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Planterne, fom næflen ethvert dannet Menneske onlker at 

kiende, og som alle foreene hg i at ynde, baade fordi de i 
ikiönne og fynclerlige Former øg herlige Farver udgiöre den 
meefl imponerende, meefl forfkiönnende, og ved deres Meta- 
morphofer meefl interrefferende Deel af Naturen, og fordi de 
ved deres Nytte ere os faa uundværlige, flode1 kun halv af- 
llörede, og derfor kun halv kiendte; da i Midten af det fore- 
gaaende Aarhundrede adskillige ftore Mænd borttoge Slöret, og 
fremftillede Kundfkaben om diffe Naturlegemer paa en fattelig, 
overlkuelig, og i Naturen grundet Maade.

Saadanne Mænd vare Tour nefort, Jussieu, Haller og 
Tinnemen blandt, dem var Linné den, fom var clen meett 
omfattende, og den, fom havde den meefl afgiörende Inflydelfe 
paa Botanikens Fremme.

De linneifke, en faa uhyre Kreds omfattende, giennem- 
lkuende, og i dens mindlte Deele ordnende Evner, fremtraadte 
vel ikke liden famlede hos nogen enkelt, thi hvor fielden 
frembringer Naturen en faadan Mand; men de gik dog for- 
deelte i Arv til mange af hans Difciple; og det er ifær ved 
di{fes ufortrødne Arbeide paa at fuldende og forfkiönne den 
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linneilke Bygning, at Botaniken har naaet fit nærværende, næ
sten u o verfe elige Omfang.

De linneiske Difciple hvile nu nælten alle med deres 
flore Lærer under de Blomlter, de lærte os at kiende; men at 
deres Aand ikke lkal forlade os, og deres Minde ikke tabe no- 
get Træk af fin Character; er det godt, at de, fom saae, kiendte 
og ærede dem, fremftille deres Billede for dem, fom ikke have 
nydt dette Held: og derfor troer jeg det gavnligt, naar jeg vo- 
ver at fremftille Trækkene af en Mand, fom blev an feet for 
een af Linnés troede og meeft fuldendte Difciple, hvis Kiend- 
fkab og Venfkab jeg regner blandt mit Livs itörfte Held, af 
Botanikeren Martin Vahl.

Da det i flere Selfkaber er en god Skik, at mindes de 
afdode Medlemmer ved Fremltillelfe af hvad de vare, og hvad 
de virkede; og da det ogfaa er en Vedtægt i dette Selfkab 
paa denne Maade atj hædre de tabte Medlemmer: faa haaber 
jeg og, at dette Forfog, fkulde end Udförelfen af Æmnet 
være meget mindre heldig, end Valget deraf, ikke vil blive 
fundet upasTende.

Det er ikke min Henfigt her at meddeele Selfkabet en 
Biographie af denne fieldne Mand, hvis Værd förft blev ret 
erkiendt i Fædrenelandet ved hans Döcl, faa at man med Rette 
kan anvende Suhms Ord: „similem si qvis sic dilige vivum. c£ 
Jeg kiender ikke nöie nok de Evner, han robede fom Barn, og 
udviklede som Yngling, de Kundlkaber, hvormed han smykkede 
lig under Linnés Veiledning, de Hændelser, der modte ham 
paa Reiser; og jeg vil ikke engang ftræbe at kiende de Hindrin- 
ger, som modsattes hans Energie, og de Tidspunkter i hans Liv, 
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fom kunne erindre om det paffende i Jiiin [Gravlkrivt; jeg 
kienelte ham ifær kom Lærer og Lærd, æg som saadan vil jeg 
föge at tegne ham.

I.
Vakl som Lærer.

En Lærer i Botaniken kan paa flere Maader opvække 
Lyft til denne Videnfkab og udbrede Kundskaber deri. Ikke 
at tale om den Oplysning, han udbreder ved line Skrifter, kom 
hvad Kahl angaaer vil blive underfögt i den folgende Afdee- 
ling, kan han gavne og danne ved fit Foredrag fra Cathedret, 
ved fine Demonstrationer i den frie Natur, og ved jevnlig Om- 
gang med de Mennefker, fom ynde denne Videnfkab. 1 alle 
diffe Henfeender var Kahl en fortrinlig Lærer.

