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Niinpä julkaisi B . G. J .  Malmberg v. 1860 väitöskirjan kyyh
kysen verisuonistosta, H . Hällström v. 1847 niinikään väi
töskirjana vertailevan tutkimuksen korpisammakon (Bufo 
cinereus) vartalon ja raajojen luista sekä A . Collin vertaile
van anatomisen esityksen korpisammakon lihaksistosta ja 
G . R . Björksten v. 1862 prosektorin virkaa varten väitöskir
jan ihmisellä todetuista epämuodostumista.

Samalla kun Bonsdorff oli ensimmäinen tieteellisiä tutki
musmenetelmiä käyttävä anatomi maassamme, hän oli 
lääketieteellisen tiedekuntamme ensimmäinen edustaja, joka 
ympärilleen keräsi oman koulukuntansa suurempaa tieteel
listä kokonaistutkimusta suorittamaan ja joka täten herätti 
monessa oppilaassaan mielenkiinnon tieteelliseen tutkimuk
seen, vilkastuttaen siten, ei ainoastaan maamme anato
mista, vaan yleensäkin lääketieteellistä tutkimusta.

Bonsdorff on työskentelyllään kehittänyt omaa opetus
alaansa, laitostaan ja kokoelmiaan aivan ihmeteltävällä tar
molla, hän on rikastuttanut sangen huomattavasti yliopis
tossamme suoritettua tieteellistä tutkimustyötä ja  herättänyt 
oppilaissaan mielenkiintoa ja harrastusta niihin tutkimus
aloihin, joita hän itse edusti. Hän on sitäpaitsi kiin
nittänyt oman erikoisalansa edustajain huomion yliopis
toomme ja siellä toimitettuun tutkimustyöhön, ja siten vie
nyt ulkomaille viestejä maassamme suoritetusta kulttuuri
työstä.

Evert Ju liu s  Bonsdorff on ollut anatomisen tieteemme 
suuri reformaattori, jonka professorikausi aloittaa anatomi
sessa tieteessämme uuden kehitysjakson.

Y R JÖ  K A JA V A
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LUONNONHISTORIA

L U O N N O N H I S T O R I A  oli saanut kiinteän jalan
sijan Turun yliopistossa vuonna 1746, jolloin Upsalan esi
merkkiä noudattaen oli perustettu ekonomian professorin
virka. Sen ohjelma oli ylen laaja: siihen sisältyi kaiken sen 
lisäksi, mikä kuuluu meidän päiviemme maatalous-metsä- 
tieteelliseen tiedekuntaan, myös kauppa ja teollisuus; ohjel
man keskeisimpänä puolena oli kumminkin oman maan tuo- 
tantolähteiden hyväksikäytön opettaminen, ja jotta taas 
niitä voitiin hyväksikäyttää, täytyi ottaa selko, mitä sem
moisia oli olemassa. Tässä oli laaja työmaa, jolla monet 
työntekijät voivat olla hyödyksi. Luonnon tutkiminen kävi 
kaksin verroin mielenkiintoiseksi, kun siitä voitiin odottaa 
hyötyä isänmaalle. Kun vuonna 1761 yliopistoon perustet
tiin kemian professorinvirka, jonka haltijan alaan kuuluivat 
kivilajit, malmit ja kivennäiset, niin rajoittui ekonomian 
professorin työmaa orgaaniseen luontoon. Oli tehty toiveik
kaita laskelmia taloudellisesta noususta, jonka piti koit
taa eräiden koti- ja ulkomaisten kasvien viljelyn seurauk
sena, mutta kokemus osoitti nuo toiveet suuresti liioitel
luiksi. Mutta harrastus luonnon tutkimiseen sen tuottamasta 
hyödystä riippumatta oli kumminkin virinnyt, ja ekono
mian professorin toiminnassa sai puhdas taloustiede yhä 
enemmän väistyä luonnonhistorian tieltä. Kuninkaan kir
jeessä vuodelta 1794 määrättiin ekonomian professorin 
varsinaiseksi alaksi kasvitiede ja ne luonnonhistorian osat, 
joilla on yhteisiä kosketuskohtia taloustieteen kanssa. Tapah
tunut muutos ilmenee selvästi, jos vertaa Kalmin professori- 
kautena (1747— 1779) julkaistuja akateemisia väitöskirjoja,
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joissa oli runsaasti taloudellisia pohdintoja, Helleniuksen 
aikana (1793— 1815) julkaistuihin, jotka suurimmaksi osaksi 
olivat puhtaasti kasvitieteellisiä ja deskriptiivisiä.

Luonnonhistorialla oli pitkät ajat Linnen jälkeen ollut selvä 
deskriptiivinen leima. Useimpien eläin- ja kasvitieteilijäin 
korkeimpana päämääränä oli mahdollisimman monen lajin 
erottaminen, nimeäminen ja kokoelmiin kerääminen, tutki
muksen edistyminen oli uusien, ennen tuntemattomien lajien 
keksimisessä ja kuvailemisessa. Hellenius oli aikansa lapsi. 
Niinpä olikin hänen ponnistelujensa päämääränä kasvitie
teellisen puutarhan ja luonnonhistoriallisen museon kartut
taminen, ja hänen aikaansaannoksensa tässä suhteessa ansait
sevat kyllä sen tunnustuksen, minkä hänen aikansa hänelle 
antoi.

Kasvitieteellinen puutarha oli perustettu, jotta nuoret lää- 
kärinalut oppisivat tuntemaan ne kasvit, joista he sittem
min tulivat potilailleen valmistamaan lääkkeitä; tähän aikaan 
käytettiin melkein yksinomaan kasvikunnasta peräisin olevia 
lääkkeitä, ja lääkärin kannalta katsoen oli erinomainen asia, 
jos lääkekasvit kas voivat luonnonvaraisina tai jos niitä voi
tiin puutarhoissa viljellä. Näiden kasvien ohella viljeltiin 
yliopiston puutarhassa tietysti muitakin, joihin vain yrttien- 
tuntijoilla, jota nimeä kasvitieteilijöistä käytettiin, oli mie
lenkiintoa. Varsinkin Kalmin Amerikan-matkan jälkeen oli 
Turun puutarhassa useita harvinaisia kasveja. Mutta kasvi
tieteellinen puutarha vaatii vielä enemmän kuin tavallinen 
puutarha tarmokasta ja asiantuntevaa valvontaa välttyäk
seen rappeutumiselta, ja Kalmille, jolla ei ollut apulaisia, 
tämä tehtävä kävi hänen vanhoilla päivillään ylivoimai
seksi. Vuotta ennen kuolemaansa Kalm sai apulaisekseen 
nuoren Helleniuksen, josta tuli yksityisten lahjoitusten va
rassa perustetun kasvitieteen demonstraattorin viran ensim-
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mäinen haltija. Puutarhan ja kasvihuoneen huolto siirtyi 
nyt Helleniukselle. Hänen hoitoonsa ne jäivät Kalmin seu
raajan Kreanderinkin aikana, tätä kun ei ollut huvittanut 
luonnonhistoria, ja aina eroonsa asti hän hoiti niitä suu
rella huolella ja kiintymyksellä.

