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Societas pro Fauna et Flora Fennica hade hoppats att

liistorien om dess hundi'aariga tillvaro skuUe skrifvas af dess

ordforande professor J. A. PALMiiN hvilken mer an nagon annan

var fortrogen med dess lif och verksamhet. Da detta hopp i

foljd af professor Palmens bortgang icke kunde uppfyllas,

behagade Sallskapets Bestyrelse anmoda mig att ofvertaga

uppgiften. Detta hedrande, men pa sidan om min egentliga

verksamhet Uggande uppdrag, ville jag icke afboja, da det fore-

foil svart att bland Sallskapets aldre, med dess tidigare oden

i nagon man fortrogna medlemmar fmna nagon som vore villig

att ataga sig detsamma, och da jag hari sag en mojUghet att

tjana Sallskapet.

Sallskapets historia har redan forut for tva perioder blifvit

skildrad: for de forsta femtio aren af A. Moberg, for de darpa

foljande tjugufem af J. P. Norrlin och J. A. Palmen. Af

dessa skildi-ingar har jag gifvetvis haft stor nytta, men standigt

har jag gatt tillbaka till kall-urkunderna. Dessa aro Sallskapets

protokoU och andra i dess arkiv bevarade handlingar afvensom

det akademiska konsistoriets protokoll. En del upplysningar

hafva vunnits ur professor C. R. Sahlbergs bref till grefve

C. G. Mannerheim och professor W. Nylanders bref till dok-

tor J. M, J. AF Tengstrom, alia tillhoriga Universitetets Ento-

mologiska museum. Jag har ocksa kunnat begagna statsradet

E. J. BoNSDORFFS sj alfbiografiska anteckningar, hvilka, ned-

sla-ifna for hans systerson professor J. A. Paem^n, vanligen

stallts till mitt forfogande af professor A. Luther, afvensom

artisten Magnus von Wrights dagboksanteckningar fran

1840-talet, som hans dotter doktorinnan IVIathilda Fabritius

godhetsfullt latit mig taga del af. Munthga meddelanden om
forna tider lamnades mig af Sallskapets nyss bortgangne he-

dersledamot professor Th. S^lan; ocksa professor Ernst

Bonsdorff har vanhgen redogjort for en del ungdomsminnen.

Till historiken har jag bifogat biografiska uppgifter om af-

lidna medlemmar som i Sallskapet innehaft nagot embete,

atnjutit understod eller pa annat satt framtradt. Dylika upp-



gifter meddelas vanligen i form af noter; har aro de alfabetiskt

uppstallda till en afdelning for sig. I all sin knapphet och brist-

fallighet torde de vara valkomna for dem som nu eller framdeles

intressera sig for Sallskapets historia. For manga af de har

upptagna personerna finnas data sammanstallda i de tillgang-

liga biografiska handbockerna af allman eller mer speciell om-
fattning. Nagon hanvisning till dylika upplagsverk gores har

icke for deras rakning som onska mer detaljerade upplysningar.

Daremot citeras nagra andra kallor i forkortningar som icke

torde behofva nagon forklaring.

I forteckningen ofver medlemmarna har jag sokt antyda den

verksamhet i samhallet de medlemmar kommit att utofva,

hvilka intradt i Sallskapet i sin ungdom. Harvid hade jag

verksam hjalp af var i fortid bortgangne slaktforskare magister

Ati,e Wilskman, utan hvars bistand dessa uppgifter varit

mycket bristfalUga.

En storre arbetsro an den som varit mig forunnad hade for

denna historik varit nyttig, i synnerhet for dess senare del.

Men da dess utgifvande svarligen kan uppskjutas framlagges

den har. Lasaren ma icke vanta att har finna en redogorelse

for det Sallskapet, vetenskapen till gagn och fosterlandet till

heder, utrattat under det gangna seklet. Att skildra detta har

ofverstigit mina krafter. Sakkunniga specialister skola med
ledning af Sallskapets skrifter och museernas samlingar kunna
utlagga detta. Ej heller har jag vagat att med ledning af den

tidigare utvecklingen teckna ett perspektiv af Sallskapets

framtid. Denna, som skapas af handlingens man, bjuder ofta

pa ofverraskningar. Jag har endast sokt att for dem som aro

intresserade af Sallskapet teckna en bild af dess lif, sadant det

under det flydda seklet gestaltat sig, och af de man som dari

verkat. Det skulle gladja mig om min skildring hos lasaren

komme att vacka samma kansla af aktning och tacksamhet

for de gangna tidernas man som den jag sjalf erfarit under

arbetet med de gamla pappren.

Helsingfors den 20 oktober 1921.

Fredr. Elfving.



Den forsta naturalhistoriska skrift, grundad pa egna iaktta-

gelser, som i Finland offentliggjorts, ar den Gatalogus plantarum

som medicine professorn vid Abo Akademi Ei,ias Til,i,andz

ar 1673 utgaf ofver Abo-traktens vilda och odlade vaxter. Det

var i sin egenskap af lakare och med tanke pa sina elever som
TiLLANDZ skrifvit detta arbete. Det drojde sedan tre fjarde-

dels sekel innan vid Akademien naturalhistorien erholl en offi-

ciellt erkand stallning sasom en sjalfstandig vetenskap. Detta

intraffade ar 1747, da dar liksom tidigare i Upsala inrattades

en professur i naturalhistoria och ekonomi. Visserligen afsags

darmed mindre att framja naturalhistorien sasom sadan an att,

riket och dess ekonomi till fromma, soka utnyttja det vetande

som vetenskapens idkare forvarfvat sig om den lefvande natu-

rens alster, vaxterna och djuren, men da, sasom af professurens

benamning framgick, dess innehafvare maste vara en natural-

historiker, sa fick dennes vetenskap dock en helt annan bety-

delse och stallning vid Akademien an tidigare, da den betraktats

som en del af den allmanna naturlaran eller fysiken eller af me-
dicinen. Det allmanna intresse som vid denna tid skanktes

»ekonomien» harrorde innerst fran en astundan att bota de

skador krigen fororsakat. Att forhoppningarna harvidlag forst

knotos vid naturalhistorien berodde visst darpa att denna

stod de nordiska landernas modernaring, jordbruket, narmare
an ofriga vetenskaper det gjorde, och att just vid denna tid

naturalhistorien, tack vare Linnes verksamhet, som skaffade

honom och bans land varldsrykte, vackte ett intresse och ut-

ofvade en tjusning, som strackte sig till de mest ohka lager af

samhallet. Och hksom Linne, fastan reformator af natural-

historien i dess helhet, framfor allt var botanist, sa blef det

ocksa framst till botanisterna man htade for ekonomiens upp-



hjalpande. Botaniken blef for den nye professorn vigtigare an

zoologien.

Professurens forsta innehafvare blef Petrus Kalm. Han
tilltradde sitt embete forst 1752 efter aterkomsten fran sin

beromda amerikanska resa, denna resa vid hvars planlaggning

af LiNNi; sa stora forhoppningar fastades med tanken pa alia

de i ekonomiskt afseende viktiga vaxter ban fran Nord-Amerika

skuUe till Sveriges rike hemfora, men hvars viktigaste resultat

belt visst lag pa det vetenskapUga omradet, i de sambngar af

naturaber, framst vaxter, ban dar gjorde ocb dem bans laro-

mastare beskref, darmed laggande grunden till kannedomen

om Nord-Amerikas fauna ocb flora. Kai,ms verksambet vid

Akademien var lika mangsidig som bans professur det krafde.

A ena sidan bade ban att pa grund af bvad ban last eller i ut-

landet sett arbeta for forbattringar i vaxtodUngen, afseende

saval nya metoder som nya vaxter. A andra sidan bade ban

sina rent vetenskapbga intressen. Planen pa Flora Canadensis

maste ban val ofvergifva; isoleringen i Abo forde det med sig.

Men i stallet kunde ban sa bega att 1765 utkom en disputation

Florce fennicce pars prior, den forsta sammanstallning af Fin-

lands vaxter efter Tii.i,andz, gjord efter sambngar ocb anteck-

ningar af bonom sjalf ocb talrika elever, aldre vid Akademien

verkande larare icke att forglomma. I den omgifning dar ban

verkade fingo de vetenskapbga intressena lof att smaningom

trada tillbaka for tanken pa det narmast nodvandiga, ocb mot
slutet af sin lefnad sysslade Kai,m nastan uteslutande med
fragor som bade en mer eller mindre praktisk syftning. Den
mangd disputationer dem ban skrifvit eller inspirerat vittnar

om bans nit, ocb bvad ban till exempel gjort for att bos sina

elever d. v. s. de bbfvande tjanstemannen i landet sprida kun-

skap ocb intresse for tradgardsodlingen ocb bvad darmed sam-

manbanger ar ensamt nog for att tillforsakra bonom en beders-

plats i var karga kulturbistoria.

Under arens lopp klarnade det emeUertid att resultatet af

arbetet ocb anstrangningarna icke motsvarade forvantningarna.

Planerna att odla silkesmaskar pa den amerikanska muUbars-

busken fick man lof att definitivt afskrifva, forboppningarna



att odla en mangd utlandska vaxter for fargeriernas behof likasa,

och pa samma satt gick det med manga andra vackra planer.

Planteringarna af amerikanska vaxter invid Abo fingo for-

falla och en allman afmattning intradde i de ekonomiska straf-

vandena. Men intresset for studiet af naturen, vackt till lif

af hoppet om ekonomiska fordelar, fortlefde oberoende af tan-

ken pa vinst. En jamforelse mellan den akademiska litteraturen

fran 1700-talets senare decennier och den fran 1730- och 1740-

talen utvisar detta tydligt. De talrika sockenbeskrifningarna

med deras omvaxlande innehall, de meteorologiska och feno-

logiska iakttagelserna utvisa vid sidan af de mer ekonomiska

afhandhngarna nya tankestromningar i naturalhistorisk rikt-

ning. De naturhistoriska studierna vid Akademien befordrades

yttermera da ar 1777 genom donationer af professoren Joh.

Haartman och sedermera bergsradet Johan Hisinger en ny

lararetjanst inrattades, namhgen en kombinerad medicine ad-

junktur och botanices demonstratorbefattning, en tjanst som

narmast afsag att bibringa de bhfvande lakarne de nodiga in-

sikterna i botanik och droglara. Till forste innehafvare af denna

tjanst utnamndes 1778 Carl Niclas Hellenius. At honom

ofverlamnades ocksa ar 1780 varden af den botaniska tradgar-

den hvarjamte han fick sate och stamma som professor i Kon-

sistorium. Detta i anledning daraf att Kongl. Majestat efter

Kalms dod 1779 till hans eftertradare med fullkomUg afvikelse

fran Konsistoriets forslag utnamnt adjunkten i lagfarenhet

Salomon Kreander, hvilken var belt och ballet frammande

for naturalhistorien. Da demonstratorsbefattningen var for-

lagd inom Filosofiska fakulteten och da de fordringar som i

afseende a medicinsk undervisning stalldes a dess innehafvare

icke voro stora, sa blef demonstratorn de facto en larare i bota-

nik. For zoologien var det mindre val stalldt. Visserhgen hade

genom en annan donation af professor Johan Haartman in-

rattats inom Filosofiska fakulteten en professur i naturalhistoria

och veterinarvetenskap, en professur, inom hvars laroomrade

zoologien gifvetvis var afsedd att spela en dominerande rol

och till hvars forste innehafvare utnamndes (1786) donators

systerson Gabriel Bonsdorff, hvilken vid denna tid sysslade



med studiet af entomologien. Men denna professur samman-

slogs 1796 med den likaledes af Haartman stiftade professuren

i anatomi, kirurgi och barnforlossningskonst, sa att zoologien

ingen annan representant hade an professorn i naturalhistoria

och ekonomi.

Efter Kreanders franfalle blef Hei^lKnius, som var en

synnerhgen dugande man, ordinarie professor och natural-

historiens framsta malsman vid Akademien (1793). I den aka-

demiska htteraturen under bans tid kan man utlasa samma
hufvudstromningar som tidigare, men darjamte en vaxtsyste-

matisk riktning, som tog sig uttryck i monografiartade fram-

stallningar af oUka vaxtslakten, rent botaniska afhandlingar.

Med stor ifver och framgang arbetade Hei^lEnius pa forkof-

randet af Akademiens museum, nagot som icke tyckes hafva

legat for Kalm. Utredandet af de lefvande varelsernas tal-

losa former utgjorde vid denna tid naturalhistoriens framsta

uppgift. Herbariet bragte han j ett skick som lat det, afven

jamfordt med Upsala, fordelaktigt framsta. Mindre omfat-

tande, sannoUkt ratt obetydande torde de zoologiska samUn-

garna hafva varit; det forefaller som om de till vasentUg del

hade utgjorts af snaekor, musslor och koraller, hvilka val trotsa

tidens tand. Botaniska tradgarden var foremal for HelIvEnii

oaflatliga omsorg. Tata ombyten af demonstrator vallade af-

brack i arbetet darstades, men ar 1810 erhoU han i Cari, Rein-

HOLD Sahlberg en kunnig och verksam medhjalpare.

Som bekant lat sig kejsar Alexander I angelaget vara att

efter erofringskriget 1808—09 kraftigt understoda Abo Akademi.

Professorernas loner och inrattningarnas anslag hojdes, nya

tjanster inrattades. Bland dessa senare var ocksa en som kom
zoologien och botaniken tiU godo, namhgen en adjunktur i

naturalhistorien hvarmed var forenad inspektoratet ofver Mu-

seum. Detta hade sjmbarhgen numera fatt en sadan omfatt-

ning att dess skotsel var alltfor tidsodande for att kunna alag-

gas professorn ensam, hksom ocksa dennes laroomrade var sa

stort att han var i behof af bitrade. Den forsta innehafvaren af

denna tjanst blef Saheberg. Demonstrator efter honom blef

Lars Johan Prytz.



Da Hellenius vid fyllda 70 ar lemnade sin professur (1816)

eftertraddes han af SahlberG (1818). Dennes studier hade

forst varit af ofvervagande botanisk art, men senare hade han

intresserats af entomologien, och 1817 begynte han utgifvandet

af den langa disputationsserie Insecta fennica hvilken kom att

utgora bans lefnads hufvudverk. Han var en rorhg och verk-

sam man. Som ung decent hade han atfoljt professor Johan Ga-

DOLIN, den beromda kemisten, till Sverige for att bitrada ho-

nom vid emottagandet af en mineral- och snacksamUng som

Akademien inkopt. Ar 1812 hade han planerat en fard till

sodra Ryssland for naturalhistoriska insamlingar; allt var i

ordning, men kriget med Frankrike kom hindrande emellan.

Foljande ar sandes han pa HelIvEnii forslag till S:t Petersburg

for att inleda relationer med tradgardarna och med samlare

darstades, hvilken resa for Tradgarden i Abo blef mycket gif-

vande.

SahIvBERG var en intresserad och kunnig jordbrukare, hvil-

ken omstandighet af Konsistoriet raknades honom till fortjanst

vid uppgorandet af forslagsrummen till professuren. Hans for-

farenhet kom gifvetvis Botaniska tradgarden till godo, men bans

larareverksamhet fick haraf alldeles ingen pragel. Det framhaf-

vande af naturalhistorien pa ekonomiens bekostnad som redan

hos HellEnius tydUgt framtradde blef af Sahi^bERG belt ge-

nomfordt: han var professor i naturalhistoria och ekonomi, men

i denna titulatur hade ekonomien ingen betydelse mer, han var

faktiskt professor i naturalhistoria. Det skuUe forga tre fjar-

dedels sekel innan ekonomien ater skuUe gora sitt intrade vid

Hogskolan i form af vara dagars Agrikultur-ekonomiska sektion.

Liksom Heli^Enius betraktade Sahlberg sasom en af sina

viktigaste uppgifter Museets forkofran. Han hade ett oppet

oga for anatomiens och fysiologiens betydelse inom natural-

historien, men studiet af dessa discipliner ansag han sig bora

lamna at framtiden: »Nu skall samlas med all kraft och sedan

ma man tanka pa den filosofiska delen af naturens kannedom»

skref han. I sadant syfte foreslog han 1819 att arligen en eller

heist tva unge man skulle pa museifondens bekostnad i ohka

delar af landet fa under sommarferierna verkstalla insamling



af naturalier, Samlingarna skulle tillfalla Museum, som dar-

igenom finge en i mojligaste matt fullstandig samling af in-

hemska naturalster, medan dupletterna skulle anvandas till

byte mot utlandska. Harigenom skulle ocksa hagen for natural-

historiska undersokningar vackas och unge man inom landet

utbildas, sa att de sedan kunde sandas i liknande syfte till ut-

landet, Museum till fromma. Konsistoriet forordade forslaget

och Kanslern bifoll »att sa ofta omstandigheterna sadant med-

gifva, en eller tvenne skicklige man finge arligen bland Univer-

sitetets studerande utses att pa museifondens bekostnad vid

varens borjan och under sommaren foretaga resor i olika trak-

ter af Finland for att for Museum samla inhemska naturalster

samt i ofrigt vinna all mojlig kannedom af landets natural-

historia».

Sommaren 1819 forordade Sahlberg kandidaten Lars Ho-

MEN och studeranden Fredrik HedberG sasom exkurrenter

till trakterna kring Paijanne, dar de skulle insamla djur och

vaxter, i synnerhet insekter och kryptogamer; den forteckning

ofver samhngarna som Home:n inlamnade upptog 440 arter

insekter i 1070 exemplar samt nagra vaxtarter som saknades i

Abo-trakten. — Samma sommar foretog pa egen bekostnad

demonstratorn Prytz, atfoljd af magister Fredrik Gabriei.

Sanmark, en resa till Lappmarken anda upp till Nordkap »f6r

att afven till dessa trakter utstracka sin till nagon del utarbetade

finska flora och att oka sina naturalhistoriska samhngar». Fol-

jande sommar sandes magister Sanmark och student AdoIvF

Vii^HEivM Dammert for Museets rakning till sodra delen af

Lappland vid norra gransen af Kajana harad.

Som synes satte Sahi^berg fart i arbetet. Hans narmaste

man, den till hans eftertradare sasom adjunkt och museums-

inspektor utnamnda Johan Magnus af Tengstrom, en son

till Universitetets Kansler, den maktige arkebiskopen, var

daremot icke nagon drifvande kraft. Docent i naturalhistorien

ar 1816 och medicinedoktor, hade han for sin vetenskapliga

utbildning 1817—19 gjort en resa till Sverige, Danmark, Tysk-

land, Frankrike och Schweiz. Utan att hafva speciminerat

for adjunkturen erholl han densamma, da Fakulteten »f6rmo-



dade honom vara i tillfalle att foroka sina insikter under sin

utlandska resa».

Sin lifvande och intresserande inverkan pa de unga utofvade

SahlbERG framst vid de exkursioner han med studenterna fore-

tog och hvarvid uppmarksamheten fornamligast var riktad pa

insekt- och vaxtverlden. Man torde erinra sig att det akade-

miska lasearet vid denna tid afslutades forst i medlet af juni,

hvarfor forhallandena stallde sig gynnsammare for den akade-

miska lararen i afseende a exkursioner an i vara dagar,

Varen 1821 anordnade Sahi^berg jamte af Tengstrom

tva langre exkursioner. Den forsta foretogs till fots till hans

egendom Ylane Nygard, ungefar fern mil fran Abo. Den 28

maj kl. 7 pa morgonen aftagade 22 man, dari inberaknad pro-

fessorns son, den 9-arige Ferdinand, langs landsvagen norrut.

Folket vid vagen var idel undran ofver det ovanliga sallskapet.

Vadi-et var foga gynnsamt, men stamningen patagUgen god.

Under full vokalmusik skedde intaget pa Nygard den foljande

dagen pa aftonen. Dar exkurrerades de tva foljande dagarne,

men med klent resultat for det daliga vadret. Den 1 juni an-

traddes aterfarden, hvilken till storsta delen gjordes med hast,

hvarpa exkursionen foljande dag fortsattes pa Runsala med

nagot battre resultat. Den andra farden skedde den 9 juni,

da tidigt pa morgonen 26 man i tre slupar seglade ut at Pargas

till, darifran de foljande dag atervande. Afven nu var vadret

foga gynnsamt och skorden klen. Men under dessa exkursioner

foddes bland deltagarne tanken att sluta sig tillsamman och

bilda en forening for studium af den inhemska lefvande natu-

rem: sa vittnar Sahi^berg sjalf i ett bref till sin van C. G. Man-

NERHEIM. Hos hvem denna tanke forst foddes vet man ej,

och det hade kanske, som en af vara nyare forfattare sager i

ett liknande fall, varit Uka fafangt att fraga detta som att fraga

hvilket trad i skogen det var som forst borjade susa for stormen.

Var det bland de unge eller var det hos de aldre den tanken

uppstod? Visst forefaller det troligt att denna framtidstanke

utgick fran de unga. Det vet man emellertid icke, men det

vet man att den aldste i Sallskapet, professor Sahi^berG, om-

satte tanken i handhng. Vid ett sammantrade hemma hos ho-



nom den 1 november 1821 ofverenskommo tre af Akademiens

larare, Sahi^bERG, af Tengstrom och Kai,m jamte sju studenter

att bilda en dylik forening.

Detta var upphofvet till Societas pro fauna et flora fennica,

som alltsa den 1 november 1921 fyller ett hundra ar.

BUcka vi tillbaka pa dess oden under denna tid, sa skonja

vi dar nagra val afgransade perioder: 1) dess stiftelse och

verksamhet i Abo aren 1821—1827; 2) dess aterupplifvande

och utveckhng under professors Sahi^berGS ledning i Helsing-

fors aren 1829—1841; 3) tiden 1842—1859, hvarunder efter

afmattning, strider och svarigheter den till sina grunddrag

annu bestaende organisationen forbereddes samt 4) tiden efter

1859, hvilken ter sig som en i det stora hela enhethg period,

inom hvilken nagon vidare uppdelning i bestamda tidsperioder

svarligen later sig gora, men dar tanken och minnet osokt dro-

jer vid ordforande-skiftena, hvilka, hksom i staternas historia

regentskiftena, utmarka fixpunkter i en eljes jamnt fortlopande

utveckhng.
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I. Sallskapets stiftelse oeh verksamhet i Abo
aren 1821—1827.

Den skildring af denna tid som en eftervarld med ledning

af Sallskapets protokoll skulle gora — och dessa protokoll aro

icke ens fuUstandiga; for tiden emellan den 16 november 1824

och den 25 oktober 1826 saknas alia handlingar, dessUkes efter

den 28 mars 1827 — kunde icke mata sig med den som profes-

sor Sahlberg med stod af dessa protokoll och med hela sin

skatt af friska personhga hagkomster ar 1830 lamnade vid

SaUskapets forsta arsmote efter dess aterupplifvande i Helsing-

fors. Den finnes i Sallskapets arkiv bevarad och den aftryekes

har, pa samma satt som professor Adolf Moberg det gjort i

sin 50-ars historik, som ett det mest vittnesgilla dokument

rorande den ifragavarande tidrymden.

»Bade Ijuft och smartande ar for vart Sallskap minnet af

framfarna tider. I hkhet med nastan hvarje annan inrattning,

vetenskaphg eller ekonomisk, pubhk eller enskild, har afven

vart samfund, inom den korta tid det varit verksamt, erfarit

de omvexlande oden, som alltid atfolja alia manskUga foretag.

Med en sann gladje erinre vi oss den tidpunkt, da for vid pass

atta och ett halft ar sedan nagra unge for naturalhistorien nit-

alskande man med de vid Universitetet da varande larare i

namnda vetenskap sammanknoto ett brodraband, for att under

gemensamma bemodanden, med ungdomens varma nit och

kraftiga verksamhet i forening med lararens langre erfarenhet,

sammanbringa och uppstalla en saniUng af Finlands organiska

naturalster och att salunda anskaffa nodiga materiaUer tiU en

i framtiden bhfvande Finsk Fauna och Flora. Med verkehg

tiUfredsstallelse paminne vi oss den fortgang och raska tillvaxt,
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som Sallskapets bemodanden och samlingar nastan dageligen

ronte och erhollo. Med tacksamhet minnas vi det nit, hvarmed
ledamoterna, och i synnerhet nagre af dem, arbetade for det

asyftade andamalet. Smickrande ar afven atanken af den upp-

marksamhet, hvarmed sallskapets foretag hedrades af Uni-

versitetets larare, till och med af dess hogsta styrelse. Men
bittert ar deremot minnet af den dag, da jemte en nastan total

forstoring af vetenskapernas urgamla Finska hem och jemte

de oberaknehga htterara forluster, som Finlands enda hogskola

gjorde, afven alia frukter af Sallskapets nitfulla bemodanden,

nastan i ett ogonbUck forvandlades i rok och aska, och da Sall-

skapet, husvillt och forskingradt forsattes uti en hemsk overk-

samhet. Men denna dvala ar forbi, och det fornyade mod,

hvarmed Sallskapet ater tradt i sin fordna verksamhet, den

framgang dess foretag synes lofva, vacker nya forhoppningar,

och Sallskapet kan redan med goda skal aberopa det gamla

ordstafvet: dulce est meminisse quod durum fuit pati.»

»Det var den 1 November 1821, da jemte Herrar Inspektor

Musei professor D:r Johan Magnus af Tengstrom och kort

derefter vordne Botanices Demonstratorn D:r Matthias Kai.m,

Philosophic Magistern Fredric Gabriel Sanmark samt stu-

deranderne Frans Johan Rabbe, Alexander von Nordmann,
Fredrik Wilhelm Brummer, Adolph Wiehelm Wegelius,

Adoeph Wieheem Dammert och Carl Sigfrid Matthias

Tams samlades hos mig i andamal att radgora och besluta om
inrattningen af ett samfund, som under namn af Sallskap for

Finsk Zoologie och Botanik ' ) skulle medelst samlande af Fin-

lands djur och vaxter gora en narmare bekantskap med landets

Fauna och Flora. Till ledamoter af detta Sallskap beslots att

inbjuda alia man, som onskade att bidi*aga till en noggrannare

kannedom af Finlands naturalhistorie, och hvarje medlem er-

holl rattighet att sadana foresla. En gang hvarje vecka skulle

sallskapet sammantrada, och for uppkop af nagra sma behofver

') Vart sallskap kallade sig forst wFinlands naturhistoriska sallskap«, men
fran och med det femte sammantradet den 12 december 1821 anvandes benam-

ningen oSallskapet for finsk zoologi och botanik)); i dess sigill stod likval fran

borjan inskriften Societas pro fauna et flora fennica. (F. E.)
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borde hvarje ledamot for den forsta terminen erlagga 2 Riks-

daler riksgalds. ') Till sekreterare och tillika skattmastare

valdes genast Doktor Kalm, som i denna egenskap och i stod

af hvarje termin forrattadt val fortfor att bitrada Sallskapet

anda till slutet af hostterminen ar 1824. — Da Sallskapet icke

agde utvagar att sjelf besta sig rum for sina sararaankomster

och nodiga skap, lador m. m. till uppstallande och bevarande

af sina bUfvande samUngar, sa beslots genast att derom anhta

Universitetets Consistorium och att vid denna anhallan forena

det anbud, att Sallskapet ville till Universitetets Museum upp-

lata sina samUngar, med forbehall att sjelf dock fa disponera

dem sa lange Sallskapet fortfor att existera. Af vanUg valvilja

for hvarje vetenskaphgt foretag lemnade Consistorium Sall-

skapet tillstand att begagna de rum, hvaruti myntsamhngen

varit uppstalld, och lofte att med behofUga skap och inventarier

forse desamma. Till den 15 oktober 1822, da dessa blefvo in-

redda, holl Sallskapet emellertid sina sammankomster uti

det rum, som var bestamdt till ett handkabinett for professorn

i naturalhistorien. Under vintern anskaffades och inreddes

skap, lador och andra nodiga forvaringsstallen for samlingarne.

Den 16 April valdes ordforande, som jemte sekreteraren borde

underskrifva de tryckta kallelsebref , hvilka nu begynte utfardas.

Med den annalkande varen patanktes anlaggningen af samlin-

garne. Den 7 Maj utsags Herr Dammert att under namn af

intendent varda och rangera desamma, och den 21 i samma
manad blefvo de forsta naturalster till protokollet anmalda.

Nastan vid hvarje sammantrade inlamnades sedan storre eller

mindre bidrag till samUngarnes forokande, hufvudsakHgen af

Sallskapets ledamoter, men afven nagon gang af personer utom

sallskapet. Ett foretag, foranledt af den dubbla karleken, nem-

Ugen for vetenskap och fosterjord, beromvardt till sitt ursprung

och uppmuntrande under dess utforande, kunde ej annat an,

1) Att hvarje vecka under laseterminema sammantrada visade sig snart

vara ogorligt. Ar 1822 hollos visserligen 26 sammantraden, men foljande ar

endast 10. — En riksdaler a 48 skilling = en svensk krona. Af ofriga i

det foljande namnda myntslag motsvarar en rubel a 100 kopek fyra mark, en

rubel bajico assignationer ungefar 1 mark 15 penni. (F. E.)
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sa vidt i ofrigt omstandigheterna medgafvo, lyckas.'^) — Uppa
mindre an sex ar tilltogo samlingarne, i synnerhet af foglar

och insekter, till en visst icke obetydlig mangd sarskilda arter.

Brist pa tillrackligt antal embetsman, och svarigheten, eller

rattare omojHgheten for en enda person att emottaga, preparera,

anordna och uppstalla samt tiUika forteckna alia de sarskilda

naturalster, hvilka nastan dagehgen aflemnades, vallade att

Sallskapet slutUgen icke mera med full sakerhet kande hvad i

hvarje samhng befanns. Endast ifran Sallskapets diarium

ofver gjorda foraringar kunde inhemtas hvad som till samhn-

garna bhfvit foraradt; men da afven detta diarium icke mera

finnes, sa kan jag icke heller uppgifva antalet af de species, som

utgjorde hvarje samhng. Jag tror mig dock med visshet kunna

antaga att omkring 20 species daggande djur, 200 species fog-

lar, 10 amfibier, 30 eller 40 fiskar, 2000 insekter och kanske

800 orter redan agdes af Sallskapet. Ehuruval hvarje natur-

alster, som till Sallskapet forarades, genast uppstalldes inom

den samhng, der den borde sta, sa blef dock for det dagehgen

tiUvaxande antalet en ny omstaUning nodvandig, och denna

blef i borjan af ar 1827 besluten och till vissa ledamoters verk-

stallande upplaten. Herrar Dammert, P. Ph. Lindforss och

Tams skulle anordna fogelsamhngen, jag och den sistnamnde

atogo OSS att omstalla insekterna, professoren AF Tengstrom

forband sig att rangera herbarium. Kataloger skulle da tilhka

1) Till att hogtidligen fira och bega sin tredje arsdag sammantradde Sall-

skapet den 1 november 1824 kl. 4 e. m., »och sedan sammankomsten blifvit

oppnad af Sallskapets ordforande, Rector Magnificus, Herr Professoren D:r

SAHtBERG, med ett kort tal, hvilket framstallde de stora fordelar Natural-

historien i Finland under de tre sista aren genom Sallskapets ledamoters ofor-

trutna bemodanden vunnit, framtradde ledamoten i Sallskapet studeranden

Alexander von Nordtmann och forestallde i ett for dagen lampadt tal Natu-

ralhistoriens nytta och varde samt de formaner, som blifvit Sallskapet genom

dess ledamoters atgarder ifran Sallskapets stiftelse till denna dag beredda)).

I sammanhang med arsdagen var ett festligt samkvam anordnadt. Harom skref

professor SahlberG: »Man drack nagra skalar, at sin lilla kvallsvard och hade

roligt. Jag formodar val att nagon anmarker oskickligheten deraf att man

inom Akademiens murar hade en bal, men det far ga for min rakning, ty jag

villa hellre tillata denna ohelgelse, an att stalla till calaset pa ett vardshus».

(F. E.)
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uppgoras, afvensom defektlistor till de samUngar, hvilka mest

blifvit dertills riktade. For att fordela den ofverhopande mangd
af arbeten, hvilka nu alago endast en person, pa flera hander,

vacktes redan vid slutet af hestterminen 1826 fraga om an-

stallande af flera intendenter, en for hvarje af atminstone de

storre samlingarne. Sa hade redan inom fa ar Sallskapets be-

modanden haft den basta framgang. kSamhngarne voro ansen-

Hgen riktade; utan all kostnad for dess kassa hade alia inlem-

nade naturalster endast genom ledamoternas egen moda bhf-

vit utmarkt val preparerade och af dess intendenter med be-

romvard omsorg vardade.»

»Jag skuUe alltfor mycket brista uti uppfyllandet af de

skyldigheter, hvilka aro mig i egenskap af ordforande alagda,

jag skulle sasom enskild ledamot forneka mig ett det mest till-

fredsstallande noje, om jag ej begagnade detta tillfalle att in-

for Sallskapet uppgifva de man, hvilka utmarkte sig antingen

genom sardeles nit att i allmanhet befordra det andamal, som

Sallskapet hade for sig bestamt, eller genom sin frikostighet

och fht att rikta dess samhngar. -— Jag ar ofvertygad att ingen

af Sallskapets ledamoter skall anse dess egna anvanda modor

for Sallskapets fordelar misskanda, da jag framst namner den

man, hvilken sjelf en ibland Sallskapets forsta stiftare och

redan kort derefter vald till intendent ofver dess bhfvande

samhngar samt, med undantag af den tid han var pa en natur-

historisk resa franvarande^), sasom sadan oafbrutet verksam,

med ett alfvar och en ihardighet utan afbrott, med erkand

varma for Sallskapets andamal, med skickhghet och redan

vunnen vana vid sina befattningar i en langre tid ensam fuU-

gjorde alia de goromal, hvilka nu aro fordelta pa sekreteraren,

1) Varen 1824 sandes magister DammerT och student TamS pa musei-

fondens bekostnad till sodra Ryssland for att till Universitetets museum in-

samla naturalster, fomamligast djur och vaxter. De skulle after en langre vis-

telse pa Krim ofverresa till Mingrelien och vistas dar de egentliga vintermana-

dema samt en del af varen; pa aterfarden skulle de uppehalla sig dels pa Krim
dels i angransande delar af sodra Ryssland. I borjan af ar 1826 atervande de

tUl Abo. Deras samlingar voro mycket omfattande; de gingo fullstandigt

forlorade vid Abo brand. — Man erinre sig i anledning af denna fard Sahi,-

BERGS tidigare omnamnda tanke om samlingsfarder till utlandet. (F. E.)
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trenne intendenter och skattmastaren, och hvilken hvarken af

dess egna modor uttrottad, ej heller genom Sallskapets lidna

forluster modfalld, var en ibland de forste, hvilka patankte

och yrkade Sallskapets upphfvande har i Helsingfors, och som

derefter forst offenthgen till protokoUet framstallde behofvet

af bestamda stadgar for Sallskapet, och hvilken sluthgen i

forening med tvenne andi'a dertill utsedda ledamoter utarbe-

tade det forsta projektet till vara nuvarande statuter. Hvem
igenkanner icke haruti medicine kandidaten magister Dam-

MERT, och hvem erkanner icke med den varmaste tacksamhet

hans nitfulla verksamhet for sallskapets andamal?»

»0f6rlathgt vore afven det att i dag forsumma att namna
det triumvirat af Sallskapets medlemmar, ibland hvilka en,

herr magister von Nordmann, under magister Dammerts
franvaro med nit och skickUghet bestridde dennes manga be-

fattningar; en, herr medicine kandidaten magister P. Ph. Lind-

FORSS, efter att hafva kraftigt medverkat till Sallskapets for-

nyade inrattning harstades, med alltid adagalagd valvilja for

Sallskapet atog sig att sasom intendent grundlagga och tills-

vidare varda de pa nytt borjade samlingarne, och en, herr kon-

rektoren magister Arndt Gerhard Lindforss, som under

innevarande ar sasom tredje intendent vardat Sallskapets her-

barium. Med hfhg tacksamhet erinre vi, atminstone Sallskapets

aldre ledamoter, oss alltid dessa trenne mans fortjenstfuUa

foretag att med uppoffring och anvandande af sina akademiska

stipendier beresa en del af Finland for att med skorden af deras

anvanda fht och forskningar rikta Sallskapets samhngar. Sall-

skapets protokoUer bevittna hvad desse medlemmar dessutom

till Sallskapet forarat, och vart samfund skall aldrig glomma

huru mycket vi aro dessa ledamoter f6rbundna.»

»Det beromvarda nit, som medicine studeranden herr Cari,

Matthias Tams, dels genom ofta fornyade bidrag till Sallska-

pets samhngar, dels genom preparerande af inlemnade natura-

lier och dels genom annat bitrade, adagalade sa ofta han var

vid universitetet narvarande, kan och far af mig icke heUer

lemnas obemaldt. Matte Sallskapet ofta fa anledning tiU hka

forbindelse med den, hvilken vi aro herr Tams skyldige!»
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»r6r ofrigt hade annu manga andra ledamoter med flit och

frikostighet medverkat till det gemensamma basta. I saknad

af det diarium, som fordes i Abo ofver forarade naturalster,

kan jag ej uppgifva alia de ledamoter, hvilka nast de redan

namnde, hufvudsakligast bidrogo till den betydliga tillvaxt,

som Sallskapets samlingar i Abo hade vunnit. Ifran de proto-

koller, som annu finnas i behall, afvensom utur mitt enskilda

minne har jag hkval kunnat erinra mig atskilhga af de ledamo-

ter, hos hvilka Sallskapet for inlemnade bidrag star i forbindelse.

Sadane aro Herrar professoren af Tengstrom, slottslakaren

Sanmark, magistrarne Brummer, Wilh. Forsman och Rabbe,

akadem. sekreteraren Wegewus, provinciallakaren Rosenback,

kammarskrifvaren ViCT. Napol. Fai,ck, kopisten P. Em. Falck,

apothekaren Lucander, provinciallakaren doktor Deutsch,

studeranderne Eric Napoi^eon och EvERT Juiv. Bonsdorff,

Heikel, MECHEI.IN, hofrattsauskultanten Ahlstedt, studeran-

den Ehrstrom och (ifall det tillates mig afven tillagga detta

namn) studeranden Ferdinand SahIvBERG, utom sakert annu

flera, dem jag nu icke kan for tillfallet paminna mig»^).

»Sallskapets Cassa hade sma och annu fa tillgangar, samt

kunde derfore icke synnerhgen tillvaxa. Den afgift af 2 R:dr

rgs, som forsta terminen af stiftarena och af de inom samma
termin inkallade ledamoterna borde erlaggas, forvandlades

sedan till inskrifningsafgift for alia dem, hvilka voro vid uni-

versitetet narvarande. Men dessa inskrifningsafgifter behofde

anvandas till atskilhga for dagen intraffade behofver. For att

aga medel till uppkop af nagra dyrare mammaher beslots den

15 Oktober 1822 att hvarje vid Universitetet narvarande leda-

mot skulle till en sa kallad mammaliefond erlagga for hvarje

termin 16 skillingar banco, och vid den mera allmanna samman-
komst, som den 1 November 1824 anstalldes, hojdes denna af-

gift till 24 skilhngar samma mynt; hvarjemte det blef oppet

lemnadt for hvarje ledamot att med erlaggande en gang for alia

af 3 Rdr 16 sk. banco befria sig ifran densamma. Till folje af

1) En af dem som mest bidragit till samlingames grundande och for-

okning var dock professor Sahi^berg sjelf. (A. M.)
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denna anstalt fanns den 1 November 1826 en besparing i kassan,

som steg till 200 Rdr rgs.»

»Endast tvenne uppsatser rorande Finlands naturalster

hade af Sallskapets i landsorterna vistande medlemmar blifvit

insanda; den ena af slottslakaren Aejmei^e^ utgorande en for-

teckning ofver vaxter odlade omkring Wasa, och den andra

af kontraktsprosten SneLLMAn en forteckning ofver vaxter

funna pa Aland och i Osterbotten. Uti sarskildt inrattade

bocker for anteclaiingar ofver Finlands naturalster hade afven

redan atskilUga anmarkningar rorande isynnerhet loci natales

bHfvit inforda. Men harmed var dock annu icke langt fortskri-

det i anseende till de manga goromal, hvarmed Sallskapets fa

embetsman voro 6fverhopade.»

»Antalet af sallskapets ledamoter utgjorde vid slutet af

1827 ars vartermin 119. Af dessa hade ungefar '-^/^ bUfvit in-

kallade under det de bivistade Universitetet; de ofrige voro

pa landet vistande tjensteman eller possessionater.»

)>Sadant var Sallskapets pro Fauna et Flora Fennica till-

stand, da i borjan af September manad 1827 en oerhord elds-

vada forstorde Abo stad och derjemte afven vart sallskaps alia

derintill gjorda samhngar och anteckningar samt ofriga egen-

dom. Endast Sallskapets rakenskaper, sigill, en del af dess

protokoller tillfalhgtvis Uggande hos dess sekreterare magister

Dammert, samt kassan dels utlant, dels afven hos magister

Dammert, sasom tilhka skattmastare, forvarad raddades un-

dan den harjande elden. — Vardet af Sallskapets forlorade sam-

hngar kunde val icke uppskattas till nagon hog penningesumma

och ingalunda jemforas med de oberaknehga forluster, hvilka

bade pubhka inrattningar och enskilda medborgare vid detta

olyckhga tillfalle ledo. Men ifran en annan synpunkt betraktad

var Sallskapets forlust likval ganska smartande. Sallskapets

samhngar voro frukter af dess enskilda ledamoters valvilja och

frikostighet. Till storsta delen unge medborgare, hvilka annu

icke njutit nagra enskilda fordelar af samhallsinrattningen,

hade Hkval af beromhgt nit for vetenskap och af tidigt vaknad

karlek for fosterland uppoffrat tid och moda for att befordi'a

framgangen af en inrattning, som i framtiden skulle gagna en-
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dast det allmanna. Skorden af denna deras mangariga flit var

nu forstord inom fa ogonblick. Manga af de ledamoter, hvilka

forst stiftat Sallskapet och kraftigt medverkat till samlingar-

nas sammanbringande, voro redan skilda fran Universitetet

och upptagna af sina embeten. De ofriga blefvo skingrade

genom den allmanna forstoringen, och en bitter smarta ofver

den olyckhga utgangen af deras forsta foretag att gagna sasom

vetenskapsidkare och finska medborgare astadkom en hemsk

overksamhet samt hotade med en total upplosning af ett sall-

skap, som annu S3mtes for ungt att utharda det olyckhga ode,

hvilket sa ovantadt ofverraskade detsamma.»

II. Sallskapets aterupplifvande i Helsingfors oeh ut-

veekling under professor Sahlbergs ledning

aren 1829-1841.

Den 2 mars 1829 kan man saga att Sallskapet for andra

gangen konstituerade sig. »Efter enskildt omsom gifna, omsom
erhallna uppmuntringar samlade sig efter foregangen ofver-

enskommelse nagra af Sallskapets stiftare och atskilhga andra

af dess medlemmar» hemma hos professor SahlbeRG for att

ofverlagga om dess upphfvande. Ordforanden hemstallde huru-

vida icke Sallskapet borde fortsatta sina bemodanden att

avagabringa en samhng af Finlands organiska naturalster, och

enhalhgt ofverenskommo de narvarande att sasom forut verka

for detta gemensamma och allmant nyttiga andamal. Man be-

slot att intill maj manad sammankomma hvarannan torsdag

kl. 4 i Museets arbetsrum for sa vidt Konsistoriet dartill gaf

sitt samtycke samt att underratta de franvarande medlem-
marna om att Sallskapet ater tradt i verksamhet och inbjuda

dem att deltaga i arbetet. Rakenskaperna skuUe revideras, en

matrikel, ett diarium, voteringskulor och skrifmaterial skulle

anskaffas, och ett mote hallas for utseende af funktionarer.

Detta egde rum den 12 mars, och voro darvid 16 medlemmar
narvarande. Till Sallskapets ordforande utsags vid detta mote
professor Sahlberg, till viceordforande professor af Teng-

2
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STROM, till sekreterare medicine kandidaten F. J. Rabbe, till

intendent magister P. Ph. Lindforss. Pa ordforandens forslag

beslots att befria sekreteraren fran de ekonomiska angelagen-

heterna och att tillsatta en skattmastare; till denna befattning

utsags magister J. F. Ei^fving. An vidare beslots att Sallskapet

skulle anlagga en staende fond, hvars kapital icke finge roras;

till denna skulle foras alia frivilliga bidrag af hedersledamoterna

— man sldlde emellan honorara och arbetande ledamoter— och

en tredjedel af arets ordinarie inkomster. De aterstaende tva

tredjedelarna bildade ars- eller handkassan, hvarmed de lo-

pande utgifterna skulle bestridas, dock kunde vid mera tran-

gande behof ett forskott af den for staende fonden afsedda

tredjedelen tillatas. Inskrifningsafgiften bestamdes att sasom

forut vara 2 riksdaler, terminsafgiften 1 rdr eller ock 5 rdr en

gang for alia. Med tanke pa de bhfvande samhngarna anmodade
man ordforanden att hos Universitetets Konsistorium anmala

om behof af skap for faglarna. Nagra dagar senare gaf Konsisto-

riet sitt samtycke till att Sallskapet finge halla sina samman-
komster och uppstalla sina samlingar uti professorns arbetsrum

i Museum, och skulle hksom i Abo, inredningen for samlingen

bekostas af Universitetet.

Protokollet fordes vid dessa tva sammantraden af den siste

Abo-sekreteraren magister Dammert, och i dessa protokoll

benamnes Sallskapet med det namn det sedermera under manga
decennier anvande »Sallskapet pro Fauna et Flora Fennica».

Pa magister Dammerts forslag tillsattes en kommitte for upp-

gorande af forslag till statuter for Sallskapet; medlemmar af

denna kommitte blefvo ordforanden, magister Rabbe och for-

slagsstallaren.

Harmed aterupptog Sallskapet sin afbrutna verksamhet.

Dess materiella tillgangar voro sa godt som inga; de utgjordes

af 289 Rdr, ett sigill och en del protokoll, men ledarens omtanke

och medlemmarnas ungdomliga intresse voro desto storre.

Professor Sahi^berg uppsatte ett cirkular till de franvarande

medlemmarne, och de narvarande atogo sig utskrifvandet af

exemplaren. Man tog itu med att gora anordningar for de bhf-

vande insektsamlingarna. Studerandene A. S. Ahlstedt, R. F.
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Sahi^berg, E. J. BoNSDORFF och J. Ph. Pai,me:n bitradde dar-

vid. Den sistnamnde och student K. G. MoLivER bitradde vid

skrifvandet af etiketter och utlofvade afven framdeles sin hjalp.

Forslaget till statuter blef snart fardigt; det bordlades for en

tid, sa medlemmarna fingo tillfalle att gora sina anmarkningar.

Endast studeranden Ahlstedt begagnade sig haraf och inlam-

nade en langre promemoria, men professor Sahlberg uppsatte

ett som det tycktes i lamphgare form affattadt forslag, och

detta lades till grund for ofverlaggningen. Diskussionen harom

fortgick den 10, 14 och 17 maj samt afslutades den 21 maj.

Den tyckes hafva forsiggatt i stor samja. En formlig omrost-

ning finnes anford blott i fragan om huruvida professorn i zoo-

logi och botanik skuUe vara sjalfskrifven som Sallskapets ord-

forande; bestamningen harom faststalldes med 13 roster emot

5. Den sluthga redigeringen gjordes af ordforanden med bi-

trade af adjunkten J. J. Nordstrom och amanuensen A. W.
WEGEi^ros. Den 2 juni 1829 faststallde Sallskapet dem defini-

tivt »till noggrann efterrattelse». Fran denna dag ar Sallskapet

alltsa att betrakta sasom anyo fullstandigt organiseradt.

Enhgt dessa stadgar var Sallskapets andamal att »anlagga

och bilda ett Finskt Museum naturale och att sammanbringa

nodige materiaher till en i mojUgaste matto fuUstandig Fauna

et Flora Fennica», hvarfor Sallskapet skulle »insamla och for-

vara l.o de inom Finlands omrade befintlige organiska natur-

alster; 2:o uppgifter och underrattelser rorande dem, samt 3:o

bilda, till forsakrande af samUngarnas bestand, en staende

penningefond».

Till ledamoter skulle inbjudas )>alle for fosterlandsk natur-

kannedom nitalskande man, sa vetenskapsidkare, som andra

finske medborgare, de der i ett eller annat afseende kunna be-

fordra Sallskapets afsigter och anseende». Denna inbjudning

skulle, efter darom af en ledamot vackt forslag och vid nast

foljande hkaledes ordinarie sammantrade verkstalld ballote-

ring, da enkel plurahtet afgjorde bifall eller vagran, ske for-

medelst ett af ordforanden underskrifvet och af sekreteraren
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kontrasigneradt kallelsebref i). Sa snart den nye ledamoten er-

lagt sin inskrifningsafgift inskrefs bans namn i Sallskapets

Album. Inskrifningsafgiften var 3 rubel b.ass.; i arsafgift skuUe

erlaggas 2 rubel eller en gang for alia 15 (af studerande 8) rubel

b. a. Ingen ledamot fick »utan vigtiga och kanda skal, undan-

draga sig de uppdrag, Sallskapet kan fa anledning att at honom
lemna».

»Pa det bestamd ordning och oafbruten fortgang i Sallska-

pets goromal befordras ma samt saker vard om dess tillhorig-

heter vinnas, bora vissa embetsman bland ledamoterna utvaljas»

namligen

1) En ordforande, som skuUe leda det hela och i Universi-

tetets Konsistorium fora Sallskapets talan. Om professorn i

zoologi och botanik var ledamot af Sallskapet, var han dess

sjalfskrifne ordforande.

2) En vice-ordforande; som sadan var Universitetets in-

spector musei sjalfskrifven.

3) En sekreterare, som skulle fora protokoUet och bref-

vexHngen samt varda arkivet.

4) Tre intendenter, af hvilka den forste skulle varda sam-

Hngen af daggdjur och faglar, den andra den af ofriga djurklas-

ser, den tredje de botaniska samHngarna, hvarjamte de skulle

preparera eller lata preparera de inlamnade naturaherna. —
An flere intendenter kunde vid behof af Sallskapet antagas.

1) Detta kallelsebref hade foljande affattning:

Ledde af sarin vetenskaplig Fosterlandskarlek, hafva nagra unge Natural-

Historiens Idkare forenat sig till ett Sallskap for Finsk Zoologie och Botanik,

i afsigt, att med gemensanima bemodanden icke allenast tillhopa samla nodiga

uppgifter och materialer till en annn saknad, alia Djiir- och Vaxt-Classer om-

fattande, Finsk Fauna och Flora, utan ock att tillika astadkomma en i moj-

ligaste matto fuUstandig samling af Finlands egna Organiska Natur-alster.

Detta andamal vinnes blott genom bidrag, bestaende dels i Naturalier, dels

dermed sammanhangande upplysningar, af flere pa sarskildte Orter af vart

vidstrackta Fosterland vistande Naturvanner, och far Sallskapet derfore har-

igenom anhalla att fa rakna

som en verksam Ledamot inom dess verkningskrets.

Helsingfors den

Man torde observera att i kallelsebrefvet Sallskapets gamla benamning

annu fortlefde.
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5) En skattmastare, hvilken ansvaret for kassan och raken-

skaperna alag.

6) En registrator, »som utom god och laslig handstil, ager

nodig kannedom i den naturalhistoriska nomenklaturen». Han
agde att ofver hvarje af Sallskapets samlingar uppratta och

underhalla »noggranna, fullstandiga och systematiska kataloger,

sa inrattade som Sallskapet det askar» samt i en sarskild bok

anteckna »alla de vetenskaphga uppgifter rorande Finlands

naturalster, hvilka till Sallskapets kunskap komma och det

finner godt att dar infora lata». Likasa hade han att uppratta

defekt- och rekvisitionsUstor, om sadana behofdes.

7) En ikonograf, hvilken »afteckne och afrite i lefvande

farger sadana finska naturalster Sallskapet dartill bestammer».

8) En kalhgraf, »som for utmarkt vacker handstil sig kand

gjort» och som skall skrifva etiketterna till samlingarna.

9) Tva amanuenser »de der god handstil aga». Dem alag

att renskrifva protokoll, bref m. m.

Sammantradena skulle hallas hvarje vecka pa dagar som

vid arets borjan bestamdes, hvarannan vecka ett ordinarie

sammantrade, hvarannan en sakallad arbetssammankomst,

dar prepareringar och andra vid de ordinarie motena beslutna

arbeten utfordes. Beslut i viktiga arenden kunde ej fattas da

farre an tolf ledamoter voro narvarande; i vanhga och mindre

viktiga voro atta enhalHga tillfyllest. Ars- eller hogtidsdagen

skulle firas den 2 juni antingen i Sallskapets vanliga rum eller

pa nagot nara staden belaget landstalle; darvid skulle ordfo-

randen, intendenterna och skattmastaren afgifva sina arsberat-

telser, afvensom valjas revisorer for rakenskaperna, invente-

ringsman for Sallskapets ofriga tillhorigheter samt embetsman
for det kommande aret; da skulle ocksa aminnelsetal hallas

och beslut fattas i fraga om andring af stadgarna, hvarvid ^/^^

pluraUtet erfordrades,

Samhngarna skulle grundlaggas, okas och underhallas ge-

nom frivilhga bidrag af ledamoterna; endast sallsynta natur-

alster, svara att erhalla, kunde inkopas. De skulle af intenden-

terna systematiskt ordnas och uppstallas, vara under deras

tillsyn vid arbetssammantradena tillgangliga for studier af
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ledamoterna samt en eller tva timmar i veckan oppna for all-

manheten. — A en sarskild etikett skall gifvaren af ett natur-

foremal antecknas, om han icke ar medlem af Sallskapet. Det

samma galler ocksa om foremalet i fraga ar dyrbart eller in-

lamnadt fardigt prepareradt.

Kassan fordelades i en arskassa, dit de stadgade afgifterna

och rantor pa utlanta medel skuUe foras samt darifran alia utbe-

talningar skulle goras, och en staende fond, hvilken skulle bil-

das dels af ledamoters frivilliga bidrag utofver de bestamda

afgifterna, dels af de ofverforingar fran arskassan, som Sall-

skapet pa arsdagen faststallt. Staende fondens kapital finge

under inga vlllkor forminskas, men rantorna dara skulle komma
arskassan till godo.

Komme Sallskapet att upplosas, skulle alia dess samlingar

tillfalla Universitetet, men icke fa med dess ofriga naturhisto-

riska samlingar sammanblandas, utan sasom ett for sig besta-

ende Finskt Museum vardas under narmaste tillsyn af Musei-

Inspektorn och en af Konsistoriet antagen amanuens, hvil-

kens Ion skulle utga af den staende fondens rantor, och ett even-

tuellt ofverskott anvandas till fordel antingen for detta museum
eller for Finlands naturalhistoria i allmanhet.

Detta var det hufvudsakhga innehallet af de stadgar Sall-

skapet den 2 juni 1829 for sig antog. Da Sallskapet »icke trodde

sig bora genom deras tryckning i fortid fasta vid sig allman-

hetens uppmarksamhet eller mojUgen vacka ansprak dem Sall-

skapet med dess annu obetydliga fond ej ser sig, atminstone

for det narvarande, kunna uppfylla* sa sandes foljande host

kopior af dem, utskrifna af nagra ledamoter, bland hvilka mar-

kas afven aldre herrar: adjunkten Nordstrom, docenten Sjo-

STEDT och koUegan B. C. J. Witting, och vidimerade — »sa-

lunda vara beslutadt, antagit och faststalldt, bestyrka a Sall-

skapets vagnar» — af ordforanden, vice-ordforanden och sekre-

teraren, till Abo, Vasa, Nykarleby, Uleaborg, Tavastehus,

Tammerfors och Borga — det forefaller som om Sallskapet icke

haft nagra ledamoter i ostra Finland — hvarjamte bref med
underrattelse om denna atgard sandes till alia franvarande
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medlemmar, hvilka fran de uppgifna centralerna kunde fa

stadgarna till lans.

Pa grund af bestamningarna i de nu antagna stadgarna

forblefvo fortfarande professor SahlbERG Sallskapets ordfo-

rande och inspector miisei professor af Tengstrom dess vice-

ordforande. Pa samma arsmote dar stadgarna antagits beslot

Sallskapet bibehalla sasom sekreterare och skattmastare de

forut till dessa befattningar valda magistrarna Rabbe och

E1.FVING. Till forste intendent utsags studerande Abr. Montin,

till andre intendent studerande Reinh. Ferd. Sahlberg, till

tredje intendent konrektor Arndt Gerh. Lindforss, till re-

gistrator studerande Johan Philip Palmen, till ikonograf

konsistorieamanuensen magister Fredr. Joak. Ekman, till

kaUigraf studerande Cari. Gust. M0LI.ER samt till amanuenser

studerandene Cari, Rob. Ehrstrom och Henr. HeikeIv.

Det radde inom Sallskapet under denna nydaningsperiod

en hfvad och forhoppningsfull anda. Alia kande att det var ett

nyttigt och fosterlandskt arbete man hade for sig och att detta

arbete gick framat. Det var ju icke stora vetenskapliga krafter

som verkade inom Sallskapet. Utom ordforanden och vice-

ordforanden, naturalhistoriens representanter ex professo vid

Universitetet, fanns det under 1830-talet icke manga medlem-

mar, som hade nagra djupare insikter i zoologi eller botanik

och som under sin verksamhet i Ufvet kommo att annat an i

forbigaende syssla med Finlands fauna och flora. Men nar vi

lasa de gamla handlingarna och se att protokoUen forts af Jo-

han Jakob Nordstrom, riksarkivarien, den frejdade ratts-

larde, af Frans Ludvig Schaxjman, professorn och biskopen,

af Uno Cygnaeus, den finska folkskolans fader, af Johan

PhHvIP Palmen, den kunnige juristen och prokuratorn — och

till dem ansluter sig i en senare period Zachris TopeIvIUS —
sa forsta vi att de basta bland ungdomeri stallde sig i Sallska-

pets tjanst och efter sin formaga arbetade for Sallskapets ide.

Ideerna verka alltid genom personer, och professor Care Rein-

HOI.D Sahlberg var patagligen en man som visste att lifva och
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sammanhalla bade unga och gamla. Det kan utan den ringaste

ofverdrift sagas att det var ban, som tryckte sin pragel pa Sall-

skapet, att ban tankte for ocb ledde det bela. Hans intresse

smittade de unga. I sin forsta arsberattelse ar 1830 ger ban

Sallskapets embetsman ocb i synnerbet dess intendenter ett

stort erkannande. »Jag ar skyldig, sager ban, att infor Sallska-

pet offentbgen forklara, att Sallskapet, bitradt af sadana em-

betsman, aldrig kan forfela sitt andamal, ocb att en ordforande

alltid med utmarkt noje skall se sig understodd af dybka med-

arbetare» ocb manga senare ganger prisar ban nitet bos sin

stab af oaflonade funktionarer.

Sallskapet bade under sin tillvaro i Abo baft en afgjordt

akademisk pragel, i det att tva tredjedelar af dess medlemmar
tillbort Hogskolan, och afven under de nya forballandena var

det framst fran denna som Sallskapet rekryterade sig. De egent-

bga arbetarne tillborde alia den krets som stod centrum d. v. s.

professorn i zoologi ocb botanik narmast. Men, sasom en bbck

pa medlemsforteckningen utvisar, intradde talrika medborgare

af den bildade allmanbetens obka lager, framst af embetsmanna-

klassen, som medlemmar, manga pa grund af ett verkbgt in-

tresse for den lefvande naturen, andra af intresse for den goda

fosterlandska saken, bvilken de, om ej genom sitt arbete, sa

genom sin skarf kunde gagna, andra for att folja en modestrom-

ning som angafs af manga bogt uppsatta personer i sambaUet.

Det lande sjalffallet Sallskapet till icke ringa berommelse da

Universitetets Vicekansler general A. A. ThesIvEFF, som nagot

senare blef generalguvernorsadjoint, ar 1830 samtyckte till

att blifva medlem af Sallskapet. Man far det intrycket att

i synnerbet i borjan en taflan inom Sallskapet radde att foresla

nya medlemmar ocb att Sallskapet verkbgen kom att omfatta

en god del af allt bvad landet egde af inteUigens ocb allman-

intresse. Under aren 1829—41 inkallades i medeltal 38 med-
lemmar arbgen; de bogsta talen, 58 resp. 60, foretedde aren

1834 ocb 1835. Ar 1837 beslot Sallskapet att en forteckning

ofver medlemmarne skulle tryckas. Uppgjord enbgt forballan-

det den 31 december 1837, utkom den foljande ar ocb upptog

inalles 440 medlemmar, de med doden afgangne icke inberaknade.
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Trj^ckiiingen af denna forteckning bekostades af universitets-

boktryckaren J. C. Frenckell.

Matrikeln eller albumet, i hvilket medlemmarne skulle in-

skrifva sig, var en prydlig foliant med guldsnitt i rodt marokang

med guldtryck. Det visade sig svart att fa medlemmarnes

namnteckning, hvarfor immatrikuleringen smaningom afstan-

nade. Det sista namnet ar fran 1842.

Sallskapets strafvanden gingo gifvetvis framst ut pa hop-

bringandet af nya samlingar i stallet for dem som gatt forlorade.

Redan under tiden mellan den 2 mars och den 2 juni 1829 hade

till samlingen inlamnats 1 daggdjur (en hare i vinterdrakt,

ouppstoppad), 42 arter faglar i 47 exx. och 147 insektarter i 302

exx. Under det darpa foljande aret foretedde samlingarna en

gladjande tillvaxt. Af daggdjur hade 7 arter inlamnats; bland

dem omnamndes sarskildt fjallrafven, insand af landshofdingen

Stjernschantz i Uleaborg, »bade for dess varde och darfor

att den bhfvit forarad af en ibland landets hogre embetsman

som icke var ledamot af Sallskapet». Faglarna hade forokats

med 47 arter i 110 exx., framst genom t. f. forste intendenten

studeranden Evert Jui^ius Bonsdorffs nit; »med det allvar

som sjnies atfolja alia dess foretag och med ett nit for Sallska-

pets andamal, som han afven i andra afseenden visat, har han

till Sallskapet inlamnat 28 sarskilda species i 33 exx., alia af

honom sjalf uppstoppade». Till aggsamhngen hade en grund

blifvit lagd med 7 exx. af 5 arter, Ukasa till den af amfibier

(7 arter i 12 exx.) och fiskar (7 arter i 8 exx.), till de begge sist-

namnda fornamhgast af studeranden Bonsdorff. Insekt-

samUngen hade forokats med 397 arter i 1027 exx. framst af

professor Sahlberg, magister Rabbe, studenterne Pipping-

SKOI.D och Sahl,berg. Herbariet hade grundlagts och emottagit

711 exemplar. Inalles hade 25 personer lamnat bidrag till sam-

Ungarna, daribland flere som annu icke tillhorde detsamma.

Till dessa aflatos artiga tacksagelseskrifvelser, och i regeln in-

kallades de inom kort till medlemmar af Sallskapet.

Borjan var salunda mycket lofvande. En sardeles vardefull

forstarkning erhollo samUngarne af fyra studerande, Abr.
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MoNTiN, R. F. SAHI.BERG, G. Asp och J. E. A. WiRzi^N, hvilka

sommaren 1830 hade rest till Lappland, hufvudsakligen for att

samla insekter och vaxter. Afven fran andra hall infloto rik-

liga bidrag, dels aldre samlingar, som placerades har for att

gora nytta, dels nya fynd, och till en borjan var ju allt valkom-

met och intressant.

Den afdelning af samlingarna som pataghgen mest intres-

serade de unga medlemmarna var faglarna. Det var, sasom

redan sades, en af Sallskapets forsta atgarder att soka anskaffa

skap for dem, och det var ocksa den forsta afdelning hvars upp-

stallning inrapporterades sasom verkstalld. Detta var redan i

oktober 1829, men forst ett ar senare blefvo de af Konsistoriet

bekostade skapen fardiga. Ett annat uttryck for det ornitolo-

giska intresset var beslutet ar 1833 att prenumerera pa en i

Stockholm utkommande »Tidskrift for jagare och naturvanner».

Talrika voro de bidrag som lamnades till denna afdelning. Vid

arbetssammantradena ofvade sig medlemmarne i preparerings-

konsten; afven universitetspreparatorn Rosenberg hade fullt

upp med att mot ersattning preparera och uppstoppa fagel-

skinn. Redan 1831 sag man sig af det tranga utrymmet tvun-

gen att besluta det icke flere an tre exemplar af samma art

finge i samlingen uppstallas; de andra skuUe forsaljas; borjan

gjordes med en gok, for hvilken betalades 50 kop. Tre ar senare

forsaldes 31 arter at student Uno Cygnaeus for en summa af

5 rub. b. a. Ar 1836 heter det att fagelsamlingen vuxit sa att

bidrag af nya arter blefvo mer och mer sallsynta. Den kunde

liksom ofriga afdelningar studeras af medlemmarna vid arbets-

sammantradena, men manga voro de studenter som pa sarsldld

ansokan erhollo ratt att afven pa andra tider, till en borjan

mellan vissa bestamda klockslag, senare efter ofverenskommelse

med intendenten, begagna sig daraf, val att marka om de voro

medlemmar af Sallskapet, eljes icke. Professor Sahlbergs an-

hallan att vid sina forelasningar fa begagna exemplar af faglarna

hade naturHgtvis bhfvit med noje bifalien. SamUngen torde

hafva varit anordnad sa att exemplaren, hvarje i sin lada med
framvaggen af glas, voro uppstallda pa hyllor, en anordning

som tydhgen afsag att hindra spridandet af skadeinsekter.
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De personer som framst bidragit till tillvaxten af denna

samling voro, utom E. J. Bonsdorff, hvars fortjanster redan

framhallits, R. G. Fock, registrator J. H. Calonius, professor

J. M. AF Tengstrom, d:r F. G. Sanmark, landshofd. J. A.

Stjernschantz, prosten C. H. Forsman, revisor C. N. v. Hel-

LENS, A. MoNTiN, U. Cygnaeus, M. v. Wright o. a. — Till

samlingen af fagelagg hade E. J. Bonsdorff, N. C. Lignei.1.,

C. F. VON Born och C. Lundahl i synnerhet bidragit. —
I sammanhang med fragan om fagelsamlingen fortjanar en

liten episod att omnamnas. Da denna i forsta borjan af sin

tillvaro skulle ordnas, hade ett forslag uppgjorts till etiketter,

a hvilka, utom det vetenskaphga latinska namnet, ofverst

upptogs afven det finska, textadt med gothiska bokstafver.

Finska htteratursallskapet var annu icke stiftadt — det skedde

forst 1831 — men flere af dess grundlaggare tillhorde vart

sallskap, Stahlberg, Ticki.e:n, Rabbe o. a., och det var

pataghgen pa detta hall som tanken vackts att gifva finska

spraket en hedersplats pa Museum. Den 13 november 1829

hemstallde ordforanden huruvida detta forslag kunde anses

antagUgt eller icke. Forran Sallskapet kunde forena sig harom

ville det till jamforelse hafva en etikett dar jamte dessa benam-

ningar afven nederst det svenska namnet pa fageln var anteck-

nadt, hvarfor kalhgrafen fick i uppdrag att texta en sadan.

Profvet foreteddes och fragan diskuterades, men Sallskapet

ansag den vara af storre vikt an att den af de 14 narva-

rande kunde afgoras, hvarfor den uppskots till arsmotet. Vid

detta, dar 31 medlemmar voro narvarande, beslots »det skulle

etiketterna upptaga namnen a faglarna pa trenne sprak nam-

ligen latin, finska och svenska, dock sa att ofverst stalles det

finska, mellerst det systematiska latinska och underst det sven-

ska namnet». Fem ar senare frangicks detta beslut, emedan

de svenska och finska namnen »dels voro hogst osakra och

obestamda, dels ock i afseende a manga species alldeles sak-

nades». Denna atgard stod patagligen i samband med den

granskning som lektor Keckman pa ordforandens begaran

utfort att ratta de i Sadeeins Fauna Fennica upptagna finska

fagelnamnen.
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Afven daggdjuren voro foremal for mycket intresse, men
saval pa grund af faunans artfattigdom som manga arters

svaratkomlighet voro bidragen till denna afdelning vida farre.

Flere sallsynta daggdjur skanktes af intresserade personer i

landsorten. Landshofding Stjernschantz i Uleaborg fora-

rade, utom den redan namnda fjallrafven, en bafver, fangad

i Kemikyla ar 1832, ett af de sista exemplaren som antraf-

fats i vart land; en annan gang en lefvande filfras, hvilken

lange och val holls lefvande hos vice-ordforande och darefter

ofvertogs af ordforanden tills den slutligen aflifvades och upp-

stoppades. Dessa tva rariteter vardades med sarskild omsorg.

En lefvande igelkott och en lefvande utter skanktes af ofver-

intendenten Nii,s Nordenskiold, men uttern fick tillfalle att

undkomma. Bland ofriga gifvare ma namnas E. J. Bonsdorff,

haradshofd. baron C. R. MEI.LIN, kammarradet G. G. Norden-

SVAN, doktor C. R. Ehrstrom och magister A. E. Granfeet. —
Nar tillfalle erbjods att uppkopa ett svaratkomligt storre dagg-

djur (elg, varg, raf, grafsvin) begagnades detta. Ar 1836 bestall-

des ett par renar jamte kalf af pastorsadjunkten Eman. Koe-

STROM i Muonionniska, och ar 1839 uppkoptes en lefvande

bjorn fran Janakkala for att uppstoppas.

Bland kuriosa ma namnas att formenta bastarder af katt

och kanin insandes lefvande, men det befanns att de mer och

mer narmade sig »kattslaktets normalform.»

Samlingen af daggdjur och faglar gaf, sa omhuldad den an

var, anledning till mycket bekymmer. Exemplaren dari, pre-

parerade som de voro af amatorer utan tillrackUg sakkunskap,

forstordes latt af allehanda skadeinsekter. Tid efter annan

maste exemplar utmonstras sasom odugliga, och ar 1838 sag

Sallskapet sig tvunget tillsatta en sarskild kasseringskommitte

for att profva hvad som icke langre kunde i samlingen kvarsta,

och resultatet blef att 32 exx. faglar Hksom ocksa 14 exx. dagg-

djur kasserades.

Ofriga vertebrater beaktades mindre, sasom ganska natur-

ligt var, men redan 1829 anskaffades nagra storre glasburkar

for amfibier och fiskar, och 1836 voro skapen for spritsamhngen

fardiga, till sin nedre del sa inrattade att aggsamUngen dar
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kunde forvaras. Nagon storre omfattning hade spritsamlingen

icke, dock sades det ar 1837 i arsberattelsen att kSallskapets

amfibiesamling saknar hogst fa arter. Bidrag till dessa sam-

lingar hade lamnats af E. J. Bonsdorff och SahIvBERG, kapten

Tandefelt, revisor C. N. v. Hellens, komminister Jarne-

FELT m. fl.

InsektsamUngen var gifvetvis fran forsta borjan foremal

for ordforandens speciella uppmarksamhet. Han var ju ento-

molog af sjal och hjarta, genom bytesverksamhet lierad med
de utlandska, framst de skandinaviska samlarne, sysselsatt

med att iitreda den finska skalbaggsfaunan, for hvilken han

redogjorde i den langa disputationsserien Insecta fennica (1817

—

1839). Hans intresse for insektvarlden meddelade sig natur-

ligtvis at flere af hans elever. Med studenterna hade han alltid

gjort exkursioner, men nu utvidgade han kretsen for samlarne.

I april 1833 tillkannagaf han att han hvarje sondag efter-

middag amnade anstalla exkursioner, i hvilka Sallskapets med-

lemmar, men inga andra, finge deltaga, och de tva foljande aren

gjorde han en langre exkursion med Sallskapets medlemmar.

Under sadana forhallanden maste ju samHngarna tillvaxa.

De vardefullaste bidragen kommo fran honom sjalf, men afven

bland hans elever vid Universitetet funnos manga, som verk-

samt bidrogo till samlingarnas forokande. Bland dem bora

framfor andra namnas R. F. SahIvBERG, E. J. Bonsdorff,

A. PlPPINGSKOIvD, J. E. WiRZEN, F. J. RaBBE, J. Ph. Pai^MEN,

J. Leopold, J. F. Blank, G. Asp och J. F. Cajan. Vardefulla

bidrag erholl samlingen ocksa af grefve C. G. Mannerheim
som allt fann tid att vid sidan af sina embetsgoromal pa sam-

hallets hojder fortsatta sin ungdoms studier. En for finska

forhallanden icke obetydHg insektsamhng forarades af hof-

ratts extranotarien A. L. Ahlstedt. En annan tjansteman,

hofrattsauskultanten A. Caloander, lade grunden till sam-

Hngen af fjarilar genom att skanka sin egen synnerligen vackra

samling (59 arter i 107 exx.), hvilken alltigenom bestod af

exemplar som uppfodts fran larvstadiet. Afven dessa bidrag

kunde aterforas till professor SahlbeRGS verksamhet som larare.

— Insektsamlingarna hade till en borjan uppstallts i tva skap.
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som Universitetet stallt till Sallskapets forfogande, men da

senare dessa behofdes for Museets egna samlingar, var Sallska-

pet nodsakadt att bestalla sig egna. Det forsta blef fardigt i

maj 1833, sa insekterna kunde dit ofverflyttas, men beteck-

nande for tidsforhallandena och for de svarigheter man hade

att ofvervinna var att de for de tre andra nodiga korkskifvorna

icke stodo att uppbringa hvarken i S:t Petersburg eller i Lii-

beck, sa skapen stodo oanvanda — och, utom andra, de skrym-

mande fjarilarna ouppstallda — anda tills 1837, da kommerse-

radet Ethoi^En lyckades afhjalpa bristen. Insektnalar stodo

pa denna tid icke att fa i Helsingfors; de bestalldes for samlare-

nas rakning genom Sallskapets formedling fran Abo, dar sanno-

likt vid denna tid sasom annu ett par decennier senare nal-

makeriet bedrefs som yrke. En liten tidsbild ar ocksa det att

provinciallakaren i Joensuu Sam. Roos, i samband med den

tacksagelse han aflat for att Sallskapet anmodat honom att

vara dess ombudsman, hvarvid han tillika anmalde att- han

foredrog att for sin korrespondens anhta postkontoret i Kuopio

framfor det i Tohmajarvi, gaf en beskrifning pa sattet att af

nafver tillverka smarre lador, lampHga for sandningen af in-

sekter med posten.

Af lagre djur funnos vid denna tid endast nagra iglar och

intestinalmaskar, forvarade i sprit. De hade forarats af prof.

AF Tengstrom, prof. I. Iemoni o. a.

Betraffande herbariets uppstallning beslot Sallskapet 1830

»det kommer hvarje species att med rimsor fasthaftadt forvaras

i ett helt ark hvitt papper, pa hvars yttre sida upptill det spe-

cifika namnet men locus natalis samt gifvarens namn pa en

sarskild etikett som pa inre sidan fastes skall antecknas, och

att samtliga till ett genus horande species skola i ett konvolut

af afven hvitt papper inneslutas a hvars yttre sida nedtill till

hoger det generiska namnet bor sta». Dessa ark forvarades i

rymUga kapslar af papp, hvilka hkt bocker uppstalldes pa

vaggfasta hyllor. En enkom harfor afsedd hylla omnamnes
sasom anskaffad ar 1839. Papperet tyckes till en borjan Uni-

versitetet hafva bestatt, men kapslarna, i hvilka vaxterna for-

varades, bekostades af Sallskapet. Till foljd af den nymodiga
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anordningen med rimsor kunde flere aldre herbarier, i hvilka

vaxterna voro fastklistrade pa pappret, sasom annu i dag i Eng-

land brukas, endast i ringa grad anvandas. Redan i maj ar

1832 var herbariet fortecknadt, men langre fram pa aret an-

malde den nye tredje intendenten, studeranden Bonsdorff, att

det inneholl en stor mangd odugliga exemplar. Han fick dar-

for i uppdrag att gora en forteckning ofver det ban ansag bora

kasseras, och det slutliga afgorandet ofverlamnades at en sar-

sldld namnd. Kanske verkade detta afskrackande, atminstone

inlamnades under verksamhetsaren 1833—34 och 1836—37

inga bidi-ag till vaxtsamlingen, men rimligtvis voro de unge

under professor Sahi,berGS ledning mer intresserade af djuren

an af vaxterna. Vid uppstallningen af herbariet leddes man
tydUgen af den principen att hvarje art skulle vara represen-

teradt af ett exemplar, ty det beslots ar 1835 att inlamnade

exemplar af arter som forut finnas i samhngen skola forvaras

skildt sasom dupletter och icke upptagas i den staende katalogen.

Herbariet hade bildats genom skanker fornamhgast af pro-

fessor J. M. AF Tengstrom, J. E. A. WiRZEN, E. J. Bonsdorff,

G. U. RiNDEiviv, J. Granholm, G. Asp, J. Ph. Pai^m^n, Jac.

FELI.MAN, J. F. SVINHUFVUD, R. F. SAHI.BERG, A. MONTIN,

J. F. Bi,ANK, C. R. Ehrstrom, G. W. Freudenthae o. a.

Kryptogamerna voro gifvetvis mycket litet beaktade; de

forsta inlamnades till samlingarna af professor AF Tengstrom

ar 1831; ar 1837 var antalet arter 42.

Det lag'i sakens natur att samhngarnas tillvaxt icke lange

kunde med samma fart fortga som i borjan. Det framstod tyd-

Kgt att den Fauna och Flora Fennica man efterstrafvade icke

sa latt kunde astadkommas som mangen tankt sig. Redan vid

arsmotet 1833 yttrade ordforanden nastan varnande: »Vart

andamal ar ostridigt svart att i hast och i alia afseenden vinna.

Men vi bora hoppas, och vi hafva redan goda skal dartill, att

hvad icke en ensam kan utratta det kunna likval flere, och

hvad icke genast sker, kan dock ske i en framtid. Vi aro manga
som forenat oss att arbeta for det gemensamma andamalet, och

vi hafva ej forbundit oss att hinna det inom en viss bestamd
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tidrymd. Lat oss darfor forlita oss pa sanningen af den gamle

sangarens ord gutta cavat lapidem non vi sed scepe cadendo».

Enligt en ar 1838 verkstalld rakning enligt forteckningarna

hade till samUngarna inlamnats

Daggdjur 18 species i 27 exemplar.

Faglar 155

Fagelagg 29

Amfibier 9

Fiskar 18

Insekter 1366

Annulater 40

Vaxter 573

i 312 »

i 47 »

i 14 »

i 31 »

i 4040 »

i 163 »

i 1027 »

Den fran denna tid harrorande staende katalogen, hvilken

ligger i Sallskapets arkiv, upptar for daggdjur, faglar jamte agg,

amfibier och fiskar 19 foliosidor i tva spalter, for vaxterna 47

Hkadana. Skrifven med J. Ph. Palmens nitida stil upptar

den i systematisk ordning alia slakten, om hvilka man visste

eller antog att de voro i landet representerade. For hvarje

slakte var utrymme reserveradt enligt dess rikedom pa arter,

och de arter voro inskrifna af hvilka exemplar inlamnats, hvil-

ket genom ett streck for hvarje exemplar var utmarkt. I en

sarskild kolumn antecknades om ett exemplar afforts. Nagon

uppgift om hvarifran exemplaren harstammade fanns har icke.

Med den ringa omfattning som samUngarna hade var in-

venteringen af dem, hvilken arhgen skulle hallas, jamforelse-

vis latt. De utsedda inventeringsmannen, ofta aldre kunniga

medlemmar af Sallskapet, togo sin sak allvarUgt, sa att det

ickc blott anmarktes nar de enhgt forteckningarna inlamnade

exemplaren icke bhfvit i katalogen upptagna resp. enhgt Sall-

skapets beslut darifran afforda, utan afven nar felbestamningar

observerats. Senare anstalldes inventeringar endast Add ombyte

af intendent.

Vid sidan af naturaliesamhngarna uppstod automatiskt en

boksamhng. Den forsta grunden till denna lades genom professor

AF Tengstroms foraring ar 1830 af Sadei^ins Fauna Fennica.
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Kort darpa anmalde ordforanden att professor SvEN Nilsson

i Stockholm till Sallskapet forarat sitt arbete »Skandinaviska

foglar» och lofvat ytterligare ofversanda nagra andra af sina

arbeten, )>och ansag Sallskapet, som med tacksamhet emottog

detta vedermale af en utlandsk naturforskares-^ smickrande

uppmarksamhet for dess tysta verksamhet, sig bora i afgaende

skrifvelse tolka Herr Professor Nilsson sin erkansla for denna

bans Sallskapet nu bevisade sardeles vanKghet». Professor

Sahlberg hade naturhgtvis haft sin hand med i denna gafva

som inom kort efterfoljdes af hknande foraringar fran andra

af bans korrespondenter i Sverige, kommerseradet C. J. Schon-

HERR, major L. Gyllenhaal, professor J. W. Zetterstedt,

adjnnkt G. Dahlbom. For denna uppmarksamhet fran de

utlandske vetenskapsmannens sida svarade Sallskapet senare,

den 9 december 1836, med att kalla dem samthga till sina med-

lemmar. For dem hksom for en del inhemska sarskildt fram-

staende personer utskrefvos kallelsebref i lamphg affattning. ^)

Afven inhemska man ihagkommo Sallskapet med liknande

gafvor: professor Saklberg sjalf, grefve C. G. Mannerheim,

adjunkten L. H. Tornroth, kapellanen C. M. Limon, konsul

G. 0. Wasenius. Genom kop anskaffades arbeten som behofdes

vid samhngarnas ordnande: Wahlenbergs Flora suecica, Gra-

VENHORSTS Ichneumologia, entomologiska arbeten af Fallen,

1) Som ett prof meddelas har kallelsebrefvet till general Thesleff:

Till tjenstforrattande Vice Cancelleren vid Kejserliga Alexanders Univer-

sitetet i Finland, General-Lieutenanten m. m. Alexander Amatus Thesleff.

Da en varm och oskrymtad Fosterlandskansla var den skold, under hvUken

Sallskapet pro Fauna et Flora Fennica med oskuldens tillforsigt vagade upp-

trada, ar det nu samma, aldrig svikande, kansla, som manar detsamma att i

Eders Excellence soka fa vorda en uppmuntrande, vardig Foregangare och ett

kraftigt stod for dess verksamhet. Det vidstrackta Rysslands tacksamma folk

har i Eder Excellences sUfverlockar virat Lagern och Eklofvet — matte Eders

Excellence afven forunna oss, Finlands unge soner, den oforgateliga njutningen,

att bland dessa fortjensters herrliga vedermalen inflata en Finsk Linnea och

en blygsam F6rgat-mig-ej, vmder det vi utbe oss den aran att fa inkalla Eders

Excellence som Ledamot uti vart for kannedomen af Fosterjordens Organiska

Naturalster i tysthet verkande Sallskap. Helsingfors den 5 Februari 1830.

C. R. Sahlberg.

Frans Johan Rabbe.

3



34

WiLH. V. Wrights Sveriges Fiskar. — En sarskild hylla for

biblioteket blef fardig i slutet af ar 1839.

Samlingarna, som forst provisoriskt uppstallts jamte Uni-

versitetets egna i det bus vid Esplanaden, som sedan blef Gene-

ralguvernorens residens, flyttades ar 1832 till det nya univer-

sitetshuset och fingo dar en egen lokal, en stor sal med fern fons-

ter at Senatstorget i ofversta vaningens norra del, en sal som
senare, anda till ar 1903, upptogs af Botaniska museum. Dess

inredning med fagel- och insektskap, med herbarie- och bok-

hyllor vaxlade sakert mycket under arens lopp; den torde vara

omojhg att rekonstruera.