Han manglede vel i Foredraget det Liv og den Varme, 
fom man nödig savner ved den törre Terminologie og den lo- 
gifk flrænge Syftemlære, fordi nemlig “en vis blyfærdig Frygt- 
fomhed qvalte under, Foredraget den Ild, fom var Drivefieren 
til hans Flid, og som man förft vecl nöiere Omgang lærte at 
kiende hos ham — og, synderligt nok, han, som i det fellkabe- 
lige Liv var frie og utvungen, og i line Tilhoreres Kreds uden 
for Cathedret meddeelende, var fra Cathedret tvungen og frygt- 
fom. Men des fikkrere og fandere, og desinere paffende for 
dem, fom han underviifte, var det, han foredrog. Han gik fiel den 
uden for fine skriftlige Optegnelfer, hævede endog ikke Oinene 
fra difife, men diffe Optegnelfer vare og Refultaterne af 
mange Aars Flid og rigtig rettede Studier, fra den Tid, da han 
i den lineilke Skole ltod op för Solen, naar hans Ven Fabri- 
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tins siukte sin Lampe, til den Dag da vi node hans Under- 
viisning; de vare Frugter af hvad han havde feet fra Nordcap 
til Tunis; og af hvad han havde overlagtog giennemtænkt *i  fit 
heele, aldrig arbeidslöse Liv.

Hvor meget end Plantelæren er sorandret og udvidet liden 
den Tid, kunne dilTe Forelæsninger, bom bleve optegnede af 
hans Tilhorere, endnu ansees Lom Mönftere paa hvad der bör 
foredrages i denne Videnlkab.

Hans Auditorium var derfor ikke et fuldpropp et Huus, fom 
ventede paa fmukke Phrafer og ikiemtfulde Anecdoter, men 
det beftod af faa, opmærksomme og videbegierlige Tilhörere, 
fom lærte hvad de onlkede at lære, og især veiledtes til felv at 
undeidoge Naturen, og at troe denne mere, end Læremefterne ; — 
men saa ftor var Kahls Autoritet, at ”Kahl har sagt det” om
trent var det famme, fom: jeg har selv erfaret det.

Som Systematiker fulgte han Kinne, fordi han anfaae den 
fexuelle Methode for at være den lettede at lære og den nem- 
mefte at bruge; og altfaa den gavnligtte, fom heuriftilk Methode 
betragtet; ikke fordi han med indskrænket Stolthed vilde hæve 
den paa den fynoptifke Methodes Bekoftning, da han, ligefoni 
Linné, meget vel indfaae dens Fortrin til Overligt af det 
heele; hvilket og ingen bedre end han kunde indfee, fordi han 
overlkuede faa meget.

Han var eiheller nogen flavifk Efterfölger af det linneifke 
Syltern. Mange ere de Forbedringer i Henfeende til Claffer, Or
dener og Slægter, fom han anbragte derved i fine Skrifter, og 
fom i det sölgende vil blive beviist. Man behöver kun at 
efterfee hans fidlle Arbeicfe, fom endog ved lin Begyndelfe for-



doblede hans allerede erhvervede Hæder, og giennemlæfe For- 
erindringen dertil, for at fee, at han kiendte baacle Fuldkom- 
menhederne og Manglerne ved den linneilke Methode, og at 
han sögte, faa meget foni Naturen tillod det, at rette de hdfte.

Jussieu, denne ftore Botaniker, som synes, ligefom de flee- 
fte af hans Familie i opftigende Linie, at være fkabt for den 
fynoptifke Methode, og fom maatke felv ikke er aldeles frie for 
Partilklied, naar det heuriftifke Syftem fammenlignes med det 
af ham adopterte fynoptifke, var Dahls fortroelige Ven, og jeg 
har felv været Vidne til den Agtelfe, de viifte for hverandre: 
Jussieu for Dahis heuriftilke Skarpfmdighed, og Dahl for 
Jussieus fynoptilke Genialitet, uagtet deres Synsmaader vare 
heelt forlkiellige.

Dahl kom fædvanlig ind i Læfefalen nogen Tid förend
Forelæsningerne lkulde begynde, og anvendte denne Tid til en 
Underholdning med fine Tilhørere, tom for dem var meget læ
rerig. I diffe Minuter meddeeltes uclen Tilbageholdenhed Op- 
lysninger om det, man endnu ikke rigtig forftod; man erholdt 
af Dahis ftore litteraire Forraad, mange litteraire Noticer, fom 
ellers vanlkelig findes, man hörte ham belkrive de ftore Mænd, 
de herlige Egne, de Haver, de fieldne Planter, han paa fine - 
Reifer havde lært at kiende. Kort sagt, diffe Forerindringer 
vare næften lige £aa lærerige som Forelæsningerne selv, og det 
er kun Skade, at de ikke som diffe bleve öptegnede, da mange 
fmaae Omftændigheder, fom naar cle vedkomme ftore Mænd ere 
meget interreffante, og kom ingen kiendte uden Dahl, döde 
bort med ham.

