade sig till mineralriket, 
de högsta åter till de lägsta djurformerna. Lika litet 
kunna vi jemföra organismernas sammanhang med trå
darnas uti ett nät. LINN6 säger, att alla vexter visa 
frändskap åt olika håll, såsom ett landskap på en geo
grafisk karta. FRIES liknar naturen vid en sfer, hvars 
inre upptages utaf andra sferer, hvilka åter innehålla 
mindre och så fortfarande, men så ordnade att det 
högre intager midten och det lägre omkretsen. Äfven 
dessa liknelser kunna icke sägas vara tillfredsställande. 
Mera lyckad är utan tvifvel biskop AGARDHS bild af na-
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turrikena, då han jemför dem med tvenne blad, utgå
ende från samma stjelk, med sina nätlika (?) ådror, sina 
tänder och sin spets. Men den bästa bilden af den 
organiska naturen, som framgår ur DARWINS theori och 
hvilken han älven uppkastar, lemnar ett träd med sina 
grenar. Vi skola söka efter vår insigt att i detalj ut
bilda denna liknelse. 

Vext- och djur-riket likna tvenne nederst förenade 
och från gemensam rot (=n den oorganiska naturen) 
utgående, men sedan fullkomligt skilda, åt olika håll 
sig vändande och olika höjd nående trädstammar. Upp
åt förgrenar sig hv årder a stammen i ytterst talrika 
allt mindre och mindre grenar och qvistar. De sista 
bladbärande småqvistarna likna slägten, och bladen ar
ter. Några qvistar bära flere blad, andra färre; nå
gra äro tätt sammanträngda och utgå från samma eller 
nära till hvarandra liggande punkter på en större qvist, 
andra åter sitta långt skilda från hvarandra. Mot än
dan af grenarna är lifsverksamheten vanligen störst; 
här finna vi de flesta småqvistar och blad, lägre ned på 
grenarna och stammen visa de sig sparsammare. Några 
qvistar och grenar äro nästan helt och hållet förtor
kade och bära numera endast få eller alldeles inga 
blad. Om den ena hufvudstammen utskjuter en gren, 
som stiger vida högre än någon annan, så kan dere-
mot af den andra stammen några grenar nå ungefär
ligen samma höjd, men likväl synes den ena högre än 
den andra, allt efter den olika plats hvarifrån jag be
traktar trädet. Någongång har en gren böjt sig nedåt, 
så att dess qvistar och blad synas närmare marken 
än det ställe, der den sammanhänger med det öfriga 
trädet. För öfrigt kunna flere grenar närma sig hvar
andra och fläta sina qvistar tillsammans, så att man 
först efter en noggrann undersökning kan afgöra med 
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hvilken gren en qvist egentligen sammanhänger; men 
l i k a n ö d v ä n d i g t som h v a r j e q v i s t n e d å t h a r 
e t t o r g a n i s k t s a m m a n h a n g med s t a m m e n , 
l i k a o m ö j l i g t är a t t s k i l d a g r e n a r u p p å t 
t r ä d a i v e r k l i g f ö r e n i n g med h v a r a n d r a . — 
Samma träd har jag sett tidigare: då hade det ej 
denna höjd, då bar det ej dessa utan andra blad, nu 
förtorkade grenar voro då lefvande och bladbärande; 
men samma stammar och hufvudgrenar som då finner 
jag fortfarande qvar, jag känner mer än väl igen, att 
det är samma träd jag fordom såg, ehuru då yngre och 
mindre utvecklad t. 

Då en större mängd af tättsittande qvistar utgre
na sig från en gemensam större stam, — och detta 
sker, såsom redan anmärkt är, vanligen mot grenarnas 
spetsar — ha vi bilden af de större och högt utveck
lade familjerna (såsom Synantherece, Leguminosce, Labi-
atce). Lägre ned på en sådan familjegren aftaga de 
bladbärande qvistarnas antal, ehuru ännu i sjelfva vin
keln mellan tvenne grenar friska qvistar kunna utgå, 
liknande mellanformerna mellan de naturliga familjerna. 
Men ju talrikare, ju mera tättsittande qvistar på en 
gren förefinnas och ju längre afståndet till en annan 
gren är, ju sparsammare bladförande qvistar numera 
qvarsitta mot grenens ursprung, desto naturligare synes 
oss familjen. Alldeles samma är förhållandet med de 
större grenarna af trädet, som vi kalla klasser: blott 
ännu mer sällsynta äro bladbärande qvistar mot dessas 
bas, men väl finne vi här nästan förtorkade och enligt 
all sannolikhet snart utdöende grenar, hvilka äro sanna 
bilder af de lägsta formerna inom hvarje klass. Sådana 
utdöende qvistar och grenar utgöra kloakdjuren och 
de tandlösa bland däggdjuren, strutsarnas ordning bland 
foglar, broskfiskarna, lycopodier och equisetaceer bland 
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vexterna o. s. v. Och likväl visar oss geologien att 
just dessa grenar under jordens tidigare utvecklings
perioder alstrat de talrikaste arter. 

En för våra ögon nedåt gående utveckling ha vi 
exempel på uti hvalarnas och skålarnas ordningar bland 
däggdjuren. Genom ofullkomligheten eller fullkomliga 
bristen af tänder och bakre extremiteter synas dessa 
djur oss lägre än de i sjelfva verket äro, ja de ställas 
vanligen sist uti däggdjurens klass. Men lika obestrid
ligt som skålarna genom slägtena Lutra och Enhydris 
sammanhänga med rofdjuren, lika klart är att hvalar-
na utgå från Pachydermata. På samma sätt kunna 
inom vextriket former (genom felslågning) skenbart äga 
en lägre grad af utveckling än verkligen är fallet. 
Sådana fall likna vi vid nedåt böjda grenar. 

Om äfven den ofvan anförda bilden är en gifven 
följd af DAIIWIJNS theori, så är derföre ej sagdt, att den 
behöfver förkastas af dem, som ej gilla nämnde theori. 
Tvertom tro vi att detta betraktelsesätt af organiska 
naturen kan stå för sig, och äfven genom en i detalj 
gående undersökning af djur- och vextriket till sin san
ning bevisas. Låtom oss för den skull kasta en blick 
på däggdjurens klass. Redan denna flygtiga blick tor
de visa att bilden är användbar. 

Däggdjuren såväl som foglarna sammanhänga ned
åt med ödlorna, och äro att betrakta såsom tvenne 
stora förgreningar af samma hufvudgren. Öfvergångs-
formerna äro numera få, ja alla mellan foglar och öd
lor äro utdöda (Pterodactylus o. a.). — De lägsta qvar-
lefvande däggdjur äro Ornithorhynchus och Echidna, 
hvaraf tillsammans endast tre arter fortlefva i Nya 
Holland och van Diemens land. De ha en kloak, hvari 
de likna foglar och ödlor, deras bröstben och skulder-
byggnad m. m. hänvisa likaledes tydligt på nämnde djur* 
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Men Ornithorhynchus är försedd med marsupialben, 
hvilket antyder en gemenskap nedåt med pungdjuren, 
ehuru numera inga på så låg grad stående egentliga 
pungdjur finnas. Om vi vidare betrakta slägtet Ma
nis, finna vi ett till det yttre nästan fullkomligt ödle-
likt djur. Den långsmala, fjällbetäckta kroppen, den 
vid roten tjocka svansen med flere kotor än hos något 
annat däggdjur, de korta fötterna gifva de hithörande 
arterna ett utseende, som snarare liknar ödlors än 
däggdjurs. Men Manis har så många överensstämmel
ser med Echidna, att en förvandtskap dem emellan på 
intet vis kan bestridas. Dessa tre djurslägten äro utan 
tvifvel de lägsta bland däggdjuren. De sakna yttre 
öron, liksom foglar och ödlor; cle äro (jemte det när
mast Manis stående slägtet Myrmecophaga) de enda 
däggdjur, som sakna tinningsben; Echidna och Manis 
(jemte Myrmecophaga) äro de enda däggdjur, som ha 
fullkomlig brist på tänder; Ornithorhynchus har ej ens 
egentliga spenar o. s. v. Med grund af dessa tre nu 
lefvande lägsta former bland däggdjuren torde vi kunna 
sluta till, att ännu lägre fordom exsisterat, som hos sig 
förenat de ofvannämndes karakterer: d v. s. tandlösa 
pungdjur med kloak och utseende af ödlor. Dessa djur 
(de må då i verkligheten funnits eller anses som en 
diktad typisk urform) skulle utgöra den icke mera blad
bärande basen af däggdjurens gren, och de nuvarande 
kloakdjuren och tandlösa likna på långa af stånd från 
hvarandra sittande blad på härifrån utgående grenar^ 
Högre uppåt fördelar sig hufvudgrenen i 4 skilda gre
nar och vid baserna af dessa grenar är de nuvarande 
pungdjurens plats. En gren är rofdjurens: denna 
fördelar sig i köttätare och insektätare, men ännu of-
vanom delningspunkten ha vi platsen för pungdjur, 
neml. på köttätarnes gren Dasuyrus och Thylacinus, 
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på insektätarnes det näbbmuslika slägtet Phascogale; 
högre upp på hvardera grenen sker åter nya förenin
gar och här vidtaga rofdjuren. En annan gren är a-
pornas och flädermössens och vid basen af denna in
taga Phascolarctos, Tarsipes, Petaurus och Phalanglsta 
sina platser. En tredje gren är gnagarnes med Pha-
scolomys; och den fjercle däggdjurens med hofvar, på 
hvilken gren Macropus och några andra pungdjurssläg-
ten äro de qvistar, som uppbära de nederst belägna 
qvarsittande bladen. Om skålarnas och hvalarnas ord
ningar, är redan förut anmärkt, att den förra utgår 
från rofdjuren, den sednare från Pachydermaternas ord
ning. 

Om uti denna groft uppdragna bild af däggdjuren, 
hvilken enligt hvad vi tro, kan fulländas i alla detaljer, 
icke ligger något i hufvudsak oriktigt och vilseledande, 
om densamma bilden tvertom ger oss en sann och stor 
föreställning af sammanhanget mellan däggdjuren, så 
är denna bild för oss utaf största vigt. Må det här 
tillåtas att intaga några satser af FRIES ur hans 
afhandling om slägtskap och frändskap i naturen. 
„Att en allmän harmoni genomströmmar hela natu
ren" säger han „är icke något bildrikt eller blott 
poetiskt uttryck, utan en sträng vetenskaplig sanning, 
fast man sällan dervid fäster ett klart begrepp eller 
uppfattar allt hvad denna sats innebär. Detta är lik
väl så mycket vigtigare, som s ö k a n d e t , f r a m v i s a n 
d e t a f d e n n a h a r m o n i , enheten under den oändli
ga mångfalden, u t g ö r v e t e n s k a p e n s mål . Den 
speciella forskningen utan högre syfte eger endast ett 
ringa, underordnadt värde ; hvarje enskildt naturalster 
betyder för sig föga: men det vinner en högre vigt, 
uppfattadt såsom en nödvändig länk i en oändlig kedja." 
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2. Svårigheter vid vextrikets systematisering. 

Om det i allmänhet är lätt, att inom djurrikets klas
ser uppställa ordningar, familjer och slägten i över
ensstämmelse med den gifna bilden — emedan klasser
na i djurriket äro n a t u r l i g a , och förvandtskaperna 
uppåt och nedåt utredda och erkända — så möter oss 
större svårigheter i vextriket. I det förstnämnda na
turriket grundade CUVIER ett fullständigt system, hvari 
ett hälft sekels zoologer haft föga att i hufvudsak för
ändra eller tillägga. Ehuru vextriket mycket tidigare 
hade sina utmärktaste bearbetare i LiNNe och JUSSIEU, 
och dessa ingalunda saknat efterträdare, så finnes lik
väl ännu ej något allmänt antaget naturligt vextsystem. 
Svårigheterna vid det sednare naturrikets systematise
ring måste således vara vida större än vid djurrikets. 
LINN6 klagar öfver den ringa kännedomen af den tro
piska vextverlden, och kallar på denna grund sina upp
ställda naturliga familjer ,,fragmenter". Och ehuru 
han fullt erkände nödvändigheten af ett naturligt vext
system, som han kallar „primum & ultimum in Bota-
nicis desideratum," valde han dock för sitt bekanta 
vextsystem en helt och hållet artificiel grundval. I 
sednare tider har man till och med betviflat möjlighe
ten af ett naturligt vextsystem och ENDLICHER erkänner 
sjelf, att anordningen af vextfamiljerna i hans utmärkta 
och digra arbete Genera Plantarum är nästan godtyck
lig („fere arbitraria"). Om DECANDOLLES vextsystem 
åter säger FRIES att det är en godtycklig uppräkning 
af familjerna, hvaruti „visst icke finnes mera system, 
än i hvarje tryckt bok, der den ena raden följer efter 
den andra". 

De svårigheter, som framstå vid vexternas syste
matisering, men ej finnas inom djurrikets system, här
leda sig dels från vexternas fattigdom på organer, dels 
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från oväsendtligheten hos dessas byggnad och deraf 
möjliga variationer i desamma. Vexterna ha endast 
tvenne organsystemer och sakna de hos djuren vigti-
gaste, rörelse- och känselorganer. Hos hvarje djurart 
måste alla dess organer vara bildade i överensstäm
melse med artens lefnadssätt och instinkter, samt der
före af bestämd form och bestämdt antal, och några 
hastiga och tillfälliga större förändringar häruti äro icke 
möjliga. Deremot kan hos samma vextart blomman 
än äga, än sakna kronblad, vara en- eller två-könad, 
liafva flere eller färre ståndare, kronan vara bildad på 
ett eller på ett helt annat sätt o. s. v. Visa sig så
dana variationer inom samma art, så måste dylika 
olikheter oftare påträffas inom ett slägte, och än oftare 
inom en familj. De kännetecken, som karakterisera en 
familj, kunna derföre inom enskildta slägten och arter 
aldeles saknas, utan att dessa i ett naturligt system 
kunna ryckas från familjen. Cruciferernas familj t. ex. 
är en af de naturligaste i vextriket, och är grundad 
på många öfverensstämmelser, men likväl finnas inom 
familjen undantag från alla de karakterer, som ansetts 
så vigtiga att de gifvit densamma namn (Craciferce, 
Tetradynamistm, Siliquosce) uti arter och slägten, som 
sakna krona, ha färre ståndare, nötfrukt i stället för 
skida. — Skola nu flere familjer hänföras till en klass, 
så är det ej allenast en sannolikhet, utan snart sagdt 
en nödvändighet att någon enskildt familj af viker från 
klassens karakterer. Men om på denna grund en fa
milj bortryckes från sin af naturen anvisade plats och 
inpassas i en klass, hvars karakterer den äger, men 
der den för öfrigt visar sig som en främling, så äro 
naturens anvisningar försummade och det artificiella 
har segrat öfver det naturliga. 
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Ett sådant förfarande är utan tvifvel ett fel hos et 
naturligt system. Ju mera man fäster sig vid enskild-
ta karakterer, desto artificiellare blir systemet. Tvert-
om måste alla vextdelar härvid tagas i betraktande 
— enhvar efter sitt relativa värde — och framför allt 
naturens fingervisningar aldrig förbises. Om man ta
ger blomkronan och dess insertion till ensam eller nä
stan ensam indelningsgrund för Dikotyledonerna, så 
blir systemet mer eller mindre artificielt. Ty att det 
hvarken är naturligt, ej heller kan genomföras visar 
oss ovedersägligen de olikheter, som i detta afseende 
finnes inom samma familjer. Hos Euphorbiacew t. ex. 
finnas slägten med de bäst utvecklade kronblad ibredd 
med andra som lida total brist på blomkrona, ja hvil
ka (såsom slägtet Euphorbia) ha blommor, bestående 
af en ensam ståndare utan tecken till något hylle. 
Hos Loranthacece, Ericinece m. fl. finnas slägten med 
fria och förenade kronblad. Cornece och Caprifo-
liacece, så nära hvarandra att de af JUSSIEU förena
des i en familj, ha de förra fria, de sednare hopvexta 
kronblad. Men om de på denna grund placeras på 
fullkomligt olika håll (såsom fallet är t. ex. i FRIES' 
system) så har naturen lidit ett nederlag för karak-
tererna. Den satsen kan derföre icke för ofta uppre
pas, att naturliga klasser bland Dikotyledonerna föga 
kunna konstrueras efter ensamma principmessigt an
tagna karakterer; ty vore detta möjligt, så vore dessa 
klasser och karakterer nog längesedan funna. AGARDH 
den yngre säger: „om grupperna i det naturliga syste
met skiljas genom bestämda karakterer eller icke, är 
i sjelfva verket för systemets ändamål fullkomligen lik
giltigt". För systemet är derföre tillvaron af klass-
karakterer icke någon nödvändighet och må man ej, 
om det icke lyckats att erhålla af enskildta karakte-
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rer bestämbara naturliga klasser, derföre tvifla på hela 
systemets möjlighet. Tillvaron af ett naturligt vext
system är nemligen ej allenast en möjlighet, utan en 
nödvändighet. Och DARWINS theori, som säger oss det
ta, ger äfven i vårt tycke nyckeln till erhållandet af 
detsamma. 