I Universitetshuset egde ocksa Sallskapets sammantraden

rum. De hollos, pa fa undantag nar, nu och under mer an sex

decennier i Fakulteternas sessionsrum, samma lokal dar for

narvarande kamrerarekontoret och kassan aro inrymda. Ett

langt och smalt med en gron kladesduk betackt bord strackte

sig genom en stor del af rummet. Vid dess ofre anda presiderade

ordforanden och narmast honom togo pa omse sidor tjansteman-

nen plats i sin bestamda rangordning. Om en tjansteman var

forhindrad att ofvervara ett sammantrade, kunde ban i sitt

stalle sanda en representant; hade han icke gjort detta, sa utsag

Sallskapet for gangen nagon som intog bans plats. En i taket

upphangd Ijuskrona samt en rad icke synnerUgen tatt stallda

Ijus pa bordet — framfor ordforanden stodo tva — spredo ofver

det hela en dager, som i vara dagar skuUe betecknas som half-

morker, men som da motsvarade behofvet och fordringarna.

De ordinarie sammantradena hollos ganska regelbundet

under de akademiska laseterminerna med tva veckors intervall.

Genom praxis blef fredagen motesdag; tiden var forst kl. 4

e. m., men fran och med 1834 kl. 6 e. m. Sammankallandet

skedde genom anslag a Universitetets intimationstafla. Da
de icke-akademiska medlemmarnas antal hade tillvuxit, be-

slot Sallskapet ar 1835 att darom afven annonsera i Helsingfors

Tidningar eller Helsingfors Morgonblad eller ock i begge »sa

framt det icke for Sallskapet skulle medfora nagon kostnad»,

hvarom ordforanden lofvade gora aftal med redaktionerna.
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Vid sammantradena narvoro i medeltal ett dussin medlemmar;

mycket sallan infunno sig icke-academici, sa annonseringen ur

denna synpuiikt var ratt ofverflodig; den bidrog dock att er-

inra allmanheten om Sallskapets tillvaro.

Da samlandet af naturalier var Sallskapets hufvudsyfte,

sa framstodo vid motena meddelandena om samlingarnas till-

vaxt sasom det mest betydelsefulla, men i motsats till hvad

under var tid ar vanligt, atfoljdes dessa rapporter aldrig af

nagra forevisningar af naturforemal; ej heller forekommo nagra

foredrag af ett eller annat slag som hade sammanhang darmed.

Intresserade medlemmar kunde vid arbetssammankomsterna

stifta en narmare bekantskap med de inlamnade djuren och

vaxterna, de ordinarie sammantradena ville man pataghgen

gifva en viss hogtidhg, om Konsistoriet och embetsverken

paminnande pragel. Om dessa arbetssammankomster sta inga

narmare upplysningar att vinna ur Sallskapets handlingar

utom att tiden for dem arligen vid forsta sammantradet under

varterminen utsattes till hvarannan onsdag kl. 2 a 3 e. m. Det

forefaller foga troligt att dessa sammankomster skuUe hafva

egt rum hka regelbundet som de ordinarie. Sjalffallet var ar-

betsintensiteten beroende af gafvornas mangd.

Vid inlamnandet af dessa foljdes ett ratt inveckladt for-

farande. Forst anmalde vederborande intendent att till bans

afdelning inlamnats en gafva enhgt en i lopande foljd num-

rerad specifikation. Darefter beslot Sallskapet, rimUgtvis pa

grund af intendentens yttrande, att de forarade foremalen

skulle insattas i samhngarna. Vid ett foljande mote anmalde

intendenten att detta blifvit gjordt, hvarefter han ofverlamnade

forteckningen till registratorn, som skulle infora den i den sta-

ende katalogen och som pa foljande mote ofverstyrde den

till sekreteraren for att nedlaggas i arkivet. Den staende kata-

logen var afsedd att saval kontrollera samlingen som ock att

vara en uppslagsbok. Ocksa anskaffades en bok in folio, i hvil-

ken registratorn skulle infora »anmarkningar om finska natura-

lier»; en sadan hade ocksa i Abo forts. Senare beslots att dessa

anteckningar skulle goras a losa kvartark, ett for hvarje spe-

cies; dessa blad skulle sammanforas slaktvis och slaktena alfa-
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betiskt ordnas, djurriket for sig, vaxtriket for sig. Det hela

skulle forvaras i rymliga kapslar. Dessa anteckningar hafva

sparlost forsvunnit.

Under de forsta aren torde det icke hafva handt att forarin-

gar icke skulle hafva emottagits. Senare finner man stundom
att gafvor sasom obehofhga eller sasom ilia preparerade icke

emottagits. Allt var ju icke utmarkt. De inlamnade hogre dju-

ren voro ofta ilia preparerade. De gamla herbarierna voro

mindre nyttiga an valkomna sasom vittnande om gifvarenes

valvilja, da de »velat uppoffra minnet af sin ungdoms modor
och n6jen».

Verksamma inom Sallskapet voro naturUgtvis i framsta

rummet tjanstemannen och darnast de andra i Helsingfors sig

uppehallande medlemmarna, men man insag genast att de i

landsorten boende medlemmarnas intressen borde kunna for

Sallskapets syften verksamt tillgodogoras. Redan ar 1830 hade

kyrkoherden Sadelin i Hammarland uttalat den onskan att

Sallskapet hvart tredje ar, eller ock mer sallan, matte meddela

en tryckt eller skrifven forteckning ofver sina samlingar at med-
lemmarna i landsorten sa dessa kunde gora sitt basta for deras

komplettering. Realiserandet af detta forslag ansag Sallskapet

taga alltfor mycken tid och moda, men beslot att en gang for

alia lata uppratta en defekthsta ofver de sallsynta naturalster

som vore for samhngarna sardeles behofUga och i afskrift med-
dela denna de franvarande medlemmarna. DyUka defektfor-

teckningar ofver skalbaggar och fanerogamer namnas ar 1834

sasom fardiga, och beslots att de skulle forvaras » i ordforandens

vaska och vid sammantradena vara tillganghga for medlemmarna
afvensom kunna utlanas». En narmare anknytning till Sall-

skapet af medlemmarna i landsorten hoppades man kunna
vinna genom att vidtala medlemmar att verka sasom Sallska-

pets kommissionarer, att hvar i sin landsanda efterspana, in-

beratta eller insanda hvad som kunde vara af intresse. I sadant

syfte anhoU Sallskapet a hogsta ort om portofrihet for dyUka
inkommande sandningar liksom ocksa for sina till medlemmarna
i landsorten utgaende cirkular o. d. Denna beviljades den 4
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april 1837, hvarefter Sallskapet vande sig till 25 medlemmar i

landsorten — 13 bland dessa voro lakare — med anhallan om
att de ville verka sasom Sallskapets Commissionarer; senare

benamndes de ombudsman. TilHka meddelades anvisning om
hum de olikartade foremalen skulle enligt deras egen beskaf-

fenhet och med beaktande af postforordningarnas fordringar in-

laggas. Jakande svar inkommo fran de allra fiesta af de till-

fragade. Under arens lopp afgingo sedan manga, dels pa grund

af bortflyttning, dels genom doden, nya tillkommo, antalet

vaxlade, ett och annat naturforemal insandes, en och annan

uppgift inberattades, men ofverhufvudtaget torde den nytta

dessa ombudsman gjort icke hafva motsvarat forvantningarna.

For de fiesta lamnade tjanstealiggandena icke mycken tid 6f-

rig for de naturalhistoriska intressena, som ej heller i lands-

ortens isolering genom nagot samarbete uppehoUs. Uppmunt-

rande var det icke heller att erfara, att, sasom det ofta hande,

ett djurpreparat under den langsamma posttransporten tagit

allvarsam skada. En af ombudsmannen som tragnare an nagon

annan insande allehanda rapporter, forfragningar och natura-

lier var den redan omnamnda kyrkoherden prosten Sadei^in i

Hammarland, som efter verksamhet som skollarare hamnat i

kyrkans tjlinst, en representant for en numera helt utdod prast-

typ. Tidigare en intresserad zoolog, — han hade 1810—1819

utgifvit en Fauna fennica diver de vertebrerade djuren —
var han annu, och det annu in pa 1850-talet, som amator verk-

sam. En annan nitisk medlem var doktor AejmeIvE i Vasa.

Redan under Abo-tiden hade han meddelat Sallskapet sina

botaniska iakttagelser, ar 1839 insande han en forteckning 6f-

ver Vasa-traktens vildt vaxande orter, hvilken han aret darpa

enhgt Sallskapets anhallan kompletterade med narmare upp-

gifter om deras forekomst.

En betydande plats vid motena intogo de ekonomiska fra-

gorna. Professor Sahlberg, en i praktiska varf tydhgen val

forfaren man, hade fran forsta borjan inriktat Sallskapets straf-

vanden pa skapandet af en staende penningefond, och detta

mal forlorade han aldrig ur sikte. »Att uppstalla en samUng
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af Finlands organiska naturalster och att anskaffa fuUstandiga

uppgifter om desamma ar visserligen det hufvudsakliga anda-

mal hvarfor vi forenat oss, sager han i sin arsberattelse ar 1834^

men da vi for att vinna detta ovilkorligen behofva afven en

penningefond, som icke blott for det narvarande ogonblicket

forslar till bestridandet af de nodvandigaste utgifter utan som

ocksa for en aflagsnare framtid forsakrar Sallskapet om till-

rackliga utvagar till en oafbruten verksamhet, och da Sallska-

pet afven forbundit sig att grundlagga en sadan, sa sjmes at-

minstone mig detta biandamal, eller medlet att vinna det huf-

vudsakliga, vara nu i borjan, eller i forsta perioden af Sallska-

pets tillvarelse, likasa viktigt som det f6rstnamnda». Fonden

tillvaxte ocksa med gladjande fart genom de formogna medlem-

marnas frivilhga afgifter — dessa stego stundom till ratt bety-

dande belopp sasom da landshofdingen J. F. Stichaeus for-

arade 100 rubel och bans kolleger K. v. Ki^ick och L. Sacki,e;n

50 rubel for att blott namna de allra storsta af bidragen —
och genom de ofverforingar fran arskassan, som tack vare de

eljest icke stora utgifterna kunde a arsmotena beslutas. Afven

andra mer tillfalhga bidrag kommo denna fond till godo. Sa

de summor som infloto genom forsaljning af dupletter. Fagel-

dupletterna omtalades redan. En annan gang var det fraga

om utlandska skalbaggar som funnos i den insektsamhng som

hofratts extra-notarien Ci.. Leonh. Ahi^stedt ar 1830 forarat.

De kunde naturhgtvis icke uppstallas i Sallskapets egna sam-

hngar; det var tal om att de skuUe af Universitetet efter var-

dering inlosas, men de forsaldes slutligen at studeranden PiP-

PiNGSKOLD for 40 Riksd. riksg, samma man som i Abo formed-

lade uppkopen af insektnalar. En ovanlig affar var ocksa den,

da Sallskapet 1831 tillbytte sig, emot tvenne exemplar af Mus-

tela lutreola, det ena uppstoppadt, det andra lampHgt till ske-

lettering, ett exemplar af Ornithorhynchus paradoxus, som pa

enskild vag erbjods fran S:t Petersburg. Denna skatt inlostes

sedan af Zoologiska museum for 100 rubel b. ass. hvilken

summa kom staende fonden till godo.

Med synbar Uksom latt forstadd gladje meddelade ordfo-

randen i sina arsberattelser den gynnsamma utveckhngen af
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Sallskapets ekonomi, och man forstar att afven vid manads-

motena allt som hade att gora harmed for Sallskapet framlades

och med intresse foljdes. Men icke nog harmed. Alldeles pa

samma siitt som det akademiska konsistoriet vid denna tid

handlade och beslot om alia Universitetet rorande penninge-

fragor, afven de minfeta, sa skulle afven har hvarje inkomst i

form af inskrifnings- eller terminsafgift eller frivilhg gafva for

Sallskapet anmalas, Uksom ingen utgift kunde goras utan ett

formUgt beslut. Hvarje gang det skulle kopas skrifmaterial

eller lack — det var patagligen for att minska atgangen af det

dyra lacket, hvilket anvandes vid forseghngen af kallelsebref-

ven, som Sallskapet beslot anskaffa ett mindre sigill an det

ursprmighga — skulle Sallskapet darom fatta beslut. Pa samma

satt da man, afvikande fran den vanliga seden att tillstalla de

nya ledamoterna deras kallelsebref genom bekanta eller genom

tillfaUiga resande, var betankt att sanda dem med posten, en

atgard som innebar en artighet och som endast vidtogs nar det

gallde hogt uppsatta personer. En mycket ofta aterkommande

utgiftspost var den till universitetspreparatorn for preparering

och uppstoppning af de skankta »hudarna». Alia dessa arenden,

som i protokollen taga mycket rum, expedierades sannohkt i

verkhgheten belt behandigt, val forberedda som de patagUgen

voro. Detsamma gallde val ocksa de mer ansvarsfuUa fragorna

betraffande Sallskapets lanerorelse: den staende fondens medel

voro till en borjan placerade i sma Ian at medlemmarna, och

det var en angelagenhet for Sallskapet i dess helhet att profva

laneansokningarna liksom afven att besluta om de atgarder

som blefvo en foljd af lantagarnes forsumhghet, af dodsfall

o. s. v., men sannohkt var det ordforanden, skattmastaren och

en eller annan aldre medlem som profvade fragorna och dikte-

rade besluten.

Hufvudstommen af de vid sammantradena narvarande ut-

gjordes naturhgtvis af Sallskapets tjansteman. Kring den

slot sig ett mindre antal intresserade, mest unga medlemmar.

Men till arsmotena infunno sig, som protokollen saga, »de fiesta

af Sallskapets i staden varande ledam6ter» eller »ett stort antal
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af Sallskapets ledam6ter». Den redogorelse, som ordforanden

da i sin arsberattelse afgaf och till hvilken intendenternes rap-

porter om samlingarnas tillvaxt slot sig, gaf ju i ett slag en

afven for lekmannen begriplig bild af Sallskapets verksamhet*

larorik och lockande for dem som intresserade sig for Sallskapet,

afven om de icke personUgen medarbetat. Hartill kom att

enligt traditionen fran Abo-tiden med arsmotet alltid var for-

enadt ett festligt samkvam. Arsmotena hollos aren 1830—34

pa Sodernas, det n. v. Somas, en plats som da for tiden matte

hafva varit sardeles inbjudande, att doma afven daraf af pro-

fessor Sahlberg hade onskat Universitetets Botaniska tradgard

forlagd darstades. Ar 1831, da ofver 50 medlemmar samlats,

borjade sessionen fore middagen, men afbrots nar denna, som

serverades i ett litet vardshus, var fardig; efter middagen fort-

sattes den, hvarpa man reste ut till en holme. Foljande ar

samlades Sallskapet i staden for att in corpore aftaga dit ut re-

dan kl. 9 f. m. sa att sessionen kunde slutas pa formiddagen.

Dylika moten voro vid denna tid, kort efter juhrevolutionen

1830, foremal for »rapport6rernas» sarskilda uppmarksamhet,

hvarfor professor Sahi^berg atminstone ar 1831 ansett sig bora

pa forhand hos Universitetets Vicekansler anmala om anda-

malet med utfarden. Fran ar 1835 firades arsdagen i Botaniska

tradgarden, dar nagot af rummen i vaxthusen for tillfallet ut-

rymts i och for sammantradet och det darpa foljande festUga

samkvamet. Vi fa en forestallning om huru det har tillgick da

vi i den sista paragrafen af protokollet for arsmotet den 12

juni 1838 lasa foljande:

»Sedan Sallskapets medlemmar till ett antal af ofver 70 per-

soner haruppa rangerat sig vid en for tillfallet ordnad diner,

blefvo af Herr Ordforanden skalar foreslagna i underdanighet

for H. K. M. Nicoi^Ai I, H. K. M. Ai^exandra, H. K. H. Stor-

fursten Tronfoljaren och hela det ofriga Hoga KejserUga huset,

afvensom for Kejserliga Senaten for Finland, Kejserl. Alexan-

ders Universitetet, Sallskapets verksammaste ledamoter och

dess framtida valgang och flor, hvarefter eftermiddagen till-

bragtes i den gladaste sinnesstamning, gynnad af en klar him-

mel, ute i det fria, och Sallskapet atskiljdes forst sent pa afto-
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nen.» Pa samma satt firades arsfesten 1839, och da hojdes

stamningen ytterligare genom Finska Sjoekipagets Musikkorps.

Dessa glada middagar, dar professor Sahi^berGS kvicka

skamt flodade, forskaffade Sallskapet manga vanner och med-

lemmar. Sallskapet blef en faktor i samhallet, hvilken allman-

heten egnade uppmarksamhet. Det syntes da konsul G. O.

Wasenius ar 1838 erbjod sig att kostnadsfritt i Helsingfors

Tidningar infora »smarre buUetiner om till Sallskapet inkomna

foraringar m. m.», i anledning hvaraf Sallskapet beslot att vid

slutet af hvarje termin eller oftare, om nagon betydligare an-

ledning dartill yppades, infora till Sallskapet gjorda foraringar

och erhallna viktigare miderrattelser. Borjan gjordes med en

redogorelse for arsmotet 1839.

Redan tidigare hade Sallskapet tagit ett litet steg emot en

storre offentlighet. Stadgarna hade namhgen blifvit tryckta

for att distribueras efter det att de underkastats en Undrig

retouchering. Afven denna tryckning hade konsul WasENIUS

valvilligt bekostat.

Hade Sallskapet salunda bland allmanheten gynnare och

vanner, sa var pa en del hall forestallningen om dess syften

ratt oklara i det man synbarHgen endast visste att det var

fraga om nagot slags museum. AtskilUga markvardiga gafvor

fick Sallskapet darfor af valvilliga personer emottaga. I pro-

tokollen namnas en stridsyxa af sten, en mindre grafsten, tagen

pa kyrkogarden i Algier, ett haj-agg, taget i hamnen darsta-

des, en sten, af naturen formad till likhet med en limpa, en

skoldpadda; alia dessa foremal ofverlamnades till Universitetets

samhngar, det sistnamnda mot inlosen.

Att Sallskapets verksamhet ej adrog sig nagon uppmark-

samhet utanfor landets granser lag i sakens natur. Sa mycket

mer smickrande kandes det da Sallskapet ar 1839 af den kung-

liga franska nordpolsexpeditionen genom dess president Gai-

MARD fick emottaga ett exemplar af Lemmus borealis eller da

Sallskapets utlandske ledamot kommerseradet Schonherr i

Stockholm anhoU att ur samhngarna fa lana ett exemplar af

en nybeskrifven insekt.
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Sallskapets verksamhet sadan den har blifvit skildrad kan
vasentligen aterforas till den verksamhet dess nitiske tjanste-

man och ofriga intresserade medlemmar sjalfmant utforde.

Det var icke mycket Sallskapet sasom sadant till en borjan

kunde astadkomma, ty nervus rerum saknades. Man kan dar-

for val forsta den ifver med hvilken professor Sahlberg ar-

betade for den staende fondens tillvaxt och den gladje han i

sina arsberattelser ger uttryck at, da han redogor for den gyn-

samma utveckhngen. Han sag den tidpunkt narma sig da Sall-

skapet, sasom han i sin arsberattelse ar 1834 sade, icke langre

behofde »uppskjuta sadana foretag, hvarigenom det icke alle-

nast kunde betydhgen oka samlingarna, utan ock vinna en

narmare kannedom af fosterlandets naturprodukter». Redan
sistnamnda ar sag han en mojhghet for Sallskapet oppna sig till

aktiv verksamhet, da namligen ranteafkastningen a den staende

fonden stigit till omkring 180 rubel b. ass. Han hemstallde

darfor att Sallskapet skulle anvanda en del af intressena till

»tva premier for dem som skulle inlamna sa fuUstandiga for-

teckningar och beskrifningar som mojhgt ofver naturalster

som finnas i nagon viss socken af faderneslandet», emedan detta

»vore af vikt ej blott i afseende a dennytta vetenskapen mojUgen
kunde tillskyndas, utan afven i afseende darpa att nagra yngre

naturalhistoriens idkare darigenom blefve uppmuntrade att

annu mer vinnlagga sig om den finska naturens studium och

salunda bhfva skickhga att anvandas vid mojhgen framdeles

skeende resor for Sallskapets rakning». I anledning haraf be-

slot Sallskapet pa arsmotet samma ar att utfasta foljande pre-

mier:

l:o) 75 rbl b. a. for den fullstandigaste forteckning ofver

saval djur som vaxter uti nagon viss socken;

2:o) 50 rbl b. a. for den basta inlamnade samUng djur af de

lagre klasserna;

3:o) 50 rbl b. a. for den talrikaste samhng kryptogamer.

Skulle de tva sistnamnda eller nagot af dem icke kunna bort-

gifvas, kunde de afven gifvas for den mest fullstandiga mono-
grafiska forteckning antingen ofver nagon enskild klass eller

storre ordning inom djurriket eller ock ofver fanerogamer eller
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kryptogamer i nagon socken. Darjamte foreskrefs »att till

uppgifterna ofver sarskilda species locus habitationis, sa i fy-

siskt som geografiskt afseende, sa noga som mojligt ske kan,

bifogas och att den ifragavarande socknens arealvidd och of-

riga beskaffenhet tillika anmarkes», men »att det inlamnade

exemplaret af forteckningen inlamnas — anonymt och sa in-

rattadt, att daraf ej kan slutas till den taflandes namn och

hemort, samt att, forst sedan uppgifterna blifvit af Sallskapet

bedomda — , ett annat exemplar med fullstandiga lokala upp-

gifter vid premiernas emottagande till Sallskapet ofverlamnas».

Inom den utsatta terrainen afhordes emellertid ingen taf-

lingsskrift, ej heller nagon samUng. Sallskapet beslot darfor

ar 1836 att hoja premiernas belopp och antal: tva stycken

forsta premier af 150 rubel b. a. »for fullstandiga zoologiska

eller botaniska sockenbeskrifningar, atfoljda af fardigprepare-

rade exemplar och uppgift om locus habitationis m. m.» och tva

stycken andra premier a 100 rbl b. a. for samhngar enhgt samma

bestamning som forr, hvarjamte mindre fullstandiga afhand-

hngar eller samhngar kunde belonas med ett accessit efter

Sallskapets profning for tillfallet. Harom skulle tillkannagif-

vande inga i nagon af landets tidningar.

Foljande var inlamnades en anonym sockenbeskrifning.

Ett granskningsutskott tillsattes, bestaende af ordforanden,

viceordforanden, sekreteraren magister Tapenius, medicine

hcentiaten E. J. Bonsdorff, medicinekandidaten Wirze:n,

magistrarne R. F. Sahlberg och A. E. Granfelt samt

studeranden J. F. Blank. Professor Sahlberg deltog icke i

granskningen »pa den grund att han vid Sallskapets bhfvande

dehberationer matte kunna bibehalla ordf6rande-stolen». Ut-

skottet forklarade enhalligt i sitt af viceordforanden under-

tecknade utlatande att afhandhngen icke kunde belonas med

Sallskapets hogsta pris »dels i anseende till en det hela genom-

gaende osakerhet och ofuUstandighet, sardeles vid uppgiften

af locus habitationis, dels och i synnerhet emedan uppenbara

felaktigheter vid bestammandet af en del dari uppraknade

naturaher f6rekomma», men tillstyrkte att den skulle belonas

med ett accessit, emedan den entomologiska delen daraf var
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med ofvervagande omsorg bearbetad. Med detta utlatande

var professor Sahi^berg icke tillfreds. Han framholl att det

var affattadt i alldeles for allmanna ordalag. Ett sakligt in-

gaende pa oriktigheterna och bristfalligheterna hade varit

nodvandigt, sa att Sallskapet kunnat bilda sig en egen uppfatt-

ning om dem; detta hade ocksa varit gagnehgt for forfattaren

i och for en omarbetning af manuskriptet. Han fruktade att

man genom att pa detta satt behandla kanske mangariga forsk-

ningar skulle afskracka andra medlemmar fran forsok i samma
riktning och foreslog att utskottet skulle anmodas inkomma
med en mer detaljerad utredning. Detta blef Sallskapets beslut,

men om denna prisfraga innehalla protokollen intet ord vidare.

Hvem den anonyme forfattaren var, ar obekant; sannoUkt var

det nagon af professor SahlberGS entomologiska elever.

Nagra vidare prisskrifter afhordes icke. Da erfarenheten

salunda visat att utfasta premier hafva en ringa formaga att

sporra till vetenskaphgt arbete — en erfarenhet som ater och

ater gores, men som valvilliga donatorer sa ofta tyckas vara

okunniga om — da vidare Sallskapets tillgangar pa ett glad-

jande satt vaxte, medan daremot bidragen till samHngarne

visade benagenhet att aftaga, sa beslot Sallskapet 1838 pa

forslag af ordforanden »att framdeles intresset af den staende

fondens forrantade kapitaler borde anvandas, dels att beframja

resors anstallande till nagon viss trakt af landet, for att for

Sallskapet insamla dar befinthga djur och vaxter, samt salunda

tilhka inhemta en narmare kannedom af landets ohka produk-

tionsformaga pa olika trakter, dels till inkop af inom Finland

gjorda samhngar, storre eller mindre, afvensom till stipendiers

eller premiers inrattande for dem som till Sallskapet inlamna

de talrikaste samlingar». Genom Helsingfors Tidningar skulle

detta bringas till de franvarande medlemmarnes kannedom.

Man kan i detta uttalande redan ana ett vidare program

for Sallskapet an det att blott astadkomma en samling.

Redan nagra veckor forran detta beslut fattades hade Sall-

skapet beviljat kandidaten J. F. Blanks anhallan om ett under-

stod af 300 rubel b. a. for en fard till Lappmarken for att samla

naturalster for Sallskapets rakning. Kandidaten Blank hade
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sedan 1834 varit intendent for insektsamlingeii. Det var gif-

vetvis insekter han under farden komme att foretradesvis samla,

och foljande host inlamnade han 1350 exemplar sadana fran

Lappmarken. — Detta var den forsta af Sallskapet understodda

samUngsfarden

.

Men det var ondt om arbetande krafter.

Foljande ar anmalde sig inga exkurrenter. Sallskapet miss-

trostade dock icke utan beslot varen 1840 att »a saval Univer-

sitetets intimationstafla som i stadens tidningar kungora, det

bora de hvilka tillafventyrs vore hugade att for Sallskapets

rakning ifran medlet af forstkommande maj tiU medlet af darpa

foljande September manad a anvisade orter och enligt med-

delande instruktion insamla vissa slag af djur eller vaxter sadant

ofortofvadt hos Sallskapets Ordforande anmala». Tva anmal-

ningar gjordes, namhgen af studerandene G. W. Kekoni och

0. E. A. HjELT. Det beslots att de skuUe insamla »saval vaxter

och insekter som hvad i ofrigt skuUe kunna astadkommas» i

sodi'a Tavastland, och anvisades for Kekoni Hattula och Vana,

for HjELT HoUola och Padasjoki socknar. De utrustades med
papper, insektnalar och lador — nalarna anskaffades ater fran

Abo — och fingo 100 rubel b. a. hvar i forskott med ratt att

atnjuta skjuts for en hast fram och tillbaks samt en rubel om
dagen i dagtraktamente. Instruktionen uppgjordes af profes-

sor AF Tengstrom och doktor Wirzen. Exkurrenterna af-

reste i maj och redan pa arsmotet hade ordforanden fagnaden

att for Sallskapet foredraga bref som han fran dem erhalUt

dar de pa landsbygden voro i full verksamhet. Foljande host

inlamnade de sina samhngar af orter och insekter samt nagra

fiskar, inlagda i sprit, afvensom skrifthga anteckningar. Allt

detta hanskjots till granskning af en kommitte bestaende af

ordforanden, viceordforanden och alia intendenterna. Gransk-

ningen utvisade att de gjorda samHngarna vittnade bade om
fUt och intresse for Sallskapets basta, och da afven reseraknin-

garna godkants utbetaldes deras belopp. De stego for HjELT
till 161 rub. 9 kop., for Kekoni till 175 rub. 30 kop. — Foljande

ar utsandes tre exkurrenter namhgen magister J. W. Pipping

och kandidaten J. G. Appelberg, som skuUe gora insamhngar
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narmare bestamdt i Kesalaks, Uguniemi, Ruskeala, Sordavala,

Rautus, Mohla, Walkjarvi, Pyhajarvi och Raisala socknar i

sodra Karelen, samt studeranden J. M. J. af Tengstrom, som
skuUe »genomstryka hela Aland». Reseunderstodet bestamdes

till fri skjuts fram och tillbaka samt 1 rubel 50 kop. i dagtrakta-

mente, hvilka kostnader utgjorde for Pipping 72 rub. 2 kop.,

for Appelberg 74 rub. 10 kop. och for af Tengstrom 67 rub.

20 kop. allt silfver.

Det framstod tydligt att genom dyUka exkursioner samHn-

garna kunde kraftigt okas och kunskap vinnas om naturforhal-

landena i landet. Professor Saklbergs omsorg om den staende

fonden visade sig vara klok och framsynt.

Professor Sahlberg fyllde den 22 januari 1839 sextio ar.

Han foljde emellertid icke tidens sed att genast darefter taga

afsked som emeritus, utan kvarstod i sin befattning, allt under

det man sag sig om efter nagon annan eftertradare at honom
an hans narmaste man af Tengstrom, emot hvilken atskilUgt

fanns att anmarka. Nagon inhemsk lofvande formaga fanns

icke inom synhall, underhandlingarna med utlandet strandade,

och sa inliimnade Sahlberg sin afskedsansokan; den beviljades

den 24 mars 1 841 . I och med detsamma lamnade han ordforande-

stolen inom Sallskapet, hvilken inom kort intogs af hans efter-

tradare AF Tengstrom, och darmed var ocksa hans verksamhet

inom Sallskapet, liksom hans vetenskaphga verksamhet ofver

hufvud, fuUkomligt slut. Han bosatte sig pa sin egendom i

Ylane samt egnade sig at jordbruk, sarskildt fruktodhng. Han
lefde och verkade darstades annu ett par decennier, han afled

den 18 oktober 1860, men i Sallskapets annaler for denna tid

har jag icke funnit hans namn namndt mer an tva ganger, den

ena da han namndes sasom narvarande vid ett sammantrade,

den andra da en af honom forarad vaxt anmaldes.
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III Tid af afmattning oeh stridigheter 1842—1859.

En ny period i Sallskapets lif vidtog nu. Under det forsta

decenniet i Helsingfors hade Sallskapet befunnit sig i en oaf-

latlig och kraftig utveckling. Allt var att gora. Allt som sam-

lades var nyttigt, ty allt var nytt. Men sa kunde det icke i

langden fortga. De unga studenterna, som senare intradde i

Sallskapet kunde med allt sitt intresse icke mer gora nytta, ty

det de kunde gora hade redan deras foregangare gjort. Dessa

foregangare hade till stor del skingrats; intresset for Sallskapets

strafvanden hade blott varit en episod i deras hf. Och de som

annu kvarstodo hade afven andra och snart ofverhandentagande

intressen. Bonsdorff holl redan pa att skapa sig ett namn som

anatom, de nitiske intendenterna Bi.ank, Lundahi, och Pip-

ping verkade annu, men de hade alia valt den medicinska ba-

nan och arbetet dar lade mer och mer beslag pa deras tid och

formaga. Ledningen af Sallskapets verksamhet alag nu framst

AF Tengstrom och botanices demonstratorn Wirzen, hvilken

senare var t. f. viceordforande under den tid 1842—1845, da

inspektorstjansten vid Museum icke var ordinariter besatt.

Begge voro humana och for Sallskapets val intresserade man,

men till ledare voro de icke fodda. Den forra hade sedan han

ar 1817 disputerat for medicine doktorsgrad icke pubHcerat

en enda rad af vetenskaphgt innehall intill dess han ar 1841

utgaf sitt specimen for professuren. Han hade Utterara intres-

sen och var valtalare. Han hade 1826 a Universitetets vagnar

haUit ett festtal i anledning af kejsar NikoIvAIS kroning, for

hvilket han belonades med professors titel. Han var mer en

ordets an en handhngcns man. Den senare, vid denna tid un-

gefar trettio ar gammal, var lakare, men intresserad af botanik;

dock lag hans begafning pataghgen at andra hall, sasom man
kan se daraf att han slutade som prast. Det behofdes inom Sall-

skapet nya krafter, entusiasm, sakkunskap och kritik. Det ar

sakert att icke heller professor Sahl,berG, om han kvarstatt,

kunnat afvarja det forfall som nu intradde.

Det var naturhgtvis icke nagot skarpt afbrott i Sallskapets

Uf och verksamhet som vid denna tidpunkt intraffade, men
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man marker dock en pataglig nedgang i arbetsintensiteten. Ar-

betssammankomsterna upphorde antagligen smaningom; nagra

ar hade det beslutits att de skuUe »fortga som f6rut», men for

lasearet 1841—42 faststalldes de att aga rum sondagar kl. 9— 1,

utom pa bondagar, men senare talas det icke mer om dem.

De ordinarie motena hollos icke sa ofta som tidigare; under

aren 1834—40 hade antalet varit 14—20 om aret, fran 1841

framat blef det aldrig hogre an 14, utan att en motsvarande

okning af arendena kunde formarkas. De voro icke heller sa

talrikt besokta som forr, icke ens arsmotena. Ar 1843 narvoro

vid detsamma endast 10 medlemmar, och foljande ar hade,

oaktadt en festmiddag i orangerierna var besluten, sa fa med-

lemmar infunnit sig att valen af tjanstemannen ej kunde for-

rattas ej heller nagra beslut fattas, och det samma var forhal-

landet pa det forsta motet den foljande hosten. I anledning

daraf bestamdes a det foljande arsmotet att Sallskapet vore

beslutfordt med endast sex, icke som forr atta, narvarande

medlemmar i fragor som icke voro af synnerlig vikt. Nya med-

lemmar inkallades icke heller i samma mangd som tidigare;

under 1840-talet var deras antal for aret i medeltal 25. Det

forefaller som om en viss missrakning i afseende a Sallskapet

hade a en del hall forefunnits. Sa skrifver 1842 ombudsmannen

i Borga lektor D. Lindh (till assessor Rabbe?) om Sallskapet:

»Hvarje medlem af detsamma borde val pa ett eller annat satt

fa underrattelse om Sallskapets verksamhet, for att utom hedern

att vara en medlem af detsamma, ha nagon slags nytta. Ett

och annat kunde jag till Sallskapet insanda om jag bara visste

hvad Sallskapet ager och hvad det saknar af Finlands natur-

alster; atminstone kunde jag insanda flerariga anteckningar

angaende finska naturalster. Men hittills har man icke vetat

af nagot annat an att Sallskapet arhgen med gladje firat sin

stiftelsefest.)) Dock maste a andra sidan antecknas att Sallska-

pet afven fick rona bevis pa fortroende, sasom da detsamma ar

1844 sasom skank af brukspatron G. Nordensvan fick emot-

taga de fem ris »finare och battre samt ohmmadt» herbarie-

papper som bestallts fran Tervakoski bruk eller da bagare-

mastaren P. UdheIvIUS till Sallskapet testamenterade sin ratt
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betydande fagelsamling. Den skank af brasilianska fagelhudar

som kommerseradet J. F. Hackman i Viborg ofverstyrde var ju

ocksa hedrande, om ock adressen till Sallskapet ej var korrekt.

De till Sallskapet inlamnade naturalierna voro afven, efter

det att exkurrenterna fran' sommaren 1841 inlamnat sina da

gjorda skorder, farre an forr, hvilket ordforanden i sina ars-

berattelser med ledsnad framhaller, sokande en trost i hoppet

att samlingen skall blifva sakert och val bestamd och att nya

resor skola afkasta rika skordar och att, »da en ny varm anda

af ett ungdomligt strafvande for det finska fosterlandets ande-

liga lif vaknat och gor sig gallande for det narvarande, afven

den skona oskuldsfuUa finska naturen med hjartats hela ung-

domhghet och varme skall, i synnerhet af yngre kring barg och

sjoar spridda kamrater, hyllas och omfattas».

Detta citat ger en forestallning om professor af Tengstroms

stil. Ytterhgare ma har till hans karakteristik intagas hans

arsberattelse ar 1844:

»Icke utan skal beslot Sallskapet pro Fauna et Flora Fennica

att i borjan af juni manad, hoppets och gladjens manad, en-

halUgt sammantrada att fira minnet af sin forsta stiftelse,

gladjas vid den nyvaknade eller rattare mornade naturen,

leende med rosenkinder och hksom fordom Pallas nickande sitt

bifall skakade Olympen i sina grunder Ufvande alias for det

skona och sanna stamda hjartan. Att offra at minnet, at de

flydda dagar, da ungdom och karlek famnade hvarandra ar for

den silfverkronte gubben annu den sista njutning af det korta

lifvet — huru mycket mera ar det icke Ijuft att minnas, da det

forflutna och det narvarande hksom hjarta vid hjarta ga fram-

tiden till motes. Vi minnas alia har forsamlade huru den rena

naturgladjen gladdes, da ett Naturforbund bildades inom vart

for alia finska hjartan dyrbara fosterland, vi hoppades med
majsolen, vi frojdades med juni morgonrodnaden — och nagot

uppstod darvid, som, om icke annu nagot helt och fullkom-

nadt, hkval for de yngre fosterlandets soner kan, som jag hop-

pas och innerUgen hjarthgen onskar matte verkhggoras, mana
pa bragd och fullkomhghet. Pa denna dag — en ny aterkom-

mande hogtidsdag inom vart Naturforbund — ar det en Ijuf

4
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plikt, som jag gar att fullgora, da jag for har forsamlade leda-

moter i korthet redogor for Sallskapets verksamhet under det

forflutna aret.»

Harefter foljde en icke fullt dubbelt sa lang redogorelse for

samlingarnas tillvaxt, hvilken utgjordes af 3 daggdjur, 5 faglar,

en orm, 19 skalbaggar och 170 fanerogamer, de sista hemforda

af Fr. Nyi,andER fran Ryska Lappland, hvarefter fortsattes:

»Ett dylikt harligt resultat borde uppmuntrat Sallskapet

till pakostandet af nya resor i vart vidstrackta, i afseende a

naturen omvaxlande land, men da sa mycket samladt annu

ligger magasineradt, har en dylik plan latteligen bUfvit upp-

skjuten till framtiden. Denna framtid ler alltid sa gladt emot

det unga sinnet — matte blott tjusningen af leendet blifva en

verklighet och Sj ofruns omfamning och Skogsjungfruns kyss

locka langt bort fran Gramatica och Lexicon hvarje for Naturen

klappande hjarta.»

En god sida i Sallskapets arbete var att exkursionsverk-

samheten, som lofvat sa mycket godt, underhoUs, om den ocksa

icke var lifhg. Under aren 1842—48 utgafvos reseunderstod

at docenten Fr. Nyi^ander (300 rbl. b. a. for en resa till Ryska

Lappmarken), student F. Hei^LSTrom (30 rbl for botaniska

samhngar i norra Osterbotten), magister W. Nyi^andER och

kirurg. kand. af Tengstrom (20 rbl hvarje) samt student N.

Lund (30 rubel for botaniska insamlingar i Abo skargard).

Ett framsteg var det pa satt och vis, da Sallskapet pa ord-

forandens forslag ar 1843 beslot att fordela den andra inten-

dentens aligganden pa flere personer, ity att insektsamUngarna

voro sa artrika att en enda oaflonad person omojhgen kunde

skota det hela; sa fingo coleoptera, hymenoptera, diptera, lepi-

doptera hvar sin intendent, medan de sma ordningarna ortho-

ptera, neuroptera och hemiptera skottes af en och samma person.

Det fortroende som Sallskapet visat intendenterna, genom att

utse dem, forpliktade naturligtvis och band ett storre antal

ungdomar fastare vid Sallskapet, men a andra sidan alstrades

genom denna anordning en brist pa kontinuitet som icke var

helsosam.

En liknande uppdelning af den botaniska intendenturen i



51

en for fanerogamerna och en for kryptogamerna rekommende-

rades 1846 af ordforanden, men ledde icke till nagon atgard.

En enda afdelning af Museum foretedde en anmarknings-

vard tillvaxt namligen faglarna, hvilken sasom i arsberattelsen

ar 1845 sages »pa ett utomordentligt satt blifvit icke allenast

riktad, utan afven forskonad, i det ingenioren Magnus von

Wright inlamnat 50 sp. egna och 11 for Sallskapet uppstoppade

arter, alia att forliknas vid lefvande exemplar». Detta var den

sedermera i Finlands konsthistoria sa beromda djurmalaren,

hvilken namnda ar anstallts som konservator vid Universitetets

Zoologiska museum. En annan forstarkning emottog samlingen

af bagaremastaren P. D. Udhei^ius i Helsingfors, hvilken genom

testamente af den 26 augusti 1847 till Sallskapet donerade,

sasom redan sades, sin samhng af faglar och andra djur. Da

den i juni 1848 emottogs, innehoU den 115 arter faglar i c. 180

exx. samt dessutom 6 daggdjur, en skoldpadda, snackor och agg.

Den gamla klagan att samhngarna icke voro behorigen for-

tecknade fornams ater igen. Ordforanden erinrade ar 1846 om

»att katalogen ofver Sallskapets samlingar sedan langre tid icke

blifvit kompletterad och det nyare tillkomna daruti icke in-

fordt, hvarfore till intendenternas efter hand skeende atgard

hemstalldes uppgorandet af en ny katalog ofver samlingarna

och densammas ordnande efter senast approberade systemer.»

»I foljd hvaraf och sedan anmarkt blifvit att en del brancher,

sasom Mammaha, allaredan aro systematiskt och i det nar-

maste komplett inregistrerade, intendenterna anmodades att

efterhand — och om gorhgt innan arsdagen — inkomma med

fullstandiga forteckningar ofver hvad i samlingarna finnes upp-

stalldt.»

Till nagon atgard torde detta uttalande icke hafva ledt.

Lyckhgtvis funnos inom Sallskapet, om ocksa annu for-

dolda, de krafter som skulle rycka upp detsamma ur den ho-

tande dvalan.

Det tycktes en tid som om Fredrik Nylander skulle komma

att ingjuta nytt hf i Sallskapet. Fodd 1820, student 1836, med-

lem af Sallskapet 1837, aflade Nyi^andER filosofie kandidatexa-
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men 1 840 och reste till Sverige, dar han vistades inemot tva ar i

Stockholm och Upsala, dels forberedande sig for den medicinska

banan, dels studerande botanik for E1.IAS Fries. Under dennes

inverkan beslot han egna sig at botaniken, och utredningen af

den finska floran torde da hafva foresvafvat honom sasom ett

lefnadsmal. Sommaren 1842 undersokte han, resande pa egen

bekostnad, i botaniskt afseende vissa delar af Ryska Karelen

och Ryska Lappmarken anda upp till Ishafvet. lakttagelser

under denna resa och under tidigare farder inom landet ned-

lade NyIvAnder i sitt specimen for docentur Spicilegium plan-

tarum fennicarum I (1843), dar han for ett hundra mindre all-

manna arter lamnar uppgifter angaende deras utbredning i

Finland. Sistnamnda ar blef han docent i botanik, samt af-

lade medicine kandidatexamen. Det forefaller som om han icke

skulle hafva tagit nagon synnerHgen verksam del i Sallskapets

lif , atminstone namnes han sallan sasom vid motena narvarande,

men namnda ar utsags han till intendent for de botaniska sam-

lingarne, hvarjamte han, sasom redan sades, erhoU ett under-

stod af 300 rbl. b. a. for en botanisk resa till ostra delarna af

landet och ryska gransen, hvarvid at honom sjalf lamnades

ratt att bestamma de orter han ville besoka. Under denna

exkursion hade han sallskap af den svenska botanisten J. Ang-

strom, senare kand som en framstaende bryolog. Af Nylanders
obestridUga formaga hade Sallskapet emellertid foga gagn,

ty han uppehoU sig mest pa resor. For att folja El,ias Fries

rad att narma sig de ryska botanisterne ansokte han sistnamnda

ar ett af de understod som gafvos for studier vid de ryska uni-

versiteten, och aret darpa fick han stipendiet fornyadt for

ytterligare ett ar. Han studerade nu i S:t Petersburg, dar han

afven mars 1844—^juni 1846 hade nagot slags anstallning vid

botaniska tradgarden, at hvars direktor statsradet F. G. L.

Fischer han tillagnat sitt ofvannamnda specimen. I Helsing-

fors uppeholl han sig blott under korta besok. Sommaren 1844

var han ater upprest till Ryska Lappmarken. Hans inten-

dentbefattning inom Sallskapet skottes under hans franvaro

af vikarier. Hosten 1846 aterkom han. Han anmalde da

som gafva till Sallskapet en samUng af alger fran Ishafvet,
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bestamda af akademikern RupreCht i S:t Petersburg, men

forst sju ar senare ofverlamnades denna samling. Hela bans

verksamhet praglades af oro, delad som den var mellan bota-

niska och medicinska intressen. Han ansokte saval adjunk-

turen (1844) som professuren (1847) i zoologi och botanik, men

ingendera gangen fullfoljde ban sin ansokan. De medicinska

intressena segrade slutligen, och efter 1847, da han afgick fran

sin intendentbefattning, deltog han icke vidare i Sallskapets

arbeten.

Fredrik NyIvANDERS yngre broder William kom daremot

att spela en utomordentUgt betydelsefull rol inom Sallskapet.

Student 1839, foreslogs WiLWAM Nylander till medlem af

Sallskapet den 26 februari 1841 af sin van student J. M. J. AF

Tengstrom. En manad senare inballoterades han pa ofhgt satt,

men det forefaller som om han till en borjan icke varit intres-

serad af det som inom Sallskapet forehades. Atminstone nam-

nes han endast en gang sasom narvarande under sin studenttid.

Han aflade filosofie kandidatexamen 1843 och inskrefs i Medi-

cinska fakulteten. Ingenting hos honom lat da annu ana den

bUfvande botanisten. Men af insekterna var han intresserad.

Vid arsmotet den 12 juni 1843, da, sasom ofvan namndes, andra

intendentens ahgganden fordelades pa flere personer, fick han

uppdraget att skota orthoptera, neuroptera och hemiptera.

Fran och med foljande host saknades han nastan aldrig vid

sammantradena. Vid motet den 1 mars 1844 hemstallde han

huruvida icke Sallskapet borde rekvirera nagon periodisk skrift

af naturalhistoriskt innehall och erkandt varde samt foreslog i

sadant afseende »Zeitschrift des entomologischen Verbundes in

Stettin». Bokrekvisitioner hade ju ocksa tidigare gjorts, men

aldrig foreslagits af nagon ungdom. Forslaget bifolls, och tilhka

beslots rekvirera Lindbloms »Botaniska Notiser». som just

begynnt utkomma i Lund, samt Zetterstedts Insecta Lapponica,

och blef det NylandER, som ombesorjde rekvisitionen af dessa

arbeten. Vid foljande sammantrade beslots pa bans forslag

att anskaffa »Histoire naturelle des Hymenopteres» af Le Pel-

LETiER DE Saint Targeau och »Adlerfliigel Deutschlands» af

Hartig. Samtidigt beslots att rekvirera ett antal svenska och
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tyska mossor som af medicine kandidaten J. Angstrom i Up-

sala utbjods till salu. Da de en manad senare ankommit, var

det NyIvAnder som darom anmalde och som fick i uppdrag att

forteckna dem. Den 29 november s. a. anmalde han att de un-

der bans vard staende insektsamlingarna voro fardigt ordnade.

Forvarade i otata lador hade de mycket lidit genom skadeinsek-

ter, men han hade afskiljt de dughga exemplaren och uppstallt

dem i godt forvar i Sallskapets skap. Denna atgard hade han

med intendenten kandidaten AppeLBERGS begifvande utstrackt

till hymenoptera, for hvilka han hade en sarskild forkarlek.

Samhngen innehoU nu 13 arter orthoptera (25), 152 arter he-

miptera (250), 50 arter neuroptera (200) och nara 500 arter hy-

menoptera (ofver 2000); inom parentes anges det antal arter

Nyi^andER uppgaf som forekommande i landet. Med vaxtsam-

hngen kom han att taga befattning da han for sin broder Fred-

rik var tjanstforrattande intendent. Senare lamnades detta

uppdrag pa bans forslag at bans van och nationskamrat F. Hell-

strom. Vid ordnandet af herbariet befanns detta innehalla ett

stort antal dupletter och pa Nyi^andERS forslag beslot Sallska-

pet skanka en del af dessa till gymnasiernas i landet ortsamlingar.

Efter att hafva bringat reda i dessa samhngar tog han itu med

mossorna. Han demonstrerade pa ett mote en metod att in-

lagga mossor i herbariet — sannohkt att lagga exemplaren losa

i kapslar i stallet for att klistra upp dem pa pappersblad — och

foreslog att Sallskapets mossor skulle efter denna metod in-

laggas. Den Angstromska samhngen hade tydhgen varit till

nytta sasom typsamhng; pa bans forslag koptes ytterhgare

en centurie daraf.

Genom denna sin verksamhet framstod Nylander sasom

en bade energisk och kunnig arbetande medlem af Sallskapet,

och bans inflytande vaxte. En hten episod visar detta. Den

9 maj 1845 foreslog ordforanden att ett understod skulle be-

viljas ingenioren von Wright for en resa till Sverige i syfte

att inhemta speciellare kannedom af de nyaste och basta meto-

der att uppstoppa och konservera daggdjur och faglar, detta i

betraktande af bans erkanda skickhghet samt af de tjanster

han \ad flere tillfalien bevisat Sallskapet. Meningarna harom
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voro delade, men majoriteten beslot att ett understod skulle

beviljas honom, om blott pengar funnes att tillga. Magister

NyIvAnder ansag att naturalhistoriska resor inom landet battre

beframjade Sallskapets syften och foreslog att ett understod

af 25 rub. silfver skulle for en naturalhistorisk resa i mellersta

Osterbotten ges at studeranden Fr. Hellstrom, som pa grund

af sin kannedom af hvad som fanns och hvad som saknades i

Sallskapets herbarium vore val skickad harfor. Da sedermera

kassans stallning blifvit klar och protokollet justerades, befanns

det att atminstone lios ordforanden tvifvel uppstatt huruvida

Sallskapets statuter medgafvo utgifvandet af det foreslagna

understodet at ingenior v. Wright. Den andring af beslutet

gjordes, Ukvisst med reservation af ordforanden, att v. Wright
skulle fa 60 rubel mot forbindelse att till Sallskapet inlamna ett

antal uppstoppade finska faglar — hvilket han ocksa sedermera

gjorde. Student Hei^lSTRom fick 30 rubel.

NylandeRS intressen voro allt koncentrerade pa insekterna;

han hade under oHka tider alia insektordningar under sin upp-

sikt, och ofverallt bragte han ordning. Sarskildt studerade

han myrorna; om dem sammanskref han sitt, af entomologerna

sasom mycket fortjanstfullt betecknande arbete Annotationes

in Monographiam Formicarum Borealium Europce, hvilket

jamte tva Additamenta ar 1846 trycktes i Finska Vetenskaps-

Societetens Acta. Det som i detta arbete framlades maste ju pa

det hogsta intressera Sallskapet. Det samma gallde den disputa-

tion In distributionem vegetationis per Ostrobothniam collectanea

som Fr. HeIvLSTrom samma ar utgifvit, och det samma hade

varit fallet med Fredrik Nylanders Spicilegium. Det tedde

sig nu for Nyi^ander som om Sallskapet borde taga hand om
dylika publikationer. Dess egna tillgangar voro sa sma att det

icke kunde tanka pa att sjalf bekosta tryckningen af nagra

skrifter, men den for icke lange sedan stiftade och jamforelse-

vis rikt doterade Finska Vetenskaps-Societeten kunde kanske

racka en hjalpsam hand. Harom finns antecknadt i protokol-

let af den 3 april 1846:

»Pa gjord framstallning af Intendenterna och med erinran

darom, att, ehuruval Sallskapet alltifran dess stiftande gjort
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insamlandet af naturalster till sitt hufvudsyfte och dess till-

gangar ej heller medgifva publicerandet af de naturalhistoriska

iakttagelser dess medlemmar antecknat, Sallskapet dock kom-

mit i erfarenhet utaf att sadana anteckningar af varde ofta

forekomma, foreslar ordforanden, det Sallskapet ma till Finska

Vetenskaps-Societeten inga med en anhallan att i dess utgif-

vande akter och under sarskild rubrik fa infora sadana af Sall-

skapets medlemmar gjorda iakttagelser, som befunnes vara

for Finlands fauna och flora upplysande. Med ofvervagande

af denna framstallning, stadnade Sallskapet vid det beslut att

till Finska Vetenskaps-Societeten inga med en sa beskaffad

anhallan, som har f6reslagits.>>

Forslaget hade som synes vackts af ordforanden pa fram-

stallning af intendenterna, men det kan icke vara nagot tvifvel

om att det bland dessa var Nyi^andER som, medveten om sin

arbets- och skaparekraft var upphofsmannen till det hela.

En reservation mot Sallskapets beslut gjordes af dess viceord-

forande, adjunkten Sahlberg. Han ansag att da Sallskapet

mojhgen framdeles komme att utgifva egna pubUkationer

detsamma icke nu borde sasom sadant upptrada och binda sig

vid Societeten. Nagra fardiga bidrag hade ju Sallskapet icke

nu att anmala, och da Societeten belt sakert framdeles liksom

hittills garna skulle trycka afhandhngar som af enskilda per-

soner inlamnades, blott de voro fortjanstfuUa, och detta lika

garna som om de gingo i Sallskapets namn, sa syntes den fore-

slagna atgarden ratt obehofhg. Det kunde ocksa ifragasattas

hurmdda den icke var af den utomordentUga vikt att darom

endast pa arsdagen kunde beslutas. Doktor Sahlberg synes

bland de nio medlemmarna hafva varit ensam om sin asikt.

For de ofriga lag det synbarhgen vikt darpa att skrifterna icke

blott trycktes, utan trycktes i ett sammanhang sasom utgangna

fran Sallskapet.

Det var onekhgen en god varsel for framtiden att pa detta

samma mote Nylander till Sallskapet kunde forara ett exem-

plar af sin just fardigtryckta myr-monografi.

Finska Vetenskaps-Societeten emottog forslaget valvilligt

och tillkannagaf sig med verkhgt noje skola villfara Sallskapets
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begaran om rum i dess akter for Sallskapets gjorda antecknin-

gar, »sa mycket hellre, som ej allenast Sallskapets fosterlandska

och vetenskapliga syftemal ar med Societetens eget nara for-

enadt, utan afven den Societeten medgifna profningsratt i

afseende a offentUggorandet af Sallskapets inlamnade arbeten

lamnade densamma tillracklig sakerhet darpa att kostnaden

icke komme att ofverstiga hennes tillgangar». Inom Sallskapet

tillsattes nu en redaktionskommitte, bestaende af intendenterne

med ordforanden sasom praeses. Manuskript infloto mer an

man kunnat vanta, och redan 1848 utkom sasom ett bihang

till Finska Vetenskaps-Societetens Acta men som en sjalfstan-

dig volym med egen titel det forsta haftef af »Notiser ur Sall-

skapets pro Fauna et Flora Fennica f6rhandlingar» 306 sidor 4:o.

Det inneholl: Anmarkningar om tvenne med Parus Sibiricus

Gmel. forvexlade Mesarter af C. Lundahi., Mutillidae, ScoUi-

dae et Sapygidae boreales af W. Nylander, Helsingforstrak-

tens Fogel-Fauna af M. v. Wright, Bidrag till Finlands Fj aril-

Fauna af J. M. J. AF Tengstrom, Adnotationes in expositio-

nem monographicam Apum boreaUum af W, Nyi^ander, Hel-

minthologische Beitrage af C. Lundahl och Strodda Anteck-

ningar af W. Nylander och M. v. Wright. Med undantag

for ett kort referat af Ei,iAS Fries' ar 1845 utkomna Summa
vegetahilium Scandinavice och en upprakning af intressantare

vaxtfynd i Osterbotten, inalles 5 ^/g sidor, var innehallet af detta

hafte belt zoologiskt, en efterverkan af professor Sahi^bergs

lararegarning. Lundahi, och v. Wright hade personhgen statt

under bans inverkan. Det samma kan knappast sagas om Ny-
ivAN^DER och AF Tengstrom, men den forres arbeten om hy-

menoptera, den senares om lepidoptera ansloto sig komplet-

terande till Sahi^bergs coleopterskrifter.

Att en dyUk pubhkation kunde astadkommas maste natur-

Ugtvis i hog grad starka Sallskapets fortroende till sig sjalf samt

sammanfora och sporra de fa arbetarna. Men viceordforanden

doktor Sahi^berg drog sig undan. MeningsoUkheten mellan

honom och Sallskapet i fraga om pubhkationssattet hade, sa

skulle man tycka, icke behoft framkalla nagon schism, men
viceordforanden deltog icke mer i Sallskapets sammantraden
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och arbeten. Meningsolikheten var ett uttryck for den starka

personliga spanning som radde mellan Nyi^ander och Sahi^berG.

Den forres konstiga lynne, som lifvet igenom beredde honom
liksom bans omgifning sa manga obehagUgheter, begynte redan

nu framtrada. »Formedelst sitt konsiderationslosa satt och

sina ringaktande omdomen om andras arbeten och verksamhet

stotte ban mangen medarbetare icke blott ifran sig utan

afven ifran Sallskapet» sager professor Moberg, som stod denna

tid nara. Nyi^ander hyste patagUgen en mycket stor ringakt-

ning for Sahlberg. Ett uttryck darfor var att da det syntes

trohgt att denne skuUe bUfva af Tengstroms eftertradare

som professor i zoologi och botanik, Nyi^ander pa arsmotet

1848 genomdref upphafvandet af den gamla bestamningen i

statuterna att professorn i zoologi och botanik var Sallskapets

sjalfskrifna ordforande. Konsekvensen skulle ju hafva fordrat

att den motsvarande bestamningen rorande viceordforanden

afven skulle hafva upphafts, men pa denna post fick allt in-

spector musei sasom sjalfskrifven kvartsa. Huruvida Nylan-
DER sjalf efterstrafvade ordforandeposten ar omojhgt att saga.

Den verkhga ledaren var han, den som hade omtanke och den

som gjorde det som skulle goras. Pa ett ratt karakteristiskt satt

framstod detta da af Tengstrom den 27 oktober 1848, alltsa

nagra manader innan han lamnade ordforandestolen, foreslog

att Sallskapet skulle hos Konsistoriet anhalla om en lampUgare

lokal. Da upplaste genast NyeandeR en af honom i detta syfte

uppsatt inlaga. Att Nyi,ander bland de unga, afven utom

Sallskapet, atnjot anseende ar sakert. Inom Osterbottniska

nationen kom han att under den upprorda varterminen 1849

taga plats bland partiledarna.

Om Nylander for de yngre tedde sig som den hvilken

kunde sammanhalla sallskapet och gora nagot af det, sa fram-

tradde, alldeles oberoende af viceordforandens stamning, a

annat hall tendenser till ett sargaende, tendenser, som belt

visst skarptes genom Nylanders antydda egenart. Detta ledde

darhan att vid sidan af Sallskapets fagelsamUng uppstod en

annan af samma slag.
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Skaparen af denna, professor E. J. Bonsdorff, namner i

sina efterlamnade anteckningar att han pa ett af Fauna-Sall-

skapets moten, dar man ofverlade om sattet att uppstalla fag-

larna, foreslagit att man skulle franga det gamla sattet att

forvara dem i lador med framvaggen af glas, den ena ladan

pa den andra, de minsta ofverst, och uppstalla dem pa

samma satt som pa Museum i Stockholm, namligen i skap med

glasvaggar, sa de kunde ses fran olika sidor. Detta forslag

understoddes af M. von Wright, men motsades af Nyi^ander.

Vid voteringen fick det endast 4 eller 5 roster, medan de 6f-

riga, omkring 50, forenade sig med Nylander, de voro nam-

ligen »bestallde till sammantradet af W. NyeandeR, som var

en besynnerlig man till sitt Ijmne*. Da forklarade Bonsdorff

att han skulle arrangera en samUng finska faglar efter sin metod

och foreslog en taflan.

I Sallskapets protokoll finnes emellertid alls ingen antydan

om en sadan ofverlaggning och votering ej heller om ett mote

som varit sa talrikt besokt; det hogsta antalet narvarande

under aren 1846 och 1847 var 18. Detaljerna stodo val ej mer

fuUt klara for professor Bonsdorff, da han pa aldre dagar

nedskref sina anteckningar. Ur de gamla pappren kan man

emellertid med ganska stor sakerhet utlasa forloppet for till-

komsten af denna samling.

Pa Universitetets Zoologiska museum hade samUngen af

uppstoppade daggdjur och faglar under professor af Tengstroms

tid — kanske redan tidigare — uppenbarhgen vanvardats.

Sjalf var prefekten mer en ordets an en handhngens man och

inspector musei, doktor SahlbeRG, en intresserad entomolog,

hade icke heller betingelser att ratt skota samhngar af hogre

djur. Det befanns i borjan af ar 1847 att skadeinsekter an-

stallt stora harjningar i dessa samlingar. Med energi tog sig

professor E. J. Bonsdorff denna angelagenhet an. I sina

yngre ar hade han, som vi sett, varit en af den inhemska natu-

ralhistoriens ifrigaste adepter; numera representerade han pa

ett framstaende satt anatomien och fysiologien; han hade just

grundlagt Universitetets Osteologiska museum. Efter profes-

sor AF Tengstroms afgang i mars fick han af Konsistoriet i
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uppdrag att i egenskap af prefekt medverka vid utgallringen

pa Museum. Historien om denna till sina detaljer och till sitt

efterspel foga uppbyggliga episod i Zoologiska museets historia

hor icke hit, men slutet blef att mer an en fjardedel af de redan

uppstallda daggdjuren och faglarna maste sasom skadade och

for de andra farUga kasseras. Sin rapport afslutade Konsisto-

riets kommitterade, professorerna Nervander, Ii^moni och

BoNSDORFF, med ett forslag att exemplaren af fjallrafven och

flygande ekorren skuUe sasom erkandt finska skankas till Fauna-

Sallskapets samhngar, men hartill ansag sig Konsistoriet icke

hafva skal att samtycka. Haraf kan man se att man vid Uni-

versitetets Zoologiska museum dittills alls icke lagt an pa att

samla inhemska djurformer.

Den finlandska fagelsamhngens forhistoria borjar pa Sall-

skapets arsmote 1846. Da erbjod ingenior vOn Wright Sall-

skapet sasom gafva 30 arter faglar i 42 exx. »med forbehall

att desamma ma pa Sallskapets bekostnad fa af ingenieuren

sjalf uppstallas pa det satt han funne lamphgast*. Under ena-

handa villkor forarades 17 arter faglar i 21 exx. af amanuensen

AF Tengstrom, hvilken vid denna tid fUtigt samarbetade med
V. Wright. Vi forsta forbehallet, da vi erinra oss att v. Wright,
sasom redan namndes, foregaende sommar varit rest till Stock-

holm, dar han tilltalats af de museala anordningarna. »Och fann

Sallskapet skaUgt denna foraring mottaga, under forutsattning

att samlingen harigenom komme att pa ett andamalsenhgt satt

forkofras)). De forarade faglarna ofverfordes i augusti 1846 till

Sallskapets museum, men darmed tyckes det hafva forbhfvit.

Da nu professor Bonsdorff, som fran unga ar varit intres-

serad af naturalhistoriska samhngar och som uppskattade

deras betydelse, under varvintern 1847 sag den forstorelse som
ofvergatt samhngen af de icke-finlandska djuren och betankte

att det icke fanns den ringaste garanti for att Fauna-Sallska-

pets samhngar skulle vardas pa ett battre satt — var det da

underhgt om han, handlingskraftig som han var, beslot att

sjalf skapa och varda ett nytt inhemskt museum. En utmarkt

lokal hade han harfor att tillga: det fysiologiska auditoriet,

som var onodigt stort for den medicinska ahorarekretsen. En
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skicklig medarbetare kunde ban rakna pa i von Wright, hvil-

ken var intresserad af att fagelsamlingen uppstalldes pa ett

annat satt an hittills. Honom hade han under kasseringsarbe-

tet pa Zoologiska museum kommit i nara beroring med och lart

sig vardera. Hvad var da naturligare an att han skapade ett

fagelmuseum. Det nara sammanhanget mellan storstadningen

pa Zoologiska museum och grundlaggandet af den nya fagel-

samlingen framstar tydUgt i de dagboksanteckningar som Mag-

nus V. Wright gjort. For den 1 maj 1847 har han antecknat

»utgallringskomiten justerade sitt protokoll» och den 7 maj:

»vi (= Bonsdorff och jag) uppgjorde en plan om uppstallandet

af en inhemsk fagelsamhng». Redan hosten samma ar begynte

uppstallningen af finska faglar i Anatomiska inrattningen.

Med sin vanhga energi tog Bonsdorff itu med arbetet. Faglar

skotos eller koptes och preparerades, och han tog personUgen

del i allt. Arbetet bekostades af honom sjalf som harfor ikladde

sig betydande utgifter; ocksa kopte han af v. Wright till sam-

lingen uppstoppade faglar. Den 7 oktober skrifver v. Wright
»transporterades 64 st. af mina faglar upp pa Anatomiska kabi-

nettet». Det forefaller hogst sannohkt att dessa faglar voro

de pa arsmotet 1846 erbjudna (63 st.) hvilka, da det gjorda

forbehallet icke uppfyllts, nu ofverflyttades och blefvo pa tids-

enhgt satt uppstallda; sannohkt hade de af Bonsdorff kopts.

Samhngen var till en borjan Bonsdorffs privategendom.

Universitetets rektor, som i borjan af 1848 beledsagade Hog-

skolans kort forut utnamnda Vicekansler general Nordenstam
vid dennes rundtur i Universitetets inrattningar, hade efter

hvad VON Wright skrifver, icke haft nagon aning om dessa

faglar. Vicekansler fann behag i samhngen, da den for honom
demonstrerades af Bonsdorff, som framhoU det sakUgt riktiga

att en samhng uppstoppade faglar anslot sig till skelettsam-

hngen a Anatomiska museum.
Samhngen tillvaxte med fart. Under 1848 och under var-

terminen 1849 uppstoppade von Wright 160 faglar, och i maj

sistnamnda ar anmalde Bonsdorff formhgen hos Konsistoriet

om forefintUgheten af denna samhng. Harom innehaller Kon-
sistoriets protokoU for den 30 maj 1849:
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»Herr Rektor tillkannagaf att Professorn Bonsdorff till Amplis-

simum Consistorium ofverlemnat cataloger ofver trerme a Univer-

sitetets Anatomiska museum befintliga samlingar, namligen ofver

a) en skelettsamling, b) en pathologisk physiologisk samling af prae-

parater samt c) en inhemsk ornithologisk samling, hvilka kataloger

aro i systematisk ordning inrattade, sa att den arliga tillokningen af

de sarskilda samlingarna framdeles kan i katalogen observeras,

anhallande Professorn att af ifragavarande kataloger en afskrift

for arkivets rakning matte ombesorjas, for att de nu inlemnade

kunde till anatomiska museum aterlemnas. Darjamte hade Profes-

soren anhallit att till Anatomiska fonden fa ofverlemna 199 rubel

s., utgorande, enligt upptagen verifikation, inkomsten for Profes-

soms innevarande lasetermin hallna populara forelasningar ofver

Anatomie oeh Physiologie, med det vilkor och forbehall, att sagde

medel foretradesvis anvandas for den inhemska ornithologiska sam-

lingen, hvilken, sasom varande ett utmarkt prof af ingenieuren von
Wrights ofortrutna nit och ovanliga talent och i sin narvarande form

af ett lika hogt vetenskapligt som konstnarligt varde, Professorn

utbett sig fa ofverlemna till Universitetet, med forbehall, att den-

samma icke framdeles under nagon forevandning ma fran sin nuva-

rande local a Anatomiska museum flyttas till det Zoologiska, all-

denstund det ar af ett hogt vetenskapligt intresse, att harigenom er-

bjudes tillfalle att a samma local studera sa val de yttre formerna

som skelettets bildning hos olika species af vertebrerade djur; hvar-

hos Professoren i sammanhang harmed anhallit, att ej mindre belop-

pet af en utaf von Wright utfardad och nu foretedd rakning a 108 Ru-
bel an 3 Rubel at VaktmastarenSilwan, Conservators bitradet Haklin

och drangen Lundstrom, hvardera, for uppassningen vid ofvannamnda
forelasningar matte fran Anatomiska fonden utanordnas. — Vidare

och med afseende dara, att de inhemska naturalstren aro af ett sannt

fosterlandskt vetenskapligt intresse och desamma salunda a Anato-

miska museum erhallit en vardig plats, hade Professoren Bonsdorff

anhallit, att Amplissimum Consistorium matte, a ort som vederbor,

utverka inom Finland portofrihet for afsandande af Naturalier till

Anatomiska Museum, och hade Professorn ansett sig bora sasom skal

till bifall a en slik ansokning endast anfora, att genom en sadan porto-

frihet, hvilken af en huld Regering redan blifvit beviljad )>Sallskapet

pro Fauna et Flora Fennica», en af de storsta svarigheter for den

narmare utredningen af Faderneslandets Fauna undanrodjes. —
Slutligen hade Professoren Bonsdorff anmalt, att a Anatomiska Mu-
seum grunden jamval blifvit lagd till en inhemsk ichtj^ologisk och

herpetologisk samling samt af icke vertebrala djur, ehuru a dessa

sasom annu mindre rika pa skilda arter, annu icke nagon fuUstandig

systematisk Catalog kunnat uppgoras eller ar af behofvet pakallad.
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Efter antecknandet haraf och sedan Consistorium beslutat, att

under de af Professorn Bonsdorff bestamda vilkor, emottaga Pro-

fessorens ofvanniimnda foraringar, samt Herr Rector, efter det fraga

blifvit vackt att daroni hos Universitetets Hoge Canceller och Vice

Canceller anmala, men Professoren sadant sig undanbedt med af-

seende dara att ifragavarande foraringar af Professoren icke ansagos

fortjanta af sadan uppmarksamhet, a Consistorii vagnar betygat

Professorn Universitetets erkansla och tacksamhet for annamnda

gafvor, beslot Cons, darjamte att ofvan berorda Cataloger skuUe

pa Expensefondens bekostnad for Archivets raloiing afskrifvas; att

ifran Aiiatomiska Fonden borde utanordnas at Ingenioren von Wright

108 Rubel och at Vaktmastaren Silwan, Conservators Bitradet Hak-

lin och drengen Lundstrom hvardera 3 Rubel silfver samt att hos

H. K. Majestat i underdanighet hemstalla om nadig tillatelse for en

hvar, att inom Finland portofritt fa afsanda vetenskapliga remisser

till Universitetets samlingar.»

Denna rika och med verklig artistisk fullandning preparerade

samling kom gifvetvis att sasom konkurrent stalla sig vid sidan

af Sallskapets samling. Verkan var icke sporrande, utan, sa-

som professor MoBERG sager, den att »den valvilja och bevagen-

het, allmanheten forut hyste for Sallskapets samling och be-

vittnade genom dit insanda bidrag, nastan fuUkomligt under-

grafdes, ja, snart sagdt tillintetgjordes».

Tillsvidare marktes detta dock icke, men pa annat hall fore-

fanns en hotande spanning.

Professor af Tengstroms halsotillstand hade lange icke

varit det basta. Redan ar 1846 hade han, bilaggande ett lakare-

intyg, anhallit om ett ars tjanstledighet, event, afsked med
full pension oaktadt han ej fyllt 60 ar. Tjanstledigheten be-

viljades och slutligen den 26 februari 1847 afven det begarda

afskedet; dock skulle han kvarsta som prefekt for Tradgarden

intill dess bans eftertradare blifvit utnamnd. Ocksa sasom Sall-

skapets ordforande kvarstod han. Den lediga professuren soktes

af alia lararne i naturalhistoria vid Universitetet, Sahlberg,

F. Nylander och Wirze:n, men endast den forstnamnde blef

inom utsatt tid fardig med sitt specimen. Detta underkandes

emellertid pa grund af det utlatande som professor E. J. Bons-

dorff darofver afgaf. Efter diverse omgangar (se Eefving,
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Botaniska Institutionens Historia s. 41) utnamndes den 12 maj

1849 statsradet Alexander Nordmann eller von Nordmann,

som han i motsats till sin fader och sina broder skref sig, till

professor i zoologi och botanik. Han hade sedan 1832 varit an-

stalld som professor i zoologi och botanik vid RicheUeuska ly-

ceum i Odessa, dar han ock var direktor for den botaniska

tradgarden. Under de sista tjugo aren hade han endast pa

korta besok uppehalht sig i hemlandet. Genom sina pa 1830-

talet gjorda utveckhngshistoriska undersokningar hade han vun-

nit en stor ryktbarhet; hans fastande vid Universitetet skankte

detsamma onekhgen glans. Redan hosten 1848 hade han in-

funnit sig i Helsingfors och dar i vantan pa utnamningen ofver-

tagit forvaltningen af professuren, aterknutit forbindelsen med
sina gamla bekanta och inledt nya. Gifvetvis intresserade han

sig for Fauna-Sallskapet, om hvars stiftande han sasom student

varit med; af sina jamnariga fann han ganska fa vid motena,

knappt nagon annan an professor af Tengstrom och assessor

Rabbe; de ofriga voro for honom okanda ungdomar, sa han icke

blef nagon tragen motesbesokare. Att bhckarna riktades pa

honom sasom Sallskapets ledare var klart, och vid arsmotet

1849, da professor af Tengstrom nedlade sin befattning som

ordforande, valdes Nordmann till hans eftertradare. Enhalhgt

var valet icke; majoriteten var mycket Kten. Huru minorite-

ten rostade finnes icke antecknadt. Nyi^andER blef viceordfo-

rande sasom stallforetradare for den till denna post sjalfskrifna

adjunkten SahIvBERG, hvilken kort forut fatt tjanstledighet for

att resa till Syd-Amerika.

Vid detta samma arsmote utdelades icke mindre an fyra

resestipendier for sommaren namhgen at kandidaten F. W.
Maklin 35 rbl for insamlande af coleoptera och hemiptera i

Karelen, at doktor W. Nyi^andeR 30 rbl (vaxter i Karelen),

student Regnei.1. 20 rbl (fiskar i Tavastland; stipendiet kom
dock icke till anvandning), och stud. A. Edv. Nylander 15

rbl (hymenoptera i Tavastland och Osterbotten). Efter motet

hoUs en festmiddag pa Kaisaniemi for den afgaende och den

tilltradande ordforanden. Vardarna voro 17, och kostnaden

steg till 1 rbl 40 kop. for person.
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Man kan godt forsta att den nye ordforanden fann att ett

och hvarje inom Sallskapet krafde reformer; stadgarna mot-

svarade icke forhallandena sadana de utvecklat sig under de

gangna tjugo aren; sa hade till exempel amanuensbefattningarna

visat sig onodiga: de hade ej pa flera ar haft nagon innehafvare.

Han foreslog darfor pa arsmotet 1848 att en kommitte af tre

personer skulle nedsattas for att utarbeta forslag till nya tids-

enhgare stadgar. Forslaget antogs genast.

Kort darpa utfardades en Kejserlig forordning, enhgt hvil-

ken alia i landet befinthga sallskap och foreningar borde inom

arets utgang till hogsta ort inlamna sina stadgar till granskning

och stadfastelse. Hittills hade sallskapen efter behag uppgjort

sina stadgar och forandrat dem, men nu, efter februarirevolu-

tionen och dess oro, sag man sig nodsakad att halla ett vaksamt

oga pa alia foreningar.

Da Sallskapet forsta gangen pa hosten sammantradde,

hemstallde ordforanden huruvida icke stadgarna innan de in-

lamnades till stadfastelse borde hafva undergatt den revision

som var besluten. Situationen var onekhgen konstig. Skulle

Sallskapet nu till ofverhetlig stadfastelse insanda sina gamla

stadgar, om hvilka det nyss beslutit att de borde revideras,

eller skulle Sallskapet helt enkelt, utan att halla sig till den

gallande bestamningen, genast genomfora revisionen? Ord-

foranden foreslog, sasom antyddes, det senare alternativet,

men harvidlag »yttrade sig sa stor skiljaktighet i asikter att

fragans definitiva afgorande lamnades att bero af ytterligare

diskussion». Emellertid utsagos medlemmar i den foreslagna

kommitten, och kom denna att besta af ordforanden Nordmann,
t. f. viceordforanden NylandeR, professorerna Bonsdorff
och Ilmoni samt ofverlakaren Sanmark.

Denna forsta dissonans inom Sallskapet varslade tydUgt

om en konfhkt: det var kring ordforanden och kring vice-

ordforanden som partierna samlade sig.

Det forslag till stadgar som kommitten uppgjorde finnes ej i

behall, men dess innehall framgar tydhgt af det som daremot
yttrades. Det kan ej hafva uppburits af kommitten i dess

helhet, men minoriteten, bestaende af Nylander och sanno-

5



66

likt Sanmark, hade icke framlagt nagot motforslag, utan syn-

barligen beslutit inrikta sina strafvanden pa forslagets forkas-

tande med bibehallandet af status quo.

Det var hufvudsakligen mot tva punkter som oppositionen

riktade sig. Den forsta var bestamningen i § 1 att Sallskapets

syfte utofver det gamla »att anlagga och bilda ett finskt Museum
naturale och att sammanbringa nodiga naturaher till en i moj-

ligaste matto fuUstandig Fauna et Flora fennica» var att »be-

fordra kannedomen om naturalhistorien i allmanhet». Den
andra var att SaUskapet. om det gallde att understoda en storre

expedition for Finlands naturalhistoria, egde ratt att af sin

staende fond sasom Ian tillgripa anda till '^j^, hvilket med ranta

smaningom skuUe aterbetalas.

Dessa punkter vackte som antydt opposition, men fran

NoRDMANNS standpunkt voro de ratt forklarhga. Man kan

godt forsta att han, hvars vetenskapliga forskning varit in-

riktad pa fragor af allman vetenskaphg art, ville gifva SaU-

skapet en storre lyftning och ett vidare arbetsfalt an det som
sysslandet med den inhemska faunan och floran skankte.

Man kan ocksa forsta att han, sasom den nye ledaren af SaU-

skapets oden, viUe rycka upp detsamma ur dess sma bestyr och,

med det sinne for yttre glans som onekhgen utmarkte ho-

nom, gifva det tiUfalle att astadkomma nagot storartadt och

forstklassigt. En sadan, SaUskapet och honom sjalf vardig

uppgift sag han i utforskandet af de sa godt som aUdeles okanda

naturforhaUandena i trakterna oster om finska gransen bort

mot Hvita hafvet. En storre expedition dit skuUe vara en

arofuU bragd. Han hade planen klar for sig. Expeditionen,

hvilken han sjalf ville leda, skuUe besta af 8—10 naturforskare.

De skuUe, fordelade i tva flockar, fran Uleaborg och Sordavala

framtranga mot oster tiU Hvita hafvet och Arkangelsk. Men
da ett sa stort foretag krafde storre kostnader an SaUskapets

kassa medgaf, och han icke sag mojhghet att fran annat haU

skaffa sig de nodiga medlen, sag han ingen annan utvag for

dess reaUserande an att i Sallskapets stadgar fa inryckt den

ofvan namnda bestamningen att en del af staende fonden kunde

for ett dylikt andamal anvandas. Denna tanke att anvanda en
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del af den staende fondens kapital till beframjande af Sallskapets

syften var icke ny; den hade tva ar tidigare framkastats af Fr.

Nylander och diskuterats vid arsmotet utan att man dock

kom till nagot beslut.

Vid sammantradet den 6 december 1849 framlades forslagef

till nya stadgar till granskning. Motet var synnerligen talrikt

besokt. Dar syntes bade aldre herrar och studenter som i re-

geln icke ofvervarade sammantradena, men som nu infunnit

sig i kanslan af att en kraftmatning forestod. Ordforanden

foreslog att stadgarna i deras nya form genast skulle antagas.

Detta motsades ifrigt bade pa sakUga grunder och af det for-

mella skal att andiing af stadgarna endast kunde ske pa ett

arsmote. Efter det man sa en stund diskuterat § 1 och Sallska-

pets andamal, utan att komma till nagot resultat, beslots pa

forslag af assessor Rabbe S-tt forslaget i dess helhet skulle bord-

laggas till forsta sammantradet i mars 1850. Denna atgard

var fullkomhgt korrekt, och darmed var det ocksa klart att

de gamla stadgarna tillsvidare skulle galla. Men da hemstallde

ordforanden, obegriphgt nog, huruvida icke Sallskapet ville

for den af honom foreslagna expeditionen till Hvita hafvet

bevilja 2000 rbl b. a. ur sin staende fond och det genast, sa den

instundande sommar kunde foretagas. Att Nordmann var

intresserad af att planen kom till utforande och det sa snart

som mojligt, kan man godt forsta, men att han, efter Sallskapets

just fattade beslut att bordlagga fragan om forandring af stad-

garna, upptog fragan om den stora expeditionen, kan icke for-

klaras annorlunda an att han trott sig kunna rakna pa ett sa

kraftigt understod for densamma af de vid motet narvarande,

att han kunde trotsa oppositionen. )>Det ar hogst sannoKkt,

skrifver harom professor Moberg, att statsradet Nordmann,

ovan att ratta sig efter stadgar och forfattningar samt okunnig

om den verkliga stallningen inom Sallskapet, var till detta upp-

tradande intalad och eggad af nagra ibland de aldre, mot Ny-

LANDER och foljaktligen mot det yngre partiet fientligt stamda

medlemmarne, hvilka trodde att den forres stora celebritet

och vetenskapHga anseende skulle verka imponerande pa plura-

Uteten af Sallskapet och salunda tilhntetgora den senares hit-
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tills ofvervagande inflytande, da i annat fall Sallskapets be-

stand vore afventyradt.»

Ofverlaggningen harom blef hogst stormig. NylandER

sjalf torde mycket litet hafva upptradt under diskussionen;

ban var ingen debattor. Oppositionens ledare var assessor

Rabbe. Det utsades att inga skal forebragts att just Sallskapet

pro Fauna et Flora Fennica skulle understoda en dylik expe-

dition till frammande land, att nagra garantier icke funnos att

Sallskapets samlingar komme att draga nytta af densamma,

att beslut i fragan endast kunde fattas pa arsmotet, m. m.

dylikt i sak. Men diskussionen ofvergick till personligheter.

NoRDMANNS langvariga vistelse i Ryssland hade patagbgen

gjort bonom frammande for forballandena ocb askadningssattet

i bemlandet. Da ban annu langt senare kunde saga att Univer-

sitetets insektsambng var en af de Storsta i Ryssland, sa kan

man godt forsta att ban, nyss bitkommen fran kejsardomet,

icke ratt forstod stamningen i sin omgifning. Hans uppfatt-

ning af lagbudens elasticitet var ju onekbgen orientabsk, ocb

man kan forsta att en uppagiterad student som horde bonom

med sin tyska brytning — bans modersmal var tyska — ut-

lagga om en expedition till Hvita bafvet, kanske kunnat till-

ropa bonom »Statsradet vill russificera Sallskapet», nagot som

NoRDMANN belt sakert icke tankte pa att gora eller »f6rslaget

ar olagbgt». Man kan ocksa forsta att de unga, da de sago bo-

nom, halt som ban var, Unka omkring med sin kapp, bade svart

att tanka sig bonom sasom ledare for en expedition i odemar-

kerna, fastan ban visserbgen med krycka exkurrerat, ocb det

icke utan resultat, i de Kaukasiska bargslanderna. Pastaendet

att expeditionen vore ofosterlandsk tillbakavisades latt genom

hanvisning till runo-insambngarna i Ryska Karelen, men att

planen innebar ett lagbrott var uppenbart. Orden vagdes icke

noga, ocb motet antog karaktaren af ett oordnadt studentmote

som ordforanden icke bebarskade. Han fann sig darfor for-

anlaten att uppstiga ocb aflagsna sig, hvarvid ban foljdes af

de fiesta af dem som stodo pa bans sida. Det enda som for den

gangen stod att vidare gora var att under viceordforandens

presidium besluta att ett nytt mote med det snaraste skulle



69

hallas i och for de gamla stadgarnes insandande till hogsta ort

till stadfastelse.

Den 12 december, sammankallades Sallskapet till ett extra-

mote, och upplastes darvid foljande tva afsagelseskrifter, den

ena undertecknad af statsradet Nordmann, den andra af presi-

denten Mannerheim, statsradet Nordenskiold, professo-

rerna Ilmoni och Bonsdorff, teckningslararen v. Wright
och kandidaten Maklin.