i
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Men ftiftede end Fahl, ved fine paalidelige og kundfkabs- 
rige Forelæsninger, megen Nytte for enhver, som havde Smag 
sor Naturens Betragtning, og Stadighed til at overvinde de Van- 
lkeligheder, bom ere forbundne med Videnskabernes Begyndelfes- 
grunde; Rod denne dog tilbage for den, han udbredLe, naar han 
forte fme Lærlinge ud i Naturen felv. Her og i Studerekam- 
ret var hans rette Hi em! hift for at famle, der sor at under- 
söge. Den Frygtfomhed, fom hvilede over den sra Cathedret 
docerende, var aldeles forfvunden sra den i Skove og Dale og 
paa Bakker; men overalt blandt Planter vandrende Lærer.

Botanilke Excurlioner ere rigtig anftillede den bedfte 
Skole for den, der lyfter at kiende Planterne. Man feer her 
Planten i fin naturlige Störrelfe, i line fædvanlige Forhold, i 
line naturlige Omgivelfer, i den Jordbund og den Stilling, den 
fordrer, kort fagt i alle dens cosmifke Momenter; man seer Plan- 
tens Metamorphofe og dens forfkiellige Deles succeflive Udvik
ling, man finder igien de gamle Venner fra foregaaende Aar, og 
der ligger udentvivl en dybere Fölelfe til Grund for Behagelig- 
heden i denne Tanke, end man fædvanlig foreftiller lig, thi de 
vare jo forfvundne og ftaae nu efter et langt Mellemrum blom™ 
Urende for os.

Alt dette fees og undeHoges ikke inden sor en Læfefahls 
snevre Vægge, ikke i en botanifk Haves ltive syftematilke Or
den, hvor dilTe samme Planter maae tvinges ind imellem srem— 
mede Omgivelfer, og derfor ogfaa ofte faae et fremmed Ud- 
feende; men i den ubegrændfede Natur, hvor Planterne, faa at 
hge, ere ordnede efter hine cosmilke Momenter, og hvor ikke 
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allene Lærlingen; men og Læreren finder en utömmelig Kilde 
til Kundfkab.

Den hvert Aar atter unge Natur mcddeeler fine Dyr- 
kere den Kraft, den Sundhed, den Munterhed og den Sereni- 
tet, fom er udbredt over den; kiere Minder sætter ham i For- 
bindelfe med henfarne Dage og fierne Egne, og der har neppe 
været nogen Botaniker, fom var det asLyfl, der ikke, lig Træk
fuglen, naar Van elrigs ti den nærmer fig, fölte en vis længfelfuld 
Uroelighed efter .at lykönlke Naturen, og fryde fig selv til Vaa- 
rens og de vexlende Aarstiders, og de med dem vexlénde Plan
ters Fremkomft.

Hos Dahl sammenknyttedes her behagelige Erindringer 
fra fierne Tider og Egne, fra den Tid, da han med Linnés 
talrige Folge giennemvandrede Upfalas Omegne, til da han eene 
giennemfögte halvtropifke Egne i Afrika. Naturligviis maatte 
dette oplive det ved Næringsforger og ubehagelige Forhold 
nedllagne Sind, og bortjage den Frygtfomhed, fom viifte lig hos 
ham, naar han betraadte Læreftolen.

I disfe Forhold var vores Lærer Dahl os dobbelt kier, 
hans Vcnlighed og Munterhed, foreenet med Naturens, fatte os i 
den Stemning, fom modtager lettefl Indtryk; og derfor længtes 
vi alle efter den Dag, da vi lkulde med ham vandre til Planter- 
nes Hiem, og lære dem der at kiende.

Baade fra Læreftolen og i Marken virkede altfaa Dahl 
med Held paa de unge Mennefker, fom hörte og fulgte ham. 
I en fnevrere Kreds, og med mere Henfyn til et dybere Stu- 
dium af den vegetabilifke Natur, virkede han paa den, fom havde 
Ledighed til, ved daglig Omgang at nyde hans Underviisning.

Vid. Sei. phys*  S-kr. I Deel. I Hafte 1821«
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Her faae man den linnéifke Discipel i et nærmere Forhold; 
et simpelt Vie fen uden Prætentioner, soreenet med ltore Kund
skaber, den flittige Naturgrandfker, som samlede Lærdom af 
Interelfe for Sagen felv uden Tanke om at prale dermed, og 
med alt dette den ftrænge Kritiker, fom sorflod at veie Skri
benternes Værd, naar de ftode under hans Forum.