Kasvitieteilijällä, joka tahtoi kartuttaa puutarhansa laji- 
lukua, oli siihen aikaan ja vielä pitkän aikaa 1800-luvullakin 
paljon vähemmän mahdollisuuksia siihen kuin meidän päivi
nämme, jolloin eri maissa kilpailevat kauppapuutarhat tar
joavat kaupaksi siemeniä ja eläviä kasveja ja jolloin 
eräänlainen kansainvälinen vapaamuurarius vallitsee koko 
maapallolla kasvitieteellisten puutarhojen kesken, jotka epä- 
itsekkäästi vaihtavat ja toisilleen lahjoittavat siemeniä. Elä
vien kasvien saaminen ulkomailta oli silloisten huonojen 
liikenneyhteyksien johdosta melkein mahdotonta. Useim
miten oli kasvit kasvatettava siemenistä, ja näiden saaminen 
oli henkilökohtaisten tuttavuuksien tai aikaisemmin solmit
tujen suhteiden varassa. Turun hyvänä auttajana oli Upsa
lan kasvitieteellinen puutarha, jossa kuuluisa Japanin-tutkija 
Thunberg isännöi. Myös eräiden Venäjän puutarhojen esi
miesten kanssa oli Helleniuksella suhteita; eniten oli hänellä 
todennäköisesti hyötyä professori Fredrik Fischeristä, joka 
oli lähellä Moskovaa sijaitsevan valtakunnan kanslerin kreivi 
Razumovskijn puutarhan esimiehenä. Sitäpaitsi Hellenius 
oli kirjeenvaihdossa Kaukasiassa asuvan entisen oppilaansa 
Christian Stevenin kanssa, joka silloin oli Thebek-joen var
rella sijaitsevien mulperipuu-istutusten ylivalvoja. Hän oli 
syntynyt Haminassa tämän kaupungin vielä ollessa valta
kunnan rajan länsipuolella ja opiskellut Turussa, mutta jo 
nuorena joutunut Venäjälle ja siellä menestynyt hyvin; vii
meisen kerran hän kävi Suomessa vuonna 1805.

Kasvitieteellisen puutarhan kasvit oli tietysti konservoi
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tava ja liitettävä luonnonhistoriallisen museon herbaarioon, 
jonka karttuminen suureksi osaksi oli juuri niiden varassa. 
Ne piti myös kriitillisesti tutkia ja määrätä, ja siinä suh
teessa oli Helleniuksella ja hänen seuraajillaan paljon vai
keuksia, jotka johtuivat siitä, että yliopiston kirjastossa ei 
ollut tarvittavaa kirjallisuutta. Kun hän kirjoittaa Thun- 
bergille: »In angulo mundi är jag skilgd ifrän snart sagt 
ali commerse med den lärda utländska världen. Var där- 
före god och säsom vän avertera mig hvad tili vär veten- 
skaps förmän uti dem passerat», niin noissa sanoissa ilmai- 
seiksen sama eristyneisyyden aiheuttama painostava tunne, 
joka yhä vielä, joskin lievempänä, meillä monella alalla vai
kuttaa lamauttavasti. Mutta masentumatta Hellenius työs
kenteli edelleen, mikäli niissä oloissa oli mahdollista. 
Vuonna 1799 toimitetussa inventtauksessa todettiin kasvi
tieteellisen kokoelman, joka edellisinä vuosikymmeninä oli 
saanut lahjaksi useita arvokkaita herbaarioita, sisältävän 
7258 lajia huolellisesti järjestettyinä, kuten muuan ulko
maalainen matkustaja kertoo. Mutta vuonna 181 1  Helle
nius arvioi yliopiston herbaariossa olevan noin 10,000 
lajia. Erotessaan virastaan vuonna 1815 Hellenius lahjoitti 
yliopistolle oman herbaarionsa samoin kuin muutkin luon
nonhistorialliset kokoelmansa, jotka hän oli hankkinut osit
tain ostamalla, osittain ystävyyssuhteittensa nojalla.

Viimeksimainittujen kokoelmien joukossa oli lintukokoelma, 
jossa sanottiin olevan kaikki harvinaiset skandinaaviset lajit. 
Kaikesta päättäen tämä kokoelma oli yliopiston täytettyjen 
eläinten kokoelman alkuna. Aikaisemmin lienee eläintieteel
lisen museon kokoelmissa ollut pääasiallisesti kuorellisia 
eläimiä, meritähtiä ja koralleja, joihin ajan hammas ei pysty.

Museon hoito oli vähitellen sen kasvaessa tullut siinä mää
rin aikaa kysyväksi, että sitä varten tarvittiin erikoinen virka-
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mies. Kun yliopisto vuonna 18 1 1  sai uuden menosäännön 
ja useita uusia virkoja perustettiin, saatiin tätäkin tarkoi
tusta varten yksi virka. Sen haltijaa sanottiin luonnonhisto
rian apulaiseksi ja museon valvojaksi. Tähän toimeen nimi
tettiin vuonna 1813 Helleniuksen lähin mies Karl Reinhold 
Sahlberg, joka vuodesta 1805 oli ollut virkaatekevä kasvi
tieteen demonstraattori ja vuonna 1810,  saavutettuaan lääke
tieteen tohtorin arvon, nimitetty vakinaiseksi.

Sahlberg oli sekä taitava että yritteliäs mies. Hän oli 
»kokoelmiensa kartuttamiseksi ja tietojensa laajentamiseksi» 
suunnitellut matkaa Etelä-Venäjälle ja Kaukasiaan. Mat
kan hän tahtoi tehdä omalla kustannuksellaan ilmeisesti 
siinä mielessä, että hän voisi myydä keräämiensä luonnon- 
esineitten kaksoiskappaleita. Yliopistolta hän pyysi raha- 
lainaa ja sitoutui luovuttamaan kasveja ja eläimiä museoon, 
minkä lisäksi hän tarjoutui matkan aikana avustamaan paria 
kolmea ylioppilasta, jos konsistori tahtoi valita joitakuita 
sellaisia opintojensa täydentämistä varten hänen retkelleen. 
Kaikki oli järjestyksessä, mutta vuonna 1812 Ranskaa vas
taan puhjennut sota katkaisi suunnitelmat.