»Till Sallskapet pro Fauna & Flora Fennica.

Da jag, vald ehuru af en jtterst ringa majoritet, till Ordforande i

Sallskapet, atog mig detta varf, gjorde jag det i afsigt att soka anyo
Hfva Sallskapet och efter formaga gifva detsamma en mera veten-

skaphg riktning an det hittills haft; — men jag har, oaktadt alia

mina tydligt uttalade varma strafvanden, ront uti icke blott vigtigare,

utan afven obetydhga saker stadse en sa afgjord opposition, att jag

icke kan gifva den nagon annan tydning, an att den ar ett uttryck af

fullkomhgen bristande fortroende fran Sallskapets sida till min per-

son. Af detta skal och da jag under ett sadant forhallande icke ser

mig kunna vara Sallskapet till nagot gagn, nodgas jag, ehuru med
innerhg smarta, emedan jag dock ar en af Sallskapets stiftare, har-

medelst afsaga mig icke allenast Ordforandebefattningen utan afven

Ledamotskapet vid ifragavarande Sallskap.

Alexander von Nordmann.

Helsingfors d. 10 December
1849.»

Till Sallskapet pro Fauna et Flora Fennica.

Undertecknade hafva flerfaldt erfarit, att den anda, som for

narvarande herrskar i Sallskapet pro Fauna & Flora Fennica, ar

rakt motsatt de asigter, vi hysa om det rattaste sattet att i Finland

befordra Natural-historiens flor. Sadant rojde sig is3Tinerhet vid

Sallskapets sista sammantrade, den 6 dennes, derigenom, att de nu i

Sallskapet tongifvande icke allenast tilKntetgjorde ett af Ordforanden

framstalldt forslag, som sa storartadt syftar att verka for Sallskapets

vasendtligaste andamal, att hvarje grundlig sakkannare och verklig

naturforskare, hvarhelst en sadan derom atspordes, skulle med
gladje gilla detsamma, — utan afven pa ett fomarmande satt be-

motte samme Ordforande, en man, som for sin stora celebritet, sina

utmarkta vetenskaphga fortjenster och sitt varma oegennyttiga nit

for fademeslandets kultur i allmanhet och sarskildt den natural-
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historiska, gjort sig fortjent af nagonting helt annat, heist han ar en

af Sallskapets stiftare och efter en lang franvaro fran faderneslandet

forst nyligen intradt i var narmare gemenskap. Da det, till var stora

ledsnad, sa forhaller sig, anse vi oss, sasom ledamoter i Sallskapet

pro Fauna et Flora Fennica hadanefter kunna hvarken gagna Sall-

skapet, ej heller sjelfva ha nagon tillfredsstallelse af vara strafvanden

for Dess andamal; hvarfore vi anse oss med denna dag vara ifran allt

ledamotskap i ofta namnde Samfund sldljde. Helsingfors den 9

December 1849.

C. G. Mannerheim.
Nils Nordenskiold. Imman. Ilmoni. E. J. Bonsdorff.

M. V. Wright. Fr. W. Maklin.»

Skrifvelserna intogos 1 protokoUet, men nedlade Sallskapet

i detta'afven en allvarlig protest mot i desamma forekommande

beskyllningar for »en i Sallskapet radande falsk och ovetenskap-

lig anda samt nagon emot dess ordforande yttrad obehorig

opposition*.

Emot denna protest protesterade a sin sida doktor Z. To-

PEivius, yttrande »att han, som for ofrigt delar pluralitetens

asikt, att Sallskapets pekuniara tillgangar icke medgifva ett

understod till det belopp statsradet Nordmann foreslagit

for ifragavarande expedition, likval for sin del till fuUo erkan-

ner det storartade, for vetenskapen samt fosterlandets fauna

och flora fruktbringande i samma foretag, och saledes inga-

lunda kan dela den ringa tanke Sallskapets ledamoter syntes

hysa om expeditionen och dess resultat, an mindre billiga det

for ordforandens aktade personlighet sarande satt, pa hvilket

atskilHga Sallskapets ledamoter vid motet den 6 december

gafvo sina asigter tillkanna».

En annan vidlyftig protest inlamnades af studeranden

B. 0. SCHAUMAN, den sedermera som intendent for Konstfor-

eningens samhngar i Helsingfors allmant kande originella man-

nen. Han framholl att flertalet af dem som till beslutet bi-

dragit icke varit mer kompetenta an han sjalf i fragan och att

afven han darfor tagit sig talan i saken. Hans slutord voro:

»Sallskapets majoritet pastar kanske att saken for den gallt

allt, att stadgarnes helgd och Sallskapets basta utgjort ratte-

snoret for dess handlingssatt och beslut, jag vagar infor efter-
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varlden pasta att personen varit hufvudsak, stadgarnas efter-

lefnad en tackmantel och att majoritetens seger icke vunnits

med tillhjalp af sanningen och vettet, hvilka dock inom den

akademiska ungdomen horde rakna sina eldigaste stridsman.

Detta ar ett skri ur mitt samvete.» Man forstar huru upprord

stamningen matte hafva varit.

Med 8 hvita emot 7 svarta kulor beslots att dessa reserva-

tionsskrifvelser skiille i protokollet intagas,» men ansag Sallska-

pet det icke vara sig vardigt att i protokollen lata inga nagot

bemotande af de i sagde skrifter mot Sallskapet riktade falska

och omotiverade beskylhiingar*). NylandeR hade foreslagit

att dessa skrifvelser endast skuUe i korthet refereras och sedan

deponeras i arkivet.

Sallskapets forsta atgard blef nu att utse en ny ordforande.

Vid motet den 15 januari 1850 skred man hartill, visserhgen

after det doktor ToPEi^ius reserverat sig mot valets foretagande

pa grund daraf att annonsen om valet varit dels ofullstandig

dels for sent inford. Det beslots att absolut majoritet skulle

erfordras. Vid forsta valomgangen erhoU professor emeritus kol-

legieradet afUrsin 7, drNYivANDER 6 samt professor Arppe och

assessor Rabbe hvardera en rost. Vid den andra omgangen er-

holl af Ursin 1 1 , arkiater Tornroth och assessor Rabbe hvar-

dera 2, dr Nyeander en rost. Kollegieradet AF Ursin var alltsa

vald. Han hade aldrig varit en aktiv medlem af Sallskapet,

men blickarna riktades pa honom, emedan han, ehuru emeritus,

var medlem af det akademiska konsistoriet och dar kunde be-

vaka Sallskapets intressen, hvilket efter krisen ansags absolut

nodvandigt. Men han ville icke emottaga ordforandeskapet,

emedan han »ej ansag sig vara i stand att under narvarande

forhallanden uppratthalla Sallskapets anseende», ett ganska

tydhgt uttalande om huru man pa en del hall sag pa laget.

Betecknande aro i detta afseende ocksa de ord M. von Wright i

sin dagbok nedskrif\?it efter det stormiga motet den 6 december:

»hvarvid Sallskapet enhgt all sannohkhet gaf sig dodsstoten

hogst egenhandigt. Mordarena voro hufvudsakligen: Rabbe,

Elmgren, W. Nyi^ander m. fl.». Forfragningar pa nagra andra

hall gafvo hknande resultat, men slutligen lyckades man i
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Adolf Moberg, nyligen utnamnd professor i fysik, finna en

man som atog sig det foga lockande varfvet att vara Sallskapets

ordforande. Sjalf skrifver han harom: »Att uppratthalla Sall-

skapets anseende var visserligen nagot som den nye ordforan-

den ej kunde ataga sig, icke ens att omedelbart deltaga i Sall-

skapets arbeten, men att om mojligt bevara dess existens, att

sasom staende utom de forra partierna soka pa hvardera ballet

lugna de uppretade sinnena och smaningom bemedla forsoning

dem emellan, samt anyo ordna verksamheten, var den uppgift

han foretog sig att l6sa». Den 15 mars 1850 valdes han, sjalf

narvarande, till ordforande med alia andras roster.

Mansldigt att se hade Sallskapet icke kunnat gora ett battre

val. Professor Mobergs lugna, rattradiga och fridsamma vasen

gjorde honom sardeles lampHg for den delikata verksamhet

han atagit sig, och det maste raknas honom till stor fortjanst

att han med tanke pa det allmanna basta bar tradde i redet.

Han hade under sina studiear icke varit sarskildt intresserad

af naturalhistorien. Till medlem af Sallskapet hade han fore-

slagits strax efter den stora konflikten. Men den nya verksam-

heten fodde nya intressen. Det forefaller ganska trohgt att

det intresse for foreteelserna i den organiska naturen, som tog

sig uttryck i den omfattande verksamhet professor MoBERG

senare utofvade vid sammanstallandet af de fenologiska an-

teckningarna i landet, kan aterforas till impulser inom Fauna-

Sallskapet. Rent af rorande verkar det att i protokoUen lasa

att han till Sallskapets forfogande stallde samUngar af insekter,

araknider, mollusker och vaxter som han somrarna 1851—53

gjort pa Aland.

Da den nya ordforanden forsta gangen presiderade den 15

mars 1850 aterupptogs det bordlagda forslaget om nja, stadgar.

Darvid afgafvo assessor Rabbe och Nylander skriftUga be-

tankanden darofver, hvilka bar in extenso meddelas sasom be-

lysande for den datida uppfattningen.

Den forra hade sammanfattat sina anmarkningar pa fol-

jande satt:

»l:o Anledningen till de nya stadgarne uppgifves vara for-

dndrade tidsfdrhdllanden sedan den 2 Juni 1829 da de forra
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stadgarne af Sallskapet antogos. Da dessa sakallade forandrade

tidsforliallanden icke narmare angifvas, och desamma mig

veterligen icke befinnas for Sallskapet besta i nagot annat

an en ny decennii nummer samt ombytt Ordforande, kan jag

for min del icke harutinnan finna en fullgiltig anledning att

forkasta de aldre nu forst tjuguariga stadgarne och att utbyta

desamma mot de foreslagne sakallade nya.

2:o Den af de forandrade tidsforhallandena bestaende

nyheten i de nya stadgarne befinnes egentligen besta endast i

foljande hufvudsakliga forandringar i de gallande stadgarne,

nemligen:

a) Sallskapets dndamdl ar ifran det aldre »att anlagga och

bilda ett Finskt Museum Naturale och att sammanbringa no-

diga naturalier till en i mojligaste matto fuUstandig Fauna &
Flora Fennica», utstrackt till att derutofver »befordra kdnnedo-

men om Naturalhistorien i allmdnheU

.

b) Fran Embetsmannens antal aro utlemnade Registratorn,

Iconografen och Calhgrafen, men deremot en Intendent tillagd.

c) Staende Fonden, hvilken det enligt § 87 ej var tillatet

att anvanda, utan hvilken alltid borde bhfva ett Capital frukt-

samt for Finlands Natural Historia, kan enligt de nya stadgarnes

§ 68 tillgri'pas (?) i det fall att Sallskapet onskade understodja

en storre (?) expedition for Finlands Natural Historia, med for-

behall dock att pa en gang ej mer an hogst ^/^ af densamma
anslas sasom ett Ian till arscassan, af hvars inkomster de fol-

jande aren skulden sa till Capital som rdnta (?) maste betackas.

De ofriga foreslagne forandringarne galla endast samman-
slagning af §§ och styhsation.

3:o Hvad nu betraffar Sallskapets utvidgade dndamdl,

sa och da Sallskapet genom denna utvidgning skulle consti-

tuera sig till en Natural Historisk Vetenskaps Academic, och

endast sasom underordnadt andamal for sig vill afse den Finska

Faunan och Floran, och dess National Museum, maste jag

erinra att da Sallskapet salunda uppstar och upplifvas sasom

ett nytt Sallskap med annat andamal an det ursprungUga Sall-

skapet pro Fauna & Flora Fennica med stadgar af den 2 Juni

1829, detta nya Sallskap ock, enligt ordalydelsen i § 87 sasom
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med annat andamal an det aldre, icke kan tillatas ofvertaga

dispositionen af det aldres Staende Fond och Cassa, utan maste

soka att sammanbringa at sig nya Fonder. Jag anser mig der-

fore icke kunna bifalla till denna omotiverade utvidgning af

Sallskapets andamal pa annat vilkor an att det aldre Sallskapet

upploser sig och aflemnar sin Fond till Universitetet.

4:o Da for utlemnadet af 3:ne Embetsman ur Sallskapet

nagot motiv ej finnes anfordt, och enligt mitt formenande ett

giltigt sadant ej kan anforas, rostar jag emot denna forandring

i stadgarne. Att platserne pa nagon tid ej varit besatte ar icke

nagot giltigt skal for deras indragande, ty vore det detta borde

pa samma grund redan flere bestallningar vid sjelfva Universi-

tetet afven annihileras.

5:o Angaende Sallskapets foreslagna ratt att tillgripa (?)

en del af arscassan sasom Ian till en storre (?) expedition for

Finlands Natural Historia, kan jag ur gallande rattsgrunder

icke godkanna detta forslag, emedan Sallskapet sasom lan-

tagare icke kan tillerkannas ratt att profva sin egen sakerhet

for lanets atergaldande. Att arscassan skulle atergalda den

staende Fonden utom det lantagna capitalet afven Rdntan,

strider dessutom emot ordalydelsen i den foreslagna foljande

§ 69. Och da jag icke kan antaga att, ifall en afdelning af Sall-

skapet vore pa alfvare hugade att inom Finlands landamaren

anstalla en storre excursion, vare sig till vatten eller lands, och

harvid vore i behof af ett storre understod an arscassan med-

gafve, desse patrioter vore sa renonce pa credit att desamme

ur andra enskilta eller allmanna Fonder icke skulle kunna hop-

bringa sasom Ian det erforderhga tillskottet af mojhgen en-

dast nagon hundrade Rubel, anser jag den foreslagna emot

Kameral och Ratt stridande laneoperationen ur staende Fon-

den for Sallskapets egen rakning alldeles onodig.

Med stod af hvad jag har andragit blir mitt votum att det

ingifne Forslaget till nya Stadgar for Sallskapet matte forkas-

tas och de aldre sasom annu lamplige till vasendtehgen icke

forandrade tidsforhallanden till kraft och verkan an vidare

bibehallas, med vilkor dock att de vinna stadfastelse a Hogre

ort.»
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NylandER ater hade uppsatt foljande betankande:

»I. Den i § 1 foreslagna utvidgningen af Sallskapets andamal

till »att befordra kannedomen om Natiiralhistorien i allmanhet»

anser jag vara alldeles onodig,- emedan det ar klart, detta tillagg

foriitan, att sa snart Sallskapet arbetar for dess ursprungliga

andamal, den Finska Faunan och Floran, det afven befordrar

det natiirhistoriska vetandet ofverhiitVud. En sadan utvidg-

ning af Sallskapets andamal som den foreslagna ar sa mycket

mindre nodig eller tidsenlig, som Sallskapet bar for sig ett out-

tomligt fait for dess verksamhet inom Finlands egna naturliga

granser och derfore mera behof ar, att pa detta omrade con-

centrera de fa och ringa krafter, som sta till disposition, an att

sprida dem ut i ett obestamdt universum. Ur vetenskaplig

synpunkt ar afven den omfattande detaljkannedomen om
vart lands naturforhallanden af vida hogre varde an fragmen-

tariska notiser fran de mest aflagsna lokaler, om ock dessa

notiser vore af den fullstandigaste och tillforlithgaste beskaffen-

het Sallskapet formadde avagabringa, ty de forbh dock alltid

fragmenter till dess de sammanflutit med det forut kanda d. a.

till dess alia mellannggande punkter blifvit utredda. Det ar

Finlands lage bredvid Sverige, ett af de naturhistoriskt bast

kanda land pa jorden, hvarmed det i geologiskt och naturhisto-

riskt afseende i allmanhet star i omedelbart, oskiljaktigt sam-

manhang, som ger okad vetenskapUg vigt och hogre intresse

at Sallskapets verksamhet inom eget land samt dess naturhga

omrade. Jag behofver ej papeka, att resultaterna deraf tillfalla

den naturhistoriska Geografin, alltsa Naturalhistorien i all-

manhet.

Den foreslagna forandringen af Sallskapets andamal till

ett allmant naturhistoriskt jemte det inhemska har hkhet der-

med om t. ex. afven Finska Litteratursallskapet ville sla sig

pa stort och utstrackte sitt andamal till att befordra litteratu-

ren i allmanhet samt den Finska isynnerhet, hvilket exempel

tillrackhgen torde fortydUga andamalslosheten i ett sadant

allmant, svafvande andamal, som det foreslagna.

Ar ater meningen med orden »befordra kannedomen om
Naturalhistorien i allmanhet» den, att popularisera denna ve-



76

tenskap i allmanhet, motsages en sadan tydning genom de

foljande orden i §: »samt att i sadant andamal anlagga och

bilda ett Finskt Museum Naturale», enligt hvilka endast en

inhemsk samling, ej en allman, kommer i fraga.

II. Forslaget, att ur Sallskapets fonder fa »tillgripa» en

storre summa- an den enligt nuvarande stadgar disponibla ars-

kassan synes hufvudsakligen stoda sig pa den, utan allt tvif-

vel abstracte taget, riktiga asigt, att »storre expeditioner for

Finlands Naturalhistorie» utratta mera an mindre. Dervid

maste likval anmarkas, att Sallskapets ekonomiska stallning

ej medgifver utskickande af manga exkurrenter under samma
sommar, om nagonsin flere medlemmar pa en gang vore hugade

att gemensamt foretaga sig en naturhistorisk resa, med mindre

Sallskapet rubbar den annu obetydliga staende fonden, den

vasendtHgaste sakerhet for dess fortfarande bestand och moj-

Ughet att verka, om an endast genom mindre »storartade» fore-

tag for dess foresatta andamal. Det torde afven pa manga skal

vara sakert, att nagra smarre expeditioner anstallda under

sarskilda ar utratta langt mera an den mest storartade, som i

vart land mojHgen kan astadkommas. Antag, att Sallskapet

agde sex »verkeliga Naturforskare», utrustade med nog verke-

ligen vetenskapHg bildning och formaga, att uppa en sommar
inom hvar sin naturhistoriska branche inhemta en samman-

hangande och allsidig kunskap om en landsdel; en af dem for

Sallskapets rakning foretagen expedition blefve otvifvelaktigt

hogst fruktbringande, om den vore mojHg eller om sex sa qvaU-

ficerade man hos oss existerade. Tills vidare ar det hkval ej

fallet. Men mojhgt ar for Sallskapet med nuvarande resurser,

att utskicka tva dugliga exkurrenter till samma trakt under

tre skilda somrar och det med mycket sakrare berakning och

visshet att samla en fullstandigare insigt om denna trakts natur-

historiska forhallanden, redan pa det skal, att naturforeteel-

serna olika ar i manga afseenden visa sig oHka, hvarfore en

serie af iakttagelser i flera fall ar af noden for erhallande af

bestamda notiser, forutom att de sednare utskickade hafva sig

till godo den erfarenhet om orter och forhallanden de foregaende

resorna lemnat. Dessutom ar risken for Sallskapet storre i det
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forra fallet, om foretaget mer eller mindre misslyckas till folje

af ogynnsam vaderlek eller andra oforutsedda omstandigheter.

Theorin om stora och sallan anstallda expeditioners foretrade

framfor mindre, men arligen fornyade lampar sig pa dessa och

andra skal ej for Sallskapet.

En sardeles betanklig foljd deraf om forslaget antoges ar

den, att Sallskapet efter en »st6rre expeditions)) utrustande

for farre eller flere ar vore utan disponibla penningetillgangar och

saledes forlamadt i nastan all dess werksamhet, hvilket vid

Naturalhistoriens rorhghet och med hvarje ar skeende betyd-

liga framatskridande ovillkorUgen ar for en med sin tid foljande

forskning af storsta menUghet. Ty huru snart asigterna t. ex.

inom manga delar af Botaniken forandras kanner hvarochen

som under nagra ar sysselsatt sig med denna wetenskapsgren.

Och annii storre ar denna rorhghet i andra mindre val kanda

brancher.

Man har sagt, att Sallskapet endast samlar pengar. Denna

smadelse bevisar den fullkomligaste okunnighet om Sallskapets

forhallanden och werksamhet. Ty att Sallskapet i manga bran-

cher sammanbragt en vacker Naturahesamhng, lemnande

vigtiga bidrag for den inhemska Faunan och Floran, ses redan

deraf, att nastan allt hvad de sednare aren skrifvits i dessa

amnen till stor del stoder sig pa uppgifter hemtade ur Sallska-

pets samhng. Det ar val sannt, att ej »st6rre expeditioner»

bhfvit utsanda; sadant har ej kunnat ske, ty endast ett par

ganger hafva nagorlunda competenta exkurrenter erbjudit sig

och endast en gang tva tiUika (Appei^berg och Pipping)

for att under en hel sommar anstalla samhngar for Sallskapets

Museum. Under sadana omstandigheter har Sallskapet mesten-

dels varit inski'ankt dertill, att understoda smarre och enskilda

exkursioner, hvilket forhallande ej faller Sallskapet eller dess

Stadgar till fel, men val de naturliistoriska studierna harstades,

som knappt hos nagra fa formatt vacka allvarhgare hag for

kunskapen om eget lands natur, den narmaste tillampningen

af sadana studier. De fiesta exkursioner Sallskapet bekostat

hafva hkval lemnat godt resultat i forhallande till det gifna

reseanslaget. Att Sallskapet med grundlaggandet af en staende
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fond fran borjan endast strafvat till en stallning, hvarigenom

det sattes i tillfalle, att under en lang foljd af ar medelst den

inflytande rantan tillagd till ofriga arsinkomster med all for

detsamma mojlig energi verka for dess andamal, synes t. ex.

af Prof. Sahlbergs pa Sallskapets hogtidsdag upplasta arsbe-

rattelse for 1833, hvarest det heter: »Den arligen tilltagande

styrkan i Sallskapets staende Fond maste sa mycket mera
gladj a hvarje Ledamot, ju mera ban med sannt intresse och

med orolig vantan afbidar och emotser den tidpunkt, da Sall-

skapet kan komma i tillfalle att genom pa dess bekostnad ut-

skickade Naturforskare med mera verksamhet och nogare,

an hartills kunnat ske, undersoka var Finska Fosterjords Natur»,

Och sa langt jag minnes tillbaka har Sallskapets standiga prin-

cip varit, att anvanda alia disponibla tiEgangar, da blott ut-

sigt varit, att derigenom befordra samhngarnas tillvaxt. —
Med skal kan deremot sagas, att genom den foreslagna para-

grafens 68 antagande, hvarigenom Sallskapet lattehgen under

aratal forsattes i hjelplos overksamhet, det komme i ett till-

stand Hknande ett sterilt penningeverk, med den hufvudsakhga,

men foga intressanta sysselsattning att ofverfora inflytande

medel till staende fonden och dymedelst soka amortera lanet

ur densamma.

Pa anforda skal, anser jag berorda forandringar, sasom sak-

nande stod bade af erfarenhet och klokhet, icke vara antaghga.»

Stridslystnaden i det forra af dessa uttalanden vittnar icke

godt om tonen under den tidigare debatten. He it sakert hade

den varit ohofvisk och afven for mindre kansliga naturer sto-

tande.

Vid arsmotet den 5 juni lades forslaget definitivt ad acta.

Hufvudmotivet var naturhgtvis att Sallskapet omfattade de

nyss gjorda invandningarne, men ocksa ett formellt skal hade

man, namhgen att det icke vore lamphgt att begara forandring

af stadgar, som alldeles nyss bhfvit hogvederborligen stadfasta:

de gamla stadgarna af ar 1829 med nagra redaktionella andrin-

gar hade namhgen nagon manad tidigare vunnit sanktion.
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Harigenom var en fara undanrojd som synts skrammande,

att namligen Sallskapet alls icke efter det som passerat skulle

tillatas att existera.

Efter denna katastrof, som berofvade Sallskapet flere af

dess mest framstaende och inflytelserika medlemmar och fjar-

made detsamma fran Universitetet, dess naturliga stod, var

Sallskapets lage onekligen kritiskt. Det gallde att visa att

Sallskapet trots allt kunde utratta nagot. Sammantradena hol-

los som forr, och under varterminen 1850 anmalde Nyi^andER

till pubUkation flere afhandlingar. Den uppgift som nu tedde

sig som den mest viktiga for Sallskapet var att bringa ordning

och reda i samhngarna, sa att resultaten af dess verksamhet

kunde ofverskadas. Men samhngarna voro sa pass stora och

den lokal dar de voro uppstallda sa hten och sa foga andamals-

enhgt inredd att svarigheterna redan harigenom tedde sig

ganska stora. Det hade varit onskligt att de gamla skapen

kunnat ersattas med nya och battre, men Sallskapet kande pa

sig att det icke fanns nagon utsikt for att Konsistoriet »under

narvarande f6rhallanden» skulle bifalla en anhallan harom,

hvarfor man var benagen att noja sig med nagra mindre skap,

sarskildt for faglarna; bland dessa hade ater skadedjur harjat,

sa att en utgallring maste ske. Men oberoende af dessa svarig-

heter ledo samhngarna af bristen pa arbetskrafter; sarskildt

var en stor del af det under de senaste aren sammanbragta

materialet icke ordnadt. Ansatser till ordnande och katalogi-

sering hade manga ganger gjorts. Nagra afdelningar befunno

sig i ratt godt skick, men arbetet hade icke utforts efter nagon

enhetUg plan, sasom helt naturligt var i betraktande af att

intendenterna voro amatorer som icke hade nagon afloning

for sitt arbete och som ofta vaxlade. Redan 1847 hade Fr. Ny-
ivANDER, inseende omojhgheten att med de frivilhga oaflonade

arbetskrafterna utratta nagot, foreslagit att Sallskapet skulle

hos Konsistoriet forfraga sig huruvida icke af universitets-

medel nagon summa kunde disponeras till afloning af Sallska-

pets intendenter. Detta forslag tyckes hafva bhfvit bortglomdt

eller kanske hade man kommit underfund med att det icke
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hade nagra utsikter att realiseras. Aret darpa hade ordforanden

foreslagit att for ordnandet af sarskilda delar af samhngen an-

slag skuUe ges at intendenterna Nyi^ander och v. Wright.

Den forra kunde icke forbinda sig att oidna nagon del af insekt-

samUngen, emedan hans sommarplaner voro ovissa, men han

lofvade gora hvad han mojligen kunde. von Wright var vilhg

att ataga sig arbetet och fick darfor 50 rbl. Nu, pa arsmotet

1850 hemstallde professor Moberg att intendenterna skulle

fa ett efter Sallskapets tillgangar afpassadt arvode. Detta

forslag hade Sallskapet sa gerna onskat bifalla, men da dess

tillgangar icke medgafvo detta nodgades det inskranka sig

till att uttala att det hoppades allt af herrar intendenters varma

och nit for fosterlandets fauna och flora. Dessa intendenter

voro nu Nyeander och af Tengstrom j :r med broderna Edvin
och Bruno Nyeander samt magister A. H. Chydenius som
bitraden, men Nyi^andER reste redan hosten 1850 utomlands,

dar han sa godt som oafbrutet drojde till 1858. Sallskapets

forhoppningar kommo icke heller pa skam. Forteckningen

ofver ryggradsdjuren var jamforelsevis latt uppgjord, svarare

var forteckningen ofver vaxterna. Men hosten 1851 var afven

den fardig, omfattande karlvaxtefna, mossorna och lafvarna.

Den var uppgjord af Edvin Nyi^ander och Chydenius, men
det vetenskapliga bestamningsarbetet som foregatt katalogi-

seringen var till vasentliga delar utfordt af Wieeiam Nyeander.

Dessa forteckningar trycktes samma ar. Upplagan var 600

exemplar, och hade Sallskapet formanen att vid detta arbetes

utgifvande understodas saval af redaktoren for Litteratur-

bladet magister S. G. Eemgren, som bekostade tryckningen

af halfva upplagan, hvilken han distribuerade jamte Littera-

turbladet, som af tryckeridisponenten assessor A. J. Chydenius

hvilken gratis tryckte den andra halften, sa att Sallskapet

endast behofde betala haftningskostnaderna.

Denna lilla volym pa 68 sidor in 12:o »Forteckning ofver

Sallskapets pro Fauna et Flora Fennica samhngar I» betecknar

ett valdigt steg framat. Det var en sadan forteckning som

Sallskapets ledamoter sedan artionden tillbaka hade langtat

efter. Har gafs besked om hvad Sallskapet i sina samlingar
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egde, sa att den som ville kunde komplettera dem. Dar var

ocksa i en hel del fall utsatt fran hvilket eller hvilka af de gamla

historiska landskapen exemplaren i samlingarna harstammade,

men det ar markvardigt att se huru for ingen enda fagel eller

amfibie eller fisk fyndorten var kand. Annat var forhallandet

med daggdjuren och med vaxterna, i synnerhet de lagre under

senaste tider beaktade; dar forelago lokaluppgifter for de allra

fiesta arter. Och i inledningen sades: »ror kunskapen om djurs

och vaxters geografiska utbredning och for samHngarnas storre

fuUstandighet vore af vigt att atminstone fran hvarje provins

i landet erhalla exemplar af dar forekommande naturalster»,

Det synes tydligt huru man vuxit fran den gamla uppfattningen

att det var nog att i samUngen hafva ett exemplar af hvarje

art, medan de ofriga fordes till dupletterna. I och med det i

inledningen uttalade onskningsmalet framtrader den djur-

och vaxtgeografiska kunskapen om Finland sasom ett med-

vetet mal for Sallskapets arbete. Detta mal var icke absolut

nytt. Det hade hagrat for professor SahIvBERG da han sasom

onskvard framhoU en »narmare kannedom af landets olika pro-

duktionsformaga pa oUka trakter». Det hade foresvafvat Fr. Ny-
i^ANDER under hans floristiska studier. Men det hade skarpt

fixerats forst af W11.LIAM Nylander, da han vid denna tid

skref sina kritiska Animadversiones om den finska fanerogam-

floran.

Forteckningen upptog 27 arter daggdjur, 181 faglar, 6 am-
fibier, 28 fiskar, 769 frovaxter, 28 ormbunkar, 111 mossor och

216 lafvar, djuren benamnda efter Nii^sson, vaxter efter Fries.

Meningen var att den skuUe foljas af andra haften, upptagande

den rika samlingen af insekter afvensom andra afdelningar sa

snart de hunnit ordnas.

Foljande ar 1852 hade Sallskapet fagnaden se det andra

haftet af Notiserna utkomma genom Finska Vetenskaps-Socie-

tetens forsorg. Det inneholl: Djurvandringar i Lappmarken
och norra delen af Finland aren 1839 och 1840 af C. R. Ehr-

STROM, Conspectus Florae Helsingforsiensis; Animadversiones

circa distributionem plantarum in Fennia, particula I; Supple-

mentum adnotationum in expositionem Apum borealium;

6
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Collectanea in Floram Karelicam; Collectanea in Floram Kare-

licam Continuatio; Additamentum ad Conspectum Florae Hel-

singforsiensis; Revisio synoptica Apum borealium, comparatis

speciebus Europae mediae, alia af W. Nyi^ander, samt Bidrag

till mellersta Finlands Micromammalogi af C. Lundahl.
Anmarkningsvardt i jamforelse med det forsta haftet ar

har rikedomen pa botaniska afhandlingar, alia af Nylanders
hand. Att NylanderS tidigare entomologiska intressen fatt

vika for de botaniska stod sannolikt i sammanhang med en

ungdomlig patriotisk laggning hos honom. Vid studiet af E-

LiAS Fries' Summa vegetahilium Scandinavice insag ban huru

bristfallig kunskapen om den finlandska naturen var, huru

mycket som i detta afseende aterstod att gora for att karakteri-

sera fosterlandet, och da detta framst fatt sin pragel af vaxt-

varlden, riktades bans intresse pa denna och speciellt pa fragan

om vaxternas utbredning inom landet. Daraf Flora Helsing-

forsiensis och Flora Karelica, de tva forsta fuUstandiga lokal-

flororna i vart land. Att det geografiska intresset hos Nyi,an-

DER vid denna tid var starkt framgar af syftet med den exkur-

sion ban sommaren 1850 med understod af Sallskapet foretog

till Karelen, i forbigaende sagdt den sista storre exkursion

han inom Finland gjorde; den afsag hufvudsakhgen att bestamma
den naturhga gransen for Finlands fauna och flora mot oster, en

fraga som redan af Wirzen uppstallts. Denna fraga blef, som
han sjalf medgaf, obesvarad, men Flora Karelica och rika sam-

lingar voro resultat af betydenhet. Vid denna tid hade han

borjat intressera sig for Uchenologien at hvilken han senare

belt gaf sig. Det framtrader i bans arbeten fran denna tid annu

icke pa annat satt an att han i de nyssnamnda lokalflororna

fortecknar icke blott karlvaxterna och mossorna utan afven

lafvarne. Men det framtrader i de impulser han gaf sina vanner.

Hans bror Edvin och student A. H. Chydenius sandes pa bans

initiativ af Sallskapet med ett reseunderstod af 15 rbl s. hvar

for att samla lafvar i norra Osterbotten resj). Sotkamo. Detta

nyvaknade intresse innebar ju en alldeles naturhg utveckhng.

Efter att hafva gjort sig fortrogen med de hogre vaxterna tog

han itu med lafvarna, Uksom han nagra ar senare gjorde med
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svamparna, af hvilka han i omnejden af Helsingfors insamlade

en stor mangd. Att han senare blef lichenolog ex professo dar-

till bidrog utan tvifvel den omstandigheten att pa Botaniska

museum i Helsingfors fanns den store svenska lichenologen

Erik Acharius' lafsamling, som pa professor Sahlberg for-

anstaltande ar 1834 dit inkopts. Denna var for honom forst en

studiesamling utan like och blef sedan, da han trangde djupare

in i lichenologien en verklig skattkammare.

Emellertid reste Nyi^andER, sasom redan sades, hosten 1850

utomlands, dar han, hufvudsakhgen i Paris, uppeholl sig flere

ar, endast pa korta ryck besokande hemlandet. Ocksa den

mest verksamma af de unge zoologerna af Tengstrom lamnade

snart Helsingfors for att sla sig ned som lakare i Kexholm. Att

under sadana forhallanden en okad aktivitet inom Sallskapet

skuUe intrada var icke att forvanta. De aldre zoologerna vid

Universitetet med Nordmann i spetsen hollo sig fjarran fran

Sallskapet. Fran ett par yngre i landsorten infloto bidrag till

Notiserna. Bland de yngste radde en stark omsattning; sa egde

i fraga om andra intendenturen (insekterna) ombyte af inne-

hafvare rum sex ganger under aren 1851—59. Men gafvor in-

floto bade af naturaher och af bocker. Nya medlemmar, bade

aldre och yngre, invaldes till ratt stort antal, nya kommissio-

narer i landsorten stallde sig till Sallskapets tjanst, och inga

tecken tydde pa att Sallskapet, sasom man pa en del hall an-

tagit, hade forlorat sina sympatier bland den stora allmanhe-

ten. Vid protokollet satt fran hosten 1851 den gamle sekrete-

raren fran 1830-talet assessor Rabbe, och af andra aldre med-

lemmar skankte atminstone professor Pai.me:n och ofverlakaren

Sanmark Sallskapet sin medverkan. Understod for exkursioner

utdelades; 1851 at A. E. Nylander for botaniska exkursio-

ner i Viborgstrakten, 1852 at densamme samt magister A. H.

Chydenius och student A. Krank for en naturhistorisk resa

till Savolaks, hvarur forutom samUngar, framgick en afhand-

ling om lafvegetationen i Savolaks af A. E. Nylander. Samma
ar anslogs ock ett reseunderstod at nagon som kunde bitrada

svenska undersaten studeranden C. E. Bergstrand, — eller

at honom sjalf — vid hans insamlingar af vaxter och mollusker
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pa Aland; nagon hugad exkurrent tyckes icke hafva statt till

buds, sa att Bergstrand sjiilf anvande medlen. Da ban fann

att Sallskapet redan egde en ganska fuUstandig samling aland-

ska vaxter, insande ban endast de af bonom funna sallsyntare

arterna samt nagra mollusker men darjamte ett manuskript

»Utkast till en naturalbistorisk beskrifning ofver Aland» afven-

som en mangd vaxter fran Oland, Gottland ocb Stockholms

skargard.

Det sag ett ogonbUck ut som om konflikten mellan Sallska-

pet ocb dess fordne ordforande komme att bilaggas. Fran in-

gendera sidan gjordes narmanden, men fran ett tredje hall

togs ett initiativ till starkandet af bandet mellan Sallskapet

ocb Universitetet, namligen af Universitetets Vicekansler,

general Nordenstam. Vid Sallskapets sammantrade den 28

mars 1851 framstallde ordforanden ett af denne boge funktio-

nar uppkastadt forslag, »att namligen forena Sallskapets mu-
seum med den af professor Bonsdorff bildade sambngen af

faglar till ett enda finskt Museum naturale, ocb skulle Univer-

sitetet i denna handelse ataga sig varden om sambngen samt

forbinda sig att anskaffa ocb aflona en skild preparator for det

finska museet.» Da forslaget vid arsmotet den 5 juni 1851 upp-

tagits till bebandling, anfordes dessutom att Universitetet

vore i bebof af den for Sallskapets sambngar upplatna lokalen,

sa att det latt kunde banda att den blefve Sallskapet frantagen,

i hvilket fall samlingarnas bestand var i bogsta grad afventy-

rade, alldenstund Sallskapet icke bade rad att byra en egen

lokal.

Huruvida tanken pa en dylik forening uppstatt bos general

Nordenstam sjalf eller bbfvit bonom af nagon annan intalad

kan icke afgoras. Inom Sallskapet formodade man att planen

utgatt fran de nyss ur Sallskapet afgangna medlemmama, som
genom att berofva Sallskapet dess sambngar ville gifva detsam-

ma dodsstoten, men efter bvad professor Moberg tjugu ar se-

nare skrifver om denna episod bade ban atminstone ingenting

sadant sig bekant. Infor bans antydningar fragar man sig om
tanken mojbgen utgatt fran bonom sjalf. Sakert ar att ban
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anslogs af den. Men det ar lika sannolikt att planen varit

general Nordenstams egen. Stallningen var onekligen ratt

egendomlig. Universitetet hade ett zoologiskt museum, med

NoRDMANN som prefekt. I samma byggnad fanns Sallskapets

djursamling, som vardades af dess egna intendenter; de voro

1851 AF Tengstrom j:or, Sahlberg, A. E. Nylander och A. H.

Chydenius. Och i anatomiska inrattningen fanns professor

BONSDORFFS finlandska fagelsamUng. Man kan icke undra pa

cm general Nordenstam, som var en ordningens man, fann

denna anordning med tre af hvarandra oberoende zoologiska

museer en smula besynnerhg och onskade en forenkling. Det

lag ju for oppen dag att en sammanslutning af de i viss grad

med hvarandra rivahserande museerna vore fordelaktig.

Vid arsmotet 1851 understodde Sallskapets ordforande

professor MobERG ifrigt Vicekanslers forslag, hvilket, som han

sjalf senare skrifver, i sjalfva verket utvisade det enda fornuftiga

sattet att losa den stora schismen och gora det mojligt for Sall-

skapet att fa sina samlingar behorigen vardade, emedan detta,

sasom redan da nastan ogonskenUgt var, icke kunde verkstallas

af Sallskapets ambulatoriska och ofta franvarande intenden-

ter; befriadt fran omsorgen om samUngarnas bevarande kunde

Sallskapet sa mycket mer obehindradt anvanda sina tillgangar

till samlandet af naturalier. Men som han sjalf efterat sager,

det hade felet att framkomma for tidigt innan saren annu hel-

nat och upphort att svida. Man vadrade fiendens intriger till

astadkommandet af en neshg kapitulation. Sallskapets leda-

moter — sa sages det i protokoUet — »f6rblefvo vid den asigt

att Sallskapet utan totalt frangaende af sin bestammelse och

dess nyUgen Allernadigst stadfastade stadgar icke kunde ofver-

lemna den narmare varden af dess samlingar at nagon eller

nagra utom Sallskapet staende och i dess strafvanden icke

deltagande personer, och darfor icke under nagra villkor kunde

antaga denna proposition)). Icke ens lokalfragan skramde.

Ordforanden anmodades att hos Konsistoriet hemstalla det

Sallskapet allt vidare matte fa atnjuta Universitetets hagn,

men om detta icke mer vore mojligt, blefve det nodvandigt

att flytta samhngarna till en annan lokal. Forslaget forkastades
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nastan enhalligt. Endast doktor Z. T0PEI.IUS reserverade sig

mot beslutet, formenande att Sallskapet genast borde besluta

att under vissa forbehall ofverlamna sina samlingar till Uni-

versiteteb.

Men general Nordenstam var icke nojd harmed, utan vande

sig till det akademiska konsistoriet. Redan den 30 juni 1851

riktade han till detta en skrifvelse hvari han anhoU om upplys-

ning hum det egentUgen forholl sig med dessa i Universitets-

huset uppstallda samhngar, hvad Konsistoriet gjort for varden

af dem, eller, om de icke voro Universitetets, med hvad ratt

de bhfvit dar uppstallda. Och ater framhoU han att det vore

fordelaktigast om detta museum sammansloges med den sam-

ling af finska naturalster, som var uppstalld i Universitetets

anatomiska lokal, och vardades jamte denna. Konsistoriet

upplyste i sin svarsskrifvelse den 18 September att Sallskapet

val forbundit sig att till Universitetet ofverlamna sina samhngar

i den handelse detsamma komme att upplosas, men att Uni-

versitetet nu icke hade nagon ratt till dem. Att Konsistoriet

lamnat Sallskapets samhngar skydd inom Universitetet hade

sa mycket hellre kunnat ske, som Sallskapets ordforande alltid

varit en af Konsistoriets ledamoter, och dessa samhngar be-

gagnats af en mangd studenter vid studiet af naturalhistorien

och salunda pa detta utofvat ett ganska nyttigt inflytande.

En sammanslagning af de begge museerna kunde icke forordas,

da den anatomiska lokalen var alltfor trang och det dessutom

vore fordelaktigt att den fnska samhngen var uppstalld i ome-

delbar narhet af Universitetets stora museum. Konsistoriet

forordade darfor bifall till Sallskapets anhallan att dess sam-

hngar allt framgent skuUe fa forbhfva inom Universitetets hagn.

Som synes hade Konsistoriet genom den stora schismen

ar 1849 icke bragts till en mot Sallskapet afvog stamning, ett

forhaUande som man vid denna tid ej hade bhck for inom Sall-

skapet, dar misstron till Nordmann och Bonsdorff utstrack-

tes till hela det koUegium de tillhorde.

I forbigaende ma har namnas att Nordmann garna sett

det Bonsdorffska museet inkorporeradt med Universitetets

stora zoologiska museum, men hartill var Bonsdorff a sin sida
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alls icke villig; i ofverlatelseurkunden hade han uttryckligen

motsatt sig detta.

Vicekanslern var emellertid icke tillfreds med Konsistoriets

svar. I en ganska skarp skrifvelse, som foredrogs den 25 febru-

ari 1852, begarde han upplysning om for hvilket andamal den

sal ursprunghgen varit afsedd, dar nu Sallskapets samhngar

voro inrymda. Konsistoriets utlaggningar matte sluthgen

hafva bragt honom till insikt om att inga svarare oegenthg-

heter forelago och att ingen forandring i forhallandena stod att

astadkomma. Dock forefaller det som om mot Sallskapet ovan-

hga krafter allt vidare varit verksamma. Fran Paris skref Ny-

LANDER till sin van af Tengstrom den 18 maj 1852, da han

hort att man hotat med att Sallskapets samlingar skulle bort

fran lokalen i Universitetet:

]VIin mening ar, att Sallskapet i sadant fall bor hyra for dam en

egen lokal och forvara dem dar till battre tider, da Universitetet

ater kommer till paternellare vatskor emot Sallskapet och ater-

finner nog plats for det Finska Museum i dess salar. Men lat det ej

do, ty dod ar att lemna det i intrigorernas bander. Sallskapet bar

rad till att underhalla samlingarna i ett privat logis och vi kunna

nog pa nagot satt fa ihop pengar nog anda for exkursioner sasom forr.

Jag ar beredd for min del pa att ge privata kollegier at medicme

stuchosi och andra for sadant andamal.

Bonsdorff vill reparera den anomah han begatt genom anlagg-

ningen af sitt »Nya Finska Museum» genom en annan anomah, Sall-

skapets samlingars sammanslaende med Universitetets, da han sluppe

ur sin falska position, hvari han befinner sig med sina finska faglar,

som flugit sa underligt midt i bans benverld, och kunde forena dem
tiU ett belt under Nordmanns antifaunistiska spira. Till och med
Homerus blundar nagon gang emellan verserna, heter det. Mahanda

bar Bror Evert kommit underfund med att foglarna ej aro hela

verlden. Och du vet battre an nagon annan huru litet det ar att

tillgora i denna branche i jamforelse med hvarje annan; med ett ord

faglama aro det bast kanda, minst vigtiga la chose la moins urgente.

Iden att assimilera Sallskapets samlingar med Universitetets

bor energiskt bekampas, emedan de forra uppslukade i det »Stora

Museum» forlorade all faunistisk och floristisk inchvidualitet, all

patriotisk betydelse. Dessutom kunna dessa samlingar omojligen

sa val vardas af Universitetets amanuenser, legoknektar {sit venia

verbo), hvilka redan forut ha ett Universum att varda, som af fria

volontarer. Huru afvundsvardt val skotes icke Universitetets sam-
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ling! — Sakerhet for framtiden och litet sol ar det enda som behofves

for att Sallskapet kommer i flor.

Samtidigt med detta bref aflat Nyi^andER ett annat till

grefve MannERHEim, da Kanslerssekreterare i S:t Petersburg,

med anhallan att denne matte anvanda sitt inflytande for att

hindra Sallskapets forjagande fran TJniversitetshuset. Han ut-

lade hvilken betydelse den faunistiska och floristiska lokalforsk-

ningen har for vetenskapen i allmanhet, darvid aberopande

som ett illustert exempel entomologen Wesmaei., hvilken vunnit

sin stora ryktbarhet som systematiker fornamhgast genom sina

arbeten om sitt hemlands, Belgiens hymenoptera. Han fram-

haller huru mycket Sallskapet i sjalfva verket redan utrattat

till kannedomen af den inhemska faunan och floran, och till-

bakavisar beskyllningen att Sallskapet endast lagger an pa att

samla pengar — man kan forsta att Sallskapets vagran att

understoda Nordmanns expedition tolkats pa detta satt. —
Hvad verkan denna skrifvelse hade ar icke kandt. Sannohkt

hade stormen da redan lugnat af, sa ingenting behofde tillgoras.

Den lysande framgang Bonsdorff i taflan med Sallskapet

hade vunnit i och med skapandet af Universitetets finlandska

fagelsamhng sporrade honom till vidare verksamhet. Att an-

lagga en samhng af fagelagg vid sidan af de uppstoppade exem-

plaren tedde sig som en alldeles naturhg utveckhng: en sadan

samhng kom till stand. De entomologiska intressena fran ung-

domsaren gjorde sig ater gallande, och vid sidan af sin omfat-

tande och betydelsefuUa verksamhet som larare och forskare

inom Medicinska fakulteten fann Bonsdorff tid att samla och

studera diptera, en insektordning som varit ganska forsum-

mad hos oss. I Anatomiska museum inhystes salunda en Uni-

versitetets diptersamhng. Men icke nog harmed. Lusten att i

fri taflan skapa nya samhngar dref honom att, ehuru jamforel-

sevis frammande for botaniken, anlagga ett Universitetets fin-

landska herbarium. Han fann en kunnig och intresserad med-

hjalpare i Erik Viktor Nikeander. Denne, student 1850, med-

lem af Sallskapet 1851, fys.-matem. kandidat 1854, har af sina

samtida sldldrats sasom en synnerhgen begafvad person. Han
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fungerade en tid som ett slags botanisk assistent at Bonsdorff,

och torde hafva haft stor formaga att intressera sina studie-

kamrater. Afven Edvard Hisinger stod denna samling naia.

Utskrifven med Niki^andeRS prydliga stil finnes fran denna

tid en i laderband bunden »Forteckning ofver Kejserliga Ale-

xanders Universitetets samling af finska vaxter», uppgjord

pa blanketter af samma slag som de hvilka anvandts for for-

teckningen ofver finska fagelsamlingen. Den utvisar att denna

samling, som omfattade 791 arter fanerogamer, 32 ormbunks-

vaxter och 5 characeer i talrika exemplar, uppstalldes under

aren 1852—55. Mycket fa voro de arter som professor Bons-

dorff sjalf tagit. De fiesta voro insamlade af Niki^ander

(1852 och 1853 i Karelen, 1854 i Tavastland, 1855 i Uskela)

och stud. K. E. V. Bonsdorff (Uskela), men ratt manga andra

yngre botanister, sarskildt bland medicine studerande, hade

lamnat bidrag; bland andra hade stud. Th. S^^lan, som seder-

mera kom att spela en sa betydande rol i Sallskapets historia,

vid denna tid, da Sallskapets samUngar voro sa godt som utan

ledare, intresserats for detta herbarium och lamnat manga
bidrag till detsamma. Ocksa fran aldre samhngar hade exem-

plar ofverkommits.

Emellertid utbrot det orientaUska kriget. Det lamslog all

verksamhet inom landet. Varen 1854 var det tal om att pa

nagot satt sakerstalla Sallskapets samlingar, men antog Sall-

skapet att de till stadens forsvar vidtagna atgarderna afven

harfor vore tillrackliga, dock anmodades sekreteraren, skatt-

mastaren och intendenterna att, sa vidt sig gora lat, i brand-

fritt forvar insatta hvad af Sallskapets egendom kunde anses

dyrbarast. Under hvartdera krigsaret sammantradde Sall-

skapet endast tre ganger och forehade darvid nastan endast

obetydUga arenden. Ett manuskript Flora Fagervikiensis in-

lemnades af frih. Edv. Hisinger och en samling af Finlands

alia kanda moUusker af Edv. Nyi^ander. Ar 1856 utgaf den

sistnamnde jamte A. E. Nordenskiold pa basen af dessa sam-

Ungar arbetet »Finlands mollusker», dar en tredje af Sallskapets

medlemmar student Sev. Falkman hade tecknat bilderna.
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Arbetet var ursprungligen afsedt for Sallskapets Notiser, men

utgafs sasom en fristaende publikation, beroende pa att Noti-

sernas format in 4:o ansags olampligt.

En betydande foraring fick Sallskapet emottaga i och med
provinciallakaren i Tammerfors doktor GusTAF Asps herbarium,

hvilket af bans arfvingar skanktes (1855); den aflidne hade pa

1830-talet varit en verksam medlem af Sallskapet och en tid

fungerat som intendent for vaxtsamlingen. Det inneholl 545

arter i vackra och val konserverade exemplar, men lokalupp-

gifter saknades sa godt som belt och ballet. Endast 28 arter

inforbfvades med Sallskapets sambngar, men senare fingo

afven de ofriga nyttig anvandning. De ofverlamnades namhgen

pa anhallan af den afbdnes frande doktor I. 0. Rancken till

det i Jakobstad forlagda gymnasiet, hvars alia sambngar gatt

forlorade vid Vasa stads brand.

Efter fredsslutet i mars 1856, da bfvet begynte aterga till

gamla, normala forballanden, formarktes detta afven med af-

seende a Sallskapet. Vid arsmotet i maj tillkannagafs att efter

en mangarig pans hugade exkurrenter for sommaren anmalt

sig, och tilldelades kandidat J. J. ChydEnius ett reseunderstod

af 50 och student J. E, Furuhjelm af 30 rub. s:r for gemen

sam insamhng af mollusker, fiskar m. m. vid norra stranden af

Ladoga, samt kandidat Th. S^i^an och student J. E. Strom-

BORG 50 rub. s:r hvardera for att i botaniskt afseende undersoka

ostra delen af Nyland och komplettera Sallskapets vaxtsambng,

detta »sa mycket heUre som Sallskapet dymedelst lamnas till-

falle att visa sig tacksamt for den uppoffring af tid och moda

dessa herrar egnat at varden af Sallskapets samlingar». Pa sam-

ma arsmote formarktes tydbga tecken till att misstron mot

Universitetet boll pa att lagga sig. Till ledamot invaldes Uni-

versitetets nye Vicekansler friherre J. R. Munck, och det ome-

delbart utan att det vanhga uppskofvet fran forslaget till valet

iakttogs. Vidare beslots att hos Konsistoriet anhalla om ny-

inredning pa Universitetets bekostnad af det till Sallskapets

forfogande stallda rummet, ity att »det icke langre var mojbgt

att lata samlingarna forbUfva i deras mindre tidsenhgt ordnade

och uppstallda skick». Denna hemstallan bifoUs af Konsistoriet,
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ocli redan i oktober kunde ordforanden anmala atb de forsta

af de nya skapen voro sa godt som fardiga; senare tillkommo

tre skap for herbariet. Intendenterna forstandigades forty

att vara betankta pa att ordna samlingarne »efter en ny och

tidsenlig befunnen metod». En ansats till narmande gjordes

sedan i slutet af samma ar fran Sallskapets sida. Professor

MoBERG, som allt hoppades pa att fa forsoning till stand, att

gora ett slut pa den radande splittringen och samla krafterna

till endraktigt arbete, hade med statsradet Nordmann, pro-

fessor BoNSDORFF, ingenior v. Wright och andra for saken

intresserade personer ofverlagt om hvad goras kunde, och hade

man ansett att nagon annan utvag for forening ej fanns an att

alia finska faglar, Universitetets och Sallskapets, uppstalldes

tillsamman i Anatomiska museets lokal och alia ofriga samlin-

gar i Sallskapets museisal — i hufvudsak det Nordenstamska

forslaget af 1851. Inom Sallskapet sag man nu med bhdare

ogon pa forslaget. Dels hade tiden minskat bitterheten i sinnena,

dels sag man icke mer i Konsistoriet en enbart fientlig myndig-

het, enar det var att forutse att Wilwam Nyi^ander snart

skulle taga sate dar som professor i botanik. Man beslot alltsa

att inleda underhandlingar med Nordmann och bans menings-

frander. Att bedrifva dessa utsagos ordforanden och sekrete-

raren, hvilken da var Edvin NylandER.

Underhandlingarna och ofverlaggningarna resulterade i ett

forslag som for Sallskapet foredrogs den 7 maj 1857 och da

bordlades till det stundande arsmotet. Det var af foljande

lydelse:

I afsigt att gora ett slut pa det for naturhistoriska forskningar i

vart land hogst menUga splittrade tillstand, i hvilket hithorande

strafvanden hos oss en langre tid befunnit sig, och for att mojHggora

Sallskapets pro Fauna et Flora Fennica hufvudsakligaste andamal,

anlaggande och bildande af ett Finskt Museum naturale eller, sa

vidt ske kan, fuUstandig samling af Finlands organiska naturalster,

foreslar namnda Sallskap att dess djur- och vextsamHng oskiljaktigt

forenas med de finska naturalhistoriska foremal och samlingar Kej-

serliga Alexanders Universitetet for narvarande eger eller framdeles

kan forvarfva, till en enda samling under namn af Universitetets

Finska naturalhistoriska museum. Pa det att ofvananforda andamal
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med sakerhet ma vinnas, onskar likval Sallskapet gora denna ofver-

latelse med foljande villkor och forbehall:

l:o Universitetets Finska naturalhistoriska museum star under

ofverinseende af Forestandarene for de motsvarande allmanna natu-

ralhistoriska samlingarne vid Universitetet med samma aligganden,

som de i afseende a dessa aga.

2:o Ifragavarande Museum uppstalles i en enda af ett eller flere

sammanhangande rum bestaende lokal. SkuUe likval Universitetet

icke for narvarande kunna upplata en sadan, ma den ornithologiska

delen till dess forblifva uppstalld a det Anatomiska auditorium under

Professor E. J. Bonsdorffs ofverinseende.

3:o I den speciella varden deltaga ett obestamdt antal Inten-

denter, hvilka i man af behofvet och tillgang af lampliga personer

ibland Sallskapets ledamoter af vederborande Forestandare foreslas

och af Sallskapet dartill valjas.

4:o Hvad i samlingarne upptages skall bestammas af Forestan-

daren i samrad med Intendenterna, hvilka vid hvarje Sallskapets

sammantrade bora inberatta om de erhallna tillvaxterna for att

dessa ma kunna i protokollet antecknas.

Pa samma satt forfares vid kassering af foremal, om hvilkas an-

vandning Sallskapet besluter, i handelse de af detsamma blifvit

anskaffade eller bekostade.

5:o Samlingen skall under vederborande Forestandares eller

Intendents ofvervaro vara tillganglig for dartill sig anmalande stu-

derande, pa tider som Universitetets Consistorium for detta andamal

bestammer. Allmanheten ager dartill tilltrade pa samma satt som
till Universitetets ofriga samlingar.

6:0 Ehuru Sallskapets arskassa, hvilken forblifver under Sall-

skapets disposition, egentligen och foretradesvis bor anvandas till

reseunderstod for anstallande af naturalhistoriska undersokningar

och insamlingar inom den Finska Faunans och Florans omrade, kan

likval afven pa vederborande Prefekts eller Intendents forslag nagon

storre eller mindre del daraf anvandas till uppkop af naturalier afven-

som arvoden for vissa mera omfattande arbeten med samlingarnas

ordnande eller honorarier at forfattare i Finlands naturalhistoria

af Sallskapet darifran utbetalas. Men alia ofriga utgifter for samlin-

garnes preparering och konservering bestridas liksom for de utlandska,

efter vederborande Forestandares godkannande, af Universitetet.

7:o Ofver hela det Finska museum bor genast vid dess uppstal-

lande fullstandig katalog upprattas och revision af detsamma arU-

gen afvensom vid hvarje ombyte af Intendent, betraffande hans del,

ovilkorligen anstallas. Om dessa revisioner skola de revisorer, hvilka

af Sallskapet dartill utses, vid nastpafoljande sammantrade till

Sallskapet inberatta.
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8:o Skulle fraga om nagon atgard i afseende a samlingarne upp-

sta hvari Forestandarene och Intendenterne eller Sallskapet ej ofver-

ensstamma, bor densamma till Consistorii profiling och afgorande

ofverleninas; och ar ingen Consistorii ledamot, hvarken for det att

han tilUka ar ledamot i Sallskapet eller Forestandare for nagon del

af samlingarne, jafvig att i dylika mal deltaga, utom i de fall da saken

ror nagon hans personliga forman eller ansvarsskyldighet.

9:o Om detta forslag antages och gillas, bora Sallskapets stadgar

med det forsta underkastas en revision och sa beskaffad forandring,

att de blifva ofverenstammande med har upptagne grunder och

bestamningar for Sallskapets framtida verksamhet.

Detta forslag blef af Sallskapet pa arsdagen den 31 maj

1857 enhalligt omfattadt. Da detsamma i Konsistoriet fore-

drogs, utsagos dar tre ledamoter professorerna Nordmann,
BoNSDORFF och Arppe att darofver afgifva utlatande. Om
detta utlatande sager professor Moberg, att det, »sannolikt

flutet ur en stridslysten penna, var tamligen hyperkritiskt».

Det tillstyrkte i hufvudsak Sallskapets forslag, men under

framhallande af »att minutiost reglementerande utgor tecken

till svaghet i handling och att invecklad yttre kontroll, hvilken

utmarker brist pa fortroende, aldrig formar forekomma under-

slef vid forvaltningen af en naturalhistorisk samling, om den

morahska lyftningen hos forestandaren saknas» gjordes at-

skilliga ovasentliga detaljandringar. Sallskapet a sin sida fann,

da det genomgatt detta motforslag, »skal icke forekomma att

i det hufvudsakliga franga det af Sallskapet en gang enhalligt

antagna och till Consistorium afgifna forslaget om samlingar-

nas sammanslaende till ett enda Finskt naturalhistoriskt mu-
seum», och aflats harom till Konsistoriet en vidlyftig skrif-

velse, dari punkt for punkt forklaringar och medgifvanden

gjordes. Ett narmare ingaende i alia dessa om diplomaternas

fredsunderhandlingar erinrande detaljer erbjuder intet af in-

tresse.

Den 17 februari 1858 blef andtligen foreningen af Univer-

sitetets Konsistorium antagen under foljande villkor:

l:o De af Fauna- och Flora-sallskapet nu skankta och af

samma Sallskap framdeles till Universitetet ofverlamnade

naturalier emottagas, jamte darofver upprattade forteckningar.
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af Universitetet och inforlifvas, dar de forut icke finnas, med
dess ofriga finska samlingar, hvilka savidt utrymmet detsamma
framdeles medger, komma att uppstallas i en afskild lokal under

benamning af Universitetets Finska naturalhistoriska museum,
men alia ofverflodiga dupletter, som darigenom komma Uni-

versitetet till handa, anvandas till att genom byte rikta med
nya djur- och vaxtsjjecies Universitetets antingen inhemska

eller utlandska samlingar.

2:o Varden och inseendet ofver Finska museum tillkommer

prefekterna ofver Universitetets ofriga naturalhistoriska sam-

Hngar, med bitrade af ett efter behofvet afpassadt antal inten-

denter, som af prefekterna och Sallskapet gemensamt utses

och af Consistorium tillforordnas; agande dessa senare att,

sa ofta nodigt profvas, hos Sallskapet anmala om de forandrin-

gar, samhngen tid efter annan kunnat underga.

3:o Det finska naturalhistoriska museum ar liksom ofriga

samhngar vid Universitetet pa vissa dartill bestamda tider till-

gangHgt for allmanheten och andra den finska Faunans och

Florans vanner.

Den 11 maj 1858 antecknades detta Konsistoriets beslut i

Sallskapets protokoll.

Nu skedde ocksa forsoning med de medlemmar som ar 1849

uttradt ur Sallskapet. Redan pa arsmotet 1857, da det ursprung-

Uga foreningsforslaget omfattats af Sallskapet, hade i samman-
hang darmed denna sak tagits till tal. ProtokoUet sager harom:

»Herr ordforanden hemstallde huruvida icke numera, sedan

Sallskapet ingatt pa den har ofvan omformalda forening emel-

lan Sallskapets och Universitetets samhngar, de af Sallskapets

ledamoter, hvilka harforinnan pa angifna grunder afsagt sig

ledamotskapet i Sallskapet, kunde ater utan nytt forslag och

val, i fall de sa onskade, blifva raknade och ansedda sasom med-

lemmar af Sallskapet; och som Sallskapet fann godt hartill

samtycka, blef till Herr ordforanden ofverlemnadt att veder-

borande harom forstandiga; som antecknades».

Vid motet den 11 maj 1858 uppbrots en forseglad skrifvelse,

utgorande svar harpa. Den var undertecknad af herrar Nord-
MANN, BONSDORFF, V. WrIGHT OCh MaKWN — I1.MONI OCh
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och Mannerheim hade aflidit, Nordenskiold flyttat fran

Helsingfors. Att skrifvelsen var uppsatt af Bonsdorff ar

uppenbart. Den hade foljande lydelse:

Till Sallskapet pro Fauna et Flora Fennica.

Da undertecknade, under de forhallanden som agde rum inom
Sallskapet pro Fauna et Flora Fennica ar 1849, nogsamt funno,

att vi icke kunde verksamt bidraga till vinnande af andamalet med
Sallskapets stiftelse, fattade vi efter mogen ofverlaggning, det be-

slut att, genom en till Sallskapet ingifven skrift, anhalla om att af-

foras fran antalet af Sallskapets ledamoter, skedde detta i det hopp
att, under en mera ansprakslos verksamhet, kunna nagot bidraga

till grundande af en samling af Finska naturalier for Universitetet.

Resultatet af var verksamhet i denna riktning tillhor icke oss att

bedoma. Karlek till sjalfva saken har stadse utgjort det enda mo-
tivet till var verksamhet, likasom vi till folje daraf, ehuru skiljde

fran Sallskapet pro Fauna et Flora Fennica, icke ett ogonblick upp-

hort att med intresse betrakta Sallskapets verksamhet i enahanda

riktning, emedan denna dubbla verksamhet for ett gemensamt
andamal, enligt var asikt, maste icke undergrafva, utan verksamt

bidraga till ett snarare vinnande af narmare kannedom om Fader-

neslandets Fauna och Flora. Sedan, pa Sallskapets pro Fauna et

Flora Fennica hos Consistorium Academicum gjorda framstallning,

numera Sallskapets samlingar af finske naturalier blifvit med Uni-

versitetets enahanda samlingar forenade, forklarade vi, pa forfra-

gan af Sallskapets nuvarande Ordforande, om vi efter samlingarnes

forening ville ater intrada sasom medlemmar af Sallskapet pro Fauna
et Flora Fennica, att vi, lifvade af karlek till foremalet for Sallskapets

verksamhet, vore dartill benagne »om Sallskapet skulle yttra en

sadan onskan». Den 20 mars innevarande ar emottogo vi ett af

Sallskapets nuvarande sekreterare undertecknadt protokollsutdrag

af den 31 maj sistlidet ar, som vi harjamte hafva aran bifoga.

Da vi Ukval hysa fortroende till Sallskapets uppfattning af den

delicata beskaffenheten af detta forhallande, och en besynnerhg

odets lek fogat, att samme man, hvars forhallande vid ett Sallska-

pets sammantrade vintern .1849, foretradesvis vallade var afgang

fran Sallskapet, nu afven, sasom Sallskapets sekreterare, genom
protokollsutdrag »f6rstandigat» oss darom, att Sallskapet funnit

godt samtycka, att vi ater skulle erhalla ratt, att sasom ledamoter

inga i Sallskapet, har hos oss uppstatt tvifvel darpa, huruvida detta

blifvit i berorda protokollsutdrag, uttryckt pa ett satt som ar ofver-

ensstammande med Sallskapets uppfattning af saken, eller pa ett

satt som ar ett uttryck af Sekreterarens ej mindre obekantskap med
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den sanna naturforskningens mildrande inflytande pa mannisko-

sinnet, an bristande formaga att uppfatta den delicata sidan af for-

berorda forhallande.

Af sadan anledning utbedja vi oss harmedelst, att fa hos Sall-

skapet pro Fauna et Flora Fennica gora den forfragan, huruvida

Sallskapet godkanner den anda och det satt i framstallningen som
genomgar ofvan aberopade protokollsutdrag, eller anser sig bora

uttrycka den onskan eller det hopp att vi, som till folje af var stall-

niag vid Universitetet, deltaga i varden af dess naturaliesamlingar,

sedan Sallskapets och Universitetets samlingar af finska naturalier,

numera blifvit forenade, ater skulle sasom ledamoter inga i Sallska-

pet. Vi finna nogsamt den brist pa enhet som maste vara foljden af

en fortfarande sondring, hvarfor vi for var del, lifvade af karlek till

den finska naturforskningen, onska vinna tillfalle att ater inga sasom
ledamoter i ett Sallskap, hvars andamal alltid utgjort foremal for

var karlek. Delicatessens fordringar anse vi oss likval icke kunna
eller bora uppoffra, da, om sadant afven skulle ske, ett obehagligt

intryck af liden oforratt kvarstar, som hindrar den lefvande karleks-

fuUa forening mellan Sallskapets narvarande och oss sasom dess

f. d. ledamoter, hvilken, enhgt var uppfattning maste utgora ett

nodvandigt villkor for en lefvande och fruktbringande verksamhet
for det adla mal, som utgor det yttersta malet for all naturforskning

och sarskildt den finska.

Under afvaktan af Sallskapets pro Fauna et Flora Fennica svar

pa denna var odmjuka forfragan, hafva vi aran teckna Sallskapets

f. d. ledamoter

Alex. V. Nordmann E. J. Bonsdorff

M. von Wright Fr. W. Maklin

I anledning af denna skrifvelse »fann Sallskapet godt att i

afgaende bref till namnde Herrar forklara bade sin onskan och

sitt hopp vara, sasom detsamma af Sallskapets ordforande

afven_ muntligen redan blifvit dem harforinnan tillkannagifvet,

att de ater tacktes utan nytt forslag och val inga sasom leda-

moter i Sallskapet)).

Sa var da omsider denna langvariga schism bilagd.

Den i princip antagna forandringen i Sallskapets stallning

kunde gifvetvis icke genomforas utan att en motsvarande for-

andring af stadgarna egt rum. Redan i mars 1858, da fragans

utgang syntes gifven, tillsattes i sadant syfte en kommitte

i
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bestaende af professor Moberg, assessor Rabbe, medicine-

kandidaten A. E. Nyi^ander samt magistrarna A. H. Chyde-
Nius och Th. S^lan. Det af denna uppgjorda forslaget till

nya stadgar antogs enhalligt pa arsmotet den 27 maj 1858, och

den 2 november s. a. blefvo de nya stadgarna a hogsta ort

stadfasta.

Jamforda med de gamla stadgarna af ar 1829 forete dessa

nya stadgar inga genomgripande sakliga forandringar, om man
franser de af ofverenskommelsen med Universitetet betingade.

Sallskapets uppgift skulle som forr vara att samla materia-

lier till en i mojligaste matto fullstandig Fauna och Flora Fen-

nica, materiaher bestaende dels af naturalster, dels af uppgif-

ter och underrattelser om dem, men nu utsades det att allt

detta skulle bearbetas och resultaten offentUggoras.

I sina tio kapitel och 50 paragrafer forete de nya stadgarna

en afgjord forenkUng af Sallskapets organisation, en forenkling

som under arens lopp de facto intradt och som nu fastslogs,

Af embetsmannen bibehollos ordforanden, viceordforanden,

sekreteraren, skattmastaren och intendenterne, dessa sist-

namnda till ett antal, lampadt efter behofvet, medan de 6f-

riga forsvunno: registratorn, ikonografen, kalhgrafen och ama-
nuenserna. Erfarenheten hade langesedan visat att de ford-

ringar som stalldes pa registratorn voro omojliga att fylla och

att de varf som alagts de ofriga icke krafde nagra bestamda
personer. Helt sakert hade en hknande reform foresvafvat

NoRDMANN, da han ar 1849 talade om stadgarnas foraldrade

bestamningar. Da hade tanken pa en forandring tiUbakavisats

nastan med fortrytelse, nu var reformen alldeles sjalffallen,

en tydhg illustration af den stora rol personhgheten spelar vid

de sa kallade objektiva besluten.

Ail sjalfskrifvenhet betraffande embetsmannen upphorde.

Dessa skulle valjas a arsmotet, utom intendenterna. Rorande
dessa stadgades: »F6restandarne for de sarskilde delarne af

Universitetets Finska naturalhistoriska Museum aga att, hvar

for sin afdelning, foresla en eller flere intendenter. Antager

Sallskapet forslaget, gores hos Universitetets Konsistorium an-

malan om dessas tillforordnande». Intendenternas aliggande

7
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var att tillhandaga vederborande prefekter vid varden och

ordnandet af den del af Museum dar de voro anstallda, att

till Museum ofverlamna Sallskapets bidrag och hos Sallskapet

anmala om de forandringar, deras afdelning af Museum tid

efter annan undergatt.

Sammantradena skulle som forr hallas endast under de-

akademiska laseterminerna, men tiden for dem bestamdes af

ordforanden. Till viktiga besluts fattande fordrades narvaro

af minst tio ledamoter, men for mindre viktiga fem, da de voro

ense. En egenartad, om Konsistoriets sammantraden erinrande

pragel hade motena fatt, om dar yrkats pa oppen omrostning:

da skulle en sadan verkstallas och medlemmarna rosta i tur

efter alder inom Sallskapet, de yngsta forst, efter dem embets-

mannen i sin bestamda ordning. SannoUkt hade denna bestam-

ning inforts, med tanken pa schismen 1849, for att hindra en

oansvarig majoritet af okand struktur att genomdrifva sin

vilja. — En sadan 6pj)en votering torde aldrig hafva kommit

till anvandning.

Arssammantradet forlades till den 13 maj, Floras dag; den

forra tidpunkten var icke mer lamplig, da terminen icke mer
slutade den 15 juni utan den 31 maj. Endast pa arsdagen kunde

forandringar i stadgarna beslutas och det med enkel pluralitet;

hogvederborhg stadfastelse var dock sedan nodvandig.

Af Sallskapets staende fond far ej annat an de influtna

rantorna anvandas innan den uppgatt till 3000 rubel silfver

(= 12,000 mark), men hvad darutofver finnes i densamma far

Sallskapet vid forefallande behof pa arsdagen disponera.

Till Universitetets Finska museum ofverlamnar Sallskapet

alia de inhemska organiska naturalster det kunnat samman-
bringa. Da inventering af detta museum anstalles, bora tvenne

af Sallskapet utsedda inventeringsman narvara och om forlop-

pet i Sallskapet anmala.

De uppgifter om Finlands fauna och flora som Sallskapet

genom utfasta honorarier eller pa annat satt kunnat forskaffa sig,

meddelas at Universitetet eller Finska Vetenskaps-Societeten^

i fall Sallskapet ej ser sig i stand att genom en egen tidskriffe

gifva dem offentlighet.
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Kommer Sallskapet att upphora, tillfaller all dess egendom

Universitetet, som drager forsorg darom att rantorna a penninge-

medlen anvandas till fordel for Finlands naturalhistoria i all-

manhet samt sarsldldt for Universitetets Finska naturalhisto-

riska museum.

I det stora hela forete dessa stadgar, sasom redan antyddes,

en afgjord forenkling i bredd med de aldre. Den valmenta fore-

skriften i § 30 for de i staden varande ledamoterna att fUtigt

bivista sammantradena af nit for vinnande af Sallskapets anda-

mal, leder tanken osokt till § 279 i de nagra ar tidigare utgifna

universitetsstatuterna dar det hette »studerande vinnlagge sig

cm Guds sanna kannedom och dyrkan samt biviste Guds-

tjansten uppmarksamt. stilla och med andakt».

Ofverlatelsen af samHngarna till Universitetets Museum
skedde smaningom, delvls hade den redan tidigare skett, men
ett formellt ofverlamnande af dem egde rum i Konsistoriet den

11 maj 1859, genom de af Sallskapet hartill utsedda depute-

rade, ordforanden och de tva intendenterna. Enhgt forteck-

ningarna innehollo dessa samhngar:

Vertebrater:
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uppgiften att uppratta och underhalla ett museum var for om-

fattande och for svar for att af Fauna-Sallskapet med dess

sma resurser och vexlande personal kunna losas.

Den nu skildrade perioden af Sallskapets tillvaro far sin

naturhga afslutning med arsmotet 1859. Den aterblick som

vid detta tillfalle gjordes af ordforanden, och den betraktelse

ofver framtiden han anstallde ar alltfor upplysande for att icke

har till afslutning meddelas. Professor Moberg skrifver:

»Underkastar man Sallskapets trettioariga verksamhet en

opartisk granskning utan att lata forvilla sig hvarken af deras

omdomen, som icke vardat sig om att deltaga daruti eller be-

gagna sig daraf och darfore darom ingenting veta, eller deras,

som val kanna, men ej vilja erkanna hvad som blifvit gjordt,

eller sluthgen deras, som i nagon betydligare man arbetat for

Sallskapets andamal och darfore mahanda for hogt uppskatta

dess prestationer, torde man finna att densamma visserhgen

icke ofvertraffat nagons forhoppningar, att den tidtals synts

likasom afbruten och i allmanhet under skilda perioder haft

olika, men mestadels nagot ensidiga riktningar, samt att den

mera gatt ut pa att samla an att gora dessa samhngar anvand-

bara och nyttiga for andra an insamlarena sjalfva; men att den

dock for kannedomen af vart lands naturalhistoriska forhallan-

den varit ganska gagnande och fortjanstfull. Till bestyrkande

af det sistnamnda vill jag — emedan detta kunde anses sasom

en slags sjalfberommelse — endast fraga: har kunskapen i

Finlands naturalhistorie gjort nagra framsteg under de senaste

trettio aren? — och om detta ar obestridligt, huru mycket af

dessa star i omedelbart sammanhang med Sallskapets verksam-

het och huru mycket i denna vag har skett oberoende deraf?

Svaret harpa, om det vill gora ansprak pa nagon rattvisa, maste

for Sallskapet bhfva ganska fordelaktigt. Och den som heist

till nagon del kan uppfatta under hvilka ogynnsamma yttre

och inre forhallanden detsamma statt i nara tjugo ars tid, maste

ovillkorHgen medgifva att hvad Sallskapet astadkommit har

skett endast darfore att Sallskapet sasom sadant existerat,

att det utgjort en sammanhallnings- och stodjepunkt for fleres

gemensamma strafvanden. Dock., huru mycket mera skulle



102

icke hafva kunnat utrattas, om alia som dartill agt formaga,

bidragit till beframjande af Sallskapets syftemal!

Vid Sallskapets inrattiiing afsags insamling och forvaring

af Finlands organiska naturalster eller anlaggande af ett Finskt

naturalliistoriskt museum sasom dess egentliga och nastan

uteslutande andamal. Detta var ock naturligtvis alldeles rik-

tigt i borjan. Det forutsattes namligen sasom en utan all fraga

sjalffallen sak, att dessa samlingar skulle bestammas, ordnas

och vardas af eller under ledning af lararene i naturalhistorien

och tjanstemannen vid Universitetets Museum, hvilka skulle

utgora karnan och medelpunkten af Sallskapet. Det forutsattes

att desse framfor allt skulle egna sina insikter och sitt nit at

utredningen af den fosterlandska naturen, att dessa samlingar,

till hvilkas astadkommande bidrag af naturalster och penningar

samlats fran alia trakter och bland alia bildade samhallsklasser

inom landet, skulle anses sasom ett af hela nationen dem anfor-

trodt depositum, som till landets heder af dem borde pa det

basta och samvetsgrannaste forvaltas. Sallskapet i dess helhet,

som utgores af mer och mindre eller mahanda alldeles icke for

saken intresserade personer, nagra fa dilettanter och en ringa

del af den studerande ungdomen, kan i basta fall ej pa annat

satt till andamalets vinnande bidraga an genom fortfarande

insamlingar och understodjande af insamhngsresor. Men hvad

maste bhfva foljden harvid om det forutnamnda bestiimman-

det och ordnandet af en eller annan orsak uteblef? Hopandet

af samlingar, hvilkas varde var okandt, som darfore lamnades

ouj^ptagna eller vraktes kaotiskt om hvarandra och forstordes

for att ater med nya kostnader anyo insamlas, Bristen pa

skickhga och erfarna preparatorer i borjan af samhngarnas

anlaggning gjorde ock storsta delen af uppstallda daggdjur

och faglar foga presentabla, den belt och ballet forfelade forsta

inredningen foretedde nastan oofvervinnerliga svarigheter for

en systematisk anordning och erforderhg konservering. For

att forbattra det misslyckade, afhjalpa de begangna felen samt

under samhngarnas tilltagande mangd bibehalla ordning och

prydhghet hos desamma, hade derfore behofts ett tillrackhgt

antal standige intendenter, som darat mera uteslutande kunnat
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egna sig. Val maste medgifvas att dock mycket (i forhallande

till de fa arbetande ledamoterna) blifvit ordnadt och bevaradt,

att vissa delar t. ex. den botaniska samlingen, nagra insekt-

ordningar sanit den annu ganska nya mollusksamlingen, i detta

hanseende haft ett foretradesvis gynnsamt ode, men total-

intrycket af det Finska musei tillstand kunde dock ej blifva

annat an liogst otillfredsstallande.

Da nu Sallskapet, som dock i det langsta ville hoppas att

nagra ibland de for dess syften arbetande unge naturforskare

skuUe sa lange kvarstadna vid Universitetet, att de kunde

ataga sig ordnandet af dess samlingar, oupphorligt besveks i

denna forhoppning, da den ene efter den andre, just da de i

detta hanseende kunde begynna att gagna, nodgades ofverga

till andra verksamhetsfalt eller egna sig at lararekall i natural-

historien pa andra orter, insag Sallskapet allt tydligare att

uppstallandet och vardandet af ett Finskt naturalhistoriskt

Museum ej af detsamma till batnad for naturforskningen i

Finland sasom ett hufvudandamal ytterhgare kunde vidhallas.

Det hade erfordrats vida storre penningetillgangar an de, hvar-

ofver Sallskapet kan disponera, for att sasom intendenter vid

sina samhngar kunna fasta dartill kvahficerade personer, sedan

de, hvilkas ledande och ordnande verksamhet i framsta rummet

hade paraknats, af i deras ofvertygelse giltiga skal, dragit sig

ifran Sallskapet. Men under sadana forhallanden — och da

hartill kommer att Universitetet sjalf hade begynnt och vidare

fortfor att bilda Finska naturaliesamhngar pa flere hall och pa

dessa speciella delar kunde depensera vida mer an Sallskapet

egde att anvanda pa det hela, da hvarjehanda hinder for for-

kofran af Sallskapets samlingar uppstodo just genom det skefva

forhallandet till Universitetets, maste det sluthgen afven for

dess mest tillgifna vanner bhfva klart, att en sa olika taflan

ej kunde leda till nagot for Sallskapet formanligt resultat, och

att de ringa krafter som stodo detsamma till buds, i sjalfva verket

hellre borde offras at Universitetets samhngar, an at aflandet

med egna, som icke kunde erhalla standiga och lampliga ord-

nare och vardare. Likval har Sallskapet icke utan allvarsamt

motstand latit denna for detsamma i alia fall forodmjukande
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tanke hos sig vinna insteg; for atta ar sedan forkastade Sall-

skapet nastan enhalligt det da af mig darom vackta forslaget

och forst sex ar sednare antogs detsamma. Och troligen skuUe
icke ens da annu detta skett, om Sallskapet icke da i flere ar varit

i saknad af den vetenskapsmans verksamma bitrade, vid hvil-

ken dess framtidsforhoppningar lange varit och annu aro fore-

tradesvis fastade.

En annan, ehuru med den forra nara sammanhangande,
orsak till detta steg var den hos Sallskapet allt mer rotfastade

ofvertygelsen att forenamnda hufvudandamal for dess verk-

samhet — bildandet af ett fullstandigt Finskt museum — all-

deles icke stod att vinnas pa annat satt an genom dess samhn-
gars ofverlatande till Universitetet. Att underhalla (om ock
blott partiellt) tvenne sadana maste for detta anses vara ono-

digt; dess bistand var saledes i tidernas langd mahanda ej att

parakna; utan detta var musei existens i nagon storre skala

omojlig; nagon ofverflyttning af Universitetets samlingar pa
Sallskapet var absolut otankbar, och de naturvetenskapHga

kapaciteter, som har pa orten for narvarande och for framtiden

kunna paraknas, tagas allt for val i ansprak for en enda sam-
ling, om denna skall bhfva sadan att den hedrar sitt land. Sall-

skapet var ju inrattadt for att genom forening af all verksamhet

at detta hall mojliggora ett fullstandigt Finskt naturalhisto-

riskt museum; om detta var blott fastadt vid Universitetet

eller verkligen tillhorde detsamma, borde for Sallskapet i det

hela vara en likgiltig sak, da i alia hanseenden Universitetet

och dess naturalhistorici maste utgora den cardo rerum, hvarpa

hela ideen rorde sig. Men genom denna forening ansag Sall-

skapet dessutom afven en annan fordel kunna uppnas, den att

de vid Universitetet befinthga Finska naturalhistoriska sam-

hngar, som nu aro spridda pa flera hall, darigenom kunde nar-

mare sammanforas. Darfore skedde ofverlatelsen af Sallska-

pets samlingar till Universitetet med det uttryckliga forbehall

att af det senares samlingar i Finsk zoologi och botanik skulle

jamte dessa bildas ett enda helt, ett verkhgt Finskt natural-

historiskt museum och Universitetets Konsistorium afgaf afven

darom sitt bestamda lofte. Vinnandet af Sallskapets afsikter
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beror nastan helt och ballet af detta loftes realiserande. Me-

ningarne darom kunna visserligen, med anledning af bvad i

detta banseende redan skett, vara delade, ocb farbagorna aro

kanbanda bka berattigade som forboppningarne, — Sallskapet

bar bkval i saken gjort bvad det kunnat gora, ocb bor ej na-

gonsin gifva sig tillfreds forr an detta lofte bUfvit uppfylldt.