Under hans Optigt og Veiledning undersögte man Plan
terne, sammenlignede dem med benægtede Arter, giorde For- 
fög til at udkafle udforlige Befkrivelfer og fammentrængte Ca- 
racterer, og övede fig derved i det, fom var foredraget paa Col- 
legierne; men gik tillige dybere ind i Videnfkaben.

Havde man fundet noget, som man troede var nyt eller 
fieldent, tyede man til ham, som den likkrefte Kilde her i 
Byen for at finde Oplysning, og aldrig mödte man Uvillie; 
den var derimod liam kiereft, fom kom oftest, og ifær de, font 
udflrakte deres Videlyft til de lavere Vegetabilier, der endnu 
den Tid vare kun ufuldkommen kiendte. Paa denne Maade 
viifte Liahl fig fom Lærer, — og dog var hans egentlige natur
lige Kald: ved egne Underfögelfer at fremme Plantelæren.

IL
Vahl som Lærd.

Fra en meget tidlig Periode i hans Liv flod det Maal 
for ham, at forfkafTe fig en for faavidt muelig fuldstændig Kund
skab om Vegetabilierne.

En meget ualmindelig Hukommelfe, et fikkert Öie til at 
finde Differentfer og Oveteenftemmelfer, et fortroeligt Be- 
kiendtlkab med de linneilke, Videnskaben faa gavnlige, Princi-
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pier for Slægternes og Arternes Adskillelse, underflottet ved 
hans utrættelige Flid, og den sieldne Lykke, han havde nydt, 
at fee faa meget paa fine mange Reifer fra. Nordkap til Tu
nis, bragte ham hver Dag nærmere til dette Maal.

Af et Fragment af hans Reifejournal til Tunis, fom gi cm- 
mes i den botanifke Haves Bogsamling og hvoraf noget er trykt 
i I fersens almennyttige Samler, ligefom ogfaa af Befkrivelfe 
over hans Reife i Norge, fom er indfort i Naturhistorie Sel- 
fkabets Skrifter, feer man, hvor opmærkfom han var paa alt 
det, fom omgav ham, ifær af Naturens Frembringelser. Han var 
imidlertid meget forligtig i at lade noget offentlig publicere af 
fine mangfoldige Optegnelfer og Bemærkninger, og det er vift, 
at han var henved 4o Aar, og af alle Botanikere anfeet for en 
meget udmærket Plantekyndig, forend han ved Skrifter havde 
viift, at han var det.

Ved hans Hiemkomft fra hans forfte fleeraarige Reife, fom 
havde udftrakt lig til Holland, Engelland, Frankerige, Schweitz, 
Spanien, Portugal, Italien og det nordlige. Afrika, ffemböd fig 
en lielden Leilighed for Kahl til at vife, at han forftod, at de- 
chifrere endogfaa Naturens ulæfelige Skrift.

Botanikerne ventede nemlig endnu paa de egentlige na- 
lurhiftorifke Refultater af Expeditionen til Arabien.

Vel havde Niebuhr med utrættelig Flid ordnet og udgivet 
det Forfkålfke Mnfcpt. Men deels vare diife kun afbrudte Op
tegnelfer, fom Forfatteren, om han havde levet, vilde have fu
pleret, og maafkee omarbeidet, naar han havde Leilighed til at 
bruge de europæiske Hielpekilder; deels var Forskål ikke nok 
bekiendt med Botanikens Fremlkridt, til at han med Sikkerhed 
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kunde beftemme de fundne Planter, hvilket fees deraf, at han 
ofte udgav en Plante for nye, fom ikke var det, og omvendt 
antog en Plante for bekiendt, fom virkelig var nye. Uvisheden 
om de Forfkalfke Beftemmelfers Rigtighed kunde kun afgiöres 
ved Underfögelfen af det Forfkållke Herbarium; men dette var i 
en maadelig Forfatning.