Seuraavana vuonna Sahlberg joutui kumminkin tekemään 
tieteellisen matkan Venäjälle. Hellenius ryhtyi näet käyt
tämään puutarhan ja museon saamia lisättyjä määrärahoja. 
Hän lähetti konsistorille kirjelmän, jossa hän ehdotti, 
»että Pietariin lähetettäisiin joku hankkimaan täkäläistä puu
tarhaa (»vär Hortus») varten harvinaisten kasvien siemeniä 
siellä olevista lukuisista kasvihuoneista ja puutarhoista sekä 
solmimaan tuttavuussuhteita sikäläisten luonnonhistorian 
suosijain ja ystäväin piirissä, joita suhteita sekä nyt että 
vastedes voitaisiin käyttää yliopiston museon hyödyksi». 
Kansleri hyväksyi ehdotuksen, ja Sahlberg lähetettiin ke
väällä 1813 Pietariin. Tämän matkan lähimpänä tuloksena
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oli 240 juurta, versoa ja tainta sekä 1500 uutta siemeniäjia 
(»että ainakin puolet Venäjältä tulleista kasveista ovat vää
rin nimetyt», huomattiin vasta myöhemmin). Sitäpaitsi hän 
sai henkilökohtaisia tuttavuuksia, jotka myöhemmin olivat 
yliopistolle hyödyksi. Aikaisemmin Sahlberg oli solminut 
suhteita Ruotsissa asuvien keräilijäin kanssa ollessaan siellä 
kemian professorin Juhana Gadolinin seurassa ja hänen apu
laisenaan vastaanottamassa ostettua kivennäis- ja kotilo- 
kokoelmaa.
Luonnonhistorian apulaisena ja museon valvojana Sahlber- 

gillä oli työtä yllin kyllin, sillä Helleniuksen näkö oli suu
resti heikontunut ja lopulta hän tuli sokeaksi. Kun hän 
seitsemänkymmentä vuotta täytettyään oli ottanut eron 
virastaan, hakivat Sahlberg ja kasvitieteen demonstraattori 
Lauri Juhana Prytz avoimeksi tullutta professorin virkaa.

Sahlberg oli alkanut kirjailijanuransa kasvitieteilijänä. Hän 
oli vuonna 1804 julkaissut opinnäytteenä luonnonhistorian 
dosentin virkaa varten väitöskirjan »De progressu cognitio- 
nis plantarum cryptogamicarum I». Kasvitieteellinen oli 
myös hänen opinnäytteensä professorinvirkaa varten: »Ob- 
servationes quaedam de hordei in borealibus terris culti cito 
maturescendi habitu, et in re nostra rustica usu» (1817). 
Hän selosti maatilallaan Yläneen Uudessa kartanossa tornio
laisella ja yläneläisellä ohralla suorittamiaan vertailevia vil- 
jelyskokeita ja totesi, että torniolainen ohra tarvitsi kypsy- 
miseensä lyhyemmän ajan (78 vuorokautta) kuin yläneläi- 
nen (92 vuorokautta). Hänen arvelunsa mukaan oli tämän 
ohran nopeampi kypsymiskyky kehittynyt Pohjolassa lyhyen 
kesän yhtämittaisen valaistuksen vaikutuksesta. Auringon
paisteisten tuntien luku oli Torniossa 78 vuorokauden aikana 
sama kuin Turussa 92 vuorokauden. Tämä kyky säilyi jon
kin aikaa eteläisemmässä ilmastossa. — Sahlbergin kilpa-
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hakija Prytz käsitteli opinnäytteessään »De solo ex plantis 
eidem insitis dignoseendo» kysymystä maaperän laadun ja sen 
kasvillisuuden keskinäisestä riippuvaisuussuhteesta. Hän erot
taa neljä pääkatua maaperää: hiekkamaan, savimaan, kalkki- 
maan ja mullasmaan, ja luettelee kotimaisia kasveja, mitkä 
parhaiten viihtyvät missäkin niistä. Konsistori asetti Sahl- 
bergin etusijalle sekä hänen opinnäytteittensä nojalla että 
senkin vuoksi, että hän »melkoisen maatilan omistajana oli 
voinut käytännöllisessä ekonomiassa osoittaa viisautta ja 
hyödyllistä toimeliaisuutta». Tammikuun 2 päivänä 1818 
Sahlberg nimitettiin luonnonhistorian ja ekonomian profes
soriksi. Hän astui virkaansa kesäkuun 20 päivänä pitämällä 
esitelmän »De mirando in plantis ope insectorum fecundan- 
dis». Olisi erittäin mielenkiintoista tietää, oliko Sahlberg 
tätä esitelmää valmistaessaan tuntenut Konrad Sprengelin 
vuonna 1793 julkaiseman teoksen »Das entdeckte Geheimnis 
der Natur», jossa esitetään useita kukkien hyönteispölytyk- 
sen omituisuuksia, teoksen, jolle tekijän aikalaiset eivät anta
neet mitään arvoa ja jonka vasta Charles Darwin osoitti kuu
luvan kasvitieteen valiokirjallisuuteen, vai oliko esitelmän- 
pitäjä pysytellyt vain vanhojen, entuudestaan tunnettujen 
asiain piirissä. Mutta siitä tuskin voidaan koskaan tietoa 
saada.

Sahlbergin persoonaan liittyy kaikki, mitä aikakirjoilla on 
kerrottavana luonnonhistorian vaiheista maamme korkea
koulussa kahtena seuraa vana vuosikymmenenä.

Hänen lähin miehensä, hänen jälkeensä luonnonhistorian 
apulaiseksi ja museon valvojaksi nimitetty Juhana Magnus 
af Tengström, yliopiston kanslerin ja mahtavan arkkipiis
pan poika, ei ollut mikään erikoinen työkyky. Tultuaan 
luonnonhistorian dosentiksi vuonna 1816 ja lääketieteen 
tohtoriksi hän oli vuosina 18 17— 1819 tehnyt tieteellisen
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opintomatkan Ruotsiin, Tanskaan, Saksaan, Ranskaan ja 
Sveitsiin. Hän oli nimitetty apulaiseksi, vaikkei hän ollut 
julkaissut opinnäytettä sitä varten, kun tiedekunta »otak
sui hänen voivan kartuttaa tietojaan ulkomaanmatkansa 
aikana». Hänellä oli kirjallisia harrastuksia, ja hän oli kauno- 
puhuja. Vuonna 1826 hän oli yliopiston puolesta pitänyt 
puheen keisari Nikolain kruunauksen johdosta ja saanut 
siitä palkkioksi professorin arvonimen. Sen jälkeen, kun 
hän luonnonhistorian dosentin virkaa varten oli julkaissut 
opinnäytteensä »De Geo periculum botanicum I» (1816), 
hän ei julkaissut mitään ennen kuin vuonna 1841, jol
loin hän Sahlbergin jälkeen avoimeksi tullutta professorin
virkaa varten julkaisi »De fructus in phanerophytis evolu- 
tione». Hän oli enemmän sanan kuin toiminnan mies. Hän 
kirjoitti itsestään Elias Friesille: »Wer immer nur sinnet 
und nimmer beginnet, der endet auch nie.»
Luonnonhistorian kolmas edustaja oli vuodesta 1813 kasvi

tieteen demonstraattorina toimiva Prytz. Hän oli ilmeisesti 
sangen ansioitunut, mutta hän otti eron virastaan vuonna 
1820, siirtyi Saarijärven piirilääkäriksi ja kuoli seuraa vana 
vuonna. Hänen seuraajakseen tuli Mathias Kalm. Hänestä 
kirjoitti Sahlberg Mannerheimille: »Kalmin ei pitäisi olla 
demonstraattorina ollenkaan, sillä häntä huvittaa niin vähän 
kasvitiede ja puutarhanhoito, ettei hän ole puutarhassa kol
mea kertaa vuodessa». Hän tuli vuonna 1828 kirurgian ja 
lapsenpäästötaidon apulaiseksi ja kuoli vuonna 1833 lääke
tieteen professorina.