Sallskapets strafvande bor saledes badanefter bbfva i framsta

rummet att arbeta pa verkstallandet af namnda forening af de

Finska naturaliesambngarne ocb astadkommandet af ett kon-

kret svar pa fragan: bvar finnes det Finska naturalbistoriska

museum, som i Konsistorii ocb Sallskapets protokoller samt i det

sistnamndas nu gallande stadgar omtalas? vidare att befordra

detta Musei tillvaxt ocb forkofran, sa att det med beder till alia

delar kan stallas i bredd med andra dybka nationella samlingar;

for det tredje att sprida kunskapen om ditborande foremalutom

dess lador ocb vaggar till sa val landets for bildning tillgangbga

allmanbet som den larda verlden inom ocb utom faderneslan-

dets granser. Sallskapet ager darfore ett ganska vidstrackt fait

for sin verksambet bade sasom samlande ocb bearbetande, utan

att bebofva efterstrafva n&.got for detsamma omojHgt. Kan
Sallskapet ater ej beller at dessa ball nagot utratta, sa bar det

ovillkorligen spelat ut sin role ocb ar ej annat an sin dod vardt.^)

Ett litet tillagg ma bar annu finna plats rorande Sallskapets

ekonomi. Denna bade som vi sett ursprungbgen varit till va-

sentlig del baserad pa medlemmarnes arsafgifter. Men dessa

infloto naturligtvis bogst oregelbundet, i synnerbet fran lands

-

orten, bvaraf en mangd svarigheter barfloto. Darfor beslots

ar 1846 att de ledamoter som i tolf ar betalt arsafgift, skulle

sedan vara darifran frikallade. Afven denna uppbord fororsa-

kade emellertid stora svarigbeter, bvarfor stadgandet tva ar

senare andrades salunda att endast en inskrifningsafgift, som

for studerande bestamdes till 3 rub. (=12 mark) ocb for de

ofriga till 5 rubel silfver, af hvarje inlandsk ledamot skulle er-

laggas. Sedan de resterande afgifterna, savidt mojligt var,

under ar 1851 blifvit genom ombudsmannen indrifna, infordes

storre reda ocb ordning i Sallskapets penningeangelagenbeter.
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IV. Tiden 1859-1921.

Inom den akademiska varlden hade genom de nya statu-

terna af 1852 betydande forandringar intraffat. Adjunktu-

rerna, som icke motsvarat de forvantningar man stallt pa dem,

hade slopats och deras innehafvare kommit pa indragningsstat,

alltsa ocksa museumsmspektorn doktor Sahlberg. Natural-

historiens intressen hade emellertid tillgodosetts genom att

professuren uppdelats i tva, en i zoologi och en i botanik.

NORDMANN hade opterat for den forra. Professuren i botanik

hade anslagits ledig. Nyi^ander, som sedan nyarstiden 1851 for

naturvetenskaphga studier uppeholl sig i Paris, hade ansokt

denna tjanst och fatt speciminationstid utsatt till hosten 1854.

Det mellankommande orientaliska kriget och senare andra

omstandigheter gjorde att han forst varen 1857 speciminerade

for tjansten med sin Monographia Caliciorum. I november

samma ar kom utnamningen, men han erhoU genast tjanst-

ledighet for den aterstaende delen af lasearet. Han var nam-
ligen da sysselsatt med sitt stora arbete Synopsis Lichenum,

hvars forsta del utkom sommaren 1858. Inom Sallskapet rikta-

des alias blickar nu pa honom, och vid arsmotet 1858 valdes

han franvarande till vice-ordforande.

Under sin vistelse utomlands hade Nylander utvecklat

sig till en forskare af erkand rang. Da han 1850 reste ut, hade

han planlagt saval medicinska som naturalhistoriska studier.

I Paris var han med om vissa medicinska och fysiologiska fore-

lasningar och kurser, men framst riktades hans studier pa laf-

varna. Museernas och enskilda forskares rika samlingar visste

han tillgodogora sig liksom bibliotekens skatter. Hastigt fordju-

pade han sig i dessa vaxters systematik; redan 1854 utgaf han

Essai d'une nouvelle classification des Lichens, ett af hans hufvud-

arbeten, innehallande ett nytt system for dessa vaxter. Nagra
ar senare ioljde Prodromus Lichenographice Gallice, och sa tog han

itu med Synopsis Lichenum som skulle behandla alia varldens

lafvar. Sina arbeten i Paris fick han nu lof att afbryta, och vid

hostterminens borjan 1858 infann han sig pa sin post. Af de
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mangfaldiga goromal honom sasom i3rofessor alag var det egent-

ligen endast det vetenskapliga sanilare- och museiarbetet som

intresserade honom. At detta hangaf han sig med den lidelse-

fulla energi som praglade hans vasen. De katedrala forelasnin-

garna knappade han in sa mycket som mojligt, men forlade

tyngdpimkten af sin undervisning till exkursionerna. Bland

hans elever fanns icke mer an en tanke om hans formaga att

lifva och intressera och om hans vanliga hjalpsamhet. Sin huf-

vudsakhga verksamhet forlade han dock till Botaniska museum.

Dar arbetade han dagarna igenom; da och da torde han till

och med hafva solvit dar. Till en borjan var han belt och ballet

hanvisad till sig sjalf. Bland de unga medlemmarna af Sall-

skapet funnos visserUgen flere som af intresse hjalpte till, men

han var icke odeladt nojd med dem. »De unga sakna ruff och

aro granslost slarfviga» skref han; »orthographi och ordning ar

for dem bara pedantism, snygghet en onodig lyx. S^lan ar

den baste botanist jag funnit bar, och ganska omsorgsfull och

kritisk i sina bestamningar.»

Denne unge medicinekandidat blef pa hans forslag ar 1859

anstalld som amanuens vid Botaniska museum. Sasom tidigare

omnamnts hade S.^r.AN varit en intresserad medhjalpare vid

forkofrandet af det inhemska herbarium som Bonsdorff med
bitrade af Erik Niklander skapat. Efter den sistnamndes

dod ar 1856 •—
• han skot sig pa grund af karleksgriller — syss-

lade han fortfarande darmed. Sagda ar utsags han ocksa till

Sallskapets botaniska intendent och fick dessutom ett stipen-

cUum for exkursioner i ostra Nyland. Han var nu den framste

kannaren af de inhemska vaxtsamlingarna. I december 1858

anmaldes for Sallskapet att han uppgjort en forteckning ofver

karlvaxterna och mossorna. I anslutning hartill anmodade

Sallskapet Nylander att ombesorja bestamningen och kata-

logiseringen af de aterstaende kryptogamerna. Med detta

arbete tog han genast itu. Det fortskred raskt. Pa marsmotet

1859 bestamdes att katalogens titel skulle bli »Herbariu7n Musei

Fennici, Forteckning ofver Finska Musei Vaxtsamling, utgif-

ven af Sallskapet pro Fauna et Flora Fennica och uppgjord af

W. Nylander och Th. S^lan». Sa skref Nylander foretalet,
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och pa aprilmotet fattades definitivt beslut om tryckningen.

I juni utkom arbetet; dess pris bestamdes till 50 kopek.

Den systematiska uppstallningen af karlvaxterna anslot

sig till den i Hartmans Skandinaviens Flora 7:e uppL, dock

hade Nylander omgrupperat frovaxternas familjer i syfte att

gifva de hogst staende en hedersplats i midten. Borjan gjordes

med monokotyledonerna som ordnades i en uppstigande serie

fran Oramina till Orchidacece; darefter foljde dikotyledonerna

fran Compositce nedat. Lafvarna voro gifvetvis ordnade efter

Nylanders eget system.

Jamford med den tidigare forteckningen, utvisar detta arbete

i hvilken hog grad herbariet och darmed afven kannedomen
om Finlands flora gatt framat under de forflutna sju aren.

Art-antalet af karlvaxter hade stigit fran 878 till 1025,mossorna

fran 111 till 333, lafvarna fran 217 till 316, och afven algerna

och svamparna funnos nu fortecknade. Icke nog harmed. Me-

dan tidigare arterna voro representerade af exemplar fran ratt

fa hall, hade nu en mangd sadana tillkommit fran olika delar

af landet. Med berattigad sjalfkansla kunde darfor i foretalet

sagas: »rinska museets herbarium ar redan nog rikt och fuU-

standigt for att kunna stallas i bredd med nationalherbarier i

utlandet. Men — sa lydde fortsattningen — Sallskapet anser

sig ej hafva gjort nog da det i Finska museum forenat exemplar

af i det narmaste alia vaxter som aro kanda for Finland. De
sarskilda provinsernas flora bor fullstandigt representeras i

denna nationalsamling. En sadan fullstandighet ar annu icke

uppnadd. Manga delar af landet aro forsummade i botaniskt

afseende och vissa brancher af kryptogamer sasom alger och

svampar, bland hvilka arterna ofta svarligen kunna bestammas

pa torkade exemplar aro foga undersokta. Ett vidt och vackert

fait aterstar saledes annu for Sallskapets verksamhet afven

at detta hall.»

Den gamla provinsindelningen hade utvecklats. Karelen,

dar Nylander och andra hade exkurrerat, uppdelades nu i

sodra, norra och Ladoga Karelen, fran Osterbotten hade sodra

Osterbotten afskiljts, och dessutom hade tva alldeles nya pro-

vinser tillkommit, Ryska Karelen och Ryska Lappmarken.
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Redan Wirzen hade 1837, da han skref om Finlands offi-

cinella vaxter, sokt bestamdt begritnsa »Finland» och darvid

kommit till en helt olika vardering af gransen i vaster och oster.

Torne- och Muonioalfvar utmarkte den politiska gransen. Pa
andra sidan om dem lag Sverige med den svenska floran, som

var kand och som var de svenska botanisterna forbehallen.

Men pa andra sidan om den ostra gransen lag ett omrade som
var sa godt som okandt och som ingen brydde sig om, men dar

naturen efter allt att doma var ratt lik den i Finland. Langre

bort borjade det stora ryska slattlandet. Neva, Ladoga, Svir,

Onega, Vig-sjon och -floden samt Hvita hafvet forefoll honom
att vara en naturUg grans. Nylander sjalf hade som vi sett

varit intresserad af denna gransfraga. Till en bestamd upp-

fattning af den hade han icke kommit, men utforskandet af

Ryska Karelen och Ryska Lappmarken hade for honom tett

sig som en uppgift, hvilken alldeles organiskt sammanhangde
med undersokningen af det politiska Finland, och foljaktUgen

upptog han vaxterna fran dessa omraden i katalogen ofver

den inhemska samhngen. Pa den karta som atfoljde arbetet

framstodo dessa delar af Ryssland sasom horande till det fin-

landska flora-omradet. Detta strackte sig for resten anda upp

till Ishafvet och Porsanger fjord i vaster, omfattande afven

den norska kuststrackan. »Annekteringen» af Ryska Karelen

och Ryska Lappmarken var harmed fastslagen.

LHi ett Utet Appendix gaf Nylander latinska diagnoser

for 8 lafvar och 6 svampar. Pa latin voro ocksa de anmarknin-

gar affattade som betraffande en eller annan art i form af noter

voro katalogen bifogade. Foretalet var skrifvet pa svenska.

Vid utarbetandet af detta arbete hade tydUgt framstatt

hvilka trakter af landet som framfor andra voro i behof af un-

dersokning. Ett sadant, latt atkomhgt omrade var Satakunta

jamte den angransande delen af sodra Osterbotten, och foreslog

Nylander, redan innan katalogen var fardig, att tva unga

natm-forskare skulle sommaren 1859 sandas dit for att gora bota-

niska insamlingar. Da de tva foregaende aren nagra exkursio-

ner icke anordnats, funnos pengar att tillga, hvarfor 150 rbl. s:r

for andamalet anslogs. Icke farre an fem sokande anmalde sig;
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af dem stalldes studeranden Anders Johan Malmgren och

Theodor Simming genast i forsta rummet, och da det befanns

mojligt okades beloppet med 75 rubl. for kandidaten Petter A-

DOLF Karsten, som redan da gjort svamparna till sin specialitet.

Vid arsmotet 1859 valdes Nylander till ordforande. Mo-

berg, som alltsen 1850 sammanhallit Sallskapet och bragt det

till den tryggade stallning det nu innehade, drog sig tillbaka,

men atog sig dock att som viceordforande allt vidare sta Sall-

skapet till tjanst. Vid detta samma arsmote, det forsta efter

att det nya forhallandet emellan Universitetet och Sallskapet

intradt, infann sig ocksa professor Nordmann och foreslog till

intendent for de zoologiska samlingarna student A. J. Malm-
GREN, hvilken dartill utsags liksom S^lan till botanices in-

tendent. Professor Bonsdorff onskade icke foresla nagon

intendent for de under bans inseende staende fagel- och dipter-

samUngarna men inlamnade en forteckning ofver de tidigare i

Sallskapets varjo befinthga dif)tera som insamlats af Pipping,

Bi,ANK o. a. Allt lofvade salunda harmoni och samarbete.

En sarskild anledning till fagnad forelag i det att en ny

publikation narmade sig sin afslutning. Jamnsides med arbe-

tet pa Herbarium Musei Fennici hade namligen NylandeR
ombesorjt utgifvandet af ett nytt hafte af Notiserna. Afven

detta bekostades af Finska Vetenskaps-Societeten, men det

utgafs icke sasom 'de tre foregaende haftena som bihang till

Acta i dessas kvart-format, utan trycktes i vanlig oktav sa-

som tredje haftet af »Bidrag till Finlands naturkannedom,

etnografi och statistik»; det betecknades tilhka som det forsta

haftet i en ny serie af Notiserna. Det innehoU: Notice sur

quelques Cryptogames Scandinaves nouvelles par W. Nyean-

DER, Ofversigt af de i ostra Nyland vaxande Kotyledoner och

Ormbunkar af Th. S^lan, Berattelse ofver en naturhisto-

risk resa i Karelen af J. J. Chydenius och J. E. FuruhjeIvM,

Analyses Mycologicse af W. Nylander, Bidrag till Finlands

Malakozoologi I af A. E. Nylander, Geometridse, Crambidse et

Pyralidae Faunae Fennicse af J. M. J. af Tengstrom, Anmark-

ningar och Tillagg till Finlands Smafj aril-Fauna af densamme,

Ad vegetationem hchenosam Helsingforsise, Savolaxise et

I



Ill

Alandia? addenda af W. Nyi^andeR, Strodda anteckningar af

W. Nylander och Th. S^lan.

8a snart tryckningen var klar pa forsommaren 1859 reste

Nylander for att fortsatta sin Synopsis tillbaka till Paris,

dar han drojde ofver ett ar anda till hosten 1860. Huru lifvet

inora Sallskapet lasearet 1859—1860 under Nylanders fran-

varo gestaltade sig kan icke mer utronas. Endast tva protokoll

Iran denna tid foreligga och Mobergs arsberattelse saknas.

Det kan man emellertid se att fraga vackts om att af Rege-

ringen begara ett understod for tryckningen af Sallskapets

skrifter. Vid arsmotet, dar fragan skulle behandlas, voro emel-

lertid sa fa narvarande att nagot beslut ej kunde fattas.

Foljande host — Nylander skotte da ater sin professur —
aterupptogs denna fraga. Sallskapet anhoU nu hos Regeringen

om ett arligt bidrag af 200 rbl s:r for att fortfarande kunna

iitgifva sina skrifter om Finlands fauna och flora. Ansokan

var val motiverad med att rantan a Sallskapets kapital 3000

rbl knappt var tillracklig for bekostandet af insamlingar af

naturalier, och att Finska Vetenskaps-Societeten, hvilken hit-

tills bekostat utgifvandet af Sallskapets Notiser icke vidare

sag sig i stand att darmed fortfara och att icke heller fran Uni-

versitetet nagon tryckningshjalp var att forvanta. I april

1861 hade Nylander gladjen att for Sallskapet anmala att

den begarda summan beviljats for fem ar; troligt ar att hans

personliga bemodanden bidragit till den lyckliga utgangen;

det bor ihagkommas att beviljandet af statsanslag for det ena

eller andra kulturella strafvandet icke var en Uka alldaglig

foreteelse som i vara dagar.

Da denna penningefraga var lost, borjade ett intensivt

tryckningsarbete. Nylander utarbetade och tryckte under

detta lasear ett af sina hufvudarbeten Lichenes Scandinavice,

hvilket utfyllde det femte haftet af Notiserna. Och han icke

blott arbetade och skref sjalf, han fick ocksa andra att arbeta

och skrifva. Da man laser hans bref till ungdomsvannen AF

Tengstrom, provinciallakaren i Kexholm, med deras uppma-
ningar, rad och forfragningar gaende ut pa att framja Sallska-

pets litterara verksamhet och samlingar, kan man forsta att
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han satte fart i dem med hvilka han hade personlig beroring.

Det hade sina svarigheter med de unga forfattarne — da hk-

som nu. »Jag har rysligt brak att fa nagot tryckbart af ung-

herrarnas opera» skref han till af Tengstrom, och ofta bekla-

gar han sig ofver huru slarfviga de aro och huru foga sinne for

formen de hafva, en egenskap som han sjalf hade och som under

hans vistelse i Paris ytterUgare utvecklats, och huru kansliga

de aro for rattelser i manuskripten. Men han fick dem att skrifva.

For att granska de uppsatser och afhandlingar som inlamnades

till Notiserna tillsattes pa arsmotet 1861 pa ordforandens for-

slag ett utskott, och utsagos till medlemmar haraf ordforanden,

sekreteraren och intendenterna. — Under samma ar 1861 ut-

kom det sjatte haftet af Notiserna med botaniska afhandlingar

af SiMMiNG, Karsten, Maemgren, Seein och Nyeander,
zoologiska af Maemgren och Hisinger, ett minnestal ofver

C. R. Saheberg af Sanmark samt en mangd strodda anteck-

ningar af C. R. Ehrstrom, af Tengstrom, Karsten, Simming,

S^EAN och Nyeander. Den sistnamnde yttrade om denna tid

»det arbete jag lasearet 1860—61 pa Museum utfort ar sa be-

tydligt, att nagot sadant foga erhallits genom tva eller tre

personer, begafvade med det matt af verksamhet som har ar

vanligt; och jag talar endast om det manuella arbetet, ty mitt

intellektuella museiarbete under aret — hade sannolikt

ofverstigit hvarje annans f6rmaga» — och likvisst betraktade

han sina arbetsprestationer som sma i bredd med dem som
de franska vetenskapsmannen presterade.

Afven utom den narmaste kretsen af botanister stracktei

sig hans omsorger. Sa fann han tillfalle att till gymnasium i

Abo, dar da en ovanligt kunnig och intresserande larare i natural-

historia, lektor C. J. Arrhenius, verkade, af Sallskapets laf-

dupletter sanda en mindre samling, en atgard som forfattaren

af denna historik med tacksamhet antecknar.

Jamnsides med musei verksamheten uppgjorde Nyeander
exkursionsplaner for den stundande sommaren. Tva omraden
tedde sig nu sasom mer an andra varda att undersoka, norra

Tavastland samt Ryska Karelen och Lappmarken. Den tjus-

ning som det stora okanda alltid utofvar pa vagsamma naturer
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gjorde att Nylanders ))lickar dock riktades mot det senare

Iiallet, sarskildt pa Ryska Lappmarken, detta vidstrackta

omrade dar efter Jakob Fellman pa 1830-talet och Fredrik

Nylander ett decennium senare ingeii finlandsk natiirforskare

rort sig. En undersokning af detta omrade skulle bringa okad

klarhet rorande den gamla fragan om Finlands naturalhisto-

riska grans i oster. Detta omrade borde nu i ett slag under-

sokas af tva samtidiga expeditioner. Den ena skulle ofver

Uleaborg, Kuusamo, Kantalahti och Imandra fara till Kola

och sedan exkurrera langs Ishafvets strand anda till norska

gransen, den andra skulle genom Petrosavodsk och Ryska
Karelen fardas upp till Hvita hafvet, besoka Solovetskoi och

sedan hufvudsakligen taga de ostra delarna af Lappska halfon

till fait for sina undersokningar samt slutligen hamna i Kola

afven den. Planen hade en omisskannelig hkhet med den som
NORDMANN 1849 foreslagit, men nagra betankligheter uttalades

icke nu, tvartom. Sju hugade exkurrenter anmalde sig, Sall-

skapet kunde disponera ofver tva ars rantemedel; denna summa
var dock ej tillracklig for ett sa stort foretag, men Nylander

utverkade i Konsistoriet ett tillskottsanslag af 300 rbl ur Hen-

ningska fonden. Till Kola skickades licentiat Karsten och

student N. J.. Fei.i.man (begge botanister), till Hvita hafvet

studenterne G. Selin (botanist och zoolog) och K. E. Inberg
(entomolog) med 275 resp. 300 rbl; en femte deltagare stud.

Alfr. Heikel blef till Nylanders stora ledsnad forhindrad

att folja med till Hvita hafvet.

Efter alia dessa arbeten och anordningar i hemlandet ansag

sig Nylander kunna atervanda till sina forskningar i Paris.

Han ansokte tjanstledighet for det stundande lasearet, tillika

foreslaende att docenten i Upsala J. E. Zetterstedt skulle

forordnas att skota de botaniska forelasningarna och det all-

manna herbariet medan S^lan skulle taga hand om tradgar-

den och finska museum. Helt sakert afsag Nylander med detta

forslag ett framjande af den botaniskk undervisningen, enar

den anordning som forut vidtagits, da han haft tjanstledighet,

namhgen att Nordmann skott professuren, endast varit en

meningslos formalitet, och enar nagon kompetent vikarie

8
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inom landet icke fanns. En narmare inblick i denna fraga kan

numera icke vinnas sedan Nylanders bref till Zetterstedt

efter dennes dod forstorts; ur Zetterstedts i behall varande

svarsbref kunna inga upplysningar harom vinnas. Men sanno-

likt afsag Nylander ocksa att harmed skaffa en merit at Zet-

terstedt, icke sa mycket for dennes egen skuld som darfor

att ban ansokt adjunkturen i botanik i Upsala jamte den unge

lichenologen Thore Magnus Fries, med hvilken Nylander
befann sig pa krigsfot.

Konsistoriet forordade Nylanders forslag, i den formen att

Zetterstedt skulle skota professuren i dess helhet, men pa

hogsta ort ansags det patagligen icke lampligt att for ett vi-

kariat anlita ett frammande lands undersate, hvarfor Nord-
MANN liksom forut forordnades att skota professuren. Nylan-
DER reste till Paris och Sallskapet fick reda sig sa godt det kunde

under bans franvaro lasearet 1861—1862.

Anmarkningsvardt och gladjande var att Nordmann, hvil-

ken aldrig lat bora af sig da Nylander presiderade, nu till

publikation af Sallskapet inlamnade )>en fullstandig forteck-

ning ofver Finlands spindlar, upptagande 136 arter». Dess

tryckning kunde till foljd af bristande tillgangar icke omedel-

bart vidtaga utan skulle uppskjutas till varen, da Sallskapet

ocksa hoppades erhalla andra uppsatser, hvilka kunde offentlig-

goras i samma liafte. Det drog emellertid ut anda till 1867

innan ett nytt hafte af Notiserna utkom, och Nordmanns
Erstes Verzeichniss der in Finnland und Lappland bisher gefun-

denen Spinnen hade da tryckts af Finska Vetenskaps-Societeten.

Afven nagra smarre ornitologiska meddelanden gjordes af Nord-
mann, som ytterUgare delgaf Sallskapet ett bref fran sin son

Artur, hvilken skildrade »huru var i Finlandforekommande bjorn

vid Amur dyrkas och huru med densamma darstades f6rfares».

De under expeditionerna till Karelen och Lappland gjorda

samlingarna borjade nu inflyta; lafvarne och diatomace-jord-

profven sandes genast till Nylander i Paris. Men en hel del

af skorden kom till Helsingfors forst sommaren 1862 med ang-

bat fran Uleaborg dit de med vinterfore transporterats. Dessa

expeditioner hade ej utfallit i alio lyckligt. Fellman och Kars-
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TEN hade till foljd af penningebrist nodgats antrada aterresan

frail Kola redan den 30 juli. Selin ater, pa hvars lott ett allt-

for vidlyftigt program fallit, hade varit sjuk och icke hunnit

langre an till floden Varsuga pa halfons sodra kust, darifran

han tvars ofver landet sokt sig upp till Kola; hans ornitologiska

skord hade till foljd af bristfallig konservering gatt nastan

helt och hallet forlorad. En viktig biprodukt af Selins resa

var hans bekantskap med apotekaren, sedermera statsradet

Alexander Gunther i Petrosavodsk. Denna mangsidigt

intresserade samlare och naturvan, hvilken foljande host in-

kallades till medlem af Sallskapet, gjorde detsamma senare

stora tjanster genom de mangfaldiga naturaher fran Onega-

trakterna han forarade och genom de vanliga tjanster han visade

alia de finlandska naturforskare som exkurrerade i dessa nejder.

Han blef Sallskapets yttersta utpost mot oster.

For resten var verksamheten inom Sallskapet ringa. Motena

voro fa, och endast tre nya medlemmar invaldes. I sin redo-

gorelse for verksamheten under aret beklagar professor Moberg
att denna »f6rnamligast genom saknaden af hans [Nylanders]

iedande och ordnande hand samt det nara samband som under

hans hemmavaro alltid agt rum emellan hans och Sallskapets

bemodanden, visat sig sta sa langt efter den under det nast-

foregaende aret och hans omedelbara ledning adagalagda» och

han anmarker »att det som bhfvit gjordt hufvudsakhgen maste

tillski'ifvas de atgarder, Sallskapet pa Professor Nylanders
foranstaltande fore hans afresa vidtog».

Ett ovanligt och mindre behagUgt arende maste dock an-

tecknas. Som ofvan sagts befann sig NylandER sedan nagon

tid tillbaka i polemik med Thore Fries i Upsala, hvilken

polemik fran Nylanders sida fordes med ett ofvermod och

en hatskhet, som lyckUgtvis aro sallsynta i den vetenskapliga

vaiiden. Ar 1861 hade Fries utgifvit Genera Heterolichenum

Eiiropcea recognita sasom specimen for den af honom ansokta

adjunkturen i botanik i Upsala. Ofver detta arbete samman-
skref Nylander nu pa latin en hel del anmarkningar, hvilka,

tillsamman upptagande sju sidor, han inforde i Notisernas

sjatte hafte bland Strodda meddelanden. I samma hafte in-
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forde han dessutom under samma rubrik ett 20 sidor langt ut-

drag ur Filosofiska fakultetens i Upsala protokoll, motiverande

detta med orden »da dess innehall ar botaniskt och det hufvud-

sakligen och pa ett hogst ovanligt satt sysselsatter sig med
professorn i botaniken vid Helsingfors Universitet». Proto-

koUet gallde befordringsfragan i Upsala och utfylldes till va-

sentlig del af det yttrande som professorn i geologi och mineralogi

EdYARD Walmstedt darvid afgaf. Efter att hafva gifvit ett

vackert erkannande at docenten Zetterstedts specimen Re-

visio Grimmiearu^n Scandinavice nagelfor han mycket strangt

med Fries' ofvannamnda arbete, i hvilket Nylander enUgt

hans mening behandlades pa ett opassande och orattvist satt.

»Allt visar, sa sade han, att magister Fries, mahanda med minne

af en forutgangen vetenskapUg strid, sokt sak med professor

Nylander». Att NyIvAnder sjalf icke statt frammande for

detta utlatande kan man se af Zetterstedts bref till honom,

och offentliggorandet af detta aktstycke med dess forringande

af Fries' fortjanst afsag naturligtvis att i konkurrensen under-

stodja Zetterstedt, hvilket Nylander afven pa annat satt

sokte gora, genom intyg fran utlandska bryologer och genom
sin ofvan omtalade vikariatsplan. Verkan var dock rent mot-

satt den asyftade. Pa forsta forslagsrummet till tjansten upp-

forde Konsistoriet med alia roster, utom tva, Fries som ocksa

utnamndes. Att Nylander kunde falla pa den iden att i Sall-

skapets Notiser infora dyhka polemiska uttalanden visar hans,

i betraktande af hans stora begafning hogst markvardiga, brist

pa takt och formaga att umgas med manniskor, en brist som
gjorde allt samarbete med honom i langden omojhgt.

I anledning af dessa tvenne meddelanden afvensom tidigare

polemiska utfall i Lichenes Scandinavice sammanskref adjunk-

ten Fries ett »Genmale» som han lat trycka och hvilket han

anholl att genom Sallskapets forsorg matte utdelas till dem
som erhalHt de ifragavarande haftena af Notiserna, alldenstund,

som han sade desse kritiker, »om de vore sanna, utan tvifvel

skulle komma mig att framsta infor namnda tidskrifts lasare

ej blott som en oduglig forfattare utan afven rent af sasom en

foraktUg och ohederlig manniska». I sitt svar framholl Sail-
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skapet att detsamma i sin helhet icke kunde vidkannas nagon

ansvarighet for det som i dess Notiser skrifves, att det pa det

hogsta beklagade det satt hvarpa den langvariga litterara tvis-

ten emellan adjunkten Fries och dess ordforande pa bagge

sidor blifvit ford, att Sallskapets ordforande haft en nastan

oinskrankt ratt att afgora hvad i de under bans speciella in-

syn utgifna tva haftena af Notiserna skuUe intagas, men att

Sallskapet, da adjunkten Fries ansett det ifragavarande pro-

tokollsutdraget vara for sig fornarmande, fann bans begaran

billig att de som fatt del af Notisernas sjatte hafte ocksa skulle

fa del af bans Genmale, hvarfor detsamma samtyckte till att

utdela exemplar af broscbyren at dem som genom dess forsorg

erhallit eller framdeles komme att erballa baftet, ocb detta

»ehuru det nogsamt forutser att af denna atgard intet gagn

for den vetenskapbga forskningen, men daremot ett ganska

stort obebag for Sallskapet kan uppsta». Skrifvelsen slutade

med en tacksagelse for Fries' anbud af bidrag till Universi-

tetets samlingar samt med uttalandet »att den obehagliga an-

ledningen till denna skriftvaxling icke matte for framtiden

storande inverka pa det goda forballande, bvaruti Sallskapet

alltid onskat att sta till naturalbistoriens idkare i Sverige».

Da Nyi^andER bosten 1862 ater infann sig for att skota sin

professur bade ban knappt bunnit mer an satta foten pa fin-

landsk jord innan ban naddes af budskapet att Selin skjutit

sig. Karleksgriller ocb bypokondiiska betraktelser, ocksa

ofver den icke i alio lyckliga utgangen af 1861 ars expedition,

namndes sasom orsaker. For Sallskapet innebar detta dods-

fall en mycket kannbar forlust. Nyi^andeR varderade den

afbdne mycket. Han bade tidigare skrifvit om honom till AF

Tengstrom: »Selin ar en mycket modest ocb foga synlig stu-

dent, men utmarker sig fordelaktigt framfor andra darigenom

att allt bvad man ser taget af bonom ar snyggt ocb presentabelt,

tiU ocb med kokett. Mannen bebofver uppmuntras, men ban

bar emot sig att vara fennoman, sasom jag tyckt pa laget; det

ar en annan morabsk krafta som bar grasserar ocb intagit den

forna pietismens plats, bada aro lika goda.» I samma bref bade

NyIvANDER tidigare beklagat sig ofver det inbemska »slarfveriet
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och fjaskandet». Och da pa arsdagen yttrades nagra minnesord

om den bortgangne kamraten, intygade ban att denne agde

»jamte gedigna botaniska stiidier afven fortraffliga zoologiska

kunskaper samt i ovanlig grad det ordningssinne och den han-

dighet som da det galler en naturhistorisk samlings uppstallande

utgora de dyrbaraste och oundgangligaste egenskaper».

Bearbetningen af skordarna fran 1861 fortskred emellertid,

och de befunnos vara ganska rika. Nylander ansag sig om
dem kunna saga att de sammanlagda »tvifvelsutan aro de be-

tydhgaste som nagonsin af nagon botanist eller nagon botanisk

expedition blifvit fran arktiska regioner hemf6rda». Att detta

dock endast var borjan insag han, och han planlade for som-

maren 1863 nya exkursioner at samma hall. De medel Sallskapet

kunde disponera, 200 rbl, gafvos at student Th. Simming, hvil-

ken gjort sig kand som en dugUg samlare, for botaniska exkur-

sioner i Onega-Karelen; det var Sallskapets mening att han

skulle ansluta sig till en af Geologiska sallskapet i Petrosavodsk

planlagd exkursion, hvarom apothekaren Gunther rapporterat.

Med honom foljde student A. H. Kui^lhem, botanist afven han,

pa bekostnad af Universitetet, och detta anslog, likaledes pa

forslag af Nylander, en summa af 300 rbl at student Fei^LMAN

for fortsatta undersokningar af Ishafskusten och Kola halfon.

Ett mindre understod gaf Sallskapet pa Nylanders forslag

at studenterne F. Sieen och J. P. Norrein, 25 rbl at hvarje,

for exkursioner inom Asikkala socken, »detta sa mycket helke

som de redan forut riktat Sallskapets samlingar med vardefuUa

bidrag fran namnda socken».

Nagra pubhkationer voro icke nu under pressen, men en

lifUg verksamhet radde med samhngarnas ordnande och bestam-

mande. Nyeander hoppades att en tillbyggnad till Universi-

tetshuset snarhgen skulle fas till stand sa att museerna finge

battre utrymme och att den pa zoologiskt hall radande splitt-

ringen skulle upphora — man torde erinra sig att den inhemska

fagelsamhngen var forlagd till Anatomiska inrattningen — och

ett enhethgt Finskt museum komma till stand, hvilket skulle

verka maktigt sporrande och attraherande.

AUt tycktes lofva det basta for framtiden. Men vid oktober-
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motet 18G3 meddelade viceordforanden professor Moberg,

hvad som for resten da redan var allmant kandt, att Nylander,

som under sommaren ater rest till Paris, torde komma att dar-

stades for alltid kvarstanna.

Han hade under sommaren ansokt om afsked fran sin pro-

fessur; nagra manader senare beviljades detta, och i Paris lefde

och dog ban. En analys af motiven till hans handlingssatt

hor icke hit. Det ma blott papekas att det var efter stor tvekan

ban hade beslutit sig for att ansoka professuren i Helsingfors,

att ban fran forsta borjan icke tyckte sig vara pa sin ratta plats

har, att ban standigt vantrifdes i Helsingfors och langtade

barifran, genom intensivt arbete sokande dampa sin langtan.

Trots att Konsistoriet gick alia bans onskningar om anslag

for den botaniska institutionen till motes kom ban icke att

sta pa god fot med sina kolleger. Nordmann kan man saga att

han foraktade, med Bonsdorff kunde ban snart icke bafva

nagon personUg beroring, med rektor Arppe rakade ban i delo.

Han kunde icke umgas med manniskor bar bemma; det kunde

han icke heller i Paris. Men framfor allt kande ban pa sig sjalf

att han gick tillbaka i bemlandet och att han i Paris kunde i

vetenskapbgt afseende utratta ofantbgt mycket mer an bemma,

dar de vetenskapbga resurserna voro sa snafva. Redan hosten

1859 hade han fran Paris skrifvit till ungdomsvannen »Mons»

AF Tengstrom: »Hvad som ar en ovillkorlig sanning ar att

jag genom min vistelse bar ar vida nyttigare an om jag murknar

i Helsingfors, men dar borta ar icke det rent vetenskapbga

aktadt sa hogt som fennomani och dybka inskranktbeter. Jag

arbetar som en slaf for att reparera den tidsforlust som vistelsen

i Helsingfors fororsakat hvarunder jag betydligt legat af mig.»

— Sa bade han nu tagit steget ut.

Nyi^andERS verksambet inom Sallskapet under denna period

var icke lang, den strackte sig fran hosten 1858 till arsmotet

1863, alltsa endast fem verksamhetsar. Af dessa ar var ban

franvarande tva; ett ar var han viceordforande, endast tva ar

personligen narvarande ordforande. Men i Sallskapets bistoria

var denna tid epokgorande, och detta just tack vare bonom.

I Finlands allmanna bistoria ar denna tid ju utmarkt genom en
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okad lifaktighet pa alia omraden, man erinre sig Januariutskot-

tet och forberedelserna till den forsta standslandtdagen, men

inga betraktelser om tidsandan eller om utvecklingens allmanna

gang kan forringa den betydelse Nylanders personlighet ut-

ofvade i den krets dar ban verkade, lat vara att man betraktar

honom som ett redskap i den allmanna utvecklingens tjanst.

Genom sina mangsidiga insikter, forkofrade eller vunna i en

af den vetenskapliga forskningens centralhardar, genom sin

malmedvetenhet, sin stora arbetsformaga och sin jarnharda

energi satte ban lif i Sallskapet och fart i sina elever. De publi-

kationer som utgafvos, de exkursioner som ban planlade och

som blefvo utforda, det museiarbete som verkstalldes ofver-

traffade vida allt det som tidigare presterats. Det var ju icke

ban ensam som gjorde allt. Arbetet med Herbarium Musei

Fennici t. ex., hvilket verk i sa hog grad verkade hfvande pa

den botaniska undersokningen af landet, var till betydlig del

utfordt af bans medhjalpare S^lan, men att det blef afslutadt

och genomarbetadt och att det kom ut var nog NylanderS

fortjanst. Men det mesta af det som gjordes inom Sallskapet

var dock bans vark. Han agde denna icke allom gifna formaga

att fora ett arbete till slut utan att lata sig af andra uppgifter

distraheras, — en formaga som tyvarr icke rackte till for bans

stora Synopsis Lichenum. Och bans foredome sporrade ele-

verna till en verksamhet, hvari de standigt kunde rakna pa bans

hjalp.

Sallskapets moten fingo okadt intresse genom bans foredrag

och meddelanden. Sadana hade forut, oaktadt alia uppmaningar

dartill, endast undantagsvis forekommit och inskrankt sig

till att de redogorelser, hvilka af utsanda exkurrenter inlamnats,

bhfvit i utdrag eller till sina allmanna delar upplasta. Proto-

kollen for 1862—63 namna att Nylander boll foredrag om

aleuronkornen och de nyaste undersokningarna rorande dem,

om Quercus-arternsiS geografiska utbredning enligt De Can-

DOLI.E, om svamparnas betydelse sasom fodoamne och om od-

lingen af champignoner i Frankrike, i anslutning hvartill ban

forordade dess inforande afven i Finland; han redogjorde for

Isoetes-aiteinsiS systematik, af hvilken han var mycket intres-
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serad, om en ny varietet medioxima af granen; han forevisade

en polyp Tiibidina ramosa, han refererade en oologisk afhand-

ling af NoRDMANN. Daremot gjorde han inga meddelanden

om sina laf-undersokningar; dessa syntes honom sakerligen

vara af alltfor speciell natur for att intressera publiken vid

motena. Hans elever vagade icke upptrada, men han redogjorde

sjalf for deras arbeten, for de undersokningar Zetterman och

Brander gjort i Abo-trakten, Thuren och Aspeein i omnejden

af Tavastehus, Bonsdorff i Gustaf Adolfs socken.

En omstandighet med afseende a Sallskapets verksamhet

under denna tid som man icke kan undga att fasta sig vid ar

dess ofvervagande botaniska pragel. I sin arsberattelse ar

1863 sade ocksa Nyeander, att »Sallskapets sammankomster

varit Flora-moten i stallet for Fauna-moten, sasom de forr

plagat kallas. Att sa skett ar beklagligt i sa matto, att hogst

onskligt varit om tillika zoologien bUfvit bland oss vederbor-

Ugen representerad; men detta beror pa forhallanden, hvilka

vi hoppas skola ej mera komma att lange fortfara, och beror

af brist pa zoologer med lust och kraft och skicklighet bland

vara yngre och verksammare ledamoter. Denna fattigdom

ar beklaghg, i synnerhet da man tanker tillbaka pa den ganska

luxurierande och hedi'ande stallning har varit radande i zoo-

logiskt afseende. Hvarfore skall det ga baklanges pa det ballet?

Nej, det ar val blott ett temporart stillastaende, som skall

upphora sa snart orsaken dartill bUfvit aflagsnad.»

Att »orsaken» enhgt Nyeanders mening var Nordmann
torde vara ganska sakert. Hufvudorsaken till att botaniken

florerade var gifvetvis att den energiska ledaren var botanist,

Detta hade dock icke uteslutit att afven zoologer kunnat vara

verksamma inom Sallskapet. Att sa emellertid icke var fallet

berodde pa flere samverkande omstandigheter af mer personhg

an sakUg art.

Emellan zoologiens framste representant Nordmann och

Nyeander radde ett mycket spandt forhallande. Det hade

som vi sett tagit sin borjan redan vid Nordmanns aterkomst

till hemlandet, men det hade ytterligare skarpts genom att

Nyeander icke blef i tillfalle att bebo professorsbostaden i
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Botaniska tradgarden. Nordmann hade namligen, da han

opterade for professuren i zoologi, gjort det med det forbehall

att han allt vidare finge behalla embetsvaningen i Tradgarden.

Man kan godt forsta Nordmanns obenagenhet att afsta fran

den obestridhga fordel, som denna embetsvaning erbjod, en

fordel som han lyckades forstora genom att utverka at sig gratis

ved, men man kan ocksa forsta att det for Nylander var ratt

obehaghgt att pa satt och vis vara en framling i Botaniska

tradgarden, ofver hvilken han dock skuUe hafva ofverinseendet,

och att vara tvungen att vadja till Universitetets Rektor och

Konsistorium for att fa till sitt forfogande botaniska auditoriet

och nagra dartill sig anslutande rum, hvilka Nordmann, fol-

jande professor af Tengstroms exempel annekterat, forme-

nande att de botaniska forelasningarna hellre an i den aflagset

hggande tradgarden borde hallas i Universitetsbyggnaden, dit

blommor fran Tradgarden latt kunde foras, och erbjudande

sig att, hellre an att afsta fran dessa rum, sjalf halla forelas-

ningar i botanik. Att Nordmann icke kande sig skildt dragen

till Fauna-Sallskapet, dar Nylander presiderade, kan man
godt forsta. Det bor visst erkannas att han, trots den obehag-

liga konfHkten 1849, efter forsoningen narmade sig Sallskapet

och, sasom redan namnts, gjorde meddelanden pa motena och

inlamnade ett manuskript till tryckning, men det oaktadt kom
han icke att utofva det inflytande pa Sallskapets verksamhet

han ex professo kunnat. Han hade i tiden vunnit sin obestrid-

liga berommelse genom arbete pa den allmanna zoologiens fait,

men han hade langesedan slutat att arbeta pa detta omrade.

Han sysslade nu med de paleontologiska samlingar han fran

sodra Ryssland hemfort och publicerade om dem ett storre

arbete (1858—1860), men harigenom kunde han icke hos sina

elever utlosa nagon personhg verksamhetslust. Ej heller gjorde

han det genom sitt redan omnamnda arbete om Finlands spind-

lar, ej heller genom sina forelasningar, hvilka studenterna mest

uppskattade for de dari instrodda anekdoterna. Trots att han
var ledamot af flere larda sallskap och innehafvare af flere

ordnar an nagon finlandsk vetenskapsman fore eller efter honom
lyckades han icke tillvinna sig nagot storre fortroende. Faunist
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hade ban aldiig varit, och lian hade alltfor lange lefvat i andra

forhallanden for att kiinna ratt intressera sig for det patriotiska

arbetet for den inhemska faiinan och floran och dot iiihemska

museet. Hum Htet ban forstod de patriotiska bevekelsegrun-

derna for Siillskapets verksamhet kan man utlasa ur bans ut-

talande i Konsistoriet den 17 februari 1858 vid ofverlaggningen

om foreningen af Sallskapets sambngar med Universitetets

Museum. Han sade da att »det befunnits, att med undantag

af 2 exemplar daggdjur, 6 st. faglar och 32 st. orter samt ett

obestamdt, bkval trobgen obetydbgt antal insekter, Univer-

sitetet redan forut agde allt som ingar uti den af Sallskapet

erbjudna sambngen, bvars bufvudsakbga anvandbarhet och

nytta for Universitetet saledes komme att besta uti de fordelar,

som kunde vinnas genom de ofverflodiga exemplarens utbyte

emot andra for Universitetet bebofbga naturaber».

Pa Zoologiska museum atgjordes ingenting till skapandet

af en egen finlandsk afdelning. Fagel- och dipter-samUngen

stodo allt pa Anatomiska museum under professor Bonsdorffs

prefektur, Sallskapets insekt- och mollusk-sambng befunno sig

pa samma plats som forr a Botaniska museum. Den enda in-

hemska samUng som Nordmann kunde forete var spindelsam-

lingen.

Hans narmaste man var entomologen Fredrik WiIvHEIvM

Makein som 1859 utnamnts till e. o. professor i zoologi och

intendent for Universitetets entomologiska sambngar. Ocksa

han hade 1849 uttradt ur Sallskapet; afven efter forsoningen

holl han sig pa afstand. Han hade icke sinne for Sallskapets

strafvanden. Han karrikerade senare forsoket att fa de enskilda

trakterna sa noggrannt som mojbgt undersokta och represen-

terade a Museum med uttrycket »huru skulle det ga pa Zoo-

logiska museum om vi ville hafva en bjorn fran hvar socken».

Utom dessa tva fanns det i landet endast en aldre zoolog

doktor AF Tengstrom i Kexholm. Han var allt verksam som

lepidopterolog och atnjot ett icke ringa anseende bland fack-

mannen. Nyi^ander hade satt mycket stort varde pa honom
och icke trottnat att, ehuru forgafves, soka forma honom att

gora sig kompetent till professuren i zoologi efter Nordmann.
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Bosatt i landsorten utofvade han sjalffallet intet direkt infly-

tande pa Sallskapets verksamhet.

Bland de unga fanns endast en, Anders Johan Malmgren,
som gjorde zoologien till sitt fackstudium. Intresserad botanist

och zoolog — i 1859 ars expedition till Satakunta var han som

vi sett med sasom botanist — hade han 1860 blifvit antagen

till amanuens vid Zoologiska museum, redan aret forut till

Sallskapets intendent. Framatstrafvande och energisk, fick

han tillfalle att deltaga i de svenska expeditionerna till Spets-

bergen aren 1861, 1863 och 1865; afven hans inlagg i Sallskapets

verksamhet var darfor icke stort. Att Sallskapet likvisst for-

sokte framja afven de faunistiska insamlingarna ser man daraf

att i 1861 ars, af Universitetet och Sallskapet gemensamt be-

kostade expedition till Hvita hafvet en entomolog, student

Inberg, deltog och att afven hans reskamrat kandidat Seisin

fick order att vara verksam som zoolog.

Genom forhallandenas makt blef Sallskapets verksamhet

salunda mer riktad at floran an at faunan, och en efterverkan

haraf var lange skonjbar.

Det blef aterigen professor Moberg i hans egenskap af vice-

ordforande — senare valdes han till ordforande — som fick

ataga sig Sallskapets ledning. Han gjorde det med den an-

markning »att hans tid icke medgaf honom att agna en storre

verksamhet till Sallskapets batnad an den som de lopande

arendena nodvandigt krafva». Ocksa sammankallade han Sall-

skapet ganska sallan till mote.

Oregelbundenheten gjorde att sammantradena ej voro sa tal-

rikt besokta som onskhgt var, hvarfor man beslot att om dem
annonsera i hufvudstadens samtUga daghga tidningar, ej blott i

Helsingfors Dagblad, livarforutom for yttermera visso Sallskapets

embetsman skulle erhalla sarskild kallelse genom vaktmastaren.

Verksamheten fortgick emellertid som forr, om ocksa den

gamle ledarens franvaro var kannbar. Ett af dennes sista at-

goranden, affattandet i ny form af kallelsebrefven till Sallskapet,

omsattes nagot senare (1867) till verkhghet. Lydelsen blef

foljande:
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Sallskapets jrro Fauna et Flora Fenvica andamal ar att samla

uppgifter och material till en Finsk Fauna och Flora. Detta andamal

kan endast vinnas genom bidrag bestaende dels i naturalster, dels

dJirmed sammanhangande upplysningar och skrifter af naturvanner

och vetenskapsman, som intressera sig for detsamma afvensom den

skandinaviska naturen ofverhufvud.

Sallskapet anhaller harigenom att fa aran rakna Er som Ledaniot

inom dess verlaaingskrets och hoppas att Ni benaget vill beframja

dess strafvanden.

Man torde icke taga fel i pastaendet att, om det ocksa var

professor Moberg som formellt ledde Sallskapets angelagenheter,

det dock var den forre ordforandens narmaste man, doktor

S^ivAN, som angaf riktlinjerna for arbetet. Det var han som

utpekade de omraden dit exkm^renter borde sandas, det var

han som i betraktande af den utmarkta verkan som Herbarium

Musei Fennici haft pa de floristiska insamlingarna formadde

Sallskapet att besluta att en ny upplaga haraf skulle utgifvas.

Gafvor, i synnerhet botaniska, infloto rikligt; mossorna begynte

mer och mer beaktas. Varre var det med de zoologiska; pa

arsmotet 1864 anmaldes inga sadana. Fellman redogjorde

for sin resa till Ryska Lappmarken och demonstrerade sitt

exsiccatverk Plantce arcticce exsiccatce. Tryckningen af tva

haften Notiser paborjades. Det ena som skulle bli det sjunde,

men som blef det attonde, var afsedt att innehalla allt hvad

man visste om Kola halfons flora. Det andra, det sjunde, om-

fattade tre lokalfloror och en af S^lan uppgjord forteckning

ofver Finlands botaniska litteratur. Det rackte ar innan dessa

haften blefvo fardiga, ty Nylanders padrifvande kraft sak-

nades, men det arbetades. Varen 1864 anmalde sig fyra bota-

nister och en zoolog som hugade exkurrenter for sommaren,

men Sallskapets tillgangar medgafvo endast ett understod af 200

rubel som gafs at studeranderne M. Brenner och B. A. Nyberg;

de sandes till Norra Osterbotten och Kuusamo. Den knappa

penningetillgangen gjorde ock att Sallskapet foljande ar icke

sag sig i tillfalle att sasom Nordmann foreslagit deltaga jamte

Universitetet i bekostandet af en expedition till Hoytiainen,

dar till foljd af sjons nyligen forsiggangna falining en rik skord

af diptera emotsags, utan besparade sina medel »sa mycket
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mer som dess uppmarksamhet for narvarande ar riktad at

annat hall». Expeditionen, i hvilken deltogo studenterne J. A.

Pai^m^n, C. a. Lundstrom, F. W. Woi^dstedt och E. I. Gron-

viK kom emellertid till stand och gjorde rika skordar.

Emellertid var laget for Sallskapet, liksom for natural-

historien i landet ofver hufvud, efter Nylanders afresa allt

annat an lugnt och hoppfullt. Fran zoologiskt hall hade Sall-

skapet som vi sett ingenting att vanta. Hvem skuUe blifva

Nylanders eftertradare? S^i.an, hvilken var den ende inom

landet hvilken man kunde tanka sig som professor, hade redan

definitivt beslutit sig for lakarebanan och tillbakavisade alia

uppmaningar att soka den botaniska professuren, som hvars

innehafvare han belt sakert blifvit Sallskapets ordforande.

I hela landet fanns ingen som tycktes skickad for denna tjanst.

Blickarna riktades mot Sverige.

Efter underhandlingar, hvilkas detaljer icke hora hit, an-

soktes professuren af medicine licentiaten S. O. Lindberg,

larare i natiiralhistoria och farmakologi vid Farmaceutiska

institutet i Stockholm. Denne hade redan genom talrika resor

i olika delar af Sverige och genom flere mindre afhandUngar

dokumenterat sig som en framstaende bryolog, skarpsynt och

fortrogen med den nyaste forskningen. Han hade redan 1862

invalts till medlem af Sallskapet i anledning af det bistand

han lamnat vid bestamningen af finlandska mossor. Hela

bans hag var riktad pa studiet af mossorna, men sitt lefvebrod

amnade han forskaffa sig som lakare. Med gladje omfattade

han den mojlighet till en rent botanisk verksamhet som den

lediga professuren i Helsingfors erbjod. Han ansokte densamma
och utgaf 1864 i Helsingfors sitt specimen for professur »0m
de europeiska Trichosto7nece», en systematisk och synonymisk

afhandling. Fakultetsopponenten statsradet Nordmann till-

erkande afhandlingen ett hogt vetenskapligt varde, och 1865

utnamndes Lindberg till professor. Kort forut hade han bragt

sina medicinska studier till afslutning genom att i Upsala dispu-

tera for medicine-doktors grad med en farmakognostisk af-

handling »0m de officinella barkarna.» Samma ar ofverflyttade
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han till Helsingfors, och efter Nordmanns afskedstagande tog

han foljande ar i besittning prefektbostaden i Botaniska trad-

garden.

Hastigt lefde sig den nya professorn in i de frammande

forhallandena, hvilka for en handelskraftig natur som bans

erbjodo ett rikt arbetsfalt. Inom Sallskapet dar, som vi sett

MOBERG var ordforande, formedlade S^i.an sammanhanget

med det forflutna. Det var till fullfoljandet af bans tidigare

planer som varen 1866 ett zoologiskt och ett botaniskt rese-

stipendium a 400 mark anslogos lediga for undersokning af

Karelska naset, bvilket borde till de minst kanda delarna af

landet; de gafvos efter ansokan at studerandene John Sahl-

BERG ocb A. J. Malmberg. Samtidigt erbjods, pa forslag af

LiNDBERG och S^LAN at landskanslisten J. 0. Bomansson

och forstmastareeleven J. P. Norrlin ett understod af 200

mark at hvardera for botaniska undersokningar i deras hemort,

Aland resp. Tavastland. I synnerbet den forra af dessa skulle

sarskildt rikta sin uppmarksamhet pa mossorna. Af denna

vaxtordning kunde professor Lindberg nu anmala den ena

n3d?;omlingen till landets flora efter den andra, uppdagade

dels af honom sjalf, dels af andra som, da de fingo sina sam-

lingar granskade af en kannare, sporrades till nya anstrangnin-

gar. Genom forevisningar af olika slag lifvade ban dessutom

sammankomsterna. Vid arsmotet 1866, da professor Moberg

anhalbt att blifva fran ordforandeskapet befriad, utsags Lind-

berg till Sallskapets ordforande, i hvilken egenskap han anda

till sin dod den 20 februari 1889 kvarstod. Den nye ordforandens

forsta atgard, som blef af en mycket stor betydelse, var att

genomdrifva att Sallskapet skulle regelbundet sammantrada

den forsta lordagen i hvarje manad under universitetstermi-

nerna »i syfte att sammankomsterna skulle blifva talrikare

besokta afversom att dess medlemmar skulle blifva i tillfalle

att nagon tid forut bereda sig pa f6redrag». Sjalf foregick ban

med godt exempel och formadde afven andra att upptrada;

det ofverenskoms till och med om foredrag som skulle hallas

pa det foljande motet. Harvid berordes icke alltid den in-

hemska faunan eller floran, utan afven amnen af allmant in-
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tresse Under aret 1866—67 t. ex. holls af ordforanden foredrag

om Welwitschia och om Rafjlesia, hvilka markvardiga vaxter

da hade nyhetens hela behag, hvarjamte han demonstrerade

sarskilda tropiska kuriositeter afvensom nykomlingar for den

finska fanerogamfloran forutom att han redogjorde for en mangd

nya mossarter; tradgardsmastaren Fischer demonstrerade en

Draccena och talade nagra ord om hafsklimatets inflytande pa

kustfloran, tradgardsmastaren Brunstrom foredrog om skade-

djur for frukttradgardar, student J. Sahi^berg om dimorfa

insektarter och deras representanter inom den finska faunan,

lektor J. E. Furuhjelm demonstrerade den i biologiskt af-

seende intressanta Tortrix resinana, hvarjamte pa forslag af

doktor Sanmark en diskussion fordes om laxslaktet. Det var

tydligt att den nya ordforanden, utom att han sjalf var en

liffuU personhghet, lyckats mobihsera nya krafter inom Sall-

skapet och att det vid motena nu bjods pa mer an forut.

I sin larareverksamhet lade Lindberg Uksom Nyi^ander

hufvudvikten pa demonstrationerna i naturen, sarskildt pa

exkursionerna dem han var och host anstallde i omnejden af

Helsingfors. Outtrottlig, vanhgheten sjalf, var han i att hjalpa

de intresserade eleverna med bestamningen af deras samhngar,

och han hade ocksa fagnaden att se kunskapen om Finlands

mossflora snabbt okas. Vid motena trottnade han icke att

gora meddelanden om sina undersokningar, och om ocksa de

enskildheter han darvid framlade for de fiesta af ahorarna

forblefvo ratt frammande, sa verkade han dock genom sitt

intresse och sin arbetsifver Ufvande. Hans originella och ratt-

framma personhghet skaffade Sallskapet manga vanner, och

inom detta var han, tack vare sin vanlighet och sitt goda lynne

mycket popular.

Det namndes pa tal om expeditionen till Hoytiainen 1865

att Sallskapets uppmarksamhet var riktad at annat hall. Detta

var vastra Lappmarken, som var terra incognita. Varen 1867

upptogs af ordforanden tanken pa en expedition dit afvensom

till Hogland. Da meningarna voro delade om antalet exkur-

renter till Lappland och om undersokningsomradets begrans-
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ning, tillsattes en kommitte bestaende af doktor Sanmark,
som i sin ungdom rest i Lappmarken, och de bagge nyligen

utnamnda museiamanuenserna Pai^men och Norrlin. Enligt

dess forslag, hvilket gick ut pa att expeditionen borde besta af

tva zoologer och tva botanister, vande sig Sallskapet till Uni-

versitetet med anhallan om understod; sjalf kunde det icke

disponera ofver mer an 1600 mark. Konsistoriet beviljade

2000 mark ur Henningska fonden, och sasom deltagare i resan

antog Sallskapet de fyra som dartill anmalt sig, studerandene

A. J. Malmberg, J. P. NoRRLiN, J. A. Palmen och J. Sahi.-

BERG. Det ar helt egendomligt att har pa en gang samtidigt

traffa pa dessa fyra unga man, hvilka sedermera hvar pa sitt

hall gjorde sa betydande inlagg i den naturalhistoriska forsk-

ningen i landet. For Hoglands undersokning hade Sallskapet

anslagit 300 mark, men kom endast i tillfalle att understoda
en botanist, student M. Brenner, men ingen zoolog, hvarfor

den zoologiska halften af understodet gafs at kandidat A. H.
Cajander, hvilken arnade insamla krustaceer pa Aland.

• Allt fortfarande hade motena en ofvervagande botanisk

pragel. E. o. professoren Maki^in holl sig allt pa afstand. Han
skankte visserhgen Sallskapet sitt bistand, nar det gallde att

revidera rakenskaperna eller att uppsatta vissa skrifvelser,

liksom han afven, darom anmodad, gaf utlatande om en del

afhancUingar som inlamnats till publikation, men ofver hufvud
taget forhoU han sig mycket reserveradt. Hans intresse for

Sallskapet okades icke heller daraf att da han 1867 utnamnts
till NoRDMANNS eftertradare efter en konkurrens, som pa sin

tid var mycket omdebatterad och som bragte sinnena ur jamn-
vikt, Sallskapet pa arsmotet 1868 till sin viceordforande utsag
bans medtaflare doktor Maemgren efter professor Moberg
som, atervald, afsagt sig befattningen.

En pinsam sammandrabbning mellan professor Makein
och Sallskapet agde rum aren 1869—70. Anledningen hartill

var fragan om Finlands naturhistoriska grans i oster. I Her-
barium Musei Fennici af ar 1859 hade, som vi sett, den finska

florans omrade utstrackts att omfatta afven dessa landsdelar,

9
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hvilka dar betecknades sasom naturhistoriska provinser lik-

varda med dem i hvilka det politiska Finland uppdelats. Samma
uppfattning gjorde sig allt fortfarande gallande inom Sallskapet,

da man ar 1869 ofverlade om den tillarnade nya upplagan af

Herbarium Musei Fennici.

Sommaren namnda ar hade magister John Sahlberg ex-

kurrerat i Ryska Karelen med understod ur Universitetets

Henningska fond, hvilket forphktade honom att inlamna exem-

plar af de insamlade arterna till Universitetets Zoologiska

museum. I december foredrog han infor Sallskapet en berat-

telse ofver denna sin fard och uttalade tiUika »den onskan att

de af honom nu gjorda samUngarna skulle forenas med de in-

hemska och hemstallde huruvida ej Sallskapet hos Consisto-

rium academicum ville forsoka utverka detta oberoende af

vederborande prefekters asikter i denna sak». I anledning

haraf forklarade professor LindbeRG att han i egenskap af

botanices-prefekt aldrig skulle motsatta sig denna i hogsta

matto naturhga anordning, hvarpa Sallskapet beslot att till

en borjan genom sin ordforande afven hos zoologie-prefekten,

professor Makxin, forsoka utverka medgifvande dartill.

Fragan gallde framst insekterna. Professor Maklin hade

helt koncentrerat sitt arbete pa den allmanna insektsamUngen.

Den inhemska, af Sallskapet sammanbragta samUngen hade

fatt sta som den statt under Nyi^anders tid pa Botaniska

museum. Forst 1868 hade den genom atgard af amanuensen

J. A. Pai,me:n ofverflyttats till Zoologiska museum, dar med
dess ordnande vidtagits.

Skulle nu magister Sahlbergs insekter fran Ryska Karelen

fa uppstallas i denna under inseende af Sallskapets intendent?

Professor Maklins svar blef vagrande. I ett langre skriftligt

andragande utlade han pa mars-motet 1870 skalen harfor. Han
formenade att faunan langt inne i Ryssland vore den samma
som inom det nu omtvistade omradet. Hurudan denna fauna

var visste man ej i detalj , och dess utforskande var for oss ingen

latt sak, redan med hansyn till sprakolikheten. Mojligt att en

grans i framtiden kunde faststallas. Nu borde Sallskapet noja

sig med det af de politiska granserna utstakade omradet, till
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hvars noggranna undersokning intresset for faderneslandets

kannedom borde vara den ratta diiffjadern. For att i nagon

man undvika att denna gransfraga, hvarom redan forut inom
Sallskapet blifvit tvistadt, allt fortfarande skulle forblifva

ett stridsapple, forklarade ban sig villig att uppstalla de ifraga-

varande samlingarna sa att de komme att utgora ett slags bi-

hang till den inhemska samlingen, hvarigenom det blefve latt

att framdeles stalla dem pa deras ratta plats. Diskussionen

harom blef liflig och rackte nastan hela kvallen. Professor

LiNDBERG och doktor S^lan framhollo tillvaron i dessa trak-

ter af en naturhistorisk grans och dess foretraden framfor den
pohtiska. Professor Maklin bestred detta. Hade ban nojt sig

harmed tycker man att Sallskapet eller atminstone eftervarlden

kiinnat respektera bans asikt och noja sig med den anordning

han foreslagit. Men under diskussionen yttrade ban att for

alia de tusental mark som Universitetet utbetalat ur Henningska
fonden Universitetets systematiska sambngar ej erballit mer
an inemot 100 exemplar. Detta grundfalska pastaende, som
svarbgen kan hafva bbfvit gjordt emot battre vetande, matte
hafva berott darpa att han, ehuru prefekt for alia zoologiska

samhngarna, alldeles ingen aning hade om de mycket bety-

dande inhemska insektkollektioner som under de foregaende

aren inlamnats sarskildt af magistrarna Lundstrom, Palmen
och Saheberg, att med ett ord den finska samUngen alls icke

existerade for honom. Att han harvid tillat sig personbga ut-

fall emot magister Saheberg forbattrade ej bans sak. Fragan
di'ogs ut. Dar uttalades beklaganden och dar afgafvos protester,

och slutet blef att Sallskapet enhalligt antog ordforandens

forslag »att lata saken hvila tills mera materiaUer hunnit sam-
las for att faktiskt afgora den vetenskapbga sidan daraf» och
att professor Maklin, som lofvat delgifva Sallskapet sitt an-

di-agande, senare vagrade att gora detta. Da professorn i zoo-

logi hade lamnat detta mote, hade han sa godt som definitivt

vandt Sallskapet ryggen. Nar han senare nagon sallsynt gang
visade sig pa ett mote, dartill foranledd af nagon sarskild orsak,

betraktades han af de yngre med en hemlig rysning sasom en

den dar icke hade godt i sinnet mot Sallskapet.
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^ya haften af Notiserna hade emellertid i rask fart utkom-

mit. Det sjunde (1867) innehoU de redan under Nylanders
tid anmalda lokalflororna for Abo-trakten af A. J. Zetterman

och A. E. Brander, for Tavastehus-trakten af E. F. Aspelin

och A. Thure:n, for Gustaf Adolfs socken af Ernst Bonsdorff

afvensom en Ofversigt af Finlands botaniska litteratur af Th.

S^LAN.

Det attonde haftet var afsedt att innehalla en sammanfatt-

ning af allt det som expeditionerna till Ryska Lappmarken

utrattat. Den forsta afhandlingen var FeIvIyMANS redogorelse

for de allmanna vegetationsforhallandena och for karlvaxt-

floran. Manuskriptet var till storsta delen fardigt redan 1864,

men till foljd af forfattarens sjukdom blef dess afslutande for-

di'ojdt med fern ar. Det trycktes emellertid och spriddes i sar-

tryck. Under tiden hade ocksa NylandeR fullandat sin redo-

gorelse for laffloran, Lichenes Lapponice orientalis, som adrog

sig stor uppmarksamhet, och Karsten hade betraffande svam-

parna gjort hvad pa honom ankom. Men rikliga skordar af

mossor hade bhfvit gjorda, och dessa hade annu bort bearbetas.

Men det drog ut, och ingenting blef fardigt. Nya haften af Noti-

serna utkommo, forfragningar fran utlandet om det attonde

haftet besvarades med ett stereotypt att »haftet inom kort

torde utkomma», men daraf vardt intet. Dar felades tid och

krafter, och sa blef Notisernas attonde hafte nara nog en myt.

Efter tretton ars vantan beslot Sallskapet att lata hafta ihop

de tre afhandlingar, som funnos tryckta, lamna mossorna at

«itt ode och i ofullandadt skick gifva ut haftet. Detta var ar

1882. Forst atta ar senare utkom Musci Lapponice Kolaensis.

I V. F. Brotherus hade S^i^an da funnit en medarbetare som I

kunde bringa arbetet till afslutning och det i en mer utvidgadj

form an man ursprungligen afsett.

Det nionde haftet (1869) fylldes af botaniska afhandhngar

af LiNDBERG, Maemberg och Karsten, zoologiska af Sahe-

BERG och Paeme;n. I det tionde (1869) hade Nyeander och]

Karsten skrifvit de botaniska, ae Tengstrom, Cajander ochj

Maemgren de zoologiska afhancUingarna, hvarjamte dar in-

^ingo tvA historisk-botaniska arbeten af O. E. A. HjEET. 11
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det elfte upptradde botanisterna Brenner, Lindberg, Norr-
LiN, Karsten och KuLLHEM, zoologema Sahlberg och O. M.

Reuter. Som man ser okades de arbetande och producerande

krafterna.

Med tillfredsstallelse och med en lugn kansla af kraft och

fortrostan kunde Sallskapet emotse sin femtioars dag den 1

november 1871. Att denna bemarkelsedag skulle festligt begas

var sjalfklart. Professor Moberg atog sig vanUgen att i en

historik sldldra Sallskapets oden under det forflutna halfseklet,

hvilka han battre an nagon annan kande. Ocksa en fullstandig

medlemsforteckning skulle utgifvas.

Festen, i hvilken vidpass 80 personer deltogo, firades i stu-

denthusets stora sal, hvars fond var forvandlad till ett nordiskt

skogslandskap, befolkadt af en mangd vilda djur fran Zoolo-

giska museum. Hogtidligheten oppnades af professor Moberg,

som i ett foredrag belyste Sallskapets skiftande oden och ut-

bragte en minnenas och de glada forhoppningarnas skal for

Sallskapets strafvanden. Darefter utdelades den af honom
forfattade vidlyftigare historiken, hvilken var tryckt som ett

supf)lement till Notisernas elfte hafte, afvensom den under

medverkan af honom och magister N. I. FeIvLMAN af doktor

Rabbe redigerade forteckningen ofver Sallskapets medlemmar
intill denna dag. Sedan »Vart land» och nagra andra musik-

stycken utforts af Gardets musikkorps riktade sig ordforanden

professor Lindberg till de tre annu lefvande, vid festen nar-

varande stiftarene, doktorerne Sanmark och Rabbe samt

kamrer Wegelius, kallande dem till Sallskapets hedersleda-

moter. Af dessa uttryckte den aldste, doktor Sanmark, med
nagra ord sin och de ofriges tacksamhet for denna Sallskapets

valvilja. Harefter upplaste ordforanden tva skrifvelser fran

herrar Sanmark och Rabbe, hvilka hvardera i anledning af

dagens betydelse till Sallskapet forarade 1000 mark. Ytterligare

utbragtes af doktor S^lan en skal for professorerna Moberg
och Nyeander, sasom tidigare ordforande inom Sallskapet,

och till den senare afsandes ett halsningstelegram. Efter denna

solenna afdelning intogs supeen, efter hvars slut senator J. W^
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SnelIvMAN, a egna och andras vagnar, hvilka, sasom han sade,

i likhet med honom till en borjan sasom medlemmar deltagit i

de glada arsfesterna, men sedan endast genom att fortara ani-

malisk och vegetabilisk foda sysslat med faunan och floran,

betygade sin tacksamhet for Sallskapets arbetande medlemmar,

darvid framhallande Sallskapets icke allenast fosterlandska och

vetenskapliga betydelse, utan afven dess sedUga, sasom, genom

att draga ungdomen till naturens studium, lockande densamma

fran sysselsattningar af mindre sedUg beskaffenhet. Harpa

tackade ordforanden de narvarande bland ledamoterna af

Senaten for det understod Sallskapet af Regeringen fatt emot-

taga jamte det han uttalade forhoppningen att a hogsta ort allt

framgent samma forstaelse for Sallskapets syften matte fore-

finnas som hittills. Senator Henr. Adoi.f Mechei^in foreslog

med tanken riktad pa framtiden en skal for den studerande

ungdomen inom Sallskapet. Amiral Nordmann, en bror till

Alexander, gaf en pa muntra sammanstallningar rik framstall-

ning af hm^u han i tiden bhfvit medlem af Sallskapet. Vidare

foreslogos tacksamhetsskalar: for Sallskapets nuvarande, for

dess basta sa verksamt strafvande och dess medlemmar med
rad och upplysningar stadse bispringande ordforande, af magister

J. Sahi^berg; for doktor S^i.an, hvilken forvarfvat sig sa

stora fortjanster om Sallskapet genom sin outtrotthga verk-

samhet inom detsamma, af doktor J. J. Chydenius; for Fest-

bestjrrelsen, magistrarna E. Ohman, K. Unonius och K. Coli^in

af medicine kandidaten A. R. Spoof; for intendenterna, magist-

rarna N0RRI.IN och PalmAn, samt sekreteraren, magister Bren-

ner, af ordforanden. Under dessa skalar hade de aldre med-

lemmarna smaningom dragit sig undan, hvaremot de yngre

med sin ordforande i spetsen annu langt pa morgonen fortsatte

under skamt och sang.

»Salunda afslots», skref sekreteraren, hvars framstallning

har ofvan blifvit foljd, »denna 50-ariga period af Sallskapets

lif, sa rik pa sorger och frojder, pa motgangar och medgangar,

och sa otvetydigt vittnande om hvad man med sma resurser,

blott viljan ar god, genom uppoffrande arbete kan utratta».

Den i. alio lyckade festen kvarlamnade hos alia deltagare
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det angenamaste intryck. De dagliga tidningarna redogjorde

aktningsfullt och erkannande for Sallskapet och dess verksam-

het, och redan den omstandigheten att Sallskapet befanns vara

det aldsta vetenskapliga samfund i landet och att det bland

fosterliindska sammanslutningar i alder ofvertraffades endast

af Finska Hushallnings-Sallskapet och af Finska Bibelsallskapet

lat detsamma i allmanhetens ogon framsta som val vardt att

aktas och understodas.

Fran denna tid loper Sallskapets lif lugnt och harmoniskt,

likt floden, som efter att tidigare hafva ilat fran a-fsats till afsats

och brusande sokt sig en vag ofver hinder, stilla strommar fram

genom slattlandet, svallande af nya tillfloden. Regelbunden-

heten i arbetet gaf Sallskapet en stadga som det icke haft sedan

sin forsta tid, och det standigt okade antalet arbetare gaf ett

okadt innehall at dess verksamhet.

Vid skildringen af den utveckling som Sallskapets forsta

halfsekel foreter har framstallningen helt enkelt kunnat folja

kronologien at, men det senare halfseklet torde, atminstone

for OSS, som sta det sa nara, i saldigt afseende blifva mer ofver-

skadligt om vi, bortseende fran handelsernas kronologiska for-

lopp, rikta uppmarksamheten pa olika moment i Sallskapets

hf och verksamhet,

Det var icke mer en enda kraftig man, en Sahi^berg, en

Nylander, som ledde Sallskapets oden, det var flere personer,

som hvar for sig men i samdrakt arbetade och ryckte andra

med sig. Utom professor Lindberg, som genom sin officiella

stallning, sitt foredome i arbetsamhet, sin godlynthet och sin

hjalpsamhet verkade sammanhallande och lifvande, var det

tre personer som under det sista halfseklet intogo centrala plat-

ser i Sallskapets Uf: John Reinhold Sahi^berg, Johan Peter

N0RRI.IN och Johan Axei^ Palme^n. Dessa tre voro ungefar

jamnarige, ungefar samtidigt blefvo de medlemmar af Sall-

skapet, sitt gesallprof gjorde de eget nog alia tre sasom medlem-

mar af den expedition, hvilkeh 1867 sandes till Enontekis-

Lappmark; ocksa deras fardkamrat A. J. MaIvMBERG (Mela)

gjorde senare betydande inlagg i den inhemska naturalhisto-
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rien, sasom skolman, sasom forfattare af faunistiska och flo-

ristiska handbocker, men bans verksamhet var icke i samma
grad som de andras forlagd till vart Sallskap, inom hvilket de,

sasom redan sades, blefvo verkliga forgrundsgestalter.

John Sahlberg, son till adjunkten och sonson till Sall-

skapets forste ordforande, hade fran sin barndom sysslat med
entomologiska samlingar och var, da ban 1865 blef student,

en duktig insektkannare. Foreslagen till medlem af farfaderns

gamle van doktor Sanmark, begagnade ban genast tillfallet att

sasom Sallskapets stipendiat fa exkurrera i nya landsdelar. Det

blef som vi redan sett till Karelen ban reste. Skorden var rik,

och den bearbetades med fart. I april 1867 inlamnade ban for

Notiserna ett manuskript om de funna orthoptera och hemiptera.

Det understalldes professor Maki^ins bedomande, och denne

utlat sig att det vore val vardt att tryckas blott det i sprakligt

afseende omarbetats; det ingick sedan i Notisernas nionde hafte.

Foljande sommar infoll den stora expeditionen till Lappmarken,

och alia foljande somrar anvandes sedan till entomologiska

exkursioner, till Ryska Karelen, till Ryska Lappmarken, till

alia delar af Finland. Det torde icke finnas nagot harad i landet

dar icke John Sahi^berg svangt sina insekthafvar; en sommar
utan exkursioner var for honom otankbar. Af okand anledning

rakade ban redan under sin studietid i delo med professorn i

zoologi Makl,in — mahanda berodde detta pa att bans entomo-

logiska specialisering syntes denne otillborligt ensidig. Med
denne hade ban att kampa mangen hard dust, men en god bunds-

forvandt hade ban i professor Lindberg. Han vann docentur

i zoologi, och blef sluthgen e. o. professor i entomologi och

forestandare for Universitetets Entomologiska museum. Han
var outtrottlig i att hjalpa de yngre entomologerna vid bestam-

mandet af deras samlingar och i att anstalla exkursioner med
studenterna som tack vare bans erfarenhet alltid belonades

med rika skordar. Annu vid hog alder drog ban ut var och host

med de unga samlarna, och bans gladje ofver hvarje godt fynd

var icke mindre an deras. Coleoptera och hemiptera voro de

insektordningar som ban sarskildt studerat och dem bans pub-

likationer foretradesvis afse, men med sin rika kannedom af
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ofriga ordningar kunde ban betraffande dem alia vara eleverna

en god larare och radgifvare, och det var han med lif och lust.

Hans meddelanden vid Sallskapets moten om nya eller anmark-

ningsvarda insektfynd och bans forevisning af sadana intogo

en framstaende plats vid forhandlingarna. Forteckningen

ofver Sallskapets stipendiater visar att bland zoologerna insekt-

samlarna afgjordt utgjort flertalet, och efter 1870 hade dessa

alia utan undantag varit Sahlbergs elever.

JoHAN Peter Norrlin omtalas forsta gangen sasom verk-

sam i Sallskapets syften den 28 februari 1863, da han jamte

studeranden F. Sile:n inlamnat atskilHga vaxter fran Tavast-

land, bland dem anmarkningsvardt manga mossor och lafvar.

AntagUgen — protokollet ar ofullstandigt — foreslogos dessa

herrar pa detta samma mote af NylandeR till medlemmar.

Pa det foljande invaldes de, och Sallskapet beslot tillika pa

NylandERS forslag att tilldela dem 25 rubel hvar for exkursio-

ner inom Asikkala socken, »sa mycket hellre som de redan tidi-

gare riktat Sallskapets samlingar med vardefulla bidrag fran

namnda socken». De sammanstallde och inlamnade ocksa en

vaxtforteckning harifran, hvilken ordforanden i sin arsberat-

telse med fagnad omnamnde. Dokumenterande sig som en

skicklig och skarpsynt samlare, antogs Norrein till amanuens

vid Botaniska museum i februari 1867— bans like i skarpsynthet,

flit och ihardighet kanner jag annu icke, skref professor Lind-

BERG om honom i sitt utlatande. Darforinnan hade han genom-

gatt det da nyss grundlagda Forstinstitutet pa Evois. Senare

aflade han filosofie kandidatexamen. I Tavastlands vida och

enformiga skogar hade bans ogon oppnats for de stora samhallen

i hvilka vaxtarterna sluta sig tillsamman i naturen, ban sag

skogen, icke blott traden. Icke lang tid forut hade den svenske

botanisten Hampus von Post i ett af samtiden foga beaktadt,

men numera som klassiskt betraktadt arbete, lagt grunden till

hvad ban kallade vaxttopografien, laran om de naturliga stand-

orterna och vaxtHgheten pa dem. Norrlin blef en vardig lar-

junge och efterfoljare af von Post. De framstallningar han

gaf af vaxtvarlden i sodra Tavastland och senare af Onega

Karelens voro icke mer vaxtforteckningar med en liten inled-
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ning om traktens allmanna naturforhallanden, han sag och

skildrade huru de enskilda arterna som bildade floran i en

trakt grupperade sig pa standorterna, som hade sin bestamda

vegetation. Dessa arbeten blefvo forebilder. Norrlin gaf upp-

slaget till de vaxttopografiska studierna i Finland, som sedan

allt vidare har fortsatts och som genom Ragnar Hui,t, som

gatt i hans skola, och dennes elev Skrnander ofverflyttades

till Sverige.

Sokte man af forhandlingarne vid Sallskapets moten bilda

sig en forestallning om Norrlins inlagg i dess lif blefve bilden

alldeles skef. Latt raknade voro de ganger da han under de-

cenniernas lopp hoU foredrag eller gjorde meddelanden. Af

naturen ytterligt blyg, nastan manniskoskygg, alskade han

icke upptrada offentligt, men vid ofverlaggningar i en mindre

krets eller pa tu man hand gjorde sig hans insikter och klara

tankar gallande. Hvad han inom Tryckningskommitten och

senare inom Bestyrelsen, dar han var den centrala personen,

verkat har Sallskapet allt skal att med tacksamhet minnas,

liksom ock hvad han som skarpsynt systematiker gjort for

iitredandet af Finlands egenartade Hieracium-tormer, for sa

vidt dessa kunna klargoras genom direkt jamforelse utan od-

Ungsforsok, men den storsta betydelsen for Sallskapet har dock

den lararegarning haft han som docent och e. o. professor ut-

fort. Battre kan detta icke tolkas an det gjordes i det tal Sall-

skapets sekreterare, magister I. O. Bergroth, till honom hoU

pa 75-ars dagen, da han, utom annat, yttrade: »Det har utan

tvifvel varit af utomordenthg betydelse for detta Sallskap,

att professor Norrlin genom sin stallning som akademisk larare

kommit i sa att saga daglig beroring med den studerande ung-

domen. Vi kanna ju alia, hurusom han i sina forelasningar med
forkarlek behandlat Finlands flora och vegetation. Vid dessa

forelasningar har den unga studenten forst borjat fa begrepp

om hvad formlmtik vill saga; har har han ocksa blifvit invigd i

vaxtgeografiens elementer, belysta ur foredragarens egen rika

erfarenhet. Med ett ord, har har den blifvande exkurrenten fatt

sina forsta impulser till ett sjalfstandigt arbete, hans intresse

att kunna utratta nagot pa egen hand, att kunna draga ett om
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an aldrig sa litet stra till den gemensamma stacken har vackts.

Men forst nar var unge student blifvit medlem af

Societas pro Fauna et Flora Fennica och borjat fundera pa att

vaga sig ut en sommar pa egen hand, forst da far ban erfara hvad

prof. NoRRiviNS vanskap och deltagande aro varda. Med aldrig

trottnande ifver gifver denne da goda rad och formaningar

med pa resan och utarbetar plan for sommarens arbete, med

hka stort talamod som intresse lyssnar ban till den aterkomnes

berattelse om sina erfarenheter och iakttagelser, med vanbgt

ofverseende rattar han det ofuUkomhga och famlande arbetet

och ar sedan den ifrigaste att igen uppmana till nya resor for

att gora nya landvinningar for kannedomen om den finska

vaxtvarlden. Med ett ord — professor Norrlin ar den sann-

skyldiga uppfostraren for vart Sallskaps unge botanister.»

Att detta uttalande icke var en festfanfar utan innebar den

fuUa sanningen intyga alia de som statt Norrlin nara. I nastan

alia de botaniska exkursioner som allt ifran 1870-talet anda in

till borjan af detta sekel bar foretagits, hade han sin hand med,

ofta som initiativtagare, atminstone som radgifvare.

JoHAN AxEi. Palme:n hade i naturalhistoriens studium in-

forts af sin morbror, professor EvERT Julius Bonsdorff, hvil-

ken han redan under sin skoltid bitradt vid ordnandet af de

zoologiska samlingarna a Anatomiska museum. Student 1865,

var han en sjalfskrifven medlem i den tidigare omtalade expe-

ditionen till Hoytiainen samma ar, under hvilken han doku-

menterade sig sasom en dugande samlare bade af djur och vax-

ter. Foljande host foreslogs han af professor Moberg till med-

lem af Sallskapet. Under den narmaste tiden namnes bans

namn endast nagra ganger i protokollen i sammanhang med

olika djur- och vaxtfynd, men att han genom sitt intresse och

sina insikter lankat de aldre medlemmarnas uppmarksamhet

pa sig kan man se daraf att han, sasom redan ofvan namndes,

utsags till medlem i den kommitte som skuUe afgifva ett for-

beredande yttrande om den planlagda expeditionen till Vastra

Lappmarken. I denna blef han en af deltagarena, och pa hosten

samma ar utnamndes han till amanuens vid Zoologiska museum.

I egenskap af Sallskapets intendent kom han till foljd af om-
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standigheter som tidigare berorts att blifva zoologiens framsta

malsman inom Sallskapet. Dess vice-ordforande doktor Malm-

GREN var visserligen zoolog, men ban togs i ansprak for adminis-

trativa varf i samhallet, hvilka inom kort aflagsnade honom

fran Sallskapet och vetenskapen. Det var genom amanuensen

Palme;ns atgoranden, som de a Zoologiska museum befintliga

finlandska samlingarna smaningom sammanfordes. Enligt

tidens sed hade ban utvalt sig en specialgrupp till studium —
det var bladsteklarna — men bans bag drogs snart till fragor

af allmannare art. I bans beromda doktorsdisputation »0m fag-

larnas flyttningsvagar» framtradde bans geografiska intressen;

under en studieresa i Tyskland bangaf ban sig at morfologiska

ocb utvecklingsbistoriska undersokningar, ocb bemkommen

reformerade ban den akademiska undervisningen i zoologi,

bvilken ban sasom ordinarie professor skotte fran 1884 till 1908.