For skål bavde indlagt alt for fmaae Exemplarer og törret 
dem flet; de havde lidt meget paa Reifen hertil, og bleve flet 
behandlede efter Hiemkomften. Iftedet for at törre dem paa 
nye, havde man fat dem urörte hen paa et fugtigt Sted, og 
förlt da Fahl fik Tilladelfe til at underföge dem, bleve de 
tagne frem. Dette flcedte egentlig i Aarene 1779 til 1783 da 
Fahl var hiemkommen fra den linneifke Skole; men Fahl 
udgav intet derom, forend efterat han var kommet tilbage fra 
fin ftore Reife, paa hvilken Oplosningen af de mange vanlkelige 
Spörgsmaale, de Forfkållke Planter vedkommende var eet af hans 
vigtigfte Objecter. Han ventede, at finde diffe, deels fordi han i 
det Tournefortlke Herb., fom giemmes i Paris, haabede at er
holde mange Bidrag til Kundlkab om det Forfkållke, deels 
fordi han felv bereifte mange Egne, fom i climatifke Forhold 
vare lige dem, fom den arabifke Expedition havde underfogt; og 
denne Forventning blev ikke fkuffet.

I Symbolæ botanicæ, hvoraf Fahl udgav den ilte Deel 
1790, den 2den Deel 1791, den 3die Deel 1794, befkrives 
efter det Forlkv Herbarium omtrent 260 Planter, hvoraf 188 
ere aldeles nye Arter, og af ditfe endog 16, fom Forlk. aldeles 
ikke havde lagt Mærke til. Betragter man den Tid, F. tilbragte 
paa denne Reife, og de til den Tid temmelig ubekiendte Egne? 
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fom han giennemfögte, er delte Antal, sammenlignet med 
hvad andre Reisende i andre Lande havde udrettet, ikke be
tydeligt; men man maae ikke glemme, at en uheldig Skiæbne 
forfulgte Forskål og hans Samlinger, at han desuden maatte 
deele sm Virkfomhcd til alle Naturrigerne, og at det, vi kiende 
af de Forfkåhke Samlinger, er maafke ikke tredie Delen af hvad 
han havde famlet. I sm Enumer. plant, befkriver Fahl endnu 
adlkillige Forfkållke Cyperoicleæ ? som ikke ere anförte i Syrn- 
bolæ. Hvad vi imidlertid nu kiende deraf, fkylde vi Fahl, 
fom faa at sige atter fandt Planterne, efterat de paa nye vare 
blevne ukiendte, og vi fkylde endog Fahl det meefte, fom vi 
endnu eie af hiint Herbarium; thi det beclft conferverede, fom 
er tilbage deraf, lindes i den Fahlske Plantefamling, fom ved 
Hs. Majeftæt Kongens Naade nu findes ved den botanifke Hav?. 
Hvormeget maatte man ikke önlke, at Forfk. zoologifke Samlin
ger havde fundet en saadan Fortolker. Foruden diffe Forskå- 
liana indeholde Symboloe botan. en Mængde vigtige Plantebe- 
lkrivelser og Oplysninger om sieldne og nye Arter, hvilke vare 
Resultater af hans Reifer. Af nye Arter, fom ikke ere Forlkål- 
fke, har han i dette Værk belkrevet ikke mindre, end 524, 
hvilke han for ftörfte Deelen felv havde fundet, (kun nogle 
faa vare ham meddeelte af andre Botanikere) og af field- 
ne, forhen ikke rigtig kiendte eller differentierede Arter om

trent 200.
Symbol, bot. blev derfor anfeet medrefte for et af de 

vigtigfte botanilke Skrifter, fom i lang Tid var udkommet, 
fom et modent Produkt af en moden Skribent; det forfkaffede 
fm Forfatter det hæderlige Navn af een af Datidens grundigfte 
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Botanikere, og det ftaaer endnu hos alle Elendere blandt Hoved- 
værkerne i Botaniken.

1785 var Fahl i Conserentzraad O. F. Mullers Sted 
udnævnt til Udgiver af Flora Danica. Ogfaa her kom han 
ved line udbredte Kundfkaber om alle Plantefamilier paa fin 
rette Plads. At det var til ftort Held for dette Værk, at Fahl 
blev Udgiver deraf, har jeg paa et andet Sted fogt at bevise ; 
her vil jeg kun bemærke; at man i de Muller she Hefter ikke 
kunde rofe den Fuldendelfe i Henfeende til Tegning, Stikning og 
Illumination, fom udmærkede de Oederlke, at Mullers Nomencla- 
tur viifte, at han ikke var Botaniker, fom Zoolog, og kun i Hen- 
feende til de lavere Vegetabilier havde Fortienefler af Værket.

Fahl indfaae, at Fl. Dan. fom et National - Værk, der 
havde den dobbelte Bestemmelse, at udbrede Kundfkaber om 
Fædrenelandets Vegetabilier i Fædrenelandet felv, og at giöre 
Fremmede bekiendt med Danmarks vegetabilifke Produkter, 
burde være i Tegning og Stik correct og naturtroe, uden at 
hæves til et Pragtværk, bom ved km Koftbarhed. vilde blive 
mindre almeenbrugbart.