Kuten Hellenius piti Sahlbergkin museon kartuttamista 
tärkeimpinä tehtävinään. Hän oli silti kyllin avokatseinen 
ymmärtämään anatomian ja fysiologian merkityksen luon
nonhistoriassa. Kun konsistorissa pohdittiin eräitten lää
ketieteellisten laitosten sijoittelua, hän lausui: »Myönnän
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kyllä, että luonnonhistorian opetukseen ei meillä tähän 
asti ole liittynyt anatomisia tutkimuksia, mutta sen, mikä 
on ollut puutteellista, ei suinkaan aina tarvitse pysyä sem
moisena. On toivottavaa, että tulevaisuudessa luonnonhis
toria saa Turunkin yliopistossa laajemman suunnan. Luon
nonhistorian opiskelijain tulee saada käyttää anatomiasalia, 
ja voidakseen tehdä valaisevia vertailuja heidän tulee va
paasti päästä anatomiseen preparaattikokoelmaan ja ihmis
ruumiin demonstratsionitilaisuuksiin sekä saada eläimiä leika- 
tessaan opastusta anatomian prosektorilta.» Ja  eräälle tut
tavalleen hän kirjoittaa, että hän toivoo voivansa herättää 
harrastusta zootomiaan ja eläinfysiologiaan ja että hän oli 
päättänyt aloittaa näitä aloja koskevan luentosarjan, kum
minkin lisäten ikäänkuin aavistaen, miten asia tuli päätty
mään: »si fata voluerint». Kesti lähes 60 vuotta, ennen kuin 
tämä opetuksessa ilmenevä puutteellisuus, johon Sahlberg 
viittasi, tuli korjatuksi. Kullakin ajalla on tarpeensa, ja 
Sahlberg ilmaisi aikansa tarpeen kirjoittaessaan: »Nyt on 
kaikin voimin kerättävä kokoelmia, ja vasta sitten ajatel
takoon luonnontuntemuksen filosofista puolta».
Työskennellessään museon ja puutarhan kartuttamiseksi 

Sahlbergilla oli suuremmat mahdollisuudet kuin Helleniuk- 
sella. Lisääntyneiden tulojen varassa voitiin vuonna 1821 
ostaa Wienin konservaattorin Zieglerin hyönteiskokoelma 
ja vuonna 1826 pietarilaisen luonnontutkijan Menetriersin 
kaunis lintukokoelma, jossa oli 184 lajia, 390 eksemplaaria 
brasilialaisia lintuja. Hyönteisten vaihtoa ulkomaisten mu
seoitten ja keräilijäin kanssa jatkettiin, ja painettiin luettelo 
niistä lajeista, jotka voitiin vaihdettaviksi luovuttaa. Yhä 
enemmän Sahlbergin harrastus keskittyi hyönteisiin. Olles
saan Ruotsissa vuonna 1822 hän solmi henkilökohtaisia tut
tavuuksia useiden ruotsalaisten hyönteistieteilijäin kanssa,
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joiden kanssa hän jo aikaisemmin oli ollut kirjeenvaihdossa 
ja joilta hän oli vaihtanut hyönteisiä sekä museon kokoelmiin 
että omiinsa. Nämä suhteet tietysti lujittuivat nyt. Näistä 
hyönteistieteilijöistä mainittakoon kauppaneuvos C. J . Schön- 
herr, professorit C. F. Fallen ja J . W. Zetterstedt sekä 
ennen kaikkea Insecta Suecican tekijä, majuri L . Gyllenhal, 
ja kasvitieteilijöistä professori C. A. Agardh ja rovasti Chr. 
Stenhammar.

Paitsi oston ja vaihdon avulla lisääntyivät museon kokoel
mat lahjoista. Upsalan yliopiston professori Thunberg ei 
unohtanut museota muuttuneissa valtiollisissa olosuhteissa: 
brasilialaisia lintuja ja hyönteisiä käsittävä lahjoitus oli siitä 
todisteena. Prytzin matka Nordkapiin tuotti museolle 
20,261 eksemplaaria kasveja, 1483 hyönteistä sekä pienem
män määrän imettäväisiä, lintuja ja kaloja. Upsalalaista 
G . Wahlenbergiä pyydettiin määräämään eräät vaikeasti 
määrättävät kasvit. Maisteri Sanmark, joka oli ollut mukana 
matkalla, sai konsistorilta lahjapalkkion. Kun Prytz vuonna 
1820 erosi demonstraattorin toimesta, lahjoitti hän yliopis
tolle hyönteiskokoelmansa, jossa oli 3080 lajia ja muun
nosta, yht. 11,093 eksemplaaria. Myöskin J . M. af Teng- 
ström lahjoitti museolle keskieurooppalaiset kokoelmansa 
sekä kokoelman Itä-Intiasta ja Kapmaasta tuotuja kasveja, 
jotka kanslianeuvos P. J .  Bladh oli omistanut, yhteensä 4021 
kasvieksemplaaria, joiden joukossa 734 sellaista lajia, joita 
herbaariossa ei ennen ollut ollut, sekä 370 eläinlajia, joista 
70 uusia. Ulkomailla oleskelevat kansalaiset muistivat niin
ikään museota lahjoilla, usein enemmän kuriositeettiharras- 
tuksesta kuin tieteellisestä mielenkiinnosta. Ensimmäisiä 
lahjoittajia oli merikapteeni Karl Etholen, joka toi sekä 
kansatieteellisiä esineitä että luonnontuotteita T  yynenmeren 
ympärillä olevista maista.
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Mutta Sahlberg ei istunut kädet ristissä odottamassa, että 
uusia kokoelmia itsestään virtaisi museoon. Alaansa innos
tuneena ja toimintatarmoisena hän huomasi, mikä apu hä
nellä oli^oppilaistaan saatavissa. Hän retkeili ylioppilasten 
kerällä kaupungin ympäristössä, ja  tällöin kiinnitettiin huo
mio pääasiallisesti hyönteisiin ja kasveihin. Opettajan har
rastus tarttui oppilaisiin, joiden keskeiseksi henkilöksi hän 
tuli ja jotka hänen johdollaan saivat tutustua toisiin maail
moihin, kuin he kymnaasissa olivat oppineet tuntemaan. 
Ne, jotka edelleen jatkoivat keräilyä omin päin, tiesivät saa
vansa häneltä ohjausta ja rohkaisua, ja kaikkein pystyvimpiä 
Sahlberg osasi ohjata työhön, josta oli hyötyä sekä heille 
itselleen että museolle. Vuonna 1819 hän ehdotti, että vuo
sittain joku nuori mies tai mieluummin kaksi semmoista 
saisi museorahaston kustannuksella kesäloman aikana kerätä 
luonnonesineitä eri osissa maata. Näin hankitut kokoelmat 
joutuisivat sitten museolle, joka siten saisi mahdollisimman 
täydellisen kotimaisten luonnontuotteiden kokoelman, kun 
taas kaksoiskappaleet vaihdettaisiin ulkomaisiin. Täten he
räisi myös harrastus luonnonhistoriallisiin tutkimuksiin, ja 
nuoret miehet saisivat kotimaassa sellaisen valmistuksen, 
että heitä sittemmin voitaisiin samaa tarkoitusta varten lä
hettää museon hyödyksi ulkomaille. Konsistori puolsi ehdo
tusta, ja kansleri hyväksyi sen päättäen, »että niin usein 
kuin olosuhteet myöntävät yksi tai kaksi taitavaa nuorta 
miestä saadaan joka vuosi valita yliopiston oppilaista mat
kustamaan museorahaston kustannuksella kevään alussa ja 
kesällä eri osissa Suomea ja museota varten keräämään koti
maisia luonnontuotteita sekä muutenkin hankkimaan kaikkea 
mahdollista maan luonnonhistoriaa koskevaa tuntemusta».