PAI.MENS produktion som zoologisk forfattare var icke be-

tydande efter det ban blifvit professor — i Sallskapets Acta

finnes icke en rad af bans band for bvilken ban ar utsatt som

auktor — men ban samlade omkring sig ocb bjalpte en talrik

skara af arbetande larjungar. Sa godt som enballigt valdes ban

till Sallskapets ordforande efter det att professor Lindberg

skattat at forgangelsen (1889) ocb professor S^lan, som Sall-

skapet, i tacksam bagkomst af bans langvariga verksambet,

efter bonom utsett till ordforande, onskat draga sig tillbaka

(1892). Huru ban af de yngre uppfattades ser man af det tal

som vid Sallskapets 75-ars fest till bonom bolls af doktor A. 0.

KiHLMAN. Afven af detta ma bar ett utdrag meddelas. Efter

att bafva erinrat om professor Palmens fortjanster som larare

ocb om det personliga forballande, som uppkom mellan bonom

ocb eleven, yttrade talaren:

»Vi bafva vant oss att vid varden af Sallskapets angelagen-

heter bos var ordforande finna samma lefvande intresse, samma

ofortrottade astundan att vagleda fortjansten, uppmuntra

medelmattan, att visa afven den ringare begafningen en plats

for nyttig verksambet. Ingen ansats till positivt arbete bar

beboft sakna ordforandens valvilliga stod ocb sakkunniga rad,

ofta nog bar afven materiellt understod frikostigt meddelats.
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nagot hvarpa Sallskapet sarskildt i dag fatt erfara ett sa kraf-

tigt och minnesvardt exempel. ^)

Det ar detta som gjort att sa manga band af fast vanskap

forena Sallskapets ordforande med dess ofriga medlemmar.

Detta personliga forhallande liar afven tryckt sin vackra stam-

pel pa manga af de viktigaste foretagen under de tva senaste

decennierna af Sallskapets verksamhet; exempelvis ma erinras

om utvecklingen af den ornitologiska fenologien, om Kola-re-

sorna, om stationen pa Lofo. Ofverallt sparas samma medvetna

strafvan att tillampa den moderna vetenskapens mal och medel

i hembygdsforskningens tjanst, att med andra ord utveckla en

vetenskaplig forskning, som ar inhemsk i ordets fulla bemar-

kelse och darigenom bUr sldcldig att fylla en ruta i det univer-

sella vetandets mosaikarbete.

Endast i ett afseende har var ordforande stadse och ofverallt

tradt tillbaka afven for de yngre och yngsta i var krets. Vid for-

foganden och beslut af hvad art de an ma varit har ordforanden

alltid varit blott en man i ledet utan all myndighet. Hvarje

mening har, afven om den ej alltid sjnts tillrackligt grundad,

fritt fatt bryta sig och gora sig hord; afven detta har val ej

varit utan betydelse for Sallskapets utveckling.>>

Af stor och till en aflagsen framtid sig strackande betydelse

for de naturhistoriska, sarskildt de zoologiska studierna och

darigenom afven for Sallskapet, var Zoologiska stationen pa

Tvarminne, den han med egna medel grundlade och dar intres-

serade forskare, aldre och yngre, gladt mottes i likartade straf-

vanden.

Ett mycket karakteristiskt drag hos Palm^n vid sidan af

hans frikostighet och hjalpsamhet var bans strafvan att fa till

stand samarbete. Inom Sallskapet for Finlands Geografi, hvars

sekreterare och centrum han var, kom han harigenom under-

bara ting astad. Den stora Kola-expeditionen 1887, i hvars

utrustande ocksa Fauna-Sallskapet deltog och af hvars skordar

det fick sin del i samUngar och skrifter, var vasentligen hans

verk. Men inom vart Sallskap voro resultaten af hans bemo-

1) Syftar pa en donation hvarom mera langre fram.
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danden icke lika tillfredsstallande. Bristen pa kunniga arbetare

gjorde sig har liksom pa sa manga andi'a omraden i vart land

kannbar, och sokandet a tout prix efter uppgifter som genom
samarbete skulle losas, uppmuntrade icke alltid den individuella

arbetslusten. Pa ett omrade lyckades ban dock samla de spridda

krafterna, det ornitologiska. Sin ungdoms intresse for faglarna,

grundlagdt i morbroderns museum, bibeholl han standigt.

Ofver den finlandska fagelsamlingen hade han 1871 uppgjort

en forteckning i stil med Herbarium Musei Fennici, 1873 hade

han utgifvit Wrights Finlands faglar i en ny upplaga, och under

de sista decennierna samlade han under medverkan af en mangd
fagelkannare i sitt ornitologiska arkiv ett valdigt material af

iakttagelser rorande den inhemska fagelvarlden, hvaraf den

framtida forskningen sakert skall draga stor nytta.

N0RRI.IN och Palme^n stodo hvarandra mycket nara. Fore-

nade sedan ungdomsaren genom en vanskap, som hos den senare

ofvergick till beundran, formade de sig efter hvarandra. De
kompletterade hvarandra, den ena forsiktig och faordig, pa aldre

dagar foga handlingskraftig, med ett skarpt sinne for stil och

form, den andra ovanligt meddelsam, forlig, entusiastisk. I

osjalfvisk, patriotisk hangifvenhet for Sallskapet rackte de

hvarandra handen. De voro lange dess ledare. De namndes

nagon gang, icke alldeles oratt, Sallskapets foraldrar. Begge

kallade Sallskapet till sin hedersledamot.

Utom dessa tre inlade afven andra vetenskapsman stor

fortjanst om Sallskapet. Namnom den liffulle och produktive

entomologen Odo Morannai. Reuter, at hvilken Sallskapet^

da han fyllde sextio ar tillagnade en tom af Acta; professor

Kaaree Mainio Levander, som genom ihardiga forskningar

utredt den mikroskopiska djurvarlden i vara vatten och som

Sallskapet utsag tiU sin viceordforande, da professor Eefving

1911 dragit sig tillbaka for att bereda plats for en forskare

af mer systematisk laggning; doktor Harald LindberG, som:

med sallsynt skarpsynthet forbereder en ny upplaga af Herba-

rium Musei Fennici.
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Den allmanna jjrageln af Sallskapets sammantraden har

under decenniernas lopp icke namnvardt forandrats. De hollos

i samma oforandrade fakultetssal som pa 1830-talet anda till

1899, da Sallskapet jamte ofriga vetenskapliga samfund i huf-

vudstaden fick formanen att disponera ofver ett eget hus,

Kaserngatan 24, med lampliga lokaler for sammantraden af

olika slag och for biblioteken. Antalet motesdeltagare har

oaflatligt tillvuxit. Pa 1870-talet voro de i regeln 12— 15, pa

1890-talet 20—30, i skrifvande stund omkring 60. Denna till-

vaxt har statt i sammanhang med Universitetets under denna

tid skeende utveclding — ty allt fortfarande har Sallskapet

bibehallit sin ofvervagande akademiska struktur. Mest i ogonen

fallande ar tillvaxten af de yngre aldersklasserna, begripligt nog,

da man erinrar sig att antalet medlemmar i studentkaren fran

650 pa 1870-talet under halfseklet vuxit till 2500. Men afven

antalet aldre medlemmar har starkt tillvuxit. Den fasta stom-

men af vid Universitetet anstallda larare och tjansteman for de

naturalhistoriska disciplinerna har afven den befunnit sig i en

oaflathg tillvaxt. Medan desse t. ex. ar 1875 voro fem, aro de

nu mellan tjugo och trettio, och om ocksa langt ifran alia taga

nagon del i Sallskapets verksamhet — det samma var forhallan-

det afven pa 1870-talet — sa har harigenom dock ett afsevardt

tillskott af arbetskraft och erfarenhet tillforts Sallskapet. Lagg

hartill nagra intresserade tjansteman, aldre och yngre, mest

pedagoger, och bilden af motesdeltagarne ar nagot sa nar full-

standig. En och annan dam synes ocksa bland de narvarande,

sedan doktorinnan Mimmi Sahi,berg fodd Werwing, sasom den

forsta kvinnliga medlemmen, invalts ar 1878.

Anmarkningsvard, sarskildt i jamforelse med Sverige, ar att

sa ytterst fa medborgare med intresse omfattat naturalhistoriens

studium sasom en bisysselsattning eller ett noje. Medan i Sverige

hagen for naturalhistorien ligger i bloden, sa att medborgare i

de mest oUka samhallsstallningar snart sagdt ofverallt i landet

aga och underhalla hithorande samhngar, ja upptrada som for-

fattare, ofta med betydande framgang, aro de fall ytterst sall-

synta i vart land da en sadan hag forefinnes vid sidan af fack-

sysselsattningen. Darfor upptager forteckningen ofver Sail-
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skapets medlemmar under senare tid sa ytterst fa utofver dem
som vid sina universitetsstiidier kommit i beroring med natural-

historien. Bland studenterna inom Sallskapet utgjorde pa 1870-

och 1880-talet de blifvande lakarne majoriteten. Deras studier

for filosofie kandidatexamen forde dem i beroring med natural-

historien — man erinre sig att Nylander, af Tengstrom och

LiNDBERG studerat medicin — och denna ansags, sasom upp-

hofvande iakttagelseformagan, vara af stor betydelse for skolan-

det af den praktiska lakaren. Senare holl man pa tongifvande

hall pa de matematiska studiernas stora betydelse for lakaren,

medan for narvarande medicinen soker sin sakraste grund i

kemien och fysiken. Illustrerande det aftagande intresset for

naturalhistorien bland lakarne ar det att af Medicinska fakul-

tetens 21 professorer for narvarande endast tre aro medlemmar
af Sallskapet. Det bor dock tillaggas att lakarens intressen

motas och sammanga med faunistens' och floristens pa andra

omraden af biologiens vidstrackta fait och att en astundan att

uppehalla sambandet mellan arbetarne pa biologiens oUka om-
raden tagit sig uttryck i de pa initiativ fran lakare-hall anord-

nade gemensamma sammantradena af Finska Lakaresallskapet

och Societas pro Fauna et Flora Fennica, vid hvilka halhts

foredrag af allmannare intresse. Dessa agde rum aren 1916

och 1917. For deras fortsattande har den nodiga sinnesron

saknats.

Intresset for Sallskapets strafvanden star nu bland de unga
framst att soka hos de bhfvande lararne i naturalhistoria vid

elementarlaroverken, vida talrikare nu an forr, och hos de blif-

vande forstmannen och jordbrukarne. Att soka intrade i Sall-

skapet blott for nojet eller aran att tillhora ett sallskap kommer
sen lange alls icke mer i fraga, den glada sallskapliga samvaron

mellan medlemmarna har icke strackt sig utofver smarre kot-

terier, och det finnes sa manga sallskap att man godt kan valja

ett for hvilket man hyser ett visst intresse. Ej heller finnes

numera i samma grad som forr motivet att man genom sin in-

skrifningsafgift gor Sallskapet en tjanst. Daremot har det

under den senaste tiden upprepade ganger handt att personer,

som af en eller annan anledning ihagkommit Sallskapet med
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donationer, blifvit af Sallskapet till medlemmar invalda, det

enda sattet for Sallskapet att visa sin erkansla. Det kan som

allman regel fastslas att till medlemmar af Sallskapet endast

valts personer som varit intresserade af dess syften. Hvad
betraffar den formella kompetensen torde denna nagot sa nar

kunna anges genom fordran pa studentexamen. Endast Ha-

RALD LiNDBERG invaldes som lyceist: det var en gard af akt-

ning och tacksamhet da Sallskapet efter sin ordforandes dod

till medlem kallade sonen, bans elev och tragna medhjalpare.

Ett par ganger tidigare hade fortjanta ungdomar invalts, men

den enda gang efter 1830-talet, da protokoUet namner att en

votering agt rum angaende ett inval, var da fraga uppstatt

cm att till medlem kalla en lyceist — hvilket afbojdes.

Med afseende a de utlandska ledamoterna vidtogs pa ars-

motet 1890 den forandring att bland dem skulle skiljas emellan

hedersledamoter och utlandska ledamoter. Kallelsebrefven

for dessa skulle enUgt ett senare beslut (april 1891) for gangen

uppgoras af forslagsstallaren i samrad med ordforanden och

sekreteraren.

Samtidigt med att antalet medlemmar som ofvervarade

sammantradena tillvaxte, okades ocksa antalet foredrag och

meddelanden. Medan tidigare endast fa fordristade sig att

upptrada vid sidan af ordforanden och de aldsta medlemmarna,

blef det genom dessas vanliga uppmuntran mer och mer bruk-

ligt att afven yngre medlemmar redogjorde for sina fynd och

iakttagelser. For sekreteraren var det icke alltid latt eller ens

mojhgt att for protokollet affatta ett exakt r^ferat af meddelan-

dena, gjorda af ovana foredragare, och Sallskapet uppstallde

darfor 1908 fordran att foredragarne sjalfva skulle till honom
inlamna skriftligt referat af sina andraganden. En foljd haraf

har varit att protokoUen for senare tid innehalla utforhga redo-

gorelser for sma meddelanden, medan tidigare afven vidlyftiga

fragor behandlats i stor knapphet. Da det samtidigt blef bruk-

Ugt att redogorelsen for det som vid sammantradena forehafts

icke blott nedlades i de skrifna protokollen utan i nagot sa nar

oforandradt skick trycktes i Sallskapets »Meddelanden», spor-

10
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rades mangen att till vinnande af en viss forfattareara ofver-

vinna sin blyghet och offentligen upptrada.

Ahorarekretsens storre omfattning bar gifvetvis stallt nya

fordi'ingar pa foredragen. Medan tidigare en afbildning, en

karta, en tabell, som skuUe illustrera det sagda, utan storre

olagenhet kunde cirkulera bland ahorarne, blef det infor ett

storre auditorium nodvandigt att anvanda vaggbilder i storre

format, och i den nya samlingslokalen hafva ocksa stundom

Ijusbilder kommit till anvandning och verkat lockande pa de

askadande ahorarne. Att jamte demonstrationer af detta slag

och af storre naturforemal, som kunnat framlaggas till audi-

toriets betraktande, afven sadana smakryp eller kryptogama

vaxter forevisats, som ett obevapnadt oga knappast kunnat

urskilja, har icke skadat.

Medan tidigare, sasom vi hafva sett, botanisterna mer an

zoologerna gafvo pragel at Sallskapets moten, hvilket berodde

pa tillfalliga personkonstellationer, har detta forandrats sa

att nu de zoologiska meddelandena aro afgjordt ofvervagande.

Att sa ar forhallandet kan knappast forvana, da man namligen

betanker mangfalden af former och rikedomen pa arter bland

djuren: redan Finlands skalbaggar rakna ett antal arter hvilket

ar af samma storleksordning som det sammanlagda antalet

arter af karlvaxter, mossor och lafvar. Faunisten har ett storre

omrade an floristen, zoologien krafver flere arbetare an botani-

ken, och har ocksa bland Universitetets fast anstallda larare

flere representanter. En medverkande orsak till det namnda
forhallandet ar ocksa att soka dari att pa botaniskt hall en

differentiering af arbetet och forskningen intradt, som ledt till

bildandet af egna sallskap eller foreningar, inom hvilka mycket

sadant forhandlats, som kunnat vid Sallskapets moten och i

dess skrifter framlaggas. Inom Finska mosskulturfqreningen

har ett intensivt arbete bedrifvits till utredande af Finlands

fytopaleontologi och af dess sumpmarker, men harom ha endast

enstaka meddelanden funnit vag till Sallskapets moten. Och

inom Finska forstsamfundet har under Cajanders energiska

ledning en serie arbeten utforts, hvilka i mangt och mycket

motsvarat det arbetsprogram som foresvafvat Sallskapet.
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Pa zoologiskt hall aro annu icke nagra pa satt och vis konkur-

rerande specialforeningar att anteckna, dock bor framhallas att

Statens Fiskeristyrelse under doktor Jarvis direktorat fatt ett

vetenskapligt grepp pa sina uppgifter om hvilka Sallskapet med
intresse tagit kannedom. Likasa att genom Finska Vetenskaps-

Societetens forsorg anslag utverkats for biologiska undersok-

ningar i Ostersjon, Bottniska viken och Ladoga i sammanhang

med de rent hydrografiska, hvilka undersokningar, sedan de i

tva decennier fortgatt, stabiliserats genom inrattandet af Hafs-

forskningsinstitutet. Vid den ursprungliga planlaggningen af

dessa arbeten hade Vetenskaps-Societeten onskat samarbeta med
Sallskapet, men den kommitte som Sallskapet inom sig utsag

for att uppgora programmet sammantradde aldrig, sa att Veten-

skaps-Societeten ensam ofvertog ledningen. Pa verksamheten

inom Sallskapet ha dessa hydrografisk-biologiska undersok-

ningar icke inkraktat; tvartom har Sallskapet haft formanen

att folja med deras fortgang.

Motena med deras foredrag och meddelanden hafva varit

det sammanhallande bandet mellan Sallskapets medlemmar i

Helsingfors. Genom referaten i de dagliga tidningarna har

kannedomen om lifvet inom Sallskapet omedelbart spridts

till medlemmarna i landsorten och till den stora allmanheten.

Ursprunghgen hade meddelandena till pressen gifvits af ord-

foranden, senare af sekreteraren, och till slutet af 1870-talet

torde Helsingfors Dagblad hafva kunnat anses som Sallskapets

officiella organ, men sedermera ha tidningarna forskaffat sig

referat genom olika medlemmar, hvilka i regeln harfor godt-

gjorts af Sallskapet genom gratisexemplar af skrifterna. En
astundan att genom mer an blott tidningsreferaten narma den

stora allmanheten till Sallskapet framtradde, da ar 1906 i sam-

manhang med motena anordnades nagra foredrag af allmant

intresse, till hvilka afven den stora publiken hade tilltrade.

Ingenjor C. T. Eriksson redogjorde i ett af vackra Ijusbilder

illustreradt foredrag for sina upplefvelser i Afrika med dess

hogdjur och jaktvildt, medan lektor D. A. Wikstrom uttalade

sig om naturalhistoriens stallning i den foreslagna nya laro-

planen for vara laroverk. Fran hosten 1920 har pa ordforandens
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initiativ den anordning vidtagits att, innan de egentliga motes

-

forhandlingarna begynna, ett foredrag af icke alltfor speciell

natur halles, till hvilket allmanheten liar fritt tilltrade, och med
gladje bar man sett att dessa tillfallen tagits i akt.

Den arbetsfordelning inom Sallskapet, som stadgarna fast-

slog genom angifvandet af sarskilda tjansteman med olika alig-

ganden hade tidigt visat sig vara otillracklig. Nar »Notiserna»

planlades, skapades, sasom vi hafva sett ett nytt organ, ett

redaktionsutskott, bestaende af ordforanden och intendenterna.

Bestamningen harom aterupplifvades 1861, hvarvid afven sekre-

teraren blef medlem af Granskningsutskottet, som det nu kal-

lades; benamningarna vaxlade: man talade afven om Tryck-

nings- ellerRedaktionskommitten. Detta var borjan till en orga-

nisation som efter hand antog allt storre fasthet. Utskottets

befogenhet fastslogs ar 1869 salunda att det egde ratt att vid-

taga nodiga redaktionsandringar af manuskripten utan att

Sallskapets tillstand dartill behofdes, men att, sa snart utskottet

och forfattaren icke kunde enas eller fraga blef om ogillandet

af en afhandling, det slutliga afgorandet skulle forbehallas Sall-

skapet. Vid arsmotet sagda ar utvidgades Tryckningskommit-

ten; det beslots att den skulle besta af tre zoologer och tre bota-

nister, af dem ordforanden och intendenterna sjalfskrifna. —
Nagra ar senare intraffade en liten konflikt. Sallskapets majori-

tet gaf forst Redaktionsutskottet ratt gentemot magister John
Sahi^berg i fraga om vissa stilistiska och typografiska andrin-

gar i bans af utskottet eljest godkanda afhandling om Finlands

Coleoptera carnivora, men medgaf sedan »af konsideration for

f6rfattaren» arbetets tryckning utan att alia andringar blefve

gjorda. Efter alia missforstand, reservationer och justeringar

slutade det hela med seger for utskottet. Som en foljd af denna

erfarenhet beslot Sallskapet pa arsmotet 1873 omfatta ett af

sekreteraren magister Brenner vackt forslag att ofverlata

sin beslutanderatt i dylika fragor at ett forstarkt redaktions-

utskott*, hvartill pa arsmotet tre ledamoter utom de ordinarie

skulle valjas, och beslots tillika att detta forstarkta utskott
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vore beslutfordt med sju medlemmar och att de tre nytillkomne

medlemmarna tillika skuUe vara suppleanter i kommitten.

Inom Sallskapet liksom inom hvarje annat samfund, dar

medlemmarna tillhora manga olika aldersklasser, hade natur-

ligtvis de aldre och mer sakkunniga medlemmarna varit de

bestammande. Da dessa, liksom motesdeltagarena ofver hufvud,

voro fataliga, gestaltade sig ofverlaggningarna helt enkla, men

med stigande antal och med storre meningsskiftningar blef det

icke alltid latt att vid sammantradena komma till en tillfreds-

stallande losning af en eller annan fraga. Icke sallan gjorde

sig for Sallskapet ett behof kannbart af en forberedande ut-

redning utofver den som ordforanden vanligen presterade; och

det blef i regeln Tryckningskommitten som fick sig dylika till-

falliga uppdrag anfortrodda vid sidan af sitt egentliga aliggande.

Men ar 1888 beslots att Tryckningskommitten »nu och framde-

les» egde afgifva forberedande utlatande om ansokningarna om
understod for exkursioner. Det torde framst hafva varit er-

farenheter af dessa slag som ledde till det foreslag om revision

af Sallskapets stadgar som 1894 framstalldes af doktor A. 0.

KiHLMAN. Uppdraget att verkstalla denna revision lamnades at

en kommitte bestaende af Sallskapets samtliga tjansteman,

herrar Palmen, Elfving, R. Boldt, v. Pfaler, Arrhenius,

LevandER och KiHLMAN, samt professor S^i.an. Det forslag

till nya stadgar som denna utarbetade antogs pa arsmotet 1894

utan storre meningsskiljaktighet. Professor J. SahlbERG 6ns-

kade att till § 1 som fick lydelsen »Societas pro fauna et flora

fennica har till andamal att befordra kannedomen af Finlands

djur- och vaxtvarld» skulle fogas »genom att insamla alia slags

finska organiska naturalster och forskaffa sig uppgifter ro-

rande dem samt dessa offentliggora». Och doktor Rob. Boldt

ville bibehalla den gamla men af kommitten strukna bestam-

ningen »ej ma ledamot flere an ett ambete pa en gang innehafva»

hvarigenom tydligen afsags att forhindra en otillborlig makt-

koncentration. De nya stadgarna, affattade bade pa svenska

och finska, stadfastes den 10 oktober 1894. De an i dag begag-

nade tvasprakiga kallelsebrefven uppsattes nu.

I sak hafva dessa stadgar med sina tjugotva paragrafer
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icke att uppvisa nagra ofverraskningar, Att Sallskapets namn
fastslogs att vara Societas pro Fauna et Flora Fennica hade

redan en nastan tjugoarig hafd till grund. En viktig forandring

var skapandet af Bestyrelsen, hvilken ofvertog Tryckningskom-

mittens rol, narmare preciserad. Bestyrelsen tillkom det att

granska inlamnade manuskript, att besluta om deras publi-

kation och om utgifvandet af Sallskapets skrifter samt att for-

bereda alia viktigare arenden, sasom bortgifvandet af stipen-

dier, uppgorandet af program for vetenskapliga undersokningar,

forslag till andring af stadgarna m. m. Bestyrelsen utgjordes

af ordforanden, vice-ordforanden och fem medlemmar, af hvilka

senare arligen en i tur skulle afga.

Ganska markvardigt var att i dess stadgar icke den minsta

antydan gjordes om att Sallskapet enligt sin Magna charta af

1856 inga egna samlingar hade och att det Finska museum,

som dar omtalas och for hvars vard intendenterna skola af-

gifva redogorelse, var Universitetets. Ett afsiktligt fortigande

af denna viktiga omstandighet forelag helt sakert icke. Snarare

far man val antaga att den uppfattningen att Sallskapet icke

samlade for egen rakning under arens lopp sa fullkomUgt ingatt

i det allmanna medvetandet att man ansag den icke behofva

utsagas. A andra sidan infordes en bestamning som formellt

stod i strid med Magna charta, namligen den att intendenterna

skulle valj as for tre ar i gangen. Studiet af de gamla protokollen

later oss forsta huru denna bestamning genom forhallandenas

makt framkallats, utan att dock detta dar uttryckligen sages.

Annu ar 1860 namnes i sammanhang med valen af tjanste-

man ingenting om intendenterna: tidigare valda af Sallskapet

och i sina befattningar faststallda af Konsistoriet, kvarstodo de

naturhgtvis. For de foljande aren heter det i vaxlande uttryck,

att Sallskapets samtliga ambetsman kvarstodo i sina befatt-

ningar, men ar 1866 »atervaldes» intendenterna pa samma gang

de ofriga tjanstemannen utsagos. Nagot senare under sist-

namnda ar afgick doktor S^i.an fran sin befattning som ama-

nuens vid Botaniska museum, i hvilken egenskap han ocksa

varit Sallskapets intendent. Da det for Sallskapet gallde att

valja hans eftertradare, beslots pa forslag af professor Lindberg
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att uppskjuta valet tills amanuenstjansten blifvit besatt; den

hade ansokts af tre personer. Da detta skett, anmalde ord-

foranden att den nyutnamnde amanuensen Norrlin forkla-

rat sig villig att ataga sig varden af Sallskapets botaniska

samlingar och hemstallde om bans antagande till intendent;

hvilket bifolls. Nagot senare samma ar utsags till intendent

for de zoologiska samlingarna den nyss utnamnde amanuensen

Palmen. Den urspriingliga anordningen att Sallskapet valde

och Konsistoriet faststallde valet, hade harmed forandrats till

att Sallskapet till sin intendent antog en af Konsistoriet for-

ordnad tjansteman. Nagot annat kunde egentligen icke komma
i fraga, da ju samlingarna tillhorde Universitetet. En viss

osakerhet i uppfattningen gjorde sig dock allt fortfarande gal-

lande. Ai- 1867 »atervaldes» intendenterna, foljande ar for-

nyades deras mandat genom acklamation pa forslag af fore-

standarna for de respektiva afdelningarna af Museum, men
sedan talas det icke om val eller aterval forr an 1879 och 1880,

sannolikt pa grund af en lapsus af sekreteraren. Den fragan var

emellertid icke klar huru forfaras skulle, da en museets tjanste-

man, som varit Sallskapets intendent, lamnat sin befattning.

En gang hade ban sjalf anmalt sin astundan att icke langre

kvarsta som intendent, en annan gang hade det betraktats

som en klar sak att han i och med detsamma upphorde att vara

intendent. Det var sjmbarligen med tanke pa att gifva Sall-

skapet tillfalle att uttala sig som bestamningen att intenden-

terna skulle valjas infordes 1894, da man ju val kunde tanka

sig att nagon annan a Museum anstalld tjansteman an amanu-

ensen kunde fungera som Sallskapets intendent. Genom bestam-

ningen att intendenterna skulle valjas upphafdes naturligtvis

icke Konsistoriets ratt att bestamma hvilka personer som egde

taga befattning med Universitetets samlingar, — med andra

ord Sallskapet hade icke ratt att valja hvem som halst till in-

tendent — men en viss frihet gafs at Sallskapet att traffa sitt

val af fortroendeman. Att valet skulle goras for en sa pass

lang tid som tre ar afsag visst att hindra tillfalliga opinioner

att stora arbetet.
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I sammanhang med fragan om Sallskapets organisation

kan har namnas att en grupp funktionarer redan tidigare

upphort att existera, namligen ombudsmannen i landsorten.

Detta till foljd daraf att den Sallskapet beviljade portofrihe-

ten for genom ombudsmannen inkommande postforsandelser

pa 1870-talet uppliorde, sa att dessa ombud icke vidare hade

nagon uppgift som ej hvilken medlem som heist kunde fylla.

Bestyrelsen blef nu Sallskapets centralorgan. Dar forbe-

reddes fragorna, dar broto sig olika meningar mot hvarandra.

Afgorandet vid Sallskapets moten af de fragor som voro det-

samma i dess helhet forbehallna var i regeln en enkel formalitet.

En narmare inblick i Bestyrelsens verksamhet vore darfor helt

intressant, men de handlingar som finnas i behall gifva endast

en hogst ofullstandig sadan. Visserligen hade Bestyrelsen redan

1896 beslutat att vid dess moten skuUe foras protokoU, — en

annan from onskan var att Bestyrelsens sammantraden skulle

hallas pa bestamda dagar— och ofta sagos vid sammantradena

ordforanden eller nagon annan sysselsatt med att gora anteck-

ningar, men forst efter ar 1908 infordes en viss ordning harmed.

En utanforstaende kan om Bestyrelsens i viss man alltfor patri-

arkaliska inre lif bilda sig en forestallning endast af det som
darom vid Sallskapets moten inberattats. Under flere ar pa

1890-talet sammantradde Bestyrelsen i regeln vid ett glas te

hemma hos professor Norri^in, hvilken ogarna rorde sig ute.

Det var inom Bestyrelsen ingen brist pa ideer om hvad
Sallskapet borde utratta. Sarskildt Norrlin framstallde val

motiverade forslag, hvilka forst af Bestyrelsen och sedan af

Sallskapet godtogos.

Ett sadant var att exkursionshandbocker ofver cellvax-

terna skulle astadkommas. Borjan gjordes med hattsvamparna,

hvilka professor Karsten pa Mustiala ofvertog. Da det icke

syntes skal att i en exkursionsflora upptaga alia arter, anmo-
dades forfattaren att gora ett urval. Arbetets utgifvande om-
besorjdes af professor Elfving. Det atfoljdes af nio taflor med
afbildningar af representanter for alia slakten. Universitetet

gaf ett tryckningsbidrag och boken utkom 1899. Den hade
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tyvarr icke den asyftade verkan att sporra till svamparnas

studium. Svarigheten att utan farglagda afbildningar bestamma

dessa vaxter samt omojligheten att pa ett tillfredsstallande satt

konservera dem verkade afskrackande, och bartill kom den

omstandigbeten att det till foljd af uteslutningarna ofta visade

sig omojligt att till arten bestamma de gjorda fynden, bvilket

icke verkade iippmuntrande. Nagra vidare exkursionsband-

bocker patanktes icke. Forst 1917 upptogs tanken i utvidgad

form, da Sallskapet pa docenten Palmgrens forslag anmodade

doktor Brotherus att affatta en bandbok ofver Fennoskandias

bladmossor.

I sammanbang med planen pa exkursionsfloror stod forslaget

att anskaffa 10—12 smarre exsiccatsamlingar af cellvaxter till

ledning for exkurrenter, sarskildt for nybegynnare. Det sades

att utsikt fanns for realiserandet baraf, men till bandling blef

tanken icke omsatt. Detsamma gallde ocksa beslutet att genom

sekreterarens forsorg en ofversiktlig journal skuUe foras ofver de

naturalbistoriska exkursionerna och det som med dem bade sam-

manbang, liksom afven onskningsmalet att samlingar som inlam-

nas till Botaniska museum skulle vara fuUstandigt fortecknade.

Jamval foreslog professor Norrlin att Sallskapet skulle

soka fran glomska bevara de i folkspraket anvanda benam-

ningarna pa vaxt- ocb djurarter ocb grupper, vaxtformationer,

jordarter, standorter och terranger eller naturskiljaktigbeter

ofver hufvud, afvensom det bruk allmogen gor af landets na-

turalster. Afven detta forslag fann Bestyrelsen vara synner-

Ugen beaktansvardt, men nagon vidare verksambet af Sallska-

pets medlemmar maktade denna vacki-a och verkligen natio-

nella tanke icke utlosa, om man undantar att studeranden

Luther i Keitele gjorde anteckningar om vaxt- och djurnamn,

om folkseder, skrock o. d., bvilka af professor K. Krohn sasom

synnerligen vardefulla vitsordade anteckningar till arkivet

ofverlamnades, samt att studeranden LiRO pa Aland och i

Ryska Karelen antecknade de folkliga vaxtnamnen, dem ban

senare i Acta offentliggjorde.

Afven senare bar vid olika tillfallen inom Bestjnrelsen myc-

ket diskuterats om hvad som borde goras, men bar det tydligt
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framstatt huru svart det ar, med den brist pa dugliga arbetare

som i landet rader, att for en viss uppgift, den ma vara aldi'ig

sa maktpaliggande, finna den lampliga mannen, och att redan

mycket ar vunnet om arbetslusten och formagan, dar den fin-

nes, sattes i tillfalle att verka i sin egen riktning.

Arbetet inom Sallskapet liar ofver hufvud praglats af frid-

samhet och harmoni. I arsberattelserna har ordforanden ofta

framhalht den goda samjan. Att detta bhfvit sagdt vittnar om
att det icke alltid kunnat sagas. Det hade ju varit mer an be-

synnerhgt om den spanning inom de naturalhistoriskt intres-

serade kretsarna vid Universitetet, som ledde till bildandet af

tva geografiska sallskap i Finland, icke skuUe hafva gjort sig

kannbar inom Sallskapets lif, eller om det politiska sargaendet

inom samhallet icke skuUe hafva har lamnat spar efter sig.

Antipatier och sympatier, grupperingar kring principer, bakom
hvilka personer skymtat fram, hafva tydligt formarkts. Be-

styrelsen, afven om den varit enig, har vid bedomandet af till

publikation anmalda afhandlingar icke alltid kunnat frigora

sig fran mindre behagliga personliga intryck. Ocksa polemiska

sammandrabbningar, foga uppbygghga sasom dyhka oftast

aro, hafva forekommit, men allt detta har icke, efter hvad man
kan se, vallat olycksdigra klyftor. Endast ett fall fran senaste

tid maste med beklagande antecknas, hvarom mera nedan.

Icke heller sprak- och nationalitetsstriden i landet, som kom-

mit sa mycket sargaende astad, har inom Sallskapet alstrat

nagra djupare gaende divergenser. Nagra historiska data be-

traffande denna fraga fortjana att har namnas.

Forsta gangen finska spraket bringades pa tal inom Sall-

skapet var 1829 vid den tidigare omnamnda ofverlaggningen

om affattningen af fageletiketterna i Sallskapets museum.

Darefter forfloto ofver fyratio ar utan att nagon veterligen

tankte pa att tala eller skrifva finska inom Sallskapet. Endast

ett enda litet finskt dokument fran 1845 finnes bland Sallskapets

handlingar, ett bref fran den store finskhetsifraren doktor Woi.-

MAR Styrbjorn Schii^dt, hvari han samtycker till att blifva

Sallskapets ombudsman i Jyvaskyla. Det lyder:



155

Suomen Elain- ja Kasvu-kunnan Seuralle!

Aivan mieleisesti suostun korkia ansiollisen Seuran anomukseen
saada minua asianajajaksi nailla tienoilla; ja suostun sitii mielui-

semniin, kun Seuran toiniitusten esine (foremal) on seka Tieteinen

(vetenskaplig) etta Isanmainen. Jyvaskyla 3:tena Toukokuussa 1845.

Wolni. S. Schildt.

Vid sammantradena gjordes inga meddelanden pa finska.

Det ar mojligt att en eller annan. medlem vid diskussionen

nagon gang begagnade detta sprak, men annu 1888 affattade

Mela den sista berattelse han som intendent afgaf pa svenska.

Svenskan var for honom liksom for alia andra Sallskapets sprak.

For ordforanden, professor Lindberg, var finskan ett fullkomlig

frammande sprak. Karakteristisk for tiden var en episod inom

Tryckningskommitten ar 1881, da Finska litteratursallskapet

skulle fira sitt 50-ars jubileum och doktor J. A. Paemen fore-

slagit aflatandet af en lyckonskningsadress till jubilaren. Det

foreslogs att denna skulle affattas pa finska, men, da detta

sprak alldeles icke kommit till anvandning inom Sallskapet,

menade man i denna den upprorda sprakstridens tid att detta

icke skulle tolkas som en artighet utan som ett tecken pa in-

stallsamhet, hvarfor det bestamdt afbojdes. Och da en skrif-

velse pa svenska, efter hvad det sades, skulle betraktas som en

oartighet, blef resultatet att adressen skrefs pa latin, hvilket

med hansyn till Sallskapets officiella latinska benamning tedde

sig fullt korrekt. Den forsta gangen ett finskt foredrag om-

namnes i protokoUet var den 6 december 1890, da student

AuLis Westerlund redogjorde for i Salmis funna biarter och

deras bon. Darefter har finskan i allt storre grad kommit till

anvandning vid motena, och med afseende a protokoUsspraket

bestamdes ar 1902 genom ett beslut, som till sin innebord var

alldeles riktigt men som fattades pa ett icke korrekt satt, att

arendena skola i protokoUet upptagas pa det inhemska sprak

foredi'agaren begagnar och onskar. — Redan tidigare hade

finsksprakiga manuskript inlamnats. Den forsta finska af-

handlingen anmaldes till tryck i Sallskapets skrifter den 5 feb-

ruari 1876: det var Wainios »Havannoita Ita-Hameen kas-
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vistosta». Pa zoologiskt hall var Westeri^und den forste som i

en uppsats anvande finskan (1889).

Ofvan antyddes att en beklaglig, ja en verkligen smartsam

dissonans forekommit. Det var da professor John Sahi^berg-

den 4 april 1914 uttradde ur Sallskapet. Den narmaste anled-

ningen hartill var foljande. Till publikation hade en af Sall-

skapets medlemmar inlamnat ett faunistiskt arbete om Fin-

lands mikrolepidoptera. Bestjrrelsen hanskot manuskriptet

till granskning af tva medlemmar, hvilka hvardera studerat

denna djurgrupp. Dessa framstallde mot arbetet sarskilda

anmarkningar, bade sakliga och formella. Det befanns emel-

lertid omojligt att fa till stand en omarbetning med beaktande

af dessa anmarkningar, och da dartill kom att arbetet var syn-

nerligen omfattande — det skulle hafva fyllt en vanlig volym

af Acta — vagrade Bestyrelsen, trots att arbetet kunde vara

nyttigt, att trycka detsamma, hellre an att vedervaga Sall-

skapets pengar och anseende. Professor SahlberG ansag detta

beslut vara hogst beklagligt. Han hanvisade till sin farfars

Insecta fennica, som utan att vara ett utmarkt eller originellt

arbete — diagnoserna dari voro afskrifna fran Gyllenhaals

Insecta suecica — dock varit af stor betydelse for den entomo-

logiska forskningen i landet. Vara mikrolepidoptera hade

ganska ingaende studerats af af Tengstrom och E. Reuter,

samlingen pa museum var vardefull, men ett mer omfattande

material kunde ej emotses forr an en lamplig handbok som be-

handlade dessa insekter fanns att tillga. En sadan skulle det

nu ifragavarande arbetet blifva. Bestyrelsen kunde dock icke

franga sin uppfattning om hvad Sallskapets basta krafde, och

resultatet blef att Saheberg afgick fran Sallskapet, dar han i

mer an 48 ar verkat. Patagligen var denna episod dock endast

droppen som kom karlet att rinna ofver. Den gamle forskaren

kande sig tydligen sta ensam och oforstadd och icke heller ratt

forstaende den nya tiden. For honom tedde sig samlandet af

faderneslandets djur och vaxter och de sig dartill anslutande

publikationerna sasom Sallskapets hufvuduppgift, hvilket han,

sasom vi hafva sett, onskade fa inryckt i de nya stadgarna af
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1894. Det radde allt ifran unga ar mellan honom och Sallska-

pets ordforande en divergens i uppfattningen om den zoolo-

giska vetenskapen och manga andra fragor, som med aren

patagligen vaxte; morfologiska och utvecklingshistoriska under-

sokningar betraktade han med en viss misstro, och han sag

icke med gladje huru de ibland Sallskapets medlemmar vunno

terrang. Ocksa i andra fragor kande han sig sta ensam. Kort

forut hade Sallskapet pa Bestyrelsens forslag beslutit hos Hans

Kejserhga Majestat anhalla om att bjornen, hvars existens i

landet syntes hotad, matte fridlysas i tva eller flere krono-

parksomraden. Mot detta beslut hade han, ihagkommande

bjornens harjningar i de najder dar han tillbragt sin barndom,

och framhallande dess egenskap af skadedjur, inlagt en re-

servation, som visade huru upprord han kande sig. .Sa kom
denna tryckningsfraga. Oforstadd och missnojd lamnade han

Sallskapet, dar egendomligheterna i bans lynne kanske icke

alltid bUfvit tillborligt beaktade. Da nagra ar hade gatt, gjordes

enskildt pa initiativ af medlemmar, som garna hade helsat

den fortjante entomologen som Sallskapets hedersledamot,

en forfragan om ett eventuellt aterintrade i Sallskapet, men
svaret var icke uppmuntrande.

Da tiden for Sallskapets 75-ars jubileum nalkades, foreslog

doktor Rob. Boldt, det var redan i december 1892, att man
skulle skrida till vissa atgarder i anledning haraf. Framst af-

fattandet af en ingaende skildring af Sallskapets verksamhet

och oden under det senaste kvartseklet, alltsa en fortsattning

pa MoBERGS till Sallskapets 50-ars dag 1871 forfattade historik.

Ytterligare utvecklande sitt forslag, framhoU doktor Boldt
sasom onskvarda astadkommandet af specialredogorelser for

den utveckling enhvar hos oss odlad gren af zoologien och bota-

niken genomgatt afvensom af en fullstandig forteckning ofver

all finlandsk eller Finland berorande naturalhistorisk litteratur

afvensom af ett fuUstandigt innehallsregister till Sallskapets

protokoll. I anledning haraf uppdrog Sallskapet vid arsmotet

1893 i enhghet med Tryckningskommittens forslag at herrar

Sahlberg och Reuter att utarbeta ett zoologiskt samt at
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herrar Ei^fving, Arrhenius och R. BoIvDT att utarbeta ett

botaniskt register till Sallskapets saval protokoU som publika-

tioner. Herrar Pai^men och Levander utsagos att uppgora

den zoologiska litteraturforteckningen, herrar S^IvAN och

KiHLMAN den botaniska; den sistnamnde meddelade en tid

efterat att han atog sig varfvet endast under forutsattning att

katalogen komme att hanfora sig till seklets slut, ej till Sall-

skapets 75-ars dag. Daremot tyckes Sallskapet hafva lamnat

fragan oppen om specialredogorelserna, hvilka icke af Tryck-

ningskommitten forordats, liksom afven den om hufvudpunk-

ten i forslaget, historiken. Tiden gick. I november 1895, alltsa

ett ar fore jubileet, togs fragan ater af forslagsstallaren till tals.

Det framgick da att meningarna inom Sallskapet och inom

Bestyrelsen, som nu eftertradt Tryckningskommitten, voro

delade saval om hvad kommitten i saken tillgjort som om hvad

Sallskapet harom beslutat, i anledning hvaraf Bestyrelsen

anmodades att anyo upptaga forslaget till profning i hela dess

vidd. Sa skedde, och uttalade Bestyrelsen foljande:

»En historik ofver det senast forflutna kvartseklet skulle

otvifvelaktigt erbjuda mycket af intresse, sa mycket mer som
densamma borde berora en del ocksa af den period som be-

handlats af statsradet Moberg vid Sallskapets 50-ars fest.

Man kan emellertid ej neka att i vissa afseenden senaste tid

dock ligger oss nog nara och att darfor tidpunkten ej ar fuUt

lamplig liksom ock att ett passeradt ^/^ sekel icke innebar nagot

synnerligen anmarkningsvardt. Denna smakfraga uppvages

dock af fragan huruvida lampHg person funnes hugad att ataga

sig varfvet. Bestyrelsen har i detta syfte vandt sig till profes-

sor NoRRLiN, men erhallit ett afbojande svar, liksom jamval

af herrar S^lan, Ei^fving och Pai^men, och kan saledes icke

for narvarande foresla nagon atgard i detta afseende.

2) En fuUstandig forteckning ofver finsk och Finland be-

rorande naturalhistorisk litteratur har lange utgjort ett onsk-

ningsmal. Den botaniska delen kunde mojligen utan storre

svarighet redigeras till nastkommande host, men i zoologiskt_

afseende ar sa foga utrattadt att nagot dugligt ej kan astad-

kommas till namnda tid. Bestyrelsen har darfor aftalat med
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de tva botanister och zoologer, som inom Sallskapet atagit sig

arbetet, att dessa med benaget bitrade af sakkiinnige skulle

afsluta arbetet med detta sekels slut och omedelbart darpa

publicera forteckningen.

3) Nyttan af de foreslagna specialframstallningarna af de

olika naturalhistoriska branschernas utveckling i Finland vill

Bestyi'elsen ingalunda underkanna. Likvisst anser Bestyrelsen

att for narvarande icke finnes utsikt att alia branscher kunde

behandlas pa ett fuUt tillfredsstallande satt, atminstone ej alia

de zoologiska. Da hartill kommer att Bestyrelsen icke anser

utgifvandet af ifragavarande historik for narvarande vara syn-

nerligen maktpaliggande utan fastmer haller for att partiella

redogorelser bora afvaktas i den man enskilda forskare kunna

afgifva dem i fullkomligt skick, sa anser sig Bestyrelsen bora

afstyra denna del af forslaget.

4) Angaende det foreslagna sakregistret till Sallskapets publi-

kationer bar delgifvits Bestyrelsen att detsamma ar under arbete.

Tillika bar Bestyrelsen erfarit att doktor B01.DT ar sysselsatt

med det register till protokollen som af honom foreslagits.

I sammanhang med behandlingen af forevarande fraga har

Bestyrelsen enats om onskvardheten af att till ifragavarande

tillfalle utgifves fortsattningen af den katalog ofver Sallskapets

medlemmar som ar 1871 offentliggjordes samt en forteckning

ofver Sallskapets bibliotek, i hvilket afseende samfundets re-

spektive tjansteman utlofvat sin medverkan.»

Infor forhallandenas non possumus kunde Sallskapet gif-

vetvis icke gora nagonting annat an tillstyrka utgifvandet af de

tvanne sistnamnda katalogerna; betraffande de i fjarde mo-
mentet namnda registren lamnades at redaktorerna ratt att

afgora hvilken tidrymd de skulle omfatta. Helt visst voro de

fiesta inom Sallskapet af samma asikt som rektor Brenner,
hvilken till protokollet lat anteckna sitt beklagande af att fra-

gan om historiken maste forfalla pa grund af bristen pa darfor

lampUg person, hvarjamte ban uttalade att utarbetandet af

en historik ofver Sallskapets verksamhet val aldrig vore sa

maktpaUggande att den icke kunde allt vidare uppskjutas.

En historik, en fortsattning till Mobergs skildring, kom
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likval till stand. Den utarbetades i elite stunden af NoRRLiN

och Palmen, upplastes vid 75-ars dagen och trycktes i utvid-

gad form i Meddelanden h. 23. Medlemsforteckningen, redi-

gerad af magister I. O. Bergroth, blef fardigtryckt i utsatt

tid. Katalogen ofver Sallskapets bibliotek, hvilken rektor

Arrhenius och doktor E. Reuter forklarat sig villiga att

uppratta, hade fortskridit sa langt att den senare kunde i manu-

skript framlagga den del som omfattade de periodiska publika-

tionerna; afsikten var att denna skuUe efterfoljas af en forteck-

ning ofver sjalfstandiga arbeten och separat. Mellankomna

hinder hade omojliggjort tryckningen. Nagot vidare gjordes

icke och har icke heller sedan dess gjorts till saken. Af de pla-

nerade sakregistren forelades for Sallskapet vid jubileet det

botaniska, uppgjordt af professor E1.FVING med bitrade af

studerandene Hayren, Luther och Wahlberg; det depone-

rades liksom registret fran 1871, i Sallskapets arkiv; det zoo-

logiska afhordes daremot icke. Det sakregister till protokollen

som doktor R. B01.DT, initiativtagaren, atagit sig blef ocksa

fardigt och ofverlamnadt till Sallskapet, men ett oblidt ode

har latit detsamma sparlost forsvinna. En bestaende vinning

af doktor Boldts forslag var daremot utgifvandet af de begge

litteraturforteckningarna. De blefvo senare fardiga. Genom ett

forceradt arbete, som leddes af O. M. Reuter och A. Luther,

blef forra halften af Bibliotheca zoologica fardig sa den kunde

framlaggas vid Nordiska naturforskare- och lakaremotet i Hel-

singfors i juli 1902, men fardigt afslutadt blef arbetet forst sju

ar senare. Den botaniska utkom 1916 med titel »Finlands

botaniska litteratur till och med ar 1900»; den var belt och

hallet utarbetad af S^ean, som i denna digra volym vidare

utbyggt sitt ungdomsarbete fran 1867 »Finlands botaniska htte-

ratur»; bans medarbetare Kiheman hade redan i borjan af sek-

let for politiska varf lamnat arbetet inom Sallskapet.

Pa sin 75-ars dag sammantradde Sallskapet pa ofligt satt.

Till inhemska hedersledamoter valde Sallskapet nu statsradet

E. J. BoNSDORFF och arkiatern 0. E. A. HjELT i tacksam hag-

komst af hvad desse tidigare gjort for framjandet af Sallskapets

syften. Till utlandska hedersledamoter valdes atta, till korres-
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ponderande ledamoter tretton iitlaiidske forskare, livilka finnas

uppraknade i ledamotsforteckningen. Harefter framlades for

Sallskapet de kataloger och register, som med tanke pa denna

dag utarbetats och har ofvan omnamnts. Vidare foredrog

ordforanden, professor Pai^men, en donationsskrifvelse, i hvil-

ken han till hugfastandet af minnet af sin nyss aflidne fader,

senator J. Ph. Palmen, hvilken i sin ungdom varit en verksam

medlem af Sallskapet och bekladt olika befattningar inom det-

samma, till Sallskapet ofverlamnade 10 000 mark for befordran-

det af dess vetenskapliga andamal. Sedan sammantradet slu-

tat, samlade sig Sallskapets medlemmar, till ett antal af vidpass

45, i SocietetshusetsN:o 35, som for tillfallet smakfullt dekorerats.

Till festen hade inbjudits de bagge nyss utsedda hedersledamo-

terna, herrar Bonsdorff och Hjelt, samt Universitetets tjanst-

forrattande rektor, professor J. Forsman, af hvilka den forst-

namnda dock icke kunnat efterkomma inbjudningen. Efter

det te intagits och Sallskapets samlade publikationer tagits i

ognasikte, vidtog kl. '/a ^ ^^^ egentliga programmet for festen

i det att ordforanden professor Pairmen besteg talare-estraden

och upplaste den historik ofver Sallskapets verksamhet under

det forflutna kvartseklet, som han och professor Norri<in till

denna hogtidlighet sammanskrifvit. Sedan balar efter fore-

di-agets slut framstallts, utbragte professor Pai^m^n ytterhgare

en toast for Sallskapet och dess framtid, hvilken skal under

lifliga hurrarop tomdes. Vidare hollos tal for Sallskapets heders-

ordforande professor W. Nyi^ander (af professor S^lan)

och for de nyss utsedda hedersledamoterna (af professor Elf-

VING), af hvilka arkiater HjEET tackade for skalen. Foljde sa

ett tal, pa finska, for fosterlandet af lektor A. J. Mela, hvari

talaren tillika tackade Universitets-myndigheterna, standerna

och den inhemska styrelsen for hvad de gjort for Sallskapet.

I anslutning hartill upptradde professor Forsman, som, lika-

ledes pa finska, erinrade om den allmant fosterlandska bety-

delsen af Sallskapets strafvan och i Universitetets namn tac-

kade detsamma for den betydande insats det i och genom sina

medlemmars arbete gjort for hojandet och befordrandet af

naturvetenskapernas studium vid var hogskola.

11



162

Harmed var festens officiella program slut. Sedan upplastes

lyckonskningstelegram fran Entomologiska foreningen i Stock-

holm och fran medlemmar i Abo, Tammerfors, Vasa, Marie-

hamn, Borga, Nykarleby och Kobenhavn afvensom en hals-

ning fran professor Nylander i Paris, till hvilken ett telegra-

fiskt svar omedelbart afsandes.

Harefter sattes deltagarena i festen i tillfalle ett betrakta en

storre samling fotografier af Sallskapets medlemmar, bade

doda och lefvande, aldre och yngre, hvilken samling, uppfast

pa en storre skarm, hittills varit dold af ett skynke. Tanken att

astadkomma ett bildgalleri af Sallskapet gick tillbaka till 50-

ars dagen, da en anonym medlem — det var hofradet Rabbe —
forarade ett album for andamalet jamte sin egen fotografi.

Samlingen hade varit obetydlig och sa godt som bortglomd,

men ar 1893 hade davarande sekreteraren, doktor R. Boldt,

erinrat harom och med Sallskapets bemyndigande skridit till

dess forfullstandigande. En af de forsta medlemmar, som hor-

sammade uppmaningen att insanda sin bild, var Z. Topelius,

Sallskapets sekreterare for mer an 50 ar sedan. Han hade skrif-

vit: »Pa uppmaning sander harmed en desertor fran Finlands

fauna och flora sin helsning till den krets, dar han for 40 ar

sedan var fortrogen och hvilken han, glad at dess framsteg i

nyare, rikare tider foljer med sina basta valonskningar. Bjork-

udden 7 Febr. 1895.» Doktor Boldt riktade nu i varma orda-

lag en uppmaning till alia att verka for fullstandigandet af

denna samling. ^)

Doktor KiHLMAN talade harpa till Sallskapets ordforande

professor Palmen som med nagra ord tackade.

Sedan sexan under den angenamaste stamning intagits,

hollos tal annu till professor S^lan (af doktor Brotherus)
och till professor Norrlin (af kandidat I. 0. Bergroth).

Sitt svarstal afslutade professor S^ean med ett lefve for minnet

af Sallskapets stiftare.

1) Detta bildgalleri vardades af doktor Boi<DT anda till ar 1905 da det

ofverlamnades till arkivet. Sallskapets namnda ar fattade beslut att en

forteckning darofver skulle tryckas och till medlemmarna utdelas bar stan-

nat pa papperet.
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Efter midnatt skingrade sig smaningom deltagarena i fes-

ten. Ett mindre antal, sarskildt af de yngre, fortsatte annu

under skamt, sang och glam samkvamet till in pa smatimmarna,

Inom Sallskapet har allt fortfarande samlareverksamheten

spelat en stor rol, och de understod for exkursioner som utgifvits

hafva stigit till betydande belopp. En fullstandig sammanstall-

ning af dem, upptagande afven de under det forsta halfseklet

gifna, har ofvan i texten redan omnamnda, meddelas a sid. 207

—216 till hvilka har hanvisas. Enligt denna har Sallskapet i

zoologiskt syfte utgifvit 36 435 mark, i botaniskt 57 183 mark.

Det ar ett betydande arbete som har utforts i och med sam-

manbringandet af material till Finlands fauna och flora. Att

i detalj folja denna verksamhet kan har icke komma i fraga.

Ma det vara nog att papeka att undersokningen af de ostra

gransmarkerna, Ryska Karelen och Ryska Lappmarken, hvil-

ken de finlandska naturforskarne kant sasom en dem aliggande

hederssak, allt vidare fortskridit, och att kannedomen om foster-

landets djur- och vaxtvarld allt vidare utvidgats och fordjupats.

I sin helhet betraktadt kan detta arbete sagas vara malmed-
vetet, men i sina enskildheter har det i hog grad varit beroende

af tillfalligheter. Det har till foljd af den ringa och vaxlande

tillgangen pa arbetskraft i vart karga land fortgatt pa ett foga

planmassigt satt. Att sa varit fallet har alltsen 1860-talet statt

klart for de aldi'e och ledande personligheterna inom Sallskapet,

och det har icke felats uttalanden om hvad som borde goras,

men det som felats har varit personer som tagit itu med upp-

gifterna och som kunnat stimulera andra. For de botaniska

exkursionerna uppdi'og Norrlin ren 1872 ett program som i

sin allmanna affattning obetingadt kan underskrifvas. Det
skulle galla att sanda erfarna exkurrenter till de delar af landet,

som voro okanda, att genom mindre understod uppmuntra
nybegynnare, att reservera medel for noggrann undersokning

af sarskilda utvalda och begransade omraden, att utdela under-

stod for studium af svarare vaxtgrupper och standorter. Att

mycket blifvit gjordt ar obestridligt, men massor af ujDpgifter

vanta pa arbetare.



164

Dock ar det en lang rad af landsman som i forteckningen

ofver exkurrenterna drager forbi oss i vaxlande tag, de fiesta

unga academici, som vetgiriga och undrande ofver naturens

mangfaldiga former sokt, for att begagna Linnes uttryck, koxa

in i Var Herres radskammare. Har hafva nastan alia vara

zoologer och botanister begynt sina studier hvilka senare gifvit

dem namn som sjalfstandiga forskare. Andra, flertalet, hafva

hamnat pa andra banor i fosterlandets tjanst, men de fiesta

hafva bibehallit sin ungdoms intresse for naturen, manga hafva

lamnat det i arf at sina barn. Alia hafva de i kanslan att gora

nagot for vetenskapen och for fosterlandet hjalpt till vid det

gemensamma bygget, som vuxit langt utofver hvad de man
kunde hoppas, som forst begynte arbetet med att samla ma-

terial till Finlands Fauna och Flora. Hvilka hafva gjort mest?

Den fragan skall icke i denna historik soka besvaras. Har har

tidigare namnts namnen pa dem som under Sallskapets forsta

decennier verksammast bidragit till samlingarnas forokande.

De hafva namnts darfor att deras bidrag till en stor del icke

mer kan tala for sig sjalf. Men hvem kan frankanna detta ar-

bete, likt den underjordiska grunden i en byggnad, betydelse

darfor att det icke mer synes? Bidragen fran senare tid, dar

de ligga i samlingarna, tala for sig sjalf, och alltid, nar redo-

gorelser for de olika djur- eller vaxtgrupperna komma att 1am-

nas, skall detta senare tiders arbete vardesattas och karakteri-

seras. Har agna vi dessa exkurrenter blott en tacksam tanke

for hvad de gjort, och icke blott exkurrenterna i trangre me-

ning utan alia dem som, ledamoter af Sallskapet eller icke,

hjalpt till vid skapandet af Museum Fennicum.

Huru ter sig nu, da ett hundra ar ha forgatt, detta Museum,
som hagrade for Sallskapets stiftare och som under langa tider

just genom sin aflagsenhet i fjarran tjusade och eggade de tidi-

gare generationerna inom Sallskapet. Pa 1850-talet tankte man
sig det som en stor sal eller nagra mindre, dar exemplar af alia

den lefvande naturens alster i Finland funnos uppstallda. Men
nagot sadant museum finnes icke. Det har tagit andra former

som, latom oss hoppas det, annu icke aro definitiva. Da ar 1890
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pa initiativ af professor J. A. Palmen och t. f. professor J. P.

NoRRLiN, fragan aterupptogs att for Universitetets natural-

historiska samlingar forskaffa nya tidsenliga lokaler, i hvilka

sjalffallet de inhemska samlingarna skulle hafva sin gifna plats,

antog man som en sjalffallen sak att det zoologiska och bota-

niska museum allt vidare skulle placeras sa att de tillsamman

bildade ett helt. Men da den kommitte som Konsistoriet till-

satte for att forbereda detta arende, begynt sitt arbete, visade

det sig snart att svarigheterna att astadkomma ett sadant voro

alltfor stora. For det botaniska museet erbjod Botaniska trad-

garden en naturlig plats, och planen for en institutionsbyggnad

tedde sig jamforelsevis enkel afven med beaktande af de kraf

pa arbetsmojligheter inom olika omraden af botaniken som

den nya tiden uppstallde. Men programmet for den zoologiska

institutionen var icke lika latt att uppgora. Botanikens ny-

utnamnde representant professor Elfving nodgade kommitten

darfor att hos Konsistoriet foresla att till en borjan enbart en

botanisk institution skulle uppforas. Detta blef ocksa Konsi-

storiets beslut, och ar 1903 blef den nya institutionsbyggnaden

fardig. Dar finnes val icke en sal dar alia inhemska vaxtarter

ligga, men afdelningar af herbariet finnas dar for de finlandska

frovaxterna och for de finlandska sporvaxternas olika grupper.

Det zoologiska museet ar allt ett onskningsmal. Den splitt-

ring af de zoologiska samlingarna pa olika lokaler, som Ny-

I.ANDER 1863 betecknade som en medverkande orsak till zoo-

logiens da for tiden foga lysande stallning inom Sallskapet,

fortbestar annu och har tilltagit. Till trots for denna splittring

ha de zoologiska studierna florerat. Men det kannes dock som

en anomali att finna en del af den finska faunans representanter

i Universitetets hufvudbyggnad, insekterna i Botaniska insti-

tutet och den inhemska fagelsamlingen, fordom Museets stolt-

het, i nagra morka rum vid en bakgata, dar knappast nagon vet

af den, i stallet for att allt detta skulle vara sammanfordt pa ett

stalle och uppstalldt sa som ett zoologiskt nationalmuseum det

borde vara. Kanske att, om ej varldskriget kommit emellan,

professor Pai^mens forhoppning, uttalad, nastan i testamentarisk

form, vid Sallskapets arsmote 1908, samma ar han tog afsked
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fran sin professur, gatt i fuUbordan, att det nya museet skulle

komma till stand till hundraarsdagen 1921. Nu vagar val ingen

profetera, knappast hoppas.

Den forestallningen ar ganska allman att de samlingar af

inhemska djur och vaxter som nu vid Universitetet finnas aro

ett verk af Societas pro Fauna et Flora Fennica. Men detta ar

icke alldeles riktigt. Vi sago tidigare att en del samlingar blif-

vit grundlagda pa sidan om Sallskapet. Senare har Universi-

tetet sjalf genom kop och genom understod for exkursioner

bidragit till museernas tillvaxt, och for en mangd af de landsman

som med gafvor af naturforemal ihagkommit samlingarna har

det icke spelat nagon rol att ett dylikt sallskap funnits: de hafva

gifvit sina bidrag till Universitetet. Men det skall dock alltid

erkannas att Sallskapet om dessa samlingar haft en stor och

ofvervagande fortjanst. Sadana samlingarna nu foreligga, kan

det utan forhafvelse om dem sagas att de fullval tala jamforelse

med dem som i andra lander finnas.

Men dessa samlingar kunna forstoras. Det mest bestaende

af det som genom Sallskapet utrattats finnes nedlagdt i dess

skrifter. Det ar en aktningsbjudande rad sadana som Sall-

skapet vid fyllda etthundra ar kan uppvisa: 13 haften Notiser,

47 haften Meddelanden, 50 tomer Acta om sammanlagdt unge-

far 37 000 sidor. De vittna om mycket arbete, och det mesta af

detta arbete har utforts under de senaste femtio aren. Sall-

skapet sasom sadant kan icke tillskrifva sig mycken fortjanst

af det goda och dugande som har finnes nedlagdt, darfor ha vi

att tacka de enskilda handlingskraftiga mannen, men genom

att sluta tillsamman dem som arbetat for Fauna och Flora

Fennica har Sallskapet blifvit en makt, som framjat de enskil-

das arbeten och som gagnat bade vetenskapen och fosterlandet.

Innehallet i dessa skrifter ar i hog grad vaxlande, fran sa-

dant som har ett uteslutande lokalt intresse till sadant som af

alia fackman i den vetenskapliga varlden ar kandt och varderadt:

Nylanders och Vainios lichenologiska arbeten, HuLTS vaxt-

geografiska skrifter, Kihlmans arbete om den arktiska vaxt-

igheten, for att namna nagra exempel.
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Vid innehallet af dessa skrifter skall har icke drojas, endast

vid deras historia och utveckling.

Redan i det forsta haftet af Notiserna ingingo utom de

storre afliandlingarna nagra »Str6dda anteckningar» och sadana

publicerades ocksa i flere af de foljande haftena. Ar 1867 be-

slots pa forslag af doktor Malmgren att i Notiserna skulle

tryckas reseberattelserna ofver de af Sallskapet utrustade ex-

peditionerna »sasom varande saval af vetenskapligt intresse

som ock af nytta vid uppgorande af reseplaner». Tva ar se-

nare utstracktes detta beslut till de arsberattelser som pa

riora-dagen afgafvos af ordforanden och intendenterna; ur dem

kiinde ju utlasas samlingarnas tillvaxt och det viktigaste som

under aret skett. For manga tedde sig detta sasom varande

endast halfmesyi-er. Ett faktum var ju att under arens lopp

till Sallskapet inlamnats anteckningar af olika slag och att

dessa, Uggande i Sallskapets arkiv, voro sa godt som begrafna,

och det samma var fallet med de smarre vetenskapliga med-

delanden som da och da gjorts vid motena och som bevarades

i protokoUen; dar fanns sakert mycket af intresse som var vardt

att bringas till deras kannedom som icke abort dem. Ohka

forslag gjordes for att rada bot pa dessa missforhallanden.

Fran 1869 ar att anteckna professor Malmgrens forslag »att

utan uppskof till tryck befordra alia i Sallskapets ago nu be-

finthga manuski-ipt»; det maste dock forfalla, emedan tillrack-

liga penningemedel icke funnos for att bade understoda ex-

kurrenter och bekosta tryckning, och denna senare ansags vara

mindre maktpaliggande.

Foljande ar hemstallde medicine kandidaten A. R. Spoof

till Sallskapets beprofvande huruvida icke de meddelanden

som da och da vid Sallskapets sammantraden gjordes borde

»ur protokoUen afskrifvas och systematiskt ordnas i skilda haften

for att sedan sa ofta Sallskapet funne nodigt bekantgoras for

faunans och florans vanner och darigenom Ufva till ett storre

deltagande i Sallskapets verksamhet». Detta forslag ledde till

att sarskilda medlemmar forklarade sig vilhga att till det stun-

dande 50-ars jubileet 1871 astadkomma en dylik sammanstall-

ning af det som i protokoUen fanns nedlagdt. Denna samman-
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stallning, gjord af herrar K. C01.LIN, F. Elfving, Hj. Hjei^t,

A. J. Mai^mberg, J. A. Paemen, J. Sahlberg, A. R. Spoof

och K. J. W. Unonius, inlamnades i april 1872 i definitivt skick.

Af dess bekantgorande blef dock intet. Den deponerades i

arkivet, dar den varit till gagn for dem som vetat af att ett

sadant register funnits. I sammanhang med fragan om denna

sammanstallning beslot Sallskapet att hadanefter de medde-

landen i protokollen som rorde faunan och floran skulle fran

och med arsmotet 1869 tryckas i Notiserna. Afsag man salunda

att lata medlemmarna och den vetenskapliga varlden ofver

hufvud fa en inblick i Sallskapets verksamhet genom publika-

tionerna, sa kandes tillika ett behof att gifva dessa okad fart.

Under aren 1867—1871 hade visserligen fyra haften af Noti-

serna utkommit, men darforinnan hade en pans pa sex ar for-

flutit, och det attonde haftet, hvars tryckning paborjats 1864,

hade annu ej afslutats. Maemgren, hvilken mer upptradde

som padrifvare an som egentlig arbetare, hade (1870) foreslagit

att Notiserna skulle utges 2—4 ganger om aret. Detta kunde

Sallskapet icke ga in pa, da tryckningsmedlen voro mycket

begransade och manuskript icke heller med sakerhet kunde

paraknas, men emellertid skulle forslaget ihagkommas som ett

onskningsmal for framtiden. Tryckningskommitten enades

om att oftare utgifva mindre haften, innehallande turvis endast

zoologiska eller endast botaniska uppsatser, i anledning hvaraf

ocksa en framstallning 1871 gjordes hos Regeringen om ett

tillskott af 700 mk i det arliga statsanslaget, hvilken anhallan

beviljades.

Efter det att det 12 haftet af Notiserna utkommit foreslog

redaktionsutskottet vid sammantradet den 6 februari 1875

den forandring i pubhkationen af Sallskapets skrifter att storre,

mer rent vetenskapliga afhandlingar, hvilka for sin tryckning

erfordrade langre tid, skulle utgifvas under titel Acta Societatis

pro Fauna ef Flora Fennica och de ofriga sasom Meddelanden

af Sallskapet pro Fauna et Flora Fennica. Emot uppdelningen

pa tva serier hojde sig roster, och en minoritet ansag att for den

senare namnda serien den gamla benamningen »Notiser» borde

bibehallas, men utskottets forslag bifolls med stor majoritet.
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och sedan dess hafva Sallskapets piiblikationer varit fordelade

pa dessa tva serier. Den formella forandringen vidtogs dock

att den latinska benamningen Societas pro Fauna et Flora Fen-

nica kom till anvandning i titeln for begge serierna, ocksa den

svenska; fran liosten 1876 anvandes den ocksa i protokollen

och hade salunda blifvit Sallskapets officiella namn, utan att

nao-ot formligt beslut darom finnes antecknadt. Betraffande

de principer som vid fordelningen skulle foljas finnes i proto-

kollen intet annat antecknadt an for den 6 mars 1875 att fler-

talet af utskottets medlemmar voro af den asikt »att ej allenast

afhandlingarnas innehall och det amne de behandla, utan afven

deras langd samt, enligt ordforandens asikt, sprak vore de

faktorer, som harvid borde tagas i betraktande, salunda att

af for ofrigt likartade afhandlingar en langre komme att in-

foras i Akterna, en kortare ater i Meddelandena, ja att till och

med tillagg till en uti de forra publicerad afhandling kunde i

de senare erhalla plats». Under tidernas lopp har uppfattningen

mycket vaxlat af hvad som skulle foras till den ena, hvad till

den andra serien. Att doma af namnen hade man vantat att

Meddelandena skulle innehalla mindre afhandlingar och notiser

af ofvervagande lokal art, medan de afhandlingar som kunde

rakna pa ett allmannare intresse afven af utlandska forskare

skulle inga i Acta. De forsta atta tomerna af Acta motsvara

fullkomhgt denna distinktion, men nagon tid efter professor

LiNDBERGS dod (1889) inforas i Acta afhandlingar af alldeles

lokalt intresse, sasom vaxtforteckningar ofver en socken, eller

af obetydligt omfang, sasom beskrifningar af en ny art. En

omstandighet som i vissa fall torde varit utslaggifvande var

den att i en afhandhng skulle inga en tafia; en sadan ansags

vara alltfor dyrbar for att undangommas i Meddelandena. Pa

grund af denna uppfattning trycktes Hisingers Remarquahle

variete du Nuphar luteum (L.), som icke upptog mer an en tryck-

sida, i Acta, medan t. ex. flere af HuLTS betydande, pa svenska

skrifna afhandlingar fingo plats i Meddelandena.

Utgifvandet af skrifterna alag som vi hafva sett Trycknings-

kommitten, senare Bestyrelsen. Den sakliga granskningen af

manuskripten verkstalldes af fackmannen inom densamma,
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som val ocksa underhandlade med forfattarena om eventuella

andringar. Men ordforanden var den egentliga redaktoren. En-

ligt traditionen fran Nylanders tid ansago sig bade Lindberg
och Palmein bora svara for korrekturlasningen; med aldre

forfattare var detta en formalitet, men med yngre och ovana

blef arbetet stundom ratt betungande. Nagon ersattning har-

for kom icke i fraga, och ratt ofta torde ocksa en enkel tack-

sagelse ha utebhfvit af dem som blifvit hulpna; det betraktades

en gang for alia som en naturlig och sjalffallen sak att detta

alag ordforanden. En lattnad afsags att bereda honom, da

doktor K1HI.MAN sammanskref nagra praktiska rad till vag-

ledning vid affattandet af manuskript; dessa trycktes 1897

och tillhandahollos vederborande. Ocksa pa annat satt hade

en lattnad beredts honom, da utgifvandet af Sallskapets Med-

delanden ofvertogs af vice-ordforanden professor Elfving,

som ombesorjde haftena 19—27 med bitrade af doktor E. Reuter.

Haftena 28—30 redigerades af Sallskapets sekreterare Arrhe-

Nius och NordenskioIvD, bitradda af E. Reuter, det 31 af

sekreteraren Federeey, som darfor erhoU ett arvode af 250

mark. Fran och med haftet 32 har utgifvandet af denna skrift-

serie omhanderhafts af dr Hayren mot arvoden som, liksom

andra afloningar i samhallet, smaningom stigit.

Redogorelserna for forhandlingarna vid motena infordes

ganska oregelbundet i Sallskapets Meddelanden sa att de ofta

forst efter flere ar framtradde i tryck. Da professor Ei^fving

ar 1892 ofvertog utgifvandet af Meddelandena, inforde han den

anordning som sedan blifvit bestaende, att arligen ett hafte ut-

gafs, upptagande forhandlingarna under det senaste verksam-

hetsaret jamte dartill sig slutande mindre afhandlingar. Hvarje

hafte afslutades med »t)bersicht der wichtigeren Mitteilungen».

Till en borjan hade redogorelserna for forhandlingarna endast

upptagit det som hade vetenskapligt intresse, men efter hand
utvidgades de till att gifva en fullstandig bild af forhandlingarna

med deras lopande arenden af olika slag. Dessa redogorelser

visade en stark benagenhet att svalla ut, ity att den praxis

utbildade sig att i stallet for korta sakliga referat af de veten-

skapliga meddelandena, hvilka icke alltid voro latta att astad-
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komma, detta meddelande i dess helhet trycktes, sa snart det

var skriftligen iippsatt af foredi-agaren sjalf. Genom ett 8all-

skapets beslut af 1907 alades formligen foredragarne att for-

dersammast till sekreteraren ofverlamna sitt meddelande i fiill-

fardigt skick, sa att det omedelbart kunde till tryck befordras,

hvarvid visserligen tillades en maning att manuskriptet borde

vara omsorgsfullt affattadt, en maning som nagra ar senare

fornyades. Det kan icke nekas att dessa Meddelanden nu maste

betraktas med andi'a ogon an tidigare. Strafvandet att i tryck

gifva en i alia detaljer fullstandig framstallning af det som vid

motena forehafts bar icke blott alstrat en i hogsta grad lofvard

strafvan hos ledamoterna att hvar i sin stad lamna sitt bidrag

till det vetenskapliga utbytet af sammantradena, utan i manga

fall ocksa ett begar att gifva andragandena en mangordig form,

som ratt val kan forsvaras, nar det galler tal, och som annu

for nagra ar sen kunde forsvaras i fraga om tryck, men som,

med de kostnader som astadkommandet af det tryckta ordet

niimera krafver, maste anses vara pretentios.

Det sprak, pa hvilket afhandlingarna i Notiserna voro af-

fattade, var svenska eller latin; endast en kort uppsats pa franska

af NylandER var ett undantag. I Acta begagnades till en

borjan samma sprak, men pa 1890-talet borjade tyskan anvan-

das af manga forfattare, och dess anvandning bar ar efter ar

tilltagit; mycket fa forfattare hafva skrifvit pa franska eller

engelska. Efter 1891 ha atskilliga yngre auktorer publicerat

sina afhandlingar pa finska. Icke ovanligt bar varit att arbeten,

som varit affattade pa nagotdera af landets sprak, atfoljts af en

resume pa tyska. Hvad betraffar spraket i Meddelandena sa

kan ett undantrangande af latinet genom finskait och tyskan

formarkas.

I syfte att gifva den finsksprakiga publiken en tydligare

bild af Sallskapets verksamhet i dess hufvuddrag an den Med-

delandena i deras gamla sprakdrakt kunde skanka, foreslog

doktor Levander 1909 att ordforandens arsberattelse och

intendenternas arsredogorelser skulle tryckas pa de bada in-

hemska spraken. Saken ordnades till en borjan sa att de tryck-

tes i den af foreningen Vanamo utgifna tidskriften Luonnon
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Ystava, hvarvid Sallskapet bekostade saval ofversattningen till

finskan som tryckningen. Ar 1916 beslot Bestyrelsen, tagande

ett steg framat mot tvasprakighet, att ordforandens arsberat-

telse skulle i Meddelandena tryckas pa landets begge sprak.

En genomgripande forandring i sattet for deras redaktion och.

utgifvande foreslogs den 15 december 1917 af professor Levan-

DER, gaende ut pa att den upplaga af Meddelandena, hvilka

vore bestamd till spridning i hemlandet, skulle utgifvas sasom

en i postanstalterna prenumererbar periodisk skrift, utkommande

med fyra haften om aret —• man torde erinra sig Malmgrens
forslag pa 1860-talet att Notiserna skulle utgifvas flere ganger

om aret — och att hvarje hafte skulle atfoljas af ett skildt bi-

hang med karaktaren af en zoologisk-botanisk tidskrift. Har-

igenom hoppades han vinna en allmannare spridning af Med-

delandena saval inom Sallskapet som bland utom detsamma

staende naturvanner, en lifligare vaxelverkan mellan Sallskapet

och allmanheten samt en okad lifaktighet i anstallandet af

iakttagelser om landets djur- och vaxtvarld. Forslaget route

understod. Sarskildt sekreteraren, doktor Palmgren, halsade

detsamma i valtaliga ord valkommet sasom ett uppslag till en

naturvetenskaplig tidskrift, hvilken han hoppades blifva af

stor betydelse. Innan Bestyrelsen hunnit harom ofverlagga

utbrot det roda upproret, som foljdes af befrielsekriget. Tan-

karna riktades at annat hall, men helt sakert skall, da jamn-

vikt i sinnen och ekonomi intradt, fragan upptagas till fortsatt

behandling.

Det stora flertalet af dem som i Sallskapets skrifter upptradt

som forfattare aro gifvetvis inhemska vetenskapsidkare. Af

utlandske afo att anteckna zoologerna Hilzheimer, Hirsch-

MANN, Mac Lachlan, Morton, Schneider och Westerlund,
botanisterna ClevE, Sanio och Witasek.

Genom det byte som Sallskapet underholl med utlandska

samfund och genom de sartryck som de enskilda forfattarne

kringsande af sina skrifter blefvo publikationerna kanda i ut-

landet, men for att bringa kannedomen om det som vid motena

meddelades till den vetenskapliga varldens kannedom snab-

bare an genom Notiserna, dar referaten vid sitt framtradande
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ofta voro flere ar gamla, beslots 1871 pa forslag af magister

Brenner att till tidskriften Botaniska Notiser, som utkom i

Lund, sanda referat af forhandlingarna. Detta fortgick under

flere ar, och torde sekreteraren hafva ombesorjt redogorelserna.

Senare torde tidskriftens utgifvare af intresse for saken sjiilf

hafva tagit dem ur Helsingfors Dagblad. Senare beslots (forslag

af docenten Norrlin 1877) att till utgifvaren af Botanischer

Jahresbericlit professor Just i Karlsruhe, sanda de botaniska

publikationerna i deras helhet, och i samma syfte bestamdes

1886 att referenten i denna publikation for den skandinaviska

Norden, doktor DusEN i Upsala, skuUe fa exemplar af dem

(HuLT). Foljande ar beslots pa forslag af magister A. Arrhe-

Nius att soka fa den botaniska delen af motenas forhandlingar

refererad i Botanisches Centralblatt. Dessa referat gjordes af

Arrhenius, och den 1 februari 1890 framlades i sartryck ur

namnda tidskrift den forsta argangen »Sitzungsberichte der

Societas pro Fauna et Flora Fenmca», hvaraf Sallskapet beslu-

tat tiUosa sig 250 exx. Denna serie fortsattes icke, men i stallet

infordes sasom redan ofvan sades i Meddelandena fran och med

19 haftet (1893) en »tFbersicht der wichtigeren Mitteilungen».

For att trada utlandet narmare beslots ocksa (1890) pa forslag

af doktor E. Bergroth att till den stora bokhandelsfirman R.

FriedeandER i Berlin sanda nagra exemplar af hvarje band

af skrifterna.

Utom de tre skriftserierna ar att anteckna en fristaende

publikation, namUgen den andra upplagan af Herbarium Musei

Fennici. Dess historia hor icke till de kortaste.

Af alia Sallskapets pubhkationer hade ingen medfort en sa

ogonskenhg nytta som detta arbetes forsta upplaga af ar 1859,

efter hvars utgifvande de botaniska samlingarna pa ett mycket

gladjande satt tiUvuxit. Redan 1865 framhoU darfor doktor

S^LAN nodvandigheten af en ny upplaga, och Sallskapet beslot

i anledning haraf att en sadan med det forsta skuUe ombesor-

jas. I all stillhet fortgick arbetet; i all synnerhet moss-samUngen

tiUvaxte starkt. Ar 1868 anhoU Sallskapet pa ordforandens

forslag att tryckningen af den andra, liksom tidigare af den
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forsta upplagan, skulle bekostas af Universitetet, hvartill Kon-

sistoriet bifoll. I november 1869 gjorde professor Malmgren
en interpellation huruvida nagot blifvit tillgjordt till saken

och om man kunde hoppas att arbetet skulle bli fardigt inom

lasearet. Da ordforanden upplyste att till foljd af det dryga

arbetet vid granskningen, sarskildt af de lagre vaxterna, det

ej sa snart torde blifva fardigt, foreslog Malmgren tillsattandet

af en kommitte som skulle vidtaga atgarder for arbetets verk-

stallande. I anledning haraf anfortrodde Sallskapet utarbetandet

af den nya upplagan at en kommitte bestaende af professorerna

LrNDBERG och Malmgren, doktorerna Karsten och S^lan,

magistrarna Norrlin och Brenner, med ratt for dem att ad-

jungera bitraden, och emotsag Sallskapet redan pa nasta mote

ett forslag i saken. Da detta framlades, beslot Sallskapet,

med frangaende af det forra beslutet, att anfortro utgifvandet

at en enda person, doktor S^ean, med ratt for honom att

anlita medhjalpare. Vidare beslots, dock med reservation af

magister Brenner, att De CandoleeS system skulle anvandas,

icke det modifierade Fries'ska, som i forsta upplagan. Gransen

for det finska floraomradet skulle dragas i hufvudsak pa samma
satt som a kartan i den tidigare upplagan. I norr anslot sig

gransen dock tamligen noga till den politiska sa att af norskt

omrade endast kuststrackan vid Waranger-fjord annekterades.

I oster bibeholls Svir, Onega, Vigsjon och Vigfloden samt Hvita

hafvet som grans, Enontekis-trakten, hvilken salunda komme
att uteslutas fran det finska flora-omradet, borde likval, da dess

flora var ganska val representerad i samlingen, — man torde

erinra sig 1867 ars expedition till denna nejd — upptagas under

namn af Muonio Lappmark. Hela det finska floraomradet

skulle uppdelas i 19 provinser mot 14 tidigare; de fem nya hade

tillkommit genom att Tavastland och Savolaks uppdelats i en

nordlig och en sydlig provins samt att Kemi Lappmark, Kajana

Osterbotten och Onega Karelen utbrutits. Granserna mellan

provinserna voro annu icke fullt preciserade.