I de 6 Hefter, fom Fahl udgav, findes omtrent 180 
Planter, fom ikke forhen vare fundne i det danfke Rige, og af 
diffe vare ikke mindre, end 83 nye Arter, for flörfte Deelen 
Cryptogamer, men hvoraf dog nogle Phanerogamer, nemlig: 
Aira atropurpurea, Poa glauca} Astragalus sordidus, 
Dryas integrifolia 9 Salix Chrysanthos. Et betydeligt Tillæg 
fra et Land, fom allerede var saa meget underfögt!

Ved Naturhistorie Selfkabets Oprettelfe fandt Fahl An- 
ledning til at udarbeide og publicere adskillige intcreffante Af
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handlinger, fom i Forhold til dercs Störrelfe, ikke mindre, end 
de foregaaende Værker berigede Videnfkaben, jeg vil kun her 
anföre hans Ashandling, om Cinchona Arterne og om Perdi
cium og Rohria? som höre til de fortrinligste Monographier, og 
indeholde særdeles meget Nyt. Den fortie er tillige vigtig i 
medicinlk Henseende, og er bleven oversat paa Engelfk af En- 
gellænderen Lambert i hans Afhandling om famme Slægt.

Fahls Forbindelfe med Dr. König, med Rüttler og an- 
dre af de danlke Miffionairer, fom udentvivl have flere For- 
tienefter ved at samle Ostindiens Naturprodukter, end ved at 
omvende Individuer af clc forfkiellige indilke Kafter til maadelige 
Cliriftne, forfkaffede ham en udbredt Kundfkab om dette her- 
lige Climats fkiönne Planter; men endnu mere Nyt modtog 
han fra Veltindien og Amerika. Ved de betydelige Samlinger, 
fom Dr. Phlug■> Botanikeren v. Rohr og Rector, fielen Etats- 
raad Fest fendte ham fra de Veftindifke Öer, og fom Dr. Ryan 
meddeelte ham fra Montferrat, Monte Video, Surinam og 
andre Steder paa det fafte Land, blev han ligefom overralket 
ved den yppige Vegetation, de nye Former og det herlige Farve- 
fpil, hvormed Planterne derfra overgaae baacle de afrikanlke og 
afiatifke Planter. Han befkrev en Mængde af difle i fine Eclogæ 
americanæ og meddeelte i Icones plantarum Tegninger af 
5o Arter af diiTe, som ikke i hiint Værk vare blevne afbildede.

Botanikerne erholdt ved dette Værk Kundfkab om 171 
nye Arter, fom næften alle vare meget udmærkede Planter, og 
deriblandt 11 nye Slægter, foruden fuldstændigere Oplysning, 
end man hidtil havde havt, om 7b Arter.
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Alen et Arbeide af en langt ftorre Omfang, og mere al- 
mindelig Interreffe belkieftigede Kahl i hans fidfle Levetid; et 
Arbeide, som til den Tid var höift növendigt, for at Botaniken 
ikke skulde blive et Chaos, og fom ingen bedre, end han kunde 
udrette; dette var en Befkri velfe over alle til den Tid be- 
kiendte Planter i fyftematifk Orden, eller med andre Ord en 
Species plantarum.

Ved Opdagelfen af mangfoldige Oer i Sydsöen, S0111 
bleve underfögte i botanilk Henseende af kyndige Reifende, 
ved sortsatte Undersögelfer i de övrige Verdens Deele, især i 
Amerika, Ostindien og Sydpynten af Afrika, og ved den Op- 
inærkfomhed, fom de europæiske Botanikere viifte mod de lavere 
Vegetabilier, var Antallet af de bekiendte Planter voxet til 
det tredobbelte af hvad Linné havde kiendt. Naturligviis var 
det linneifke Systema- og Species plantarum derved bleven 
ubrugeligt, naar man nemlig vilde gaae noget dybere, end til