Vidhålla vi den ofvan gifna bilden af vextriket, så 
böra vextfamiljerna kunna uppställas i det der antydda 
sammanhanget till hvarandra. Innan detta likväl kan 
ske, måste vi göra klart för oss, hvad som hos vex-
terna bevisar en högre utvecklingsgrad, och hvad som 
hos dem bör anses som slägtskap. Äfven i dessa tven
ne omtvistade frågor lemnar oss DARWINS theori grun
den till svaret och utesluter allt subjektivt godtycke. 

3. Vexternas olika grader af fuiikomiighet. 

Bland vextsystematikerne har man länge stridt om 
hvilken vextfamilj, som bör anses för den högsta och 
mest utvecklade eller fullkomliga inom vextriket, och 
nästan hvarje system uppställer sin skilda familj i spet
sen för det hela. Öfverhufvudtaget är det likväl gan
ska likgiltigt i och för sig hvilken familj, som är den 
högsta — emedan vextriket ej utgör en lineär serie 
med en absolut högsta spets, utan hvarje af dess gre
nar slutar med sin skilda spets — men oenigheten här-
uti visar oenighet i de principer, som öfverallt bestäm
ma en familjs högre eller lägre ståndpunkt. Då DE 
O AND OLLE sätter Ranunculacece högst och FRIES Synan-
therece, så visa de sig redan derigenom hysa fullkom
ligt motsatta åsigter om fullkomlighetsbegreppet i vext
riket. Det är derföre detta begrepp här måste när
mare bestämmas. 

Om man engång erkänner att naturen uppstiger 
från det enkla till det sammansatta, och att det förra 
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är lägre, det sednare högre, att de lägsta organismer
na endast ha likartade organer, hvilka hos de högre 
uppträda mer och mer förändrade för olika ändamål 
och slutligen visa sig såsom fullkomligt olikartade or
ganer, så måste man anse att FRIES' åsigt är den rätta, 
eller att en vexts fullkomlighet beror på mängden och 
storleken af de metamorfoser blommans delar genom
gått. Hos de lägsta vexterna finnas aldeles inga blad, 
hos de lägsta bladbärande vexterna (t. ex. Lifeopodia-
cecé) alstras de nakna frukterna i bladvecken; dessa 
blad bilda sig småningom till blomskärm, blomskärmen 
ställa sig hos högre vexter i krans, hos än högre vexter 
bildas ett blomfoder, och hos de högsta tillkommer en 
ny krans af kronblad. Om foderbladen, som ursprung
ligen varit fria och affallande och endast haft till än
damål att omsluta den sig bildande blomknoppen, hop-
vexa med hvarandra och qvarstanna, omslutande fruk
ten, så ha de fått en ny och högre förrättning; om 
de helt och hållet hopvexa med frukten, har åter en 
förändring och fullkomning af dem skett: om de slut
ligen dessutom bilda bihang på frukten, hvarigenom de 
kunna bidraga till dennas spridning, såsom fallet är 
med fruktfjunet hos Si/nantherew, så ha de ytterligare 
utvecklat sig till en ny form och ny betydelse för vex-
ten. Om kronbladen från den ursprungliga frihet, som 
de alltid visa sig äga der de först uppträda, förändra 
sig till en sambladig och ståndarne uppbärande krona, 
så har en fullkomning ägt rum; likaledes då ståndare 
hopvexa, då fruktblad hopvexa. På sådan grund må
ste vi anse Synaniherece, der alla blommans delar un
dergått förändringar från deras typiska frihet för den 
högsta vextfamiljen (eller en af de högsta); men Ra-
nunculacece der tvertom alla blomdelar uppträda i de
ras ursprungliga frihet för en af de lägsta familjerna 
bland Dikotyledoner. 
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Vi vilja genast bemöta de inkast, som göras här
emot. Man säger (SCHACHT O. a.) att den fribladiga 
blomkronans blad ej äro hopvexta, utan tvertom icke 
åtskiljda. Men att fria kronblad äro typiskt äldre, än 
den sambladiga kronan bevises derigenom, att de fa
miljer, som ha fria kronblad, gränsa till familjer med 
kronbladslösa blommor, men de familjer, sam äga sam-
bladig blomkrona göra det e j , utan sammanhänga en
dast med dem, som äga den fribladig. Och då samma 
familjer (t. ex. Euphorbiacecé) äga blommor dels med 
dels utan krona, så är kronan alltid fribladig. Och 
huru ville man efter SCHACHT I åsigt förklara ståndar
nes hopvexning med den sambladiga kronan? De haf-
va väl likaledes icke hunnit bli skilda från kronan? 
Ar det således för ståndarne det ursprungliga, att ut
gå från kronbladen ? — Vidare t. ex. säger man (Bu-
CHENAU m. fl.) att Synanthereernas fruktfjun ingalunda 
är foderbildning, emedan det uppstår efter kronan och 
ståndarne. Men härvid kan föga afseende fästas, då 
vi nog ha exempel på att till och med ett fritt foder 
kan utvecklas och vexa jemte frukten (t. ex. Pliysalis), 
samt man dessutom hos Synanthereer stundom får skå
da verkliga gröna foderflikar i stället för pappus. Des
sa och dylika invändningar mot FIUES' åsigter synas 
derföre af ingen betydelse. 

Men det märkvärdigaste är, att FIUES sjelf icke 
konseqvent synes genomföra sina åsigter. För det för
sta uppställer han skiljefrukten såsom en högre grad 
af utveckling än helfrukten, och likväl äro fruktbladen 
hos den förra fria, hos den sednare hopvexta. Det är 
svårt att inse hvarföre fruktbladen ensamma vore un
dantagna från den allmänna regeln. Vi tro tvertom 
att fria i spiral ställda karpeller är den ursprungliga 
och enklaste fruktform, att deras ställning i krans är 
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en högre form och att helfrukten hildats genom de 
kransställda karpellernas felslagning till en enda (t. ex. 
DrupacecB och Papilionacem) eller hopvexning, hvarvid 
ofta stift eller märken förblifva fria. Härvid bör lik
väl en bestämd skilnad göras mellan ursprungligen fria 
karpeller och de delfrukter, som uppkommit genom en 
större metamorfos, såsom hos Boraginew, Labiatce. 
FRIES hänför dessa familjers frukt till skiljefrukt, men 
månne detta är rätt, då hos Boragineer och Labiater 
de 4 småfrukterna äro bildade af endast 2 fruktblad 
och vi för fruktens förklaring nödvändigt måste tillba
kafor a densamma till en sådan 4-fröig frakt som finnes 
hos Sebestenece? På inga vilkor bör Labiaternas med 
fleres frukt förvexlas med de typiskt fria och i spiral 
ställda karpellerna hos Ranuneidacece, Alismacece m. fl. 

För det andra anser FRIES den oregelbundna blom
man för en lägre utvecklingsform, än den regelbundna. 
Han yttrar sig härom: „De fullkomligaste vexterna äro 
ock de mest regelbundna och symmetriska i sin blom
bildning. Då vi antaga kransformen, som blommans 
fullkomligaste typ, är denna princip en nödvändig följd 
deraf. All oregelbundenhet i blommorna uppkommer 
deraf att kransen icke är jemnt sluten, utan bibehåller 
en dragning åt spiralställning af snedt läge eller de
larnes felslående och sammanvexning." Hvad som här 
menas med ,.en dragning åt spiralställning" kunna vi 
ej förstå, men anse deremot att delarnes felslagning 
och sammanvexning just antyder en utveckling. Han 
säger vidare: „hvarje familj med oregelbundna blom
mor bör derföre återföras under en regulier typ". — 
Den reguliera typen måste ju då anses som äldre, och den 
oregelbundna som en nyare, d. v. s. utvecklad form deraf. 
FRIES utgår härvid från en estetiskt-filosofisk synpunkt, 
liksom då han söker fullkomligheten i det typiska, som 
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är »resultatet af det vanligaste förhållandet" och stäl
ler detta i centern, men det afvikande, såsom ofullkom
ligare, mot ytan af sina sferer. *) 

I allmänhet måste vi anse att hvarje förändring 
från något förutvarande är en utveckling eller meta
morfos. Den yngre AGARDH säger härom mycket träf
fande: „1 sjelfva verket tages ordet metamorfos i na
turhistorien kanske icke i den vidsträckta betydelse, 
som jag anser mig böra tillägga densamma. Det in-
skränkes vanligen till vissa, emot ett föregående till
stånd bjert afstickande utvecklingar och såsom en följd 
deraf talar man ofta om metamorfoser hos vissa grup
per der dessa bjert afstickande utvecklingar äro särde
les märkbara. Men äro väl dessa inskränkningar rik
tiga? Förberedas icke länge inom organismen de för
ändringar, som ofta i så förundransvärd grad förvand
la dess yttre gestalt — ? Så är sjelfva den yttre 
förändringen blott ett moment i en serie af utvecklin
gar, hvarpå lifvets tysta pulsslag länge arbetat, och 
hvartill den yttre förändrade gestalten blott utgör full-
ändningen. Om således de förändringar man allmänt 
kallar metamorfoser endast framstå såsom plötsliga och 
bjert afstickande för den, som icke efterser deras små
ningom fortskridande utveckling, så synes väl icke vara 
något gällande skäl att skilja dessa ifrån andra utveck-

* ) EU bev is för de o r e g e l b u n d n a b l o m m o r n a s högre u tveck l ings 
g r a d vore att P a p i l i o n a c e a e , P e r s o n a l » och L a b i a t ae näs t 
Synanthereaa äro de a r t r i k a s t e famil jer bland Dikotyledonerna, och 
O r c h i d e a e med undantag af gräsen den s t ö r s t a familj b land Mo-
nokoty ledonerna . FRIES s ä g e r n e m l . s je l f att de h ö g s t a famil jerna 
äfven äro de s t ö r s t a . F ö r öfrigt finnes äfven bland Synantheerna o-
r e g e l b u n d n a b lommor , och FRIES s tä l ler icke C y n a r o c e p h a l s e , 
s o m ha endas t r e g e l b u n d n a b l o m m o r högst inom famil jen, utan 
S e n e c i o n i d e a e , der o r e g e l b u n d n a och ( g e n o m fels lagning) e n k ö -
nade b l o m m o r f ö r e k o m m a . 
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lingar, der lifvets ström framflyter mera jemnt och utan 
mera märkbara yttre af brott.u Detta resonnemang 
gäller så väl om den uppstigande som den kollaterala 
metamorfosen. 

Afven en felslagning är att anse såsom en utveck
ling eller metamorfos. Detta erkänner äfven FRIES, 
hvad fröens antal vidkommer, dä han sätter den en-
fröiga samfrukten högst. Men ej allenast en flerrum-
mig flerfröig frukts öfvergång till enrummig och enfröig 
är en utveckling, utan äfven felslagning af fröhvite, fel
slagning af karpeller (t. ex. Spircea bland Rosacea?, 
Deljinium bland Ranunculacea3; Papilionacece o. s. v.), 
felslagning af ståndare, der sådana ursprungligen varit 
talrikare (t. ex. hos Cruciferw, Labiatce, Valeriana 
och Centrantlius, Scitamineai och Orchidece, o. s. v.) 
kronblads förvandling till nectarier, örtblads till fyllo
dier m. m. Att en sådan felslagning af organer, som 
typiskt funnits till, är att betrakta som en utveckling, 
hvilar på lätt insedda och obestridliga skäl. Ty hvad 
vållar, att organer kunna minskas till antal eller al-
deles försvinna? Utan gensägelse ha de nått den full
ändning att färre kunna göra samma tjenst som de fle
re ; eller i sednare fallet ha de varit onyttiga eller rent 
af skadliga. Exempel häruppå kunna vi hemta från 
djurriket, der man icke är i villrådighet hvilka former, 
som äro högre utvecklade. Extremiteternas antal är 
hos högre och högre djur ständigt aftagande: ifrån tal
rika bli de 1 0 , 8, 6 slutligen hos vertebraterna 4 . 
Hos de lägsta däggdjuren har utan tvifvel pungen för 
förvarandet af ungarna varit af stor vigt (och troligen 
uppstått samtidigt med divårtorna), men för högre 
däggdjur var den deremot obeqväm och förmodeligen 
hinderlig; den felslog derföre; marsupialbenen, som haft 
till ändamål att ge stöd åt pungen, blefvo nu obehöfliga, 



de igenfinnas dock ännu hos flere djur utan pung, men 
hos alla högre djur ha de felslagit; qvarstå de eller 
finnas lemningar utaf dem, antages detta som ett be
vis på ofullkomlighet. 

En felslågning antyder således utan tvifvel ett slags 
utveckling; men vi måste noga skilja denna felslagning 
från en ursprunglig brist. Enkönade blommor anses 
numera allmänt lägre än tvåkönade, men härvid ha vi att 
skilja mellan ursprungligen enkönade blommor (såsom hos 
Amentacece o. a.) och genom felslagning enkönade (t. ex. 
hos Ambrosiacece). Synanthereernas strålblommor kun
na vi ej anse för annat än genom felslagning enkönade 
(se nedan), och att anföra denna diklinism och slägt-
skapen med Ambrosiaceerna såsom ett bevis m o t Syn
anthereernas fullkomlighet (AGARDH d. y. i Vextsyste-
mets methodologi) kunna vi således ej gilla. Ty lika
väl antyda stift och märke i hanblommorna hos Am-
brosia att en felslagning endast ägt rum, som anlaget 
till tänder hos hvalfiskarna, att tänder typiskt funnits, 
ehuru de för dessa djur äro onyttiga och derföre icke 
utvecklats. 