S^LAN, hvilken 1868 utnamnts till ofverlakare vid Lappvi-

kens anstalt for sinnessjuka, kunde icke skanka detta botaniska

varf en odelad omtanke, men arbetet var icke skjutet at sidan.
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I arsberattelsen ar 1871 formales att ingenior M. Wijkberg
fullandat kartan som komme att atfolja arbetet i fraga, men
att den annu maste underkastas en fornyad noggrann gransk-

ning sarsldldt med afseende a de botaniska landskapens be-

gransning. I arsberattelsen foljande ar heter det att den nya

upplagan icke skall lata alltfor lange vanta pa sig, men sedan

sages det pa flere ar i Sallskapets handlingar ingenting om ar-

betet harmed forran pa decembermotet 1876, da det i protokollet

star: »Med anledning af den langa tid och stora moda magister

HjALMAR HjELT nedlagt pa utarbetandet af den nya upplagan

af Herharium Musei Fennici, beslot Sallskapet pa forslag af

amanuensen for de botaniska samlingarna docenten Norrein

att tilldela magister HjELT en gratifikation af trehundra mark»,

i forbigaende sagdt den forsta gang Sallskapet direkt under-

stodde ett vetenskapligt arbete af annat slag an exkursions-

verksamhet. Att arbetet bedi'ifvits med allvar och eftertryck

finner man af magister HjELTS meddelande i mars 1877 att

forteckningen af frovaxterna fortskridit sa langt att, utom at-

skilliga ki"itiska former, endast en del af grasen aterstod; han

foreslog att en desideratkatalog skulle utgifvas for att satta

hugade personer i stand att komplettera samlingen. En sadan

»Desideratkatalog till universitetets finska samling af fanero-

gamer och ormbunkar uppgjord af Hjalmar HjeeT)>, hvars

tr3^ckning pa Sallskapets begaran bekostades af Universitetet,

blef samma var fardig; dess pris bestamdes till 25 penni, och

dess distribution atog sig forfattaren. Atgarden hade god ver-

kan. Nya bidrag infloto, och i februari 1878 uppmanade Hjei^t

till skyndsamt inlamnande af bidrag till herbariet, alldenstund

den nya forteckningen snart skulle laggas under pressen. Ar-

betet med densamma fortgick med fht. Harom sade Norrein
i sin botaniska arsberattelse \dd arsmotet 1879: »Likasom till-

forene har herr lektor Hj. HjEET med outtrottligt nit och

stor omsorg deltagit vid dess fortecknande och bestammande,

och hrr Kihlman (sedermera Kairamo), A. Arrhenius och

H. HoELMEN med sallspord beredvillighet uppoffrat lang tid

och moda vid herbariets ordnande; Prof. Th. S^ean har fort-

satt med sin sedan aratal fortgaende granskning och bestam-
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ning af kritiska grupper». Arbetet med katalogen tog dock

langre tid an beraknadt, sa att botanisterna vid maj -motet

1879 uppmanades att i och for komplettering af samlingen un-

der den instundande sommaren beakta den nya, men icketryckta

desideratforteckning som uppgjorts enligt herbariets davarande

tillstand. Trots uppskofvet »kan — sa menade Norrlin •

—

utgifvandet af den nya upplagan af Herbarium Musei Fennici

med saterliet emotses instundande ar». Det ar icke otankbart

att artetet utkommit, om Hjelt hade stannat i Helsingfors,

men varen 1879 lamnade han hufvudstaden for att pa hosten

tilltrada sin tjanst som lektor i matematik vid lyceum i Vasa,

och sa blef arbetet med Herbarium Musei Fennici inskrankt

till de stunder som professor S^lan kunde skanka det, da

han efter slutadt formiddagsarbete pa sjukhuset infann sig

pa Botaniska museum. NorrIvIN stod detta arbete fjarran —
han sysslade nastan uteslutande med Hieracia — och Ei^fving,

som 1880 blef botanisk intendent, agnade tid mest at krypto-

gamsamhngarnas bringande i presentabelt skick. Att nagon-

ting borde goras for att bringa arbetet till slut, den tanken

uppstod oberoende af nagon atgard fran Sallskapets sida hos

tva unga botanister A. 0. Kiklman och Axel Arrhenius.

Intresserade och kunniga, voro de vid denna tid flitigt syssel-

satta a Botaniska museum, dar deras kritiska arbete kom val

till pass. Vid ofverlaggning med S^lan ofverenskoms att de

skulle taga itu darmed. Sarskilda omstandigheter fjarmade

emellertid Arrhenius fran redaktionsarbetet, sa att Kiheman
blef den som forde det till slut och icke blott det, utan afven

den som gaf det dess pragel.

Ar 1889 utkom Herbarium Musei Fennici, Enumeratio

plantarum Musei Fennici qvam edidit Societas pro Fauna et

Flora Fennica, Editio secunda, I, Plantce vasculares, ett full-

komhgt nytt arbete, upptagande XIX -|- 156 sidor i liten 4:o

med tva kartor; som utgifvare namndes S^lan, Kiheman
och HjEL,T. Systemet som foljdes har var Eichlers. Ocksa

uppstallningen skiljde sig vasentligen fran den i den tidigare

upplagan. Medan dar uppgifterna for hvarje art voro uppstallda

pa en enda rad, dar provinsernas bokstafsbeteckningar i bestamd
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ordning trycktes, sa att af deras forekomst eller felande genast

kunde ses om arten var representerad i herbariet eller icke, sa

voro dessa tecken har anordnade inom en ram som atergaf

kontui'en af det finlandska flora-omradet, hvarje provinstec-

ken placeradt pa sin geografiskt gifna plats, det hela salunda

foreteende en stiliserad Finlands karta i smatt, a hvilken artens

utbredning inom landet omedelbart framstod sadan den ur

herbariet framgick. Och icke nog harmed. Med sarskild stil

voro afven de provinser utsatta dar arten i fraga enhgt tillfor-

Uthg uppgift blifvit antraffad utan att nagot exemplar darifran

blifvit till Museum inlamnadt. De uppgifter som horde till

denna sistnamnda kategori hade sammanstallts af lektor HjELT,

som var en grundUg kannare af den botaniska htteraturen och

af de botaniska anteckningar som inom landet gjorts. Storsta

-delen af det egentliga katalog-arbetet var utfordt af Kihlman.

Sarskilda specialister inom och utom landet hade granskat

vissa grupper. I noter pa latin — foretalet var affattadt pa

svenska med fransk parallelltext — meddelades korta detalj-

uppgifter rorande arternas utbredning, hvarjamte for ett fem-

tiotal Hieracia diagnoser eller upplysande anmarkningar af

NoRRLiN meddelades. Till foljd af okad kunskap, sarskildt om
Lappmarken och de ostra gransmarkerna hade indelningen i

provinser ytterligare fortskiidit, sa att deras antal fran 14 ar

1870 stigit till 29. En del af Enontekis Lappmark betecknades

allt vidare uttryckUgen sasom icke horande till det finlandska

flora-omradet, fastan hggande inom Finlands poHtiska granser,

och om Aland, hvars flora och vegetation mer ofverensstamde

med Upplands an med Abo-traktens, utsades att samma for-

farande hade bort foljas, men att den pohtiska gransen fatt

tjana som grans for floran, enar ingen tydUg grans for Aland

mot oster kunde uppdragas,

Denna publikation ar helt sakert den mest betydelsefulla

af de hittills utkomna arbeten rorande hvilkas astadkommande
Sailskapet sasom sadant kan tillskrifva sig fortjansten som
initiativtagare. Den provinsindelning som har gjorts har om-
fattats af alia senare botanister och zoologer och foljes an i dag.

Endast vid ostra gransen har genom CajANDERS undersokningar

12
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ar 1899 en justering gjorts: a ena sidan har det forefallit rik-

tigt att gransen fran Svir flyttas mot norr till de trakter dar

moranlandskapet begynner; a andra sidan ansluta sig till de

Karelska provinserna trakterna narmast oster om Onega sjon

och Vig-floden, medan forst langre bort den ryska naturen be-

gynner.

Denna forsta del af Herbarium Musei Fennici, hvilken som

sagdt endast behandlade karlvaxterna, efterfoljdes ar 1895

af en andra del, innehallande mossorna. Den var vasentligen

byggd pa det bestamningsarbete professor Lindberg iitfort.

Bladmossorna voro sa godt som belt och ballet redigerade af

doktor V. F. Brotherus, aterstoden af dem, lefvermossorna

och Sphagna af kamrer J. 0. Bomansson. Den utvisade att

antalet kanda mossarter sedan 1859 fordubblats. — En kata-

logisering af lafsamlingen paborjades pa 1890-talet, hvarvid

KiHLMAN och E1.FVING stallde sig till Norrlins forfogande,

men arbetet afstannade, innan de hogre lafvarne blifvit ge-

nomgangna, infor de svarigheter som de kritiska formerna

erbjodo. Manga ar senare gjordes en hanvandning till doktor

Vainio i sjite att forma honom utfora detta arbete, men
ban forklarade sig icke hafva tid att pa ett satt, som tillfreds-

stallde honom sjalf, gora det. — Hvad svamparna betraffar

hade man 1867 beslutit anmoda landets enda svampsamlare

och -kannare, doktor Karsten, att utfora katalogiseringen;

den inhemska svampsamlingen skickades langt senare till Mus-

tiala, dar den af honom ar 1883 granskades, men nagot vidare

atgjordes icke. Den bild af Finlands svampflora som katalogen

hade skankt skulle icke heller mycket hafva skiljt sig fran den

som Karstens mykologiska arbeten gifva. — Algerna hafva

fortfarande forsummats. Den ansats till ett studium af sot-

vattensformerna som Elfving pa 1870-talet tog fullfoljdes icke.

Forst mot slutet af seklet yppade sig en ny forskare K. E. Hirn,

som aterupptog deras studium, men en fortidig dod afbrot bans

lofvaride forskarebana.

Understodandet af samlareverksamheten tedde sig fran

forsta begynnelsen som en af Sallskapets fornamsta uppgifter,
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och hartill anslot sig alldeles natiirligt offentliggorandet af de

resultat som vunnits vid den vetenskapliga bearbetningen af

de gjorda samlingarna, men afven andra mojligheter erbjodo

sig att omedelbart framja Sallskapets syften. Man torde erinra

sig de premier som utlystes pa 1830-talet, dock utan asyftad

verkan. Pa ett battre resultat hoppades patagligen medicine

kandidaten A. R. Spoof da han 1870 foreslog att Sallskapet

skuUe utgifva pris for deskriptiva afhandlingar t. ex. lokal-

floror, atfoljda af exemplar. Sallskapet stallde sig sympatiskt

till denna tanke, men da pengar icke funnos att tillga, ledde

forslaget icke till nagon atgard. Den gratifikation Sallskapet

ar 1876 gaf magister Hj. HjEi.T for bans arbete med det in-

hemska herbariet omtalades tidigare.

I anslutning till denna, som det vid utgifvandet tycktes

alldeles tillfalliga, gratifikation kom Sallskapet att skanka sitt

understod at ett under manga ar fortgaende och annu icke af-

slutadt litterart arbete, Conspectus Floroe. Fennicce, hvilket

arbete harforutan svarligen kunnat utforas. Harmed forhoU

sig pa foljande satt.

Da magister Hj. HjEivT pa 1870-talet var sysselsatt med att

uppgora forteckningen ofver herbariet, uppstod hos lionom tan-

ken att utom denna astadkomma en fullstandig sammanstall-

ning af alia tryckta och otryckta uppgifter om vaxternas ut-

bredning i Finland. I den aldre litteraturen och i Sallskapets

skrifter lago spridda en mangd notiser harom; andra funnos an-

tecknade i manuskript som blifvit till Sallskapet ofverlamnade

eller som annu befunno sig i enskildas ago. En sammanfattning

af alia dylika data skuUe gifva en annu fuUstandigare bild af

den finska floran an den som Herbarie-katalogen kunde skanka.

Att arbetet komme att taga lang tid i ansprak stod klart for

enhvar, men med ungdomligt mod tog magister HjELT itu dar-

med. Vid motet den 2 februari 1878 anhoU han af Sallskapets

medlemmar om sa manga meddelanden som mojhgt om vax-

ternas utbredning inom olika delar af landet, och han upprepade

i oktober denna anhallan, namnande november manad sasom

den termin inom hvilken uppgifterna borde inlamnas. Den 1

mars 1879 anmalde han till tryckning Distributio plantarum
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vascularium in Fennia. Vid denna tid befann sig Sallskapet

i ett svart ekonomiskt trangmal, sa att nagon utsikt knappast

fanns att borja tryckningen af det vidlyftiga arbetet sa snart

det blefve fullt tryckfardigt. Detta i forening med forfattarens

bortavaro fran Helsingfors vallade ett langre afbrott i arbetet

harmed, liksom med katalogen. Det gick dock icke darmed

som med sa manga andra manuskript, hvilka vid Sallskapets

moten anmalts for att publiceras, mien som aldrig vidare af-

horts. Det var gomdt, men icke glomdt. Den 3 mars 1888

kunde lektor HjEi.T anmala att tryckningen af bans afhand-

ling kunde vidtaga. Dess titel komme att bhfva Conspectus

Florce Fennicce; den skuUe borja med ormbunkarna och afslu-

tas med dikotyledonerna; och ytterligare bidrag emottogos

med tacksamhet.

Foljande ar utkom det forsta haftet af Conspectus forsta del;

i den behandlades ormbunkarna och gymnospermerna. Till

denna ansloto sig senare fasciklar med monokotyledonerna

afvensom en historik ofver den inhemska floristiken. Efter

det att den fardiga forsta delen, utgorande femte tomen af

Acta, den 7 november 1881 for Sallskapet framlagts, beslot

Sallskapet foljande ar i mars pa forslag af professor S^i.an

att som honorar harfor utbetala 500 mark afvensom att for fort-

sattningen reservera 5000 mark, af hvilken summa en femte

-

del genast skulle at forfattaren utbetalas.

AUmant kand ar den ihardighet och hangifvenhet med hvil-

ken forfattaren, Sallskapets hedersledamot sedan 1919, bitradd

af sin maka Hedvig, fodd Forsblom, fortsatt detta nyttiga

arbete, for hvars fullandning Sallskapet anslagit ytterligare

medel. Langa hafva tidsintervallerna mellan tomerna varit,

beroende dels pa att forfattarens program asyftat en fuUstan-

dighet i detaljer, som knappast kan tankas vara storre, dels

pa andra varf
,
pa ohelsa och pa vistelsen i landsorten, men fem

tomer hafva utkommit, den sjatte bhr i dagarna fardig och

endast den sista, behandlande familjen Compositce aterstar.

Med verkUg tillfredstallelse kan Sallskapet annotera att detta

verk, som utan dess bistand ej kunnat komma till stand,

blifvit utfordt. Det resumerar generationers arbete och skall
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i alia tider forblifva en uppslagsbok for den finlandska flo-

risten.

Hurusom Sallskapet afven i annan form an genom under

-

stod for utfordt arbete begynte framja forskningen skall senare

meddelas.

Sin uppgift att arbeta for sammanbringandet af naturalie-

samlingar ocli for dessas vetenskapliga bearbetning har Sall-

skapet gifvetvis icke inskrankt inom de ramarken som ursprung-

ligen tycktes gifna.

Det var knappast alls nagon utvidgning af programmet,

da Sallskapet understodde de vaxtpaleontologiska forskningar,

hvilka efter Gunnar Anderssons undersokningar bar fortsatts

af flere inhemska forskare, ity att till studiet af faunan och

floran i vara dagar belt naturligt ansluter sig studiet af dem i

gangna tider.

Icke heller var det annat an sakenligt att Sallskapet tagit

befattning med de fenologiska iakttagelserna, hvilka i ett land

som vart med de skarpa kontrasterna mellan arstiderna i sa

hog grad bidraga till en karakteristik af faunan och floran.

Redan i tredje haftet af Notiserna hade Moberg gjort en sam-

manstallning af det omfattande observationsmaterialet anda

till ar 1845. Omsorgen om dessa iakttagelser hade emellertid

Finska Vetenskaps-Societeten sa godt som fran sin stiftelse

ofvertagit. Sallskapet gaf sin medverkan genom sitt beslut af

1854 att de af dess ombudsman, som icke af Vetenskaps-Socie-

teten begart och erhallit formular till dyhka anteckningar,

skulle fa sadana genom Sallskapets forsorg. I de tidigare lokal-

flororna som i Sallskapets Notiser pubhcerats liksom i en del

senare skrifter hafva afven fenologiska iakttagelser ingatt,

men Sallskapet sasom sadant har icke tagit befattning med
dessa fragor utom vid ett par tillfalien. Inom Vetenskaps-So-

cieteten hade professor Moberg i november 1877 fast uppmark-

samheten vid att intresset for dessa iakttagelser starkt aftagit,

sa att for det foregaende aret endast atta anteckningshaften

fran landsorten insandts. Han stallde detta i sammanhang
med att formularen for iakttagelserna voro alltfor vidlyftiga
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samt foreslog en forenkling i ungefarlig ofverenstammelse med
de i Sverige anvanda formularen. Societeten uppdrog at en

kommitte att taga saken under omprofning. Inom Sallskapet

gjordes samtidigt ett liknande forslag af professor S^lan,

i anledning hvaraf ocksa Sallskapet tillsatte en kommitte,

bestaende af herrar S^i.an, Lindberg, Hjei.t, Palme:n, Reu-
TER och Saheberg. Sannolikt var det denna kommittes forslag

till observationsblanketter som Vetenskaps-Societeten sedan

lat trycka och utdela.

Pa ett mer aktivt satt upptradde Sallskapet nagra ar senare.

Det var da for studiet af de meteorologiska och jordmagnetiska

forhallandena i polartrakterna ett internationellt samarbete

under aren 1882-—-1883 hade planlagts, uti hvilket arbete, tack

vare professor S. Lemstroms initiativ och Regeringens under-

stod, ocksa Finland kom att deltaga genom en station i Sodan-

kyla. Det forefoll da synnerligen onskligt om vid stationen

jamnsides med de programenligt verkstallda meteorologiska

observationerna afven fenologiska iakttagelser skulle utforas.

Professor Paemen hade lyckats intressera nagra vetenskapens

gynnare for saken. De sammanskoto 1000 mark, Universitetet

anslog 300 mark, och student E. W. Beom anstalldes som ob-

servator i Sodankyla. Forsedd med en instruktion af professor

NoRREEST, vidtog denne i juli 1882 med sina iakttagelser. De
disponibla medlen voro emellertid icke tillrackliga for att ga-

rantera arbetets fortgang under hela observationstiden, hvarfor

Paem^n hosten 1882, jamte det han uppmanade till fortsatta

insamlingar, hemstallde om att Sallskapet skulle understoda

foretaget. Afgorandet haraf uppskots. Programmet for de

meteorologiska observationerna utvidgades emellertid i sa

matto att sadana skulle anstallas icke blott i Sodankyla, utan

afven pa tre andra punkter i landet, Helsingfors, Vasa och Vart-

sila. Da det gifvetvis vore af stort intresse att afven fran dessa

orter erhalla ett fenologiskt material, hvilket sammanlagdt

skulle gifva en ganska fullstandig bild af vaxtlighetens utveck-

ling i landet under aret, men da Sallskapets egna tillgangar icke

medgafve anstallandet af observatorer pa alia tre orterna, till-

satte Sallskapet en kommitte med fuUmakt att vidtaga atgar-
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der for planens realiserande. Medlemmar dari voro direktorn

for Meteorologiska centralanstalten K. Nordenskiold, pro-

fessorerna S^lan och Pai^men. Kommitten utlade fragan for

Regeringen i en skrifvelse som jamval undertecknades af Sall-

skapets ordforande, af professor MobERG, den forfarne bear-

betaren af det tidigare fenologiska materialet, samt af professor

NoRRLiN, som var synnerligen intresserad af att fenologiska

iakttagelser gjordes och som uppgjort arbetsplanen for obser-

vatorerna. Regeringen stallde valvilligt den begarda summan

3000 mark till Sallskapets forfogande och darmed samt med

de medel som pa enskild vag insamlats — inalles 1500 mark,

gifna af friherre E. Hisinger, ofverinspektor A. F. LaurELE,

professor E. Neovius och professor Palmen — samt med Uni-

versitetets tidigare omnamnda bidrag afvensom 600 mark

som Sallskapet sjalf anslog, var foretaget sakerstalldt. Till

observatorer antogos magister A. 0. Kiheman i Helsingfors,

student K. V. Haleberg i Vasa och kandidat A. H. Petander

i Vartsila. Sammanstallningen och bearbetningen af dessa

iakttagelser och dem i Sodankyla, hvartill ytterligare kommo
sadana af lektor Hj. HjEET i Karkku och lyceisten W. Lauren

i Vasa, hvilken senare af Sallskapet harfor erholl en gratifikation

af 150 mark, ofvertogs af doktor Kihlman. Hans arbete )>Be-

obachtungen iiber die periodischen Erscheinungen des Pflanzen-

lebens in Finnland 1883», i kvartformat i ofverenstammelse

med polarstationens publikationer, trycktes ar 1886 af Sall-

skapet sasom ett bihang till dess ofriga skrifter.

Nagot mer pa sidan om programmet lag fragan om de od-

lade vaxterna i landet. Under de forsta decennierna af Sall-

skapets tillvaro hade, efter hvad det tyckes, ingen fallit pa den

tanken att Sallskapet skulle taga nagon befattning med andra

natm-foremal an de i landet inhemska. Det verkade darfor

tvifvelsutan som en ofverraskning da 1851 provisor Becker
inlamnade en samling odlade vaxter. Nagon efterfoljd kunde

haraf icke formarkas forran 1869 da doktor S^ean den 4

november foreslog att Sallskapets medlemmar skulle borja

arbeta pa astadkommandet af en samling kulturvaxter »hvar-

uti de ofriga narvarande instamde». Vid olika tillfalien inlam-
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nade han sedermera till samlingarna exemplar af sadana, men
nagot malmedvetet samarbete kom icke till stand. Indirekt

kom Sallskapet dock redan foljande ar att taga befattning med
kulturvaxterna. Doktor K. E. F. Ignatius, som da var direktor

for Statistiska byran, hade vidtagit med forarbetena for sitt

verk »Finlands geografi» och for framstallningen betraffande

kulturvaxterna i landet vandt sig till lektor J. E. Furuhjelm

vid Evois Forstinstitut. Denna uppgjorde, for att kringsandas

och besvaras, en promemoria rorande dessa vaxters utbredning

och forekomst, hvilken promemoria han genom Sallskapets

forsorg fick distribuerad bland Sallskapets ombudsman. En
viss fortjanst har Sallskapet salunda om det hithorande ka-

pitlet i »Finlands geografi». Ett liknande tillvagagaende kom
till anvandning ar 1893, da professor Elfving foreslog att en

fullstandigare utredning af kulturvaxterna pa kail jord skulle

genom Sallskapets forsorg astadkommas. Resultaten af den

omfattande, genom frageformular varkstallda undersokningen

publicerades 1897 i Acta. Vidare arbete har icke nedlagts pa

detta omrade, endast enstaka meddelanden om odlade vaxter,

sarskildt om tradslag, hafva vid sammantradena gjorts.

I nara sammanhang med de intressen som besjalade Sall-

skapets medlemmar sta ocksa nagra allmanna fragor hvilka

har upptagits till behandling.

En sadan ar naturskyddet. Denna fraga har under de se-

naste decennierna med okad kraft gjort sig pamindt ofverallt

i varlden, och vid olika tillfallen har inom Sallskapet diskute-

rats om hvad som borde och kunde goras for att at efter-

varlden bevara prof af fosterlandets ursprungliga, af kulturen

starkt hotade natur. En narmare framstallning af denna fragas

oden i vart land ar med det snaraste att emotse af intendenten

Rolf Palmgrens hand, hvarfor Sallskapets atgoranden i detta

syfte har endast antydas.

En annan fraga af allmant intresse som inom Sallskapet

tagits till tal ar den om naturalhistoriens stallning i landets

laroverk. Man torde erinra sig att naturalhistorien, hvilken

tidigare i de larda skolorna hade sig timmar anvisade pa alia

klasser, mot slutet af forra seklet rakat i ett mycket ofordel-
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aktigt lage till foljd af forandi'ingar i laroplanerna, hvarvid

sarskildt sprakundervisningen tillgodosags. Zoologien och bota-

niken hade icke mer nagra timmar a de hogsta klasserna, a de

_ lagre lastes nagot slags naturlara, och undervisningen i de na-

P turalhistoriska amnena kombinerades pa mer eller mindre

besynnerliga satt med den i andra amnen, hvarfor lararenas

kompetens var mycket tvifvelaktig och resultatet af under-

P visningen hkasa. For de aldi'e intresserade lararena i natural-

historia, som sago sitt amne fuskas bort utan att kunna forhindra

detta, var laget synnerligt pinsamt. Det var ett uttryck harfor

da lektor Mela pa arsmotet 1898 foreslog att Sallskapet skulle

hos vederborande myndigheter forsoka utverka en forbattring

taf
de naturvetenskapliga discipUnernas plats i statsskolornas

laroplan. Forslaget hanskots till Bestyrelsens omprofning,

och foljande ar, da ingenting bhfvit atgjordt, fick denna i upp-

drag att med full beslutanderatt behandla fragan i hela dess

vidd afvensom att, om sa ansags nodigt, med sig adjungera in-

tresserade sakkunniga. Den tid som nu foljde, den Bobrikoflska,

var icke agnad for reformer af detta slag. SannoHkt ofverlades

om saken inom Bestyrelsen, ty omedelbart efter oktober-manife-

stet 1905, hvilket tycktes bebada en battre tid, framlades for

Sallskapet af professor Palmen ett betankande, hvilket patag-

ligen afsag att utlagga Bestyrelsens mening. Dar framholls

den betydelse, som den inom natm-alhistorien fodda utveck-

hngstanken fatt pa de mest olika omraden af den vetenskap-

liga forskningen och den betydelse den har for den moderna

allmanbildningen, dar framholls huru den naturalhistoriska

skolundervisningen var viktig for en mangd arbetsbanor, icke

minst for jordbruket och skogsskotseln i vart land. Dar fram-

stalldes till slut sasom onskningsmal 1) att undervisningen i

naturalhistoria och geografi vid laroverken ma utstrackas till

dessas hogsta klass; 2) att sjalfstandiga lektorat dari inrattas

uti alia landets hogre laroverk, liksom 3) ofverlararetjanster i

amnet vid vara bada normallyceer afvensom att 4) en ofver-

inspektor tillsattes i Ofverstyrelsen for skolvasendet for att

ofvervaka och befordra denna del af undervisningen. Och

foreslog professor Paxmen, att Sallskapet skulle till Senaten
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inga med en anhallan om vidtagande af atgarder till forverk-

ligande af dessa onskningsmal. Detta blef ocksa Sallskapets

beslut, och ombetroddes Bestyrelsen med affattandet af skrif-

velsen till Senaten, hvilken skulle af samtliga dess ledamoter

Tindertecknas. — Vi veta alia att forhallandena utvecklat sig sa

att de ofvan angifna onskningsmalen realiserats, och vi kunna
icke annat tro an att ocksa Sallskapets uttalande hartill bidragit.

Men afven verkliga afvikelser fran programmet eller ut-

vidgningar af detsamma hafva forekommit.

Det var fran forsta borjan icke blott ett vetenskapligt utan

afven, och kanske i annu hogre grad, ett patriotiskt intresse som
besjalade Sallskapet, men ett studium enbart af fosterlandets

natur var ju ur vetenskaplig synpunkt otankbart. Redan Ny-
i^ANDERS forsta afhandlingar i Notiserna syftade vidare an till

utredning af den inhemska faunan; de behandlade nordiska,

icke finlandska insekter. Narmast erbjod sig ju till jamforelse

naturen i det vastra grannlandet. Icke blott af det praktiska

skal att de finlandska naturforskarne till foljd af tradition och

sprak sloto sig narmast till de svenska, hvilkas handbocker

de begagnade, utan afven darfor att den inhemska naturen sa

nara ofverensstamde med den i Sverige. Sa bristfallig kunska-

pen an var om naturen i Finland och i norra Ryssland, jamford

med den man hade om Sverige, som var ett af de bast under-

sokta lander, sa stod det fullt klart for de svenska naturforskarne,

atminstone for botanisterna, att Finland i naturalhistoriskt

afseende alldeles nara anslot sig till Skandinavien och att Ryss-

land var nagot annat. Det syntes tydhgt af Elias Fries' Sumina

vegetabilium Scandinavice, dar Finland upptogs vid sidan af

Sverige, Norge och Danmark. Begreppet »Fennoskandia» som
langt senare fatt namn och bestamda granser fanns har redan

tydhgt. Pa samma satt sag Nylander pa saken. Han nojde

sig icke med att skrifva om Finlands lafvar, han skref om Li-

chenes Scandinavice . Professor Moberg inlade blygsamt en

gensaga emot att Sallskapet salunda utvidgade sitt arbetsfalt.

»Att doma — sa sade han — efter nagra af Sallskapets utgifna

skrifter t. ex. Lichenes Scandinavice, Musci novi scandinavici



187

I

och den snart utkommande »Ofversikt af Finlands och den

Skandinaviska halfons Cicadaner» tyckes gransen utgoras af

Nordsjon, ja, for nagra sjnies till och med denna begransning

vara for trang. Delta allt kan otvifvelaktigt vara mycket godt,

mycket fortjanstfullt — men manne det verkligen tillhor Fauna

et Flora Fennica?)) Denna gensaga framkallade nagra ar senare

ett uttalande af professor Lindberg, som kraftigt hafdade den

allmant vetenskapliga synpunkten gentemot den nationella.

»Den innersta och ursprungliga karnan for alia vara strafvan-

den maste nodvandigt allt framgent forblifva utredandet af de

naturalhistoriska data vi patraffa i eget land. Oss tillkommer

det att i forsta hand bearbeta den finska faunan och floran,

men kunna och bora vi under detta arbete ej af ensidighet,

vare sig i vetenskapligt eller sa kailadt nationellt hanseende,

tillsluta vara ogon for analoga och upplysande foreteelser,

blott emedan de ej aro rent inhemska.» Samma uppfattnings-

satt har allt vidare blifvit radande inom Sallskapet. Af af-

handlingarna i dess skrifter behandla de fiesta den inhemska

faunan och floran, men dar inga afven omfattande monogra-

fier som hanfora sig till hela vart jordklot, dar finnas arbeten

i hvilka finlandska och skandinaviska forhallanden i ett sam-

manhang behandlas, och dar finnas arbeten om Bleldnge, om

Estland, om Kaninhalfon, om sodra Sibirien. Fastan det icke

blifvit tydhgt utsagdt, torde Fennoskandia och de sig dartill

narmast slutande trakterna hafva betraktats sasom ett ratt-

matigt arbetsfalt, Att plats i Acta en gang beredts en afhand-

ling om floran i ett sa fjarran liggande land som BrasiUen be-

rodde uteslutande pa omojhgheten att pa nagot annat hall fa

det ifragavarande arbetet, mot hvars forfattare Sallskapet

kande sig forbundet, tryckt inom en viss bestamd tid; nagot

prejudikat har detta icke varit. Tvartom afbojdes nagot senare

tryckningen af en af samma forfattare skrifven afhandling om
afrikanska lafvar.

Om salunda Sallskapets arbetsfalt icke blifvit inskrankt

till den areal af var jords yta som vid dess stiftande afsags,

sa har icke heller sjalfva arbetet belt bibehallit sin ursprungliga

syftning, utredandet af faunan och floran.
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Det ar ju markeligt att Sallskapet forst kallade sig Sall-

skapet for finsk zoologi och botanik. Att uppgiften sedan

preciserades pa satt som skedde var hogst sakenligt, ty i hela

Norden var vid denna tid begreppen zoologi och botanik sa

godt som identiska med hvad vi kalla faunistik och floristik.

Men tiderna forandrades. Nya stromningar inom vetenskapen

gjorde sig kannbara afven inom vart land. De akademiska

lararenas verksamhet var icke mer med nodvandighet framst

inriktad pa museerna och det som med dem hade att gora.

Som tjansteman vid dessa anstalldes sarskilda forskare, ku-

stoderna: det var den gamla Museumsinspektortjansten som

ater uppstod, delad i flere. Och arbetet med den inhemska

faunan och floran kom att narmast aUgga dessa, medan mor-

fologiska, utvecklingshistoriska och fysiologiska fragor stude-

rades af andra, aldre och yngre. Genom att Sallskapet var

en sammanslutning af dem som intresserade sig for naturens

studium, kunde vid dess moten en foredragare rakna pa in-

tresse afven for hithorande problem. Man finner ocksa att

vid Sallskapets moten ratt ofta, i syimerhet under senare tid,

meddelanden gjorts som afgjordt fallit utanfor den gamla ra-

men, men som dock varit agnade att vacka intresse och att

samla de fa arbetarne. I de storre afhandlingar som af Sallska-

pet publicerats framtrader detta mycket litet: de behandla for

det mesta faunan och floran i egentlig mening, ity att arbeten

af annan syftning sokt sig till offentligheten pa annat hall.

Detta sakforhallande har icke kunnat undga att rona beak-

tande, och redan ar 1909 fattade Sallskapet ett markligt beslut,

som atminstone pa papperet vasentligen utvidgade Sallskapets

verksamhetsfalt. Vid denna tid var penningetillgangen inom

Sallskapet synnerligen god. Aret forut hade Sallskapet med
inemot sjutusen mark bidragit till bekostandet af den festskrift,

hvilken professor Pai^mens elever, utan att ratt kalkylera kost-

naden, utgifvit da han tog afsked. Att denna penningeplace-

ring lande den inhemska forskningen till heder, darom fanns

det icke mer an en mening, och belt visst vacktes harigenom

tanken pa att kraftigt understoda forskningen. Fortjansten

att saken togs till tal tillkom professor John Sahi^berg, som



189

harom inlamnade en langre skrifvelse den 4 maj 1909. Han

framholl hurusom det under arens lopp pa Zoologiska museum

samlade materialet icke blifvit i tillborlig grad bearbetadt.

Man kunde icke begara att museets ordinarie tjansteman skuUe

hinna med allt, men man kunde hoppas att unga forskare,

t. ex. efter aflagd kandidatexamen, garna skulle offra tid at

bearbetningen af nagon viss djurgrupp, ett pa en gang veten-

skapligt och patriotiskt arbete, darest de kunde parakna nagon

ersattning for sin moda. Lamnande at botanisterna att sorja

for sin vetenskap, foreslog ban att Sallskapet skulle ansla tva

pris a 1000 mark och tva pris a 500 mark for att, tidigast pa

arsmotet 1910, utdelas at forfattare af de basta arbeten, be-

handlande nagon del af Finlands fauna; utom faunistiska ar-

beten kunde afven sadana som berorde finska djurs biologi

eller utvecklingshistoria prisbelonas. Ytterligare formulerade

ban sin uppfattning om de olika kategorier af afhandlingar

som kunde belonas och om de forfattare som kunde komma i

fraga. Bestyrelsen, som det tillkom att yttra sig om forslaget,

uppskattade i alio grundtanken i detsamma, men kunde icke

helt forena sig om dess affattning, hvilken forefoll alltfor trang,

men beslot att for Sallskapet foresla:

»Att Sallskapet framdeles skulle utgifva understod for be-

arbetning af i Universitetets samUngar befintligt material

af den finska faunan och floran, samt utdela honorar for pa

zoologiens och botanikens omrade utgifna afhandlingar, om-

fattande icke endast faunistik och floristik, utan afven morfo-

logi, utvecklingshistoria och ofver hufvud taget allmant bio-

logiska sporsmal, for sa vidt de falla inom Sallskapets verk-

samhetsomrade, eller ock vidtala personer att mot utfasta

arvoden utfora onskvarda undersokningar pa de namnda om-

radena.

Dessa understod eller arvoden kunna pa forslag af Besty-

relsen eller nagon af Sallskapets medlemmar utdelas eller hos

Sallskapet ansokas.

De af Sallskapet beviljade beloppen kunna saval utbetalas

for fullbordade arbeten, som ock utgifvas fore eller i rater un-

der arbetets utforande.
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Ansokningar om dylika understod emottagas af Sallskapet

under hela verksamhetsaret.

Tvang att publicera en af Sallskapet understodd afhandling

i dess skrifter foreligger icke, dock uttalas sasom ett onsknings-

mal, att publikationen om mojligt sker i Sallskapets skriftserier.»

Sallskapet beslot pa arsmotet 1909 omfatta detta af Besty-

relsen formulerade forslag samt anslog i sa godt som omedelbar

anslutning hartill 600 mark for anskaffandet af diatomace-

litteratur, som magister Carl Wilh. Fontell fick begagna

vid sina studier, afvensom samma summa at lektor W. M. Lin-

NANiEMi for slutforandet af bans arbete ofver Finlands Collem-

hola. Tva ar senare beviljade Sallskapet 420 mark som ersatt-

ning for det bestamningsarbete den svenska diatomace-kanna-

ren doktor Astrid CIvEVE-Euler utfort a material som hop-

bragts under Finska Mosskulturforeningens arbeten, afven

200 mark at magister T. J. Hintikka for utgifvandet af Ceci-

dotheca fennica. Till samma kategori horde ocksa det understod

af 650 mark som 1916 gafs docenten Palmgren for det bitrade

ban lamnat professor Norrein vid dennes arbeten med Hieracia.

I sammanhang med professor Sahlbergs forslag och med
samma syftning som detta hade professor 0. M. Reuter fram-

kastat tanken att Sallskapet skuUe till Universitetet inga med
en anhallan om att \rid Zoologiska och Botaniska museum skulle

anstallas personer i och for bearbetning af det dar befintliga

materialet af finska djur- och vaxtformer, men han frangick

senare denna tanke, hvilken icke heller Sallskapet ansag sig

hafva skal att upptaga, atminstone icke tills vidare. Kort forut

hade namligen vid Museerna inrattats kustos-befattningar,

af hvilkas innehafvare just en dylik verksamhet var att emotse.

Detta beslut af ar 1909 inneholl ju icke nagot egentligen

nytt eller ovantadt, ty som vi sett hade Sallskapet utgifvit

honorar for litterart arbete och afven for zoologiska arbeten

af icke-faunistisk art — i Festskriften — men det innebar ett

klart uttalande af att Sallskapet fattade sin uppgift vidare an

dess namn gaf skal att antaga. Klart ar att beslutet oppnade

de mest vidstrackta utsikter for vetenskapsidkare att komma i

atnjutande af understod— om blott nodiga medel finnas att tillga.
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Ytterligare fastslogs detta den 13 maj 1921, da Sallskapet

enhalligt beslot att till protokollet gora foljande uttalande som

dikterats af ordforanden docenten PalmgrEN a egna och a

sekreteraren docenten Linkolas vagnar:

»F6rsamladt till sitt sista arsmote fore sekeldagen, i akt-

ningsfullt erkannande af hundraarigt arbete och gangen tids

vetenskapliga strafvan och vinning, orubbligt hafdande dess

hittills gallande mal, men af hafd forpliktadt att halla blicken

riktad framat i strafvan att folja utvecklingens lopp, beslu-

ter Societas pro Fauna et Flora Fennica att for framtiden

strafva att vara ett sallskap for faderneslandets zoologiska

och botaniska forskning i hela dess vidd.»

Vid affattandet af de nya stadgarna 1856 hade Sallskapets

staende fond fixerats till 3 000 rbl (=12 000 fmk). Rantan a

denna summa samt det arsanslag af 800 mk som af statsmedel

for tryckning beviljats 1861 och som 1868 fornyades for ytter-

ligare fem ar — i forbigaende ma har antecknas att Sallskapet

efter utgangen af den forsta femarsperioden icke ansag sig

kunna begara anslagets fornyande emedan alia pengarna annu

icke atgatt till tryckning — utgjorde Sallskapets nervus rerum.

Den okade produktiviteten i slutet af 1860-talet stallde emel-

lertid storre fordringar an forr pa medel, sa att Sallskapet 1871

icke allenast icke sag sig i stand att ansla understod for exkur-

sioner utan nodsakadt att hos Regeringen anhalla om ett till-

skott af 700 mk till tryckningsanslaget, hvilket ocksa beviljades.

I Sallskapets historia aterkommer standigt och ater fragan

hvarifran pengar skola tagas att betala tryckerirakningarna

och att mojliggora exkursioner, men pa olika satt ha svarig-

heterna ofvervunnits.

Vid 50-arsfesten hade tva af de kvarlefvande stiftarne,

Rabbe och Sanmark, donerat hvardera ett tusen mark. Fraga

vacktes att hela denna gafva sasom ett minne af gifvarene

skulle kapitaliseras for att framdeles bilda en resefond, men
det upplystes att Sallskapets tillgangar icke medgafve detta

och att doktor Rabbe just afsett ett forhjalpande ur den nu-

varande forlagenheten, hvarfor halften af gafvan anvandea
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for att betala en tryckerirakning, medan den andra halften,

med doktor Sanmarks samtycke, fordes till staende fonden.

Dock finner man att det till tryckeriet utbetaldta beloppet

senare betraktats som ett forskott och ofverforts till staende

fonden. Denna tillvaxte afven genom andra gafvor. De bagge

redan namnda jamte den tredje annu kvarlefvande stiftaren

kamreraren Wegelius forbundo sig namligen i en den 1 maj

1872 daterad skrifvelse att arligen erlagga till Sallskapets kassa

venhvar tjugu mark, och, tillade de, »vaga vi darjamte harhos

uttala den onskan att, for beframjande af Sallskapets for ve-

tenskapen, fosterlandet och bildningen sa nyttiga verksamhet,

afven ofrige af Sallskapets medlemmar, hvilkas tillgangar det

medgifva, ville benaget, utofver den en gang for alia erlagda

inskrifnings- eller ledamotsafgiften, arligen den 1 maj ihag-

komma Sallskapet med nagon frivillig gafva egentUgen for att

harmedelst forhoja Sallskapets annu nog knappa staende fond».

En insamling i detta syfte sattes genast i gang af ordforanden,

som foregick med godt exempel. Vid arsmotet 1873 anmaldes

att fmk 793: 86 influtit genom gafvor af 52 personer. Bland

dessa fanns afven en utlandsk ledamot, doktor 0. Nordstedt

i Lund; for resten funnos dar alia stand och formogenhetsvillkor

representerade; bidragen vaxlade mellan 2 och 100 mk. Afven

de foljande aren fortsattes harmed, och nagra aldre herrar

hollo troget i anda in pa 1880-talet, sa att ett par hundra mark

arligen inflot. Ordforanden var Uksom professor C. R. Sahi,-

BERG i tiden mycket intresserad for den staende fondens till-

vaxt. Man finner icke af handUngarna att den skuUe hafva

vuxit pa det satt stadgarna foreskrefvo genom beslut af Sall-

skapet pa arsdagen. Det forefaller som om ordforanden eller

Tryckningskommitten i dess helhet med skattmastaren helt

familjart skuUe ofverenskommit att till densamma ofverfora

en del af arsinkomsterna. Pa detta satt hade den 1886 kom-

mit upp till omkring 27 600 mk. Vid stipendie utdelningen

namnda ar gjordes en anmarkning om detta tillvagagaende,

och darefter formarktes icke nagon vidare tillvaxt af fonden.

I stadgarna af 1894 fastslogs dess belopp till 28 000 mk och

darvid forblef det anda till 1916, da Sallskapet, ater glomskt



193

af Stadgarne, beslot att inskrifningsafgifterna skulle foras till

densamma, ett forfarande som senare (1921) inryckts i Stad-

garne.

Pa ett gladjande och rorande satt ihagkoms Sallskapet af

sin hedersledamot, ofverlakaren doktor F. G. Sanmark. I det

inbordes testamente lian jamte sin maka SoFiE, fodd Roschier,

uppgjort testamenterades till Sallskapet 4 000 mk »att anvan-

das for Sallskapets andamal». Denna donation afsattes 1887

till en sarskild fond, Sanmarkska fonden, hvilken forvaltades

sasom Staende fonden.

En annan donation erholl Sallskapet vid sitt 75-ars jubileum.

Ordforanden ofverlamnade da, till minne af sin kort forut af-

lidne fader, hvilken i sin ungdom varit en intresserad och verk-

sam medlem af Sallskapet, tiotusen mark. Af dessa medel

bildades en sarskild fond, Senator J. Ph. Palmens fond, och

beslot Sallskapet senare att dess rantor skulle anslas »f6r sadana

planmassiga undersokningar, zoologiska eller botaniska, hvil-

kas utforande tager en langre tid i ansprak, exempelvis for

metodiskt utforskande af djur- och vaxtlifvet i vara vattendrag

eller vid vara hafskuster samt villkoren darfor», en bestamning

som med donators goda minne dock icke blifvit foljd, utan

har fondens afkastning anvandts dar sadant for gangen behofts.

Afven andi'a donationer hafva gjorts till hugfastandet af

minnet af verksamma medlemmar. Vanner till docenten A. J.

Sn^TAi^A (t 1910) och kustos R. B. Poppius (t 1916) samman-

skoto efter deras dod beloj)p hvilka ofverlamnades till Sallska-

pet for att sasom sarskilda fonder forrantas.

Till minne af sin son Cari,, ett af det roda upprorets offer,

donerade direktor Cari, Johan Finnii^a och bans maka Elisa-

beth, fodd Haggblom, en summa af 12 000 mark till en fond

»E. o. amanuensen Carl Finnilas fond» hvaraf arsrantan skall

anvandas for framjandet af Sallskapets verksamhet, framst

i ornitologiskt syfte, och till denna fond har fru Finnila inne-

varande ar donerat ytterligare 8 000 mark. — Till minnet af

de for landets frihet faline medlemmarne, doktor H. F. Ranc-
KEN, amanuensen K. E. Ehrstrom, e. o. amanuensen C. Fin-

NiLA och jagarkaptenen K. K. Kari sammanskots inom Sall-

13
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skapet en fond, hvilken senare af Herr Gunnar von Frenckei,!,

fick emottaga 6 000 mark.

Intimt forknippade med minnet af Johan Peter Norrlin
aro tva testamentariska dispositioner. Den ena gjordes af

professorskan Hilma Evelina Norrlin fodd Lang och froken

AiNO Sivea NorrIvIN, da de den 3 februari 1917 forordnade att

efter bagges dod deras kvarlatenskap skall tillfalla Sallskapet

och utom annat bestamde att Ainola parcellagenhet i Asikkala

socken skall anvandas till en vetenskaplig station i botaniskt

och ofver hufvud taget biologiskt syfte. — Den andra gjordes

af froken Hanna Lang, en syster till fru NorrIvIN, och tillfor-

sakrar Sallskapet 25 000 mark.

Utom dessa donationer har Sallskapet haft gladjen emottaga

penningebidrag, afsedda att genast anvandas, oftast for nagot

bestamdt andamal. Under betryckets tid pa 1870-talet anslog

friherre Edvard Hisinger 400 mk for exkursioner, forbehal-

lande sig den slutliga profningen. Dessa medel jamte dem
Sallskapet sjalf kunde bevilja kommo till anvandning sommaren
1878 i ofverenstammelse med Sallskapets forslag som godkan-

des af donatorn. Ar 1880 anslog friherre HisiNGER ytterligare

200 mk for en botanisk undersokning af Kimito och Korpo
skargard. Stipendiet anslogs ledigt genom Sallskapets forsorg,

men nagon hugad exkurrent anmalde sig icke. Donatorn tillade

200 mk for att fa till stand en zoologisk och botanisk under-

sokning af namnda skargard, sarskildt med afseende a hafs-

alger och lagre djur, men hvarken 1881 eller 1882 anmalde sig

nagon sokande. I anledning daraf forfragade sig friherre

Hisinger hos professor Thore Fries i Upsala om lampliga

exkurrenter fran Sverige och fick ocksa anvisning f)a sadana,

hvarefter han tillade 100 mk, sa att zoologen och botanisten

skulle hvardera fa 300 mk. I brist pa inhemska sokande ville

han understodja dessa, hvaremot Sallskapet gifvetvis icke kmade

invanda nagot. Slutet blef att den unge algologen grefve Ha-

RAED StromfeIvT sommaren 1882 exkurrerade i Hango skar-

gard och i en afhandhng redogjorde harfor; da Sallskapet icke
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hade rad att bekosta planscherna diiri tryckte den af Finska

Vetenskaps-Societeten

For bestamdt syfte hafva afven senare donationer gjorts.

Sallskapets f. d. sekreterare, presidenten N. I. FelIvMAN anslog

1903 400 mk, med ett tillskott af 150 mk foljande ar, att an-

viindas for en undersokning af floran i hans hemtrakt kring

Lappajarvi sjo. — En annan f. d. sekreterare, rektor Axel
Arrhenius, skankte innevarande ar 700 mk att ges at nagon

ung botanist for undersokning af Korpo socken, gransande

till de trakter dar han sjalf sasom ung exkurrerat. — Ar 1910

ater fick Sallskapet af borgmastaren W:m Wallenius i Joensuu,

en varm van af fiskerinaringens forbattring, emottaga 400 mk
att ges som stipendium for studium af vaxt- och djurvarlden i

Hoytiainen och Puntarinkoski, sarskildt med hansyn till fiskar-

nas lefnadsvillkor. — Ar 1911 skankte Herr Karl Fazer 400

mark som bidi-ag for inkop af aflidne professor K. E. HouG-

BERGS aggsambng, for hvilket andamal saval Sallskapet som

Universitetet anslagit medel. — Efter frihetskriget skankte ge-

neral L. MuNCK och hans son, haradshofding H. Munck 500

mark till astadkommande af en naturalhistorisk utredning af

Sveaborgs fastningsomrade. — Magister E. E. Lindqvist har

nyss donerat 300 mark till understod narmast af bladstekler-

nas studium.

Genom insamling inom Sallskapet under medverkan af

personer utom detsamma sammanbragtes den summa 7 000 mk
som erfordrades for att at froken Aino Norrein garantera den

Ufranta, mot hvilken professor Norrlins efterlamnade familj

onskade till Sallskapet afsta den aflidnes botaniska samlingar.

Ocksa dessa pengar hafva kapitaliserats for att framdeles sta

tiU Sallskapets disposition att anvandas for botaniska andamal.

Forbigas ma icke den gafva af 200 mark som Sallskapet af

magister Otto Aecenius ar 1896 anonymt emottog; ej heller

den summa af 2 500 mark som en annan anonym gifvare ar

1919 forarade. Det sistnamnda beloppet ofverlamnade Sall-

skapet som pris at professor Th. S^lan for dennes omfat-

tande arbete om Finlands botaniska Utteratur. Forglommas
ma icke heller ett ovisst antal smasummor, troligen stigande
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till ett ratt ansenligt slutbelopp, som professor Palmen for-

skotterat utan att darfor krafva betalning.

Men hvarken gafvorna eller det sakra tillskott i sin arsin-

komst som Sallskapet erlioU genom den okade ranteafkast-

ningen fran sina fonder hade kunnat sakerstalla Sallskapets

verksamhet. Det var till Statsverket Sallskapet maste lita,

och det skall med stor tacksamhet erkannas att Sallskapets

framstallningar om okadt understod standigt vunnit Regerin-

gens bifall. Efter att fran och med 1871 hafva varit 1 500 mk,

steg det ar 1880 till 2 500, ar 1885 till 3 000, ar 1902 till 6 000

mk, ar 1907 till 8 000 mk. Afven af folkrepresentationen har

Sallskapet haft gladjen att rona uppmuntran i och genom de

»Langmanska medel» som till vaxlande belopp alltsedan 1882

ofta tillerkannts detsamma.

I farskt minne aro annu krigstidens och den efterfoljande

krisens svarigheter liksom den offervillighet, med hvilken med-

lemmar af Sallskapet och utanfor detsamma staende personer

och slutligen Regeringen och Riksdagen skankt sin hjalp, hvil-

ken hjalp natt sin hojdpunkt i de betydande donationer som i

anledning af 100-ars jubileet kommit Sallskapet till godo.

I detta sammanhang omnamnes har lampligen annu en

fraga af ekonomisk art, den om tjanstemannens afloning.

Sallskapets samthga tjansteman hade ursprungUgen varit

oaflonade. Att intendenterna, for att kunna ordenthgt skota

sina befattningar, skulle aflonas hade lange varit ett onsloiings-

mal, men forst 1856 hade det reaUserats: de fingo da Ion, val

icke af Sallskapet, men af Universitetet. Da bibliotekarietjans-

ten 1878 inrattats, var ocksa den oaflonad, men i betraktande

af det myckna arbete som darmed var forenadt beslots 1884

att med tjansten skulle folja en arslon af 200 mk. Vid arsmotet

1889 afslutade ordforanden, professor S^lan sin arsberattelse

med att pa Sallskapets vagnar frambara »vara varmaste tack-

sagelser at var skattmastare, sekreterare, bibUotekarie och

intendenter for det lifliga intresse och den osparda moda de

lagt i dagen vid fullgorandet af sina maktpahggande befatt-

ningar, och far jag harjamte uttala den forhoppningen, att Sail-
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skapets tillgangar snart matte sa tillvaxa, att vi bli istandsatta

att pa ett mera materiellt satt visa var erkansla for den tid och

det arbete, som af dem offras for vart samfiind». Ett ar senare,

under radande godtid, foreslog professor J. Sahi.bERG, hvilken

tidigare flere ar sjalf varit sekreterare, att denna tjanst skulle

aflonas med 200 mark och att bibliotekariens arvode skulle

hojas till 400 mark. Harom voro meningarna liogst delade,

hvarfor en sarskild kommitte af tre personer tillsattes for att

begrunda fragan, men ocksa inom denna gingo meningarna

alldeles i sar. Slutet blef att bibliotekariens afloning hojdes

till 300 mark och att at sekreteraren beviljades ett arvode af

200 mark, inberaknadt renskrifningsmedel. Mot beslutet i dess

senare del inlades reservation af doktor Kihlman, som — med-

gifvande att arvodet at bibliotekarien var motiveradt — hari

sag en betankUg och principiell afvikelse fran tidigare forhallan-

den. Sallskapet hade hittills for varden af sina inre angelagen-

heter kunnat rakna pa en oegennyttig verksamhet af sina med-

lemmar, och detta hade utgjort ett det fastaste stod for dess

patriotiska strafvanden och en af de kraftigaste hafstangerna

for hojandet af Sallskapets anseende utat. Da nagon svarighet

nu lika htet som forut val funnits att erhalla en lamplig sekre-

terare utan afloning, sa hade redan omtanken for Sallskapets

ekonomi, som sannohkt komme att snarligen hardt profvas,

bort afhalla Sallskapet fran denna utgift. Sekreteraren, doktor

HuLT forklarade att han ej ville lyfta det anslagna honoraret,

da beslutet darom fattats med svag pluralitet men »forbeh6ll

framtida sekreterare ratt att i enhghet med Sallskapets beslut

erhalla denna modesta ersattning for en i sjalfva verket icke sa

alldeles obetydlig uppoffring af tid och m6da». Mot reservatio-

nen nedlades sedermera till protokoUet en protest af doktor

Rob. Boldt, hvilken uttalade sin ofvertygelse att idealiteten i

Sallskapets strafvanden ej skulle forminskas om sekreteraren

eller till och med samtliga funktionarer erholle ett mattligt

arvode. — Dessa arvoden utga allt fortfarande; de hafva delvis

bhfvit hojda. Den nuvarande skattmastaren har for sin per-

sonHga del afbojt den afloning som afven for hans befattning

varit patankt.
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Antalet af de vetenskapliga institutioner, med hvilka Sall-

skapet stod i utbyte steg i borjan af 1870-talet till nagra tiotal.

Biblioteket tillvaxte langsamt men sakert. Da den skyhoga

bokhyllan pa Botaniska museum, dar bockerna jamte Museets

egna uppstalldes, var full och nagon fri vaggyta a Museum icke

vidare fanns, maste de placeras i skap, hvilka det ena efter

det andra uppstalldes i den morka korridoren utanfor Museum,

hvilken tillika tjanade som tambur for de zoologiska forelas-

ningarna, hvilka professor Maki^in hoU i den stora museisalen

at vaster, dar liksom allt annu daggdjuren voro inrymda. Var-

den af biblioteket, hvilket ursprungligen betraktades som en

del af arldvet, tillhorde sen gammalt sekreteraren, och ofver

detsamma fanns en katalog in folio, som hade 1867 uppgjorts

af magister Brenner och i hvilken allt nytt inskrefs. Den 3

mars 1877 foredrog doktor S^IvAN ett till honom stalldt bref

af en onamnd ledamot, som papekade det ringa antal utlandska

samfund med hvilka Sallskapet stod i litterart byte. Hvem
denne ledamot var, ar okandt. Man gissade pa professor

Jakob Esti^ander, som nyss hemkommit fran en utrikesresa;

professor S^lan kunde pa gamla dagar icke mer erinra sig

forhallandet. I anledning af brefvet fick Redaktionskommitten

i uppdrag att uppgora forslag till vidstracktare skriftvaxling.

Pa grund af detta, som hufvudsakligen uppgjorts af sekrete-

raren kandidat Ei^fving, vande sig Sallskapet samma var medels

ett franskt cirkularbref till nagot ofver ett hundra samfund i

Europa och Nord-Amerika. Eran en stor del af dem kommo
gynnsamma svar, och skrifter begynte stromma rikligt in.

Till en borjan anmaldes de manatligen till protokollet, men
senare, da Sallskapet beslutit (1879) att redogorelsen for bib-

liotekets tillvaxt skuUe tryckas i sammanhang med intenden-

ternas arsberattelser, bortfollo dessa manadsrapporter.

Bibliotekets snabba tillvaxt foranledde sekreteraren att den

2 mars 1878 framhalla svarigheten for honom att jamte sina

egentliga aligganden och den icke obetydliga utlandska kor-

respondensen omhanderhafva biblioteket, hvarfor han fore-

slog att en bibliotekarie skulle tillsattas som agde att emottaga,

manathgen anmala, katalogisera och i biblioteket uppstalla
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alia till Siillskapet inkomna bocker och vid arsmotet redogora

for bibliotekets tillvaxt under aret, medan sekreteraren skulle

ombesorja den utgaende korrespondensen. Sallskapet ansag

sig icke berattigadt att harom besluta forr an pa arsmotet, men
utsag emellertid magister R. SiEVERS att intill dess vara sekre-

teraren behjalplig. Vid arsmotet 1878 antogs sedan forslaget,

och till forste bibliotekarie utsags magister E. E. Bergroth.

Tva ar darefter vacktes forslag om att en katalog ofver biblio-

teket skulle tryckas, men antagligen blef det kostnadsforslag

som harfor uppgjordes sa hogt att fragan fick forfalla, atmins-

tone trycktes ingen katalog. I protokollen talas ocksa om att

ett reglemente for bokutlaningen skulle uppgoras, men ovisst

ar numera hurudant detta blef. Sa hastigt som biblioteket

tillvaxte och sa primitiva som anordningarna voro, hade biblio-

tekarien ett svart och arbetsdrygt gora, och det sa mycket mer

som genom omstandigheternas makt han icke blott fick emottaga

de inkommande boksandningarna utan afven ombesorja de

xitgaende, ett forhallande som forst senare (1888) fastslogs.

I detta sammanhang kan lampligen namnas att Sallskapets

lager af egna publikationer forvarades a Universitetshusets

vind. Dar hade de till foljd af tata cmflyttningar, fororsakade

af reparationer, rakat i storsta oordning, hvarfor Sallskapet

1884 sag sig tvunget att ansla en summa af 20 mk sasom extra

arvode at nagon person som skulle ordna och forteckna lagret.

En genomgripande forandring foreslogs 1883 af doktor

Elfving namhgen »att Sallskapet for att gora sin boksamling

lattare tillganglig och darigenom gagneligare samt tillika blifva

fri fran besvaret med dess vard, skulle ofverlamna densamma

helt och hallet sasom gafva till Universitetets allmanna biblio-

tek med villkor att bockerna skulle inbindas och i likhet med
ofriga bocker utlanas» — en atgard analog med den som Sall-

skapet tidigare sett sig tvungen gora med samlingarna. For-

slaget motiverades ytterligare med att utrymmet var alltfor

otillrackligt for att tillata en andamalsenlig uppstallning och

att, da en oaflonad bibliotekarie icke kunde skyldigkannas att

pa bestamda tider tillhandaga Sallskapets medlemmar, utla-

ningen af bocker sedan lange varit forenad med stora svarig-
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heter. Pa arsmotet 1884 mottes forslaget af en stark opposition,

som framholl »att for de naturhistoriska samlingarna med all

sannolikhet inom kort vore att parakna ett betydligt okadt

utrymme, hvarvid afven for Sallskapets bibliotek lamplig lokal

borde kunna beredas. Herr Lindberg upplyste, att ban redan

for aratal tillbaka i Universitetets Konsistorium vackt forslag

om byggandet af ett eget bus for de botaniska samlingarnas

behof och tillade, att ban for sin del hyste de basta forhoppningar

om att kunna genomdrifva realiseringen af denna plan. Komme
ater detta byggnadsforetag till utforande sa vore en boksamling

sadan som Sallskapets for den blifvande inrattningen af oskatt-

bart varde. Da dessutom, efter det naturaliesamlingarna in-

forlifvats med Universitetets museer, biblioteket utgjorde en

stor del af Sallskapets redbara egendom, ansago flere talare,

att man ej utan tvingande nodvandighet borde ofverlata det-

samma till annan person. » Forslaget afbojdes med alia roster

emot tva, men alia voro ense om att en omorganisation af biblio-

teket i syfte att underkatta utlaningen var onskvard, hvarfor

Redaktionskommitten fick i uppdi-ag att framlagga ett forslag

i saken. I december samma ar ordnades fragan salunda att

ett arligt arvode af 200 mk anslogs at bibliotekarien, och da

magister Bergroth af brist pa tid icke vidare var i tillfalle

att handhafva befattningen utsags till bans eftertradare doktor

A. 0. KiHLMAN. Den afgaende bibliotekarien aftackades hog-

tidligt for den omsorg och nit ban visat med stor tidsuppoffring

och utan nagon ersattning. Bibhoteket hoUs darefter oppet

for utlaning tva bestamda veckotimmar, hvilket icke uteslot

dess anvandning afven andi'a tider, emedan bibUotekarien

arbetade pa Botaniska museum. En anordning som halsades

med stor tillfredsstallelse var den som Sallskapets medlemmar

funno vidtagen vid februari motet 1888, da den nyaste bytes-

litteraturen lag utbredd pa bordet vid hvilket de togo plats.

Annu mer tillgangliga blefvo dessa nya skrifter 1894, da, tack

vare tiUmotesgaende af professor Bolin, en hylla i universitets-

bibhotekets lasrum stalldes till Sallskapets forfogande for dessa

noviteter, hvilka dar lago framme fran ett mote tiU det fol-

jande.
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At 1892 beslot Sallskapet pa forslag af bibliotekarien, ma-
gister Enzio Reuter att ater soka utvidga sitt litterara byte.

Atgarden krontes med god framgang, och allt vidare hafva

Sallskapets relationer med utlandet befunnit sig i tillvaxt,

hvarvid initiativet tagits dels af Sallskapet dels af de utlandska

samflinden. Afven enskilda personer hafva allt fortfarande

ihagkommit biblioteket med gafvor; bland dessa fortjanar

namnas den samling booker arkiater 0. Hjelt skankte, hvilken

for honom utgjorde kara minnen fran bans tidigare ungdoms
studier. En hogst betydelsefuU forbattring var det da biblio-

teket ar 1899 flyttades till det nya huset for de vetenskapliga

samfunden. Biblioteksforhallandena hade da blifvit nastan

olidliga inom Universitetshuset trots den liberalitet, med hvil-

ken Rektorn medgifvit Sallskapet ratt att uppstalla sina bocker

pa alia mojHga, harfor alls icke afsedda stallen. Det fick nu
okadt utrymme, blef oftare tillgangligt; de nyaste skrifterna

lago dar framme till lasning, och bibliotekarien befriades fran

en mangd rent mekaniskt arbete som ofvertogs af personalen

i det nya huset.

Manga af de sallskap med hvilka skriftbyte inledts hafva

upphort att existera. Med andra har bytet upphort. For nar-

varande ar antalet vetenskapliga sallskap eller institutioner i

utlandet med hvilka Sallskapet star i byte 303, hvilken siffra

dock meddelas med reservation i betraktande af de rubbnin-

gar som varldskriget vallat.
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V. Sallskapets tjansteman. ^

H edersordforande

:

W. NYI.ANDER 1891—1899.

Ordforande:

C. R. Sahlberg 1821—1841. A. Moberg 1864

J. M. AF Tengstrom 1842—

1849.

A. NoRDMANN 4 Juni—10 Dec.

1849.

A. Moberg 1850—1859.

W. Nyi^ander 1859—1863.

1866.

S. O. LiNDBERG 1866—1889.

A. Th. S^ean 1889—1892.

J. A. Paemen 1892—1919.

K. M. Levander 1919—1920.

A. Paemgren 1920—1921.

Vice-ordfor

J. M. AF Tengstrom 1829— A.

1842. A.

J. E. A. WiRztN (1842—1845). A.

R. F. Saheberg 1845—1849. J.

W. Nylander (1849—1851). F.

R. F. Saheberg 1851—1855. K.

W. Nylander 1858—1859. A.

A. Moberg 1859—1864. K,

F. J. Rabbe 1864—1866. .

ande:

Moberg 1866—1868.

J. Maemgren 1868—1872.

Th. S^ean 1872—1889.

A. Paeme:n 1889—1892.

E. W. Eefving 1892—1911.

. M. Levander 1911—1919.

F. Luther 1919—1920.

M. Levander 1920—1921.

M. Kalm 1821—1824.

A. W. Dammert 1826—1829.

F. J. Rabbe 1829—1831.

J. J. Nordstrom 1831—Febr.

1832.

Fr. Ludv. Schauman Febr.

1832—Febr. 1834.

Uno Cygn^us Febr.

1834.

Sekreterare:

J. Ph. Paemen 1834—1836.

C. N. A. Tapenius 1836—1838.

F. J. Rabbe 1838—1842.

Z. ToPEEius 1842—1847.

E. G. Wasastjerna 1847—

1849.

W. MyrberG 1849—1851.

F. J. Rabbe 1851—1859.-Juni

A. H. Chydenius 1859—1860.

1) Artal inom parentes angifva vikariat eller suppleantskap.
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H. Backman 1860—1864.

N. I. Fellman 1864—1866.

M. M. W. Brenner 1866—1877.

F. E. W. E1.FVING (1876)—

1878.

J. R. SAHI.BERG 1878—1887.

R. HuLT 1887—1892.

J. Linden 1892—1893.

R. B01.DT (1892)— 1894.

I. 0. Bergroth 1894—Decem-

ber 1896.

J. I. A. Arrhenius 1897—1903.

N. E. NORDENSKIOLD 1903

—

1905.

H. FedereEy (1904)— 1917.

E. F. Hayren (1910—1911).

A. PAI.MGREN (1916)—1920.

K. L1NK01.A 1920—1921.

Skattmdstare:

J. F. E1.FVING 1829—1830.

C. H. Stahlberg 1830—1831.

JoH. Fr. Tickeen 1831—1832.

AxEE Federley 1832—1834.

Gust. Ad. Akerberg 1834

—

1860.

F. G. Sanmark 1860—1866.

F. J. Rabbe 1866—1871.

S. G. Elmgren 1871—1887.

N. I. Feelman 1887—1890.

K. E. L. V. Pfaeer 1890—1904.

V. F. Brotherus 1904—1921.

Bihliotekarie:

E. E. Bergroth 1878—1884.

A. 0. KiHLMAN 1885—1889.

J. I. A. Arrhenius 1889—1896.

W. E. C. Lauren (1890—1891).

E. R. Reuter (1895)—1921.

Intendenter:

A. W. Dammert 1822—1827.

A. NoRDMANN (1824—1825.)

Zoologiska intendenter:^)

Forste Intendent: Abr. Montin 1829—Mars 1830.

Evert Jue. Bonsdorff Apr. 1830-

Magn. v. Wright 1832—1833.

R. F. Saheberg 1833—1838.

-1832.

1) Sallskapets protokoU gifva icke en saker utredning betraffande dessa

intendenter och deras tjanstgoringstid under 1840- och 1850-talet. De upp-

tagas har i hufvudsaklig ofverensstammelse med professor Mobergs forteck-

ningar. Sannolikt stodo honom till buds upplysningar som kompletterade
de bristfalliga handlingarna.
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Forste Intendent:

Andre Intendent:

for Coleoptera

for Orthoptera,

Hemiptera,

Neuroptera

for Hymenoptera

for Lepidoptera

for Diptera

och Aptera

2:dre Intendent:

C. LuNDAHi. 1838—1847.

M. V. Wright (for faglarna) 1845—1849.

J. M. J. AF Tengstrom 1850—1851.

B. F. NYI.ANDER 1853—1854.

J. M. Gadd 1856—1857.

J. E. FuRUHjELM 1857—1858.

J. J. Chydenius 1858—1859.

R. F. Sahlberg 1829—Mars 1830.

ACH. PiPPiNGSKOLD Mars—Juni 1830.

R. F. Sahlberg 1830—1832.

A. PiPPINGSKOED 1832—1834.

J. Fr. Beank 1834—1843.

J. F. Blank 1843—1845.

F. W. Makein 1845—1849.

A. PiPPINGSKOLD (1846).

W. Nylander 1850.

R. F. Saheberg (1851—1853).

W. Nyeander 1843—1850.

R. F. Sahlberg (1851—1853).

J. G. AppELBERG 1843—1846.

W. Nylander 1846—1850.

J. M. J. AE Tengstrom 1843—1848.

W. Nylander 1848—1850.

J. M. J. AF Tengstrom 1850—1851.

J. W. Pipping 1843—1846.

W. Nylander 1846—1850.

A. E. Nylander 1851—1853.

E. HisiNGER 1853—1855.

J. M. Gadd (1856).

J. E. FuRUHjELM 1856—1857.

J. M. Gadd 1857—58.

A. E. Nylander 1858.

A. J. Malmgren 1859.
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A. J. Malmgren 1859—1862.

K. E. Inberg 1864—1867.

J. A. Palmen 1867—1884.

K. R. SiEVERS (1875—1876).

A. J. MEI.A 1884—1889.

K. M. Levander 1889—1903.

A. F. Luther 1903—1912.

T. H. Jarvi (1905—1906).

A. Nordstrom (1906—1907).

R. B. Poppius 1912—1917.

K. E. Ehrstrom (1914— 1917).

A. F. Luther 1917—1918.

T. H. Jarvi (1918).

I. Vaeikangas (1919)—1921.

R. Frey 1919—1921.

Botanish intendent:

A. G. LiNDFORSS 1829—1832.

E. J. BoNSDORFF 1832—1834.

Gust. Asp 1834—1837.

JoH. E. Adh. Wirzen 1837—
1842.

J. W. Pipping 1842—1843.

F. NYI.ANDER 1843—1847.

(Under hans franvaro 1843

—

1846 bestreds tjansten af

Wirzen, W. Nyeander och

F. Helestrom.)

F. Heelstrom 1847—1849.

W. Nylander 1849—1850.

A.E.NyeanderI
^^^^3^3

A. H. Chydenius
j

A. E. Nyeander 1853—1855.

J. J. Chydenius 1856—1857.

A. Th. SaiLAN 1856—1866.

J. P. Norrein 1867—1880.

A. Hj. HjEET (1877—1878).

F. E. W. Eefving 1880—1892.

J. I. A. Arrhenius (1881—

1882).

A. O. Kiheman (1886—1887),

1892—1903.

H. LiNDBERG 1903—1921.

Registrator:

J. Ph. Paem^n 1829—1830.

Er. Nap. Bonsdorff 1830-

1831.

J. Ph. Palmen 1831—1834.

U. Cygnaeus 1834—1837.

Aug. Edv. Granfeet 1837

—

1842.

J. G. Appeeberg 1842—1843.

Ad. Nylander 1843—1844.

F. Hellstrom 1844—1847.

Ikonograf.

F. J. Ekman 1829—1830.

Fr. Nap. Melartin 1830-1833.

M. V. Wright 1833—1849.
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Kalligraf:

C. G. MOLLER 1829—1848. F. Fi^odin 1848—1856.

Amanuenser:
1 Amanuens:

C. R. Ehrstrom 1829—1830. J. F. Cajan 1836—1839.

C. Backman 1830—1832. C. B. Sjoberg 1839—1841.

G. LuNDAHi. 1832—1836.

H. Heikel 1829—1830.

F. Cygnaeus 1830—1832.

J. F. Blank 1832—1833.

N. J. W. Idman 183?—1834.

G. A. Mellin 1834—1835.

2 Amanuens:

G. NoRDENSVAN 1835—1836.

C. LuNDAHL M36—1838.

C. B. Sjo^.ERG 1838—39.

J. F. LuNDAHL 1839—1842.

Tryckningskommi

S. 0. LiNDBERG 1869—1889.

A. Th. S^ean 1869—1882;

(1888—1889); 1889—1894.

J. P. NoRRLiN 1869—1880;

(1881—1882); 1882—1892;

1893—1894.

J. A. Palmen 1869—1894.

A. J. Maemgren 1869—1872.

J. Pv. Saheberg 1869—1882;

(1882—1884); 1884—1894.

F. W. WOLDSTEDT 1872—1873.

O. M. Reuter 1873—1880;

(1881—1882); 1882—1884;

(1891—1894).

A. J. Mela (1873—1875; 1881

—1884); 1884—1889.

M. M. W. Brenner (1873—

1878; 1884—1888; 1890—
1894).

ttens medlemmar:

K. J. W. Unonius (1873—

1875; 1877—79).

K. R. SiEVERS (1875—1876;

1877—1881).

F. E. W. Elfving (1875—

1878); 1880—1892; (1892—

1894).

N. K. NORDENSKIOLD (1875

—

1878).

A. Hj. HjELT (1877—1878).

E. E. Bergroth 1880—1884;

(1884—1887).

V.F.Brotherus( 1880-1881).

J. I. A. Arrhenius (1881

—

1882); 1892—1893.

E. A. Wainio (1882—1884).

A. O. KiHLMAN (1884—1890);

1892—1894.

R. Enwald (1887—1888).
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0. NORDOVIST (1888—1891). R. Hui.T (1889—1890).

K. M. LevandeR 1889—1894. R. B01.DT (1890—1892).

Bestyrelsens medlemmar:

J. A. Palmen 1894—1919.

F. E. W. E1.FVING 1894—1921.

A. Th. S^lan 1894—1904.

J. P. NoRRLiN 1894—1908.

J. R. Sahlberg 1894—1914.

A. O. KiHLMAN 1894—1904.

0. M. Reuter 1894—1910.

V. F.Brotherus (1896— 1904);

1904—1921.

K. M. Levander (1896—1904);

1904—1921.

H. LiNDBERG (1904—1908);

1908—1921.

E. R. Reuter (1904—1910);

1910—1921.

A. J. SiETAi^A (1908—1909).

A. Luther (1910—1912; 1920

—1921).

A. K. Cajander (1911—1917);

1917—1921.

H. FEDERI.EY (1912—1913);

1914—1917.

V. M. LiNNANIEMI (1914

—

1921).

A. Palmgren (1917—1920);

1920—1921.

VI. Sallskapets exkurrenter.

I denna forteckning aro upptagna de summor som Sallskapet

utgifvit af sina egna medel eller som af donatorer stallts till Sallska-

pets forfogande for bestamda andamal, men icke de anslag som pa
Sallskapets anhallan beviljats af Universitetet eller Regeringen,

ej heller sadana tillskottsanslag som af enskilda personer lamnats
for foretag som af Sallskapet understodts.

Beloj^pen angifva for aren 1838—1843 rubel banko assignationer,

1845—1864 rubel silfver, darefter finska mark.
De for zoologiska och botaniska andamal beviljade summorna

aro ujDptagna i skilda kolumner. De zoologiska anslagen sta i den
forsta, de botaniska i den andra kolumnen. For de exkursioner som
haft bade zoologiskt och botaniskt syfte har beloppet uppdelats

pa de tvanne kolumnerna. Om efter naranet pa stipendiaten och
exkursionsomradet ingenting vidare sages, har resans andamal be-

tecknats i aUmanna ordalag som zoologiskt eller botaniskt, hvil-

ket for olika exkurrenter har haft en oUka betydelse. Namnes en
skild djur- eller vaxtgrupp eller dyHkt, sa har sadant i ansokan
sarskildt framhallits.



208

1838 Kand. J. F. Blank, Lappland, insekter Rubel
b. ass. 300

1840 Stud. 0. E. A. HjEi.T, Hollola och Padasjoki,

vaxter och insekter 80: 54 80: 54

Stud. G. W. Kekoni, Hattula och Vana, vax-

ter och insekter 87: 65 87: 65

1841 Mag. J. W. Pipping, Sodra Karelen, insekter . . 72: 02

Kand. J. G. AppEIvBERG, Sodra Karelen, insek-

ter och vaxter 37: 05 37: 05

1843 Doc. F. NYI.ANDER, Rj^ska Karelen och Lapp-

marken 300

1845 Stud. Fr. Hei.i^Tr6m, Mellersta Osterbotten, vaxter

och insekter Rubel silfver 15 15

1847 Dr. W. NylandER, Norra Osterbotten, insekter

och vaxter " 10 10

Kirurg. kand. J. M. J. AF Tengstrom, Sodra Fin-

land, insekter 20

1848 Stud. N. Lund, Abo skargard och Aland, insekter

och vaxter 15 15

1849 Kand. F. W. Maklin, Karelen, insekter 35

Dr. W. NyIvANDER, Karelen 30

Stud. A. E. NylandER, Norra Tavastl. och Oster-

botten, hymenoptera 15

1850 Dr. W. NYI.ANDER, Karelska gransen 100

Stud. A. E. NylandER, Norra Osterbotten, lafvar 15

Stud. A. H. Chy^dENIUS, Sotkamo, lafvar 15

1851 Stud. A. E. NylandER, Viborg 25 25

1852 Studd. NYI.ANDER, Chydenius och A. K^an^k,

Savolaks och Sodra Osterbotten 33 67

Stud. C. E. BerGSTRANd, Aland 30

1856 Kand. J. J. Ch^'DENTUS \ Norra Ladoga, moUusker, 50

Stud. J. E. FuRUHjELM j fiskar 30

Kand. Th^ S^LAN
| Qstra Nyland

"

^^Stud. J. E. SXROMBORGJ ^ O"

1859 Studd. A. J. IMalmgren & Th. Simiviing och kand.

P. A. Karsten, Satakunta o. Sodra Osterbotten 225

1861 Lie. Karsten, Studd. N. I. Fellman, G. Selin

och K. E. InbERG, Rj'ska Karelen och Lappland 75 200

1863 Stud. Th. SnvcvnNG, Onega Karelen 200

Stud. H. KUELHEM, d:o 100

Stud. J. P. NORRLEN, Asikkala 25

Stud. Fr. SieEN, d:o

1864 Mag B A;^ NybERG U^^^^ Osterbotten
Stud. M. W. Brenner j

25

100

100
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1866 Stud. A. J. MalmberG, Karelska naset Fmk 400

Stud. J. SahlberG » » 400

Stud. J. P. NORRI.IN, Tavastland 200

Landskanslisten J. O. Bomansson, Aland 200

1867 Aman. J. P. NORRLIN och stud. A. J. MAI.MBERG,

Enontelds, Muonioniska 800

Stud. J. A. Palmen ocli J. SahlberG, Enontekis,

Muonioniska 800

Stud. M. Brenner, Hogland 150

Stud. Th. Simming, Valamo 100

Forstkond. Fr. SileJN, Kuusamo, mossor 100

Kand. A. H. CajandER, Aland, krustaceer 150

1869 Stud. A. J. Malmberg, Kuopio 100

Stud. V. F. Brotherus, Norra Tavastland 200

Mag. M. Brenner, Osterbotten 300

1870 Mag. J. SahlbERG, Byska Lappmarken 800

Kand. V. F. BrothERUS, Norra Tavastland .... 150

Konrektor K. A. Aschan, Kuopio, faglar 50

1872 Mag. V. F. Brotherus, Ryska Lappmarken .... 150

Stud. M. A. EuROP^us och K. A. Hai,i^tr6m,

Libelits. 100

Stud. F. Elfving, sydvastra skargarden, alger ... 50

Mag. E. F. LaCKSTRom, Kajana, mossor 100

Stud. H. brGEEius, Abo 40

Stud. R. SiEVERS, Aland 50

1873 Mag. E. F. Lackstrom, Kajana 150

Stud. A. J. MAI.MBERG, Norra Savolaks 100

Stud. E. Lang, Luhanka 120

Stud. W. SnEIvI^man, Lojo, hymenoptera 50

Herr R. AlCENIUS, Wasa, faglar 80

Stud. R. SiEVERS, Hogland, insekter 50

1874 Mag. E. F. Lackstrom, Sodra Savolaks 200

Kand. E. JuSLiN, Kronoborg, mossor 150

Stud. A. H. Brotherus, Saima-skargard 50

1875 Mag. V. F. Brotherus, Karelen, mossor 100

Kand. E. Lang, Nurmes 250

Stud. E. J. Ware:n, Viitasaari, faglar 100

1876 Stud. E. E. BerGROTH, Kyrosjarvi, insekter 100

Stud. A. G. HEI.ENTUS och R. HuET, Ruokolaks 100 100

Stud. C. Leopold, Sodra Tavastland 100

1877 Stud. R. HuET, Kemi Lappmark 400

1878 Stud. W. Blom, Sodra Karelen 200

Studd. A. Arrhenius & A. 0. Kiheman, Aland. . 170

Stud. H. HoELME^N, Nystad , 50

14-
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1878 Stud. A. H. PetandER, Norra Savolaks, mollusker 80
1880 Stud. R. Hm,T, A. 0. Kihlman, A. Arrhenius,

Inari 400
Stud. H. HoLLMEN, Brando skargard 100
Stud. R. Enwaxd, Ryska Lappmarken, insekter . . 400
Stud. Hj. SCHXJLMAN, Ostra Karelen, faglar 300
Stud. F. E. HeIvLSTROM, Norra Osterbotten, fjarilar 200

1881 Stud. R. Enwald, Hoytiainen, insekter 300
Stud. A. V. Bonsdorff, Ladoga Karelen, faglar,

insekter 250
Stud. By. Wasastjerna, Hausjarvi, insekter .... 150

Stud. F. E. Hei.i.STr6m, Sodra Osterbotten, insekter 150

1882 Kand. Reinh. Enwald, Kuolajarvi, Sodankyla,

insekter 800
Stud. K. Ehnberg, Paijanne, insekter 250
Kand. Harald Stromfelt, Kimito skargard, alger 300

1883 Doktor V. F. Brotherus, Kuusamo, mossor .... 500
Kand. R. Enwald & Stud, H. Hollmen, Nuort-

jarvi, insekter, vaxter 600 600
Stud. E. Eriksson, Aland 100
Kapt. 0. NORDQVIST, Kallavesi, krustaceer 200

1884 Stud. D. A. Wikstrom, Bjomeborg—Kumlinge, in-

sekter 200
Stud. R. Hammarstrom, LadogaKarelen, insekter 300
Stud. K. J. Ehnberg, Ladogas ostra strand, fjarilar 200

1885 Licent. V. F. Brotherus, Ryska Lappmarken,
mossor 1200

Stud. W. Lauren, Mellersta Osterbotten 300
Kand. R. Hammarstrom, Storkyro, insekter .... 100

Stud. Klas Edgren, Ryska Lappmarken, insekter 400
1886 Kapten 0. Nordqvist, Kuusamo, krustaceer .... 1000

Frih. M. Walleen, Karelska naset, faglar 300
Stud. E. Reuter, Aland, fjarilar 125

Stud. A. BOMAN, Karelska naset, insekter 150
Stud. W. Lauren, Aland 200

1887 Kola expeditionen 1500 1500
Mag. K. Edgren och stud. K. M. Levander, Hvita

hafvet, insekter 1200
1888 Kand. E. W. Blom, Brahestad 350

Stud. J. Linden, Vuoksen 400
Stud. J. A. Sandman, Kittila, faglar 400

1889 Forstm. K. J. Ehnberg, Karelska naset, fjarilar. . 200
Stud. T. Hannikainen, Parikkal? 150
Stud. J. Linee;n, Enontekis 550

i
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1889 Stud. Evert Blomroos, Aland, alger, svampar. . 100

1890 Stud. A. WESTERI.UND, Ladogas ostra strand, hyme-
noptera 250

Doktor R. HuLT, Suolaselka 1000

1891 Kand. J. LiNDEiN, Nuortjarvi 1200
Stud. 0. Bergroth, Brando skargard 300

1892 Kand. J. Linde:n, Sydligaste Osterbotten 250
Stud. H. LiNDBERO, Eckero 225
Stud. J. MONTELE, Aland, fjarilar, vaxttopografi 50 50
Stud. A. TheseEFF, Viborg 100

Stud. Ch. E. Keckman, Simo 200
Stud. L. RiNGBOM, Korpo, fjarilar, krustaceer. . . . 100

Froken Helmi Tennander, Mellersta Osterbotten

mossor 100

1893 Stud. P. Hj. Olsson, Kimito 175
Stud. J. MoNTEEL, Ladoga Karelen, fjarilar , . . , 200
Dr. \. O. KiHEMAN, kand. Ch. E. Boldt och stud.