Kesällä 1819 Sahlberg suositteli kandidaatti Lars Homenia 
ja ylioppilas Fredrik Hedbergiä retkeilijöiksi Päijänteen
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ympäristöön, missä heidän tuli keräillä eläimiä ja kasveja, 
eritoten hyönteisiä ja itiökasveja; Homenin jättämässä ko
koelmien luettelossa oli 440 hyönteislajia, yhteensä 1070 
eksemplaaria, sekä eräitä kasvilajeja, joita ei kasvanut Turun 
seuduilla. — Samana kesänä demonstraattori Prytz mat
kusti maisteri Fredrik Gabriel Sanmarkin kanssa omalla 
kustannuksellaan Lappiin aina Nordkapiin saakka »ulottaak- 
seen osittain valmistamansa Suomen kasvion näitäkin seu
tuja koskevaksi ja kartuttaakseen luonnonhistoriallisia ko
koelmiaan». Seuraavana kesänä lähetettiin maisteri Sanmark 
ja ylioppilas Aadolf Vilhelm Dammert museon puolesta 
Lappiin.
Kuten näkyy Sahlberg sai vauhtia työhön.

Mutta Sahlberg ei tahtonut hankkia vain kotimaasta uusia 
aarteita museolle. Vähän sen jälkeen kun hän oli tullut 
professoriksi, hän suunnitteli matkaa Brasiliaan hankkiak
seen sieltä luonnonesineitä sekä museoon että vaihtotava- 
raksi ulkomaisia luonnontutkijoita varten. Tämä hanke rau
kesi kumminkin, mutta vähän myöhemmin hänen onnistui 
toteuttaa ennenmainittu suunnitelmansa retkikunnan lähet
tämiseksi Etelä-Venäjälle. Sinne lähetettiin keväällä 1824 
museorahaston kustannuksella maisteri A. V. Dammert ja 
ylioppilas C. S. M. Tams keräämään luonnonesineitä, etu
päässä eläimiä ja kasveja. Heidän tuli ensin oleskella Kri
millä ja sitten matkustaa Mingreliaan ja oleskella siellä 
talvikuukaudet ja osa keväästä; paluumatkalla heidän tuli 
retkeillä Krimillä ja siihen rajoittuvilla Etelä-Venäjän seu
duilla. Vuoden 1826 alussa he palasivat Turkuun. Heidän 
kokoelmansa olivat hyvin laajat. Jo  vuoden 1824 lopussa 
ne käsittivät 10,000 eksemplaaria kasveja, 16,000 hyönteistä, 
1 15  spriihin pantua luonnontuotetta, 80 lintua ja 8 imettä
väistä, näiden joukossa kameelin ja puhvelin vuodat. Lopul-
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lisesti kokoelmia oli neljä suurta arkullista ja lisäksi yh
deksäntoista numeroitua kasveja sisältävää käärettä, 23 lin- 
nunnahkaa, 28 imettäväisenvuotaa ja 5 pientä hyön- 
teislaatikkoa. Turun palossa ne tuhoutuivat kaikki.
Tätä matkaa suunniteltaessa oli saatu neuvoja aikaisemmin 

mainitulta kasvitieteilijältä Christian Steveniltä. Hän oli ko
honnut valtioneuvokseksi ja Etelä-Venäjän mulperipuu-istu- 
tusten tarkastajaksi ja asui Krimillä. Matkustaessaan Kauka
siassa ja keisarikunnan muissa vaikeapääsyisissä seuduissa 
hän oli saavuttanut Etelä-Venäjän kasviston tuntemuksen, 
joka siihen aikaan oli ainutlaatuinen. Useissa kirjoituksissa 
hän oli siitä tehnyt selkoa, ja suurten kokoelmiensa nojalla 
hän oli harjoittanut vaihtoa usean sen ajan huomatuimman 
floristin kanssa. Steven oli pysytellyt suhteissa Turkuunkin 
ja lähettänyt sinne sekä luonnonvaraisten että viljeltyjen 
kasvien siemeniä. Mitään erikoisen mielenkiintoista hän ei 
tietenkään voinut saada niiden korvaukseksi; tuntuu suoras
taan liikuttavalta, kun hän pyytää Corydalis nobiliksen sie
meniä, kasvin, jonka hän muisti ylioppilasaikaisilta Turun 
vuosiltaan (siellä se kasvaa vieläkin muistona yliopiston 
puutarhan ajoilta).
Voi pitää varmana, että Steven oli ollut nuorille turkulai

sille keräilijöille suureksi avuksi ja että he olivat käyneet 
hänen kodissaan ja todennäköisesti kotiin tultuaan kertoneet 
Sahlbergille hänen herbaariostaan ja siten herättäneet hä
nessä ajatuksen koettaa suostuttaa Stevenin lahjoittamaan her- 
baarionsa yliopiston museolle. Maaliskuun 2 päivänä 1826 
päivätyssä kirjeessä Steven kirjoittaa Sahlbergille: »Mitä
herbaariooni tulee, täytyy minun vielä saada miettimisaikaa. 
Pääehtona on joka tapauksessa oleva, että saan pitää sen 
niin kauan kuin elän, sillä terveyteni heikkenee päivä päi
vältä, joten en voi toivoa saavani kauan botanisoida
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ulkona taivasalla, ja silloin jää herbaario ainoaksi apukei
nokseni. Olkaa kumminkin varma siitä, että ellei mitään 
odottamatonta tapahdu, tulen tavalla tai toisella antamaan 
tunnustukseni isänmaalleni ja sille oppilaitokselle, joka ensin 
on opastanut minua siihen tieteeseen, minkä harjoittaminen 
minulle on ollut ja yhä on niin hyödyllistä ja mieluisaa.» 
Helmikuun 26 päivänä 1831 hän kirjoittaa: »Olen muu
tamia vuosia sitten testamentissani määrännyt yliopistolle 
sekä herbaarioni ja kirjastoni että myös Krimin arolla 
omistamani maa-alueen, joka voidaan myydä tai hoitaa, mi
ten vain haluttaa. Kumminkin olen pidättänyt itselleni oi
keuden muuttaa testamenttiani tahtoni mukaan.» — Touko
kuun 8:nnen ja 2o:nnen p:n välisenä aikana kirjoitetussa 
kirjeessä Steven palaa vielä kerran tähän asiaan: »En miten
kään voi suostua muuttamaan testamenttia lahjoitukseksi; 
tahdon säilyttää täydellisen vapauden niin kauan kuin 
elän. Mutta jos toivotaan minun testamentissa tekevän 
joitakin erikoisia ehtoja, niin kirjoittakaa minulle siitä. 
Omistamani aroalue on 30,000 pankkoruplan arvoi
nen, mutta kun taloudenhoitoni on huonoa ja käyn 
siellä vain kerran vuodessa, tuottaa se tuskin 5 % korkoa. 
Olen testamentissani jättänyt sen yliopistolle, mutta pidät
tänyt itselleni vapauden muuttaa testamenttiani mieleni mu
kaan ja siis myös myydä tai vaihtaa tämän tilan. Kuolemani 
jälkeen on korko käytettävä kahdeksi fyysillisten ja luonnon
tieteiden stipendiksi.» Steven kuoli 1863, ja kolme vuotta en
nen kuolemaansa hän luopui herbaariostaan ja kirjastostaan, 
jotka silloin siirrettiin Helsingin yliopiston kasvitieteelliseen 
museoon, missä herbaario varsinkin siinä olevien eri aukto
riteeteilta saatujen tyyppieksemplaarien vuoksi on kasvitie
teellisten kokoelmien sangen arvokkaana osana. Kaikesta 
päättäen yliopisto saa kiittää Sahlbergin toimeliaisuutta
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tästä Helleniuksen 1790-luvulla harjoittaman opettajantoi- 
minnan hedelmästä, josta Hellenius ei ollut voinut uneksia
kaan. Ehkäpä Steven olisi tehnyt lahjoituksensa ilman 
Sahlbergin puolelta tullutta kehoitustakin. Joka tapauksessa 
on jälkimaailman muistettava kiitollisena Sahlbergia siitä 
huolenpidosta, jota hän tässä suhteessa osoitti.