Af stor vigt vid bedömmande af vexternas full-
komlighetsgrad synes när- eller frånvaron af hvite i 
deras frön vara. Ju mindre fröhvite, desto mera ut
vecklad grodd. En jemförelse med djurriket torde här 
vara på sin plats. De vexter, hvars frön äga hvite, 
kunna liknas vid de djur, som lägga ägg, men de, hvars 
frön sakna hvite, med de djur, som föda lefvande un
gar. I de begge sednare fallen utvecklas fostret hos 
modren till den grad, att det straxt efter skilsmessan 
utifrån kan emottaga sin näring. Alla de högsta vext
familjerna sakna äfven fröhvite. Det är visst sannt 
att äfven många lägre familjer, såsom de flesta vatten-

3 
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vexter, sakna fröhvite, men om dessa i allmänhet stå 
på en låg grad af utveckling, så är derföre intet hin
der, att någon enskildt del kunnat utveckla sig. Så 
finnas t. ex. ödlor, som föda lefvande ungar, ehuru 
alla foglar lägga ägg, och de sednare stå dock så myc
ket högre. 

I allmänhet måste vi fästa största vigt vid den 
omständighet, att hos en familj eller ordning en del, 
hos en annan en annan del kan hafva vunnit en större 
grad af utveckling. Likasom bland däggdjuren de främ
re extremiteterna onekligen äro mest utvecklade hos 
flädermössen, nosen och vissa tänder hos Pachyderma-
terna o. s. v., så äro bland vexterna en af blommans 
kransar utvecklad här, en annan der. Hos Amentacece 
t. ex. ha frukten och fröet vunnit en ganska hög grad 
af utveckling, ehuru de i öfriga afseenden stå på en 
låg utvecklingsgrad. Hos Malvacece deremot, der stån
darne företrädesvis äro utvecklade, står frukten vida 
lägre än hos Amentacese. Hos Synantherece äro a l l a 
blomkransarna i hög grad metamorfoserade och derföre 
kunna vi gerna anse, att denna familj med full rätt kan 
intaga högsta platsen inom vextriket. Ty en så allsi
dig utveckling af blomman äger icke hos någon annan 
familj rum. 

Såsom sammanhängande med det ofvan sagda, tor
de här en erindring om den inverkan, som blomkran
sarna utöfva på hvarandra och på blommornas antal, 
vara på sin plats. Denna inverkan är en i allmänhet 
förbisedd sak. Om en ensam sittande blomma (t. ex. 
hos Ranunculacece) skulle frambringa ett enda frö, så 
hade arten en ringa utsigt att fortplanta sig. Vexter 
med en enda eller ett fåtal af blommor alstra derföre 
talrika frön. Men förminskas pistillernas eller fröens 
antal, måste blommornas antal ökas. De fleste Rosa-
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vem ha ensamt sittande blommor och talrika karpeller; 
men så snart karpellernas antal minskas (hos Sangui-
sorbece, Spirecé) så uppträda blommorna i större antal 
och i en bestämd blomställning. Efter pistillernas an
tal rättar sig ståndarnes, ty talrika ståndare bli för ett 
litet antal pistiller obehöfliga (Sanguisorbece; Crucife-
rce; alla familjer bland FRIES' Corolliflorce). I en tät 
blomsamling, som är en följd af fåfröig frukt, får hvar
je blomma ett mindre utrymme, och endast i kanten 
t. ex. af blomsamlingen kan en större blomkrona få 
rum (Orlaya grandiflora, Synantherece) \ den blir mer 
eller mindre oregelbunden, emedan den endast har fritt 
rum utåt. Men då dessa strålblommors safter använ
das för utbildning af blomkronan, felslå i stället de 
inre delarne af blomman, t. ex. de könlösa blommorna 
hos Viburnum Opulus och Centaurea, strålblommorna hos 
Synantherece. Hos de sistnämnde ha ej allenast stån
darne felslagit, utan äfven de två inre kronflikarna. 

4. Af finhet och Analogi. 

Systematikern får icke fästa samma afseende vid 
alla överensstämmelser mellan föremålen, utan måste 
anse några mer och andra mindre vigtiga. Han skil
jer derföre mellan affinitet och analogi. Men detta är 
endast namn, ty hvarje systematiker har på sitt skilda 
sätt uppfattat, hvad som är affinitet och hvad som är 
analogi i naturen. Uppfattningen häraf utgör likväl 
grunden för hvarje naturligt system, ehuru det icke 
kan bestridas, att tvertom ofta systemet och klasska-
raktererna grundlagt begreppen al affinitet och analogi 
hos den ena eller andra systematikern. Man må för
låta oss, om vi måste tro, att detta sednare varit fal
let, der FRIES anser Alsinacece, Portulacacece, Parony-
chiece och Chenopodiacece för fyra endast a n a l o g a fa-
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miljer och inpassar dem i fyra skilda klasser. Den yng
re AGARDH går öfver till en motsatt ytterlighet, och fä
ster alldeles intet afseende vid gemensamma karakte
rer och öfriga likheter mellan Papaveracece och Cruci-
ferce (om hvilkas överensstämmelser han säger, att de 
„knappt äro af annan natur, än de som förefinnas e-
mellan dem och andra 4—2-tåliga vexter" t) utan anser 
dem på grund af olikheter i deras frön för helt och 
hållet analoga familjer. Hvilka familjer skola vi då 
kunna kalla affina? 

För det första är det nödigt, att bestämdt afgöra 
hvad affinitet och hvad analogi är. FRIES kallar den 
förra slägtskap, den sednare frändskap, den förra „clen 
inre, väsendtliga, primitiva öfverensstämmelsen", den 
sednare „den yttre, mera skenbara (i tredje och fjerde 
led) dock icke oväsendtliga eller tillfälliga". Men här 
qvarstår ett alltför stort fält för godtycket. Ty hvad 
är den inre väsendtliga och hvad den yttre skenbara 
likheten? Oss synes affiniteten böra anses såsom en 
slägtskap eller frändskap (i andra, tredje eller fjerde 
led är likgiltigt), d. v. s. enl. DARWINS theori en genom 
arf fortplantad öfverensstämmelse, men analogin vara 
en tillfällig likhet, alstrad hos olika former af samma 
på olika håll verkande orsak eller enligt samma lag. 
Skalar och hvalar äro analoga former, emedan de lik
heter de ha med hvarandra äro en följd deraf, att 
hv årder a äro tillfälligtvis lämpade för samma medium; 
men dessa likheter ha de ej (genom arf) från någon 
för begge gemensam urtyp, utan tvertom sammanhän
ga de med vanliga, men hvarandra motsatta däggdjurs
former. 

Om vi, som ofvan sagdt är, betrakta begreppen af
finitet och analogi, få de hvardera en bestämd bety
delse och bli icke endast relativa uttryck för samma 
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sak. Tillika böra vi fästa afseencle derå, att analogin 
visar sig i vissa överensstämmelser, och att ej egent
ligen tvenne familjer sjelfva, utan något eller några af 
deras organer äro analoga. Om sålunda tvenne famil
jer i v i s s t a f s e e n c l e äro analoga, så kunna de al
drig i samma afseende bli affina. (I motsats härtill 
säger t. ex. FRIKS: „ vexter, som inom samma afdelning 
endast äro analoga, blifva, jemförde med en annan af
delning, sinsemellan affina.*4) Men väl kunna samma 
familjer vara analoga i ett, och affina i ett annat af
seende. Skalar och hvalar äro till extremiteter, tän
der o. s. v. analoga, men till ryggrad, divårtor, hud
beklädnad o. s. v. affina, de må då jemföras med hvar
andra, eller med hvilken afdelning inom djurriket som 
helst På samma sätt äro t. ex. Labiatce och Perso-
nat<% analoga med afseende å kronans oregelbundenhet 
och ståndarnes 4-tal, emedan erihvar af dessa familjer 
har sin skilda utgångspunkt i olika familjer med regel
bundna blommor (och blommornas oregelbundenhet så
ledes icke är något gemensamt arf). Men samma tven
ne familjer äro affina med afseende å kronans sambla-
dighet, fodret, fruktbladens antal o. s. v., ty häri äger 
ännu likhet rum mellan Boraginecv och Solanacece, och 
dessa familjer hafva likheten så att säga ur samma 
källa. Ännu ett, exempel: om en negers afkomma i 
kallare klimat bibehåller huru litet som helst af sin 
svarta ansigtsfärg, så utvisar dock denna lilla öfverens-
stämmelse med Afrikas negrer en affinitet, men om en 
kaukasiers afkomma under eqvatorn erhåller en mör
kare ansigtsfärg än i Europa, ja om färgen kunde blif
va lika intensivt svart, som hos negern, så är detta 
likväl endast en analogi och kan ingalunda antyda nå
gon slägtskap. Men klart är äfven, att en sådan ana
logi lätt kan bedraga, så att den blir ansedd för affi-
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nitet. Undersökningar om, hvilka likheter äro analo
gier och hvilka orsakade af affinitet, äro derföre yt
terst nödvändiga. Ådagalägger en sådan undersökning, 
att t. ex. ifrågavarande persons förfäder haft hvit an
sigtsfärg, så kan ej mera någon misstanke om dess 
närmare slägtskap med negrerne komma ifråga. 

De motskäl, som troligen anföras mot denna upp
fattning af affinitet och analogi — hvilken synes fullt 
öfverensstämma med professor AGARDHS (se Vextsyste-
mets methodologi pag. 4 9 ) — äro: för det första, att 
begreppet affinitet blefve taget i så vidsträckt bemär
kelse (då ytterst taget kanske alla djur och alla vex
ter blefve affina), att det helt och hållet förlorade sin 
betydelse. Härmed är dock ingen fara: ty om vi tro 
att alla menniskor härstamma från ett urpar, så er
känna vi väl, att de alla äro beslägtade; men denna 
omständighet hindrar oss ej att förstå, hvad som me
nas med slägtskap mellan tvenne personer. — För det 
andra skall man säga, att uppfattningen af analogi och 
affinitet städse blir beroende af vår kunskap, men detta 
är ej allenast rätt, utan en ren nödvändighet, ifall des
sa begrepp skola äga någon skild betydelse. Om vi 
ej ägde andra vertebrerade djur än svalan och fläder
musen (jfr noten å sist anförda ställe) så vore de för 
oss affina: och det äro de äfven nu till benbyggnad, 
extremiteternas antal o. s. v. Men om vi äfven trodde 
— hvilket vi säkerligen i nämnde fall skulle göra — 
att bildningen af främre extremiteterna till vingar vore 
bevis på affinitet, så vore detta visserligen ett fel (ty 
nu veta vi, att foglarnas och flädermössens vingar äro 
helt och hållet analoga ombilclningar af främre extre
miteterna); men ett fel utan inverkan på systemet, ty 
de nämnde tvenne djuren borde ju alltid ställas bred-
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vid hvarandra och anses för närmaste slägtingar, då 
inga andra vertebrater vore oss bekanta. 

Vi vilja här genom några exempel visa, huru vi 
förfarit och tillämpat förut utsagda principer, vid be-
dömmande af vextfamiljernas verkliga affinitet eller 
tillfälliga likhet. 

Slägtet Globularia eller familjen G lobularieve har 
i många afseenden betydliga överensstämmelser med 
Dipsacece, men likaledes med Selaginew och Plumba-
ginew. OKEN för Globularia till Dipsacese; LINK före
nar Globulariese med Dipsacese och Synantherece i sam
ma afd. Anthoäiatw; SCHLLTZ, BARTLING, LINDLEY anse 
familjen såsom medelform mellan Dipsacese och Plum-
baginese; DECANDOLLE, FRIES, ENDLICHER skilja densamma 
i systemet heltochhållet från Dipsacese — ehuru såväl 
DECANDOLLE som ENDLICHER synas medgifva slägtskapen 
— och ställa Globularia närmast Plumbaginese eller 
Selaginese; och REICHENBACH slutligen förenar oftanämn-
de slag te i en familj med Selaginese. Vi se sålunda, 
huru Globulariese föres än hit, än dit. Åt hvilketdera 
hållet har nu familjen sin rätta affinitet? Eller kan 
den äga affinitet åt livardera hållet? Denna sednare 
fråga skola vi först upptaga till besvarande. — Om Dip-
saceae vore beslägtade med Globulariese, så vore denna 
slägtskap nedåtgående, d. v. s. Dipsaceae med blomfodret 
vidvext frukten vore den högre och Globulariea? med fritt 
fruktämne inom blomman den lägre familjen. Likaledes 
vore Globularieernas slägtskap med Plumbaginese nedåt
gående, och sålunda skulle, såsom flere ansett, denna familj 
vara en medelform mellan de högre Dipsacese och de 
lägre Plumbagineaa och den förra familjen liksom här
stamma från den sednare. Men det finnes en annan 
familj, hvarifrån Dipsacese ögonskenligt och obestridligt 
leda sitt ursprung, nemligen Umbellatoe. Dipsaceernas 
och Synanthereernas blomhufvud är att betrakta som 
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en hopdragen blomflock och öfvergår derföre aldrig till 
ett ax. Blomhufvudet hos Plumbagineae deremot är 
ett hopdraget eller förkortadt ax (liksom hos Trifolium 
o. a.). Det yttre fodret hos Dipsaceae (Echinops och 
några andra Synanthereer) är att jemföras med Um-
bellaternas småsvepen (v. DUBEN) O. S. V. Är nu engång 
Dipsaceernas förvandtskap nedåt med Umbellaterna er
känd — betrakta t. ex. de öfvergångsformer vi halva 
i slägtet Eryngium — så är den andra slägtskapen ned
åt genom Globularia med Plumbaginese (eller Selaginese) 
enligt vår åsigt en omöjlighet, emedan den organiska 
naturen väl förgrenar och mångfaldigar sig uppåt, men 
aldrig träder i verklig förening uppåt. En högre fa
milj kan ej ha en verklig slägtskap med tvenne från 
alldeles olika håll kommande och ingen gemenskap med 
hvarandra ägande lägre familjer (jfr pag. 20). — Och 
är det sagda erkändt — att Globulariese icke kan ut
göra en medelform mellan de nämnda familjerna — 
kan det vara mera likgiltigt, hvart den obetydliga 
familjen med rätta hörer, och är det derföre här nog 
att säga, att de enrummiga ståndarknapparna, de skif
tevisa, vid roten {Globularia nudicaulis) eller grenarnas 
bas hopade bladen m. m. föra Globularieae närmast 
Selagineae (och Stilbinea?), under det att likheterna med 
Dipsacese heltochhållet förfalla till blotta analogier. 

Det i sig obetydliga slägtet Globularia har erhållit 
en viss betydelse, emedan detsamma i flere systemer 
bestämt platsen och affiniteterna åt Dipsaceoe och Syn
antherece. 

E t t a n n a t e x e m p e l må Leguminosernas slägt-
skaper lemna. Ar familjen Leguminosce beslägtad med 
Drupacece enligt FRIES m. fl., eller med Terebinthacew, 
eller står den emellan begge, såsom JUSSIEU och DECAN-
DOLLE ställa densamma i sina vextsystemer ? Nu äro 
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Drupaceae och Terebinthacese tvenne familjer utan ge
menskap sinsemellan, och härstammande från alldeles 
olika håll, de förra från Rosacece, de sednare genom 
Juglandece sammanhängande med Amentacece. Legu-
minoserna åter äro en högre familj genom sina hop
vexta ståndare och oregelbundna krona, om den ena 
eller andra familjen ställes som dess utgångspunkt; men 
en högre utveckling på engång af såväl Drupaceae, som 
TerebinthaceaB kunna Leguminosse omöjligen vara — 
enligt hvad just ofvan är sagdt om Dipsaceae. Den 
ena af dessa slägtskaper måste derföre bestå af ana
logier, och endast en af de nämnde familjerna kan vara 
verkligt affln till Leguminoserna. Vi skola undersöka, 
hvilkendera familjen är den rätta slägtingen. 