/

de almindeligfte Planter. Adskillige nye Udgaver af de linnei- 
fke Værker bleve vel beförgede, men de tilföiede Forögelfer 
vare faa saa hos nogle, og saa blottede for Kritik hos andrej at 
man i dem sandt fnarere en Labyrinth, end en Traad, som 
kunde lede derigiennem. Vel findes diffe tvende Feil i en 
mindre Grad i den Species pl.? som TKilldenow udgav, men 
denne Mand blev forft i fin fildigere Levealder, ved Udvidelse af 
line Kundskaber og Samling af en Mængde Materialier, dette Ar- 
beide nogenlunde voxen. Derimod havde Kahl i fin hele Levetid, 
omendfkiöndt kun i Begyndelfen til lin egen Oplysning, ftræbt 
at giöre lig duelig til dette Arbeide. Næften alle i den lildi- 
gere Tid giorte Opdagelfer vare ham bekiendte, enten ved
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Autopsie eller ved Skrifter og Correspondence; enhver^ som 
troede at besidde noget Nyt, meddeelte ham deraf, deels for 
felv at indhente Oplysning, deels for at bidrage til Fuldkom- 
menheden af et Værk , fom han fra afle Sider blev anmodet 
om at udgive længe förend han vovede derpaa.

Adlkillige i den fil digere Tid udkomne Værker vare og- 
faa J ahl til ftor Nytte og Lettelfe ved hans Udarbeidelfer. 
Ikke at tale om de mange fortreffelige Floraer over adlkillige 
hidtil ubekiendte Egne, og Monographier over betydelige Slæg
ter og Familier, famt den Mængde af botanifke Nycheder, 
fom blev bekiendtgiort i den franike Encyclopedic methodi
que, fandt han i G ært ner s fortræffelige Værk over Frugterne 
og Fröene, og i de franfke Botanikeres, ifær Richards, Udar- 
beidelfer over de naturlige Familier mangfoldige fikkre, og i 
Naturen grundede Jagtagelfer til Slægternes rigtigere Beftemmelfe, 
hvilke han upartisk og troeligen brugte.

Imidlertid indfaae han, at for at bringe Værket til en 
ftörre Fuldkommenhed, var det nødvendigt at giöre en Reife 
til Paris, hvor den ftörfte Mængde af botanifke Skatte vare 
famlede, ikke allene faadanne ældre, fom de foregaaende Syste
matikere ikke havde kiendt, f. e. Tourneforts og Commerfons; 
men ogfaa faadanne, fom nyere Reifende havde hiembragt, da, 
paa den Tid i det mindfte, ingen Nation kunde fættes i Sam- 
menligning med den franfke, i Henfeende til den Mængde af 
Naturforfkere, fom flittigen og grundigen underfögte og famlede 
fierne Landes Naturprodukter.

Reifen, hvortil V'ahl blev underflöttet af den danfke Re- 
giering, var meget frugtbringende, endog over J^ahls Forvent- 

Lid. Sei, phys» Skr. I Deel, I Hafte 1821. C 
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ning. Han blev modtaget med den Velvillie, fom er de pari- 

fifke Lærde egen, og med den Agtelfe, som de fkyldte hans 

Kundskaber og Fortienefter; og da alle vare overbeviifte om, 

at ingen bedre, end han kunde udfore det Arbeide, fom var 

Maalet for hans Reife, vare og alle redebonne til at give ham 

Bidrag dertil. Derfor bleve alle offentlige og private Samlinger 

villigen aabnede for ham; ja det blev ham endog tilladt, at be- 

nytte fig af Manufcripter, fom man agtede at bekiendtgiöre.

Dahl kom tilbage med en Skat, bom var ftor og fva- 

rende til hans Öyemed; han havde ikke allene udvidet og fik- 

kret fit Blik paa Klaffificationen i Almindelighed; men han havde 

lært en flor Mængde Nyt at kiende. Ikke mindre end 4ooo 

Belkrivelser af nye Planter, hvoraf de flette endog vare ham 

meddeelte i tørrede Exemplarer, höre til Frugterne af hans 

Reife.
o

Med en Flid, fom var beundringsværdig, og med en Sta

dighed, fom jeg ikke har feet Mage til, tog Dahl nu fat paa ~ 

alle fine Optegnelser og Excerpter, sammenlignede dem med sit 

Herbarium; og fandt nu, at næften alt maatte omlkrives, for- 

inden det leveredes til Preffen, at hele KlafTer maatte udgaae 

og fordeeles, at Familier maatte forandre Plads, mangfoldige 

nye Slægter dannes, og mange forandres, at af Synonymerne hvert 
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især maatte eftersees og nye tilföies Sec.; og dog bragte han 

det dertil, at den förfte Deel af dette Værk, fom han gav den 

befkedne Tittel: Enumeratio plantarum 8cc., og som inde- 

holdt de tvende förfte linneifke Klaffer, udkom alt i Aaret i8o4.