H. LiNDBERG, Karelska naset, mossor, lafvar, . . . 128
1894 Stud. H. LiNDBERG, Karelska naset 350

Stud. V. BORG, Kalvola 100
Stud. P. Hj. Oesson, Nagu 100
Forstmastaren R. Herein, Pyhajarvi, torflager . . 100

1895 Magister H. LiNDBERG, Karelska naset 300
Kand. K. E. Hirn, Aland, alger 100
Stud. V. BORG, Langelmaki 150
Mag. A. BOMAN, Kivinebb, insekter 150

1896 Stud. B. Poppius, Onega Karelen, insekter 400
Herr E. NORDLING, Inari, faglar 125

Stud. A. Rantaniemi, Kemi 100
1897 Stud. B. Poppius, Liari Lappmark, insekter .... 500

Stud. A. Luther, Keitele trakten, malakologi och
hydrofaunistik 200

Kand. H. KranCK, Mellersta Osterbotten, hackfaglar 200
Stud. J. E. Aro, Norra Savolaks, fjarilar 150
Kand. I. O. BerGROTH, Karelia pomorica 600
Mag. H. LiNDBERG, Karelska naset '.

. 300
Stud. J. I. LiNDROTH, Aland, svampar 120
Stud. A. K. Cajander, Virmo 100
Stud. A. Wahlberg, Pielavesi 20'J

Stud. E. Hayren, Ekenas, Snappertuna, Inga, vaxt-

topografi 120
1898 Stud. A. K. Cajander och J. I. Lindroth, Olonets

Karelen 850
Stud. A. Rantaniemi, Kemi Lappmark 400
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1898 tud. W. M. AxEivSON, Norra Savolaks 100

Stud. T. H. Jarvi och A. J. Silfvenius, Karel-

ska naset 350

Stud. J. E. Aro, Uleatrask, insekter 250

Kand. E. OdEnvalIv, spindlar, Lappajarvi, Lem-
pala, event. Aland 100

1899 Stud. J. MoNTEivL, Lapp, ponoj., faglar, insekter 300

Stud. J. E. Aro, Kuusamo, insekter 350

Kand. E. OdENVALL, Ladoga-Karelen, spindlar . . 100

Stud. H. KranCK, Aland, faglar 200

Stud. C. W. FONTEEL och B. POPPIUS, Lapp. inar.

och tulom., vaxter, insekter 700 700

Stud. J. Leiviska, Uleaborg 125

Stud. K. Enwald, Nyslott 125

Stud. A. PaemgrEN, Aland 100

1900 Stud. R. PaemgrEN, Salmis, faglar 100

Stud. K. H. Enwaed, Nyslott 100

Stud. K. W. Natunen, Aland, karlvaxter 100

1901 Mag. A. Luther, Lojo, plankton 300

Mag. V. BORG och stud. W. M. AxELSON, Kuola-

jarvi 500

Stud. J. A. WecksEEL, Pyhajarvi och Pusula 125

E. Hayren, Bjorneborgstrakten 350

1902 Mag. A. LuTHER, Lojo, hydrofauna 400

Kand. W. M. AxELSON, Collembola 500

Kand. A. J. SiefvEnius, Sordavala, trichoptera. . 250

Kontorsskrifvaren E. NordeinG, Hogland etc. faglar 100

Stud. R. PaemgrEN, Kumo alfdal, faglar 100

Stud. A. PaemgrEN och Fr. Kijngstedt, Aland 300

1903 Mag. I. Leiviska, Norra Osterbottens kust 350

Stud. A. Backman, Lappajarvi 400

1904 Kand. J. E. Aro, Vastra Satakunta 200

Stud. M. Weureander, Aland, neuroptera 150

Stud. A. Backman, Lappajarvi 150

Stud. A. PaemgrEN, Aland 300

Stud. I. M. WartiainEN, Sordavala 200

1905 Kandd. A. Nordstrom och R. Krogerus samt

studd. A. B. Nyman och U. SaheberG, Ounas-

joki och Tana, insekter 1000

Kand. J. A. WecksEEE, Ladoga, vattenvegeta-

tionen 300

Froken Laura Hogman, Aland och Abo, Hieracia 100

Stud. A. A. SOEA, Hameenkyro, Hieracia, adlare trad 100
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1906 Preparator 0. Lindblad, Karel. pomor., mollusker,

vertebrater 200

Stud. R. FORSius, Aland, insekter 150

Stud. R. FrEY, Aland, diptera (lafvar) 150

Stud. K. SiiTOiN, Ladoga- och Ryska Karelen, mik-

rofauna 200

Stud. I. BuDDE^N, Norra Savolaks, plankton .... 100

Amanuens H. LindberG, Aland, fytopaleont., kri-

tiska fanerogamer 250

Stud. H. RanCKEN, Tana alfdal 450

Stud. H. BuCH, Sodra Savolaks, mossor 150

Stud. I. M. WartiainEn, Sordavala, karlvaxter, . 150

1907 Stud. F. W. KuNGSTEDT, Porkala skargard .... 200

Kand. E. Hayren, Ekenas yttersta skargard . . . 250

Kand. A. PaxmgrEN, Aland 400

Aman. H. LindbERG, Karelska naset, fytopaleon-

tologi 100

Doktor H. DahIvSTEDT, Helsingfors, Taraxaca ... 100

1908 Stud. R. Frey, Sodra Finland, diptera 100

Stud. W. Pekkala, Soderskar och Porkala, fagel-

parasiter 150

Kand. K. SiiTOiN, Karelen, plankton 200

Stud. Y. WuORENTAUS, Karlo 150

Studd. A. A. S01.A och Th. Gr6nbi.OM, Tammer-
fors 150 150

Stud. A. L. Backman, Kuusamo 400

Stud. W. Breistner, Kuusamo 150

Kand. H. BuCH, Sodra Karelen 150

Lararen Br. Florstrom, Aland, Rosa 200

Amanuens H. LindberG, Sodra Finland, fytopale-

ontologi 400

1909 Stud. R. FoRSiUS, Ladoga Karelen, Karislojo, in-

sekter 250

Stud. R. Frey, Sydvastra Finland, diptera 150

Folkskolelararen K. HanninEN, Kuusamo, fiskar. 200

Student V. Jaaskei^AINEN, Ladoga, fiskbiologi . . 200

Student E. W. SuomaeainEN, Enontekis, fagel-

topografi 1250

Stud. Y. WuorENTAUS, Norra Osterbotten, insekter 250

Kand. H. BuCH, Saima-trakten 250

Herr R. CedERIH^ARF, Karelska naset, Taraxaca,

Hieracia 100

Stud. K. LiNKOLA, Kuopio 200

Kand. A. PaemgrEN, Aland 400
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1909 Stud. A. WegeIvIUS, Hattula 150

1910 Stud. C. L. VON Essen, Ladoga Karelen, hyme-
noptera 150

Med. kand. R. FORSIUS, bladsteldarnas biologi . . 200

Stud. V. A. KORVENKONTIO, Aland, vattenfaunan 200

Stud. K. J. Vai,eE, Kuhmoniemi, fjarilar 150

Stud. A. WegeIvIUS, Hattula, fjarilar 150

Stud, V. WuORENTAUS, Nordbottnicum, insekter . 200

Forstm. L. Bjorkman, Kittila, Sodankyla, faglar . 100

Stud. M. E. HuumonEN, Uleaborg 100

Stud. N. Johansson, Aland 250

1911 Stud. R. FrEY, Lappland, diptera 300

Stud. T. J. HiNTiKKA, Jorois, zoocecidier aphider

(parasitsvarapar) 150

Stud. E. MerikaIvLIO, Norra Osterbotten, faglar. . 150

Stud. Y. WuORENTAUS, Norra Osterbotten, insekt-

biologi 200

Stud. V. Jaase3IvAINEN, Hoytiainen, fiskbiologi. . 400

Stud. W. Brenner, Inga skargard 100

Amanuens H. BuCH, Savolaks och Karelen 250

Oymn.larare Br. Florstrom, Satakunta 250

Stud. V. Heikinheimo, Tyi'vis 100

Stud. V. HoRNBORG, Sydostra Savolaks 100

Stud. M. E. HuUMONEN, Uleaborg 300

Kand. E. Hayren, Mellersta Tavastland, strand-

vegetationen 400

Stud. G. Markeund, Mellersta Osterb. och Norra

Tavastland 300

Kand. A. PaemgrEN, Aland 400

Stud. I. ValikanGAS, Nystad—Uleaborg, hafsalger 400

Herr L. MuNSTERHjEEM, Lappmarken, dalripans

draktbyte 300

Prepar. O. SoRSAKOSKi, Uleaborgs Ian, daggdjur . 200

1912 Herr L. MunsterhjEEM, Lappland, mikromam-
malier 200

Stud. W. Heeee^n, Paijanne, insekter 150

Stud. M. R. KoSKEvnES, Sodra Tavastland, Keri-

maki, mikromammalier 100

Stud. E. Merikaeeio, Norra Osterbotten, faglar. . 150

Stud. V. RasanEN, Norra Osterbotten, insekter. . 100

Kand. U. Saaeas, Norra Tavastland, skalbaggarnas

raetamorfos 200

Forstm. J. MonTEEE, Enontekis, Hieracia 300

Kand. W. BrEnnER, Inga skargard 200
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1912 Gvmnastiklar. Br. F1.ORSTROM, Satakunta, Ta-

raxaca ^^"

Stud. V. HeikinhEIMO, Sydvastra Finland 100

Stud. M. E. HuuMONEN, Osterbotten 150

Kand. J. S. V. KoponEN, Onega- och Olonets-

Karelen 250

1913 M^g- R/^"^^'
, I Kola, insekter T,

Stud. W. HEI.I.EN j
450

Mag. E. MerikalIvIO, Norra Osterbotten, faglar . . 200

Herr J. Snellman, Aland, faglar 150

Mag. E. V. SuOMAivAiNEN, Bjorneborg, faglar .... 250

Mag, A. L. Backman, Satakunta, torfmarksstudier 250

Doktor H. LiNDBERG, Kuolajarvi—Hvita hafvet,

fytopaleontologi 800

Magister A. PalmgrEN, Aland, lofangar, Hieracia

.

700

1914 Stud. C. FiNNiLA, Kuolajarvi, faglar 200

Stud. Th. Gronblom, Karelska naset, insektbiologi 300

Mag. R. PalmgrEN, Carnal Finska vikens ostra del 150 150

Mag. A. L. Backman, Mellersta Osterbotten, torf-

mossar 300

Mag. M. E. HuuMONEN, Sodra Tavastland, lund-

vegetationen 400

Stud. V. A. Pesola, Ladoga Karelen, kalkens be-

tydelse 300

1915 Mag. R. PAI.MGREN, Ostra delen af Finska vlken 200

Stud. E. E. LiNDQViST, tenthredinidernas meta-

morfos 100

Mag. M. E. HuuMONEN, Sodra Tavastland, lund-

vegetationen 250

Folkskolelar. O. Kyyhkynen, Maaninka 200

1916 Mag. E. Merikallio, Norra Osterbotten, faglar. . 200

Folkskolelar. 0. Kyyhkynen, Norra Savolaks .... 200

Docent A. PaemgrEN, Mellersta och norra Finland,

Hieracia 600

1917 Mag. R. PaemgrEN Skargarden Lovisa—Viborg,
faglar 400

Doktor I. HorteinG, Sjundea, faglar 200

Stud. E. E. LiNDQViST, vaxtstekel-larver 200

Stud. H. LiNDBERG, Lojo, insekter 100

Folkskolelararen 0. Kyyhkynen, Kajana Oster-

botten 500

Stud. A. Laurin, Osterbotten 300

Stud. M. Kotieainen, Norra Savolaks 200

Stud. Br. Pettersson, Mellersta Osterbotten . . . 100
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1918 Stud. Y. WuOKeNTAUS, Norra Osterbotten, mikro-

faunan 600

Kand. V. A. PESOI.A, Ladoga Karelen 600
Folkskolelararen 0. KyyhkynEn 500
Mag. A. L. Backman, Mellersta Osterbottens vaxt-

paleontologi 500
1919 Folkskolelararen Kyyhkynen, Norra Savolaks

och Kajana Osterbotten 1000

Mag. A. Laurin, Mellersta Osterbotten 600
Forstm. A. L. Backman, Mellersta Osterbotten,

vaxtgeogr 300

Stud. M. KoTiLAiNEN, Norra Savolaks, mossomas
ekologi 800

Stud. 0. Eklund, Korpo 400
Stud. I. HiDEN, Sveaborg 200
Doktor I. HoRTLiNG, Nyland, faglar 400

Stud. H. LiNDBERG, Aland, insekter 500

1920 Folkskolelararen 0. Kyyhkynen, Kajana Oster-

botten 1000

Stud. M. KoTiLAiNEN, Enontekis, mossornas ekologi 3000

Stud. 0. Eklund, Korpo och Houtskar 500
Stud. B. Olsoni, Kimito 300

Stud. A. Ulvinen, Sveaborg 200

Mag. E. Merikallio, Norra Finland, faglar 600

Doktor I. HoRTLiNG, Yttre sydvastra skargarden,

Sjundea, faglar 300

Stud. I. HiLDEN, Jaakkima. faglar 300

1921 Stud. K. E. SuNDSTROM, Ekenas-trakten, faglar.. 600

Stud. M. KoTiLAiNEN, Norra Savolaks och Norra

Karelen mossor 600

Stud. B. Olsoni. Kimito 600

Stud. 0. Eklund, Korpo 600

Stud. I. HiDEN, Sveaborg 200



VIL Biografiska uppgifter.

Alcenius, Daniel Robert. F6dd i Kronoby 36, fadern prost.

Stud. 56. Bosatt i Vasa. Dog i Mustasaari 96.

Alcenius, Otto Alfred. Fodd i Kronoby 38, fadern prost. vStud.

56. SkoUarare i Abo och Vasa. Sekreterare vid Landtbruks-

sallskapet i Osterbotten. Kamrerare vid Lifranteanstalten i

Vasa. Bosatte sig i Helsingfors 97 och hade anstallning vid His-

toriska museum. Dog i Helsingfors 13. — Medd. 39, 187. L. Y.

1913-

AppelbERG, Jakob Gustaf. Fodd i Vasa 11, fadern adjunkt. Stud.

29, filos. kand. 38, med. kand. 45. Lakare i Bjorneborg. Raumo
och Gamlakarleby. Dod i Jakobstad 66.

ASCHAN, Carl Achates. Fodd i Jokkas 27, fadern kapellan. Stud.

45, mag. 50. Kollega i H:fors hogre elementarskola 53, kon-

rektor 56, slutligen kollega vid Kuopio fruntimmerskola anda

till 90, darjamte gymnastiklarare. Dog i Kuopio 12. — Medd.

39, 186.

Asp, Gustaf. Fodd i Karkku 08, fadern kyrkoherde. Stud. 23,

filos. mag. 32, med. doktor 40. Provinciallakare, slutligen i

Tammerfors. Dog darstades 55.

ASPELIN, Emil Ferdinand. Fodd i Tavastehus 36, fadern lanebok-

hallare. Stud. 57, fUos. kand 64, med. kand. 66, med. lie. 69.

Stadslakare i Gamla Karleby 70. Provinciallakare i Brahestad 81.

Dog darstades 88.

Backman, Carl. Fodd i Lovisa 05, fadern handlande. Student 23.

Filos. kand. 32. Grundlaggare af och forestandare for Helsing-

fors lyceum 1845—56. Lektor i tyska spraket vid Universitetet

46. Dog i Karlsbad 56.

Backman, Herman. Fodd i Joensuu 37, fadern handlande. Stud.

56, fys.mat. kand. 60, med. kand. 62, med. lie. 65. Provincial-

lakare i Salmis 66. Dog i Viborg 99.

Bergroth, Ivar Ossian. Fodd i Helsingfors 68, fadern skolrektor.

Stud. 86, filos. kand. 91. Rektor for privata svenska lyceet i

Fredrikshamn 97. Folkskoleinspektor i Vasa 03. Dog i Filppula

04. — Medd. 30, 161.

Bergstrand, Carl Erik. Fodd i Kila socken af Vesteras Ian (Sve-

rige) 30. Stud, i Upsala 49, filos. doktor 57. Larare vid Ultuna
landtbruksinstitut och forsta forestandare for dess agrikultur-

kemiska forsoksanstalt 69—82. Dandtbruksakademiens agri-

kulturkemist. Dog i Filipstad 14.

Blank, Jakob FrEdrik. Fodd 08, stud. 26, filos. mag. 40, med.
doktor 47. Stadslakare i Nykarleby 49. Dog darstades 60.
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BtOM, Erik William. Fodd i Heinavesi 57, fadern kapellan. Stud.

76, filos. kand. 85, larare vid sarskilda skolor, slutligen vid Verho
lagre jordbruksskola i Padasjoki. Dog darstades 07.

Blomqvist, Anton Gabriel. Fodd i Helsingfors 36. Fadern pro-

fessor. Stud. 52. Landtmateriauskultant 57. Studerade forst-

vasendet i Tyskland och blef efter grundlaggandet af Evois forst-

institut dess forste lektor i forstvetenskap 61, sederniera dess

direktor anda till 03. Honorar filos. doktor 97. Dog 04. — Medd.
30, 156-

Blomroos, Evert Emanuel. Fodd i Abo 62, fadern skomakare-
mastare. Stud. 85. Reste till Amerika 93. Dog i Chicago 13.

BoMAN, Arthur. Fodd i Klemis 62, fadern kapellan. Stud. 84,

filos. kand. 88. Yngre lektor i naturalhistoria vid svenska klas-

siska lyceum i Viborg 01. Dog 14.

BOMANSSON, JOHAN OSKAR. Fodd i Saltvik 38, fadern faltkamrerare.

Extra landskanslist; sedan jordbrukare a fadernegarden Qvarnbo
i Saltvik. Sparbankskanirerare. Dog a Qvarnbo 06.

BoNSDORFF, Evert Julius. Fodd i Abo 10, fadern professor. Stud.

26, fUos. kand. 32, med. kand. 34, med. lie. 36. Adjunkt i anatomi
och fysiologi sanit anatomie prosektor 37. Professors vardighet

41. Professor i anatomi och fysiologi 46—71. Arkiater 59, stats-

rad 71. Dog i Uskela 98. — L. Y. 1899. F. V. S. Acta 26.

BoNSDORFF, Erik Napoleon. Fodd i Abo 05, fadern professor.

Stud. 24. Slutligen kapellan i Jokkis 37. Dog 70.

Brander, Casimir Ewald Wilhelm. Fodd i Kristina 35, fadern
lagman. Stud. 55, studerade juridik, genomgick Skogsinstitutet

i Nora (Sverige). Forstkonduktor 59, slutligen ofverforstmastare

i Abo-Tavastehus lans inspektionsdistrikt 92. Dog i Parkano 98.

Brotherus, Arvid Hjalmar Fodd i Helsingfors 55. Fadern kol-

legierad. Stud. 73, filos. kand 80. Botaniska exkursioner i Kau-
kasien 77. Studerade 78—79 vid Upsala universitet. Dog i

Pawlowsk 88.

Cajan, Johan Fredrik. Fodd i Sotkamo 15, fadern lansman. Stud.

32-

Cajander, Alfred Henrik. Fodd i Abo 43, fadern provincial-

lakare. Stud. 62, fys.niat. kand. 67. Dog i Stockholm G8.

Cajander, Karl Alexander. Fodd i Lemo 48, fadern klockare.

Stud. 66, filos. kand. 73. Kollega i naturkunnighet, senare
rektor vid lagre elementarskolan i Nystad 75, ombildad till

lyceum Dog i Virmo 1911.

Chydenius, Anders Herman. Fodd i Helsingfors 33, fadern 6f-

verkommissarie i revisionsratten. Student 48. Hist. fil. kand. 57.
Tidningsman. Redaktor i Helsingfors Dagblad 62, dess hufvud-
redaktor 83—87. Landtdagsman. Dog i Helsingfors 96.

Chydenius, Johan Jakob. Fodd i Helsingfors 36, broder till fore-

gaende. Student 51, Fys.-matem. kand. 56, filos. lie. 61, doktor
64. Docent i kemi 61, professor 71; afsked for sjuklighet 80.

Dog i Helsingfors 90. — Medd. 18, 257.
Cygn^us, Fredrik. Fodd i Tavastehus 07, fadern kyrkoherde.

Stud. 23, filos. kand. 32. Docent i historia 39. Professor i estetik

och modern litteratur 54. Afsked soni statsrad 67. Dog i Hel-
singfors 88.

Cygn^us, Uno. Fodd i Tavastehus 10, fadern landtrantmastare.
Stud. 27, filos. kand. 36, prastvigd 37. Pastor vid Rysk-ameri-
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kanska kompaniets koloni i Sitka 39; vistades dar fern ar. Olika

anstallningar i S:t Petersburg 46—58. Efter en studieresa 58

grundlaggare af det finska folkskolevasendet. Forste direktor

for seininariet i Jyvaskyla 63. Ledamot i vSkolofverstyrelsen 70.

Honorar filosofie doktor i Upsala 77. Dog i Helsingfors 88.

Dammert, Adolf Wilhelm. Fodd i Abo 00, fadern sjokapten.

Stud. iS, filos, mag. 23, med. lie. 30, med. doktor 32. Provincial-

och spinnhuslakare i Villmanstrand 31, dar ban dog 58.

Edgren, Klas Kristian. Fodd i Ekenas 64, fadern lakare. Stud.

84, filos. kand. 86, med. kand. 88, med. lie. 93. Efter olika for-

ordnanden ofverlakare vid allmanna sjukhuset i Vasa 02. Dog
i Helsingfors 04.

Ehnberg, Karl Johan. Fodd i S:t Michel 61, fadern landtrant-

mastare. Stud. 81, filos. kand. 84. Forstkonduktor 88, gjorde

forstentomologiska undersokningar i sarskilda af skadeinsekter

angripna skogstrakter i Viborgs och Vasa Ian 88—94. Entomo-
logiska forskningsresor i Sibirien 85 och 00. Forstmastare, slut-

ligen i Pallila revier 04. Dog 20.

Ehrstrom, Carl Robert. Fodd i Pedersore' 03, fadern pastors-

adjunkt. Stud. 22. Provinciallakare i Tornea 39, slutligen i

Brahestad. Dog 81.

Ehrstrom, Karl Erik. Fodd i Viborg 87, fadern ingenjor. Stud.

05, filos. kand. 12. Amanuens vid zoologiska museum 12. T. f.

kustos 14—16. Mordad 18 i Vihti. — Medd. 44, 179.

Ekman, Fredrik Joakim. Fodd i Nystad 98, fadern borgmastare.

Stud. 18, filos. mag. 23. Studerade vid konstakademien i Stock-

holm 24. Konsistoriiamanuens vid Universitetet 29. Sprak-

larare vid Viborgs gymnasium. Prestvigd 38. Slutligen kapellan

i Abo. Dog darstades 72.

Elfving, Johan Fredrik. Fodd i Lovisa 01, fadern klensmed

Student 21, filos. mag. 27, med. kand. 30, med. lie. 33. Lakare i

Bjorneborg, Ekenas, Abo. Professor. Afsked 80. Dog i Pargas 91

ElmGREN, SvEN Gabriel. Fodd i Pargas 17, fadern kapellan. Stud

36, filos. kand. 40, teol. kand. 44. E. o. amanuens vid Univ
bibl. 44, vice bibliotekarie 62. Redaktor i Morgonbladet 45—47
Sekreterare i Finska litteratursallskapet 46—61. Utgifvare af

Litteraturbladet 50—54. Historisk och teologisk forfattare. Pro-

fessor 73. Dog i Helsingfors 97.

Enwald, Reinhold Bernhard. Fodd i Leppavirta 60, fadern

haradshofding. Stud. 78, filos. kand. 82, med. kand. 84, med. lie.

90. Kommunallakare i Leppavirta. Dog 92. — Medd. 19, 35.

von Essen, Carl Lennart. Fodd i Hattula 88, fadern godsegare.

I Stud. 07. Dog 12. — Medd. 39, 192.

Federley, Axel. Fodd i Abo 98, fadern akademiekamrerare. Stu-

I
[dent 16. Auskultant i Abo Hofratt 18. Faderns eftertradare

<
•' 20. Direktor i Finlands bank 40. Dog i Helsingfors 54.

Fellman, Nils Isak. Fodd i Lappajarvi 41, fadern prost. Stud.

59, fys.-matem. kand. 62, juriskand. 71. Tjanstgjorde i Vasa
hofratt, sekreterare i Statskontoret 80, dess direktor 83. Senator

87. President i Vasa hofratt 00—02. Adlad 02. Dog i Helsingfors

19. — Medd. 46, 176.

FiNNiLA, Carl Johan. Fodd i Vasa 92, fadern affarsman. Stud. 12.

E. o. amanuens vid zoologiska museum 17. Mordad i Vihti 18.

— Medd. 44, 179.
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FuNCK, JOHAN AXJGUST. Fodd i Helsingfors 58, fadern trafikinspek-

tor vid statsjarnvagarna. Stud. 77, filos. kand. 83. Studerade

for Warming i Stockholm 85 och i Kobenhavn varterm. 86. Dis-

puterade for fil. lie. grad 91. Forordnad att skota lararetj anster

vid realskolan i Heinola varterm. 84, reallyceum i Nyslott

87—Sg, Tavastehus lyceum varterm. 90 samt Helsingfors

svenska reallyceum, en manad 92. Dog 97.

FtORSTROM, Bruno Leonard. Fodd i Helsingfors 79, fadern hand-

lande. Stud. 98. Gymnastiklarare. Dog i Tammerfors 14. —
Medd. 41, 108.

FoRSSEtt, GUSTAF WiLHELM. Fodd i Esbo 39. Vaktmastare vid

Poststyrelsen. Vaktmastare vid Zoologiska museum 75. Prepa-

rator 85. Dog i Helsingfors 17. — Medd. 44, 181.

FuRUHjELM, JOHAN EMit. Fodd i Hauho 34, fadern hofrattsauskul-

tant. Stud. 53, fys.mat. kand. 57. Eektor vid Evois forstinstitut

61. Dog 01.

Gadd, Johan Magnus. Fodd i Helsingfors 34, fadern kommerserad.

Stud. 53, fys.-mat. kand. 57. Lektor i naturvetenskaperna vid

gymnasium i Vasa 57, i Tavastehus 61. Indragningsstat. Bosatt

i Helsingfors 81. Dog invid Helsmgfors 91.

Granfelt, August Edvard. Fodd i Hausjarvi 12, fadern ofver-

jagmastare. Stud. 28, filos. mag. 36, teol. lie. 43. Kyrkoherde i

Tammela 55. Dog darstades 99.

Gronvik, Emil Ivar. Fodd i Abo 44, fadern hofrattsrad. Stud. 63.

filos. kand. 69, filos. lie. 76. Befattningar i Finlands banks tjanst

i Kopenhamn, Helsingfors, Kotka och Tammerfors. Dog i Hel-

singfors 18.

Heikei,, Henrik. Fodd i Uleaborg, fadern haradshofding. Stud.

23, filos. mag. 32. Lektor i fUosofi och naturvetenskaper vid

Abo gymnasium 35. Kyrkoherde, slutligen i Pedersore. Dog 67.

Hei<ENIus, Axel Gabriei,. Fodd i Helsingfors 57, fadern ekonomie-

direktor. Student 75, filos. kand. 78, med. kand. 80, med. lie.

86. Slutligen provinciallakare i Haapavesi 1893. Dog 1907. —
Medd. 33, 127.

HEI.1.STROM, Fredrik. Fodd i Nedervetil 24. fadern kapellan.

Stud. 42, filos. kand. 47, med. kand. 51, med. lie. 53, med. doktor

60. Lakare i Gamla Karleby, 66 provinciallakare darstades.

Dog 89. — Medd. 18, 166.

Hei,LSTRom, Fredrik Elifas 3:r. Fodd i Gamla Karleby 59, son

till foregaende. Stud. 79, fUos. kand. 81, med. kand. 82, med. lie.

86, med. doktor 95. Stadslakare i Gamla Karleby 92^—97. Dog 01.

Hirn, Karl Engelbrecht. Fodd i Jyvaskyla 72, fadern skollarare.

Stud. 91, filos. kand. 95, filos. lie. 01. Studier i Dund och Stock-

holm samt i Basel. KoUega i naturalhistoria, geografi oeh historia

vid Jyvaskyla lyceum 99. Erholl 02 Prix Desmazieres af Aca-

demie des sciences i Paris. Dog 07 i Jyvaskyla. — Medd. 33, 124.

Hisinger, Edvard Viktor Eugen. Fodd i Inga 32, fadern gods-

egare. Stud. 50, fys.matem. kand. 55. Studerade botanik i Ber-

lin o. a. men'ofvertog 58 skotseln af Brodtorp i Pojo; senare bosatt

a Fagervik i Inga. Honoriir filosofie doktor 82. Donationer for

olika naturvetenskapliga syften. Dog 04. — Medd. 31, 163.

HjELT, Otto Edvard August. Fodd i Abo 23, fadern boktryekare

och bokhandlare. Stud. 39, fUos. kand. 44. E. o. amanuens vid

Univ. bibl. 45. Med. kand. 52, med. lie. 35. Docent i anatomi
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52. Professor i patologisk anatomi och statsmedicin 59. Afsked

som arkiater 85. Dog i Thusby 13.

HotLM^N, Hans Brynolf. Fodd i Nystad, fadern bonde. Stud. 77.

Folkskolelarare i Helsiugfors. Notarie vid Skolofverstyrelsen.

Dog i Helsingfors 91. — Medd. 19, 34.

HoLLMERUS, August Leonard. Fodd i Borga landsforsamling 34,

fadern possessionat. Stud. 54. Studerade vid Skogsinstitutet i

Stockholm. Forstinastare i Sotkamo 65—93.

HULT, R.\gnar. Fodd a Fiskars 57, fadern ingenjor. Stud. 75.

Studerade i Upsala 79. E. o. anianuens vid botaniska museum
80. Filos. lie. 81. Docent i vaxtgeografi 86, i geografi 90. Tal-

rika resor i in- och utlandet. Dog i Helsingfors 99. — Medd. 26,

149. Geogr. Foren. Tidskrift. 1899.

Hynen, Karl Harald Oskar. Fodd i Trangsund 65, fadern tuU-

uppsyningsman. Stud. 88, larare vid folkskolor i landsorten,

filos. kand. 98, larare i naturalhistoria vid L,ahtis finska samskola.

Dog i Haapavesi 06. — Medd. 33, 127.

Hallstrom, Karl Adolf. Fodd i Libelits 54, fadern kommunalrad.

Stud. 71, filos. kand. 76, med. kand. 79, med. lie. 84. Slutligen

provrnciallakare i Villmanstrand 93. Dog darstades 19.

Idman, Nic. Johan Wilhelm. Fodd i Tammerfors 14, fadern lag-

man. Stud. 28, filos. mag. 36, med. kand. 40, med. lie. 43, med.

doktor 47. Lakare i Kexholm, Uleaborg, Tammerfors. Afsked

74. Dog i Tammerfors 74.

Inberg, Karl Emil. Fodd i Storkyro 38, fadern prast. Stud. 57,

fys.-mat. kand. 62, med. kand. 64, med. lie. 67. Slutligen pro-

vinciallakare i Kuopio, dar han afled 95.

Ingelius, Ernst Hugo Johannes. Fodd i Reso 53, fadern musiker.

Stud. 70, filos. kand. 74. Studerade musik i Leipzig. Verkade

som larare och tidningsman i Abo. Dog darstades 99.

JusLiN, Johan Edvard. Fodd i Helsingfors 52, fadern gardsegare.

Student 71, filos. kand. 74, med. kand. 78, med. lie. 84. Bad-

lakare, assistentlakare, slutligen andra stadslakare i Helsingfors

95. Dog i Nauheim 05.

Kalm, Matthias. Fodd i Jomala 1793, fadern bonde. Student 10.

filos. dr. 15, med. kand. 16, med. lie. och dr. 17. Docent i ki-

rurgi 18. Medicineadjunktoch botanices demonstrator 22. Ad-

junkt i kirurgi och barnforlossningskonst 28. Professor i teo-

retisk och praktisk medicin 31. Dog i Helsingfors 33.

Karsten, Petter Adolf. Fodd i Merimasku 34, fadern arrendator.

Stud. 56, fys.mat. kand. 57, filos. lie. 60. Lektor i naturveten-

skaperna vid Vasa gymnasium 62. Reste i Sverige, Danmark
och Tyskland 64, 65 for studium af de hogre landtbrukslaro-

verkens organisation. Lektor i zoologi och botanik vid Mustiala

nyinrattade landtbruksinstitut 64. Afsked 08. Dod a Forssa

17. — F. V. S. Ofversigt 61 C.

Kesaniemi ,Ludvig Gabriel. Fodd (Kiljander) i Kuopio 51, fa-

fadern prost. Stud. 72, filos. kand. 76. Lektor i naturalhistoria

vid Jyvaskyla seminarium 82. Dog i Ruovesi 11. — L. Y. 1911.

Xrank, Andreas August. Fodd i Kuortane 29, fadern pastors-

adjunkt. Stud. 50. Prastvigd 57. Slutligen kyrkoherde i Valkea-

saari. Dog 76.

JKULLHEM, Henrik AUGUST. Fodd i Vasa 39, fadern prast och skol-

liirare. Stud. 57. Utdimitterad fran Junkarskolan i Helsingfors
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som port d'epee fanrik. Fys.niat. kand. 64, filos. lie. 74. Lektor
vid Mustiala 65 till sin dod 77.

Lackstrom, Emil Frithiof. Fodd i Pyhajoki, fadern lansman.
Student 65, filos. kand. 68. Pedagogiexanien 74. Rektor vid

Lagre elementarskolan i Kajana 71. KoUega vid Realskolan i

Nyslott 74. Dog i Nyslott 83.

Weinberg, Arthur Daniel. Fodd i Jyvask5'la 74, fadern seminarie-

direktor. Stud. 94, filos. kand. 99, t. f. kollega i matematik och
naturkunnighet i Jyvaskyla 00—02, i Joensuu 04, 05, teol. kand.

08, pastorsadjunkt i Helsingfors. Dog darstades 11.

Leopold, Constantin. Fodd i Lampis 56, fadern lagman. Stud. 73,

filos. kand. 76, med. kand. 79, med. lie. 83. Lakare i Tammer-
fors. Dog 92.

I<iNDBERG, Sextus Otto. Fodd i Stoekholm 35, fadern tolags-

kamrerare. Stud, i Upsala 55. Larare i naturalhistoria och far-

makognosi vid Farmaeeutiska institutet i Stockholm 62—65.

Med. dr. i Upsala 65. Professor i botanik i Helsingfors 65. ErhoU
Prix Desniazieres af Academie des sciences i Paris 85. Dog i

Helsingfors 89. — Medd. 18, i. F. V. S. Acta 17.

Linden, Frans Johan Herman. Fodd i Lundo 67, fadern krono-

lansman. Stud. 86, filos. kand. 90. Kollega, senare rektor vid

lyceum i Sordavala 93, lektor vid Seminariuni i Raumo 97, lektor

vid Seminariuni i Heinola 00, senare direktor. Dog 14. — Medd.

40, 215.

IriNDFORSS, Arndx Gerhard. Fodd i Kides 04, fadern kyrkoherde.

Stud. 22, filos. mag. 27. Kollega i Helsingfors 27. Konrektor 30.

Kyrkoherde i Inapilaks 40. Dog 50.

LiNDFORSS, Carl Philip. Fodd i Nyslott 46, fadern lakare. Ofver-

tog 69 fadernegodset Tiittala i Sulkava. Dog darstades 03. —
Medd. 30, 163, Iv. Y. 1904.

Lindforss, Peter Philip. Fodd i Borga 02, fadern kyrkoherde.

Stud. 20, fil. mag. 27, med. doktor 32. Bataljonsliikare 29, prov.-

lakare i Kyslott 32. Kollegiiassessor 43. Dog 68.

Lojander, Hugo. Fodd i Viborg 60, fadern postexpeditor. Far-

maceut 81, provisor 85, farmaeeutiska studier i Heidelberg och
Strassburg 85—87, fUos. doktor i Strassburg 87, apotekare i

Helsingfors 89. Dog i Helsingfors 98.

Lund, Nils. Fodd i Abo 25, fadern garfvare. Stud. 46.

LUNDAHL, Carl. Fodd i Tammerfors 18. fadern kommerserad.
Stud. 34, filos. kand. 40, med. kand. 44, med. lie. 47. Dog i Tam-
merfors 55.

LuNDAHL, GusTAF. Fodd i Tammerfors 14, fadern kommerserad.
Stud. 28. Filos. mag. 36. Fil. lie. 40. Professor i Astronomi 42.

Dog 44.

LuNDAHL, Julius Ferdinand. Fodd i Tammerfors 18, fadern hand-

lande. Stud. 36. Kopist vid generalguvernorkansliet 39. Dog 54.

LUNDSTROM, Carl August. Fodd i Gamlakarleby 44, fadern krono-

fogde. Stud. 69, filos. kand. 70, med. kand. 73, med. lie. 78. Do-
eent i oftalmologi, senare i syfilidologi 85. Afsked med profes-

sors vardighet 04. Dog i Helsingfors 14. — L. Y. 1915. Medd.
41, 106.

Lang, Karl Gustaf Wilhelm. Fodd i Vihti 75, fadern kommunal-
rad. Stud. 93, studerade i Kiel 95, speciellt kemi, filos. kand. 97,

forstkonduktor 00. Efter sarskilda anstallningar disponent for
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Woikka pappersbruk 04. Larare vid Universitetet i skogstek-

nologi. Sekreterare i svensk-norska renbeteskommissionen 1909.

Dod vid en jamvagsolycka vid Malmslatt i Sverige 191 2. —

•

Medd. 39, 190.

Malmgren, Anders Johan. Fodd i Kajana 34, fadern apotekare.

Stud. 54, fys.-mat. kand. 60, filos. lie. 63. Amanuens vid zoolo-

giska museum 60. Deltog i de svenska expeditionerna till Spets-

bergen 61, 64, 68, erhoU Svenska Vetenskaps Akademiens min-

nespenniug i guld 67. E. o. professor i zoologi 69. Inspektor for

fiskerierna 74. Guvernor i Uleaborgs Ian 89. Dog i Uleaborg

97. — M. 23. 60.

Mela, August Johan. Fodd (Malmberg) i Kuopio 46. Fadern
haradsskrifvare. Stud. 65, filos. kand. 73. Olika lararebefatt-

ningar, slutligen lektor i naturalhistoria i Finska normallyceum
88. Dog i Helsingfors 04. —L. Y. 1904. Medd. 30, 158.

Melartin, Fredrik Napoleon. Fodd i Vilaorg 11, fadern gymnasie-

direktor. Stud. 27, filos. mag. 36. Tjanstgjorde i Abo hofratt,

Senaten, Statssekretariatet. Slutligen forste expeditionssekre-

terare darstiides, statsrad. Dog 61 i S:t Petersburg.

Mellin, Gustaf Adolf. Fodd i Akkas 15, fadern senator. Stud.

31, kopist, senare registrator i Senaten. Dog 53 i Borga lands-

forsamling.

Merilainen, Fetter Richard. Fodd i Kajana 52. Fadern gards-

agare. Preparatorsbitrade vid Zoologiska museum. Preparator

78. Tillsyningsman vid helsovardsnamnden i Helsingfors S3.

Dog i Kyrkslatt 07.

Moberg, Adolf. Fodd i Kimito 13, fadern torpare. Stud. 29, filos.

kand. 36, filos. lie. 39. Doeent i kenii 38, adjunkt 43. Professor

i fysik 49. Afsked med statsradstitel 75. Dog i Helsingfors 95. —
F. V. S. Acta 22.

MoNTiN, Abraham. Fodd 05. Stud. 26. Ofverliggare, sportsman.

Ofvervapenmastare vid Finska gardet 43.

Myrberg, Wilhelm. Fodd i Sjundea 24, fadern rusthallare.

Stud. 45, promoverad filos. magister 53. Afled i Sjnndea 54.

M.AKLiN, Fredrik Wilhelm. Fodd i J outseno 21, fadern kyrkoherde.

Student 39, fil. kand. 49, filos. lie. 54, filos. doktor 57. E. o.

amanuens vid zoologiska museum 49. Doeent i zoologi 55. E. o.

professor 59, professor 67. Dog i Helsingfors 83.

Moller, Carl Gustaf. Fodd i Helsingfors 07, fadern bagare. Stu-

dent 24. Tjiinsteman i Postdirektionen 32, slutligen sekreterare.

Dog 86.

Natunen, Karl William. Fodd i Helsingfors 80, fadern gards-

egare. Stud. 00.

NiKLANDER, Erik Viktor. Fodd i Mantsala 35, fadern kapellan.

Stud. 50, filos. kand. 54, studerade mediein. Dog i Helsingfors 56.

NoRDEKSKioLD, NiLS Adolf Erik. Fodd i Helsingfors 32, fadern

ofverintendent. Stud. 49, fys.-matem. kand. 53, filos. lie. 55.

Professor vid Svenska vetenskapsakademien oeh Intendent for

Riksmuseets mineralogiska afdelning 58. Varldsberomd forsk-

ningsresande. Dog i Stockholm 01.

NoRDENSKioLD, NiLS Karl. Fodd i Helsingfors 37, bror till

foregaende. Stud. 54, filos. kand. 59, forstkonduktor 62, lektor

vid Evois forstinstitut 64, forestandare for Meteorologiska een-

tralanstalten 82. Dod i Helsingfors 89. •— Medd. 18, 215.
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NoRDENSVAN, Georg. Fodd 13. stud. 30. Fadern kronofogde.
Possessionat och egare af Tervakoski pappersbruk. Kronofogde
i Nedre Saaksmaki, senate i Tammela harad. Dog 74.

NoRDLiNG, Elis Xenofon. Fodd 71, fadern kronolansman. An-
stalld vid Poststyrelsen sasom kammarskrifvare 99, bokhallare

04. Dog 07.

JSToRDMANN, Alexander von. Fodd 03 i Rantasalmi, fadern

ofverste. Stud. 21, filos. doktor 27. Studerade flere ar i Berlin

under ledning af Rudolplii, Fhrenberg o. a. Professor i zoologi

och botanik vid Richelieuska lyceum i Odessa 32 och foljande

ar direktor vid Botaniska tradgarden darstades. Talrika exkur-

sioner i landerna vid Svarta hafvet. Professor i zoologi och bota-

nik i Helsingfors 49. JVerkligt statsrad 61. Afsked 66. Dog
i Helsingfors 66. —• F. V. S. Acta 9.

Nordstrom, Johan Jakob. Fodd i Abo 01, fadern svarfvare. Stud.

18, filos. kand. 22, jviriskand. 25. Adjunkt i ekonomisk och han-

delslagfarenhet 27. Professor i folk- och statsratt sanit national-

ekonomi 34. Afsked 46. Kongl. svensk riksarkivarie 46. Dog i

Stockholm '

74.

JNoRRLiN, Johan Peter. Fodd i Hollola 42, fadern kronolansman.
Stud. 62, fUos. kand. 69, filos. lie. 79. Forstkonduktor 66. Ama-
nuens vid botaniska tradgarden 67, docent i botanik 71, e. o.

professor i botanik 79. Afsked 02. Dog i Helsingfors 17. — Medd.

43, 199. F. V. S. Ofversikt 62 C.

NyIvANDER, Abraham Adoi,f. Fodd i Uleaborg 23, fadern handlande.

Stud. 40, filos. kand. 44, prastvigd 45. Efter att hafva skott

nagra prasttjanster tvungen att taga afsked for sjuklighet 51.

Dog 56.

Nylander, Anders Edvin. Fodd i Uleaborg 31, fadern handlande.

Stud. 48, filos. kand. 53, med. kand. 57, med. lie. 59, nied. doktor
60. Lakare i Kuopio till sin dod 90. — Medd. 18, 254.

Nyi^ander, Bruno Fabian. Fodd i Uleaborg 29, fadern handlande
Stud. 48. Larare vid lagre elementarskolan i Ekenas 64 och kol-

lega 73 efter dess ombildning till realskola. Afsked 05. Dog :

Ekenas 19. — Medd. 46, 175.

Nyi,ander, Fredrik. Fodd i Uleaborg 20, fadern handlande. Stud
36, filos. kand. 40, med. kand. 43, docent i botanik s. a., filos

lie. 44, med. lie. 53. Manga resor in- och utrikes i botaniskt eller

medicinskt syfte. Stadslakare i Uleaborg 53. Professors titel 73
Dog i Contrexeville (Frankrike) 80.

Nyi^ander, WiIvLIAM. Fodd i Uleaborg 22, fadern handlande. Stud

39, filos. kand. 43, med. kand. 45, med. lie. 47. Professor i bota-

nik 57—63. Darefter bosatt i Paris dar han afled 99. — Finsk
tidskrift 1899, X,. Y. 1899, F. V. S. Acta 44.

OtssON, Per Hjalmar. Fodd i Ekenas 73, fadern possessionat.

Stud. 92. Affarsman, tidningsman. Reste till Amerika, dar han
kallade sig Olsson-Seffer. En tid anstalld vid Leland Stanford
j:or University, California. Besokte Japan, Java och Ceylon i

botaniskt-ekonomi,skt syfte. Direktor for La Zatualpa Botanical

Station and Rubber Laboratory i Chiapas (Mexico) 07. Utgif-

vare af The American Review of tropical Agriculture 09. Omkom
vid en jarnvagsolycka. — Medd. 38, 115.

Palmen, Johan Axel. Fodd i Helsingfors 45, fadern professor.

Stud. 64, filos. kand. 69, filos. lie. 74. E. o. amanuens vid zoolo-
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giska museum 64, ordiiiarie 67. Decent i zoologi 75, i jiimforande

anatomi 77. E. o. professor i zoologi och janiforande anatomi 82.

Professor i zoologi 84. Afsked 08. Dog i Forssa 19. — F. V. S.

Ofversigt O2 C. Medd. 45, 227.

PALMiiN, JOHAN PHILIP. Fodd i Bjorneborg 11, fadern kronofogde.

Stud. 27, filos. kand. 31, juris kand. 63, juris lie. 39. Adjunkt 40,

Jurisprofessor 44—67 i olika branscher. Prokurator 71. Univer-
sitetets vicekansler 73. Adlad 75. Viceordforande i Senatens
justitiedepartenient 77. F'riherre 83. Dog i Esbo 96.

Pipping, Joakim Wilhelm. Fodd i Abo 18, fadern professor. Stu-

dent 35, fil. kand. och magister 40, med. kand. 43, med. lie. 46,

med. doktor 47. Lakare i Helsingfors. Decent i kirurgi och barn-

forlossningskonst 53. Professorsvardighet 56. Dog i Helsing-

fors 58.

PippiNGSKOLD, Achilles. Fodd i Abo 09, fadern professor. Student
27. )>Incertum stud, et vit. genus. » Kirurgie magister 46. Lakare
pa Sitka 46, i Salo 49, i Kajana 59. Dog 66.

Poppius, Karl Alfred. P'odd i Jaakkinia 46, fadern haradsskrif-

vare. Stud. 68, fUos. kand. 86, filos. lie. 87. Slutligen lektor i

naturalhistoria vid Abo svenska reallyeeum 88 och laroverkets

rektor 95—04. Afled i Helsingfors 20. — Medd. 46, 177.

Poppius, Robert Bertil. Fodd i Kyrkslatt 76, fadern hofrad. Stud.

94, filos. kand. 00, filos. lie. 12. E. o. amanuens vid Zoologiska

museum 00, ordinarie amanuens 04, kustos 12. Assistent vid

Anas forsoksstation. Expert i den svensk-norska renbeteskom-
missionen 09, 13. Dog i Kobenhavn 16. — Medd. 43, 195. 1/. Y.
1916.

Rabbe, Frans Johan. Fodd i Eura 01, fadern regementsskrifvare.

Stud. 20, filos. kand. 25, med. kand. 29, med. lie. 31. Kamrer vid

Medicinalstyrelsen 34, i hvUket verk han, senare som sekreterare,

kvarstod anda till 78. Assessor, hofrad, kammarrad. Dog i Hel-
singfors 79.

Rancken, Holger Frevvid. Fodd i Brahestad 86, fadern lektor.

Stud. 04, filos. kand. 09, filos. lie. 16. E. o. amanuens vid Bota-
niska museum 11. E. o. assistent vid Finska mosskulturforenin-

gens torfmarksundersokning 09; Foreningens botanist 10. —
Mordad i Vihti 18. — Finska Mosskulturf. Arsbok 1918. Medd.

44. 178.

Reuter, Odo Morannal. Fodd i Abo 50, fadern lektor. Stud. 67.

Filos. kand. 73, filos. lie. 76. Doeent i zoologi 77. E. o. profes-

sor i zoologi 82. Dog i Helsingfors 13. — D. Y. 1913. Medd. 40,

2X2.

Sadelin, Petrus Ulricus. Fodd 1788, fadern hofrattsnotarie.

Stud. 05, filos. magister 10. KoUega i Vasa skola 11. Prastvigd

19. Kyrkoherde i Hammarland 28. Kontraktsprost. Teol. d:r

57. Dog 58.

S^LAN, Anders Thiodolf. Fodd i VUlmanstrand 34, fadern prast.

Stud. 51, fys.-mat. kand. 56, med. kand. 59, med. lie. och doktor

65. Amanuens vid Botaniska museum 59—66. Efter sarskilda

forordnanden ofverlakare vid Lappvikens sjukhus 68—04. Pro-

fessors vardighet 77. Dog i Helsingfors 21.

Sahlberg, Carl Reinhold. Fodd i Eura 1779, fadern fanrik. Stud.

95, filos. kand. 01, medic, kand. 06, med. lie. 10. T. f. amanuens
vid Botaniska tradgarden 99. Doeent i naturalhistoria 04. Me-

15
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dicineadjunkt och Botanices demonstrator lo. Adjunkt i natural-

historia och Musei-inspektor 13. Professor i naturalhistoria och
ekonomi 18. Afsked 41. Dog i Ylane 60. — F. V. S. Acta 6.

Sahlberg, Johan Reinhold. Fodd i Helsmgfors 45. Stud. 65, filos.

kand. 69, filos. lie. 80. Decent i zoologi 71. E. o. professor i ento-

mologi 83. Dog i Helsingfors 20. — Medd. 46, 179.

SAHtBERG, ReinhoIvD FERDINAND. Fodd i Abo II, fadern medicine-

adjunkt. Stud. 27, filos. kand. 35, nied. kand. 38, med. lie. 39.

Amanuens vid Univ. museum 33. Adjunkt i zoologi och botanik

samt museiinspektor 45; forestod professuren i zoologi och botanik

47—49. Efter adjunkturens indragning 52 bosatt i Ylane. Dog
darstades 74.

Sanmark, Fredrik Gabriel. Fodd i Tyrvis 1798, fadern krono-

fogde. Filos. mag. 19. Med. doktor 32. Lakare i Vasa och i Abo,
slutligen ofverlakare vid allmanna hospitalet i Helsingfors 49—60.

Dog i Helsingfors 86.

SCHAUMAN, Frans Ludvig. Fodd i S:t Marie 10, fadern regements-

sekreterare. Stud. 27, filos. kand. 31, anstalld vid Univ. biblio-

teket, teol. kand. 34, teol. lie. 36. Teologie adjunkt 38. Professor

i praktisk teologi 47. Biskop i Borga stift 65. Dog i Borga 77.

Sewn, Gustaf. Fodd i Uleaborg 36, fadern kofferdikapten. Stud.

55, fys.-matem. kand. 61. Dog i Helsingfors 62.

SiiToiN, Konstantin. Fodd i Sordavala 01, fadern handlande.

Stud. 01, fil. kand. 07. Dog i Sakkijarvi 13.

SihtN, Frans Johan Frithiof. Fodd i Asikkala 39, fadern krono-

lansman. Stud. 58. Forstmastare i Lappland (Enare, Kittila)

69—01. Sedermera bosatt i sodra Finland. Dog i Ekenas 12.

Medd. 39, 188.

SiLTALA, Antti Johannes. Fodd (Silfvenius) i Haapajarvi 78,

fadern kyrkoherde. Stud. 96, filos. kand. 01, filos. lie. 06. Do-
cent i zoologi 06. Dog i Helsingfors 10, — L. Y. 1910.

Simming, Theodor. Fodd i Uukuniemi 34, fadern pastorsadjunkt.

Stud. 55. Larare vid Lagre elementarskolan i Sordavala, dar

han dog 70.

SjOBERG, Carl Bernhard. Fodd i Kristinestad 16, fadern hand-
lande. Stud. 33.

Sola, Alpo Aatto. Fodd (Pass) i Helsingfors 81, fadern jarnvags-

konduktor. Stud. 01. Dog i Helsingfors 09. — L. Y. 09.

Stromborg, Johan Elias. Fodd i Petajavesi 33, fadern kapellan.

Stud. 52, filos. kand. 57. Lektor i naturvetenskaperna vid Borga
gymnasium 57 och lyceum 72. Rektor. Runeberg-biograf. Pro-

fessorstitel. Dog i Borga 00.

Stromfelt, Harald Georg Fredrik. Fodd i Vastra Husby (Oster-

gotland) 61. Fil. doktor i Upsala 86, decent i botanik darstades 87,

amanuens vid Riksmuseum och Berg. Tradgarden 87—89. Dog
i Stockholm 90.

Stahlberg, Carl Henrik. Fodd i Hyrynsalmi 99, fadern lansman.
Stud. 19, filos. mag. 32. Amanuens vid Universitetsbiblioteket

29. Teologie lektor vid Viborgs gymnasium 41. Kyrkoherde i

Pielavesi 55. Dog 78.

SuNDviK, Karl Ernst Odo. Fodd 80 i Helsingfors, fadern profes-

sor. Stud. 97, filos. kand. 01, med. kand. 03, med. lie. 08. Dog i

La Panne (Belgien) 13.

Sundvik, Ernst Edvard. Fodd i Vasa 49, fadern malaremastare.



227

Stud. 69, filos. kand. 72, med. kand. 74, med. lie. 78, med. doktor

82. Professor i fysiologisk kemi och farmakologi 86. Afsked 15.

Dog i Helsingfors 18. — F. V. S. Ofversigt 61 C.

Tams, Carx Sigfrid Matthias. Fodd 1803. Stud. 20. Sjukhus-

lakare i S:t Petersburg. Dog i Villnianstrand 38.

Tapenius, Car. Nicol. Andr. Fodd og, fadern kapellan i Raut-

jarvi. Stud. 28, filos. mag. 36, med. kand. 37, med. lie. 39. Ba-

taljonslakare vid finska gardet. Prov. lakare pa Aland 43, i Sor-

davala 52. Dog darstades 64.

Tengstrom, Johan Magnus af. Fodd i Abo 1793, fadern professor.

Student 10. Fil. kand. och doktor 15. Docent i naturalhistoria

16. Med. kand. 16, lie. 17, doktor 17. Musei inspektor 18, hvilken
befattning 28 forandrades till en adjunktur i zoologi oeh botanik.

Professor i zoologi och botanik 42. Avsked 47. Dog i Helsing-
fors 56.

Tengstrom, Johan Martin Jakob af. Fodd i Abo 21, son till

foregaende. Student 39. Amanuens vid Naturhistoriska museum
45. Kirurgie kandidat 47, magister 51. Reste sjoledes till

Ostindien 48—49. Lakare i Kesholm 51—79. Provinciallakare

i Lojo 79. Dodi Lojo 90. — Medd. 18, 255.
Thesleff, Artur. Fodd i Viborg 71, fadern ofverste. Stud. 90.

E. o. amanuens vid universitetsbiblioteket. Studerade zigenar-

nes lif och sprak i Finland och under vidstrackta resor i Mellan-
Europa oeh Ryssland. Ledare af en finlandsk emigrantkoloni
i Missiones i Argentina. Slutligen bosatt i Stockholm. Dog 20. —
Finsk tidskrift 1921.

Thure;n, Alfred Fredrik Abraham. Fodd i Esbo 40, fadern ka-
pellan. Stud. 61.

Ticklen, Johan Fredrik. Fodd i Pyhajoki 02, fadern kapellan.

Stud. 19, filos. mag. 27. Biblioteksamanuens 30. Med. kand.

31, med. lie. 32. Stadslakare i Kristinestad 32, prov. lakare i

Brahestad 34. Dog 44.

ToPEUUS, Zachris. Fodd a Kuddniis invid Nykarleby 18, fadern
provinciallakare. Stud. 33, fUos. kand. 40, fil. lie. 44. E. o. profes-

sor i Finlands historia 54. Professor i finsk, rysk oeh nordisk
historia 63. Afsked 78. Dod i Ostersundom 98.

Wahlberg, Arthur. Fodd i Helsingfors 76, fadern snormakare-
mastare. Stud. 95. Larare i naturalhistoria vid laroverk i Abo.
Dog i Abo 14.

Wasastjerna, Edvin Gideon. Fodd i Malaks 24, fadern godsegare.
Stud. 41, filos. kand. 46, juriskand. 51. Sekreterare oeh ombuds-
man vid Finska brandstodsbolaget for landet 58. Dog i Helsing-
fors 77.

Wegeuus, Adolf Wilhelm. Fodd i Abo 1799, fadern kofferdikap-
ten. Stud. 15, fU. mag. 23. Konsistorieamanuens 28. Universi-
tetssekreterare 29. Univ. kamrerare 40. Afsked 40. Dog i Pojo 88.

Westerlund, Aulis. Fodd i Rantasalmi 70, fadern kyrkoherde.
Stud. 88, filos. kand. 92. Skollarare i Tammerfors och Kuopio.
Studerade som stipendiat 98 organisationen af landtbruks-
forsoksstationerna i Tyskland, Osterrike-Ungern och Danmark.
Dog i Kuopio 98. — Medd. 25, 89. L. Y. 1898.

Westerlund, Carl Agardh. Fodd i Kalmar landsforsamling
(Sverige) 31. Stud, i Upsala 53, fUos. kand. i Lund 55, filos.

doktor 62. KoUega vid Ronneby reallaroverk 62. Afled 08.
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WiRZ^N, JOHAN Ernst Adhemar. Fodd i Bjorneborg 12, fadern

apotekare. Student 26, fil. kand. 31, med. kand. 36, med. lie. 37.

Exkurrerade i olika delar af Finland och norra Ryssland. Medi-

cineadjunkt och botanices demonstrator 39. Prestvigd 54. Dog
i H:fors 57.

WoLDSTEDT, Fredrik Wir,HELM. Fodd i Helsingfors 47, fadern

professor. Stud. 63, filos. kand. 68. E. o. amanuens vid zoolo-

giska museum 71—73. Anstalld vid Kejs. Vetenskaps Akade-
miens i S:t Petersburg entomologiska museum, ordinarie lard

assistent vid detsamma 81. Dog i Petersburg 84.

VON Wright, Magnus. Fodd pa Haminanlaks nara Kuopio 05,

fadern kapten. Efter skolgang begaf ban sig 26 till Stockholm
for att idka konststudier. Dar uppeholl han sig med teckning

och litografering for naturvetenskapliga arbeten. Aterkom 29
till hemlandet, bosatte sig i Helsingfors och fick anstallning

som kartaritare vid generallandtmaterikontoret. Preparator vid

Zoologiska museum 45, ritlarare vid Universitetet 49. Dog i

Helsingfors 68.

Zetterman, Arthur Johan. Fodd i Helsingfors 40, fadern ofverste-

lojtnant. Stud. 58, filos. kand. 63, med. kand. 65, nied. lie. 69.

Slutligen provinciallakare i Salo 73. Professor. Dog i Salo 09.

Akerberg, Gustaf Adolf. Fodd i Abo 1803, fadern provincial-

lakare. Stud. 24. Kammarskrifvare i Senaten 34. Landtrant-

mastare i Nylands Ian 40. Dog i Helsingfors 61.

AsTROM, Henrik Bernhard. Fodd i Thusby 53, fadern kofferdi-

kapten. Stud. 74. Jordbrukare, bostallsinspektor, slutligen

bosatt vid Kajana. Dog i Helsingfors 20.



VIII. Sallskapets medlemmar.

1821.

Sahlberg, Karl Reinhoi^d, Professor.

AF Tengstrom, Johan Magnus, Inspector musei.

Kai<m, Matthias, Botanices Demonstrator.

Saxmark, Fredrik Gabriel, Filosofie doktor. — Ofverlakare.

Rabbe, Frans Johan, Studerande. — Medicine doktor. Sekreterare

i Medicinalstyrelsen.

V. Nordmann, Alexander, Studerande. — Professor i zoologi.

Brummer, Fredrik Wilhelm, Studerande. — Godsegare.

Wegelius, Adolf Wilhelm, Studerande. — Universitetskamrerare.

Dammert, Adolf Wilhelm, Studerande. — Lakare.

Tams, Karl Sigfrid Matthias, Studerande. — Lakare.

Mannerheim, Carl Gustaf, Grefve. — President.

Wasastjerna, Frans, Brukspatron.
Savenius, Salomon, Magister. — Translator.

Sadelin, Pehr Ulrik, SkoUarare. — Kyrkoherde.
Fellman, Jakob, Kyrkoherde.
Groneqvist, Karl Anders, Studerande.
LiNDEQVisT, Karl Henrik, Studerande. — Lakare.

Pippingskold, Johan Josef, Magister. — Hofrattsaktuarie.

FoRSSMAN, Wilhelm, Studerande. — Kyrkoherde.
Nervander, Johan Jakob, Studerande. — Professor i fysik.

Prytz, Lars Johan, Provinciallakare.

Home;n, LARS, Studerande. — E. o. kammarskrifvare.
RoSENBACK, EvALD Erland, Studerande. — Lakare.
RoSELL, Gustaf, Studerande. — Lakare.
Homf;n, Johan Fredrik, Studerande. — Kyrkoherde.
Falck, Viktor Napoleon, Studerande. — ProtokoUssekreterare.

Falck, Paul Emil, Studerande. — Lagman.
Nordstrom, Johan Jakob, Studerande. — Riksarkivarie.

1822.

AscHOLiN, Johan, Studerande. — Lakare.
SjosTEDT, Karl Gustaf, Studerande. — Teologie professor.

Deutsch, Henrik, Provinciallakare.

Castr:6n, Matthias, Prost.

Ronnback, Wilhelm, SkoUarare.
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MOUN, GuSTAF NiKLAS, Gymnasielektor.

Jung, Johan Abraham, Studerande. — Kollega.

Holm, Johan Anders, Studerande. — Lakare.

WiDENius, Kari, Fredrik, Studerande. — Gymnasielektor.
Nyman, Johan, Studerande. — Kyrkoherde.
BocKER, Kari. Kristian, Sekreterare i Hushallnings-Sallskapet.

Ilmoni, iMMANUEt, Magister. — Medicine professor.

OttBERG, Ulrik, Gymnasielektor.
Tornroth, Lars Henrik, Magister. — Generaldirektor for medici- i.

nalverket.

Backman, Sven Johan, Studerande. — Vicebibliotekarie.

Florin, Johan Isak, Studerande. — Skolrektor.

Uhlenius, Gustaf Adolf, Studerande. — Studentinspektor.

Schjerfbeck, Sven Magnus, Provinciallakare.

LUCANDER, Johan Wilhelm, Apotekare.
I,iNDEB.\CK, Fredrik Wilhelm, Studerande. — Filosofie magister.

Eneberg, Isak Reinhold, Studerande. — Kyrkoherde.
Ahlstedt, Johan Efraim, Studerande. — Lektor i matematik.
Roos, Samuel, Provinciallakare. J
I/UND, Nils Arvid, Studerande. — Landskamrerare. |

Tennberg, Anders Wilhelm, Apotekare. %\

Ursin, Nils Abraham, Anatomie prosektor. •?

Snellman, Johan Niklas, Prost. i[

Edgren, Johan, Provinciallakare. J)

Idman, Nils, Lagman. f(

BoRG, Gabriel, Studerande. — Kyrkoherde. '{[

Kohlstrom, Matthias, Kyrkoherde.
J J

PoLviANDER, Johan Jakob, Haradshofding. I"

LUNDENius, Karl Gustaf, Kyrkoherde. y,

AejmelA, Kristian, Medicine doktor.
,

HjERTMAN, Anders Johan, Provinciallakare.

Bergenheim, Edvard, Studerande. — Arkebiskop.
Home;n, Gustaf Wilhelm, Studerande. — Kyrkoherde.
IviLLE, Bengt Olof, Studerande. — Teologie professor. ;

RoNNBACK, Anders Johan, Prost.

Tennberg, Johan, Studerande. — Medicine kandidat.

Gronlund, Karl, Studerande. — Lakare.
FoRSSMAN, Karl Henrik, Prost.

Longstrom, Henrik, Skolrektor.

Reinius, Johan Fredrik, Studerande. — Prest.

Ahlqvist, Karl Henrik, Studerande. — Filosofie magister.

Streng, Johan Kristian, Apotekare.
Fahlander, Adolf, Vice haradshofding.
Sten, Adolf, Provisor.

Bought, Adolf Reinhold, Hufvudstadslakare.
Rabbe, Fabian Fredrik, Studerande. — Kammarforvandt.
Forsman, Georg Jakob, Studerande. — Kyrkoherde.

1823.

Lindh, Daniel, Studerande. — Domprost.
LiNDFORSS, Peter Philip, Studerande. — Lakare.
LiNDFORSS, Arndt GERHARD, Studerande. — Kyrkoherde.
Ingman, Berndt Wilhelm, Studerande. — Lakare i Orebro.
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1824.

BjORKSTEN, Jakob Johan, Prost.

BoRGSTROM, Johan, Gymnasielektor.

Walle, Daniel Fredrik, Studerande. — Kyrkoherde.

Fridj6n, Adolf Samuel, Kyrkoherde.

BONSDORFF, Erik Napoleon, Studerande. — Kapellan.

Heikel, Henrik, Studerande. — Lektor i naturvetenskapema,

kyrkoherde.
Gestrin, Johan Henrik, Studerande. — Prest.

Mether, Anders Johan, Professor.

Wrede, Rabbe Fabian, Studerande, Friherre. — Lojtnant i svensk

tjanst.

Mechelin, Gustaf Johan, Studerande. — Larare vid Kadettkaren.

LuNDELL, Adam, Kapellan.

Leopold, Johan, Studerande. — Adjoint vid Generalguvemors-

kansliet.

von Wright, Magnus, Artist.

1825.

KoHLSTROM, Emanuel, Pastorsadjunkt.

KoHLSTROM, Matthias Anders, Pastorsadjunkt.

Ahlstedt, August Leonard, Studerande. — Hofrattsassessor.

Elfving, Johan Fredrik, Studerande. —^
Lakare.

Alcentus, Josef Joachim, Magister. — Lakare.

1826.

Geitlin, Gabriel, Studerande. — Teologie professor.

AiONOFF, Gustaf, Studerande, Grefve. — Expeditionssekreterare.

VON Troil, UNO, Studerande, Friherre. — Diplomat i svensk tjanst.

Hipping, Anders Johan, Kyrkoherde.

Bonsdorff, Evert Julius, Studerande. — Medicine professor.

Stahlberg, Karl Henrik, Studerande. — Kyrkoherde.

Ehrstrom, Karl Robert, Studerande. — Lakare.

Borg, Fredrik Adolf, Studerande. — Lakare.

Granholm, Johan, Studerande. —• Kyrkoherde.

Sahlberg, Ferdinand Reinhold, Studerande. — Adjunkt i natural-

historia, godsegare.

1827.

Hirn, Gabriel, Prost.

Frosterus, Abraham, Studerande. — Lakare.

Nycopp, Karl Gustaf, Prost.

Frosterus, Benjamin, Teologie adjunkt.

Hoglund, Anders Magnus, Studerande. — Lakare.

ToRNGREN, Johan, Studerande. — Filosofie magister.

TavasTSTJERNA, Karl Viktor, Studerande. — Prast.

Grahn, Otto Fredrik, Studerande. — Skollarare.

1829.

BoRGENSTROM, Karl Adolf, Studerande.

Idman, Nils Johan Wilhelm, Studerande. — Lakare.
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Pai,me;n, Johan Philip, Studerande. — Juris professor, senator.

Florin, Pehr Ulrik, Studerande. — I,akare.

Lagus, Fredrik Wilhelm, Studerande. — Bankkommissarie.
Gadolin, Nils Anders, Studerande. — Marinofficer.

Synnerberg, Johan Fredrik, Studerande. — Tullforvaltare.

SuNDMAN, Karl Wilhelm Ignatius, Handelskontorist. — Kom-
nierserad.

MoLLER, Karl Gustaf, Studerande. — Sekreterare vid Postdirek-

tionen.

Rindell, Gustaf Ulrik, Studerande.
Witting, Bror Karl Julius, Skollarare.

PiPPiNGSKOLD, Achilles, Studerande. — Lakare.
Nyberg, Johan Jakob, Studerande. — Senatsarkivarie.

Cygnaeus, Fredrik, Studerande. — Professor i estetik.

Blank, Jakob Fredrik, Studerande. — Lakare.

von SchildT, Wolmar Styrbjorn, Studerande. — Lakare.
Asp, Karl Henrik, Hofrattsassessor.

FocK, Reinhold Gabriel, Studerande. — Realskoledirektor.

Montin, Abraham, Studerande. — Vapenmastare.
JULiN, John, Apotekare.
Nervander, Bror Frans Wilhelm, Studerande. — Kapteulojtnant.

Carger, Anders Herman Georg, Studerande. — Filosofie kan-
didat.

Wichmann, Karl, Apotekare.
Asp, Gustaf, Studerande. — Lakare.
Wirze;n, Johan Ernst Adhemar, Studerande. — Medicine ad-

junkt, prastvigd.

Bkman, Fredrik Joachim, Magister. — Prast.

Lignell, Nils Konstantin, Studerande.
SuNDius, Jakob, Medicine adjunkt.

Sundvall, Johan Matthias, Gymnasielektor.
Christierson, Fredrik, Kofferdikapten. -

Melartin, Erik Gabriel, Teologie professor.

Crusell. Gustaf Samuel, Studerande. —- Medicine docent.

Melartin, Fredrik Napoleon, Studerande. — Expeditionssekre-
terare.

Johnsson, Johan, Studerande.
VON HellEns, Karl Niklas, Revisor.

HvASSER, Israel, Medicine professor.

ASCHAN, Karl Henrik, Apotekare.
JULiN, Erik, Apotekare.
Savenius, Henrik Samuel, Studerande. — KoUega.

;

VON Bonsdorff, Pehr Adolf, Kemie professor.

LiLius, Karl Efraim, Studerande. — Skollarare, prost.

LoNNROTH, Nils Anders, Provinciallakare.

1830.

TheslEFF, Alexander Amatus, Generallojtnant.

NORDENSKIOLD, NILS, Ofverintendent.
Lundahl, Gustaf, Studerande.. — Astronomic professor.

Langenskiold, Karl Fabian Theodor, Studerande. — Senator,

Geheimerad.
Cygnaeus, Uno, Studerande. — Folkskoleofverinspektor.
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AF SCHUi<T:ftN, NATANAiii, GERHARD, Math. Professor.

LiLJEDAt, August, Apotekare.

Ohman, Johan Edvard, Studerande. — Gymnasierektor.

\Virz:6n, Johan Jakob, Apotekare.

Wegelius, BerndT Wuhelm, Studerande. —• Prost.

SviNHUFVUD, Johan Fredrik, Studerande. — Stadspredikant.

Wegelius, Henri k, Studerande. — Kollega.

JUNGBERG, Alexander Magnus, Studerande. —• Prast.

LaurelIv, Alexander Fredrik, Studerande. — Medicine adjunkt.

Tel^n, Uno WiLHELM, Studerande. — Prost.

MelarT, Fredrik, Studerande. — Prast.

Backman, Kari,, Studerande. — Universitetslektor.

BoRG, Aron Gustaf, Studerande. — Domprost.
Hedberg, Fredrik Gabriel, Studerande. — Prost.

Caloander, Adolf, Hofrattsauskultant.

Mellin, Karl Reinhold, Haradshofding, Friherre.

H.\LLSTROM, Gustaf Gabriel, Phys. Professor.

Ahrenberg, Karl Wilhelm, Studerande. — Gymnasierektor.

ScHAUMAN, Frans L,udvig, Studerande. — Biskop.

BoxsTROM, Wilhelm, Studerande. — Skollarare, prast.

Arnell, Henrik Edvard, Studerande. — Lakare. •

Stjernschantz, Johan Abraham, Landshofding.

Idestam, Gustaf, Bargmastare.
Tapenius, Karl Niklas Anders, Studerande. — Lakare.

Pesonius, Alexander Adam, Studerande.

AejmelEUS, Nils, Studerande. — Prast.

Planman, Erik Otto, Studerande.

Castrf;n, Erik, Komminister.
Wallin, Georg August, Studerande. — Professor.

Lender, Karl, Major.

Snellman, Johan Wilhelm, Studerande. — Professor, Senator.

Schauman, Karl, Kammarrad.
Lundahl, Gustaf, Kommerserad.
Hartvall, Viktor, Kemie adjunkt.

ZiTTiNG, Joachim, Studerande. — Gymnasielektor.

1831.

Dahl, Samuel Fredrik, Studerande. — Skollarare.

Dahl, Anton Gabriel, Studerande. — Prost.

Appelgren, Konrad, Apotekare.

Calonius, Johan Henrik, Arkivarie.

AvELLAN, Karl Alexander, Studerande.

Freudenthal, Gabriel Wilhelm, Studerande.

Stenberg, Otto Emanuel, Studerande. — Prast.

Bonsdorff, Karl Reinhold, Studerande. — Prast.

Ticklb;n, Karl, Studerande. — Landtmatare.
AvELLAN, Frans Wilhelm, Studerande. — Lakare.

TiCKLi;N, Johan Fredrik, Magister. — Lakare.

Segercrantz, Kristoffer Viktor Leonard, Studerande. — Skol-

larare.

Hongelin, Johan Erik, Studerande. — Skollarare.

Helenius, Karl, Prost.

Ahlstedt, Nils Kristian, Vicepastor.
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VON BoNSDORFF, Gabriei,, Arkiater.

LiNDEMARK, JOHAN MAGNUS, Universitetsadjunkt.

ROSTEDT, JOHAN AUGUST, Studerande.

HarTman, Gabriei< REinhold, Studerande. — Prost.

Kruskopf, Pehr Adolf, Ritmastare.

DE Besche, Georg, Medicine kandidat.

RiNGBOM, Robert Reinhold, Medicine kandidat.

Monti N, Robert WiIvHELM, Studerande. — Prost.

Salingre, Gustaf WilhELM, Apotekare.

Heinricius, Johan Julius, Studerande.

IvAURELL, Axel Adolf, Teologie docent.

1832.

Nordman, Otto Albert, Sekreterare.

Ahlqvist, Johan Gustaf, Studerande. — Lakare.

Jung, Karl Johan, Tullforvaltare.

Dreilick, Johan Adolf, Kammarskrifvare.

Agricola, Karl Robert, Kammarskrifvare.

LiNDFORSS, Marten Johan, Medicine licentiat..

NYBERGH, J ohan, Musikdirektor.

Bremer, Josef, Kapten.
LiMON, Karl Magnus, Kapellan.

UscHAKOFF, Gregori, Kommerserad.
Etholf;n, Justus, Handlande.
LiNSiiN, Johan Gabriel, Eloqventie professor.

VON Born, Viktor Magnus, Studerande. — Fanrik.

AF Enehjelm, Anders Gustaf, Studerande.

Granfelt, August Edvard, Studerande. — Kyrkoherde.

Sourander, Ernst Gustaf, Studerande. — Lakare.

Ahllof, Karl Johan, Studerande. — Skollarare.

KepplERUS, Adolf Fredrik, Studerande. — Lakare.

Federley, Axel, Universitetskamrerare.

Rosenbom, Fredrik, Stadslakare.

CederwallER, Karl REinhold, Studerande. — Prast.

WallENIus, August Wilhelm, Lasarettslakare.

Crusell, Karl Mauritz, Studerande. — Konsistorieamanuens.

LoNNROT, Elias, Medicine licentiat. — Professor.

Alopaeus, Magnus Erik, Filos. kandidat. — Prost.

Holmberg, Henrik Johan, Kyrkoherde.

Hummel, Arvid David, Kollegieassessor.

Mechelin, Henrik Adolf, Studerande. — Senator.

Sjoman, Sten Edvard, Medicine licentiat.

von Boningh, Gustaf Fredrik, Handlande.

von Knorring, Frans Peter, Lektor.

iNGELius, oskar Ferdinand, Studerande. — Prost.

SoLDAN, Karl Erik, Studerande. — Lakare.

Ingelius, Karl Johan, Studerande.

Argelander, Fredrik Wilhelm AuGUSi-, Astronomic professor.

1833.

Nordensvan, Georg Gustaf, Kammarrad.
NoRDENSVAN, Georg, Studerande. — Bruksegare, kronofogde.
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Palander, Gustaf Fredrik, Pastorsadjunkt.

Bloum, Daniel Kristian, Apotekare.

ToRNEGREN, Kari, Wii.HEiyM, Studerande. — Universitetsbiblio-

tekarie.

Totpo, Nils Magnus, Prost.

Ahlstedt, Carl Gustap, Prost.

VON WillEbrand, Knux Felix, Studerande. — Generaldirektor

for niedicinalverket. '

Dahl, Oskar Emil, Studerande. —• Lakare.

Forsman, Oskar Wilhelm, Studerande. — Prost.

Haartman, Karl Fredrik, Studerande. — Lakare.

HoLMSTROM, Berndt Gustaf, Studerande. — Lakare.

Alcenius, Fredrik Wilhelm, Studerande. — Medicine kandidat,

publicist.

Lindfors, August, Studerande. — Prost.

Appelberg, Jakob Gustaf, Studerande. — Lakare.

HuMMELiN, JoHAN ViKTOR, Studerande. — SkoUarare, prast.

Cajander, Israel, Studerande. —• Lagman.
VON Haartman, Karl Daniel, Kirurgie professor.

GranfelT, Axel Fredrik, Studerande. — Teologie professor.

Tengstrom, Johan Jakob, Filos. Professor.

Ahlberg, Magnus Abraham, Studerande. — Filosofie magister.

Collan, CLAfis, Studerande. — Kyrkoherde.

SviNHUFVUD, Gustaf, Studerande. — Haradshofding.

Stichaeus, Johan Fredrik, Landshofding.

Akeson, Gustaf, Kamrerare.
HelENIUS, Karl, Studerande. — Prast.

1834.

Jagerhorn, Lars Rutger, Statsrad.

Crohns, Erik Anders, Prost.

Orrstrom, Anders Johan, Medicine doktor.

TuD^ER, Oskar Viktor, Studerande. — Hofrattsassessor.

Thuring, Lars Oskar, Studerande. — Lakare.

Ervast, Peter, Studerande. — Lakare.

Mellin, Gustaf Adolf, Studerande, Friherre. - ProtokoUssekreterare.

af Enehjelm, Georg Edvard, Studerande. — Kyrkoherde.

Snellman, Johan, Studerande. — President.

Idman, Karl Gustaf, Studerande. — Godsegare.

Spare, Karl Wilhelm, Studerande. — Haradshofding.

LiLius, August Magnus, Studerande. — Lakare.

Blafield, Gustaf Adolf, Haradshofding.

SuNDVALL, Karl Gustaf, Hofrattsnotarie.

Akiander, Matthias, Spraklarare. — Professor i ryska.

Lundahl, Karl, Studerande. — Lakare.

Rein, Gabriel, Lektor. — Professor i historia.

Gripenberg, Kasimir, Fanrik.

Kusmin, Nikolai, Lojtnant.

GranfelT, Karl Gustaf Adolf, Hofrattsauskultant. — Godsegare.

Cygnaeus, Johan, Studerande. — Revisor.

Furuhjelm, Sten Knut Johan, Fanrik.

Gylde;n, Nils Abraham, Universitetsadjunkt. — Professor i gre-

kiska litteraturen.
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ROTKIRCH, GusTAF, Studerande. — President.

Klinkowstrom, Otto Wilhelm, Landshofding, Friherre.

Sackl6n, Lars, Landshofding.

Klick, Karl, Landshofding.

VON NoRDMANN, BORIS, Midshipman. — Amiral.

Akerberg, Gustaf Adolf, Kammarskrifvare.
Spare, Nils Johan, Studerande. — Godsegare.

AF Bnehjelm, Karl Emil, Studerande. — Landtmatare.

BoijE, Gustaf Reinhold, Kapten, Friherre.

Gadd, Fredrik Adrian, Kommerserad.
Kingelin, Abraham, Handlande.
Langenskiold, Anders Gustaf, Landshofding.

Cygnaeus, Anders Reinhold, Studerande. — Ofverkommissarie

i Allmanna revisionsratten.

RoSENKAMPF, Karl, Ofverste, Friherre.

Topelius, Zacharias, Studerande. —• Professor, skald.

Lindeqvist, Gabriel, Studerande. — Prast.

WallEnius, Peter Karsten, Studerande. —• Underlojtnant.

AF Ursin, Julius, Studerande. — Teologie kandidat.

Walheim, Johan, Statsrad.

Tornqvist, Pehr Jonas, Referendariesekreterare.

Laurell, Gustaf, Ofvermasniastare.

Keckman, Karl Niklas, Lektor.

Otta, Joachim, Lektor.

Gronberg, Josef, Studerande. — Prost.

Blafield, Knut Gustaf Reinhold, Studerande. — Kyrkoherde.

Blafield, BerndT Gustaf Fmil, Studerande. — Lagman.
Snellman, Henrik, Studerande. — Kapten.

Taxell, Berndt, Pastorsadjunkt.

Stromsten, Otto Kristian, Studerande. — SkoUarare.

Pipping, Fredrik Wilhelm, Professor.

VON Cederwald, Arvid, Major.

Trapp, Ernst Otto, Studerande. — Haradshofding.

Granfelt, Karl Gustaf, Kapten.
Finer, Erik, Pastor.

Riddelin, Karl Johan, Studerande. — Auditor.

Bohm, Fredrik Samuel, Studerande. — Kronofogde.

Frenckell, Johan Christopher, Bokhandlande.

1835.

Cajan, Johan Fredrik, Studerande. — Prast.

De Besche, Gustaf, Lojtnant.

von Kothen, Mauritz Ferdinand, Lojtnant, Friherre. — General-

major.
Idman, Fredrik Ferdinand, Studerande. — Bargskonduktor.

Spare, Gustaf Adolf, Studerande. — Kronofogde.

Mellin, Axel Gustaf, Geheimerad, Friherre.

Schauman, Hugo, Kammarskrifvare.
LiNDSTEDT, Gustaf Adolf, Ekonomiedirektor.

SoHLBERG, Johan Henrik, Studerande. — Possessionat.

Schwartz, Wilhelm Kristian, Kammarskrifvare.
RoTkirch, Berndt Adolf, Studerande, Friherre. — Godsegare.

Gadd, Kristian Fredrik, Kammarskrifvare.
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EngeIv, Karl Ludvig, Ofverintendent.

Jagerhorn, Johan Reinhold, Kapten.

Ahlmark, Matthias, Kapellan.

Gronlund, Erik Johan, Vice landskamrerare.

RuNEBERG, Johan Ludvig, Magister Docens. —• Lektor, Skald.

Ahlstubbe, IvARS Isak, Magister. — I^akare.

Ehrstrom, Gustaf Erik, Prost.

Ehrstrom, Otto Wilhelm, Pastorsadjunkt.

Carger, Henrik, Studerande. — Medicine kandidat.

Hertzberg, Fredrik, Filosofie kandidat. — Teologie doktor.

FoRSTEN, Karl Fredrik Wilhelm, Studerande. •
— Skollarare,

prast.

FoRSTEN, Johan August, Studerande. — Assessor i CentraltuU-

direktionen.

Ervast, Henrik, Studerande. — Hofrattsnotarie.

EtGH, WiLHELM, Kofferdikapten.

Helsingius, Gustaf Fredrik, Studerande. — Kyrkoherde.

Favorin, Axel Viktor, Studerande.

Ervast, Henrik, Vicepresident.

Ramsay, Karl August, Eandshofding.
Wasenius, Georg Otto, Vicekonsul.

Kellgren, Abraham, Apotekare.