Såsom föreningsband mellan Leguminosae och Dru
paceae anföras å de förras sida Detariece, å de seclna-
res Chrysobalanece. Detariese är en afdelning af Legumi-
nosae, om hvars rätta plats systematici äro oense (föres 
än till Swartziece, än till Ccesalpiniece, af BARTUNG till 
Mimosece), och som består af två slägten Detarium Juss. 
och Cordyla Lour., hvarclera af en ensam art. De tven
ne arterna äro träd från tropiska Afrika. Kunna dessa 
anses som öfvergångsformer från Drupaceae? 

1 ) Sakna Detarieae blomkrona. Samma saknad af 
blomkrona visar sig hos Swartziece (hos Tounatea 0, hos 
Possira 1 och 3 kronblad) och Csesalpinieae (Ceratonia, 
Copaifera m. fl. ha 0, Parivoa, Eperna m. fl. 1 , An-
thonoia 2, Afzelia m. fl. 3 kronblad). Då således sak
nad af blomkrona hos de lägsta Leguminoserna ej är 
något enstaka fall, utan tvertom kronan här synes små
ningom uppstå, böra Leguminoserna leda sitt upphof 
från en familj, der samma saknad visar sig. Nu fin
nes bland Terebinthaceae väl kronbladslösa slägten 
(•Pistacia, Zanthoxylum, Brunellia ra. fl.) och bristen 
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på krona är här liksom ett arf från Amentacece, men 
hos Drupaceae är kronan fullt utbildad, och här liksom 
hos Pomacece är den 5-bladiga kronan ett arf från Ro-
sacece. Det förändrar alldeles intet i saken, att blom
kronan hos Chrysobalaneae någongång felslår, ty hos 
de lägre Leguminoserna är det ej en felslagning af kro
nan utan en ursprunglig brist deraf. 

2 ) Ståndarnes antal och ställning hos Detarieae 
säges vara något, som bevisar öfvergång till Drupaceae. 
Detta är åtminstone ej fallet hos det ena slägtet De
tarium. Ty här finnas 1 0 ståndare, fastade i fodrets 
botten, vid basen något sammanhängande. *) Deremot 
har visserligen Cordyla (och si. Aldina bland Schwart-
zieae) talrika perigyna ståndare. Och äfven hos Tere
binthaceae finnas undantagsvis talrika ståndare (Sorin-
deia, Melanorrhea). Men gå vi till Mimoseae, der tal
rika ståndare äro normala, så vittnar deras insertion 
alldeles icke om gemenskap med Drupaceae, utan lik
nar tvertom den hos Terebinthaceae. Ty ståndare och 
kronblad äro här hypogyna, fastade på en nästan o-
märklig torus i fodrets botten. Om nu Mimoseae hade 
sina talrika ståndare af slägtskap med Drupaceae, hvar-
före är de förras torus så outvecklad i jemförelse med 
de sednares? Föröfrigt må anmärkas att hos Legu
minoserna finnas normalt 1 0 , nedtill hopvexta ståndare; 
hos Terebinthaceae likaledes 1 0 , mycket ofta nedtill för
enade; då de hos Drupaceae äro talrika, alltid fria. 

3 ) Detarieae ha stenfrukt liksom Drupaceae: detta 
torde vara största anledningen till deras slägtskap. 
Stenfrukten är enfröig hos Detarium, flerfröig hos Cor
dyla, finnes äfven bland Dahlbergiece. Men äfven hos 

* ) » S t a m m a 1 0 , imo calyci i n s e r t a ; filamenla filiformia, bas i vix 
coa l i ta , a l terna paullo longiora.» ENDLICHER. Gen. Plant . p. 1 3 2 2 . 
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Terebinthaceae kan mycket ofta en sådan frukt påträf
fas. Vida vigtigare likväl, än att fästa sig vid dessa 
sällsporda undantag i fruktbildning hos Leguminoserna. 
är att hålla sig till deras normala frukt — baljan — 
och clå finna vi hos Terebinthaceae karpeller, som äro 
fullkomligt baljlika (t. ex. hos Omphalobium) och lika
ledes karpeller upphöjda på egna skaft, såsom hos Mi
moseae, Dahlbergieae o. a. — Den felslagning af kar
peller hos Terebinthaceae, som utaf deras typiska 5-tal, 
oftast qvarlemnar en ensam karpell, har äfven ägt rum 
hos Leguminoserna, men någongång visa sig äfven här 
2 eller flere karpeller (Affonseal). 

4 ) Bladformen, som oftast förbises, torde vid be
traktande af den stora överensstämmelsen i bladbild
ning hos Leguminoserna, äfven här kunna lemna ett 
vigtigt ord i saken. Terebinthaceernas parbladiga blad 
med skiftevisa småblad äro alltför öfverensstämmande 
med Caesalpinieernas bladform, för att ej deras vitt
nesmål äfven kunde tagas i öfvervägande. 

Af ofvan sagda omständigheter ha vi slutit till, att 
Leguminosernas förvandtskap med Terebinthaceae är 
den mest genomgående och naturligaste, men den med 
Drupaceae en tillfällig analogi, stödande sig på några 
hos par arter sig yppande undantagsfall. Ett ytterli
gare skäl för samma sak, som synes oss mer bevisande 
än de ofvanstående, skola vi för exempels skull här 
upptaga, ehuru detsamma leder till en liten afvikelse 
från närmaste ämnet. 

Om en vextfamilj består af några från hvarandra 
långt aflägsnade slägten och slägtena, såsom vanligt är 
i detta fall, af ett fåtal väl skiljda arter, samt om hela 
familjen är väl afskiljd från öfriga och endast på af-
stånd äger affina familjer (t. ex. Cycadece, Ilydrocha-
ridm\ Typhacece), så kunna vi sluta, att en sådan fa* 
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milj är g a m m a l , d. v. s. uppstått tidigt på jordytan, 
och under den långa tiden för dess tillvaro ha så mån
ga arter och slägten af densamma utdött. (Härvid är 
fullkomligt likgiltigt, om vi hylla den ena eller andra 
theorin om familjens uppkomst; på något vis och vid 
någon viss tid måste densamma först ha uppkommit.) 
Tvertom kunna vi äfven göra en slutsats, då vi betrak
ta en familj, hvars a l l a slägten ligga nära tillhopa, 
och skiljas af mindre betydande karakterer, der släg-
tena bestå af nära sammanhängande arter, och då fa
miljen sjelf så nära sammanhänger med en eller flere 
andra familjer, att såväl habitus som karakterer ögon-
skenligen visa dess affiniteter, med ett ord en familj, 
inom hvilken och i hvars närhet få former kunna an
ses utdöda. En sådan familj ha vi full rätt, att anse 
för ung eller uppkommen närmare till vår tid än 
andra. 

Nu äro Drupaceae eller rättare Amygdalem en fa
milj af sednare slaget, och mycket nära stående till 
Spirece (och Pomacecé). Amygdaleae måste vi derföre 
anse för en yngre familj. Och att af Leguminoserna 
Swartziece och Ccesalpiniece äro mycket äldre vext-
former, kunna vi med största säkerhet påstå. Och 
derför blir det omöjligt, att de äldre Leguminoserna 
skulle utgå från de yngre Amygdaleae. *) (Vi betvifla 

* ) Må man icke här m i s s f ö r s t å o s s , och a n s e o s s lät ts innigt leka 
m e d fullkomligt o b e k a n t a ting. Ofta kan ej en sådan slutledning 
g ö r a s ; m e n om t. e x . k a r a k t e r e r n a så skul le ö f v e r e n s s l a m m a mel 
lan föl j . famil jer , att, någon kunde vilja här leda e l ler förklara Co-
nifera*. genom Cruciferae, e l ler Amentaceae g e n o m Pomaceae, så må
s t e vi finna omöj l igheten häraf, e m e d a n fami l j e rne s jelfva säga o s s 
att de förre äro ä ldre på j o r d y t a n , och Cruciferae och Pomaceae der -
e m o t af de y n g s t a . S a m m a är förhål landet m e d Leguminosae och 
Amygdaleae: de s e d n a r e likna m e r ett s lägte än en famil j och s a m 
m a n h ä n g a vida n ä r m a r e med Spireae och Pomacese än s lägtena bland 
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äfven på denna grund, att Chrysobalaneae, ehuru de 
visserligen äga nästan alla karakterer gemensamma 
med Amygdaleae, verkligen äro dessas närmaste släg
tingar, ty inga tydliga öfvergångsformer finnas, och de 
artfattiga slägtena hos Chrysobalaneae synes antyda 
högre ålder än för Amygdaleae. — Deras från fruktäm
nets bas utgående stift synas äfven motsäga slägtska-
pen med Amygdaleae och snarare hänvisa på de lägre 
Eosaceae). 

E t t t r e d j e e x e m p e l : Äro de likheter, som ka
rakterisera Dikotyledonerna, uppkomna genom affinitet 
eller äro de endast på skilda håll utbildade analogier? 
Vi vilja här endast i förbigående påminna om de kän
da omständigheterna, att inom Monokotyledonernas 
grupp träffas exempel på fullkomligt dikotyledonisk rot, 
stam byggd och tillvexande såsom hos dikotyledonerna, 
ledade och fjädernerviga blad o. s. v.; samt tvertom 
bland flere dikotyledonfamiljer de tydligaste likheter 
(som äfven af många ansetts och anses för bevis på verk
lig affinitet) med monokotyledona familjer. Taga vi nå
gon sådan lågt stående dikotyledonfamilj t. ex. Umbel-
liferoe eller Nymphceacece, och jemföra densamma med 
Coniferw, till hvilken familj ingen lägre form bland Di-
kotyledoner är känd, så borde dessa familjer närma 
sig hvarandra, om alla Dikotyledoner skola kunna an
ses affina. Men detta är långt ifrån verkliga fallet, ty 

Caesalpinieae s insemel lan . — För öfrigt må man inse , att Legumi-
nosae kunna vara , som de ulan Ivifvel ä ro , en g a m m a l famil j , ehu
ru v issa grupper af Papilionaceae äro y n g r e , ja höra till vår tid. 
På s a m m a sä l l äro Umbel laterna en g a m m a l familj (hvi lkct v isar 
s ig af d e s s otydliga h ä r k o m s t ) ehuru de n u v a r a n d e s lägtena med 
dubbel blomflock m å s t e a n s e s uppkomna under s e d n a r e t i d e r ; Cy-
peracese äro CH g a m m a l famil j , ehuru C a r e x s l ä g l e t s s tora förökning 
h a r förs iggåt t under nyaste tid, o. s. v. 
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då Umbellater och Nymphaeaeeer väl närma sig till 
hvarandra och gemensamt till Monokotyledonerna, så 
finna vi för barrträden ingen annan slägtskap nedåt 
än den allmänt erkända med JEqvisetaceoe. Och grod
den i de tre familjerna är just olika, ehuru den i de 
högre med dem sammanhängande familjerna blir lik
formig: så är grodden hos Umbellaterna dikotyledonisk, 
hos Nymphseaceae hälft monokotyledonisk och hos Co-
niferae äro hjertbladen talrika, till öfver 10. Då det 
sålunda af det anförda synes klart, att Dikotyledoner-
nas karakterer icke kunna ledas från något gemensamt 
ursprung, eller betraktas som gemensamt arf från ett 
och samma håll, så kunna vi ej tro annat, än att de 
dikotyledoniska karaktererna hos Coniferse och med 
dem sammanhängande familjer endast äro analogier 
med de hos Umbellaterna o. a. — Denna för hela vext-
systemet ytterst vigtiga slutsats må ej anses alltför kät~ 
tersk, och såsom sådan utan vidare förkastas. Vi skola 
i det följande återkomma till densamma. 

5. Några reglor för naturliga systemet. 

Nedanstående grundsatser synas kunna uppställas 
för ett naturligt vextsystem. De äro konklusioner af 
DARWINS theori, men innebära dock intet, som ej obe
roende af denna kan godkännas. Några äro ofta upp
repade, ehuru sällan praktiskt använda. 

1. Familjerna äro för oss gifna. De kunna ordnas till 
ett helt efter deras slägtskap med hvarandra. 

2. Det lägre och enklare är äldre än det sammansat
ta och fullkomliga. De lägre familjerna förklara 
de högre och bestämma deras plats. Derför må
ste systemet börja från det lägre och sluta med 
det högre. 
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3. Vextriket förenar sig nedåt mer och mer, och för
grenar sig åter mer och mer uppåt. Det börjar 
med en familj men slutas icke med en ensam fa
milj, utan med många, af hvilka dock en kan vara 
eller anses vara högre än en annan. 

4 . En vextklass bör uttrycka en viss vextrikets rikt
ning, men får ej begränsas efter en på förhand 
uppgjord karakter. „Scias characterem non con-
stituere genus sed genus characterem." 

5. En klass måste vara ett sammanhängande helt. 
Alla familjer inom klassen ha ett bestämdt sam
manhang med hvarandra. Någon länk i detta 
sammanhang får ej tillhöra en annan klass. 

6. En familj är typiskt lägst i hvarje klass. Endast 
sålunda kunna klassens alla familjer bli affina. 
Denna lägsta familj ställes främst. Den utvisar 
klassens sammanhang med det öfriga vextriket. 
Ifrån den utgrena sig de öfriga familjerna. 

7. Många vextfamiljer äro numera utdöda. Deraf 
uppstå luckor i systemet. Snarast ha de äldsta 
eller lägsta i hvar klass träffats af förgängelsen. 
Derföre är äfven oftast den lägsta familjen, som 
kunde förklara alla de öfriga högre familjerna i 
klassen, utgången. Då bör i dess ställe till först 
sättas den familj, som bäst fyller dess plats, d. v. s. 
bäst förklarar klassens sammanhang med det öf
riga vextriket. 

8 . Tvenne familjer på olika klasser kunna vara med 
hvarandra närmast beslägtade; men endast på det 
vilkor, att den ena familjen är den lägsta i sin 
klass. Då är denna klass en utgrening eller ut
veckling af den andra. 
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9. Emedan familjerna i en klass utgrena sig åt olika 
håll, är det ogörligt att uppställa dem i en lineär 
serie. 

1 0 . Naturen är ett symmetriskt helt, men låter föga 
binda sig inom småaktiga beräkningar. Alla tri
logier och symmetriska delningar göra systemet 
artificielt. 



III. Tillämpning af det sagda vid bildande 
af naturliga vextklasser. 

Mången liar a n s e t t allt s y s t e m a t i s e r a n 
d e , l iksom filosoferande, s å s o m något än-
d a m å l s l ö s t ; men för v e t e n s k a p e n bl ir det 
al lt id e t t ö e h o f att äga en o r d n a d f r a m 
stäl lning af de l ö s r y c k t a e n s k i l d h e t e r o s s 
m ö t a i -den nakna verk l igheten . Den o-
m i s s k ä n n e l i g a l a g b u n d e n h e t , s o m a f s p e g -
l a r sig i he la n a t u r e n , l e m n a r o s s ef ter 
•vår uppfat tning, nyckeln till f ö r s t å e n d e t 
a f d e s s a s k e n b a r t l ö s r y c k t a länkar och 
s a m m a n b i n d e r d e m till ett skönt hel t . 
Den l e m n a r o s s tillika anvisning på luc
k o r n a i våra k u n s k a p e r och f r a m t e r en 
hägr ing af f r a m d e l e s s k e e n d e u p p t ä c k t e r , 
t i l lvaron af n a t u r a l s t e r , s o m for tsa t ta 
f o r s k n i n g a r f r a m v i s a . FRIES. 