Eräs muutamia vuosia myöhemmin tapahtunut episodi on 
niinikään todisteena siitä harrastuksesta, jota Sahlberg tunsi 
museon kartuttamisen, ja hänen suostuttelutaidostaan. Kun 
hän näet vuonna 1832 oli Pietarissa neuvottelemassa kollegi- 
neuvos Henningin lesken kanssa tämän miesvainajan kallis
arvoisen hyönteiskokoelman ostamisesta museolle, onnistui 
hänen suostuttaa tämä rouva, joka arvatenkin tällöin näki 
hänet ensi kerran, lahjoittamaan ostosumma (12,000 rup
laa b. a.) yliopistolle, ehtona vain se, että korot maksettiin 
määräajan kestäessä rouvalle tai hänen perillisilleen. Tämä 
oli Henningin lahjoitusrahaston pohjaraha, rahaston, jonka 
korot ovat vuosien kuluessa tulleet sekä museon että monen 
eläin- ja kasvitieteilijän hyväksi.

Maamme luonnonhistorialliselle tutkimukselle seuraustensa 
puolesta merkittävin tapahtuma oli Societas pro Fauna et 
Flora Fennica seuran perustaminen, mikä sattui Turun yli
opiston viimeisinä aikoina. Opetuksellaan ja retkeilyillään 
Sahlberg oli herättänyt nuorissa harrastusta luonnonhisto
riaan, ja tämä puhkesi näkyviin luonnonhistoriallisen yhty
män perustamisen ajatuksessa. Tämä tapahtui, niin todistaa 
Sahlberg ystävälleen C. G. Mannerheimille lähettämässään 
kirjeessä, keväällä 1821 kahden retkeilyn aikana. Ensimmäi
nen niistä tehtiin jalan Sahlbergin maatilalle Yläneen Uu- 
teenkartanoon noin viiden penikulman päähän Turusta; se 
kesti viisi päivää. Toinen, lyhyempi retki tehtiin meritse 
Paraisille. Sää oli epäedullinen ja saalis huono. Mutta näi-
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den retkien aikana kypsyi osanottajissa ajatus perustaa yh
distys isänmaan elollisen luonnon tutkimiseksi. Tämän aja
tuksen Sahlberg toteutti. Hänen kodissaan marraskuun 
i päivänä 1821 pidetyssä kokouksessa pieni akateeminen 
piiri päätti perustaa tämmöisen yhdistyksen. Sen puheen
johtajaksi tuli Sahlberg, ja hän pysyi siinä toimessa, kunnes 
vuonna 1841 erosi yliopistosta. Näin syntyi »Sällskapet för 
finsk zoologi och botanik», joka myöhemmin otti nimek
seen »Sällskapet pro Fauna et Flora Fennica» ja lopulta 
viralliseksi nimekseen »Societas pro Fauna et Flora Fen
nica», mikä nimi alusta alkaen oli ollut sen sinetissä. Tällä 
seuralla on ollut aivan perustava merkitys korkeakoulumme 
luonnonhistoriallisessa työskentelyssä. Sen ohjelma, joka 
aluksi rajoittui Suomen eläimistöön ja kasvistoon, on aiko
jen kuluessa laajentunut käsittämään kaiken sen, mikä sen 
ensimmäiseen nimeen sisältyi.

Konsistori otti nuoren yhtymän hoiviinsa, antoi sille katon 
pään päälle sekä kaappeja ja kalustoa. Sen nuoret jäsenet 
ryhtyivät luomaan kotimaista luonnonhistoriallista museota, 
ja niin syntyivät varsin huomattavat, erikoisesti lintuja ja 
hyönteisiä käsittävät kokoelmat.

Turun palossa syyskuussa 1827 tuhoutui yliopiston luon
nonhistoriallinen museo melkein kokonaan. Tengströmin käsi
alalla kirjoitetun, vielä tallessa olevan luettelon mukaan sisälsi 
sen herbaario noin 8450 siemenkasvia ja 870 itiökasvia, siis 
pienemmän lukumäärän kuin Hellenius oli vuonna 181 1  
maininnut, mikä ehkä johtui siitä, ettei siihen aikaan järjes
telmällisesti vainottu kuivattuja kasveja ahdistavia tuho
hyönteisiä. Eläintieteellisten kokoelmain laajuudesta ei tä-
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män kirjoituksen kirjoittaja ole voinut saada tietoja. Jo  
vanhoista ajoista säilytettyjen korallien ja kotilojen sekä 
ennenmainittujen lahjoituksina tai ostamalla hankittujen 
lintujen ohella lienevät hyönteiset olleet lukuisasti edustet
tuina, varsinkin kovakuoriaiset, jota lahkoa Sahlberg erikoi
sesti suosi.