Jagerhorn, Blechard Gustaf, Vice haradshofding.

Ekelund, Karl Evert, Juris professor.

BoRiNGH, Jakob Leonard, Ofverinspektor,

Granbom, Fredrik, Assessor.

BjORKMAN, Karl Isak, Kammarskrifvare.
Tengstrom, Fredrik, Geschworner. —> Bargmastare.

Heurlin, Nils, Vice haradshofding.

Winter, Johan Peter, Hofrattsrad.

HoLMBERG, Johan Gustaf, Hofrattsrad.

WiK, Johan Erik, Arkitekt.

VON BoNSDORFF, JOHAN GABRIEL, Kammarrad.
HoRNBORG, Alexander Mauritz Karl, Studerande. — Konrektor.

iNDRENius, Emanuel, Studerande. — L,akare.

Steven, Konstantin, Studerande. — Lakare.

Stenberg, Kristian, Studerande. — Landtmatare.
AF Brune;r, Edvard Jonas Wilhelm, Studerande. — Professor i

romersk litteratur. •

Franzf;n, Johan, Kommerserad.
WallEEn, Karl Johan, Geheinierad.

Bremer, Walfrid Leopold, Studerande. —• Bargsintendent.

Brummer, Karl Gustaf, Studerande. — Lagman.
Frosterus, Robert Valentin, Teologie adjunkt.

Pipping, Joachim Wilhelm, Studerande. — Medicine professor.

Falck, Oskar Wilhelm, Stabskapten.

Helsingius, Karl Otto, Studerande. — Landskamrerare.

Frenckell, Johan Kristoffer, Studerande. — Filosofie magister,

brukspatron.

DE LA ChapellE, Frans Richard, Studerande. — Prokurator i

Kejs. Senaten.
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1836.

FiNKENBERG, Arvid, Generalmajor.

FoRSius, GusXAF Henrik, Prost.

SjOBERG, Karl, Studerande.

Engel, Karl Alexander, Studerande.

WuLFFERT, Alexander, Statsrad.

BoijE, Axel Erik, Bankdirektor, Friherre.

Fahlander, Leonard, Medicine doktor.

Savander, Karl Gabriel, Studerande. — SkoUarare.

Antell, Samuel Henrik, Studerande. — Senator.

Gahmberg, Reinhold Olivier, Studerande. — Prost.

BuTZOFF, Alexander, Handlande.

Ervast, Peter Anders, Medicine kandidat.

Forsten, Gustaf Fredrik, Studerande. — Lakare.

SCHULMAN, Karl Leonard, Studerande. — Major.

Snellman, Frans Arvid, Studerande. — Kyrkoherde.

Staudinger, Johan Justus, Studerande. —•
Lakare.

PoPPius, Karl Gabriel, Studerande. — Landssekreterare.

Stjernvall, Kurt Gustaf, Bankdirektor.

Thunberg, Bengt Adolf, Studerande. — Bokhandlare.

Friberg, Johan Gabriel, Studerande. — Lektor i latin.

Lange, Johan Gustaf, Studerande.

Wacklin, Alfred, Studerande. — Medicine kandidat.

Hallstrom, Henrik, Studerande. — Lakare.

Johnsson, Karl Fredrik, Skolrektor.

Agricola, Johan Georg, ProtokoUssekreterare.

Agricola, Samuel Reinhold, Revisionskommissarie.

Agricola, Bror Birger, ProtokoUssekreterare.

Goos, Jakob Wilhelm, Kapten.

Avellan, Kristian, Tulldirektor.

Alftan, Berndt Wilhelm, Radman.
Kekoni, Gabriel, Radman.
VON Hellens, Lars Gustaf, Hofrattsassessor.

Molander, Klas Herman, Studerande. — Senator.

Ingelius, Nils Viktor, Studerande.

Bergroth, Karl Edvard, Studerande. — Prast.

HjELT, Kristian Ludvig, Filos. doktor. — Skriftstiillare, affarsman.

Schonherr, Karl Johan, Kommerserad.
NiLSSON, Sven, Professor.

Zetterstedt, Johan Wilhelm, Professor.

Dahlbom, Gustaf, Magister Docens.

1837.

Alopaeus, David, Postinspektor.

NoRDViK, Berndt Alexander, Studerande.

MODEEN, Alexander Edvard, vStuderande. — SkoUarare.

CoLLAN, Alexander, Studerande. — Lakare.

Collan, Fabian, Studerande. — Adjunkt i fUosofi.

Thoreld, Anders Ferdinand, Studerande. —• Bargmastare.

LiNDH, Anton, Filosofie kandidat. — Lakare.

Lehrberg, Karl Fredrik, Studerande. — Kanslist.

Edgren, Klas Johan, Studerande. — Filosofie kandidat.



I

239

Brunou, Kari. Paul Collin, Studerande. — Prost.

RiCHTER, Karl Fredrik, Verkl. statsrad.

Federley, Berndt, Lagman.
M^ASASTJERNA, KARL Theodor, Farmaceut. — Apotekare.

Hilde;n, Gabriel Bengt, Studerande. — Prast.

Gyllenhaal, Leonard, Major.

Montgomery, Edvard, Postmastare.

Prytz, Lars Olof, ProtokoUssekreterare.

Teetgren, Karl Gustaf, Referendariesekreterare.

Aminoff, Germl^nd Fredrik, LTniversitetsadjunkt. — Professor i

filosofi.

Trapp, Robert, Senatskanslist. — Senator.

Sjoman, ThurE Konrad, Senatskopist.

Le Bell, Fredrik Adolf, Studerande. — Brukspatron.

Stromborg, Karl Emil, Kapten. — TuUdistriktschef.

Nylander, Fredrik, Studerande. — Docent i botanik, lakare.

Cadenius, Karl Wilhelm, Studerande. — Radman.
Arppe, Adolf Edvard, Studerande. — Professor i kemi, Senator.

HoLMSTROM, Kasper, Handlande.
Meinander, Jakob, Assessor.

Bode;n, Alexander Ernst, Studerande. — Lakare.

WallEEN, Karl Edvard, Studerande. — Kanslidirektor.

Oberg, Johan Fabian, Stabslakare.

Stjerncreutz, Ivar Johan Albin, Lojtnant.

Avellan, Karl Fredrik, Hofrattsassessor.

Chydenius, Anders Johan, Senatskanslist.

Hjarne, Gustaf, Geheimerad.
von Kothen, Gustaf, Verkl. statsrad, Friherre.

HisiNG, Karl Gerhard, Statsrad.

DE LA Chapelle. Albert Fredrik Richard, Statsrad.

Brander, Ernst Fredrik, Hofrattsrad.

BjORKSTEN, Bror Ulrik, Referendariesekreterare.

LoHMAN, August, Hofrattsrad.

Lundmark, Pehr, Tullforvaltare.

VON Haartman, Karl Frans Gabriel, Studerande. — Kejserlig

lifmedikus.

FoRSius, Karl Henrik, Studerande. — Lektor.

Steven, Wilhelm, Chefs-adjoint. — Expeditionssekreterare.

Weurlander, Adolf Fredrik, Vice haradshofding. — Vice lands-

sekreterare.

1838.

Schildt, Bror Ernst Hannibal, Studerande. — Skolrektor.

Etholen, Adolf, Kaptenlojtnant.

Lindeberg, Karl Wilhelm, Vicekonsul.

Gellman, Isak, Kofferdikapten.

SvANSTROM, Justus Theodor, Filosofie kandidat. — Lakare.

Adlercreutz, Thomas Adolf, Studerande. — Possessionat.

Schmidt, Karl Johan, Lojtnant.

Haggroth, Karl Leonard, Studerande. — Lakare.

Granstedt, Anders Fredrik, Konduktor. — Arkitekt.

Hellstedt, Salomon Albert, Pastor.

Forste;n, Karl Johan, Landtmateriauskultant. — Forstmastare.

SjosTEDT, Gustaf Herman, Studerande. — Referendariesekreterare.
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Hipping, Anders Wii,helm, Studerande. •— Vice advokatfiskal.

NUMMEWN, Josef, Studerande. — BrannvinskontroUor.
VON TroiIv, SAMUEt Werner, Bankdirektor, Friherre.

Bergenheim, John, Ofverste.

SiREi,ius, Henrik Alexander, Konsistorieamanuens.
Gronberg, Adolf Fredrik, Studerande. — Brukspatron.

I/ILLSTROM, Karl Alexander, Filosofie magister. — Faltprost.

Waenerberg, Gabriel Mauritz, Studerande. — Referendarie-

sekreterare.

Cajanus, Jakob Adolf, Filosofie magister. — Prost.

Cavonius, Gustaf Adolf, Vice landskamrerare.

Waldens, Elis Ferdinand, Kanslist.

Akesson, Axel Erik, Studerande. — Lakare.

Ekelund, Gustaf Adolf, Ofverauditor.

Krook, Johan Gustaf, Referendariesekreterare.

Tigerstedt, Gregori, Ofverstelojtnant.

VON Wright, Wilhelm, Kammarjunkare. — Intendent ofver Bohus-
lans fiskerier.

Hackzell, Johan Matthias, Studerande. — Prost.

Rahm, Johan Jakob, Studerande. — Domkapitelsassessor.

GoTTlund, Karl Axel, Studerande. — Universitetslektor.

Edelheim, Paul Henrik, Protokollssekreterare.

1839.

LiLJESTRAND, AxEL WiLHELM, Studerande. — Professor i national-

ekononii.

SjoMAN, Karl Kkjstian, Senatskopist.

WrTTFOOTH, Adolf, Vice haradshofding.

Stenius, Jakob, Postsekreterare.

LuNDAHL, Julius Ferdinand, Translator.

af Klercker, Karl Nathanael, Ofverstelojtnant, Friherre.

VON Knorring, Karl Evert, Haradshofding.

S^LAN, Anders Olivier, Studerande. — Direktor for Tekniska
realskolan.

Lilliebrunn, Knut, Possessionat.

Standertskold, Henrik Johan, Lojtnant. — Godsegare.

Cannelin, Gustaf, Studerande. —- Kyrkoherde.
Arckenholtz, Gustaf Ludvig, Haradshofding.

DE LA ChapellE, Axel Fredrik, Studerande. — Referendarie-

sekreterare.

DE la Chapelle, Karl Viktor, Studerande. — Referendarie-

sekreterare.

Hyde;n, Johan Matthias, Studerande. — Skollarare, prast.

HuMMELiN, Johan Erik, Handlande.
Wrede, Rabbe Zacharias, Lojtnant, Friherre. — Ofverdirektor

vid Forststyrelsen.

Frankenhauser. Fredrik Kristian, Studerande. — Lakare.

Alftan, Anton, Studerande. — Juriskandidat, skollarare.

FoRSMAN, William, Lagnian.
Wallen, Lars Erik, Handlande.
KiSELEFF, Nikolai, Studerande. — Kommerserad.
Welene, Reinhold, Handlande.
Sohlberg, Herman Fredrlk, Studerande. — Prost.
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Behr, Karl, Midshipman.
USCHAKOFF, Ivan, Titularrad.

USCHAKOFF, Alexander, Handlande.
HoLMBERG, JOHAX ROBERT, Magistratssekreterare.

VON Essen, Johan August, Studerande. — Skriftstallare, guvemor.
Nybergh, Emil, Studerande. — Bankkassor.
Friman, Johan Alexander, Studerande. — Lakare.

FoRSSMAN, Karl Samuel, Lagman.
Lethin, Johan Ulrik, Lagman.
Sahlberg, Berndt Gabriel, Stadsfiskal.

Ekebom, Karl Fredrik, Kommissarie.
AF Tengstrom, Johan Martin Jakob, Studerande. — Lakare.
VON Becker, Frans Josef, Studerande. — Medicine professor.

Langell, Edvard Wilhelm, Studerande.

Helsingius, Henrik Emil, Studerande. — Landskamrerare.
Helsingius, Johan Kristian, Studerande. — Lakare.

Martin, Oskar Wilhelm, Studerande. — Advokatfiskal.

1840.

Warnhjelm, Fredrik Wilhelm, Referendariesekreterare.

W^athe:n, Sven Anders, Handlande.
Berg, Fredrik Wilhelm, Studerande.
Ehrstrom, Anders Johan Erik, Studerande. — SkoUarare.
Helander, Karl Jakob, Studerande. — SkoUarare, kyrkoherde.
Kruskopf, Nils Konstantin, Studerande. — Lakare.

Wetterhoff, Georg Adolf, Lagman.
HoECKERT, August Benjamin, Studerande. — Rektor.

ToRNQViST, Pehr August, Studerande. — Bankdirektor.
Bostrom, Johan Peter, Studerande. — SkoUarare, prast.

VON Essen, Karl Gustaf, Studerande. — Teologie professor.

HjELT, Otto Edvard August, Studerande. — Medicine professor.

Cygnaeus, Pehr August, Studerande. — Prast.

Ehrnrooth, Gustaf, Generalmajor.
Renvall, Torsten Thure, Studerande. — Arkebiskop.
HoNGELiN, Magnus, Studerande. — SkoUarare, lektor.

Gadelli, Fredrik, Protokollssekreterare.

LiNDSTROM, Knut Legat, Studerande. — Skolrektor.

von Haartman, Lars Gabriel, Geheimerad.
von Schoultz, Karl Emil, Apotekare.
TscHEPURNOFF, IvAN, Generalmajor.
Trapp, Karl, Bankdirektor.
LoNEGREN, Fredrik Isak, Stadslakare.

TscHEPURNOFF, ALEXANDER, Lojtnant.
AsTENius, Adolf Wilhelm, Handlande.
Kekoni, Gabriel Wilhelm, Studerande (?).

1841.

Lindholm, Karl Johan, Studerande. — Prastman.
Lille, Karl Wilhelm, Studerande. — Lektor.
Nylander, William, Studerande. — Professor i botanik.
Reinholm, Henrik August, Studerande. — Prast, fornforskare.
Geschwindt, Reinhold, Apotekare.

16
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Sawzman, Fredrik, Hofrad.

KEttGREN, Herman August Abraham, Studerande. — Professor

i orientalisk litteratur.

Relander, Erik Oskar, Apotekare.
Tengstrom, Johan Robert, Studerande. — Docent i filosofi.

StrengeIvL, Johan Gustaf, Prost.

FiNEivius, Kari< Gustaf, Magister. — Prast.

LiGNEivL, Pehr August, Lansman.
ToRNGREN, Adolf, Studerande. — Fabriksegare, affarsman.

VON Frenckeh, Frans Wilhelm, Studerande. — Kommerserad.

1842.

BoLDT, JoHAN RoTTGER, Direktor.

VON Zansen, Fredrik Ernst Gottueb, Kanslist.

Caloander, Lorenz, Packhusinspektor.
HoLSTi, Rudolf Israel, Magister. — Skolrektor.

HjELT, Karl Wilhelm, Studerande. — Prast.

Frenckell, Otto Reinhold, Studerande. — Ofverdirektor.

NoRRMEN, Oskar, Studerande. — Senator.

Lohrmann, Ernst Bernhard, Ofverintendent.

Kellander, Adolf Fredrik, Distriktschef.

Pacius, Fredrik, Musikdirektor.

Sibelius, Kristian Gustaf, Studerande. — Lakare.
Carger, Emil, Apotekare.
Ahlstrom, Karl, Titularrad.

Kahlman, Gustaf Ferdinand, Handlande.
Kahlman, Fredrik Edvard, Handlande.
Kahlman, Gustaf Albert, Handlande.
Mattheizen, Thure, Kopist.

VON Born, Karl Fredrik, Kanslist.

Gustavson, Kristian, Studerande. — Referendariesekreterare.

Blafield, Karl Otto Johan, Studerande. — Lakare.

lyAUREN, I,UDViG LEONARD. Studerande, — Skolrektor.

1843.

WiLLGREN, Adolf, Lojtnant.
Perander, Henrik Gottlieb, Magister. — Lektor.

Leopold, Konstantin, Hofrattsfiskal.

Palmlof, Gustaf, Studerande. — Hofrattsaktuarie.

Akesson, Odert Kristian, Studerande. —• Vice haradshofding.

Hackman, Johan Fredrik, Kommerserad.
Polviander, Frans Jakob, Studerande. — Skollarare.

Nylander, Adolf, Studerande. — Prast.

ToLLET, Gustaf Georg, Studerande. — Referendariesekreterare.

Ahlberg, Robert, Studerande. — Skollarare.

HouGBERG, Johan Magnus, Apotekare.
Westerlund, Emil, Apotekare.
JURVELius, Fredrik Wilhelm, Apotekare.
Wasastjerna, August, Provisor. — Godsegare.
Tigerstedt, Adolf Wilhelm Gregor, Brukspatron.
BoRGSTROM, Henrik, Vicekonsul.

Hellstrom, Fredrik, Studerande. — Lakare.
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Arneh, Lars, f. d. Statssekreterare.

ToppELius, OsKAR August, Studerande. — Lektor i grekiska.

Clasen, Ai,exis Theodor, Studerande. — Docent i nyare litteratur.

SuNDEVAH, GusTAF, Apotekare.
Maimborg, Kari, August Wilhelm, Studerande. — Possessionat.
Starck, Joiian, Placemajor.
Makun, Fredrik WiIvHELm, Studerande. — Professor i zoologi.

FoRSTEN, Lennart, Lojtnant.
Forsten, Thorsten, Fanrik.

Uggi,a, Johan Knut Wai<demar, Midshipman.

1844.

HOLST, Matthias, Handlande.
Ingeuus, Axel Gabriel, FUosofie kandidat. — Litterator, musiker.
Creutz, Karl Magnus, Studerande, Grefve. — Guvernor.
Ehrstrom, Karl Gustaf, Studerande. — Jurisprofessor.

SCHAUMAN, BerndT Otto, Studerande. — Intendent.
Gronblad, Jakob Edvard August, Docent.
Elmgren, Sven Gabriel, Filosofie magister. — Universitets-Vice-

bibliotekarie.

Grot, Jakob, Professor.

Wasastjerna, Edvin Gideon, Studerande. — Ombudsman vid
B randstodsbolag.

Edman, Mauritz Leonard, Kontorist.
VON ToRNE, Johan Ulrik, Kapten.
Malin, Nils Ulrik, Studerande. — Lakare.
Levison, Konstantin, Haradsskrifvare.

SiNEBRiiCHOFF, PAUL, Handlande.
von FieandT, Robert Mauritz, Studerande. — Laneagronom.
Tamelander, Karl Gustaf, Ofverstelojtnant.

KuHLBERG, Simon, Handlande.
PoPPius, Daniel Henrik, Studerande. — Konrektor.

1845.

Hallstrom, Karl Gustaf, Studerande. — Lakare.
Hallstrom, Sanfrid Theofron, Studerande. — Lakare.
ToppELius, Gustaf, Stadsliikare, Professor.

Ramsay, Alexander Wolter, Studerande. — Brukspatron.
Lennberg, Gustaf, Studerande.
Strahlman, Kasimir, Studerande. •— Kyrkoherde.
BoMAN, Albert, Studerande. — Prast.

Hilde;n, Konstantin, Studerande. — Prast.

Cajander, Zacharias, Studerande. — Agronom, skriftstallare.

TiGERSTEDT, Karl KONSTANTIN, Filosofie magister. — Lektor i

historia.

Dahlbeck, Sven Peter, Studerande. — Universitetslektor.
Belaejeff, Ivan, FUos. magister. — Lakare.
Tamlander, Karl Wilhelm, Apotekare.
AF Hallstrom, Gustaf Alfred, Studerande. — Godsegare.
Ekstrom, Karl August, Studerande. — Ingenjorkapten, affars-

man.
Emeleus, Frans Emil, Studerande. — Lakare,
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Udhelius, Peter Daniei,, Bagare.

Stening, Sven AxeIv, Studerande. — Underofficer.

SiRELius, Karl Fredrik, Studerande. — Filosofie magister.

RoNNHOLM, Anton, Studerande. — Ofverdirektorsadjoint i Skol-

styrelsen.

1846.

Borgstrom, Henrik, Studerande. — Affarsman.
ASPELUND, Kari. Edvard, Studerande. — Prost.

Westzynthius, August Wii.h., Studerande. — Haradshofding.
HuLTiN, Alexander, Studerande. — Prast.

Roos, Alfred Brynolf, Studerande. — Kyrkoherde.
Wendelin, Anders L,udvig, Studerande. — Medicine professor.

Arrhenius, Karl Jakob, Studerande. — Lektor i naturalhistoria.

Alcenius, Josef Wilhelm, Studerande.

Allen, Karl Wilhelm Ferdinand, Studerande. — Haradshof-
ding.

AF Tengstrom, Theodor, Studerande.
Rancken, Oskar Johan Immanuel, Filos. Magister. — Lektor i

historie.

WiCHMANN, Karl Henrik, Studerande. — Kronolansman.
Alcenius, Karl Alexander, Studerande. — Docent i pedagogik.

Weckstrom, Matthias, Postexpeditor.

Falck, Peter Joel, Packhusinspektor.
KosTiLEFF, Alexei, Kollegieassessor.

Collan, Alexander, Provisor.

I/UND, Nils, Studerande.
Frosterus, Johan Gustaf, Studerande. -— Professor i historia.

Frosterus, August Wilhelm, Studerande. — Lektor, prost.

Myrberg, Wilhelm, Studerande. — Filosofie magister.

1847.

VON Wright, Adolf, Possessionat. — Instrumentmakare.
Laurin, Nils Arvid, Studerande. — Medicine licentiat.

von Nottbeck, Wilhelm, Brukspatron.
Sackle;n, Fredrik Adolf, Borgmastare.
Federley, Karl Benjamin, Kronofogde.
VON Wright, Julius, Artist. — Slussuppsyningsman.
von Wright, Ferdinand, Artist.

Ringbom, Karl Albert, Studerande. — Lakare.
Trapp, Otto Ferdinand, Studerande. — Hofrattsrad.
Nervander, Johan Hugo Emmerik, Studerande. — Lektor.
Helander, Anders, Studerande. — Skolliirare.

IvUNDMan, August, Studerande. — Lakare.
Wikberg, Karl Johan, Provisor. — Apotekare.
Nylander, Anders, Radman.
af Heurlin, Wilhelm, Hofrattsfiskal.

Borg, Karl Gustaf, Studerande. — Direktor i Statskontoret.
Lagus, Robert, Studerande. — Jurisdocent.
Idestam, Josef Frans Oskar, Studerande. — Landssekreterare.
von Bonsdorff, Hjalmar Frik, Studerande. — Godsegare.
Cleve, Zachris Joachim, Filosofie magister.— Professor i pedagogik.

1
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Wrede, KarIv Gustaf, Lojtnant, Friherre.

Wendelin, Ernst Wilhelm, Studerande.

WiCHMANN, Kari, Ludvig, Studeraiide. — Lasarettssyssloman.

Lagus, Knut Ferdinand, Studerande. — Jurisdocent.

NoRDENSTEDT, NESTOR, Studerande. —• Ingenjor.

Keckman, Johan Alfred, Studerande. — Skollarare, kyrkoherde.

Gronfei<dT, Gustaf Wilhe^m, Studerande. — Filosofie magister.

1848.

Passelberg, Gabriel, Studerande. — Gymnasielarare.

ASCHAN, Karl Achates, Studerande. — Skollarare.

WivoiviN, Karl Gustaf, Studerande. — Kyrkoherde.

Bergbom, Johan Erik, Hofrattsasses.sor.

OsTERBLAD, Johan Wilhelm, Statsrad.

Heimburger, Ludvig, Studerande. — Statsrad.

Canth, Gustaf Fredrik, Studerande. — Lektor.

Blafield, Ernst Wilhelm, Studerande.

Nylenius, Karl, Filosofie magister. — Lyceilektor.

IfOFGREN, Karl Emil Ludvig, Studerande.

Finnander, Zacharias, Studerande. — Kanslitjansteman i S:t.

Petersburg.

LiNDSTROM, Gustaf Israel, Filosofie magister. — Skollarare.

Forsberg, Karl Matthias, Studerande. — Lakare.

Warelius, Anders, Filosofie magister. — Kyrkoherde.
Crohns, Alexander, Studerande. — Jordbruksskolforestandare.

Durietz, Frans Thure Wilhelm, Jagmastare.
Flodin, Ferdinand, Studerande. — Lakare.

Nordenstam, Johan Mauritz, Vicekansler.

Chydenius, Anders Herman, Studerande. — Tidningsman.

Groundstroem, Johan Ludvig Nikolaus, Studerande. — Kyrko-
herde.

Nylander, Bruno Fabian, Studerande. — Larare.

Nylander, Anders Edvin, vStuderande. — Lakare.

HisiNGER, Edvard Viktor Eugen, Studerande, Friherre. — Gods-
egare.

1849.

Reuter, Edvin Titus Feodor, Studerande. — Lyceirektor.

von Pfaler, Karl Fredrik, Prost.

Marelius, Karl Johan, Studerande. — Skolrektor.

Heikel, Anton Theodor, Studerande. — Landtmatare.
Brusin, Otto Reinhold, Possessionat.

Utter, Frithiof Gustaf, Studerande. — Vice haradshofding.

Winter, Magnus Fredrik Edvard Adolf, Filosofie kandidat. —
Skollarare.

Ek, Robert, Preparator. — Lakare.
Rosenborg, Johan Wilhelm, Filosofie magister. — Jurisprofessor.

Finf;r, Karl Gustaf, Filosofie magister.

QviST, Karl Johan, Studerande. —• Direktor for Polytekniska
Institutet.

Regnell, Karl Wilhelm, Studerande. — Kammarskrifvare vid

Medicinalstyrelsen

.



246

Nystrom, Abraham, L,ansman.
Ingman, Erik Alexander, Universitetsadjunkt.

Gr^fi,e, Henrik Adolf, Spraklarare.

Ekvall, Jakob Wilhelm, Medicine kandidat. — Lakare.
Thauvon, Johan Fredrik, vStuderande. —• Kyrkoherde.
Rods, Axel Ivar, Studerande. — Filosofie magister.

Tengh;n, Johan Albert, Studerande. — Frost.

BOMBERG, Johan, Studerande.
Alftan, Johan, Studerande. — Tidningsman.
XrONGSTROM, BiRGER Steffan, Studerande. — Filosofie kandidat.
Estlander, Jakob August, Studerande. — Medicine professor.

Graberg, Gustaf Adolf, Studerande. — Lakare.
AF Hallstrom, Gustaf Edvard, Studerande. — Observatorie-

amanuens.
Aejmelaeus, Johan Fredrik, Studerande. — Lakare.

1850.

MoBERG, Adolf, Professor.

Malmborg, Bengt Gustaf Jonas, Filos. kandidat. — Lakare.

Trapp, Karl Reinhold, Studerande. — Lakare.

Frosterus, Johan Karl Emil, Studerande. — President.

Moller, Karl Johan, Veterinarlakare.

Kalm, Theodor Eberhard, Studerande. — Universitetslektor.

Forsius, Kristian Fredrik, Studerande. — Lakare.

RosCHiER, Johan Wilhelm, Studerande. — Lakare.

Hagelstam, Jarl August, Studerande. — Godsegare.

Lindfors, Karl Emil, Studerande.

Lamp^n, Johan Kristian, Filosofie magister. — Prost.

Neovius, Karl Adolf, F'ilosofie kandidat. — Lakare.

Neovius, Wilhelm EngelberT, Filosofie kandidat .— Lektor i

matematik.
Nassokin, Otto Kasimir Theodor, Studerande. — Lakare.

VON Becker, Adolf, Studerande. — Artist.

Hartvall, Karl Viktor, Studerande.

Franz^n, Frans, Handlande.
Granberg, Ferdinand, Handlande.
Candelin, Leonard, Handlande.
WoLDSTEDT, Fredrik, Professor.

BoRENius, Henrik Gustaf, Universitetsadjunkt.

Forssman, Karl Selim, Protokollssekreterare.

Stolpe, Gustaf, Handlande.
Tornroth, Karl Emil, Studerande. — Kontrollor.

ToRNROTH, Julius Konstantin, Studerande. — Lakare.

Melart, Kristian Ferdinand, Hufvudstadslakare.

Clasen, Fredrik Leopold, Filosofie magister. — Haradshofding.

Bergroth, Julius Efraim, Lektor. — Ofverinspektor.

Andelin, Erik Johan, Prost.

Pentzin, Leonard, Landssekreterare.

Hallsten, Julius Alexander, Konrektor.

Fattenborg, Wilhelm, Kofferdikapten.

-Savander, Adolf Fredrik Gustaf, Studerande.
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1851.

Backer, Alexander, Provisor.

Westling, Karl Robert, Kapten.

BoijE, Anders Wilhelm, Possessionat.

Wessman, August, Studerande. — Gymnastiklarare.

Strengell, Karl Gustaf, Studerande. — Lakare.

Kranck, Robert, Studerande. — Skollarare.

NiKLANDER, Erik, Studerande. — Fys.mat. kandidat.

DammerT, Anders Gustaf Wilhelm, Studerande. — Lakare.

Renvall, Robert Alfred, Studerande. — Biblioteksman.

Avellan, Edvin, Studerande. — Skriftstallare, landtdagsman.

Leinberg, Karl Gabriel, Studerande. — Pedagog, historiker.

1852.

Wichmann, Johan Valentin, Apotekare.

Krank, August, Studerande. — Kyrkoherde.

Demidoff, Anatol, Furste.

1853.

Wendelin, Simon Anders, Kommerserad.
FoNTELL, Henrik Oskar, Handlande.

Chydenius, Johan Jakob, Studerande. — Kemie professor.

SvANLJUNG, Fredrik GustaF, Filosofie kandidat.

Olsoni, Frans IsmaSl, Studerande. — Medicine studerande.

Winter, Edvard, Studerande. — Lakare.

1854.

Linsf;n, Adolf Leopold, Studerande. — Lakare.

Neovius, Theodor Fabian, Studerande. — Lektor i matematik
och naturvetenskap.

Reuter, Anton MauriTz, Studerande. — Ofverforstmastare.

Gadd, Johan Magnus, Studerande. — Lektor i naturalhistoria.

Krohn, Julius Leopold Fredrik, Studerande. — E. o. professor

i finska spraket och litteraturen.

FURUHJELM, Johan Emil, Studerande. — Lektor i naturvetenska-

perna (Evois)

.

1855.

Hartman, Felix Edvard Erik, Landtmatare.

1856.

Asp, Georg August, Studerande. — Medicine professor.

Chydenius, Karl Emil Jakob, Studerande. — Filosofie magister.

Chydenius, Jakob Reinhold, Studerande. — T. f. laneagronom.

Malmgren, Anders Johan, Studerande. —• E. o. professor i zoologi,

Guvernor.
Malmgren, Karl Peter, Studerande. — Lakare.

NoRDQViST, MauriTz, Studerande.

Ramsay, Anders Gustaf, Studerande. — Affarsman.
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RUNEBERG, IvUDViG MICHAEL, Studerande. — Lektor i natural-

historie.

RuNEBERG, Lorenzo, Studerande. — Lakare.

S^i.AN, Anders Thiodolf, Studerande. — Ofverlakare.

Sai^ingre, Richard Wilhelm Waldemar, Studerande, — Lakare.

Stromborg, Johan Elias, Studerande. — Lektor i naturalhistoria.

MuNCK, Johan Reinhold, Friherre, Vicekansler.

1857.

NoRDENSKioLD, N11.S Adolf Erik, Filosofie licentiat. — Professor,

forskningsresande

.

Krohn, Leopold August, Studerande. — Lakare.

Ringbom, Ivar Walfrid, Studerande. — Lakare.

Stigzelius, Lars Herman, Studerande. — Lakare.

FoGELHOLM, Karl Gustaf, Studerande. — Lakare.

Summing, Theodor, Studerande. — Elementarskolelarare.

Selin, Gustaf, Studerande. — Fys.mat. kandidat.

Lindberg, Fredrik Wilhelm, Studerande. — KoUega.

1859.

Backman, Herman, Studerande. — Lakare.

Bonsdorff, Erik Johan Emil, Studerande. — Lakare.

ELF\aNG, Israel, Studerande. — Filosofie magister.

Feodoroff, Nikolai, Studerande. — Lakare.

Heikel, Alfred, Studerande. — Lakare.

Hardh, Josef Gabriel, Studerande. — Lakare.

KiNGELiN, Ernst, Studerande. — Godsegare.

KiNGELiN, Karl Johan, Studerande. — Filosofie magister.

Collan, Johan, Studerande. — Lakare.

MOBERG, Karl Adolf, Studerande. — T. f . direktor for Geologiska

konrniissionen.

MolandER, Pehr Frithiof, Studerande. — SkoUarare.

Nervander, Emil Fredrik, Studerande. — Litterator.

Saltzman, Fredrik, Studerande. — Medicine professor.

Zetterman, Arthur Johan, Studerande. — Lakare.

Wahlforss, Henrik Alfred, Studerande. — Decent i kemi.

WiLENius, Fredrik Daniel, Provinciallakare.

TiGERSTEDT, Theodor Albert, Stadslakare.

Stromberg, Johan Otto, Stadslakare.

Hallstrom, Herbed Gotthard, Prov. lakare.

Karsten, Petter Adolf, Kandidat. — Lektor (Mustiala)

Cajander, Viktor Leonard, Studerande. — SkoUarare.

Sandman, Edvard, Kronofogde.

Wolff, Karl Ludvig Frithiof, Handlande.

DUNCKER, Daniel Joachim Edvard, Studerande. — Godsegare.

RoNNB.\CK, Oskar Ernst Viktor FrEdrik, Studerande. — Tid-

ningsman.
Blomqvist, Anton Gabriel ,Lektor. — Direktor for Evois forst-

institut.

LiNDFORSS, FiLiP Gerhard, Studerande. — SkoUarare.

Moilanen, Johan, Bokhallare.
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1860.

BoEHM, GoTTFRiD Edvard, Magister. — SkoUiirare.

Idestam, Knut Fredrik, Bargskonduktor. — Brukspatron.

ASPEUN. Emil Ferdinand, Studerande. — Lakare.

ArppE, Nils Edvard, Brukspatron.

1861.

INBERG, Kari, Emil, Studerande. — Lakare.

BoEHM, Jakob Leonard, Studerande. — Filosofie magister.

FEtLMAN, Nils Isak, Studerande. — President.

Brander, Axel Emil, Studerande. — Godsegare.

GiiNTHER, Alexander, Apotekare i Petrosawodsk.

Brunstrom, Rudolf, Tradgardsmastare.

1862.

Hermansson, Robert Fredrik, Studerande. — Jurisprofessor.

MiCKWiTz, Henrik Johan, Studerande. — Medicine kandidat.

LiNDBERG, Sextus Otto, Medicine doktor. — Professor i botanik.

Niklander, Johan Gustaf, Studerande. — Trafikinspektor.

1863.

NORRLIN, Johan Peter, Studerande. — E. o. professor i botanik.

SiLEN, Frithiof, Studerande. — Forstmastare.

Unonius, Karl Johan Wilhelm, Studerande. — Lektor i natur-

vetenskaperna.
Brenner, Marten Magnus Wilhelm, Studerande. — Skolrektor.

Bonsdorff, Ernst Jakob Waldemar, Studerande. — Ofverlarare

i mateniatik.

Grefberg, Wilhelm, Studerande. — Lakare.

KuLLHEM, Henrik August, Studerande. — Lektor i kemi (Mustiala)

.

Ohman, Elias, Studerande. — Borgmastare.

Laurin, Nils Johan, Studerande. — TuUforvaltare.

Bomansson, Karl August, Filosofie doktor. — Statsarkivarie.

BoMANSSON, Johan Oskar, Landskanslist.

1864.

Astrom, Emil Elias, Studerande. — Lakare.

Kjellman, Magnus, Studerande. — SkoUarare.

Nyberg, Berndt Axel, Magister. — Lektor i matematik.

ITHIM^US, Pehr, Handlande.

1865.

WoldstedT, Fredrik Wilhelm, Studerande. — Museiamanuens.
Krueger, Karl Nikolaus Adalbert, Professor.

HjELT, Karl Fredrik Kristian, Studerande. — KontroUor.

Paqualin, Karl Robert, Studerande. —• Lakare.

Palmen, Johan Axel, Studerande. — Professor i zoologi.

Lundstrom, Karl August, Studerande. — Medicine docent.
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Gronvik, Emii. Ivar, Studerande. — Filosofie doktor, bankman.

Sahi,berg, Johan REINHOI.D, Studerande. — E. o. p'rofessor i ento-

mologi.

Agardh, Jakob Georg, Professor i Lund.

Nyman, KarIv Fredrik, Medicine doktor i Stockholm.

Andersson, Nils Johan, Professor i Stockholm.

Fries, Theodor Magnus, Universitetsadjunkt i Upsala.

L^STADius, Karl Petter, Magister i Umea.
Norman, J. M., Forstmastare i Tromso.

1866.

JuRVA, Peter, Orgelnist.

Cajander, Alfred Henrik, Studerande. — Filosofie kandidat.

LiNDELOF, Lorenz Leonard, Professor. — Professor i matematik.

BoRENius, Alexander Ludvig, Forstmastare.

(Malmberg) Mela, August Johan, Studerande. — Lektor i natural-

historie.

JusELius, August Ferdinand, Studerande. — Borgmastare.

Lackstrom, Emil Frithiof, Studerande. — SkoUiirare.

REUTER, Odo Morannal, Gymnasist. — E. o. professor i zoologi.

1867.

Fischer, Karl, Tradgardsmastare.

Carlenius, Olivier August Johan, Studerande. — Filosofie kan-

didat.

Kurte:n, UNO Alexander, Studerande. — Forsiikringsman.

SoHLMAN, Viktor, Magister, Lektor.

Sundevall, Karl Jakob, Professor i Stockholm.

Love;n, Sven, Professor i Stockholm.

Wahlberg, Peter Fredrik, Professor i Stockholm.

Lange, Johan, Professor i Kopenhamn.
Schimper, Wilhelm Philip, Professor i Strassburg.

Brotherus, Viktor Ferdinand, Studerande. — Filosofie doktor,

skollarare.

Savander, Birger Ferdinand, Studerande. — Skollarare.

VON MarTius, Karl Fredrik Philip, Geheimerad i Miinchen.

Hooker, Josef Dalton, Doktor, Direktor i London.

Eberhardt, Karl Henrik, Farmaceut.

Heikel, Oskar August, Studerande. — Lakare.

1868.

Collin, Karl, Studerande. — Lakare.

Ingman, Erik Emanuel, Studerande. — Skollarare.

Forste;n, August William, Provinciallakare.

Procop:6, Axel Fridolf, Provinciallakare.

Stal, Karl, Professor i Stockholm.

ZiLLiACUS, Hugo Fredrik Bengt, Studerande. — Lektor i natural-

historia.

Hartman, Karl, Lektor i Orebro.

Steenstrup, J. J. S., Professor i Kopenhamn.
Ehnberg, Axel, Studerande.
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Angstrom, Johan, Provinciallakare i Ornskoldsvik.

Areschoug, John Erhard, Professor i Upsala.

Cleve, Pehr Theodor, Adjunkt i Stockholm.

Berggren, Sven, Docent i Lund.
Elmgren, Erik Johan, Possessionat.

VON Knorring, Eugene Karl Egenolf, Teknolog,

1869.

Collin, Otto, Gymnasist. — Larare i naturalhistoria.

Hertell, Gustaf Kristian, Studerande.

Bjorkst^n, Johan Isak, Provinciallakare.

MiiLLER, Karl, Doktor i Halle.

Areschoug, Fredrik Wilhelm Kristian, TTniversitetsadjunkt i

Lund.
Hartman, Robert Wilhelm, Lektor i Gefle.

Orion, Charles, Tradgardsmastare a Traskanda.

Brenner, Oskar Benedikt, Kanslist.

Orsted, a. S. Professor i Kopenhamn.
Arppe, Adolf Edvin, Studerande. — Juris kandidat.

RuNEBERG, Fredrik Karl, Studerande. —•
Lakare.

HjELT, Albert Hjalmar, Studerande. — Lektor i matematik.

Hausen, Reinhold Theodor, Studerande. — Statsarkivarie.

Segerstrale, Johan Viktor, Studerande. — Statistiker.

RENVall, Ryno, Studerande. — Disponent.

1870.

Backvall, PETRus Alfred, Studerande. — Lakare.

Thomson, Karl Gustaf, Universitetsadjunkt i Lund.

Spoof, Axel Reinhold, Medicine kandidat.

Hedstrom, Gustaf, Studerande. — Seminarielektor.

VON Essen, Mikael, Studerande. — Possessionat.

Blytt, Axel, Konservator i Christiania.

MoE, N. G. Direktor i Christiania.

Sullivant, William Starling, Bankir i Ohio.

RosBERG, Viktor, Apotekare.
Hardh, Axel August, Medicine kandidat.

BergstedT, Karl Anders, Medicine kandidat.

DoMANDER, Axel Gustaf, Filosofie kandidat. — Lakare.

WiTTROCK, Veit BreCHER, Docent i Upsala.

Elfving, Fredrik Emil Wolmar, Studerande. — Professor i

botanik.

LiNDBLAD, Johan Adolf, Sagforvaltare.

1871.

Thedenius, Knut Fredrik, Lektor i Stockholm.

Kavall, J. H., Pastor i Kurland.

(Lang) Vainio, Edvard August, Studerande. — Docent i botanik,

censor.

Bergstrom, Karl, Farmaceut. — Apotekare.

Meinander, Gregorius, Studerande. —• Landtbrukare.

HiRN, August Eberhard, Kirurgie magister.
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ZEtiyER, p. C, Professor i Stettin.

NoRDENSKioi^D, Nils Karl, Lektor. — Direktor for Meteorologiska

Centralanstalten

.

Spruce, Richard, Doktor, Welburn, York.

V. Trautvetter, Ernst Rudolph, Geheimerad, S:t Petersburg.

(EUROPAEUS) Ayrapa.\, Mathias Anselm, Studerande. — Tand-
lakare, professor.

Hallstrom, Karl Adolf, Studerande. — L,akare.

Snellman, Wilhelm, Studerande. — . Lakare.

Sievers, Klas Richard, Studerande. — Generaldirektor for medi-
' cinalverket.

Ingelius, Ernst Hugo Johannes, Studerande. — Tidningsman.

Engstrom, Otto Ingemar, Studerande. — . Medicine professor.

Juslin, Johan Edvard, Studerande. — Lakare.

CoLLANDER, Paul, Studerande. — Lakare.

Fagerlund, Lars Wilhelm, Studerande. — Medicinalrad.

Wiedemann, F. J., Doktor, akademiker, S:t Petersburg.

Maximowicz, Charles I., Doktor, akademiker, S:t Petersburg.

Holm, Karl Emil, Medicine kandidat. —
• Lakare.

Bergroth, Frans Henrik, Kyrkoherde.
Pipping, Johan Fridolf, Referendariesekreterare.

1872.

Fagerroos, Johan Edvard, Guldsmedsmastare.

DE NoTARis, GuiSEPPE, Professor, Genua.
Braun, Alexander, Professor, Berlin.

von Post, Hampus Adolf, Lojtnant, Ultuna.

Holmgren, August Emil, Lektor, Stockholm.

Meves, Wilhelm, Konservator, Stockholm.

BocKSTROM, Karl Henrik, Tradgardsmastare.

Schalin, Zachris, Studerande. — Teologie kandidat, Seminarie-

direktor.

HjELT, Otto Jonathan, Studerande. — Bankman, lakare.

Bergroth, Oskar Fredrik Arthur, Studerande. — Filosofie

magister.

DoNNER, Anders Severin, Studerande. —• Professor i astronomi,

Vicekansler.

WiiK, Johan Fredrik, Docent. — Professor i geologi.

Pipping, Fredrik Josef, ProtokoUssekreterare.

HjELT, Edvard, Studerande. — Professor i kemi. Universitets-

kansler.

Zetterman, Fridolf, Studerande. — Filosofie doktor.

Cygnaeus, Gustaf, Studerande. — Lektor, tidningsman.

Aberg, Anders Konstantin, Studerande.

De Candolle, Alphons, Doktor, professor, Geneve.

FoRSTEN, FiLiP, Studerande. — Hofsangare.

Thesleff, Theodor, Studerande. — Lakare.

Heinricius, Gustaf, Studerande. — Medicine professor.

Arppe, Hugo Eberhard, Studerande. — Haradsskrifvare.

Lindberg, Karl Viktor, Studerande. — Lakare.

Colliander, Gottlieb, Studerande. — Godsegare.
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1873.

NoRDSTEDT, C. F. OTTO, Doktor, Ivund.

Brusin, Otto, Studerande. — Kamrerare.

Weymarn, Edvard Georg, Studerande. — Lakare.

SuCKSDORFF, RiCHARD GusTAF, Studerande. — Senatskammar-
forvandt.

BODEN, JOHAN AI.EXANDER, Studerande. — Filosofie magister.

Ohman, Georg, Studerande. — Lakare.

Bruncrona, Karl WiIvHEI<m, Studerande. — Godsegare.

V. WiLLEBRAND, Viktor Mathias, Studerande.

Paquaun, Kristian Henrik, Studerande. — Lakare.

Thorell, Tamerlan, Universitetsadjunkt, Upsala.

AF Schui,Te;n, August Benjamin, Friherre, studerande. — Decent

i ketni.

LOFMAN, OSKAR WiLHELM, Studerande. — Veterinar.

V. Pfaler, KarIv Elvis Leonard, Studerande. — Bankdirektor.

ZetterstedT, Johan Emanuel, Lektor, Jonkoping.

Stenback, Josef, Teknolog. — Ingenjor, arkitekt.

Leopold, Constantin, Studerande. — Lakare.

1874.

VON Bunge, Alexander, Professor emeritus, Dorpat.

Brotherus, Arvid Hjalmar, Studerande.

War6n, Eliel Jonathan, Studerande. — Lakare.

(Kiljander) Kesaniemi, Ludvig Gabriel, Studerande. — Semi-

narielektor.
Wennerstrom, Oskar Walfrid, Studerande. — Lakare.

RoTHSTROM, GusTAF IVAR, Studerande. — Lakare.

Branders, Anders Adrian, Studerande. — Lakare.

AsTROM, Henrik Bernhard, Studerande. — Bostallsinspektor.

Heimburger, Walter Fredrik, Studerande. — Radman.
Grotenfelt, Gustaf, Studerande. — Professor i jordbrukslara.

Renqvist, Henrik Wilhelm, Studerande. — Skollarare.

Juslin, August Wilhelm, Studerande. — Filosofie doktor, industri-

idkare.

V. Krempelhuber, August, Doktor, Miinchen.

Mac Lachlan, Robert, Doktor, London.
Budde;n, Emil Johannes, Studerande. — Skolrad.

1875.

Genetz, Arvid Thorsten Birger, Studerande. — Lektor.

BergroTh, Ernst Evald, Studerande. — Lakare.

FoRSBLOM, Konrad Wilhelm, Studerande.

Roos, Gustaf Elis, Magister. — Lakare.

Faust, Johannes, Civilingenjor.

JURATZKA, Jakob, Doktor, Wien.
Merilainen, Better, Preparator.

Printz, Herman Adolf, Studerande. — Ingenjor.

Helenius, Axel Gabriel, Studerande. — Lakare.

HuLT, RaGnar, Studerande. — Docent i geografi.

V. Wright, Wilhelm, Kammarjunkare, Bohuslan, Sverge.
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1876.

LiNDMAN, Werner, Studerande. — Lakare.
Naegew, Carl, Professor, Miinchen. ^

Dahlstrom, Karl, Studerande. — SkoUarare.

Cleve, Fredrik Eliel, Studerande. — Kyrkoherde.
Stizenberger, Ernst, Doktor, Constanz.

1877.

Bi,OM, E. William, Studerande. — Jordbruksskolelarare.
Inberg, Isak, Ingenjor.

HoUGBERG, Emil, Studerande. — Lakare.
Arrhenius, Johan Israel Axel, Studerande. — Skolrektor.

Sandeberg, Herman, Lojtnant, Stockholm.
(Kihlman) Kairamo, Alfred Oswald, Studerande. — E. o. pro-

fessor i botanik, senator.

(Petander) Petra, August Herman, Studerande. — Handels-
kemist.

1878.

HOLLM^N, Hans Brynolf, Studerande. — Notarie i Skolofversty-
relsen.

JOHNSSON, JuLtus ViKTOR, Studerande. — Lakare.
Gripenberg, Robert Edvard, Baron, postmastare. — Chef for

landtbruksstyrelsen

.

Hedberg, John, Forstmastare. — Litterator.

Lilljeborg, Wilhelm, Professor, Upsala.
Sahlberg, Mimmi, Doktorinna.
TiGERSTEDT, Axel Fredrik, Studerande. — Ofverintendent, gods-

agare.

Kerner, Anton, Professor, Innsbruck.
Sundman, Nikolai, Studerande. — Lakare.
Schulman, Otto Karl Hjalmar, Studerande. — Ofverlarare i

naturalhistoria.

Flinck, Johan August, Studerande. — Filosofie kandidat, skol-

larare.

Hallsten, Gustaf Onni Immanuel, Studerande. — Ofverinspektor.

1879.

Lagus, Alexander, Studerande. — Forstmastare.
NoRDQViST, OSKAR Frithiof, Fanrik. — Byrachef (Stockholm).
Enwald, Reinhold, Studerande. •— Lakare.
BoLDT, Johan Georg Robert, Studerande. — Lektor i natural-

historia.

Nykopp, Axel Waldemar, Studerande. — Lakare.
Hellstrom, Fredrik Elifas, Studerande. — Lakare.
Gruner, Arthur Herman Saladin, Studerande. — Lakare.
Sundman, Gosta. — Artist, tryckeriiigare.

Wasastjerna, Bjorn Rudolf, Studerande. — ProtokoUssekrete-
rare.

Bergroth, Gideon, Ingenjor.
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1880.

SCHuBEtER. Fredrik CHRISTIAN, Professor, Kristiania.

Arnold, F. C. G., Justitierad, Mimchen.
LUNDSTROM, AxEi, N., Docent, Upsala.

Lindfors, Phiup, Possessionat.

V. BoNSDORFF, Adoi<f, Friherre, studerande. — Chef for Skolsty-

relsens barnskyddsafdelning.
Braithwaite, Robert, Medicine doktor, lyondon.

SCHIODTE, J. G., Professor, Kjobenhavn.
Runeberg, Johan WitHEtM, Professor.

1881.

Wall^en, Karl Magnus Mikael, Friherre, studerande. — Gods-
egare.

KoLSTROM, Theodor, Agronotti.

Erikson, Emil Reinhold Theodor, Studerande. — Lakare.
Ohrnberg, Karl Edvard, Studerande. —• Juriskandidat.
Ehnberg, Karl Johan, Studerande. — Forstmastare.
Almqvist, Sigfrid, Lektor, Stockholm.
Stenroth, Clas, Studerande. — Jordbrukare, emigrant.

1882.

Sars, Georg Ossian, Professor, Kristiania.

Wallengren, Hans Daniel Johan, Pastor, Farhult i Skane.
Arnell, Hampus Wilhelm, Lektor, Jonkoping.
Theel, Hjalmar, Docent i Upsala.

Collet, Robert, Universitetsstipendiat, Kristiania.

Schoyen, Wilhelm Maribo, Kandidat, Kristiania.

Sparre Schneider, Jacob, Konservator, Tromso.

1883.

V. Wright, Ferdinand, Studerande. — Affarsman.
Gronroos, Gustaf Hjalmar, Studerande. — Medicine professor.

Stuxberg, Anton, Intendent, Goteborg.
Cederholm, W^ilhelm, Studerande. — Bankman.
Book, Artur W^erner Alexis, Forstmastare.
Hammarstrom, Edvard Rudolf, Studerande. — Lektor i natural-

historia.

Wikstrom, Don Artur, Studerande. —• Lektor i naturalhistoria.

Granberg, Peder Waldemar, Studerande. — Lakare.

1884.

Sevon, Oskar, Forstkassor.

Liljeblom, Sigfrid Wilhelm, Studerande. — Lakare.
Lauren, Walter Eliel Calixtus, Studerande. — Apotekare,

universitetsadjunkt.

Backlund, Karl, Kronolansman.
Lojander, Hugo, Farmacie studerande. — Apotekare.
AF Tengstrom, Magnus, Studerande. — Forstmastare.
HiLLEBARD, Harald Richard Hjalmar, Studerande. — Lakare.
Knabe, Carl Arnold, Studerande. — Lektor i naturalhistorie.
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1885.

Christ, H., Doktor, Basel.

LiNDEBERG, Cari. Johan, Lektor, Goteborg.

Spoof, Waldemar, ProtokoUssekreterare.

OKER-BtOM, Maximilian Ernst Gustaf, Studerande. — Medicine

professor.

AF FoRSEi^ivES, Arthur Edvard, Studerande. — Medicine professor.

MAI.MBERG, Emil Othniel, Studerande. — Lektor i naturalhistoria.

Edgren, Klas Kristian, Studerande. — Lakare.

Reuter, Enzio RafaeIv, Studerande. — Professor i zoologi.

BoLDT, Charles Emil Valentin, Studerande. — Assistant vid

Botaniska laboratorium.

Poppius, Karl Alfred, KoUega. — Skolrektor.

Lindberg, Bjorn, Studerande. — Pomolog.

BoMAN, Arthur, Studerande. — Lektor i naturalhistoria.

Lydein, Karl Reinhold, Haradshofding.

1886.

Sire;n, Otto, Farmacie studerande. — Apotekare.

Sandman, Jonas Albert, Studerande. — T. f. fiskeriinspektor.

Karvonen, Johan Jakob, Studerande. — Generaldirektor for me-

dicinalverket.

Holm, Ernst LennarT, Studerande. — Lakare.

Kaurin, Christian, Pastor, Jarlsberg, Norge.

Lindf;n, John, Studerande. — Seminariedirektor.

Rettig, Eric, Studerande. — Bankdirektor.

Levander, Kaarlo Mainio, Studerande. — Professor i zoologi.

Wasastjerna, KnuT Harald, Studerande. — Triidgardsmastare.

SjosTRAND, David Johan, Sjokapten.

Graeffe, Frans Fredrik, Studerande.

Stolpe, Thorfinn, Studerande. — Lakare.

Gadolin, Alexander Wilhelm, Studerande. — Jurisprofessor

(Abo).

1887.

Pleske, Theodor, Doktor, S:t Petersburg.

BjoRKST^N, Max, Studerande. — Lakare.

Wichmann, Karl Ossian, Studerande. — Dofstumskollarare.

Grohn, Emil, Studerande.

Ramsay, Wilhelm, FHosofie kandidat. — Professor i geologi.

Forsell, Gustaf Wilhelm, Preparator.

EsKELiN, Karolina Sidonia, Studerande. — Lakare.

RosQviST, Alma Josefina, Studerande. — Lakare.

Thuneberg, Paul Alexander, Studerande. — Lakare.

BtJTzow, Emir Bernhard, Studerande. — Forstmastare.

1888.

SandelL, Gustaf Emil Tobias, Studerande. — Lakare.

Hannikainen, Tauno Robert Alarik, Studerande. — Lakare.

Warming, Eugen, Professor, Kjobenhavn.
von Seidlitz, Georg, Doktor, Konigsberg.

von Kothen, C. a., Friherre, koUegiiregistrator.
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ToRSSTROM, Toivo JOHANNES, Studerande. — Lakare.

Hynen, Kare Harai^d Oskar, Studerande. -— Larare i natural-

historia.

Wallgren, Axel Leonard, Studerande. — Medicine professor.

Westerlund, Aulis, Studerande. — SkoUarare.

Sahi<gren, Axei, Theodor, Studerande. — Skolrektor.

1889.

DE LA Chapelle, Albert Henrik, Friherre, studerande. — Lakare.

Bergroth, Ivar Ossian, Studerande. — Folkskoleinspektor.

Xindberg, Harald, Lyceist. — Kustos vid Botaniska museum.
BaTalin, Alexander, Professor, S:t Petersburg.

IiAITinen, Taavi, Studerande. — Generaldirektor for medicinal-

verket.

1890.

Renvall, Klas Torsten Gustaf, studerande. — Lektor i natural-

historia.

Krok, Th. O. B. N., Adjunkt, Stockholm.

Herlin, UNO Rafael, Filosofie kandidat. — Filosofie doktor, forst-

mastare.

Blomroos, Evert Emanuel, Studerande. — Emigrant.

Roos, Viktor Jedidjah Alfred, Filosofie magister. — Skolrektor.

MoNTELL, Justus Elias, Studerande. — Forstmastare.

1891.

EppELSheim, Eduard, Doktor, Germersheim (Bayem).
Aminoff, Ivar, Studerande. — Godsegare.

RiNGBOM, Lars Ivar, Studerande. — Lakare.

Stenroos, Karl Emil, Studerande. — Ofverlarare i naturalhistoria.

NORDENSKIOLD, NiLS Erik, Studerande. •—
• Docent i zoologi.

Studd, Ernst, Provisor.

MuRBECK, SvANTE, Docent,- Upsala.

Keckman, Charles Emil, Studerande. — Folkskolelarare.

RosBERG, JOHAN EvERT, Filosofie magLster. — Professor i geografi.

Therman, Ernst Arnold, Studerande. — Lakare.

Thesleff, Artur, Studerande. — Zigenarforskare.

1892.

VON HaarTman, MiKAfiL, Studerande. — Forstmastare.

Palmgren, Gosta, Studerande.— Foredragande vid Krigsministeriet.

Stjernvall, Hugo Johan Fredrik, Studerande. — Kronolansnian.

HiRN, Karl Engelbert, Studerande. — Larare i naturalhistoria.

Limpricht, K. Gustav, Doktor, Breslau.

Nyholm, Emil Teodor, Studerande. — Forstmastare.

Olsson, Pehr Hjalmar, Studerande. -— Tidningsman, professor i

Amerika.

1893.

Tegengren, Ernst Gustaf, Studerande. — Lektor i matematik.
,DE Selys-Longchamps, Edmond, Baron, senator, Li^ge. Heders-

ledamot.

17
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(Borg) Kivii^inna, Vaino Gabriel, Studerande. — Lektor i natur-

vetenskapema.
IVERUS, JOHAN Edvard D.son, Doktor. — Musei-intendent i Lovisa.

HoRNBORG, OSKAR Alarik, Studerande. — Lakare.

1894.

FlahaulT, Charles, Professor, Montpellier.

Grill, Claes, Kapten, Stockholm.

Poppius, Robert Bertil, Studerande. — Kustos vid Zoologiska

museum.
af Hallstrom, Johannes Algoth, Studerande. — Larare i kemi.

Keto, Edvard, Filosofie magister. — Apotekare.

Wegelius, Karl Jalmar Rafael, Studerande. — L,akare.

(Lindroth) Liro, Johan Ivar, Studerande. — Professor i botanik

(Abo).

Hallstrom, Eva Elisabeth, Filosofie kandidat. — Gift Moltesen.
SUNDVIK, Ernst Edvard, Professor.

AuRiviLLius, Per Olof Christoffer, Professor, Stockholm.

1895.

LoNNBOHM, Oskar Anders FERDINAND, Filosofie kandidat. —
Folkskoleinspektor.

Lampa, Sven, Konservator, Stockholm.
Stockmann, Karl, Konsul.

Frosterus, Sigurd Emil, Studerande.

Cajander, Karl Alexander, Rektor.

Lang, Karl Gustaf Wilhelm, Studerande. — Forstmastare.

Westerlund, Carl Agardh, Medicine doktor, Ronneby (Sverge).

Elmgren, Elin Augusta, Medicine studerande. — Lakare.

Siilanen. Johan Viktor, Filosofie magister. — Seminariedirektor.

Stenberg, Kaarlo Herman, Studerande. — Filosofie magister.

Luther, Alexander Ferdinand, Studerande. — E. o. professor i

zoologi.

Granit, Arthur Wilhelm, Studerande, forstmastare.

1896.

Ekstrom, Johan Emil, Forstmastare.

Hayren, Ernst Fredrik, Studerande.— Filosofie doktor, amanuens.

Wahlberg, Erik Arthur, Studerande. — SkoUarare.

Rantaniemi, Pekka Aappo, Studerande. — Lektor i naturalhistoria.

FONTELL, Karl Wilhelm, Studerande. — Lektor i naturalhistoria.

Nordling, Elis. — Posttjansteman.

1896.

Crepin, Francois, Direktor, Bruxelles, Hedersledamot.

Engler, Adolf, Professor, Berlin, Hedersledamot.

Nathorst, Alfred G., Professor, Stockholm, Hedersledamot..

Russow, E., Professor, Dorpat, Hedersledamot.

Brauer, Fr., Professor, Wien, Hedersledamot.

MOEBIUS, K., Professor, Berlin, Hedersledamot.
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Meinert, Frederik Wuhelm August, Doktor, Kopenhanin,

Hedersledamot.
Staudinger, Otto, Doktor, Blasewitz, Hedersledamot.

Drude, O., Professor, Dresden, Korresponderande ledamot.

V. Wettstein, Richard, Professor, Prag, Korresponderande ledamot.

KoEPPEN, Fr. Th., Bibliotekarie, S:t Petersburg, Korresponderande

ledamot.
KORSCHiNSKY, S., Adjunkt, St. Petersburg, Korresponderande

ledamot.
Gobi, Chr., Professor, St. Petersburg, Korresponderande ledamot.

Andersson, Gunnar, Doktor, Stockholm, Korresponderande le-

damot.
Dahlstedt, Hugo, Doktor, Stockholm, Korresponderande ledamot.

Dresser, Henry E., M:r, London, Korresponderande ledamot.

Warxstorf, Ch., Larare, Neu-Ruppin, Korresponderande ledamot.

MoRAWiTz, F. F., Doktor, St. Petersburg, Korresponderande le-

damot.
Sharp, David, Doktor, Cambridge, Korresponderande ledamot.

Reitter, Edmund, Doktor, Paskall, Korresponderande ledamot.

Adlerz, G., Doktor, Sundsvall, Korresponderande ledamot.

Czarnecki, Andreas Sigismund, Studerande. — Forstmastare.

Cajander, Aimo Kaari^o, Studerande. — Professor i skogsskotsel.

Sten, Axei., Provisor. — Apotekare.

AF H.\i<LSTROM, Edvard JOHANNES GABRiEt, Studerande. — Forst-

mastare.

J.\GERSKioi,d, Leonard Axel, Doktor, Upsala, Korresponderande

ledamot.
Schneider, Guido, Doktor, St. Petersburg, Korresponderande

ledamot.

Nordling, Xenofon WilIvEhad, Guvernementssekreterare.

Ai<cenius, Otto Ai^fred, Lektor.

1897.

Segercrantz, W., studerande. — Bankdirektor.

Stahlberg, Benjamin, Filosofie magister. — Skollarare.

EtFviNG, Kari. Oskar, Studerande. — Forstmastare.

Federley, Harry, Studerande. — Docent i zoologi.

SoDERMAN, Heikki, Studerande. — Borgmastare.

Aro, Johan Emii,, Studerande. — Lektor i naturalhistoria.

Jarvi, Toivo Henrik, Studerande.— Ofverdirektor i Fiskeristyrelsen.

(SiLFVENius) Sii,TAi<A, Antti JOHANNES, Studerande. — Docent i

zoologi.

(Axelson) Linnaniemi, Waeter MiKAEiy, Studerande. — Professor

i zoologi (Abo).

KosoxEN, OivAVi Albin, Studerande. — Lakare.

SUXDVIK, Odo, Studerande. — Lakare.

GraxfeIvT, Hjai<mar, Studerande. — Advokat.

Leinberg, Arthur, Studerande. — Prast.

1898.

Kranck, Hugo, Studerande. — Lektor i naturalhistoria.

Gadd, Pehr Adoi^f, Studerande. — Tandlakare.
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SuCKSDORFF, jEAN, Provisor. — Apotekare.

Lydecken, Jalmari Ludvig, Studerande. — Lakare.

Sahlberg, Hans Ferdinand, Studerande. — Ingenjor.

En\vai.d, Kurt Henrik, Studerande. — Lektor i naturalhistoria.

Leiviska, Iivari Gabriel, Studerande. — E. o. professor i geografi.

WESEtoFF, Wasiu, Studerande. — Lakare.

Ivanitski, N. a., Stadssekreterare, Petrosavodsk, Korresponderande

ledamot.

KuxGE, Johannes, Doktor, St. Petersburg, Korresponderande

ledamot.

1899.

Dahlberg, Ragnar Reinhold, student. — Biblioteksamanuens.

Friedrichsen, K., Apotekare, Hoyer (Slesvig), Korresponderande

ledamot.

Palmgren, Alvar, Student. — Docent i botanik.

Kroger, Aaro Werner, Student. — Lakare.

Nyberg, Kari<, Student. — Lakare.

ODENVAtL, Kari, Evai,d Hamilkar, FUosofie kandidat. — Filo-

sofie magister.

Renvall, Gerhard, Student. — Lakare.

Pai,mgren, Rolf, Student. — Intendent.

1900.

Hallstrom, Karl Herman, Student. — Seminarielektor.

Weurlander, Martin Walfrid, Student. — Filosofie magister. 1
BjoRKENHEiM, Carl Gustaf, Student. — Godsegare. «

Klingstedt, Fredrik Waldemar, Student. — Kemist.

Jantunen, Pekka, Student. — Affarsman.

NORDBERG, Seth, Student. — Forstmastare.

Bruning, Johan Carl Alexander, Student. — Veterinar.

Natunen, Karl William, Student.

Wecksell, Johan August, Student. — Redaktionssekreterare.

Krogerus, Rolf. Student. — Skolrektor.

Wellenius, Otto Henrik, Student. — Lakare.

Nordstrom, Ake, Student. — Lektor i naturalhistoria.

Pylkk.\nen, Werner, Student. — Folkskolelarare. 1

Lesche, Brutus, Student. — Forstmastare.
"

Bohnhof, Hugo, Herr. — Farmare i Amerika.

1901.

Sundberg, Carl Gustaf Jarl, Student. — Lakare.

Wahlstrom, Gustaf Alexander, Student. — Medicine kandidat.

Backman, Albin LENNART, Student. — Filosofie doktor, forst-

mastare.

Wasenius, Ernst, Tandliikare.

1902.

Stahlberg, Vihtori Alfred, Student. — SkoUarare.

RuoTSALAiNEN, Armas, Student. — Lakare.

Wartiainen, Ivar Mathias, Student. — Folkskolelarare.
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Ahnger, Constantin, Ingenjor i Ashabad, Korresponderande le-

damot.
NiLSSON, Albert, Lektor, Stockholm, Korresponderande ledamot.
NORDQVIST, HARAtD OsCAR, Student. — Filosofie doktor (Sverige).

(Sahlberg) Saai<as, Unio, Student. — Docent i forstentomologi.
Ramsay, Arthur, Student. — Godsegare.
Fabritius, Gustaf REINHOI.D, Provinciallakare.

Fabritius, Gunnar, Student. — Ingenjor.

Forsius, Runar, Student. — Lakare.

1903.

Knipowitsch, N., Professor, St. Petersburg, Korresponderande
ledamot.

Jacobssohn, Georg, D:r, S:t Petersburg, Korresponderande ledamot.
Sola, Alpo Aatto, Student.
BucH, Hans Robert Viktor, Student. — Amanuens vid Botaniska

museum.
REnvall, August Volmar, Student. — Filosofie doktor, forstman.
HoGMAN, Laura Lydia Lovisa, Student. — Gift Wecksell.
Grondal, Oscar Alvar, Jarnvagsbokhallare.
FORSELL, Arvid Leonard, Student. — Lektor i naturalhistoria.

FiEANDT, EiNAR, Student. — Lektor i naturalhistoria.

SiiToiN, KONSTANTIN, Student. — Filosofie kandidat.

1904.

MuNSTERHjELM, EWN Vega, Student. — Gift Holmberg.
MuNSTERHjELM, ToRSTEN Karl, Forstkonduktor.
Gronblom, Hjalmar Thorwald, Student. — Affiirsman.

Wegelius, Axel Gabriel, Student. — Filosofie magister, liirare

i naturalhistoria.

Karsten, P. A., Professor, Hedersledamot.
VON Frenckell, Gunnar, Studerande. — Privatier.

S/ELAN, Th., Professor, Hedersledamot.
Rancken, Holger Freyvid, Studerande. — Filosofie doktor, bo-

tanist vid Mosskulturforeningen.
Suomalainen, Flias Weikko, Studerande. — Lektor i natural-

historia.

1905.

Keso, Alma Amanda, Studerande. — Filosofie magister, larare i

naturalhistoria.

Grano, Johannes Gabriel, Studerande. — Professor i geografi
(Dorp at).

(Nyman) Ensio, Bernhard Armas, Studerande. — Lektor i natu-
ralhistoria.

Frey, Karl Hjalmar Richard, Studerande. — Museiamanuens.
(SoRSAKOSKi) Lindblad, Onni, Preparator.
(BuDDifeN) Valikangas, Ilmari, Studerande. — T. f. kustos vid

Zoologiska museum.
(Kj.\ldstrom) Kaltio, Lars Joosef, Studerande. — Lakare.
Gottberg, Hugo Alarik, Studerande. — Tandlakare.
Llndstrom, Adolf Wilhelm, Referendariesekreterare.
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1906.

HeI/IvE, Lauri Teodor, Filosofie magister. — Lektor i natural-

historia.

Tegengren, Jacob, Folkhogskoleforestandare.

BjORKENHEiM, Rapaei<, Filosofie magister. — Forstmastare.

Ekman, Gxjnnar, Studerande. — Docent i zoologi.

Nystrom, Anselm, Prost.

TuoMiNEN, JUHO ViKTORiNUS KuSTAA, Studerande. — Seminarie-

lektor.

1907.

Fi,ORSTROM, Bruno, Gymnastiklarare.

Eriksson, Teodor, Ingenior.

Pekkola, W. Studerande. — Forskningsresande.

Brander, Viktor, Ofverste.

Brander, Oskar, Stationsinspektor.

Brofeldt, Pekka, Studerande. — Fiskerirad.

Brenner, Widar Magnus, Studerande. — Docent i botanik.

1908.

HoLMBERG, KuNO, Telegrafist. — Jarnvagstjansteman.

Jaaskei-ainen, Viljo, Studerande. — Bitradande fiskerirad.

KoPONEN, JUHANA Samui^i Wai<demar, Studerande. — Seminarie-

lektor.

LiNKOi,A, Kaari,o, Studerande. — Docent i botanik.

HjeggsTrom, Halvar Adam, Studerande. -— Medicine kandidat.

VON UssEN, Cari< Lennarx, Studerande.

WuoRENXAUS, Yrjo, Studerande.
Wahenius, Isak, Studerande, fiskeri-instruktor. — Assessor i

Fiskeristyrelsen

.

Pekkarinen, Juho, Folkskolelarare.

Fhrstrom, Kari, Erik Johannes, Studerande. — Amanuens vid

Zoologiska museum.
IviNDFORS, Axel, Stationsinspektor.

HiRSCHMANN, NiKO^Ai, Herr.

Cederhvarf, REiNHOtD, Herr. — Jarnvagstjansteman.

1909.

OSHANiN, W., Statsrad, St. Petersburg, Korresponderande ledamot.

RUDOi^PH, Hugo, Handlande.
Hagman, Nii,s, Studerande. — Godsegare (Skane).

Pui^KKiNEN, Antti, Studerande. — Filosofie kandidat, skollarare.

Remmler, Fritz, Studerande. —• Godsegare.
GoTTBERG, GUNNAR, FUosofie kandidat. — Bitradande fiskerirad.

AiRAKSiNEN, Kai<i,e, Studerande. — Forstmastare.

Enderi^EIN, GiiNTHER, Doktor, Stettin, Korresponderande medlem.
SjosTEDT, Yngve, Professor, Stockholm, Korresponderande medlem.
Ericsson, Bernhard, Forstmastare.
MuNSTERHjEi^M, LuDViG, Herr. — Redaktor.
Merikahio, Einari Fredrik, Studerande. — Filosofie magister,

skollarare.

I

I
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Wahlbeck, WaIvTER, Abnormskoleliirare.

Johansson, Nandor, Studerande. —- Separatist.

ToivoNEN, Dagmar, Studerande. — Gift Vaukangas.
Martens, Vera, Studerande. — Filosofie niagister, larare i natu-

ralhistoria.

Hermonen, Eeva, Studerande. — Filosofie magister, larare i na-

turalhistoria.

1910.

Skottsberg, Cari<, Docent, Upsala, Korresponderande medlem.

Ehrman, Erik Wilhelm, Studerande. — SkoUarare.

HEivtEVAARA, Einari Engei^bert, Studerande. — Fiskerirad.

Sai^ovaara, Hannes Adoi^f, Studerande. — Ivyceilektor.

Hanninen, Kaarxo, Filosofie kandidat. — Filosofie doktor, skol-

larare.

Eronen, Aina Oiva Onni, Filosofie kandidat. — Gift KannisTo.

HuuMONEN, Matti Eemeli, Studerande.— Filosofie kandidat, larare

i naturvetenskaperna.
KoRVENKONTio, Vai,io Armas, Amanuens vid Zoologiska museum.
Vai^LE, Kaarlo Johannes, Studerande. — Filosofie magister.

Bremer, Cari, Georg, Kommunallakare.
Hei,i<EN, Woi,TER Edvard, Studerande. —• Museiamanuens.

•OKER-BtOM, Edgar Ai,exander, Studerande. — Affarsman.

Tigerstedt, Cari. Gustaf IvUDVIG, Studerande. — Landthushallare.

Arvonen, Maria KaTarina, Studerande. — Filosofie magister,

larare i naturvetenskaperna.

KOKKO, Vaino Vilho, Studerande. — Bankdirektor.

LiNDSTROM, Edit Vilhei,mina, Froken. — Bitrade vid Botaniska

museum.
Marklund, Georg Gunnar, Studerande. — Filosofie magister,

skoUarare.

RuoRANEN, Aapraham Rikhard, FUosofie kandidat. — Lektor i

naturalhistoria.

Strom, Inga Ester Voi,ga, Froken. — Gift OFvERtUND.

1911.

Stenius, Gunnar, Arkitekt.

Aschan, Kari. Martin Woi^demar, Studerande. — Filosofie magister.

.Saxokas, Martti AnTERO, Studerande. — SkoUarare.

JurveIvIUS, Bjorn Ai^fons, Farmaciestuderande.

Jarvinen, VihTori Hesekiel, Studerande. — Seminarielektor.

Heikinheimo, Vaino Aleksanteri, Studerande. — Filosofie kan-

didat.

HiNTiKKA, Toivo Juho, Studerande. — Assistent.

Manner, J. F., Pastor.

WiiRO, Amanda Josefiina, Studerande. — Gift Eskola.
Coi,r,ANDER, Paui. Runar, Studerande. — Filosofie doktor.

Xoskimies, MiKAEt RUDOi<F, Studerande. — Affarsman.

HrcDEiN, Kaari,o Armas Immanuei,, Studerande. — Lakare.

Munsterhjelm, Gustaf Richard, Filosofie magister. — Filosofie

doktor, skoUarare.

PoNTAN-MuNSTERHjEirM, Ebba Maria, Fru. — I,yceUektor.
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Johansson, Karx Leonard, Studerande. — Affarsman.

Rasanen, Veli Johannes Paavo Earthoi<omeus, Studerande. —
Filosofie magister, skollarare.

1912.

MuNCK, LennarT, Verkl. statsrad.

OstOM, Alfred Francis, Studerande. — Skollarare.

Brotherus, Wilfrid Eugen, Medicine kandidat.

NoRRLiN, JOHAN Peter, Professor emeritus, Hedersledamot.
Sneelman, Johannes, Artist.

Saemenxinna, Sune Samuei, Studerande. — Filosofie magister..

Lonnfors, Frans, Studerande. — Filosofie magister.

Forsius, Irmer, Studerande. — Jagarkapten.

Nybergh, Torsten Wilheem, Studerande. — Skollarare.

1913.

Sernander, Rutger, Professor, Upsala, Korresponderande le-

damot.
Eastman, Helmi Amanda, Studerande. — Gift Rikkonen.
FiNNiLA, Carl Johan, Studerande. — Amanuens vid Zoologiska

museum.
HildEn, Kaarlo Thorsten Oskar, Studerande. — Professor vid

Kauppakorkeakoulu.
Oesch, Karl Lennart, Studerande. — Ofverstelojtnant.

Ware;n, Harry Ilmari, Studerande. — Mosskulturforeningens-

botanist.

Krohn, Vaino Julius Sakari, Studerande. — Filosofie magister.

Ekman, Sven, Lektor, Korresponderande ledamot.

Wasenius, Adolf Ferdinand, Studerande. — Filosofie magister.

Kari, Kaarlo Kalervo, Studerande. —• Jagarkapten.

JarnefelT, Heikki Arvid, Studerande. — Filosofie magister.

Kekoni, Kaarlo Heikki, Studerande. — Jagarmajor.

1914.

Tanner, Vaino, Statsgeolog. — Diplomat.

LiNDQViST, EiTEL Edgar Egron, Studerande. — Affarsman.

Wahlberg, Herman Johannes, Studerande. — Lakare.

Pesola, Vilho Aleksanteri, Studerande. — Filosofie magister.

Metsavainio, Kaarlo Henrik Immanuel, Studerande. — Skollarare.

Nyberg, Frans Einar, Studerande. — Lakare.

KujALA, Vilho VilJO, Studerande. — Filosofie magister.

Clayhills, Thomas Harald, Studerande. — Forstmastare.

KoTiLAiNEN, Mauno, Studerande. -— Assistent vid Mosskultur-

foreningen.

Nyberg, Thyra, Fru, Doktorinna,

1915.

Gronblad, Rolf Leo, Studerande. — Tandlakare.
Sahlberg, Sigurd, Filosofie magister. — Seminarielektor.

Seppala, Vaino Aatu, Filosofie magister. — Godsegare.
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Karki, Eino Antero, Studerande. — Samskoleforestandare.

HORNBORG, Vitjo, Filosofie magister. — SkoUarare.

Lakari, Oiva Johannes, Filosofie magister. — Forstmastare.

Tanttu, Antti, Filosofie kandidat. — Forstmastare.

Heikinheimo, O1.U, Filosofie magister. — Forstmastare, t. f . pro-

fessor.

KiTUNEN, Eemeli, Studerande. — Forestandare for statens fro-

kontrollanstalt.

Palmen, Johan AxeIv, Professor emeritus, Hedersledamot,

HuKKiNEN, Yrjo, FHosofie magister. — Assistent.

KiVENHEiMO, Viktor Jai,mari, FUosofie magister. — Seminarie-

lektor.

HORTLING, IVAR, Filosofie doktor.

Laurin, Ake, Filosofie magister. — Skollarare.

Terasvuori, Kaarlo, Filosofie magister. — Professor i Dorpat.

Vai<mari, Johannes, Filosofie doktor.

1916.

Cedercreutz, Carl, Friherre, Studerande.

Idman, Gxjstaf Rudolf, Medicinalrad.

CanTEIvIv, Sulo Johannes, Filosofie kandidat. — Tekniker.

Andersin, Greta, Filosofie magister. — Privatskolelararinna.

Meurman, Mauri Olavi, Studerande. —• Filosofie magister.

Pipping, Erik, Studerande. — Filosofie magister.

Sauramo, Martti Rufus, Filosofie kandidat. —• Filosofie licentiat.

Auer, Vaino, Studerande. — Filosofie doktor, assistent.

Haggman, Frans Erik Lennart, Studerande. — Folkskolelarare.

Segerstrale, Curt Olov, Studerande.
Ohman, Einar Harry, Studerande. — Filosofie kandidat.

PouSAR, VolTER, Herr, Bankman.
Wasastjerna, Axel, Haradshofding.
Wasastjerna, Agda, Fru.

Nederstrom, Paavo, Filosofie kandidat. — Lektor i naturalhistoria.

Abt, Veli Kurt Rurik, Studerande.

Olander, Aarne Ilmari, Studerande. — Assistent vid Fiskeri-

foreningen.

LiNDBERG, Hakan, Studerande.
SiiNTOLA, SiPi, Filosofie kandidat. — Assessor i Medicinalstyrelsen.

Myrberg, Karl Wilhelm, Studerande. — ArtUlerilojtnant.

Thuneberg, Erik, Studerande.

1917.

NoRRLiN, Hilma Evelina, Professorska.

NoRRLiN, Aino Sivea, Froken.
Idman, Costa, Medicine doktor.

Kyyhkynen, Olli, Pastor, larare.

Andersson, Anna, Filosofie magister. — Lararinna.

Strandberg, Lydia, Filosofie magister. — Larariuna.

Pettersson, Bror, Studerande.
I,OFQ\asT, Eero, Studerande.
LoFGREN, O., Bokhandelsforestandare.

Eklund, Ole, Studerande.



266

HiLD^N, Ilmari, Studerande. — Forstmastare.

Nyi^und, Oskar, Studerande. — Filosofie kandidat, skoUarare.

Lagstrom, Hugo Bernhard, Studerande.

NoRDMAN, GUNNAR OTTO, Studerande.

V. BoNSDORFF, HjALMAR, Studerande.

Thuneberg, a., Ingenjor.

LiNDBERG, Kari,, Forstingenjor.

Saxe;n, Uno, Filosofie doktor.

LiNKOLA, Anna, Fru.

Fabricius, Ole, Studerande.

Hai<i,berg, Mauritz, Statsrad.

LuNDMARK, EJws Erland, Studerande. — Filosofie magister.

lyiNDMAN, C. A.M., Professor i Stockholm, Korresponderande ledamot.

Johansson, Kari<, Laroverksadjunkt, Visby. Korresponderande

ledamot.
Wesenberg-Lund, C, Filosofie doktor, Hillerod (Danmark), Kor-

responderande ledamot.

OsTENFEtD, C. H., Museums inspektor, Kdbenhavn, Korresponde-

rande ledamot.

1918.

Tennberg, Hakan, studerande.

PUOLANNE, MiELO, Medicine licentiat. — Tandlakare.

Fazer, KarIv, Fabrikor.

Stenij, Sigrid Augusta Gunilla, Studerande.

Hii,df;n, Ilmari, Studerande.

Elfving, Rabbe, Studerande.

SamueIvSSON, Gunnar, Docent i Uppsala, Korresponderande ledamot.

Reuter, Ahan, Forstmastare.

ILVESSALO, Lauri, FUosofie magister. — Forstmastare.

ILVESSALO, Yrjo, Filosofie magister. — Forstmastare.

I^UKKALA, OSKARi jALMARi, Filosofie magister. — Forstmastare.

MULTAMAKi, Sui.0 Eemu, Filosofie magister. — Forstmastare.

FoRSius, EiivER, Studerande.

GElTtiN, BerTEI., Filosofie magister.

Nyberg, Volmar, Bankdirektor.

Juseuus, Mathilda, Fru.

Sydanheimo, Martti, Studerande.

Rosenbrojer, Torsten Hjalmar, Forstmastare. >,

FiNNiLA, Carl Johan, Direktor.

Finnila, Elisabeth, Fru.

1919.

Kajava, Yrjo Henrik, Medicine och kirurgie doktor, docent.

Sauli, John Otto, FUosofie magister.

Olsoni, Olof BorjE Algot, Studerande.

BOLDT, MargIT, Studerande.

Karppanen, MaTTI, Artist.

Ylonen, Pekka, Filosofie magister.

von Bonsdorff, Axel, Medicine doktor.

IvINDBERG, Par Harald, Studerande.

KUUSAMO, Kaarlo, Studerande.

Terasvuori, Jaakko Armo, Studerande.



I

I

267

Brotherus, Viktor Ferdinand, Filosofie doktor, Hedersledamot.

HjEi<T, AtBERT HjAtMAR, Filosofie doktor, Hedersledamot.

COLUN, ALBERT, Ingenior.

Bruun, Erik, Studerande.

LiSTO, Jaakko, Studerande.

FoRTEUUS, Olof, Studerande.

Karvonen, Vhjo, Studerande.

Berger, Roi,f Einar, Studerande.

SAtTix, Erik, Studerande.

CARPEI.AN, jARi, OTTO Casimir, Studerande.

Pitkanen, O1.LI, Studerande.

Vappula, N111.0 Akseu, Studerande. — Filosofie kandidat.

Malung, Alice Enid Ewna, Studerande.

Fageri<und, Deli Eleonora, vStuderande.

I^iNGONBLAD, Birger, Kronolansman.
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