1. En hastig blick på fflonokotyleilonerna. 

Förut här blifvit yttradt, att flere Dikotyledona 
familjer synas och af många antagas äga en verklig 
affinitet med Monokotyledoiier. Detta är äfven vår åsigt. 
Och hvarföre tillsluta ögonen för de tydligaste likheter? 
Eller hvarföre kalla dem analogier, blott derföre att de 
tillhöra skilda vextgrupper? Ty då hvarje högre grupp 
genom sina lägsta former måste sammanhänga med en 
lägre, så äro dessa länkar funna i de Dikotyledona fa-

4 
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miljer, som äga obestridlig likhet med Monokotyledo-
nerna. Det hindrar likväl ej att anse Monokotyledo-
nerna som en naturlig vextgrupp, om än från skilda 
håll af densamma grenar utvecklat sig och stigit till 
en högre fullkomlighet. Professor AGARDHS yttrande 
härom kunna vi här intaga, såsom just talande för denna 
vår åsigt om Monokotyledonernas och Dikotyledonernas 
förhållande till hvarandra. Sedan han egnat en under
sökning åt embryo bildningen hos Dikotyledoner och 
Monokotyledoner, yttrar han (Vextsystemets Methodo-
logi p. 83): „Om således äfven de högst utbildade mo-
nokotyledona embryonerna synas närmast representera 
det utvecklingsstadium, som en del ofullkomligare di
kotyledona embryoner förete, så kunde det måhända 
anses riktigast, att betrakta Monokotyledonerna mera 
såsom på ett lägre stadium (genom ofullkomligheten af 
sin embryobildning) afstannade former, än såsom en 
särskild med Dikotyledonerna parallel vexttyp. Vore 
detta antagande riktigt, så borde det icke förundra 
oss, om vi i olika monokotyledona serier skulle tro oss 
finna analogier, om icke affina former, till flere sär-
skilta dikotyledona grupper — om de monokotyledona 
formerna utgjorde vissa dikotyledona seriers på ett lä
gre utvecklingsstadium af embryot afstannade lägre for
mer. Jag har på detta sätt vågat förklara den över
ensstämmelse och den af många antagna slägtskap, 
som förekommer mellan Aroideer och Aristolochier, 
mellan Hydrocharideer och Nymphseaceer m. fl. Det 
synes mig, som denna föreställning icke lade något hin
der för antagandet, att denna lägre embryoform vore 
karakteristik för en viss grupp af familjer (Monocoty-
ledonese), hvilka äfven genom andra karakterer syntes 
beslägtade; men under det en del af dessas serier syn
tes divergera ifrån Dikotyledonernas, och således icke 
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öfvergå till dikotyledona former, kunde det gifvas an
dra, som vore Dikotyledonerna närmare, och hvilka 
möjligen kunde ha sina högre former bland dessa". 

Monokotyledonerna vore sålunda för flertalet af 
Dikotyledonerna hvad pungdjuren (se pag. 22) är för 
däggdjuren; och likasom hos däggdjuren placentan och 
corpus callosum, hvilka saknas hos marsupialia, synas 
hafva kunnat, såsom nödvändiga vilkor för en högre 
utveckling, uppstå hos de skilda, endast genom pung
djuren med hvarandra sammanhängande serierna; så 
synes äfven den dikotyledoniska grodden, och de öfri-
ga överensstämmelserna mellan Dikotyledoner, såsom 
nödvändiga för en högre utbildningsgrad, skildt hafva 
utvecklat sig från olika monokotyledona familjer, ja 
bland barrträden och de dermed sammanhängande fa
miljerna, utan något monokotyledoniskt övergångssta
dium. 

Om sålunda Monokotyledonerna erkännas vara en 
naturlig vextgrupp — hvilket allt talar för — så skola 
vi i förbigående blicka på deras vidare fördelning. 
FRIES har här upprättat fyra klasser: de tvenne första 
åtskiljas efter fruktens läge uti eller under blomman; 
men denna åtskilnad är icke naturlig, ty sålunda af-
skiljas Dioscorecv från Smilacece, Narcissinece och Bro-
meliacecB från Liliacem, med ett ord fruktens läge un
der blomman är här ej alltid bevis på affinitet, utan 
ofta endast analogi. Men förenas de tvenne klasser
na af liljor till en enda, få vi utan tvifvel en naturlig 
klass, begynnande med den lilla familjen Alismacece, 
der alla blomdelarna äro fria, ståndare och karpeller 
talrika, och slutande med den största familjen bland 
liljorna Orchidece, der alla blomkransar äro intimt för
enade, blommorna oregelbundna och ståndarne felslag
na till en ensam. Men hvad som hos ingen liljefamilj 
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vunnit högre grad af utveckling är frukten: denna är 
öfverallt flerfröig, och häruti ha vi just att söka orsa
ken till liljornas prydliga kalk. Denna har nemligen 
fritt fått utveckla sig i skönhet och storlek, emedan 
blommornas ringa antal och glesa ställning icke laggt 
hinder härför; och blommorna kunna vara få för det 
stora antalet af frön från hvarje blomma. 

Alldeles motsatt är förhållandet med de öfriga 
monokotyledona familjerna. Här är frukten utvecklad,, 
vanligen 1-fröig, men blommorna tätt hopträngda och 
derföre med outveckladt hylle. Från Najadeee, som 
synes vara lägsta familjen, stiga vi uppåt till Aroidece, 
derifrån å en sida genom Pandaneee till Pahnce, å en 
annan genom Typhacece till Cyperacece, med hvilka sist-
.nämnda Graminece närmast sammanhänga. FRIES har 
afskiljt gräsen från denna klass, och anser dem lägst 
bland alla fanerogamer. *) Deras frukt anser han bil
dad af ett enda fruktblad, ty „voro fruktbladen ställ
da i krans, voro säkerligen fröna flera", v. DLBEN, 
som annars följer och utlägger FRIES' idéer, skiljer sig: 
dock häruti, och svårt är att inse, hvarföre gräsens 
fruktämne med sina tvenne utbildade stift och märken 
skulle vara bildad af ett fruktblad, då Synanthereer-
näs m. fl. anses hafva uppstått af tvenne. FRIES, hvil
ken anför såsom skäl för Synanthereernas fullkomlighet, 
„att de äro den största och ändock den mest naturliga 
familj bland fanerogamerna," vill likväl ställa gräsen, 
om hvilka detta yttrande gäller närmast Synanthereer-
na, till sist bland fanerogamerna, och yttrar härom: 

*) Äfven ENDLICHER, DECANÖOLLE m. fl. g e åt Grammese en s å 
dan plats , troligen d e r f ö r e att de g r ä n s a till en e n d a familj och s å 
lunda väl p a s s a till u t g å n g s - e l ler s lutpunkt för Monokoty ledonerna . 
JUSSIEU d e r e m o t uppstäl ler , b ö r j a n d e från d e l ä g r e , fö l jande o r d 
n i n g : N a j a d e s , A r o i d e a ? , T y p h a e , C y p e r o i d e a e , G r a m i n e a e . 
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^,äet förlänar systemet icke ringa fasthet och bestämd
het, att man både som utgångs- och slutpunkt äger de 
tvenne största, mest bestämda, sinsemellan mest afvi-
kande familjer". Men likalitet som vi kunna inse, hvad 
egentlig fördel systemet har af att sluta med gräsen, 
likalitet kunna vi nedsätta denna familj till en sådan 
plats. E j heller äro gräsen och Synantherea? tvenne 
sinsemellan m e s t afvikande familjer, ty de öfverens-
stämma i frukt och enkel ståndarkrans. Och om vi 
enligt förut (pag. 4 5 ) uppgifvet sätt söka bedömma 
gräsfamiljens ålder i bredd med Najadeernas så kom
ma vi otvifvelaktigt till den slutsats, att den sist
nämnda familjen är utan jemförelse äldre på jordytan. 
Derföre anse vi omöjligt, att sätta gräsen lägst, d. v. a. 
betrakta dem såsom cle äldsta och ofullkomligaste bland 
alla fanerogamer. Och gränsa då till gräsen någon 
högre familj? Nej, Cyperacece, som stå dem närmast, 
äro i alla afseenden en lägre, och ej en högre familj. 
Strået, ståndarknapparna, blommornas hermafroditism 
och deras egendomliga ställning, de tre slagen af fjäll 
och hopvexningen af de två inre blomfjällen till ett 
enda antyda hos gräsen en högre grad af utveckling 
än hos Cyperacese. Och frukten hos Cyperacese och 
Graminese antyda för hvardera familjen en högre stånd
punkt än för Najadese. Man anmärker väl, att hos 
gräsen det ena blomfjällets högre fäste på axeln skulle 
antyda en half metamorfos; men der dessa fjäll ej alls 
finnas har ju då ej ens en half metamorfos ägt rum! 
För öfrigt är lätt förklarlig såväl de tvenne inre blom
fjällens hopvexning, deras mindre storlek än det ena 
yttre fjället och stundom skeende felslagning, som ock 
deras högre fäste — nemligen genom blommans ensi
diga tryckning till rachis. 
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Bland Monokotyledonerna kunna således särskiljas 
tvenne olika och motsatta riktningar: den ena sträf-
vande till mer och mer utvecklad frukt men utan eller 
med ofullkomlig blomkalk, den andra deremot sträf-
vande till största utbildning och fullkomning af kalken, 
under det att frukten stannat på lägre utvecklingsgrad 
och aldrig genomgår alla metamorfoserna till enrum-
mig, enfröig frukt; de förra med talrika blommor, sit
tande utan skaft tätt tillsammans i kolf eller ax, de sed
nare med färre blommor i glesare blomsamling. Des
sa tvenne riktningar ha vi ansett vara de lämpligaste 
klasser bland Monokotyledonerna, och benämnt desam
ma Glumiflorce och Liliiflorce. De begge klas
serna begynna med gamla, slägt- och art-fattiga till 
hvarandra sig närmande vattenvextfamiljer med fria 
karpeller (Najadece och Alismacecs), afiägsna sig sedan 
mer och mer från hvarandra och sluta med de tvenne 
största och naturligaste familjerna bland Monokotyle
donerna, enhvar den högst utvecklade inom sin klass 
(Graminece och Orchidece). 

2. De Dikotyledona familjer, som synas på närmare eller 
fjermare håll besläktade med Monokotyledonerna. 

Vi öfvergå nu till Dikotyledonerna. För att här 
påfinna de lägsta formerna, böra vi, enligt hvad ofvan 
blifvit yttradt, uppsöka de familjer, som stå Monokoty
ledonerna närmast. Sådana familjer äro 1 ) Pip er a-
cece med sina parallelnerviga blad, sin hälft monokoty-
ledoniska grodd och tretaliga blomdelar. Den knöligt 
ledade stjelken visar tydliga öfvergångsformer från 
monokotyledonisk till dikotyledonisk bildning. Enligt 
SCHULTZ (Naturl. Syst. d. Pflanzenreichs p. 3 2 0 f.) har 
nemligen Piper bländarn, P. magnoliosfolium m. fl. 
endast strödda kärlknippen; Piper flexuosum o. a. ha 
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ännu strödda kärlknippen i stammens midt, men i dess 
periferi tvenne kransar af kärlknippen, bildande skilda 
lager af ved och bark. Hos P. sidcefolium skall isyn
nerhet den småningom skeende öfvergången från mo-
nokotyledon- till dikotyledon-stam kunna åtföljas. När
mast Piperacese stå — utom Saururece och Chloranthacew 
— Polygonece, som ännu bibehålla flere monokotyledoni-
ska karakterer, såsom ledad stjelk med skifte visa blad, 
slidlikt omfattande bladskaft och tre tåliga blomdelar, samt 
(närmast Polygonese) Nyctaginecc och Chenopodiacece, 
hos hvilka ännu påträffas strödda kärlknippen. De 
familjer bland Monokotyledonerna, som dessa närmast 
synas beslägtade med, äro Najadece och Aroidece. Så
som exempel på huru nära Monokotyledoner och Di-
kotyledoner här komina till hvarandra må anföras att 
slägtet Ouvirandra, som nu föres till Alismaeeöe eller 
Najadese, äfven varit hänfördt till Saururese. 

2 ) . Väl skilda från de nämnda familjerna och 
sammanhängande med en annan monokotyledonfamilj — 
Hydrocharidece (och Alumacecé) — visa sig Ca bombece 
lika nära förvandla med Monokotyledonerna som Pi-
peracese. likasom hos dessa är grodden i fröet inne
sluten i en egen säck och blomdelarna tretaliga, och 
likasom Piperacese ha äfven Cabombese af några syste
matiker blifvit förenade med Monokotyledonerna. När
mast Cabombea3 stå Podophyllece och Nymphceaceos, 
samt Menispermece och flere andra familjer, som bibe
hålla 3-taliga blomdelar. Stammen är hos de nämnda 
familjerna afvikande från Dikotyledonernas stam genom 
mer eller mindre strödda kärlknippen; j a ENDLICHER 
och UNGER (Grundziige der Bot. p. 9 2 ) anse rotstoc
ken hos Nymphseaceae (och Cabombese) för en me
delform mellan kryptogamernas och monokotyledoner-
nas stambildning, SCHULTZ (1. c. pag. 3 2 9 ) säger att 
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stammen hos Podophylhtm peltaturn oeh Diphylleia 
eymosa är fullkomligt bygget såsom hos liljorna, och att 
hos Leantice thalictroides kärlknippena endast för Ögat 
ställa sig i krans ungefär som hos Paris och Trilliunu 

3). På längre afstånd från Monokotyledonerna än 
Piperaceae och Cabombese, men likväl otvunget påmin
nande om dem genom de slidlikt omfattande skifte visa 
bladen och den ledade stjelken äro Umbellifer 
Äfven här är stammen till sin anatomiska byggnad ab
norm: DECANIJOLLE har t. ex. hos Ferula iakttagit, att 
märgtrådarna icke stå i en regelbunden krets, utan 
äro kringströdda i hela märgen. 

(En fjerde familj, Äristolochiacece, på hvars 
förvandtskap med Monokotyledoner knappt någon tviflar, 
äger nästan inga slägtskaper uppåt och förbigås der
före här.) 

Dessa tre nämnda familjer böra nu enhvar i sin 
serie vara den lägsta dikotyledona familjen och kunna 
vi från dessa stiga uppåt, ledda icke af karakterer utan 
af naturens egna anvisningar, till högre och högre med 
dem sammanhängande familjer, så erhålla vi trenne 
naturliga grenar af vextriket. Vi skola efter vår ringa 
förmåga söka uppspåra dessa familjer och göra början 
med dem, som utgå från Umb ellifer as. 