Det Bifald, fom dette Skrift modtoges med, var udeelt; i 

engellke, franfke,. tydfke, italienfke og amerikanlke Journaler 

blev det anmeldt med Lovtaler over Forfatteren, og alle ön- 

skede, snart at erholde Fortsættelsen deraf. Dahl vedblev ogsaa 

troeligen at arbeide derpaa, felv under Trykningen af den förfte 

Deel, og fik den anden Deel næsten færdig; men han op- 

levede ikke at kee mere, end Halvparten trykt. Det manglende 

blev udgivet af nogle af hans Venner.

Diffe tvende Deele af Fahl s Enumeratio, indeholde Klaffer- 

ne Monandria, Diandria, og den förfte Orden af Trian- 

dria, og udgiöre omtrent i5de Deelen af Syftemet, Cryptoga- 

merne ikke med beregnede. De indeholde Befkrivelfer, af omtrent 

1600 forfkiellige Plantearter, hvoraf 273 vare aldeles nye. 

Sammenligner man dette Skrift med de famme Klaffer i den 

WilidenoAvfke Species plant., da er Forfkiellen meget betyde

lig, thi dot indeholder 224 Planter mere end dette.

Beregner man Forholdet af disfe KlafTer mod det heele, 

da er det rimeligt, at derfom Himlen havde forundt Eahl en

C .2 
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saa lang Levetid, at han kunde have suldcndt dette Opus ar

duum, vilde det have indeholdt, foruden Cryptogamer, thi 

dides Antal kan for Tiden ikke beregnes, over 52ooo Arter; 

og dog var til den Tid, Humboldts og Bonplands Opdagelfer 

i Amerika, Browns i Australien, Roxburghs i Ostindien, C. 

Smiths ved Bredderne af Zaire Floden, Purshs i Nord-Ame

rika , Biebersteins paa Caucafus, de franfke Botanikeres i 

Ægypten, og faa mange andres, endnu ikke bekiendte.

Men Fortrinet as den Vahljke Sp ecies plantarum var 

ikke allene Plantearternes Mængde, fom den indeholdt; det 

beitod i flere Fuldkommenheder. Arterne vare nemlig for- 

treffelig differentierede, og man sporer ikke deri den Hang til 

at danne nye Arter, fom nu griber om fig iblandt de botaniske 

Forfattere. Synonymerne vare valgte med Sikkerhed og Kri- 

tik, og naelten alle Planterne udforlig; men paa linneilk Viis 

tillige fammentrængt befkrevne; kort fagt: det var det fuld- 

komnefte Arbeide af denne Art, fom hidtil var udkommet.

Refultatet af diffe Betragtninger over Dahl, fom Lærer 

og Lærd ere:

i) At Ral il fom Lærer, virkede meget, og mere, end no

gen for ham til Botanikens Fremme i Fædrenelandet.
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2) At Værket Flora danica fkylder ham en ftor Deel af den 

Roes, som Botanikerne tilkiende det, eta han satte dets 

Grændfer lige langt fra fkadelig Oeconomie og unöd- 

vendig Pragt; men udvidede dem ved on Mængde af nye 

Planter.

5) At han ved sine Skristcr var et Mynfter sor Botanikerne, 

ved Lærdom uden Pedanterie, og ved de rigtige Synspunc- 

ter, hvorfra han betragtede Planterne; hvilke sees baade i 

Diagnoserne og i de udförlige Beskrivelser

4) At han ved sine lærde og fkarpfindige Undersøgelser beva

rede for Undergang de botaniske Skatte, for hvilke For- 

fkål efter mange LideRer blev en Martyrer, og for hvilke 

den danfke Regiering havde opofiret betydelige Summer.

5) At han har dannet forfkiellige Slægter efter stadige, og paa

Naturen grundede Characterer, og berigtige! mange flere.

6) At han har udvidet Botanikens Grændfer ved fortreflelige

Belkrivelfer og Fremftillelfcr med omtrent uoo nye Plante- 

arter, og berigtige! feilagtige eller utydelige Belkrivelfer 

ved ct Antal af henved 700, og endelig:

7) At han med alt dette, fkiöndt ftræng i fm Dom over

det flette og pralende, var retfærdig, agtede Fortie- 

netten hvor den fandtes, gik den endog en anden Vei, 
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end dcn, han betraadte; og at han*  i fine Tanker om fig 

kelv, var ligekaa belkeden, bom i km Adfærd.

Saaledes, og saameget virkede Vakl! Tæller man hans 

Dage, da levede han kun kort, thi han opnaaede kun en Al

der af 54 Aar; men veier man hans Virksomhed, da levede 

han længe; og længe vil han endnu leve derved i Botaniker- 

ri es Minde.