Helsingissä oli nyt alettava alusta, ei saatu istua kädet 
ristissä. Jo tammikuussa 1828 keisari Nikolai oli määrän
nyt uuden yliopiston kasvitieteellisen puutarhan perustetta
vaksi sille paikalle, missä se nykyisinkin sijaitsee. Tämän 
uuden laitoksen luomisessa tarvittiin tietysti professori Sahl- 
bergin huolenpitoa ja tarmoa. Tässä tehtävässä oli monta 
puuhaa, oli näet oltava tekemisissä kanslerin, konsistorin, 
vanhan ja uuden yliopistokaupungin viranomaisten, pieta
rilaisten arkkitehtien sekä Helsingissä asuvien arkkitehtien, 
vuokraajien, urakoitsijain ja käsityöläisten kanssa. Puutar
han synnyn yksityiskohtainen selonteko on julkaistu Fredrik 
Elfvingin kirjoittamassa yliopistollisessa kutsukirjoituksessa: 
Universitetets Botaniska Institution 1828— 1852. Tässä yh
teydessä palautettakoon mieleen vain se, että syksyllä 1831 
uusi rakennus, jossa oli asuinhuoneistoja ja luentosali, oli val
miina puutarhassa; se oli pääasiallisesti sama rakennus, jonka 
sijaan vuosina 190 1— 1903 nykyinen kasvitieteellinen lai
tos rakennettiin. Jo kaksi vuotta aikaisemmin oli Turun 
puutarhaan jääneet monivuotiset ruohokasvit siirretty Hel
sinkiin. Keväällä 1832 kasvihuoneet olivat valmiit, mutta 
tyhjät, sillä vanhojen kasvihuoneiden kasvit olivat tuhou
tuneet. Mutta Pietarin keisarillisesta kasvitieteellisestä 
puutarhasta saatiin noin 800 ulkomaista kasvilajia; yliopis
ton puutarhuri, joka aikaisemmin oli siellä työskennellyt, 
nouti ne sieltä. Syksyllä 1833 puutarha katsottiin virallisesti

[270]



valmiiksi. Samana syksynä ja seuraa vana keväänä ostettiin 
Saksan kauppapuutarhureilta sekä kylmänmaan että kasvi
huoneen kasveja, ja eräältä sellaiselta saatiin professori P. A. 
von Bonsdorffin välityksellä lahjaksi 400 erilaista puuta ja 
pensasta. Siemenlähetyksiä Sahlberg sai Tartosta, jossa 
Ledebour ja sittemmin AI. Bunge oli yliopiston puutarhan 
prefektinä, niinikään Pietarin keisarillisesta kasvitieteelli
sestä puutarhasta ja Lundissa asuvalta ystävältään profes
sori J .  ,W. Zetterstedtiltä. Myöskin eräät omat kansalaiset 
muistivat puutarhaa pienehköillä lahjoilla. Kaikesta päät
täen kasvitieteellinen puutarha tarjosi 1830-luvulla täyden 
korvauksen siitä, mitä Turussa oli tuhoutunut.

Luonnonhistorialliselle museolle valmistettiin sija uuden 
yliopistotalon ylimmässä kerroksessa. Ensi aluksi sisustet
tiin museoksi ne kaksi suurta salia, jotka nyt ovat suurena 
luentosalina ja tiedekuntien istuntohuoneena. Ne olivat 
aivan tyhjät. Eläintieteellisen museon vanhoissa papereissa 
olevan merkinnän mukaan oli Turun palosta pelastettu 15 
lajia (16 kpl.) imettäväisiä ja 96 lajia ( 1 16 kpl.) lintuja. Tule
van museon ensimmäinen pohja luotiin vuonna 1828 osta
malla professori Sahlbergin hyönteiskokoelma ja herbaario, 
jotka olivat pelastuneet palosta ja jotka hän oli tarjonnut 
yliopistolle. Hänet voi hyvin ymmärtää, kun hän yliopistoa 
ja itseään ajatellen sanoo toivovansa »voivansa sijoittaa lähes 
kolmenkymmenen vuotisen vaivannäkönsä ja sangen huomat
tavien kustannusten hedelmät paikkaan, missä ne eivät vielä 
kokonaan joudu pois käytöstä, joka virkatoimeni ja huvini 
vuoksi on tärkeätä». Ettei tässä ollut kysymyksessä myyjän 
liikekeinottelu, näkyy siitä, että hän ja hänen puolisonsa hel
mikuun 17 päivänä 1829 päivätyssä lahjakirjassa sitoutuivat 
tuonnempana lahjoittamaan yhtä suuren summan museon 
tarkoitusperien edistämiseksi. Tämä sitoumus täytettiinkin
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ja lahjoituksen (3000 hopearuplaa) korot käytetään 
lahjoittajan määräyksen mukaisesti Euroopan ulkopuo
lelle tehtävien eläintieteellisten keräilymatkojen avusta
miseksi.

Vuoden 1828 lopussa ryhdyttiin järjestämään hyönteis- 
kokoelmaa, ja Sahlbergille myönnettiin oikeus sitä varten 
ottaa avukseen ylioppilaita ja maksaa heille kaksi ruplaa 
päivältä. Pietarista tilattiin kaappi museoon. Tähän aikaan 
ostettiin ensi kerran ulkomailta luonnonesineitä: »55 täy
tettyä ja erittäin hyvin konservoitua brasilialaista, suoma
laista ja venäläistä lintua». Usealta taholta tarjosivat sekä 
luonnonesineiden kauppiaat että yksityiset henkilöt erilaisia 
kokoelmia ostettavaksi. Moni tarjous hylättiin, mutta tie
tenkin museon kokoelmia oli etupäässä ostojen avulla kar
tutettava. Eläintieteellisistä kokoelmista mainittakoon suu
rimpina muuan Brasilian imettäväisiä (16 lajia, 21 eksem- 
plaaria), lintuja (243 lajia, 500 eksemplaaria) ja hyönteisiä 
käsittävä kokoelma, joka oli saatu Venäjän pääkonsulin 
G . Langsdorffin välityksellä — se oli joutunut Pietariin, ja 
Sahlberg oli siellä nähnyt sen — sekä tukholmalaisen käm- 
näri Hägerblomin suuri kotilokokoelma (2 1 1 1  lajia, 6142 
eksemplaaria). Joka vuosi tilattiin hyönteisiä myös hyön
teisten välittäjiltä. Kasvitieteellisistä kokoelmista olivat mai- 
nittavimmat Gothasta peräisin oleva Bridel-Briderin siemen- 
kasviherbaario ja kuuluisan ruotsalaisen jäkäläintutkijan 
Achariuksen jäkäläherbaario, joka on museon kaikkein ar
vokkaimpia kokoelmia.
Lahjojakin saatiin. Pietarin keisarillinen tiedeakatemia, 

opetusministeri ruhtinas Liewen, Harkovan yliopisto ja 
Christian Steven olivat museon uudestimuovautumisen ajan 
ensimmäisten vuosien mainittavimmat venäläiset lahjoitta
jat. Niistä kotimaan kansalaisista, jotka lahjoituksilla avus-
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tivat museota, on ennen muita mainittava kapteeniluut
nantti A. A. Etholen.

Museon kasvun yksityiskohtainen selonteko ei enää liene 
mahdollista. Mainittakoon kumminkin, että erään luette
lon mukaan, jonka Tengström marraskuussa 1833 jätti kon
sistorille, oli imettäväiskokoelmassa 37 lajia, 48 eksemplaaria 
ja lintukokoelmassa 414 lajia, 899 eksemplaaria.

Yliopiston yleisen luonnonhistoriallisen museon kartutta- 
misharrastusten ohella työskenneltiin myös kotimaisen mu
seon luomiseksi. Sällskapet pro Fauna et Flora Fennica, 
joka Helsingissä oli järjestäytynyt uudelleen, sai täällä kon
sistorin puolelta samaa rohkaisevaa kannatusta kuin aikaisem
min Turussa. Ensin seura sai käytettäväkseen yhden museo- 
huoneen siitä Esplanadin varrella sijaitsevasta talosta, joka 
sittemmin oli kenraalikuvernöörin talona, ja yliopisto suoritti 
sen sisustuskustannukset. Kun uusi yliopistotalo oli valmistu
nut, jätettiin seuran käyttöön se huone, joka sijaitsee ensimmäi
senä oikealla ylimmän kerroksen pohjoisesta eteiskäytävästä. 
Innokkaasti ja lämmintä harrastusta osoittaen ryhtyivät 
nuoret työntekijät luomaan Museum fennicumia yliopiston 
yleisen museon oheen.