I. De familjer, som sammanhänga med Umb elli
fer ce, äro ganska lätt igenkända. Redan LIN Ne *) , 
som härvid icke bands af några klasskarakterer, ord
nade dem till största delen bredvid hvarandra bland 
sina Ordines Naturales (XLV—XLIX) under namn af 
Umbellatce, Hederacecs, Stellatcs, Aggregatoe, Compositw. 
Men JUSSIKU och efter honom de nyare systematici ha 
åtskiljt dem på den grund, att blomkronan än är fri-

* ) 1 G e n e r a P l a n t a r u m . E d . 6 . 
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bladig, än sambladig. DECANDOLLE har dock det oak-
tadt ställt dem tillsammans (famm. 1 1 2 — 1 2 2 ) , men 
deremot afskiljt de familjer, som äga fritt blomfoder. 
I FRIES' vextsystem ha de efter kronan blifVit fördelade 
i tvenne klasser (Disciflorce och Seminiflorce) på hvar 
sin serie. En sådan fördelning af dessa familjer vore 
endast då naturlig, om den sambladiga kronan här 
vore bestämdt afskild från den fribladiga och om en 
enda familj skulle bilda föreningslänken mellan Disci-
florae och Seininiflorse. Men ingendera fallet äger rum: 
ty inom familjen Loranthacece finnes såväl fribladig som 
sambladig krona, hvarföre äfven denna familj föres än 
till den ena, än till den andra af de FRiEsska klasser
na. Och Loranthacese utgöra likväl icke medelformen 
mellan de öfriga familjerna med fribladig och sambla
dig krona. Tvertom sammanhänga Sambucinece och 
Caprifoliacece nedåt med Cornece och Araliacece, samt 
Dipsacece (som förut är omnämndt) med sjelfva Um
bellaterna. 

Ehuru nu Umbellaterna för sin gemenskap med 
Monokotyledonerna af nu lefvande familjer synas och 
böra ställas (pag. 4 7 , 8 ) lägst bland FRIES' Pisciflorse, 
kunna vi likväl ej såsom verkliga utvecklingar från Um
bellaterna anse Loranthacece med sina kronbladen mot
satta ståndare, Malpighiacece och Sapindacece med sina 
mot kronbladen till antalet dubbla ståndare och fria 
blomfoder, Araliacece med sina många karpeller o. s. v., 
(jfr hvad som är sagdt pag. 2 8 ) , utan tro att äldre, 
numera utdöda vextformer exsisterat, som kunna förkla
ra dessa motsägelser. Må vi tänka oss en vextfamilj, 
lika mycket eller mera än Umbellaterna påminnande 
om Monokotyledoner, med fem fria foderblad, fem fria 
kronblad, 1 0 ståndare — alla dessa delar utgående från 
en uppsvälld disk — samt flere i krans ställda fria kar-
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peller, så ha vi en vextform, som fullkomligt förklarar 
de nuvarande från denna gemensamma urform utveck
lade familjerna bland Disciflorse och Seminiflorse. Den 
uppsvällda disken har lätt verkat en sammanvexning 
mellan foderblad och karpeller (jfr t. ex. förhållandet 
hos Evonymus med det hos Vitidece och Araliacece), 
men foderbladen ha dock hos några familjer f ö r b l i f -
v i t fria {Vitidece, Malpighiacece m. fl.). Kronbladen 
ha likaledes sällan förblifvit fullkomligt fria och med 
klolik bas (Umbelliferce, Malpighiacece), utan äro oftare 
med bred bas {Araliacece, Vitidece m. fl.) eller med 
hvarandra hopvexta. De sednare två fallen förekom
ma ej sällan inom samma familj {Loranthacece, Viti
dece, Ilicinecé). Ståndarne ha äfven sällan förblifvit 
1 0 (Malpighiacece, Sapindacece), utan den ena kransen 
af dem har vanligen felslagit; detta har skett med den 
yttre ståndarkransen hos Vitidece och Loranthacece, 
med den inre hos de öfriga familjerna. För öfrigt bli 
stundom genom felslagning de femtaliga blomkransarna 
fyrtaliga eller ännu mer förändrade (t. ex. 1 stånda
re hos Centranthus). Karpellerna ha bibehållit sitt 
flertal endast hos Araliacece, men vanligen förminskats 
till 5, 3 eller oftast 2, hos Loranthacece till en enda. 
Men af tre eller två ursprungliga karpeller utvecklas 
stundom en enrummig, enfröig frukt, såsom hos Vale-
riana, Dipsacece och Synantherece. 

Ehuru vi således ställa Umbellaterna lägst bland 
dessa familjer, är det ej vår mening, såsom ofvan sy
nes, att dessa skulle kunna förklara alla de med dem 
affina familjerna, utan vi ha haft af nöden att fingera 
oss en familj, för att erhålla denna förklaring. Ar 
detta förfaringssätt berättigad t ? Vi tro det, emedan 
en såbeskaffad vextfamiljs tillvaro i fordna tider icke 
allenast icke är någon omöjlighet då i jordlagren 
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finnas så många medelformer mellan nu lefVande lägre 
såväl djur som vexter — utan blir en sannolikhet ge
nom dess förmåga, att så väl förklara alla de hithö
rande familjerna, samt slutligen en nödvändighet, ifall 
den ofvan uppgjorda liknelsen af vextriket och de ut
vecklingslagar, som anförts för vexterna, icke äro falska. 
— Från Umbellaterna sjelfva kunna rakt uppåt endast 
Dipsacece och Synantherece härledas, och som ett bevis 
för deras närmaste affinitet anse vi bland annat — ty 
ej ens det ringaste bör föraktas och förbises — de tag
gar eller tornar, som finnas på bladen hos Eryngium, 
hvilka bibehållit sig hos flere Dipsaceer och äfven hos 
den lägsta afdelningen af Synanthereerna (Cynaroce-
phalce). — Malpighiacece och Sapindacece stå, om afseen-
de endast fästes vid blommans utveckling, lägst i hela 
klassen. 

Uppsöka vi för dessa ofvannämnda, såsom vi tro 
naturligt sammanförda och verkligt affina familjer, nå
gra gemensamma karakterer, finne vi sådana uti den 
flocklika blomställningen, som genom hopdragning blir 
ett hufvud, genom förgrening en vippa, uti ståndarta-
let, uti blomdisken, som alltid finnes der fodret är fritt, 
men verkar hopvexning mellan foder och fruktämne, 
och dervid ofta försvinner, samt i den fåfröiga frukten. 
Det lämpligaste namnet för denna klass är utan tvifvel 
Seminiflor02, hvilket namn FRIES begagnat för de 
familjer som äga sambladig krona, men som likaväl kan 
utsträckas till Umbellaterna och de andra familjerna, 
och antyder den vigtigaste karakteren, neml. den få
fröiga, blomman vanligen uppbärande frukten. 

Af HARTMAN (i Skandinaviens Flora) hänföras till 
FRIES' Disciflora3 äfven familjen Resedacece, på grund af 
den disk, hvarvid dess blomdelar fastsitta. Detta är 
en uppenbar onaturlighet, utgående från den principen, 
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att en ensam karakter skall kunna bestämma en naturlig 
klass. Ståndartalet, den mångfröiga frukten, de klas-
visa blommorna hos Resedacese antyda dock en helt 
annan typ, än den som är rådande här; och denna fa
milj har äfven sina tydliga affiniteter på helt annat håll 
(Cruciferoe, Capparidew). 

IL Den med Cabombece begynnande grenen af 
vextriket utgöres af de familjer, som FRIES sammanfat
tat i klassen S-ertiflorce. De hänga på det närma
ste tillsamman med hvarandra. Från Cabombese ut
grena sig åt en sida Ranunculaceoe och de många ut
ländska familjerna med fria karpeller, åt en annan 
Nymphceacece, Papaveracece, Cruciferae. Den skarpaste 
kontrast bilda dessa familjer mot dem i föregående 
klass. Der sträfvade blommans delar att mer och mer 
förena sig, här äro de alla fullständigt fria; der deltog 
fodret i fruktens utbildning, här affaller fodret först 
eller samtidigt med kronbladen; der rådde 5-talet strängt 
i blomdelarna, här sker detta undantagsvis i en enda 
familj (Dilleniacece); der sutto ståndarne (med få un
dantag) i enkel krans, här sitta ej allenast ståndare, 
utan äfven ofta kronbladen i flere kransar; der voro 
blommorna talrika, flockvisa, mest 1—2-fröiga, här äro 
de ensamma eller i klase, mångfröiga; med ett ord der 
ha blomsamling och blommor uppnått den största möj
liga kondensering, under det att här ännu råder den 
största frihet och mångfald. Likväl äger äfven här i 
de högsta familjerna en felslagning rum, såsom af stån
darne till 6 hos Cruciferae, af fruktbladen till 2 och 
af dessa bildas tillochmed hos några Cruciferer en enfröig 
frukt. Hos Berberideae finnes en ensam karpell o. s. v, 
— Äfven hopvexningår af kronblad och ståndare äger 
rum hos några familjer med oregelbundna blommor, 
såsom Fumariaceae, och de troligen hithörande Polygti» 
leae och Balsamineae. 
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Till denna klass torde äfven böra föras tven
ne familjer, som vanligen sättas långt härifrån, nem-
ligen Laurineae och Myristiceae, de sednare när
mast Anonaceae, de förra närmast Menispermeae och 
Berherideae. Med Berberidese ha Laurinese flere ka* 
rakterer gemensamma, såsom ståndarknapparnas egna 
sätt att öppna sig. Deremot måste i detta fall likhe
ten mellan Laurinese och Thymeleae endast bestå af 
analogier och de 3-taliga blomdelarna och sköldlika 
hjertbladen hos Laurineae synas antyda helt andra af-
finiteter än Thymelese och de dem närmast stående 
familjerna. 

För öfrigt utmärka sig Sertiflorse — hvilket namn 
är väl passande för denna klass med afseende å de 
talrika och fria blomkransarna — genom den alldeles 
icke eller i ringa grad utpräglade skillnaden mellan 
blomfoder och krona, samt de så ofta 3-taliga blom
delarna ; hvardera omständigheten påminnande om Mo
nokotyledonerna. Då sålunda klassen i sin helhet ännu 
bibehåller en viss monokotyledonisk prägel, kan den
samma -— om Monokotyledonerna engång erkännes för 
en lägre vextform — ingalunda i fullkomlighet täfla med 
Seminiflora3. 

III. Den tredje från Monokotyledonerna utgående 
grenen hade till utgångspunkt Piperaceae och Polygo-
neae. De förra sakna all kalkbildning, hos de sednare 
har utvecklat sig en enkel blomkalk. Enkel blomkalk 
qvarstår hos Chenopodiaceae, några Povtulacaceae, Pa-
ronycliieae o. s. v. Med de två föregående familjerna 
sammanhänger en mängd succulenta vextfamiljer, så
som Mesembryanthemeae, Cacteae, Saxifrageae, m. fl. 
och från Paronychiese utgrena sig Caryophylleae och 
Rosaceae. En annan serie bilda familjerna Halorha-
geae, L,ythrarieae och Onagrarieae, Melastomaceae och 
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Myrtaceae. Deras utgångspunkt är förmodligen det 
ensamt stående slägtet Callitriche. De sistnämnde fem 
familjerna kunde derföre göra anspråk på bildande af 
en egen vextklass, ehuru deras ringa antal och deras 
stora öfverensstämmelse med ofVannämnde familjer sy
nes tala emot detta af skilj ande. Och det blefve äfven 
en nödvändighet för systemet, om slägtet Callitriche en
ligt REICHENBACH vore beslägtadt med Euphorbiaceae. 
Men nu ha vi deremot många omständigheter, som tala 
för den saken, att Callitriche och Piperaceae äro affina, 
ehuru de närmaste öfvergångsformerna äro försvunna, 
och endast under denna förutsättning kunna alla de 
ofvannämnda familjerna bilda en verkligt naturlig vext
klass. FRIES sammanför Callitrichineae och Piperaceae 
(som jemte Saurureae och Chloranthaceae förenas un
der namn af Piperinaé) i sin klass Nudijlorae, emedan 
hvardera saknar egentligt blomhylle. De egentliga Pi
peraceae och Chloranthaceae ha en enfröig helfrukt, 
men hos Saurureae finna vi samma frukt som hos Cal
litriche eller 4 (fria eller) något hopvexta, en- (eller 
fler-) fröiga karpeller. Hos Chloranthaceae åter finne 
vi hanblommor med en enda ståndare liksom hos Cal
litriche och enrummiga ståndarknappar förekomma (jem
te tvårummiga) såväl hos Piperaceae som Chlorantha
ceae. Slutligen ha fröen hos Callitriche fröhvite liksom 
hos alla Piperinaé, hvilken likväl ofta saknas hos vat-
tenvexter. Att dessa nämnda överensstämmelser äro 
nog stora, för att derpå grunda åsigten om en verklig 
affinitet mellan Callitriche och Piperinaé torde väl med-
gifvas. — Och då kunna, enligt ofvan gjorda bestäm
ningar, de nämnda familjerna bilda en naturlig klass. 

Denna klass svarar då nära nog mot FRIES' serie 
Calyciflorae, dock med uteslutande af flere hitförda fa
miljer, som ej här äga några förvandtskaper (Cucur-
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bitaeeae, Leguminosae, Ericineae, Terebinthaceae m. fl.) 
och införande af andra, såsom Caryophylleae, hvilka i 
intet naturligt system synas kunna skiljas härifrån. 
Utom öfverensstämmande habitus har nämnde familj 
den egna byggnaden af fröet, som är så utmärkande 
för Chenopodiaceae, Paronychieae och Portulacaceae. 
Och om än Caryophylleae synas göra undantag från 
klassens karakterer, får detta alldeles icke inverka på 
oss, då naturen sjelf så tydligt bestämmer deras plats. 
— Namnet Calyciflorae eller Foderblommiga är äf
ven det mest betecknande för de nämnda familjerna 
i det att fodret, så snart något blomhylle uppstår, sy
nes vara det vigtigaste för blommans byggnad, är sam-
bladigt, uppbärande kronblad och ståndare och ofta 
äfven hopvext med fruktämnet, men deremot kronblad, 
ståndare och fruktblad icke uppnått någon högre grad 
af utveckling. 

När man betraktar familjerna inom denna klass, 
kan man tycka att en motsats yppar sig till de ofvan 
antydda principerna för vexternas fullkomlighet. Vi 
finna nemligen hos de lägre formerna ett fåtal af stån
dare (t. ex. en enda hos Callitriche, Hippuris, flere 
Chenopodiaceae) och enfröig frukt (t. ex. hos Pipera
ceae, Polygoneaé)\ men hos de högre ofta talrika stån
dare och talrika spiralställd a pistiller (t. ex. hos Ro-
saceaé). Men sluta vi deraf, att Polygoneernas af tre 
fruktblad bildade enfröiga frukt vore en lägre frukt
form än Rosaceernas spiralställda karpeller, så taga 
vi otvifvelaktigt miste. Hos Callitriche och Saurureae 
finnas 3 — 5 mer eller mindre fria, en—fler-fröiga kar
peller. De f o r t f a r a i sitt fria tillstånd ännu hos 
Rosaceae och Crassulaceaey\ men de verkliga medelfor
merna med fria karpeller (och talrika ståndare) mellan 
den typiskt lägsta familjen och Rosaceae ha ej till vår 
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tid qvarstått oförändrade och outvecklade, utan fruk
ten har hos dem utvecklats derigenom att karpellerna 
hopvuxit till en flerrummig flerfröig frukt, samt ytter
ligare förändrats genom felslagning till en enrummig, 
enfröig. Denna förändring af frukten (åtföljd af för
minskning af ståndarne) har inträffat hos alla de fa
miljer, som numera qvarstå, förbindande Rosaceae med 
t. ex. Saurureae, nemligen Polygoneae, Chenopodiaceae, 
Paronychieae. Skäl för denna åsigt ha vi i den om
ständighet, att fruktämnet hos Paronychieer ursprung
ligen har så många rum som märken, hvilket bevisar 
att familjens frukt endast genom felslagning (af skilje
väggar och frön) blifvit enrummig, enfröig. Till Che-
nopodiaceae ha vi Uti Portulacaceae en nära beslägtacl fa
milj, inom hvilka några kronbladslö sa slägten (hvilka 
af JUSSIEU förenades med Mesembryanihemum under 
namn af Ficoideae) såsom Tetragonia, Sesuviwn, Ax-
zoon stå så nära Chenopodiaceae, att de kunna sägas vara 
representanter af denna familj med f l e r e k a r p e l 
l e r och t a l r i k a s t å n d a r e . Vidare ha vi i slägtet 
B egonia en äldre typ för Polygoneae, och hos detta 
slägte äro st ån d a r ne t a l r i k a och frukten tre-rum-
mig, flerfröig. Och att åter denna tre-rummiga frukt 
är en utveckling af Saurureernas trenne nästan fria 
karpeller, kunna vi så mycket mindre betvifla, som i 
slägtet JTouttuynia finnes en verklig medelform mellan 
Begoniaceae och Saurureae. 

Denna åsigt — att mellan Saurureae och llosaceae 
hunnits numera utdöda mellanformer med fria karpel
ler, från hvilka de nuvarande mellanformerna med en
rummig, enfröig frukt äro sidoutskott — synes oss med 
stöd af de anförda fakta mer än sannolik, och utgör 
en konseqvent följd af DARWINS theori. Om hvarje art 
städse sträfVar till högre fullkomning och ett stillastå-
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ende häruti oftast medför undergång, så är klart, att 
de ursprungliga lägsta övergångsformerna mellan lägre 
och högre endast undantagsvis kunnat bibehålla sig 
oförändrade till vår tid (jfr pag. 44) utan med största 
sannolikhet städse tagit någon viss utvecklingsriktning, 
der de icke utgått och försvunnit. Tänka vi oss en 
blomma med fria karpeller och talrika ståndare samt 
utan allt hylle, så kan densamma utvecklas antingen 
sålunda att frukten utbildar sig och ståndartalet derjemte 
förminskas under det att hylle fortfarande saknas (Pi-
peraceaé), eller ock sålunda att karpellerna förbli mer 
eller mindre fria och ståndarne talrika under det att 
ett enkelt hylle utbildar sig (Begonia, Teiragonid). 
Har ett enkelt hylle sålunda uppstått, kan åter antin
gen frukten utbildas {Polygoneae, Chenopodiaceae) eller 
ett nytt hylle i kronbladen utvecklas, under det att 
karpellerna fortfara att vara fria och ståndarne talrika 
(Rosaceae). Och sedan det dubbla hyllet uppstått, kan 
åter turen komma till frukten, som utvecklas genom 
karpellernas felslagning (Drupaceae) eller hopvexning 
(Pomaceae). 

[Familjen Aristolochiaceae>, som ofvan i förbigåen
de nämndes, jemte de med densamma beslägtade Cy-
tineae och Balanophoreae kunna — om man ej för dem 
vill bilda en egen klass — förenas med Calyciflorse, på 
den grund, att de utan tvifvel, liksom Piperacese, äro 
beslägtade med Aroideae. En fördel blir det alltid, 
att ej för trenne mindre familjer behöfva bilda en sär
skild vextklass.l 

Men med de familjer, som här ofvan uppräknats 
och benämnts Calyciflorae, är ännu ej hela denna från 
Monokotyledonerna utgående tredje gren afslutad, ty 

5 
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nära basen af modergrenen utvecklar sig en sidogren, 
som tillochmed öfVerträffar den förra i storlek och höjd. 
Närmast Polygoneae sättas af alla systematici Nyctagi-
neae, och nära denna familj stå utan tvifvel Plumba-
gineae och sålunda äga vi en utgångs- och förenings
punkt för alla de familjer med sambladig krona, som 
DECANDOLLE sammanför under namnet Corolliflorae 
(och FRIES i klasserna Annuliflorae och Tubifloraé). 
Men att DECANDOLLE på grund af enskildt undantag af-
söndrar Campanulaceae och Lobeliaceae från sina Co
rolliflorae är lika onaturligt, som Caryophylleernas af-
söndring från Calyeiflorse. Deremot upptages bland 
Corolliflorae åtminstone en familj, som ej här äger sin 
rätta plats, nemligen Jasmineae, 

Likasom vid Seminiflorae måste vi tänka oss den 
verkliga urformen för Corolliflorae med en dubbel krans 
af ståndare. Den inre ståndarkransen är felslagen hos 
Plumbagineae, Plantagineae, Primulaceae, der således 
ståndarne äro motsatta kronbladen; den yttre kransen 
är deremot den vanligen felslagna. Men a n t y d n i n 
g a r a f d e n n a f e l s l a g n a s t å n d a r k r a n s ä r o de 
f j ä l l , som s i t t a f r a m f ö r k r o n b l a d e n hos Bo-
ragineae o. a. — För öfrigt behöfva vi ej orda vidare 
om dessa familjer, hvars inbördes affinitet af alla vext-
systematiker är erkänd. Högst bland Corolliflorae ställa 
vi Labiatae. 

Klassen Corolliflorae utmärker sig genom den sam-
bladiga, en enkel ståndarkrans uppbärande kronan. 
Ifrån de Seminiflorae, som äga sambladig krona, skiljas 
de hithörande familjerna mycket väl genom det fria 
fodret och den mångfröiga (med få undantag minst 
4-fröiga) frukten. Några skenbara öfvergångsformer 
mellan Corolliflorae och Seminiflorae förekomma ej en 
gång — utom slägtet Globularia, om hvilket redan blif-
vit taladt. 
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3. De Dikotyledona famHjer, som synas sammanhän

gande med Coniferae och Eqvisetaceae. 

Till de klasser, som hittills blifvit uppräknade bland 
Dikotyledonerna — Seminiflorae, Serthiorae, Calyciflorae, 
och Corolliflorse — och hvilkas lägsta former synas ut
gångna från Monokotyledoner, kunna dock på inga vil-
kor en stor mängd dikotyledona familjer hänföras. Den 
lägsta familjen bland dem är Coniferae, och dessa äro, 
såsom redan förut här har omnämnts, nedåt beslägta-
de endast med Kryptogamer. Eqvisetum föres af LiNNe 
bland Coniferae, och inånga nyare systematiker ha af-
skiljt detta slägte från Ormbunkarna, och ställt det
samma bredvid nämnde familj. Men äfven andra kryp
togama familjer synas beslägtade med barrträden, i syn
nerhet de numera utdöda Lepidodendreae\ — och Cy-
cadeae, som vanligen ställas närmast barrträden, ha en 
otvetydig likhet med de egentliga Ormbunkarna. Myc
ket bevisande för denna affinitet är det nästan sam
tidiga (i geologisk betydelse) uppträdandet på jordytan 
af de ofvannämnde 5 familjerna, hvilka jemte Lyco-
podiaceae, Rhizocarpeae och några utdöda kryptogama 
familjer utgjorde hufvuddelen af vegetationen under hela 
sekundära formationen 

Bland de från denna deras egentliga blomstrings-
period numera qvarlefvande familjerna af Ormbunkar 
och Gymnospermer äro luckorna alltför stora och allt
för många, för att det egentliga sammanhanget mellan 
dem skulle vara klart och sjelffallet. Tvertom kunna 
vi här knappt gissningsvis finna föreningstråden mellan 
de spridda formerna och gången af den kollaterala 
metamorfosen. Huru förklara tillvaron af de genom 
NÅGELI och LESZCZYC-SUMINSKI först upptäckta antheri-
dierna hos de kryptogama familjerna, och den olika 
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tiden och sättet för dessas uppkomst? Ha vi, att äf
ven här söka ursprunget för de lägsta Monokoty
ledonerna genom att t. ex. tänka oss en slägtskap mel
lan Najadeae och Rhizocarpeae? Dessa och flere frå
gor bli tills vidare obesvarade. 

Det hufvudsakligaste för vår närvarande framställ
ning om Coniferernas ursprung synes oss dock klart 
nog. För det första är Coniferernas affinitet med E-
qvisetaceae obestridlig. Och för det andra synas Rhi
zocarpeae, Lycopodiaceae och Lepidodendreae förklara 
hondelarnas och kottens uppkomst hos Coniferae. Frukt
axet hos Eqvisetaceae är nemligen svarande mot han-
hänge t hos Coniferae (jfr isynnerhet hos Cypressineaé) 
och Amentaceae, sporangierna hos Eqvisetum mot pol
lensäckarna hos Cypressineaé eller thecan af en stån-
darknapp, samt sporerna mot pollenkornen. Detta är 
en erkänd sak. Men hvad svarar då mot Coniferernas 
kotte? Hos de nuvarande Eqvisetaceerna finnes ingen 
motsvarighet härtill. Deremot finnes hos Rhizocarpeaey 

såsom bekant är, tvenne slags sporer, mindre och pol
lenlika samt större och frölika. Om än SCHLEIDENS upp
gift, som gjorde denna familj till fanerogamer, visat sig 
vara oriktig, och således de större sporerna icke ä r o 
fröknoppar, så ligger likväl ingen oriktighet deruti, att 
anse dem för organer, hvarifrån genom metamorfose-
ring fröknoppar kunnat utbilda sig. Ty om än de stör
re sporerna, oafsedt storleken och hårdheten hos ytter-
hinnan, ha en fullkomligt lika byggnad med de mindre, 
så ha de dock en alldeles olika funktion: endast de 
större kunna frambringa vexter liknande moder plantan, 
ehuru först sedan de på prothallium uppkomna „äggenu 

blifvit befruktade af frötrådar, som utvecklats ur de 
mindre sporerna. Vi kunna af denna olika funktion 
ej tviila på att de olika sporerna motsvara faneroga-
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mernas könsdelar. De större sporerna, som äfven fin
nas hos några Lycopodiacese, ha hos Lepidodendreae 
ordnat sig i en fullkomligt kottelik samling; och vi be-
höfva blott antaga att hos de äldre Eqvisetaceae — 
liksom ännu hos Rhrzospermea? — funnits två slags 
sporer, ehuru de större i vår tid felslagit (liksom de 
hos närbeslägtade arter bland Lycopodiaceerna än sak
nas, än förefinnas), der de mindre sporerna äga för
måga, att utbilda prothallium och på detsamma både 
ägg och antheridier. På detta sätt erhålla vi en i vårt 
tycke antaglig förklaring på könsdelarna hos Coniferae, 
jemförda med dem hos de närmaste kryptogama famil
jerna, hvaremot vi ohjelpligen stanna i ett fullkomligt 
mörker, om vi äro tvungna, att vid jemförelsen endast 
hålla oss vid Eqvisetaceernas småsporer, antheridier 
och ägg. 

Om Coniferse och Cycadea? representerat Dikotyle
donerna under hela sekundärformationen, så förminskas 
de plötsligt i den tertiära, der i stället Amentaceae, 
Ulma&eae, jlrtocarpeae, Juglandeae o. s. v. uppträda. 
Dessa äro äfven å en sida barrträdens närmaste släg-
tingar; å en annan sida ha vi deras affiniteter uti 
Proteaceae, hvilka isynnerhet utmärka sig genom den 
ofta liksom hos barrträden polykotyledoniska grodden, 
Thymeleae och några mindre familjer. Med Amenta-
cese sammanhänga Jasmineae (genom Fraxinui) samt 
Terebinthaceae och Rutaceae (genom Juglandea^ och Zan-
thoxyleaé)\ och från Terebinthaceae utgå Leguminosae. 
Sålunda öfverhoppa vi här (liksom bland Calyciflorse) 
de skrankor mellan enkelt och dubbelt hylle, som sy-
stematikerne uppställt för sig, men som naturen synes 
fästa alltför ringa afseende vid. Detsamma måste vi 
göra med de skrankor ståndarnes insertion uppställer 
mellan DECANDOLLES och FTUKS' Calyciflorae och Thala-
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mifiorae eller JUSSIEU'S Peripetalie och Hypopetalie. 
Terebinthaceae m. fl. räknas af alla till den förra afd. 
(Calyciflorae ell. Peripetalie), Kutaceae åter af FRIES till 
densamma men af DECANDOLLE och JUSSIEU till den sed
nare (Thalamiflorae ell. Hypopetalie) och till denna hö
ra vidare alla de familjer (FRIES' Columniflorae med 
få undantag), som, jemte Leguminosae, utgöra den öfre 
delen af ifrågavarande hufvuclgren. Med Iiutaceae sam
manhänga nemligen å en sida Aurantiaceae m. fl., å en 
annan (genom Zygophylleaé) Oxalideae, Geraniaceae *) 
o. s. v. Att deremot anse dessa två familjer (genom 
Lineae) beslägtade med Caryophylleae är orätt, och 
denna sistnämnda familj står derföre alldeles isolerad 
från de öfriga bland FRIES' Columniflorae. 

Denna stora gren af vextriket, som sålunda af de 
FRiEs'ska klasserna omfattar Juliflor ae, största delarna 
af Bracteijlorae, Centriflorae och Columniflorae samt en
skilda familjer ur Rosifiorae (Leguminosae) och Fau-
ciflorae (Cucurbitaceae), består af alltför talrika och 
olikartade familjer, för att densamma skulle kunna ut
göra en ensam lätt uppfattad vextklass. Det torde der
före v a r a en n ö d v ä n d i g h e t , att den fördelas i en 
lägre och en högre afdelning. Afskiljandet af Coni
ferae och Cycadeae såsom en skild klass (Gymnosper-
mae) kan vara berättigadt, men hjelper oss likväl ej. 
Deremot synes här samma fördelning kunna göras, som 
bland Monokotyledonerna, uti en lägre klass med ofull
komliga — enkönade och kronlösa — blommor, samt 
fåfröig frukt; och en högre med fullkomligare blommor 

* ) » T r a n s i l u s a b O x a l i d e i s ad Z y g o p h y l l e a s ev ident i ss i -
m u s » . BARTLING. S l ä g t e t B i b e r s t e i n i a a n s e s för en mede l form 
mel lan Zygophyllea? och G e r a n i a c e a e och h a r för ts fm till den 
förra , än till den s e d n a r e famil jen. 
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och flerfröig frukt. Men då Monokotyledonernas tvenne 
klasser från de lägsta familjerna genast vända sig åt 
olika håll, så är här deremot den lägre klassen ett öf-
vergångsstadium till den högre. Hvad det beträffar, 
att den lägre klassen här likväl har frukten högre ut
bildad än den högre, så ha vi uppmärksammat och 
sökt förklara samma förhållande bland Calycifloröe (se 
pag. 63, ff.). 

Den lägre klassen — B racteiflorae — utmärker 
sig, som sades, genom enkönade blommor (— hos de 
öfriga dikotyledona klasserna förekomma skilda kön 
endast undantagsvis i något slägte eller någon ensam 
iamilj), intet eller enkelt hylle, 1- sällan 2—9-fröig frukt 
(endast Salicirwae och Cucurbiiaceae ha flerfröig frukt, 
— den förra är typen för Amentaeeernas frukt), och 
talrika blommor i tät samling. Denna blomsamling 
liknar stundom en ensam blomma, såsom hos Monbnieae 
och Euphorbia, och anses äfven så i sistnämnde slägte 
af LINN6 och tillochmed af nyare botanister, t. ex. 
SCHACHT. I vår flora utmärker sig vidare denna klass 
genom sin trädform (endast 4 af våra hithörande släg-
ten äro örtartade.) 