Yliopistollisista luennoista ei ole paljoa sanottavaa. Sahlberg, 
luonnonhistorian professori, ei antanut ensinkään julkista 
opetusta kasvitieteessä, minkä laiminlyönnin hän kylläkin 
monin kerroin korvasi tämän tieteen hyväksi suorittamal
laan aikaa ja voimia kysyvällä toiminnalla. Luennoissaan, 
jotka hän piti lääketieteen tai lakitieteen luentosalissa, hän 
esitti sangen säännöllisessä järjestyksessä neljän lukuvuoden 
aikana selkärankaisten neljä luokkaa: imettäväiset, linnut,
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sammakkoeläimet ja kalat. Kerran oli iktyologian (kalatie
teen) asemesta entomologia universalista (yleistä hyönteis- 
tiedettä); kaikesta päättäen oppilaat saivat tutustua hyön- 
teismaailmaan museossa pidettyjen tuttavallisten keskuste
lujen puitteissa. Alhaisempia eläimiä ei luennoissa käsitelty 
laisinkaan. Vain kerran, lukuvuonna 1823—24, Sahlberg 
ilmoitti pitävänsä kasvitieteellisen kurssin, kasvifysiologian 
peruskysymyksiä käsittelevän, mutta tämä kurssi oli yksi 
tyinen. Kasvitieteen opetus oli kokonaan jätetty apulai
selle af Tengströmille, jonka tehtäviin ohjesääntöjen mukaan 
kuului luonnonhistoriallisen museon valvonta ja siinä ole
vien luonnonesineiden demonstroiminen ylioppilaille. Luen
tojen ennakkotiedoitusluetteloissa olevat apulaisen ilmoituk
set olivat perin lupaavat. Toisinaan hän varmaankin sovel
lutti opetuksensa kuulijain toivomusten mukaan, toisinaan 
hän piti eläin- tai kasvitieteellisiä demonstratsioneja tai koti
maista eläimistöä ja kasvistoa valaisevia esityksiä, mutta 
useimmiten hän lupasi puhtaasti kasvitieteellistä opetusta. 
Itiökasveja, solukasveja, lehtisammalia, jäkäliä, kasvi- 
organografiaa ja kotimaisia ruohokasveja, kasvimaantiedettä 
— sellaisista aiheista luvattiin luennoida eri lukuvuosina, 
mutta todellisuus lienee varsin vähäisessä määrässä vastan
nut lupauksia.
Tieteellinen tuotanto ei ollut korkealla Turussa eikä liioin 

uudesti muovautumisen aikana Helsingissä. Kasvitieteen 
alalta on mainittava vain Prytzin varsin katkonainen »Florae 
Fennicae Breviarium I—VI» (1819—21). Eläintieteelliselle 
tutkimukselle on yksinomaisena leimanantajana Sahlber- 
gin »Insecta Fennica», teos, jonka muodostaa viisikym
mentä vuosina 18 17— 1839 julkaistua yliopistollista väi
töskirjaa, jotka liittyvät toisiinsa ja muodostavat yhte
näisen, mutta keskeneräisenä loppuvan 807-sivuisen ko-
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konaisuuden. Siinä luetellaan systemaattisessa järjestyk
sessä ja kuvaillaan silloin Suomessa tavatut kovakuo
riaislajit. Siinä noudatetaan Fabriciuksen systeemiä, eri 
lajien lajimääritelmät ovat kopioidut Gyllenhalin »Insecta 
Suecicasta», itsenäisesti laadittuja ovat vain niiden verraten 
harvojen lajien määritelmät, joita Gyllenhalissa ei ole. Uusia 
ovat niiden esiintymistä Suomessa koskevat tiedot. Oma
peräistä tieteellistä tutkimusta ei siinä ilmene. Monet huma
nistit pudistelivatkin epäröiden päätään kysyen: »Onko
tämä tiedettä: habitat in stercore passim (useiden lajien
esiintymistä koskeva tiedonanto)?» Mutta »Insecta Fennica» 
oli omaa aikaansa varten hyvä ja hyödyllinen teos. Monessa 
ylioppilaassa herätti näiden hyönteisten keräily harrastuk
sen luonnon tutkimiseen, ja heistä se harrastus siirtyi seu
raa vaan sukupolveen, joka pääsi pitemmälle.

Pohja oli joka tapauksessa laskettu, mahdollisuudet luotu 
uusia töitä varten, ja Nylander veljekset, Fredrik ja Wil
helm, aloittavat uuden aikakauden yliopiston luonnontie
teellisessä tutkimuksessa.

F R E D R . E L F V IN G .
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YLIOPISTON ENSIMMÄINEN SUOMEN 
KIELEN LEHTORI K. N. KECKMAN

V, 1828, jolloin yliopisto siirrettiin Helsinkiin, tuli sen 
uusien, joulukuun 10 p:nä vahvistettujen asetuksien mukaan 
opettajakuntaan kuulumaan m. m. suomen kielen lehtori. 
Aloite näyttää lähteneen alhaalta päin, ja sen oli murret
tava sekä aktiivinen että passiivinen vastarinta.

Maaliskuun 2 p:nä 1821 annettiin yliopiston rehtorille 222 
ylioppilaan — läsnäolevia oli 330 — allekirjoittama kirjelmä, 
jossa anottiin, että yliopistoon perustettaisiin suomen kie
len opettajanvirka. Asia oli konsistorissa esillä vielä samana 
päivänä, mutta lykättiin puolenkolmatta kuukautta eteen
päin, jotta konsistorin jäsenet ehtisivät siihen tutustua. Täl
löin yliopiston kaunopuheisuuden professori, väittelytai
dostaan ja juonitteluistaan kuuluisa Johan Fredrik Walle- 
nius, esitti laajan, retoriikan kaikkien koukkujen mukaisen 
lausunnon, jossa ehdotukseen suhtauduttiin näennäisesti 
varsin myötämielisesti, lueteltiin tarkoin, mitä ansioita yli
opiston entisillä opettajilla oli tällä alalla ja tultiin siihen 
lopputulokseen, että v i r k a a  e i  o l i s i  p e r u s t e t 
t a v a . 1

Pääargumentiksi professori Wallenius esittää vanhan Caton 
lempilauseen ostoista: non quod opus est, sed quod necesse 
est, ei sitä mikä on tarpeen, vaan mikä on välttämätöntä. 
Tätä todistetta käyttäen olisi voinut lopettaa itse kauno-

1 Tämän merkillisen ja  kuvaavan asiakirjan on prof. E. N. Setälä julkais
sut miltei kokonaisuudessaan Valvojassa 1901 kirjoitelmassa »Suomen kieli 
opetus- ja  tutkimusaineena Suomen Yliopistossa ennen vuotta 1851», jossa 
asian vaiheet on muutenkin tarkoin selostettu.
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