Den högre klassen ha vi benämnt med ett nytt 
namn — Staminiflorae, emedan i de flesta familjer 
strängarna af de mot kronbladen dubbla eller talrika 
ståndarne äro hopvexta, och detta synes vara en egen
het inom denna klass, som dock redan återfinnes hos 
den föregående (JEuphorbiaceaé), Men äfven kronbla
den visa här benägenhet att hopvexa (slägten bland 
Terebinthcvceae, Rutaceae, Ternstroemiaceae, Meliaceae, 
Aurantiaceae, Mimoseaé): detta blir normalt inom tvenne 
familjer: Styradneae och Ericineae. Men härvid upp
bär aldrig kronan ståndarne (såsom hos Corolliflorae 
och Seminiflora), tvertom uppbäres stundom kronbla-
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den af ståndarsträngarnas rör (Malvaceae). Från Brac-
teiflorae skiljes klassen genom tvåkönade blommor med 
dubbelt hylle och flerfröig frukt; men härvid må man 
ihågkomma, såväl att undantag måste finnas då de beg-
ge klasserna stå hvarandra så nära och den ena utgör 
en öfvergångsform till den andra, som ock att affinite-
ten, ej karaktererna bestämmer platsen för hvarje form. 
Så finnas enligt hvad vi förut sett (pag. 41, f.), hos 
de lägsta Leguminosae och hos Terebinthaceae kron-
bladslösa slägten. Hos den sednare familjen äro cle äfven 
ofta enkönade. Deremot böra vi bland Bracteiflorae 
upptaga Jasmineae, oaktadt deras fullkomliga blommor. 

4. Sex klasser bland Dikotyledonerna. 

Vi skola nu betrakta de sex ofvan uppställda klas
serna bland Dikotyledonerna i sitt sammanhang till hvar
andra, och huruvida de, ställda bredvid hvarandra, bil
da något systematiskt helt. Vi ha förut yttrat, att en 
vextklass bör uttrycka en viss riktning inom vextriket, 
d. v. s. att den utveckling, som genomgår vextriket 
från det lägsta till det högsta, i en viss gren (klass) bör 
vända sig åt ett visst håll eller företrädesvis riktas på 
något visst organ. Nu äro blommans skilda delar de 
enda organer, som härvid för Dikotyledonerna kunna 
komma ifråga och då blomman består af 4 bladkransar, 
så kunna följande fall inträffa: 1) kan b l o m f o d r e t 
vara den vigtigaste och företrädesvis utvecklade kransen, 
såsom fallet är hos Calyciflorae, eller 2) detsamma 
gälla om b l o m k r o n a n , såsom hos C oroll ifl or ae, 
eller 3) om s t å n d a m e , såsom hos Staminiflorae 
eller 4) om f r u k t b l a d e n såsom hos S e ra i n if lorae; 
och 5) kunna a l l a b l o m m a n s k r a n s a r vara lik
ställda med afseende å sin utveckling, såsom hos S e r-
tiflorae. För alla dessa fem klasser kunna vi tänka 
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oss blommorna än fullständiga, än åter ofullständiga 
(i deras lägsta former). Men nu ha fyra af dessa klas
ser sina lägsta former bland Monokotyledonerna och 
äga derföre här få eller inga former med ofullständiga 
blommor, hvaremot den femte klassen (Staminiflorse), 
inom hvilken blomman skulle utbildas från första bör
jan, (Gnetum, Taxus m. fl. „som knappast kunna sägas 
ha blommor") måste komma att omfatta en större mängd 
familjer med ofullständiga blommor, om ej dessa afsön-
dras till egen 6:te klass, Bracteiflorae. Denna klass 
representerar då icke någon sjelfständig riktning, utan 
utgör basen af den gren eller grunden till den riktning 
Staminiflorse representerar. 

Ganska märkvärdigt är, att JUSSIEU, hvilken uppstäl
ler Apetalae såsom en hufvudafdelning i sitt system, likväl 
synes hafva funnit en bestämd olikhet bland de kronblads-
lÖsa Dikotyledonerna. Han fördelar dem nemligen på tven
ne alldeles motsatta håll. Bland Apetalse införas — 
till f ö r s t bland Dikotyledonerna, och närmast efter 
Monokotyledonerna — endast en del kronbladslosa fa
miljer (mest lägre Calyciflorae) hvaremot de flesta Brac
teiflorae intagas bland Polypetalae (klassen Diclinie) och 
ställas s i s t bland Dikotyledonerna. För JUSSIEU var 
således — att dömma ensamt af hans system — Aristo-
lochiaceae och Coniferae de mest från hvarandra afvi-
kande dikotyledona familjer. Det äro de äfven enligt 
vår uppfattning (jfr. pag. 45, f.) och på denna överty
gelse ha vi grundat klyfningen af Dikotyledonerna. 

Betrakta vi LINNCS Ordines Naturales, så finna vi 
att han uppställer Dikotyledonerna emellan Monokotyle
doner och Kryptogamer och f ö r s t bland desamma Ho-
loraceae, som innefattade CalUtrichineae, Polygoneae, 
Chenopodiaceae m. fl. (Piperaceae och Aristolochiaceae 
fördes till Monokotyledona familjer). Till s i s t åter b!nnd 
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Dikotyledonerna och närmast före *) Ormbunkarna upp
tagas Amentaceae, Coniferae och Scabrida? (=Urticacece). 
Kan man ej häraf sluta, att LINN6 insåg Dikotyledo-
nernas dubbla slägtskap, åt ena sidan med Monokoty
ledonerna, åt den andra med Ormbunkarna? 

Denna anordning af familjerna hos systemets tvenne 
grundläggare anse vi bevisa mycket, ehuru sednare syste
matiker, endast hållande sig till karaktererna heltoch-
hållet förbisett densamma. 

Vi vilja slutligen kasta en blick på egenskaper och 
beståndsdelar hos de sex dikotyledona klasserna. Ehuru-
väl likartade beståndsdelar hos vexterna mycket ofta 
endast är en analogi, kan man dock ingalunda neka, 
att de naturligaste familjerna äfven vanligen äro till 
egenskaper de mest öfverensstämmande. Om vi derfö
re finna sådana överensstämmelser inom en på sina 
skilda grunder uppgjord vextklass, så kan detta bi
draga till klassens naturlighet och lemna ett slags be
vis derför. Nu äro de familjer, som utgöra Bractei-
florae och Staminiflorae, börjande från Coniferae till de 
högsta i den sednare klassen, på ett högst förvånande 
och i ögonen fallande sätt, öfverensstämmancle till egen
skaper. Hartser, balsamer och etheriska oljor, hvilka 
allmänt och i största ymnighet förekomma, beska ex-
traktivämnen samt (i barken) adstringerande ämnen äro 
de nästan utan undantag inom alla familjer förekom
mande beståndsdelarna. (Malvaceae äro den enda be-

* ) Här ingå äfvoH t v e n n e andra fami l j e r , s o m dock ej må v i l 

s e l e d a o s s . Den ena nr C o a d u n a t a e , u n d e r hvilket n a m n LINNÉ 
s a m m a n f a t t a d e Anonaceae och Magrfolieae, och Ii vi lka? frukt af sp i -
ra ls lå l ldn k a r p e l l e r han j e m f ö r d e med en k o t t e . Der före s t ä l l d e s 
d e n n a familj b redvid Coniferae. — Den a n d r a , M i s c e l l a n e a e , ut
g ö r , s o m n a m n e t u t t r y c k e r , en s a m m a n b l a n d n i n g af f lere s m å fa
mi l j e r , och s ä t t e s e n d a s t på denna grund s i s t b land F a n e r o g a m e r n a . 
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tydligare afvikelse härifrån.) — Se vi deremot på Caly-
ciflorae, finna vi här indifferenta beståndsdelar rådande, 
slemmiga, salta eller syrliga safter, stundom adstringe-
rande ämnen (isynnerhet hos Rosaceaé), sällan och i 
ringa grad (endast hos Myrtaceae öfvervägande) harts 
eller etherisk olja, men extraktivämnen ingenstädes. — 
Hos Sertiflorae åter finnes ej sällan beska extraktiväm
nen, men förnämligast en skärpa, stundom flygtig, of
tare stark, giftig, narkotisk. J a med ett ord kunna 
vi kalla hufvudbeståndsdelarna hos Bracteiflorae och Sta-
miniflorae h a r t s a r t a d e , hos Calyciflorae i n d i f f e 
r e n t a , hos Sertiflorae s k a r p a . Hos Corolliflorae och 
och Seminiflorae, hvilka klasser äro bäst begränsade af 
karakterer, synes deremot ej så stor Öfverensstämmelse 
i beståndsdelar äga rum. 

I sammanhang härmed kunna vi fästa uppmärk
samheten på huru beståndsdelarna i de högsta famil
jerna uppträda förädlade eller förmildrade, då dere
mot i lägre familjer skarpa och giftiga ämnen ofta visa 
sig. Taga vi den (i vår mening) högsta familjen från 
hvarje klass * ) , äfven från de tvenne monokotyledona 
klasserna, och jemföra dem med hvarandra — Gra-
mineae, Orchideae, Papilionaceae, Melastomaceae, Cru-
eiferae, Labiatae, Synanthereae — så komma vi till ett 
högst märkvärdigt resultat. Dessa sju familjer, som 
tillsammans utgöra n ä r a t r e d j e d e l e n af alla fane-
rogamer — de tvenne förstnämnda familjerna innefatta 
nära hälften af alla Monokotyledoner — innehålla till
sammans k n a p p t en e n d a g i f t i g vext . Något 
enstaka undantag bland Synanthereae (Lactuca) och 

*) l k lassen B r a c t e i f l o r a e , som e n d a s t är ett lägre s t a d i u m 
af en annan, l innes ingen i s a m m a b e m ä r k e l s e högsta familj , som 
i cle ofri g a k l a s s e r n a . 



— 7 6 -

Orchidese är af alldeles ingen betydelse i ett så stort 
antal af vexter. 

5. Betydelsen af Darwins theori för ett naturligt 
vextsystem. 

Utan att hvarken kunna eller vilja anse våra upp
ställda åtta klasser bland Fanerogamerna för annat 
än ett ofullkomligt och bristfälligt försök —• kunna vi 
likväl anse methoden för deras uppgörande riktig och 
tillskrifva fel och brister vår ringa kunskap och erfa
renhet. Meningen har här varit, icke att uppställa ett 
fullständigt system, utan snarare att visa huru ett så
dant, enligt konklusionerna af DARWINS theori, kunde 
uppställas. I denna riktning återstår arbete för alltför 
många volumer, för att ämnet här skulle kunnat annat 
än i största allmänhet belmndlas. Inom hvarje familj 
bör sammanhanget mellan slägtena kunna bildlikt fram
ställas — samma bild af ett träd med sina grenar och 
qvistar som för det hela — och slägtena ordnas enligt 
samma princip, som familjerna. Alla familjer, hvilka 
uppges nätlikt *) sammanbinda de skilda grenarna, sko
la undersökas och till sin affinitet närmare bestämmas. 
Vår fasta öfvertygelse är, att af deras dubbla affinite-
ter den ena alltid skall visa sig vara analogi. Likale
des är vår öfvertygelse den, att ett verkligt naturligt 
system icke kan uppstå, så länge man hyser åsigten, 
att vexterna äga affiniteter åt alla möjliga håll och 
utan kritik godkänner en familjs slägtskap med de mest 
olika och ingen rimlig gemenskap ined hvarandra ägan
de familjer. Huru kan man ens tänka ett system för 

* ) Härifrån må vi skil ja d e fami l jer , hvilka bef innande s ig 

nära b e g y n n e l s e p u n k t e r n a af t v e n n e s a m m a n h ä n g a n d e g r e n a r verk

l igen kunna ha en af lägsen affinitet m e d h v a r a n d r a , s å s o m t. e x . 

vi tro fallet vara med Portulacaccaa och Primulaceae. 
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vextfamiljerna, om deras sammanhang är detsamma 
som knutarna i ett nät? E j heller kan ett vägande 
eller uppskattande i siffervärde af karaktererna och 
derpå grundadt domslut — såsom JUSSIEU och DECAN-
DOLLE försökt — medföra full tillförlitlighet, ty å ena 
sidan kunna äfven de vigtigaste karakterer vara ana
logier, och å den andra kan, såsom redan MAGNOL ut
sade, en tydlig förvandtskap finnas, som icke låter med 
ord uttrycka sig. 

Det naturliga systemets method är s y n t h e t i s k . 
Man uppsöker slägtskaper och der man finner affina 
former ställas de tillsammans; har man sålunda erhål
lit en naturlig grupp, då först böra de genomgående 
l i k h e t e r n a (karaktererna) uppsökas. På detta sätt 
ha vi öfverallt sökt gå till väga, ehuru i dessa blad 
endast den allmännaste hufvudgången häraf kunnat 
antydas. För ett artificielt system är methoden en 
annan, nemligen a n a l y t i s k : der bildas karaktererna 
af de mest iögonenfallande o l i k h e t e r . Nu kan det 
ej nekas, att den sednare methoden blifvit följd äfven 
i de s. k. naturliga systemerna. „Under en period, då 
det var vetenskapens mål blott att benämna och dia
gnosticera formerna, måste det naturliga systemet, för 
att kunna undantränga det öfverallt antagna och för 
sitt ändamål beqväma sexualsystemet, kunna lämpas för 
samma mål; behofvet af fixa karakterer gjorde sig så
lunda gällande och karakteren kom sålunda i många 
fall att bestämma och utstaka gränserna för gruppen. 
Denna villoväg, hvarpå systemet redan under sin första 
period råkade in, har af sednare systematici småningom 
blifvit fullföljd." (AGARDH). Så äro JUSSIEU'S tre hufvud-
afdelningar af Dikotyledonerna bestämda af blomkro
nans saknad, sambladighet eller fribladighet. Desamma 
bibehållas ehuru under andra namn och med mindre 
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förändringar hos ENDLICBER, DECAINDOLLE, FRIES O. a. De 
tvenne sistnämnde ha erhållit en fjerde hufvudafdelning 
genom delning af JUSSIEU'S Polypetalae och begagnande 
af tvenne hans deri innefattade klasser till hufvudafdel-
ningar. I allas system är således samma grundprincip; 
och b l o m k r o n a n blir den tyranniska regulatorn af 
all affinitet. (Jfr. pag. 25, f.) 

Att kunna bryta de bojor, hvilka i form af karakte-
rer hindrat det naturliga systemets utveckling, bestäm
ma beskaffenheten af och gången för vexternas slägt-
skap, samt derigenom lägga en fast grund för systemet 
jemte det orsaken till all affinitet blir förklarad — detta 
är i vår tanke den framtida betydelsen af DARWINS 
theori för det naturliga vextsystemet. 



InuehålL 
I. Darwins theori om arternas uppkomst pag. 1. 

II. Nyttan af Darwins theori vid vextrikets systemati
sering 17. 

1. En bild af djur- och vextriket 18. 
2. Svårigheten vid vextrikets systematisering 24. 
3. Vexternas olika grader af fullkomlighet... 27. 
4. Affinitet och Analogi 35. 
5. Några reglor för naturliga systemet 46. 

III. Tillämpning af det sagda vid bildande af natur
liga vextklasser. 

1. En hastig blick på Monokotyledonerna .... 49. 
2. De Dikotyledona familjer, som synas på 

närmare eller fjermare håll beslägtade 
med Monokotyledonerna 54. 

3. De Dikotyledona familjer, som synas sam
manhängande med Coniferae och Eqvi-
setaceaB 67. 

4. Sex klasser bland Dikotyledonerna 72. 
5. Betydelsen af Darwins theori för ett na

turligt vextsystem 76, 







Pris: 2 Mark. 


